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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘இந்திரா வான் மிதன் ய ாஜனா’ என்ற புதி  திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. சத்தீஸ்கா்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. சிக்கிம் 

❖ சத்தீஸ்கர் மாநில முதலதமச்சர் பூயபஷ் பாயகல், ‘இந்திரா வான் மிதன் ய ாஜனா’ என்ற புதி ததாரு 

திட்டத்தத ததாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். உலக பழங்குடியினர் நாதள முன்னிட்டு இந்தத்திட்டம் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, மாநிலத்தில் உள்ள பழங்குடிகதள தன்னம்பிக்தக தகாள்ளதவப்பதத 

யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலத்தின் 10,000 சிற்றூர்களில், இதளய ார் 

குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அக்குழுக்கள் வழி ாக அதனத்து வன அடிப்பதடயிலான தபாருளாதார 

நடவடிக்தககளும் யமற்தகாள்ளப்படும். 

2. ‘தூய்தம இந்தி ா இ க்க அகாதமி’ திறக்கப்பட்ட நகரம் எது? 
அ. மும்பப 

ஆ. புது தில்லி  

இ. லக்னனா 

ஈ. குருகிராம் 

❖ மத்தி  ஜல்சக்தி துதற அதமச்சர் கயஜந்திர சிங் தெகாவத், ‘தூய்தம இந்தி ா இ க்க அகாதமி’த  

ததாடக்கி தவத்தார். ‘காந்தகி முக்த் பாரத்’ என்ற ஒருவாரகால இ க்கத்தின் ஒருபகுதி ாக இந்நிகழ்வு 

நதடதபற்றது. கட்டணமில்லாத் ததாதலயபசி எண்ணுக்கு அதழப்பு விடுத்து இந்த SBM அகாதமித  

அதமச்சர் ததாடக்கிதவத்தார். இது, ODF பிளஸில், IVR அடிப்பதடயிலான ஓர் இலவச அதலயபசி 

இதண  வழி கற்றல் பாடமாகும். ODF பிளஸ் என்பது தூய்தம இந்தி ா இ க்கத்தின்கீழ் உள்ள ODF 

திட்டத்தின் ஓர் துதணத்திட்டம் ஆகும். 

3.எச்சட்டத்ததக் குறிப்பிட்டு, மகள்களுக்கும் தசாத்தில் சமவுரிதம உண்தடன இந்தி  உச்சநீதிமன்றம் 

தீர்ப்பளித்துள்ளது? 
அ. ஹிந்து திருமணச் சட்டம், 1955 

ஆ. ஹிந்து வாாிசுாிபமச் (திருத்தம்) சட்டம், 2005  

இ. ஹிந்து வாாிசுச் சட்டம், 1955 

ஈ. ஹிந்து பங்குாிபம அபமப்புச் சசாத்துச் சட்டம், 2005 

❖ மகள்களின் சமத்துவ உரிதமத  பறிக்க முடி ாது என்றும், ஹிந்து வாரிசுரிதமச் (திருத்தம்) சட்டம், 

2005’க்கு முன்னர் தந்தத இறந்திருப்பினும், அவர்களுக்கு ஹிந்து கூட்டுக்குடும்பச்தசாத்தில் சமமான 

உரிதமகள் உண்டு என்றும் இந்தி  உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 
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❖ மகள்களுக்கு, மகன்கள் தகாண்டுள்ள உரிதமகள் மற்றும் தபாறுப்புகளுடன் அவர்களின் மூதாதத ர் 

தசாத்துக்கள் மீதான உரிதமயும் உண்டு என இந்தத் தீர்ப்பு விளக்குகிறது. ‘பங்காளி’ என்பது பிறப்பால் 

தபற்யறார் தசாத்தில் சட்டப்பூர்வ உரிதமத ப்தபறும் ஒரு நபதரக் குறிக்கிறது. 

4. ‘இத்னா ஆசான் தை’ என்ற தப ரில் விற்பதன ாளரால் நடத்தப்படும் பரப்புதரத  ததாடங்கியுள்ள 

மின்னணு-வணிகத்தளம் எது? 
அ. அனமசான்  

ஆ. பிளிப்காா்ட் 

இ. ஸ்னாப்டீல் 

ஈ. மிந்த்ரா  

❖ முன்னணி மின்னணு-வணிகத் தளமான அயமசான் இந்தி ா, அண்தமயில், விற்பதன ாளரால் 

நடத்தப்படும் தனது புதி  ‘இத்னா ஆசான் தை’ என்ற பரப்புதர ஒன்தற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அயமசான் டிஜிட்டல் தளத்தில் ஒரு விற்பதன ாளராக யசருவதற்கான எளி  நதடமுதற குறித்து 

அந்தத் தளத்தில் இல்லாத விற்பதன ாளர்களுடன் ததாடர்புதகாள்ள இந்தப் பரப்புதர முற்படுகிறது. 

டிஜிட்டல் வர்த்தகச்சூழல் அதமப்பில் இதணவது குறித்து மில்லி ன் கணக்கான குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்கதள தசன்றதடவதத இது யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

5.பார்ச்சூன் குயளாபல் 500 பட்டி லில், உலகின் சிறந்த நூறு நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக ததரிவான 

இந்தி  அதமப்பு எது? 
அ. ாிபலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

ஆ. HDFC 

இ. பாரத வங்கி 

ஈ. அதானி துபைமுகங்கள் 

❖ முயகஷ் அம்பானி ததலதமயிலான ரிதல ன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பார்ச்சூன் குயளாபல் 500 

பட்டி லில் 10 இடங்கள் முன்யனறி உலகின் சிறந்த 100 நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக ததரிவாகியுள்ளது. 

அண்தமயில், பார்ச்சூன் தவளியிட்ட நடப்பாண்டு (2020) தரவரிதசப்படி, ரிதல ன்ஸ், உலகளவில் 

96ஆவது இடத்தில் உள்ளது. பார்ச்சூன் குயளாபல் 500 பட்டி லில் எந்ததவாரு இந்தி  நிறுவனமும் 

இதுவதர இந்த அளவிற்கான மிகவு ர்ந்த தரநிதலக்குச் தசன்றதில்தல. 

❖ இந்தி  எண்தணய் நிறுவனம் (IOC) 151ஆவது இடத்திலும், எண்தணய் & இ ற்தக எரிவாயுக் கழகம் 

(ONGC) 190ஆவது இடத்திலும், பாரத வங்கி (SBI) 221ஆவது இடத்திலும் உள்ளது. 

6. ‘கட்டடக்கதல கல்வி விதிமுதறகளின் குதறந்தபட்ச தரநிதலகதள’ தவளியிட்ட மத்தி  அதமச்சகம் 

எது? 
அ. கலாச்சார அபமச்சகம்  ஆ. சுை்றுலா அபமச்சகம் 

இ. கல்வி அபமச்சகம்   ஈ. சவளியுைவு அபமச்சகம் 
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❖ மத்தி  கல்வி அதமச்சகத்தால் தசய் ப்படும் தபாருத்தமான கல்விச் சீர்திருத்தங்களின் ததாடர்ச்சி ாக, 

கல்வி தமச்சர் ரயமஷ் யபாக்ரி ால் ‘நிொங்க்’, “கட்டடக்கதல கல்வி விதிமுதறகளின் குதறந்தபட்ச 

தரநிதலகள், 2020”ஐ தவளியிட்டார். இந்த விதிமுதறகள் கட்டடக்கதல கவுன்சிலின் நிபுணர்களால் 

த ாரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டில், மனித வாழ்விடத் துதறயிலுள்ள சவால்கதள எதிர்தகாள்வதத இது 

யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. கட்டடக்கதலத் துதறயில் புதுதமகதளப் ப ன்படுத்துமாறு அதமச்சர் 

அந்தச் சதபத  அப்யபாது யகட்டுக்தகாண்டார். 

7. “தசல்லுலார் சிதற: கடிதங்கள், வரலாற்றுக் குறிப்புகள் மற்றும் நிதனவுகள்” என்ற ததலப்பில் ஓர் 

இதண வழிக் கருத்தரங்கத்தத ஏற்பாடு தசய்துள்ள மத்தி  அதமச்சகம் எது? 
அ. கலாச்சார அபமச்சகம் 

ஆ. சுை்றுலா அபமச்சகம்  

இ. கல்வி அபமச்சகம் 

ஈ. சவளியுைவு அபமச்சகம் 

❖ இந்தி ா தனது 74ஆவது விடுததல நாள் விழாதவக் தகாண்டாடுவதற்குத் த ாராகிக் தகாண்டிருக்கும் 

சூழலில் மத்தி  சுற்றுலா அதமச்சகத்தின், ‘நமது யதசத்ததப்பாருங்கள்’ என்ற ததாடர் இதண வழிக் 

கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியின்கீழ், “தசல்லுலார் சிதற: கடிதங்கள், வரலாற்றுக் குறிப்புகள், நிதனவுகள்” 

என்ற ததலப்பிலான இதண வழிக் கருத்தரங்கம் நதடதபற்றது. 

