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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கால்நடைப் பராமரிப்பு உட்கட்ைடமப்பு மமம்பாட்டு நிதியத்தின் வழிகாட்டுதல்கடை வவளியிட்ை மத்திய 

அடமச்சர் யார்? 
அ. கிரிரரஜ் சிங்  

ஆ. நரரந்திர சிங் ரதரமர் 

இ. ஹர்சிம்ரத் ககளர் பதல் 

ஈ. அர்ஜுன் முண்டர 

❖ பல்மவறு துடைகளில் வைர்ச்சிடய ஊக்குவிப்படத உறுதிவசய்வதற்கான தற்சார்பு இந்தியா உந்துதல் 

வதாகுப்புத் திட்ைத்தின்கீழ், மத்திய அடமச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்தபடி, `15,000 மகாடி மதிப்பிலான 

கால்நடைப் பராமரிப்புத் துடை உட்கட்ைடமப்பு மமம்பாட்டு நிதியத்துக்கான வழிகாட்டுதல்கள் அமலாக் 

-கத்டத மத்திய மீன்வைம், கால்நடைப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்வைத்துடை அடமச்சர் கிரிராஜ் சிங் 

வதாைங்கிடவத்தார். 

❖ இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ் மவைாண் உற்பத்தி அடமப்புகள், குறு, சிறு, நடுத்தரத் வதாழில் நிறுவனங்கள், 

பிரிவு 8’இன்கீழ்வரும் நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் வதாழில்முடனமவார் 

குடைந்தபட்சம் 10% விளிம்புத்வதாடக பங்களிப்பு வசய்யமவண்டும் என்ை நிபந்தடனயுைன் இத்திட்ைத் 

-தின்மூலம் பயன்வபறுவர். மீதி 90 சதவீதத்டத வடரயறுக்கப்பட்ை வங்கிகள் கைனாக அளிக்கும். 

2.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமமானது 2022ஆம் ஆண்டு ைக்கார் இடைமயார் ஒலிம்பிக் மபாட்டிகடை, எந்த 

ஆண்டிற்கு ஒத்திடவத்துள்ைது? 
அ. 2024 

ஆ. 2026  

இ. 2028 

ஈ. 2030 

❖ பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமமானது (IOC) 2022ஆம் ஆண்டு ைக்கார் இடைமயார் ஒலிம்பிக்டக நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது எதிர்வரும் 2026ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திடவத்துள்ைது. வகாமரானா டவரஸ் 

வதாற்றுமநாய் காரணமாக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. வசனகலின் தடலநகரத்தில் நடைவபை 

இருக்கும் இடைமயார் மகாடைக்கால விடையாட்டுப் மபாட்டிகைானது ஆப்பிரிக்காவில் ஏற்பாடு 

வசய்யப்படும் முதல் ஒலிம்பிக் மபாட்டிகைாகும். மைாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிகள் எதிவரும் 2021ஆம் 

ஆண்டு ஜூடல மாதத்திலும் மற்றும் வபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் மபாட்டிகள் எதிர்வரும் 2022ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திலும் நைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ைன. 

3.அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ை சாட்மைாகிராம் துடைமுகம் அடமந்துள்ை நாடு எது?  
அ. ஆப்கரனிஸ்தரன்  ஆ. வங்கரதசம்  

இ. மியரன்மர்   ஈ. தரய்லரந்து 
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❖ மத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்துத் துடை அடமச்சர் (தனிப்வபாறுப்பு) மன்சுக் மண்ைவியா, காவணாளிக் 

காட்சி வாயிலாக வகால்கத்தாவிலிருந்து அகர்தலாவுக்கு முதல் மசாதடன சரக்குக்கப்படல வங்கமதசத் 

-தின் சாட்மைாகிராம் துடைமுகம் வழியாக வகாடியடசத்து வதாைக்கிடவத்தார். 

❖ வங்கமதசம் வழியாக இந்தியாவின் சரக்குப் மபாக்குவரத்துகடை இயக்குவதற்காக சாட்மைாகிராம் & 

மமாங்லா துடைமுகங்கடைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தின்கீழ் இது வசய்யப்பட்டுள்ைது. இது 

வைகிழக்குப் பிராந்தியத்டத வங்கமதசம் வழியாக இடணக்க வதாடலவு குடைவாக உள்ை மாற்றுப் 

பாடதயாகும். 

4.இைக்குமதிக் வகாள்டகடய திருத்துவதன்மூலம் இந்திய மவைாண்டம துடையால் எந்த மவைாண் 

உபகரணம் இைக்குமதி வசய்வது தடைவசய்யப்படும்? 
அ. உழவுந்து 

ஆ. எந்திரக் கலப்பப  

இ. எந்திரக் கபளகயடுப்பி 

ஈ. சுழன்று கபளகயடுப்பி 

❖ வவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் வவளியிட்டுள்ை அறிக்டகயின்படி, எந்திரக் கலப்டப மற்றும் அதன் 

கூறுகளுக்கான இைக்குமதிக் வகாள்டகடய ‘கட்ைற்ைது’ என்பதிலிருந்து ‘தடைவசய்யப்பட்ைடவ’ 

என்பதாக அரசாங்கம் திருத்தியுள்ைது. ‘தடைவசய்யப்பட்ைடவ’ என வடகப்படுத்தப்பட்ை தயாரிப்புகடை 

இைக்குமதி வசய்வதற்கு, இைக்குமதியாைர்கள் வவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகத்திைம் உரிமம் வபை 

மவண்டும். இந்நைவடிக்டக முக்கியமாக சீனாவிலிருந்து வரும் உபகரணங்களின் இைக்குமதிடயக் 

கட்டுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.NITI ஆமயாக்கின் பரிந்துடரயின்படி, வபரிய உட்கட்ைடமப்பு திட்ைங்களில் பயன்படுத்தப்பை மவண்டிய 

மறுசுழற்சி வசய்யப்பட்ை வபாருட்களின் சதவீதம் என்ன? 
அ. 5% 

ஆ. 10% 

இ. 25%  

ஈ. 100% 

❖ இந்தியா முழுவதும் இரண்ைாம் நிடல தயாரிப்புகடை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக வபரிய உட்கட்ைடமப்பு 

திட்ைங்களில் மறுசுழற்சி வசய்யப்பட்ை வபாருட்கடை 25% அைவுக்கு பயன்படுத்த மவண்டும் என NITI 

ஆமயாக் பரிந்துடரத்துள்ைது. தற்மபாது நம்நாட்டில் அரிதாகக் காணப்படும் உமலாகங்கள், வநகிழி 

மற்றும் தாள் உள்ளிட்ைவற்றின் மறுசுழற்சி வசய்யப்பட்ை தயாரிப்புகடை இது ஊக்குவிக்கும் என NITI 

ஆமயாக்கின் தடலடமச் வசயல் அதிகாரி அமிதாப் காந்த் அறிவித்தார். இைக்குமதி வசய்யும்மபாது 

இந்தியா இந்தப் வபாருட்களின் மீது 2.5 சதவீத அைவுக்கு சுங்கவரி விதிக்கிைது.  
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6. ‘ஆமராக்கியஸ்ரீ’ என்பது எந்த மாநிலத்தில் வசயல்படுத்தப்படும் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்ைமாகும்? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. ரகரளர 

இ. ஆந்திர பிரரதசம்  

ஈ. கர்நரடகர 

❖ ஆந்திர பிரமதச மாநில முதலடமச்சர் YS வஜகன் மமாகன் வரட்டி, 2019ஆம் ஆண்டில் ‘ஆமராக்யஸ்ரீ’ 

என்ை திட்ைத்துக்கு ‘YSR ஆமராக்கியஸ்ரீ’ திட்ைம் என மறுவபயரிட்ைார். அண்டமயில், அடனவருக்கும் 

மலிவுவிடலயில் நலவாழ்வுச் மசடவகடை வழங்குவதற்காக, இந்நலவாழ்வுத்திட்ைத்தின் மசடவகள் 

மாநிலத்தின் மமலும் 6 மாவட்ைங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்ைன. இந்தப் புதிய மசடவகளில் புற்றுமநாய் 

மற்றும் டைமகாக்வலரா உள்டவப்பு மற்றும் இதுமபான்ை பிை நடைமுடைகள் உள்ைைங்கும். கைந்த 

ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்தத் திட்ைம், COVID-19 சிகிச்டசக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது.  

7.ஜூடல.16 அன்று அதன் நிறுவன நாடைக் வகாண்ைாடிய மவைாண் அடமப்பு எது? 
அ. இந்திய ரவளரண் ஆரரய்ச்சிக் கழகம்  

ஆ. அக்ரிரனரரவட் இந்தியர 

இ. மத்திய ரவளரண் பல்கபலக்கழகம் 

ஈ. ரதசிய கூட்டுறவு ரமம்பரட்டுக் கழகம் 

❖ மத்திய மவைாண் மற்றும் உழவர்நல அடமச்சகத்தின்கீழ் உள்ை மவைாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித் 

துடையின்கீழ், ஒரு தன்னாட்சி அடமப்பாக வசயல்படும் இந்திய மவைாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICAR), 

அண்டமயில் தனது 92ஆவது நிறுவன நாடை ஜூடல.16 அன்று வகாண்ைாடியது. இந்நிறுவனம், கைந்த 

1929ஆம் ஆண்டில் இமத நாளில் நிறுவப்பட்ைது. பல்மவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களுக்கு ஆண்டு 

விருதுகடையும் ICAR அறிவித்துள்ைது. 

8.இந்திய கைல்சார் பல்கடலக்கழகத்தின் புதிய துடணமவந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 
அ. மரலினி சங்கர்  

ஆ. சஞ்சீவ் ரஞ்சன் 

இ. சுஜீத் குமரர் 

ஈ. லீலர நந்தன் 

❖ மத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து அடமச்சகம், ஓய்வுவபற்ை இ.ஆ.ப அதிகாரி மாலினி சங்கடர இந்திய கைல் 

சார் பல்கடலக்கழகத்தின் துடணமவந்தராக நியமித்துள்ைது. கப்பல் மபாக்குவரத்து வதாைர்புடைய 

விஷயங்களில் நடுவணரசின் முன்னணி ஆமலாசடன நிறுவனமான மதசிய கப்பல் மபாக்குவரத்து 

வாரியத்தின் தடலவராகவும் மாலினி சங்கர் உள்ைார். வசன்டனடயச் மசர்ந்த இந்தப் பல்கடலயில் 