❖ தசல்லுலார் சிதறயின் சிறு சிறு அதறகள் மற்றும் காட்சிக்கூடங்கள் வழி ாக இந்தி  விடுததலப் 

யபாராட்டத்தின் ப ணத்ததக் காட்சிப்படுத்தி து. புகழ்தபற்ற அரசி ல் தகதிகளின் வாழ்க்தகத யும், 

அவர்கள் குறித்த கததகதளயும் இது எடுத்துக்காட்டி து. அந்தமான் - நியகாபார் தீவுகளின் யபார்ட் 

பியள ரில் உள்ள தசல்லுலார் சிதற ானது ஆங்கியல ர்களிடமிருந்து விடுததல தபற யவண்டும் 

என்று யபாரிட்ட இந்தி ர்கதள நாடு கடத்தி மிகவும் மனிதாபிமானமற்ற தகாடூரமான சூழலில் 

சிதறப்படுத்தி தவக்கக்கூடி  ஒரு சிதற ாக இருந்தது. 

8. பன்னாட்டு இதளய ார் நாள் கதடப்பிடிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 12  

ஆ. ஆகஸ்ட் 13 

இ. ஆகஸ்ட் 14 

ஈ. ஆகஸ்ட் 15 

❖ ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.12 அன்று பன்னாட்டு இதளய ார் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “Youth 

Engagement for Global Action” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்ப ாருள் 

ஆகும். 1998ஆம் ஆண்டில், ஐநா அதவயின் ஒத்துதழப்புடன் யபார்ச்சுகல் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட 

இதளய ாருக்கு தபாறுப்புதட  அதமச்சர்களின் உலக மாநாட்டில், ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஆக.12ஆம் 

யததித  பன்னாட்டு இதளய ார் நாளாகக் தகாண்டாடுவதற்கான தீர்மானம் நிதறயவற்றப்பட்டது. 
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9.காவல்துதறசார் பணி ாளர்களுக்கு வழங்கப்படும், “விசாரதணயில் சிறந்து விளங்குயவாருக்கான 

பதக்கத்தத” வழங்கும் அதமச்சகம் எது? 
அ. பாதுகாப்பு அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துபை அபமச்சகம்  

இ. சவளியுைவு அபமச்சகம் 

ஈ. நாடாளுமன்ை விவகாரங்கள் அபமச்சகம் 

❖ 2020ஆம் ஆண்டுக்கான, “சிறந்த புலனாய்வுக்கான மத்தி  உள்துதற அதமச்சரின் பதக்கம்”, அகில 

இந்தி  அளவில் 121 காவல்துதற அலுவலர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றப் புலனாய்வில் சிறந்த 

தச ல்திறதன ஊக்குவிக்கும் யநாக்கத்யதாடு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பதக்கம் நிறுவப்பட்டது. 

புலனாய்வில் சிறந்து விளங்கும் அதிகாரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக இது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இதில், தமிழ்நாட்தடச் சார்ந்த காவல்துதற ஆய்வாளர்கள், A தபான்னம்மாள், G. ஜான்சி இராணி, M 

கவிதா, C சந்திரகலா, A கலா மற்றும் காவல்துதற சார்-ஆய்வாளர் வியனாத் குமார் ஆகி  ஆறு யபர் 

விருது தபறுகிறார்கள். 

10.எந்த வானூர்தி த ாரிப்பாளரிடமிருந்து, இந்தி  வான்பதடக்கு, நூற்றி ாறு அடிப்பதடப் பயிற்சி 

வானூர்திகதள வாங்க பாதுகாப்பு அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. டஸ்ஸால்ட் ஏவினயஷன் 

ஆ. னபாயிங் 

இ. ஹிந்துஸ்தான் ஏனராநாட்டிக்ஸ் லிட்  

ஈ. ரனபல் 

❖ இந்தி  விமானப்பதடக்காக ஹிந்துஸ்தான் ஏயராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடடிலிருந்து (HAL) 106 அடிப்பதடப் 

பயிற்சி வானூர்திகதள வாங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. HAL’லிலிருந்து 

106 HTT-40 வானூர்திகதள வாங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதமச்சின் மிகவு ர்ந்த முடிதவடுக்கும் 

ஆதண மான பாதுகாப்புக் தகாள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்தது. `8,722.38 யகாடி மதிப்பிலான, 

பல்யவறு உபகரணங்கதள வாங்குவதற்கான கருத்துருக்களுக்கு பாதுகாப்புக் தகாள்முதல் கவுன்சில் 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 1998ஆம் ஆண்டில், “விசாரதண கமிென்” என்ற புதினத்திற்காக, தமிழுக்கான சாகித்தி  அகாதமி 

விருதுதபற்ற எழுத்தாளர் சா. காந்தசாமி (80) அண்தமயில் காலமானார்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் ஆழமான நிலத்தடி காற்ற ாட்டக் குழாயய அயமத்துள்ள மமட்ற ா இ யில் மெட்ம ார்க் 

எது? 
அ. தில்லி மெட்ர ோ 

ஆ. ம ோச்சின் மெட்ர ோ 

இ. ம ோல் த்தோ மெட்ர ோ  

ஈ. மசன்னன மெட்ர ோ 

❖ மகால்கத்தா மமட்ற ா இ யில் கழகமும் தனியார் ம ாறியியல் நிறு னமான ஆப்கான்சும் இயைந்து 

இந்தியாவின் ஆழமான நிலத்தடி காற்ற ாட்டக் குழாய் அயமப்ய  அயமத்துள்ளன. இக்காற்ற ாட்டக் 

குழாய், 43.5 மீ ஆழத்தில், மகால்கத்தாவின் கிழறமல் மமட்ற ா  ாயதயின் ஒரு குதியாக அயமக்கப் 

- ட்டுள்ளது. இச்சி ப்புறொக்க குழாய்கள், இ யில் சு ங்கப் ாயதகளில் காற்ற ாட்டத்யத அளிக்கவும் 

சிக்கலான காலங்களில் அல்லது அ ச  காலங்களில் ம ளிறயற் த்திற்கும்  யன் டுத்தப் டுகின் ன. 

2. NASA’இன் ஓர் அண்யமய ஆய்வில் குறிப்பிடப் ட்ட மச ஸ் (Ceres) என் ால் என்ன? 
அ. குறுங்ர ோள் 

ஆ. குள்ள ்ர ோள்  

இ.  ருந்துனள 

ஈ. வோல்ெீன் 

❖ NASA’இன் டான் விண்கலத்தின் அண்யமய த வுகளின் டி, மசவ் ாய் றகாளுக்கும் வியாழனுக்கும் 

இயடயிலான முக்கிய குறுங்றகாள்  ட்யடயில் அயமந்துள்ள குள்ளக்றகாளான ‘மச ஸ்’ ஏதுமற்  ஒரு 

தரிசு விண்ம ளிப் ாய  அன்று. இந்தக் குள்ளக்றகாள் முன்னர் தரிசாக இருப் தாக ெம் ப் ட்டது; 

ஆனால், றசகரிக்கப் ட்ட தக ல்கள் இது நீர் நிய ந்த இடம் என் யதயும், உப்புநீய க்மகாண்ட ஒரு 

ம ரிய மற்றும் ஆழமான நீர்த்றதக்கம் இருந்திருக்கக்கூடும் என் யதயும் ம ளிப் டுத்துகி து. 2015இல், 

டான் விண்கலம் மச சுக்கு மசன் யடந்தது. இது பூமியின் நிலய விடவும் மிகச்சிறியதாகும். 

3. “யாயனகள்.  ண்டங்கள் அன்று” என்  தயலப்பில் அறிக்யகமயான்ய  ம ளியிட்ட அயமப்பு எது? 
அ. இயற்ன  ் ோன உல ளோவிய நிதியெ் 

ஆ. உல  விலங்கு போது ோப்பு அனெப்பு  

இ.  ிோீன் பீஸ் 

ஈ. PETA 

❖  ன்னாட்டு விலங்கு ெல அயமப் ான ‘உலக விலங்கு  ாதுகாப்பு’, “யாயனகள்.  ண்டங்கள் அன்று” 

என்  ஓர் அறிக்யகயய ம ளியிட்டுள்ளது. ஆசிய கண்டத்தில் சுற்றுலாவுக்மகனப்  யன் டுத்தப் டும் 

யாயனகளின் எண்ணிக்யகயில், இந்தியா, இ ண்டாமிடத்தில் உள்ளது என் யத இவ் றிக்யகயின் 

மூன் ா து  திப்பு ம ளிப் டுத்தியுள்ளது. 
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❖ 225’க்கும் றமற் ட்ட யாயனகள் (45 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானது) ற ாதிய தங்கும்  சதி இல்லாத 

நியலயில் ய க்கப் ட்டுள்ளன என் யதயும் இந்த அறிக்யக ம ளிப் டுத்துகி து. 

4. “இயளறயார் மற்றும் COVID-19:  ணிகள், கல்வி, உரியமகள் மற்றும் மனெல ாழ்வில்  ாதிப்புகள்” 

என்  தயலப்பில் ஆய்வ ொன்றை மேற்வ ொண்ட அறேப்பு எது? 
அ. பன்னோட்டு மதோழிலோளோ் அனெப்பு  

ஆ. UNICEF 

இ. UNESCO 

ஈ. உலகப் பபொருளொதொர மன்றம் 

❖  ன்னாட்டு மதாழிலாளர் அயமப்பு (ILO) “இயளறயார் மற்றும் COVID-19:  ணிகள், கல்வி, உரியமகள் 

& மனெல ாழ்வில்  ாதிப்புகள்” என்  தயலப்பில் ஆய்ம ான்ய  றமற்மகாண்டது. இந்த ஆய்வின் டி, 

உலக இயளறயார்களில் கிட்டத்தட்ட சரி ாதிற ர் மனக்க யல அல்லது மனச்றசார்ய  ஏற் டுத்தும் 

சூழ்நியலகளுக்கு ஆளாகின் னர். COVID-19 மதாற்றுறொயால் மூன்றில் ஒரு  ங்கினர் தங்களின் 

எதிர்கால மதாழிற்முய   ாழ்வு குறித்து அச்சங்மகாண்டுள்ளனர். 18-29  யதுயடய இயளறயாரின் 

 ாழ்க்யகயில், COVID-19 மதாற்றுறொயின் தாக்கம்குறித்து ஆய்வுமசய்ய, இந்த ஆய்வு ெடத்தப் ட்டது. 