துடணமவந்தராக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, அவர் கப்பல் மபாக்குவரத்து தடலவராக இருந்தார்.  
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9.மத்திய மனிதவை மமம்பாட்டு அடமச்சகத்தின் முதல் இடணயவழி நிஷ்தா திட்ைம், எந்த மாநிலத்தில் 

வதாைங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. மத்திய பிரரதசம் 

ஆ. குஜரரத் 

இ. ஆந்திர பிரரதசம்  

ஈ. ஒடிசர 

❖ ஆந்திர பிரமதச மாநிலத்டதச் மசர்ந்த 1200 முக்கிய பயிற்சியாைர்களுக்கான முதலாவது, ‘NISHTHA’ 

இடணயவழி கல்வித்திட்ைத்டத மத்திய மனிதவை மமம்பாட்டுத்துடை அடமச்சர் ரமமஷ் வபாக்ரியால் 

‘நிஷாங்க்’ புது தில்லியில் வமய்நிகர் நிகழ்ச்சியில் வதாைங்கிடவத்தார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 

வதாைங்கப்பட்ைதிலிருந்து 33 மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்கள் தங்கள் பகுதிகளில் சமக்ர சிக்சா 

என்ை நடுவணரசு உதவியுைன் கூடிய திட்ைத்தின் கூட்டுமுயற்சியில் இத்திட்ைத்டத வதாைங்கியுள்ைன. 

NCERT, மாநில அைவிலான பயிற்சிக்கல்வித்திட்ைத்டத வழங்குகிைது. 

10.எந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டின் முதல் வபண் பிரதமராக ஒவசைகா ரமபாண்ைா நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்? 
அ. கரரபரன்  

ஆ. ஜிம்பரப்ரவ 

இ. பநஜீரியர 

ஈ. ககன்யர 

❖ மத்திய ஆப்பிரிக்க நாைான காமபானின் முதல் வபண் பிரதமராக மராஸ் கிறிஸ்டியன் ஒவசைகா 

ரமபாண்ைா நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 2019ஆம் ஆண்டில் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ை ஜூலியன் மநாமகா 

வபக்கமலவுக்குப் பதிலாக, 56 வயதான ஒவசைகா ரமபாண்ைாடவ, காமபான் அதிபர் அலி மபாங்மகா 

ஒண்டிம்பா நியமித்துள்ைார். இந்நியமனத்திற்கு முன், ஒவசைகா ரமபாண்ைா, கைந்த 2012ஆம் ஆண்டில் 

வரவுவசலவுத் திட்ை அடமச்சராகவும் பின்னர் பாதுகாப்பு அடமச்சராகவும் பணியாற்றினார்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய குடியரசுத்தலைவர் இராம்நாத் க ாவிந்த்தின் தனிப்பட்ட செயைாளரா  நியமிக் ப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 
அ. நிருபேந்திர மிஸ்ரா 

ஆ. P ேிரவீன் சித்தாா்த்  

இ. P K சின்ஹா 

ஈ. இராஜீவ் கெளோ 

❖ 2001ஆம் ஆண்டுத் சதாகுதிலயச் ொர்ந்த இந்திய வருவாய் கெலவ - வருமானவரி அதி ாரியான P 

பிரவீன் சித்தார்த், இந்திய குடியரசுத்தலைவர் இராம்நாத் க ாவிந்த்தின் தனிப்பட்ட செயைாளரா  

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். ஏற் னகவ இப்பதவியிலிருந்த விக்ரம் சிங்,  ப்பல் அலமச்ெ த்தின் இலைச் 

செயைாளரா  நியமிக் ப்பட்டலத அடுத்து பிரவீன் சித்தார்த் அப்பதவிக்கு வந்துள்ளார். புதிய தனிப்பட்ட 

செயைாளரான இவர், இந்திய குடியரசுத்தலைவர் செயை த்தில் சிறப்பு அதி ாரியா  பணியாற்றுவார். 

2. Projects Today’இன்படி, 2019-20’இன் முதல்  ாைாண்டில், இந்தியாவில் அதி  முதலீடு லள ஈர்த்த 

மாநிைம் எது? 
அ . தமிழ்நாடு  

ஆ. குஜராத் 

இ. ொ்நாடொ 

ஈ. மொராஷ்டிரா 

❖ திட்டங் ளின் இலைய தரவுத்தளமான புராசெக்ட்ஸ் டுகட நடத்திய ஆய்வின்படி, 2019-20’இன் 

முதல் ாைாண்டில் இந்தியாவில் அதி  முதலீடு லள ஈர்த்த மாநிைமா  தமிழ்நாடு தி ழ்கிறது. இந்த 

மாநிைம் ̀ 18,236 க ாடி முதலீடு லள தன்ன த்கத ஈர்த்துள்ளது. அது சமாத்த புதிய முதலீட்டில் 18.63 

ெதவீதமாகும். 2020 கம மாதத்தில் மட்டும் 17 ஒப்பந்தங் ளில் இந்த மாநிைம் ல சயழுத்திட்டுள்ளது. 

இலதத்சதாடர்ந்து `11,229 க ாடி முதலீட்டுடன் ம ாராஷ்டிர மாநிைம் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளது. 

3.சதாலைத்சதாடர்பு பிரச்ெலன ள் தீர்வு & கமல்முலறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் யார்? 
அ. சிவ ெீா்த்தி சிங்  

ஆ. சசயத் ரோத் ஆலம் 

இ. தனஞ்சய Y சந்திரசூட் 

ஈ. சியாமல் குமாா் கசன் 

❖ சதாலைத்சதாடர்புகுறித்த பிரச்ெலன ளுக் ான தீர்வு & கமல்முலறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (TDSAT) 

தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் ளின் பதவிக் ாைத்லத இந்திய உச்ெநீதிமன்றம் மூன்று மாதங் ளுக்கு 

நீட்டித்துள்ளது. TDSAT’இன் தலைவர் முன்னாள் உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி சிவ கீர்த்தி சிங் ஆவார்.  
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❖ அவரது பதவிக் ாைம், 2020 ெூலை.20ஆம் கததியுடன் முடிவலடயவிருந்தது; கமலும், தீர்ப்பாயத்தின் 

மற்ற உறுப்பினர் ளின் பதவிக் ாைம் ஏற் னகவ முடிவலடந்துவிட்டது. கவாடகபான்-ஐடியாவின் 

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட  ட்டைத் திட்டமான ‘RedX’க்கு தலடவிதித்த TRAI’இன் ஆலைலய, TDSAT, 

அண்லமயில் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பு வழங்கியது. 

4.ஓர் உத்திொர் முக்கியத்துவம்வாய்ந்த சபட்கராலிய இருப்லப உருவாக்குவதற் ா , எந்த நாட்டுடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா ல சயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. மபலசியா 

ஆ. அகமாிெ்ெ ஐெ்ெிய நாடுெள்  

இ. ஆே்ொனிஸ்தான் 

ஈ. ஜே்ோன் 

❖ அசமரிக் ாவில் சபட்கராலிய இருப்புக் லள கெமிப்பதற் ா , இந்தியா, அண்லமயில் அசமரிக் ாவுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ல சயழுத்திட்டது. இந்தியாவின் எண்சைய் இருப்புக் லள அதி ரிக்  

அசமரிக் ாவின் உத்திொர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இருப்பு ளில் எண்சைலய கெமிக் வும் இந்தியா 

திட்டமிட்டுள்ளது. மத்திய சபட்கராலிய & இயற்ல  எரிவாயு அலமச்ெர் தர்கமந்திர பிரதான், அசமரிக்  

எரிெக்தி செயைர் டான் புரூசைட்கடவுடன் ஒரு சமய்நி ரான அசமரிக் -இந்திய உத்திொர் முக்கியம் 

வாய்ந்த எரிெக்தி கூட்டாண்லமக்கு அலமச்ெர் தலைலமதாங்கினார். 

5.நடப்பாண்டில் (2020) துலை-சவப்பமண்டை பழக் ண் ாட்சிலய நடத்திய மாநிைம் எது? 
அ. ஹாியானா  

ஆ. மத்திய ேிரபதசம் 

இ. ஆந்திர ேிரபதசம் 

ஈ. பெரளா 

❖ ஹரியானா மாநிை கதாட்டக் லைத்துலறயானது ெூலை.18-22 வலரயிைான ஐந்து நாட் ளுக்கு 

துலை-சவப்பமண்டை பழக் ண் ாட்சிலய நடத்தவுள்ளது. இந்தக் ண் ாட்சி, ைாட்வாவில் உள்ள 

துலை-சவப்பமண்டை பழங் ளுக் ான லமயத்தில் நடத்தப்பட்டது. இம்லமயம் இந்கதா- இஸ்கரல் 

கூட்டுத் திட்டத்தில் உருவாக் ப்பட்டதாகும். துலை-சவப்பமண்டை பழங் ளின் ொகுபடி நுட்பங் ள், 

ெமூ -ஊட ங் ள் வழியா  விளக் ப்பட்டு கநரடியா  ஒளிபரப்பப்படும். இதன்மூைம், விவொயி ள் 

‘கமரா பாணி - கமரா விராெத்’ என்ற பயிர் வல ப்படுத்துதல் திட்டத்தின்கீழ் சதாழில்நுட்பங் லள 

 ற்றறிந்துச ாள்ள முடியும்.  

6. ாசிரங் ா கதசிய பூங் ா மற்றும் புலி ள்  ாப்ப ம் அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. சிெ்ெிம் 

ஆ. அஸ்ஸாம்  

இ. மணிே்பூா் 

ஈ. பமொலயா 
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❖  ாசிரங் ா கதசிய பூங் ா மற்றும் புலி ள்  ாப்ப ம் அஸ்ஸாம் மாநிைத்தில் அலமந்துள்ளது. அஸ்ஸாம் 

மாநிைத்தில் சவள்ளப்சபருக்கு ஏற்பட்டலத அடுத்து சுமார் 40 இைட்ெம் மக் ள் பாதிக் ப்பட்டனர்.  

UNESCO’இன் உை  பாரம்பரிய தளமா  விளங்கும் இந்தப் புலி ள்  ாப்ப ம், இந்தப் சபருசவள்ளத்தில் 

மூழ்கியுள்ளது.  ாண்டாமிரு ம், மான் மற்றும்  ாட்டுப்பன்றி உட்பட 86 விைங்கு ள் இதில் சிக்குண்டு 

இறந்தன. 1988ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஆறாவது மி  கமாெமான சவள்ளமா  இது கூறப்படுகிறது.  