5. எந்த  யக  ாகனங்கயள, மின்கலங்கள் ம ாருத்தப் டாமல் இருந்தாலும்,  திவுமசய் தற்கு, மத்திய 

சாயலப்ற ாக்கு  த்து மற்றும் மெடுஞ்சாயல அயமச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது? 
அ. ெின்னோற்றலில் இயங்  ்கூடிய வோ னங் ள்  

ஆ. சூோிய ஆற்றலில் இயங்  ்கூடிய வோ னங் ள் 

இ. தோனி ள் 

ஈ. போது ோப்பு வோ னங் ள் 

❖ மின்னாற் லில் இயங்கக்கூடிய  ாகனங்கயள மின்கலங்கள் ம ாருத்தாமல் இருந்தாலும் விற்கவும் 

 திவுமசய்யவும் மத்திய சாயலப்ற ாக்கு  த்து & மெடுஞ்சாயல அயமச்சகம் அனுமதியளித்துள்ளது. 

 ரிறசாதயன முகயம அளித்த  யகப் ாட்டு சான்றிதழ் அடிப் யடயில், இவ் ாகனங்கயள விற்கவும் 

 திவுமசய்யவும் அனுமதியளிக்கலாம் எனத் மதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. றமலும்,  திவுமசய்யும்ற ாது மின் 

கலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும்  யககுறித்றதா அல்லது ற று எந்தத்தக ல்கயளயும் அளிக்கற ண்டிய 

அ சியம் இல்யல என்றும் அதில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

6. “மகா ாஷ்டி ாவின் மெசவு மற்றும் ஒடிசாவின் ஜவுளி” என்  தயலப்பிலான ஓர் இயைய ழிக் 

கருத்த ங்யக, இந்திய சுற்றுலாத் துய யுடன் இயைந்து எந்த அயமப்பு ஏற் ாடு மசய்திருந்தது? 
அ. NITI ஆய ொக் 

ஆ. இந்தி  பத்திொிகக அறக்கட்டகள 

இ. பத்திோின  த வல் அலுவல ெ்  

ஈ. ெத்திய மநசவு நிறுவனெ் 
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❖ “மகா ாஷ்டி ாவின் மெசவு மற்றும் ஒடிசாவின் ஜவுளி” என்  தயலப்பிலான ஓர் இயைய ழிக் 

கருத்த ங்யக  த்திரியக தக ல் அலு லகம் (PIB)-மும்ய யும் இந்திய சுற்றுலா – மும்ய யும் ஏற் ாடு 

மசய்தன. இந்த இயைய ழிக் கருத்த ங்கம் தனது க னத்யத மகா ாஷ்டி ா மற்றும் ஒடிசாவின் 

யகத்தறி மற்றும் துணிகள் மீது ய த்திருந்தது. 

❖ ொட்டின் யகத்தறி மெச ாளர்கயள மகள விக்கும் விதமாக ஆகஸ்ட்.7 இந்தியாவில் றதசிய யகத்தறி 

ொளாக மகாண்டாடப் டுகி து. பிரிட்டிஷ் அ சாங்கத்தால்  ங்காளம் பிரிக்கப் டு யத எதிர்த்து, கடந்த 

1905ஆம் ஆண்டு இறதொளில் மதாடங்கப் ட்ட சுறதசி இயக்கத்யதக் நியனவுகூரும் விதமாக ஆக.7ஆம் 

றததி றதர்வுமசய்யப் ட்டது. 

7. COVID-19 வ ொற்றும ொய்க்கான தடுப்பூசி நிர் ாகம் குறித்த றதசிய நிபுைர் குழுவின் தயல ர் யார்? 
அ. அெிதோப்  ோந்த் 

ஆ. Dr. V K பொல்  

இ. நர ந்தி  சிங் ரதோெோ் 

ஈ. இரொஜீவ் குமொொ் 

❖ COVID-19 தடுப்பூசி ற ாடு தற்கான றதசிய நிபுைர் குழு கூட்டம் முதன்முய யாக ஆகஸ்ட்.12 அன்று 

கூடியது. NITI ஆறயாக் அயமப்பின் உறுப்பினர் Dr. V K  ால் தயலயமயில் இக்கூட்டம் ெயடம ற் து. 

சுகாதா ம் மற்றும் குடும் ெலத்துய  மசயலாளரும் இயைத்தயல  ாக இதில்  ங்றகற் ார். இந்த 

நிபுைர் குழு மத்திய சுகாதா  மற்றும் குடும்  ெல அயமச்சகத்தின் கீழ் அயமக்கப் ட்டுள்ளது. 

❖ தடுப்பூசி மருந்து இருப்புய ப் து, றதய க்றகற்  கியடக்கச்மசய் தற்கு டிஜிட்டல் கட்டயமப்ய  

உரு ாக்கு தற்கான, சிந்தயனகயள உரு ாக்கி அமல்படுத்து தற்கான ெயடமுய கள்குறித்து 

இந்தக்குழு வி ாதித்தது. கயடசிநியல  ய யில் தடுப்பூசி கியடப் யத உறுதிமசய் தற்கு, தடுப்பூசி 

 ழங்கயல தடமறிதல் குறித்தும் இதில் ஆறலாசிக்கப் ட்டது. 

8. “ம ாறுப் ான  ணிகம் மதாடர் ான குழுவின் அறிக்யக”யய ம ளியிட்ட மத்திய அயமச்சகம் எது? 
அ. உள்துனற அனெச்ச ெ் 

ஆ. நிதி அனெச்ச ெ் 

இ. மபருநிறுவன விவ ோ ங் ள் அனெச்ச ெ்  

ஈ. பவளி ுறவு அகமச்சகம் 

❖ மத்திய ம ருநிறு ன வி கா ங்கள் அயமச்சகமானது “ம ாறுப் ான  ணிகம் மதாடர் ான குழுவின் 

அறிக்யக”யய ம ளியிட்டுள்ளது. நிதிசா ா அளவுருக்கயளப்புகா ளிக்க நிறு னங்களுக்கு ஒரு புதிய 

புகா ளிப்பு கட்டயமப்ய  இவ் றிக்யக முன்மமாழிந்துள்ளது. 

❖ இக்கட்டயமப்பு, “ம ாறுப் ான  ணிகம் மற்றும் நியலத்தன்யம அறிக்யக” என்று அயழக்கப் டுகி து. 

இது MCA21 தளத்துடன் ஒருங்கியைக்கப் டவுள்ளது. றமலும், இக்கட்டயமப்பின் ழி றசகரிக்கப் ட்ட 

தக ல்கள், “ம ாறுப் ான  ணிகம் - நியலத்தன்யம குறியீட்யட” உரு ாக்க  யன் டும். 
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9.எந்த  யக நிதி நிறு னங்களுக்கு, கணினி அடிப் யடயிலான மசாத்து  யகப் ாட்யட மசயல் டுத்த 

இந்திய ரிசர்வ்  ங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது? 
அ. சிறு நிதி வங்கிகள் 

ஆ. ந   கூட்டுறவு வங் ி ள்  

இ. ெண்டல ஊ   வங் ி ள் 

ஈ. முதன்னெ ஒப்பந்ததொரொ்கள் 

❖ மசாத்து  யகப் ாடு மசயல் ாட்டில் மசயல்தி ன் & ம ளிப் யடத்தன்யமயய றமம் டுத்து தற்கான 

றொக்கத்துடன், இந்திய ரிசர்வ்  ங்கியொனது (RBI) ெகர்ப்பு  கூட்டு வு  ங்கிகளில் (UCB) “கணினி 

அடிப் யடயிலான மசாத்து  யகப் ாட்யட” மசயல் டுத்துமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.2020 மார்ச்.31 

நில  ப் டி, `2000 றகாடி அல்லது அதற்கு றமற் ட்ட மசாத்துக்கயளக் மகாண்ட ெகர்ப்பு  கூட்டு வு 

 ங்கிகள், 2021 ஜூன்.30 முதல் கணினி அடிப் யடயிலான மசாத்து  யகப் ாட்யட மசயல் டுத்த 

ற ண்டும். மமாத்த மசாத்துக்களின் மதிப்பு `1000 றகாடிக்கு சமமானய  / அதற்கு றமற் ட்டய  

ஆனால் `2000 றகாடிக்கும் குய  ான மசாத்துக்கயளக் மகாண்ட ெகர்ப்பு  கூட்டு வு  ங்கிகள் 

2021 மசப்டம் ர்.30 முதல் இதயன மசயல் டுத்த ற ண்டும். 

10.அண்யமச்மசய்திகளில் இடம்ம ற்  கத் ா – தில்லி விய வுச்சாயல ழித்தடம், றதசிய தயலெகய , 

எந்த மாநிலம் / யூனியன் பி றதசத்துடன் இயைக்கி து? 
அ. லடோ ் 

ஆ. ஜெ்மு &  ோஷ்ெீோ்  

இ. ஹிெோச்சல பி ரதசெ் 

ஈ. பஞ்சோப் 

❖ கத் ா (ஜம்மு & காஷ்மீர்) – தில்லி விய வுச் சாயலத் திட்டப் ணி மதாடங்கியுள்ளது. இது, 2023ஆம் 

ஆண்டளவில் நிய  யடயும். இந்தப்  ணிகள் நிய  யடந்த பி கு, கத் ாவில் இருந்து தில்லிக்கு 6 

½ மணி றெ த்தில் மசன்றுவிடமுடியும். ஜம்முவிலிருந்து தில்லியய 6 மணி றெ த்தில் அயடய முடியும். 

இந்  விறைவுச் சொறையின் ஒரு குறிப்பிடத் க்  அம்சம் என்னவ னில், கத் ா மற்றும் அமிர்தச சு புனித 

ெக ங்கயள இயைப் தாக இந்தச் சாயல இருக்கும்.  ழியில், ற று ல முக்கியமான மத  ழி ாட்டுத் 

தலங்கயளயும் இந்த விய வுச்சாயல இயைக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உணவு வீணாவதைக் குதைப்பைற்காக, “Clean Plate Campaign 2.0” என்ை பபயரில் பரப்புரர ஒன்ரை 

பைாடங்கிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர  

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. சவுதி அரரபியர 

❖ உணவு வீணாவதைக் குதைப்பைற்காக, “Clean Plate Campaign 2.0” என்று அதைக்கப்படும் ஒரு புதிய 

பரப்புதரதய சீனா பைாடங்கியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், COVID-19 த ொற்றுந ொயொனது உணவு 

வீணாைல் குறித்ை ஆபத்ைான சூழ்நிதைதய உருவாக்கியிருப்பதை முன்னிதைப்படுத்திய பின்னர், 

இந்ைப் பரப்புதர பெயல்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்புதரயின் முைல் பதிப்பு 2013’இல் பைாடங்கப்பட்டது. 

இது, அதிகப்படியான அலுவல்பூர்வ விருந்துகதள கட்டுப்படுத்துவதை நநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

2.இஸ்நரலுடன் அரெ ரீதியான உைவுகதள ஏற்படுத்தியுள்ள முைல் வதளகுடா அரபு நாடு எது? 
அ. கத்தரர் 

ஆ. குவவத் 

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ்  

ஈ. பஹ்வரன் 

❖ பாைஸ்தீனியர்கள்  ங்களின் எதிர்கொல  ொட்டின் ஒருபகுதியாகக் காணும் நமதைக்கதரயின் சிை 

பகுதிகதள ெர்ச்தெக்குரிய முதையில் இதணப்பதைத் ைடுக்கும் ஒப்பந்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம், இஸ்நரலுடன் அரெ ரீதியான உைவுகதள ஏற்படுத்திய முைல் வதளகுடா நாடாகவும் 

அநரபிய உைகில் மூன்ைாவது நாடாகவும் மாறியுள்ளது. இந்ை நடவடிக்தகதய ஐக்கிய அபமரிக்க 

நாடுகளின் அதிபர் பாராட்டியுள்ளார். 

❖ இந்ை நடவடிக்தக, மத்திய கிைக்கின் இரு ஆற்ைல்மிக்க ெமூகங்களுக்கும், பபாருளாைாரங்களுக்கும் 

இதடயிைான உைதவ ஏற்படுத்துகிைது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் இஸ்நரலும் 

COVID-19 த ொற்றுக்கு சிகிச்தெயளித்ைல் மற்றும் அவற்றுக்கான ைடுப்பூசி உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் 

ைங்களது நமைான ஒத்துதைப்தப விரிவுபடுத்தும். 

3.இந்தியாவில், நைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட அரொங்கத்தின் ைதைவராக (முைைதமச்ெர் மற்றும் பிரைமர் உட்பட) 

மிகநீண்டகாைம் ப வி வகித் வர் யார்? 
அ. நரரந்திர ரெரடி  

ஆ. ென்ரெரகன் சிங் 

இ. P V நரசிம்மராவ் 

ஈ. இந்திரா காந்தி 
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❖ அதனத்து இந்தியப்பிரைம அதமச்ெர்கதளவிடவும், இந்தியாவில், நைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட அரொங்கத்தின் 

ைதைவராக (முைைதமச்ெர் & பிரைமர் உட்பட), நநரந்திர நமாடி, மிகநீண்டகாைம் பைவி வகித்துள்ளார். 

குஜராத் மாநிை முைைதமச்ெராக இருந்ை 12 ஆண்டுகளுக்கும் நமைான அவரது பைவிக்காைம் உட்பட, 

அவரது பமாத்ை பைவிக்காைம் 18 ஆண்டுகள் மற்றும் 300 நாட்களுக்கும் நமல் உள்ளது. 

❖ அடல் பிகாரி வாஜ்பாயிதய விஞ்சி, மிகநீண்டகாைம் பைவி வகித்ை காங்கிரஸ் அல்ைாை முைல் பிரைமர் 

என்ை நிதைதயயும் பபறுகிைார் நநரந்திர நமாடி. நாட்டில் மிகநீண்டகாைம் பிரைம அதமச்ெராகப் பைவி 

வகித்ைவர் ஜவஹர்ைால் நநரு (ஏைத்ைாை 16 ஆண்டுகள்). அவருக்கு அடுத்ைபடியாக அவருதடய மகள் 

இந்திரா காந்தி, 15 ஆண்டுகள் பிரைமராக இருந்ைார். 

4.ஆயுைநமந்திய காவல்பதடயினருக்காக, “பெளரியா KGC அட்தட” என்ைபவாரு சிைப்பு அட்தடதய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய வங்கி எது? 
அ. ICICI வங்கி 

ஆ. HDFC வங்கி  

இ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

ஈ. YES வங்கி 

❖ HDFC வங்கியொனது, ெமீபத்தில், ஆயுைநமந்திய காவல் பதடயினருக்காக, “பெளரியா KGC அட்தட” 

பைாடங்கப்படுவைாக அறிவித்ைது. கிொன் வரவு அட்தட வழிகாட்டுைலின் அடிப்பதடயில் இந்ை அட்தட 

வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 45 ைட்ெத்துக்கும் நமற்பட்ட இந்திய ஆயுைப்பதட வீரர்களுக்கு `2 இைட்ெம் 

முைல் `10 இைட்ெம் வதரயிைான ஆயுள்காப்பீடு இதில் கிதடக்கும். இந்ை அட்தடதயப் பபறுவைற்கு, 

ஆயுைப்பதட வீரர்கள், ைங்களின் பணிக்நகற்ைவாரான ஆவணங்கதளச் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

5.புத்துயிர்ப்பு மற்றும் நகர்ப்புை மாற்ைத் திட்டத்திற்கான அடல் திட்டத்தை (AMRUT) பெயல்படுத்துவதில், 

சிைந்ை பெயல்திைதன வகிக்கின்ை இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. ரெற்கு வங்கெ் 

ஆ. குஜரரத் 

இ. ஒடிசர  

ஈ. ெகரரரஷ்டிரர 

❖ மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகார அதமச்ெகத்தின் கூற்றுப்படி, புத்துயிர்ப்பு மற்றும் நகர்ப்புை 

மாற்ைத்திற்கான அடல் திட்டத்தை பெயல்படுத்துவதில், ஒடிொ மாநிைம் பைாடர்ந்து முன்னணியில் 

உள்ளது. ஒடிொ மாநிைம் 85.67 ெைவீை மதிப்பபண்கதளப் பபற்று முைலிடத்தைப் பபற்றுள்ளதுடன், 

மாநிைத்தின் ஒன்பது நகரங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் வெதிதய வைங்கியுள்ளது. 

❖ AMRUT திட்டத்தின்கீழ் பைாடங்கப்பட்ட 191 திட்டங்களில் 148 திட்டங்கதள ஒடிொ அரசு முடித்துள்ளது. 

ஒடிொ மாநிைத்தைத் பைாடர்ந்து ெண்டிகரும் பைலுங்கானாவும் உள்ளன. ைமிழ்நாடு, அதிக எண்ணிக் 

-தகயிைான பணிகதள நிதைவுபெய்துள்ளது. 
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6. ’Sputnik V’ ைடுப்பூசியின் உற்பத்தி மற்றும் ெந்தைப்படுத்துைலில் இரஷ்யாவுடன் கூட்டிதணந்துள்ள 

நாடு எது? 
அ. அர்மஜன்டினர 

ஆ. பிரரசில்  

இ. ஆஸ்திரரலியர 

ஈ. நியூசிலரந்து 

❖ உைகின் முைல் பதிவுபெய்யப்பட்ட COVID-19 த ொற்றுக்கொன ைடுப்பூசி, ‘Sputnik V’இன் உற்பத்தி மற்றும் 

ெந்தைப்படுத்துைலில் ரஷ்யாவும் பிநரசிலும் கூட்டிதணய முடிவுபெய்துள்ளன. ரஷ்ய நநரடி முைலீட்டு 

நிதியமானது பிநரசில் மாகாணமான பரணாவுடன் ஒப்பந்ைம் பெய்துள்ளைாக அறிவித்துள்ளது. ைடுப்பூசி 

உற்பத்திதயயும் அைன் விநிநயாகத்தையும் பிநரசில் மற்றும் பிை அபமரிக்க நாடுகளில் ரஷ்ய நநரடி 

முைலீட்டு நிதியம் ஏற்பாடு பெய்து வருகிைது. 