7.மாதிரி பதிவுமுலறயின்படி, 2016-18ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தாய்வழி இறப்பு விகிதம் என்ன? 
அ. 122 

ஆ. 119 

இ. 117 

ஈ. 113  

❖ இந்தியாவில், தாய்வழி இறப்பு விகிதம் (MMR) 2016-18’ஆம் ஆண்டில் 113ஆ  குலறந்துள்ளது. இந்த 

விகிதம் 2015-17ஆம் ஆண்டில் 122 ஆ வும், 2014-2016ஆம் ஆண்டில் 130 ஆ வும் இருந்தது. தலைலம 

மாதிரி பதிவு அலமப்பு அலுவை ம், ெமீபத்தில், இந்தியாவில் தாய்வழி இறப்புகுறித்த சிறப்பு அறிக்ல  - 

2016-18’ஐ சவளியிட்டது. ஐ.நா’இன் நீடித்த வளர்ச்சி இைக்கு ளானது, உை ளாவிய தாய்வழி இறப்பு 

விகிதத்லத இைட்ெம் பிறப்பு ளுக்கு எழுபலத விடவும் குலறவா  லவத்திருப்பலத கநாக் சமனக் 

ச ாண்டுள்ளது. 

8.அண்லமச் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற, ‘படிவம் 26 AS’ என்பது எந்த அலமப்புடன் சதாடர்புலடயதாகும்? 
அ. NITI ஆபயாெ் 

ஆ. மத்திய பநரடி வாிெள் வாாியம்  

இ. நிதியியல் பசசவெள் துசை 

ஈ. இந்திய ேங்குெள் & ோிவா்த்தசன வாாியம் 

❖ ‘படிவம் 26 AS’ என்பது ஆண்டுகதாறும் தாக் ல் செய்யப்படும் ஓர் அறிக்ல யாகும். இது, வரி 

செலுத்துகவார் வருமானத்தில், வரிபிடித்தம் செய்கவாரால் பிடித்தம் செய்யப்படும் பல்கவறு வரி ளின் 

த வல் லளக்ச ாண்டுள்ளது. அண்லமயில், CBDT’இன் வருமான வரித்துலற, வருமானவரிலய 

விலரவா  தாக் ல்செய்ய வரிசெலுத்துகவாருக்கு உதவும்கநாக்கில், ‘படிவம் 26 AS’ என்றசவான்லற 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய படிவம், ெரியான வரிலயக் ைக்கிடும் மற்றும் வரி நிர்வா த்தில் 

சவளிப்பலடத்தன்லமலயக் ச ாண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது.  

9. ‘பிளாஸ்மா நன்ச ாலட பரப்புலர’லய நடத்திய மாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரகதெம் எது? 
அ. ேுதுச்பசாி 

ஆ. குஜராத் 

இ. ேுது தில்லி  

ஈ. ஒடிசா 
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❖ தில்லியில் உள்ள அகிை இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனமான AIIMS’இல், COVID-19 பிளாஸ்மா 

ச ாலட இயக் த்லத சு ாதார & குடும்பநைத்துலற அலமச்ெர் Dr. ஹர்ஷ் வர்தன் சதாடக்கி லவத்தார். 

தில்லி  ாவல்துலறயுடன் இலைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நி ழ்வில், COVID-19 சதாற்றிலிருந்து 

குைமலடந்த 26  ாவைர் ள் தன்னார்வத்துடன் குருதி பிளாஸ்மா ச ாலடயளித்தனர். புதுதில்லியில் 

அண்லமயில் நாட்டின் முதல் பிளாஸ்மா வங்கி திறக் ப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து. 

10.ெூலை.20 அன்று ச ாண்டாடப்படும் விண்சவளி ஆய்வு நாள், இப்படியும் ____அலழக் ப்படுகிறது? 
அ. ஞாயிறு நாள் 

ஆ. திங்ெள் நாள்  

இ. கசவ்வாய் நாள் 

ஈ. ேுவி நாள் 

❖ 1969 ெூலை.20 அன்று நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் & எட்வின் ஆல்ட்ரின் ஆகிகயார் திங் ளின் கமற்பரப்பில் 

இறங்கிய முதல் மனிதர் ளா  ஆனார் ள். இந்த வரைாற்று ொதலனலய நிலனவுகூரும் வல யில், 

இது விண்சவளி ஆய்வு நாளா  (Space Exploration) ச ாண்டாடப்படுகிறது. இது திங் ள் நாள் என்றும் 

அலழக் ப்படுகிறது. அப்கபாலதய அசமரிக்  அதிபர் ொன் F ச ன்னடி, “அடுத்த பத்தாண்டுக்குள் ஒரு 

மனிதலன திங் ளில் இறக்கி, பாது ாப்பா  அவலன/லள புவிக்குத் மீட்டுவரகவண்டும்” என்ற 

இைக்ல  நிர்ையித்திருந்தார். ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் இந்தச் ொதலனக்குப் பின்னர், அசமரிக் ா, 1969 & 

1972’க்கு இலடகய திங் ளுக்கு, ஆறு அப்பல்கைா விண் ைங் லள ஏவியுள்ளது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டம், 2019 உடன் த ோடர்புடடய ‘CCPA’ என்ப ன் விரி ோக்கம் என்ன? 
அ. Commission of Consumer Protection Authority 

ஆ. Central Consumer Protection Authority  

இ. Chief Consumer Protection Agency 

ஈ. Chief Consumer Products Agency 

❖ 2019ஆம் ஆண்டின் நுகர்வ ோர் போதுகோப்புச் சட்டமோனது ஜூடை.20 மு ல் நடடமுடைக்கு  ந் து. 