7.எந்ைப் பைங்குடி பமாழிக்கான எந்திர பமாழிபபயர்ப்பு கருவிதய, தமக்நராொப்ட் ஆரொய்ச்சி ஆய்வகம் 

உருவாக்கியுள்ளது? 
அ. சந்தரளி 

ஆ. ரகரண்டி  

இ. ரசரரர 

ஈ. முந்தாி 

❖ தமக்நராொப்ட் ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்ைால், ‘Interactive Neural Machine Translation Tool (INMT)’ எனப்படும் 

பெயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கருவிதய உருவாக்க தமக்நராொப்ட் ஆய்வகம், இந்திய குரல் 

அடிப்பதடயிைான இதணயாைைாமான CGNet Swara மற்றும் IIT புதிய இராய்ப்பூர் ஆகியவற்றுடன் 

கூட்டிதணந்துள்ளது. 

❖ இது, ஹிந்தியிலிருந்து பைன்-மத்திய திராவிட பமாழியான நகாண்டிக்கும் அைற்கு நநபரதிராகவும் 

வாக்கியங்கதள பமாழிபபயர்க்கிைது. இந்ைச் பெயலி, நகாண்டி பைங்குடிதயச்ொர்ந்ை இதளநயாதர 

அம்பமாழிதயக்கற்க ஊக்குவிப்பதை நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

8.அண்தமச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ை, “N1-STOP-LAMP” என்ைால் என்ன? 
அ. COVID–19 பாிரசரதவன  

ஆ. கிருெிநரசினி விளக்கு 

இ. தனிநபர் பரதுகரப்பு உவை 

ஈ. முக மறைப்பு 

❖ ஜர்னல் ஆப் பமடிக்கல் தமக்நராபயாைஜியில் பவளியிடப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளின்படி, “N1-STOP-

LAMP” என்ை புதிய மலிவு விதை நாசித்துணி நொைதன உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                          2020 ஆகஸ்ட் 19 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

❖ ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்ைச் நொைதனயானது COVID-19 த ொற்ரை ஏற்படுத்தும் SARS-

CoV-2 நச்சுயிரியின் இருப்தப 20 நிமிடங்களில் துல்லியமாக கண்டறியும். இது 100% துல்லியமானது. 

ஒரு குைாதயப் பயன்படுத்தி நமற்பகாள்ளப்படும் இந்ைச் நொைதன, ஒநர ஒரு படிநிதைதய மட்டுநம 

உள்ளடக்கியைாக உள்ளது. எனநவ இது, மிகவும் திைதமயானதும் மலிவானதும் ஆகும். 

9.மத்திய அதமச்ெர் நிதின் கட்கரி அறிமுகப்படுத்திய, நமற்பரப்புகதள கிருமிநீக்கம் பெய்வைற்கான 

DRDO ொன்ைளிக்கப்பட்ட ொைனத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. ஆராத்யா 

ஆ. அதுல்யர  

இ. அபிென்யு 

ஈ. பீெர 

❖ “அதுல்யா” - 30 பநாடிகளில் எந்ைபவாரு வளாகத்தையும் கிருமிநீக்கம் பெய்யக்கூடிய புதிய ொைனம், 

மத்திய ொதைப்நபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்ொதைகள் மற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைரத் பைாழில் 

நிறுவனங்களுக்கான அதமச்ெர் நிதின் கட்கரியால் பவளியிடப்பட்டது. இச்ொைனத்தின் வடிவதமப்பு, 

DRDO’ஆல் ொன்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முழுதமயாக இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டைாகும். 

❖ எங்கும் எளிதில் எடுத்துச் பெல்ைக்கூடிய இது 3 கிகி எதடபகாண்டைாக உள்ளது. ஒரு நநரத்தில் 5 மீ 

பரப்பளவு வதர எந்ைபவாரு வளாகத்தையும் கிருமிநீக்கஞ்பெய்ய இச்ொைனத்தைப் பயன்படுத்ைைாம். 

வீடு, அலுவைகம், பபட்டிகள், அதைகைன்கள் நபான்ைவற்றின் நமற்பரப்புகதள கிருமி நீக்கம் பெய்ய 

இைதன பயன்படுத்ைப்படைாம். 

10.அண்தமச்பெய்திகளில் இடம்பபற்ை கங்காைர் பமகர் நீநரற்று கால்வாய் அதமப்பு என்பது எந்ை மாநிை 

/ யூனியன் பிரநைெத்தின் நீர்ப்பாெனத் திட்டமாகும்? 
அ. ெகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ரெற்கு வங்கெ் 

இ. ஒடிசர  

ஈ. பீகரர் 

❖ ஒடிொ மாநிை அதமச்ெரதவ ைனது ‘கங்காைர் பமகர் நீநரற்று கால்வாய் அதமப்பு’ என்று பபயரிடப்பட்ட 

நீர்ப்பாெனத்திட்டத்தை பெயல்படுத்ை, `1138 நகாடி ஒப்பந்ைப்புள்ளிக்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை 

நீர்ப்பாெனத்திட்டம், ஒடிொவின் பார்கர் மற்றும் நொநனபூர் மாவட்டங்களில், வைட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் உள்ள 25,600 பஹக்நடர் விவொய நிைங்களுக்கு நீர்ப்பாென வெதி அளிக்கும். இந்ைத் 

திட்டம் முைன்முைலில் கடந்ை 2017ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்ைத் திட்டத்தைச் பெயல்படுத்தும் 

நிறுவனம் விதரவில் அறிவிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.விடுதலை நாள் க ாண்டாட்டத்லத குறிக்கும் வல யில், கீழ்க் ாணும் எந்கதந்த ஆவணப்படங் ள், 

திலைப்படப்பிரிவால் திலையிடப்பட்டன? 
அ. Vice Roy’s House & Mangal Pandey 

ஆ. The Legend of Bhagat Singh & Chittagong 

இ. India Wins Freedom & India Independent  

ஈ. India Untouched & Gulabi Gang 

❖ 2020 ஆ .15 – எழுபத்து நான் ாம் விடுதலை நாள் க ாண்டாட்டத்தில், திலைப்படப்பிரிவு, “India Wins 

Freedom & India Independent” ஆகிய இைண்டு ஆவணப்படங் லை திலையிட்டது. மேற் ண்ட இைண்டு 

படங் லைத்தவிை, விடுதலை இயக் ம் குறித்த மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ட 14 திலைப்படங் ள், த வல் ேற்றும் 

ஒலிபைப்பு அலேச்ச த்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட, “இலணயவழி மதசபக்தி திலைப்பட விழாவில்” 2020 

ஆ .7-21 வலை, “www.cinemasofindia.com” வலைத்தைத்தில்  ாட்சிப்படுத்தப்பட்டன. 

2.அண்லேச் கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற உயிரி ேருந்துப் பகுப்பாய்வு லேயம் அலேந்துள்ை ந ைம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. ைுனே  

இ. தில்லி 

ஈ. பைதராைாத் 

❖ புமனவில் அலேக் ப்பட்டுள்ை உயிரி ேருந்துப் பகுப்பாய்வு லேயத்லத ேத்திய உயிரி கதாழில்நுட்பத் 

துலற கசயைாைர் கேய்நி ைா  கதாடக்கிலவத்தார். இது, புமனவில் அமைந்துள்ள CSIR - மதசிய 

மவதியியல் ஆய்வ த்தின் ஆதைவிலுள்ை கதாழில்நுட்ப வணி க் ாப்ப ோன கவஞ்சர் லேயத்தின் 

ஒரு முன்கனடுப்பாகும்.  

❖ உயிரி ேருந்தாளுலே தயாரிப்பாைர் ளுக்கு உயர்தைம் வாய்ந்த பகுப்பாய்வுச் மசலவ லை இந்தப் 

பகுப்பாய்வு லேயம் வழங்கும். உயிரியல், உயிரி ேருந்தாளுலேக்  ட்டலேப்பு இயக் த் தன்லே ள் 

பற்றி பகுப்பாய்வதற் ான ஆதாை லேயோ  இம்லேயம் உருகவடுக்கும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது.  

3.இந்தியா தனது மி ப்கபரிய உட் ட்டலேப்பு திட்டத்திற் ா , எந்த நாட்டிற்கு, $500 மில்லியன் டாைர் 

 டனுதவிலய அறிவித்துள்ைது? 
அ. இலங்பை 

ஆ. வங்ைனதசம் 

இ. மாலத்தீவுைள்  

ஈ. னேைாளம் 
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❖ இந்தியா சமீபத்தில் தனது மி ப்கபரிய உட் ட்டலேப்பு திட்டத்திற்கு, $500 மில்லியன் அகேரிக்  டாைர் 

நிதியுதவிலய அறிவித்துள்ைது. இந்நிதியில், தலைந ைான ோமைலவ, மூன்று அண்லடத்தீவு ைான 

வில்லிங்கிலி, குல்கிபாஹூ ேற்றும் திைாபுசி ஆகியவற்றுடன் இலணக்கும் மநாக்கில் $400 மில்லியன் 

டாைர்  டனும் $100 மில்லியன் டாைர் ோனியமும் வழங் ப்படும். இத்திட்டம், கபாருைாதாை கசயல்பாடு 

ேற்றும் மவலைவாய்ப்பு லையும் மேம்படுத்தும். 