இந் ச் சட்டம், மத்திய நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு ஆடையத்ட  (CCPA) நிறுவு ட  வநோக்கமோகக் 

தகோண்டுள்ளது. நுகர்வ ோரின் உரிடமகடள மீறு து குறித்து விசோரடை நடத்து  ற்கு இந்  

ஆடையத்திற்கு அதிகோரம்  ழங்கப்பட்டுள்ள ோல், நுகர்வ ோரின் உரிடமகடள CCPA போதுகோத்து 

தசயல்படுத்தும். இந்  ஆடையத் ோல் புகோர்கடளத்  ோக்கல் தசய்யவியலும், போதுகோப்பற்ை தபோருட்கள் 

மற்றும் வசட கடள திரும்பப்தபை உத் ரவிட முடியும் மற்றும்   ைோன விளம்பரங்களுக்கு எதிரோக 

நிறு னங்களுக்கு அபரோ ம் விதிக்வும் இயலும். 

2. எந்  மோநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரவ சம்  னது அடனத்து பஞ்சோயத்து உறுப்பினர்களுக்கும் `25 

இைட்சம் மதிப்பிைோன கோப்பீட்டட  ழங்க ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீா்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. மமகாலயா 

❖ ஜம்மு-கோஷ்மீர் நிர் ோகம், அங்குள்ள அடனத்து பஞ்சோயத்து உறுப்பினர்களுக்கும் `25 இைட்சம் 

மதிப்பிைோன கோப்பீட்டட  ழங்கு  ற்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. வ ர்ந்த டுக்கப்பட்ட அடனத்து BDC 

 டை ர்கள், கிரோமத்  டை ர்கள் & நகரோட்சி அடமப்புகளின் வ ர்ந்த டுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

ஆகிவயோர் தீவிர ோ த்தின் கோரைமோக மரணிக்கவநர்ந் ோல் அ ர்களுக்கு இத்த ோடக  ழங்கப்படும். 

கடந்  மோ ம், த ற்கு கோஷ்மீரில் ஒரு கிரோமத்  டை ர் தீவிர ோதிகளோல் சுட்டுக்தகோல்ைப்பட்டோர். 

❖ 2021 தசப்டம்பர்.30  டர 1 தெக்வடர்  டரயிைோன நிைத்தில், பஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறு னங்களுக்கு 

குறுகியகோை அனுமதி  ழங்கு  ற்கோன திருத் த்ட யும் ஜம்மு-கோஷ்மீர் வமற்தகோண்டுள்ளது. 

3.இந்திய இரோணு த்திற்கோக கண்ணித டி அகற்றும் சோ னத்ட  தகோள்மு ல் தசய்  ற்கோக, எந்  

நிறு னத்துடனோன ஒப்பந் த்தில் போதுகோப்பு அடமச்சகம் டகதயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. ஹிந்துஸ்தான் ஏம ாநாட்டிக்ஸ் லிட் 

ஆ. பா த் நில அகழ்வு நிறுவனம்  

இ. பா த் மின்னணு நிறுவனம் 

ஈ. பா த் மிகுமின் நிறுவனம் 
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❖ இந்திய அரசின் ‘இந்தியோவில்  யோரிப்வபோம்’ முன்தனடுப்புக்கு ஊக்கமளிக்கும் வநோக்கத்துடன், மத்திய 

போதுகோப்பு அடமச்சகத்தின் தகோள்மு ல் பிரிவு T90 S/SK பீரங்கிகளுக்கு 1512 கண்ணித டி அகற்றும் 

உபகரைங்கடள சுமோர் `557 வகோடி மதிப்பில் தகோள்மு ல் தசய்  ற்கோன ஒப்பந் த்தில் BEML 

நிறு னத்துடன் டகதயழுத்திட்டுள்ளது. ஒப்பந் த்தில் ஒருபகுதி, குடைந் பட்சம் 50 ச வீ  உள்நோட்டு 

தபோருட்களுடன் இந்திய  யோரிப்டப  ோங்கு  ற்கு இது  டகதசய்யும். 

4.இந்தியோவுக்கும் எந்  நோட்டிற்கும் இடடயிைோன  ணிகக் கவுன்சில், ‘இந்தியோ ஐடியோஸ் உச்சிமோநோடு’ 

2020’ஐ நடத்தியது? 
அ. மமலசியா 

ஆ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

இ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ. ஜப்பான் 

❖ ஜூடை. 22 அன்று நடடதபற்ை, ‘இந்தியோ வயோசடனகள் உச்சிமோநோடு’ 2020 நிகழ்ச்சிடய அதமரிக்க 

- இந்தியோ  ணிகக்கவுன்சில் நடத்தியது. இந்தியப் பிர மர் வமோடி மற்றும் அதமரிக்க த ளியுைவுத் 

துடை தசயைர் டமக் போம்பிவயோ ஆகிவயோர் இதில் சிைப்புடரயோற்றினர். “US-இந்தியோ கூட்டோண்டம, 

 ர்த் கம் மற்றும் மு லீடு மற்றும் COVID-19 கோைத்தில் பணியின் எதிர்கோைம்” பற்றிய வி ோ ங்கள் 

இந்  உச்சிமோநோட்டில் வமற்தகோள்ளப்பட்டன. இம்மோநோட்டில், த ளியுைவு அடமச்சர் Dr. S தஜய்சங்கர் 

உட்பட பல்வ று  ணிக மற்றும் அரசுத் டை ர்கள் உடரயோற்றினர். 