4.இந்தியாவில், ஆண்டுமதாறும் நலடகபறும் பன்னாட்டுத் திலைப்பட விழா (IFFI) எங்கு நலடகபறுகிறது? 
அ. கைால்ைத்தா 

ஆ. னைாவா  

இ. ைுது தில்லி 

ஈ. கெய்ை்பூா் 

❖ இந்திய பன்னாட்டுத் திலைப்பட விழா என்பது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர் ோதத்தில் ம ாவாவில் 

நலடகபறும் ஒரு வருடாந்திை திலைப்பட விழாவாகும். நடப்பாண்டு (2020) நவம்பர் 20-28 வலை, 

ம ாவாவில், திட்டமிடப்பட்டபடி இந்த விழா நலடகபறும் என்று ம ாவா ோநிை முதைலேச்சர் பிைமோத் 

சாவந்த் உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். ம ாவா ோநிை அைசுக்கு கசாந்தோன கபாழுதுமபாக்குச் சங் த்துடன் 

இலணந்து திலைப்பட விழாக் ள் இயக்குநை ம் இந்த விழாலவ ஏற்பாடு கசய்துள்ைது. 

5.இலணயவழிக்  ல்விலய மேம்படுத்துவதற் ா , 2500’க்கும் மேற்பட்ட திறன்மபசி லை இந்திய 

சிறார் ளுக்கு வழங் வுள்ை திறன்மபசி தயாரிப்பு நிறுவனம் எது? 
அ. ஒை்னைா 

ஆ. வினவா 

இ. ஷாவ்மி  

ஈ. ைூவானவ 

❖ சீன திறன்மபசி நிறுவனோன ஷாவ்மி அதன் MI இந்தியா பிரிவானது இலணயவழிக்  ல்விமுலறக்கு 

ஆதைவா  இந்திய சிறார் ளுக்கு `2 ம ாடி ேதிப்புள்ை 2,500’க்கும் மேற்பட்ட திறன்மபசி லை 

வழங்கும் என அறிவித்தது. விநிமயா  கசயல்முலறலய முன்கனடுப்பதற் ா , MI இந்தியா, ஓர் இந்திய 

இைாப-மநாக் ற்ற அலேப்பான, ‘Teach for India’ உடன் கூட்டிலணயும். இந்தச் மசலவலய திறம்பட 

பயன்படுத்தவும், சிறார் ளுக்கு தைோன  ல்வி கிலடக் வும், சுழற்சி முலறயில் இந்தத் திறன்மபசி ள் 

வழங் ப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும். 

6.வரிவிதிப்பு சீர்திருத்தத்தின் ஒருபகுதியா , பிைதேைால் கவளியிடப்பட்ட தைத்தின் கபயகைன்ன? 
அ. னோ்பமயாை வாி கசலுத்துனவாாிே் தைவல் ைலபை 

ஆ. கவளிை்ைபையாே வாிவிதிை்ைு – னோ்பமயாேவா்ைபள கைளரவித்தல்  

இ. தபையில்லாத மதிை்ைீை்டுத் திை்ைம் 

ஈ. PM கவளிை்ைபைத்தே்பம 
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❖ “கவளிப்பலடயான வரிவிதிப்பு – மநர்லேயானவர் லை க ைைவித்தல்” என்ற தைத்லத பிைதேர் 

மோடி,  ாகணாளிக் ாட்சிமூைம் கதாடங்கிலவத்தார். 21ஆம் நூற்றாண்டின் வரிவிதிப்பு அலேப்பின் 

மதலவலய நிலறமவற்றும் வல யில், இந்தத் தைம் கதாடங் ப்பட்டுள்ைது. 

❖ மநர்லேயா  வரிகசலுத்துமவார் அலனவருக்கும் பயனளிக்கும் வல யில், இணக் த்லத எளிதாக்கு 

வலதயும், பணத்லதத் திரும்பப்கபறும் செயல்முமைமய விமைவாக்குவலதயும் இத்தைம் மநாக் ம் 

எனக்க ாண்டுள்ைது. தலடயில்ைா ேதிப்பீடு, தலடயில்ைா மேல்முலறயீடு ேற்றும் வரி கசலுத்துமவா 

-ருக் ான சாசனம் மபான்ற மி ப்கபரும் சீர்திருத்தங் லை இந்தத் தைம் க ாண்டுள்ைது. 

7.Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) என்பது எந்த நாட்டு விண்கவளி அலேப்பின் கசயற்ல க் 

ம ாைாகும்? 
அ. ஐை்ைிய அகமாிை்ை ோடுைள்  

ஆ. ைிராே்ஸ் 

இ. ஆஸ்தினரலியா 

ஈ. சீோ 

❖ NASA ஏவிய Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) தனது முதன்லே பணிலய முடித்துள்ைது. 

அதன் ஈைாண்டு ாை முதன்லே பணியின்மபாது, அது நேது சூரியக்குடும்பத்திற்கு கவளிமய 66 புதிய 

புறக்ம ாள் லைக்  ண்டறிந்தது. மேலும், ஈைாயிைத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்கபாருள் லையும் TESS 

 ண்டறிந்தது. விலைவில் அலவயமனததும் வானியைாைர் ைால் உறுதிப்படுத்தப்படும். TESS’இன் 

நீட்டிக் ப்பட்ட பணி, எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் நிலறவலடயும். 

8.மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்ம ற்கும் இந்திய அணியின், அதி ாைப்பூர்வ ஆதைவாைைா  அறிவிப்பு 

கசய்யப்பட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. INOX குழுமம்  

ஆ. பைெூ’ஸ் 

இ. PVR சிேிமா 

ஈ. இண்டினைா 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் சங் த்தின் ஓர் அண்லேய அறிவிப்பின்படி, ேறுதிட்டமிடப்பட்ட மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் 

மபாட்டி ளில் பங்ம ற்கும் இந்திய அணியின் அதி ாைப்பூர்வ ஆதைவாைைா  INOX குழுைம் இருக்கும். 

தற்மபாது நிைவும் COVID-19 கதாற்றுமநாய் சூழல்  ாைணோ , மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டி ள் 

2021 ஜூலை.23 முதல் ஆ ஸ்ட்.8 வலை ோற்றியலேக் ப்பட்டது. இக்குழுேம் தனது கபாழுதுமபாக்கு 

நிறுவனோன, ‘INOX Leisure Ltd’மூைம் அணியின் விைம்பைங் லை ஒளிபைப்பும். INOX குழுைம், நாடு 

முழுவதும் பன்னடுக்கு சபாழுதுபபாக்குச் சங்கிலித்கதாடலைக் க ாண்டுள்ைது. 
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9.அண்லேய அறிக்ல யின்படி, உைகில் ேலிவான வாடல  குடியிருப்பு ள் கிலடக்கும் இைண்டாவது 

ந ைோ  இடம்கபற்றுள்ை இந்திய ந ைம் எது? 
அ. பைதராைாத் 

ஆ. கைங்ைளூரு 

இ. தில்லி  

ஈ. கசே்பே 

❖ பியூர்லி லடயேண்ட்ஸின் புதிய அறிக்ல யின்படி, வியட்நாமின் கபருந ைோன மஹா சி மின் ந ைம், 

உைகிமைமய மி வும் ேலிவான வாடல  குடியிருப்பு ள் கிலடக் ப்கபறும் ந ைோகும். உைகிமைமய 

வாடல  குடியிருப்புக்கு அதி ம் கசைவு பிடிக்கும் ந ைோ  நியூயார்க் ந ைம் உள்ைதா  அந்த அறிக்ல  

கவளிப்படுத்தியுள்ைது. நியூயார்க்ல த் கதாடர்ந்து ைாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் உள்ைது. இந்திய தலைந ைோன 

தில்லி, உைகிமைமய மி வும் ேலிவான வாடல  குடியிருப்பு ள் கிலடக்கும் இைண்டாவது ந ைோ  

உள்ைது. தில்லிலயத் கதாடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் தலைந ைோன கசன்லன உள்ைது.  