5.மத்திய மனி  ள வமம்போட்டு அடமச்சகத் ோல் த ோடங்கப்படவுள்ள மனநை உ வி முன்தனடுப்பின் 

தபயர் என்ன? 
அ. மாணவ வழிகாட்டி 

ஆ. பா த் பமத 

இ. மமனாதா்பன்  

ஈ. மன் ஹி தன் 

❖ மத்திய மனி  ள வமம்போட்டு அடமச்சர் இரவமஷ் தபோக்ரியோல், ‘மவனோ ர்பன்’ என்ை தபயரில் மனநை 

உ வி முன்தனடுப்டபத் த ோடங்கினோர். COVID-19 த ோற்றுகோைத்திவபோது மோை ர்களின் மனநைம் 

மற்றும் நல் ோழ்வுக்கோக உளவியல் ரீதியோன ஆ ரட   ழங்கு வ  இத்திட்டத்தின் வநோக்கமோகும். 

மனி  ஆற்ைடைப் பைப்படுத்து ல், உற்பத்தித் திைடன அதிகரிக்கச் தசய் ல், கல்வித்துடையில் 

தசம்டமயோன சீர்திருத் ம் மற்றும் சிைந்  முன்முயற்சிகள்வபோன்ை அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய ோக 

‘ ற்சோர்பு இந்தியோ’ திட்டத்தின்கீழ் ‘மவனோ ர்பன்’ திட்டம் த ோடங்கப்பட்டுள்ளது.  

6.இயற்டக கோைநிடை மோற்ைத்தின் ஆய்வின்படி, கோைநிடை மோற்ைம் கோரைமோக எந்  விைங்கினம் 

அழிந்துவபோகக்கூடும்? 
அ . துருவக்க டி   ஆ. மபங்குயின் 

இ. கடற்பசு   ஈ. ஆா்க்டிக் நாி 
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❖ “இயற்டக கோைநிடை மோற்ைம்” என்ை அறிவியல் இ ழில் த ளியிடப்பட்ட அறிவியைோளர்களின் ஆய்வு 

முடிவின்படி, கோைநிடை மோற்ைம் கோரைமோக மோமிச உண்ணியோன துரு க்கரடிகள் அழிந்துவபோகக் 

கூடும். 13  டகயோன துரு க்கரடிகளுள் 12  டகயோன துரு க்கரடிகள் எதிர் ரும் அடுத்  எண்பது 

ஆண்டுகளுக்குள் முழுடமயோக அழிந்துவிடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

7.மின்சோரம் கடத்தும் கம்பி டங்கள் & வகோபுரங்கடள ஆய்வுதசய்  ற்கு ஆளில்ைோ  ோனூர்திகடள 

பயன்படுத்  ஒப்பு ல் தபற்ை மு ல் மோநிைம் எது? 
அ. குஜ ாத் 

ஆ. இ ாஜஸ்தான்  

இ. மகா ாஷ்டி ா  

ஈ. மத்திய பி மதசம் 

❖ மின்சோரம் கடத்தும் கம்பி டங்கள் & வகோபுரங்கடள ஆய்வுதசய்  ற்கு ஆளில்ைோ  ோனூர்திகடளப் 

பயன்படுத் , மகோரோஷ்டிரத்துக்கு உள்துடை அடமச்சகமும் உள்நோட்டு  ோன் வபோக்கு ரத்துக்கோன 

 டைடம இயக்குநரும் அனுமதி அளித்துள்ளனர். மின்துடை ஊழியர்களின் பணி அபோயத்ட க் 

குடைக்க, சீர்தகட்ட கூடு ல் உயர் மின்னழுத்  மின் இடைப்புகடள கண்கோணிக்க ஆளில்ைோ 

 ோனூர்திகடளப் பயன்படுத்து  ற்கு அனுமதிதபற்ை மு ல் மோநிைமோக மகோரோட்டிர மோநிைம் உள்ளது.  

❖ மகோரோட்டிர மோநிை மின் பரிமோற்ை நிறு னத்தின் கூற்றுப்படி, ஒவ்த ோரு மண்டைத்திற்கும் உயர் 

த ளிவுத்திைன்தகோண்ட நிழற்படக்கருவிகள் தகோண்ட ஆளில்ைோ  ோனூர்திகள்  ழங்கப்படும். 