10. ‘பவித்ைாபதி’ என்ற ஆயுர்மவத அடிப்பலடயிைான ேக்கி அழியக்கூடிய மு ேலறப்லப (face-mask) 

உருவாக்கியுள்ை அலேப்பு எது? 
அ. ைாதுைாை்ைு ஆராய்ச்சி & னமம்ைாை்டு அபமை்ைு 

ஆ. இே்திய விண்கவளி ஆய்வு பமயம் 

இ. னமம்ைடுத்தை்ைை்ை கதாழில்நுை்ைத்துை்ைாே ைாதுைாை்ைு ேிறுவேம்  

ஈ. ைிே்துஸ்தாே் ஏனராோை்டிை்ஸ் லிை் 

❖ “பவித்ைபதி” என்ற ஆயுர்மவத அடிப்பலடயிைான ேக்கி அழியக்கூடிய மு ேலறப்லப புமனவில் உள்ை 

மேம்படுத்தப்பட்ட கதாழினுட்பத்துக் ான பாது ாப்பு நிறுவனம் (DIAT) உருவாக்கியுள்ைது. இது ரீதியா , 

DIAT புமன & தனியார் நிறுவனகோன்றுக்கு இலடமய, இதலன மபைைவில் உற்பத்தி கசய்வதற் ான 

ஓர் ஒப்பந்தம் ல கயழுத்தானது. இந்நிறுவனம் தற்மபாது இந்த மு ேலறப்லப வணி  ரீதியிைான 

விற்பலனக்கு க ாண்டுவந்துள்ைது. இமதமபால், “ஒைஷதா தாைா” என்று கபயரிடப்பட்ட நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்பு உலடலய உருவாக்கும் கதாழில்நுட்பமும் இந்நிறுவனத்திற்கு ோற்றப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய எஃகு அமைச்சகைானது எந்த அமைப்ப ாடு இமைந்து, “வீட்டுவசதி ைற்றும் கட்டட கட்டுைானம் 

& வானூர்தி துமைகளில் எஃகுப்  யன் ாட்மட வளர்த்ததடுப் து” என்ை தமைப்பில் ஓர் இமையவழிக் 

கருத்தரங்மக நடத்தவுள்ளது? 
அ. CII  

ஆ. FICCI 

இ. ASSOCHAM 

ஈ. L&T 

❖ “தற்சார்பு இந்தியா: வீட்டு வசதி, கட்டடக்கட்டுைானம் ைற்றும் விைானத்துமையில் எஃகுப்  யன் ாட்மட 

அதிகரித்தல்” என்னும் தமைப்பிைான இமையக் கருத்தரங்மக இந்தியத் ததாழில் கூட்டமைப்புடன் 

(CII) இமைந்து, ைத்திய வீட்டுவசதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அமைச்சகம் ைற்றும் விைானப் 

ப ாக்குவரத்து அமைச்சகத்துடன் எஃகு அமைச்சகம் நடத்தவிருக்கிைது. எஃகு சார்ந்த வடிவமைப்பு 

ைற்றும் கட்டடம், வீடுகள் ைற்றும் வானூர்தி நிமையம் ஆகியவற்றின் கட்டுைானங்களில் எஃகுப் 

 யன் ாட்மட அதிகரித்தல் குறித்த  யனர்களின் எண்ைங்கள் மீது இந்த இமையவழிக்கருத்தரங்கு 

தனது கவனத்மதச் தசலுத்தும். 

2.எந்த நிறுவனத்தின் ஆதரவின்கீழ், அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்த ற்ை விமைக்கண்காணிப்பு ைற்றும் 

ஆதாரவளப்பிரிவு அமைக்கப் ட்டுள்ளது? 
அ . தேசிய மருந்துக்கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்  

ஆ. தேசிய மருந்து விலல ஆலையம் 

இ. இந்ேிய ப ாதுே்துலை மருந்து நிறுவனங்களின்  ைியகம் 

ஈ. ஹிந்துஸ்ோன் இயை்லக தவேிகள் லிட் 

❖ கர்நாடக ைாநிைத்தில், ைத்திய பவதியியல் ைற்றும் உரங்கள் அமைச்சகத்தின் NPPA’இன் (பதசிய 

ைருந்து விமை நிர்ைய ஆமையம்) கீழ், புதிய விமைக்கண்காணிப்பு ைற்றும் ஆதாரவளப் பிரிவு 

அமைக்கப் ட்டுள்ளது. சந்மதயில் ைருந்துகளின் விமைமய கண்காணிக்க NPPA’க்கு உதவுவதும் 

அவற்றின் கிமடப்ம  உறுதிதசய்வதும் இந்தப் பிரிவின் முக்கிய தசயல் ாடாகும். 

❖ NPPA அதன் நுகர்பவார் விழிப்புைர்வு, விளம் ரம் ைற்றும் விமைக் கண்காணிப்பு (CAPPM) என்னும் 

ைத்தியத்துமைத்திட்டத்தின்கீழ் ஏற்கனபவ  ன்னிரண்டு ைாநிைங்கள் / யூனியன் பிரபதசங்களில் 

விமைக்கண்காணிப்பு ைற்றும் ஆதாரவளப்பிரிமவ (PMRU) அமைத்துள்ளது. 

3.அண்மையில் ததாடங்கப் ட்ட, ைத்திய  ழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகத்தின் தசயல்திைன் தகவல் 

 ைமகயின் த யதரன்ன? 
அ.  ழங்குடியினருக்கு அேிகாரம்; இந்ேியாவில் மாை்ைம்  

ஆ.  ழங்குடியினாின் ேகவல்  லலகக்கு பசல்லுங்கள் 
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இ.  ழங்குடிகளின் மாை்ைம் குைிே்ே ேகவல்  லலக 

ஈ. இந்ேிய  ழங்குடியினாின் ேகவல்  லலக 

❖ ைத்திய  ழங்குடியின விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் வடிவமைக்கப் ட்டுள்ள, “ ழங்குடியினருக்கு 

அதிகாரம்; இந்தியாவில் ைாற்ைம்” என்ை இமையவழி தசயல்திைன் தகவல் ைமக ஒன்மை NITI 

ஆபயாக் தமைமை நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த், NITI ஆபயாக் உறுப்பினர் ரபைஷ் சந்த் ஆகிபயார் 

ததாடக்கிமவத்தனர். நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகமள (SDG) அமடவது ற்றி  திதனாரு திட்டங்களுக்கு 

பைற்தகாள்ளப் ட்ட முயற்சிகள் குறித்து இந்தத் தகவல்  ைமகயில் உடனுக்குடன்  திவுதசய்யப் டும். 

ஐந்து உதவித்ததாமக திட்டங்கள் குறித்தும், இந்தத் தகவல்  ைமகயில் விவரங்கள் தவளியிடப் டும். 

4.ப ார்ப்ஸ்  ட்டியலில், உைகிபைபய அதிக சம் ளம் வாங்கும் நடிகர்களின்  ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த 

நடிகர் யார்? 
அ. வில் ஸ்மிே் 

ஆ. ஜாக்கி சான் 

இ. சிவகாா்ே்ேிதகயன் 

ஈ. டுலவன் ஜான்சன்  

❖ ‘தி ராக்’ என அமழக்கப் டும் டுமவன் ஜான்சன், உைக அளவில் அதிக சம் ளம் வாங்கும் முதல்  த்து 

நடிகர்கள் இடம்த ற்ை ப ார்ப்ஸ்  ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ‘ராக்’, 2020ஆம் ஆண்டில் வாங்கிய 

சம் ளம் ைட்டும் $87.5 மில்லியனாகும். $48.5 மில்லியன் சம் ளத்துடன் நடிகர் அக்ஷய்குைார் ஆைாவது 

இடத்தில் உள்ளார்; இந்தப்  ட்டியலில் உள்ள ஒபர இந்திய நடிகர் இவர்தான். 

5. ‘Air Bubble’ ஒப் ந்தத்மத இந்தியா பைற்தகாண்ட முதல் அண்மட நாடு எது? 
அ. இலங்லக 

ஆ. வங்கதேசம் 

இ. மாலே்ேீவுகள்  

ஈ. தந ாளம் 

❖ ‘Air Bubble’ ஒப் ந்தத்தின்கீழ், இந்தியா, ப ாக்குவரத்து பசமவகமள இயக்கும் முதல் அண்மட நாடாக 

ைாைத்தீவுகள் உள்ளது. அண்மையில், உள்நாட்டு வான்ப ாக்குவரத்து இயக்குநரகம், எந்ததவாரு 

தசல்லு டியாகும் நுமழவு இமசமவ (visa) மவத்திருக்கும் இந்தியர்கள், ‘Air Bubble’ ஒப் ந்தத்தின்கீழ் 

ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள், ஐக்கியப் ப ரரசு, கனடா ஆகிய நாடுகளுக்கு விைானம் வழியாக  யணிக்க 

முடியும் என்று அறிவித்தது. 

6.யாருக்கு அவரின் வீரைமைவுக்குப்பின், ‘கீர்த்தி சக்ரா’ விருமத வழங்கி இந்தியக்குடியரசுத்தமைவர் 

தகளரவித்தார்? 
அ . அ ்துல் ரஷீே் கலாஸ்   ஆ. கிருஷன் சிங் ராவே் 

இ. அனில் அா்ஸ்   ஈ. அதலாக் குமாா் துத  
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❖ ராணுவப் மடகளின் தமைமைத்தள தியாக இருக்கக்கூடிய குடியரசுத்தமைவர் ராம்நாத் பகாவிந்த் 

ராணுவப் மட வீரர்களுக்கும், துமைராணுவப் மட வீரர்களுக்கும் 84 விருதுகள் &  தக்கங்கமள 

வழங்குவதற்கு அனுைதி அளித்துள்ளார். இவற்றில் 1 கீர்த்தி சக்ரா விருது, 9 தசௌர்யா சக்ரா விருதுகள், 

பசனா  தக்கம் த ற்ை ஐந்து வீரர்களுக்கு ஆமடப் ட்டயம் (தீரச்தசயல்), அறு து பசனா  தக்கங்கள் 

(தீரச்தசயல்), 4 நவபசனா  தக்கங்கள் (தீரச்தசயல்) ைற்றும் ஐந்து வாயுபசனா  தக்கங்கள் (தீரச்தசயல்) 

ஆகியன அடங்கும். இதில், “ஆ பரஷன் பைகதூத்” ைற்றும் “ஆ பரஷன் ரக்ஷக்” ஆகியவற்றில் உயிர் 

இழந்த எட்டு வீரர்களுக்கு  ாராட்டுப்  த்திரம் வழங்குவதும் அடங்கும். 

7.பிரதைர் தனது விடுதமை நாள் உமரயில் கீழ்க்கண்ட எவ்விரு விைங்கினங்கமளப்  ாதுகாப் தற்கான 

ஒரு புதிய திட்டத்மத  ரிந்துமரத்தார்? 
அ. சிறுே்லே ் ுலி மை்றும் காை்டாமிருகம் 

ஆ. சிங்கம் மை்றும் ஓங்கில்  

இ. காை்டாமிருகம் மை்றும் கலலமான் 

ஈ. வங்க ் ுலி மை்றும் ஆலம 

❖ இந்தியப் பிரதைர் பைாடி, அண்மையில் 2020 ஆகஸ்ட்.15 அன்று தனது விடுதமை நாள் உமரமய 

ஆற்றினார். அவ்வுமரயில், சிங்கத்திட்டம் ைற்றும் ஓங்கில் திட்டம் ஆகிய இரண்டு புதிய திட்டங்கமளத் 

ததாடங்குவது குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார். 

❖ சிங்கத்திட்டைானது ஆசிய சிங்கங்கமளயும் அதன் வசிப்பிடத்மதயும் ஒரு முழுமையான முமையில் 

 ாதுகாப் மத பநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. இது ைனித-வனவுயிரி பைாதமைச் சைாளிக்கவும் 

வாழ்வாதார வாய்ப்புகமள வழங்கவும் உதவும். ஓங்கில் திட்டைானது ஆறுகள் & த ருங்கடல்களில் 

வாழும் ஓங்கில்கமளப்  ாதுகாப் மத பநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ளது. 

8. COVID-19 த ாற்றுந ாயய சிைப்புை எதிர்த்துப் ப ாராடியதற்காக, தமிழ்நாட்டு முதைமைச்சரின் சிைப்பு 

விருது வழங்கி தகளரவிக்கப் ட்டவர் யார்? 
அ. சுந்ோ்  ிச்லச 

ஆ. பசளமியா சுவாமிநாேன்  

இ. கமலா ஹாாிஸ் 

ஈ. சே்யா நாபேல்லா 

❖ COVID-19 (த ாநரானா) பநாய்த்தடுப்புப் ணியில் சிைப் ான  ங்களிப்ம  ஆற்றியதற்காக, உைக 

நைவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் தசளமியா சுவாமிநாதனுக்கு ‘தமிழ்நாட்டு 

முதைமைச்சரின் சிைப்பு விருது’ அளிக்கப் ட்டது. ‘முதைமைச்சரின் சிைந்த நமடமுமைகள் விருது’ 

கருவூைத்துமைக்கு அளிக்கப் ட்டது. COVID-19 ததாற்றுக்கு எதிரான ப ாராட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

 ங்காற்றியமைக்காக த ருநகர தசன்மன ைாநகராட்சி ைற்றும் தமிழ்நாடு ைருத்துவ பசமவகள் கழகம் 

ஆகியவற்றுக்கு விருதுகள் வழங்கப் ட்டன. 
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9.மூன்று ICC பகாப்ம கமளயும் தவல்வதற்கு தனது அணிமய வழிநடத்திய உைகின் ஒபர கிரிக்தகட் 

அணித்தமைவர் யார்? 
அ. ரிக்கி பரண்டிங் 

ஆ. மதகந்ேிர சிங் தோனி  

இ. பசளரவ் கங்குலி 

ஈ. விராே் தகாலி 

❖ இந்திய கிரிக்தகட் வீரரும் முன்னாள் அணித்தமைவருைான ைபகந்திர சிங் பதானி (MSD),  ன்னாட்டு 

கிரிக்தகட் ந ாட்டி ளிலிருந்து ஓய்வுத றுவதாக அறிவித்துள்ளார். 39 வயதான MS ந ானி, மூன்று ICC 

பகாப்ம கமளயும் தவல்வதற்கு தனது அணிமய வழிநடத்திய உைகின் ஒபர கிரிக்தகட் அணித் 

தமைவராக திகழ்கிைார். அவரது தமைமையின்கீழ், இந்தியா, 2007’இல் ICC உைக T20, 2010 ைற்றும் 

2016’இல் ஆசியக்பகாப்ம , 2011’இல் ICC கிரிக்தகட் உைகக்பகாப்ம  ைற்றும் 2013ஆம் ஆண்டில் ICC 

சாம்பியன்ஸ் பகாப்ம  ஆகியவற்மை தவன்ைது. MS ந ானியயத் த ாடர்ந்து ைற்தைாரு கிரிக்தகட் 

வீரரான சுபரஷ் மரனாவும் ஓய்வுத றுவதாக அறிவித்தார். 

10.எல்மைநயார ைற்றும் கடபைார ைாவட்டங்கமள உள்ளடக்கும் எந்த இமளபயார் பசமவப்பிரிமவ 

விரிவு டுத்த, ைத்திய  ாதுகாப்பு அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்? 
அ. நாட்டு நல ் ைிே் ேிட்டம் (NSS) 

ஆ. தேசிய மாைவா்  லட (NCC)  

இ. இந்ேிய சாரைா் சங்கம் 

ஈ. காவலா் நை் ா்கள் 

❖ அமனத்து எல்மை ைற்றும் கடபைார ைாவட்டங்களில் உள்ள இமளபயாரின் எதிர் ார்ப்புகமளப் 

பூர்த்திதசய்வதற்காக, பதசிய ைாைவர்  மடமய (NCC) ப ரளவில் விரிவாக்கம் தசய்யும் திட்டத்துக்கு 

ைத்திய  ாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இத்திட்டம் குறித்த  ரிந்துமரமய 

பிரதைர் நபரந்திர பைாடி, ஆக.15 அன்று தனது விடுதமை நாள் உமரயில் அறிவித்தார். 

❖ ஒட்டுதைாத்தைாக 173 எல்மைபயார ைற்றும் கடபைார ைாவட்டங்களில் உள்ள 1 இைட்சம் ப ர், பதசிய 

ைாைவர்  மடயில் (NCC) பசர்க்கப் டுவார்கள். இதில், மூன்றில் ஒரு  ங்கினர் சிறுமிகளாக இருப் ர். 

விரிவாக்கத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கைாக, எல்மை ைற்றும் கடபைாரப்  குதிகளில்,  மடயினருக்கு NCC 

 யிற்சியளிப் தற்காக ஒட்டுதைாத்தைாக 83 பதசிய ைாைவர் மடப்பிரிவுகள் (ராணுவம் 53, கடற் மட 

20, விைானப் மட 10) பைம் டுத்தப் டும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

74ஆவது இந்திய விடுதலை நாளன்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்ட விருதுகள்: 

கல்பனா சாவ்லா விருது – தெந் மிழ்ச்தெல்வி, ஆனந் வள்ளி மற்றும் முத் ம்மாள். 

❖ நீரில் தத்தளித்து உயிருக்குப் ப ோரோடிய நோன்கு ப ரர துணிச்சலுடன் கோப் ோற்றியதற்கோக 

❖ `5 இலட்சம் கோபசோரல, 8 கிரோம் தங்கப் தக்கம் மற்றும் சோன்றிதழ் அடங்கியது. 

டாக்டர் ஆ. ப. ஜெ அப்துல்கலாம் விருது – ெ. தெல்வகுமார், ஆனந் ம் இயைஞர் அறக் ட்டயை. 

❖ ப ோருளோதோரத்தில் பின்தங்கிய மோணவர்களுக்கு கல்விரய அளிக்கும்  ணியில் ஈடு ட்டு 
வருவதற்கோக 

❖ 8 கிரோம் தங்கப் தக்கம், `5 இலட்சம் பரோக்கம்,  ோரோட்டுச்சோன்றிதழ் ஆகியன அடங்கியது. 
 

சிறந்த சமூக சசவகர் – ந ா னவள்ளி. 

சிறந்த நிறுவனம் – கிரீட் எனப் டும் கிராைப்புை கல்வி ைற்றும் த ாருளாதார பைம் ாட்டு மையம். 

சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள்: 

❖ சிறந்த மோநகரோட்சி – பவலூர் மோநகரோட்சி (`25 இலட்சம்). 

❖ சிறந்த நகரோட்சிகள் – விழுப்புரம் (`15 இலட்சம்) நகரோட்சி முதல்  ரிரசயும், கரூர் (`10 இலட்சம்) 
இரண்டோவது  ரிரசயும், கூத்தநல்லூர் (`5 இலட்சம்) மூன்றோவது  ரிரசயும் ப ற்றது. 

❖ சிறந்த ப ரூரோட்சிகள் – பசலம் மோவட்டம் வனவோசி (`10 இலட்சம்) முதல்  ரிரசயும், இரண்டோம் 
 ரிசு பசலம் மோவட்டம் வீர ோண்டிக்கு `5 இலட்சமும், பகோயம்புத்தூர் மோவட்டம் மதுக்கரரக்கு `3 
இலட்சமும் வழங்கப் ட்டது. 
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