8. ‘நவீன் வரோஜ்கர் சத்ரி வயோஜனோ’ என்ைத ோன்டை த ோடங்கியுள்ள மோநிை அரசு எது? 
அ. மத்திய பி மதசம் 

ஆ. உத்த  பி மதசம்  

இ. உத்த காண்ட் 

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ உத் ர பிரவ ச மோநிை மு ைடமச்சர் வயோகி ஆதித்யநோத், சமீபத்தில், ‘நவீன் வரோஜ்கர் சத்ரி வயோஜனோ’ 

என்ைத ோரு திட்டத்ட  த ோடங்கினோர். இந் த் திட்டம், மோநிைத்தில் உள்ள பட்டியலின சோதியினரின் 

ஒட்டுதமோத்   ளர்ச்சிடய வமம்படுத்து ட  வநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ளது. ‘பண்டிட் தீன யோள் 

உபோத்யோய் சு வரோஜ்கர் வயோஜனோ’வின்கீழ், மூ ோயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட ர்களுக்கு சுமோர் `17.42 

வகோடி மதிப்பிைோன நைத்திட்ட உ விகடளயும் மு ைடமச்சர்  ழங்கியுள்ளோர். 

9.எந்  அடமப்பின்  டை ர் மற்றும் நிர் ோக இயக்குநரோக சுமித் வ ப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்? 
அ. மதசிய கனிம மமம்பாட்டுக் கழகம்  

ஆ. மதசிய அலுமினிய நிறுவனம் 

இ. இந்திய நிலக்காி நிறுவனம் 

ஈ. NLC இந்தியா லிட் 
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❖ நோட்டின் இரும்புத் ோது சுரங்கப்பணிகடள வமற்தகோள்ளும் நிறு னமோன வ சிய கனிம வமம்போட்டுக் 

கழகத்தின்  டை ர் மற்றும் நிர் ோக இயக்குநரோக சுமித் வ ப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.  ற்வபோது அ ர், 

வ சிய கனிம வமம்போட்டுக்கழகத்தில் இயக்குநரோக பணியோற்றி ருகிைோர். இம்மோ  இறுதியில்  யது 

மூப்பு கோரைமோக ஓய்வுதபைவுள்ள N டபவசந்திர குமோடரத் த ோடர்ந்து நியமிக்கப்பட்டுள்ள அ ர், 

2023ஆம் ஆண்டு  டர அ ர் அப்ப வியில் இருப்போர்.  

10. ‘அ சரகோை மருத்து  வசட ’கடள அடமப்ப ற்கோக, எந்  நோட்டுடனோன ஒப்பந் த்தில் இந்தியோ 

டகதயோப்பமிட்டுள்ளது? 
அ. இலங்கக 

ஆ. மாலத்தீவுகள்  

இ. மமாாிசியசு 

ஈ. வங்கமதசம் 

❖ மோைத்தீவின்  டைநகரமோன மோவைவில், ‘அ சரகோை மருத்து  வசட ’கடள அடமப்ப ற்கோன 

ஒப்பந் த்தில் அண்டமயில் இந்தியோவும் மோைத்தீவும் டகதயழுத்திட்டன. இத்திட்டத்திற்கோக, இந்தியோ, 

சுமோர் $20 மில்லியன் டோைர்கடள மோைத்தீவுக்கு  ழங்கவுள்ளது. பல்வ று சிறு மற்றும் நடுத் ர 

திட்டங்களில், இந்தியோ, மோைத்தீவிற்கு உ வி ருகிைது. இம்மருத்து வசட   சதியோனது சிக்கைோன 

வபரிடர் கோைங்களில்  ரமோன அ சரகோை சிகிச்டச அளிக்கப்படு ட  உறுதிதசய்யும்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவில், ‘யுவா இந்தியா’ என்ற பெயரில் கூட்டணிபயான்றற ப ாடங்கியுள்ள ென்னாட்டு அறைப்பு 

எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. UNICEF  

இ. UNESCO 

ஈ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

❖ யுவா (யுனிபெப் அறைப்ொல் ஏற்ெடுத் ப்ெட்ட ெல்முறன ப ாடர்ொளர்கள்  ளம்) அறைப்புடனான ஓர் 

உத்த ெ அறிக்றகயில் இறளஞர் நலன் ைற்றும் விறளயாட்டு அறைச்ெகம் றகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

இது, இந்திய இறளஞர்களிடம்  ன்னார்வத்ற  ஊக்குவிப்ெதுடன், கல்வி ைற்றும் ெயிற்சியிலிருந்து 

ஆக்கபூர்வ ெணிக்கு பெல்ல உ வி, அவர்கறள திறன்மிக்க குடிைக்களாக உருவாக்குவ ற்கு தெர்ந்து 

ெணியாற்றவும் வறகபெய்யும். 

❖ கடந்  2019ஆம் ஆண்டில், UNICEF, இந்தியாவில் ‘YuWaah’ கட்டற்ற  றலமுறற என்ற நிறுவனத்ற  

அறிமுகப்ெடுத்தியது. இது ெல்முறன ப ாடர்ொளர்கள்பகாண்ட ஒரு கூட்டணியாகும்; இது, இளம்ெருவ 

-த்தினருக்கு திறன்தைம்ொட்றட வழங்குவற  தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

2.’விருக்ஷரூென் அபியான்’ திட்டத்ற  ஏற்ொடு பெய்கிற ைத்திய அறைச்ெகம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

ஆ. நிலக்காி அலமச்சகம்  

இ. எாிசக்தி அலமச்சகம் 

ஈ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அலமச்சகம் 

❖ ைத்திய நிலக்கரி அறைச்ெகைானது நிலக்கரி ைற்றும் ெழுப்பு நிலக்கரி பொதுத்துறற நிறுவனங்கள் 

அறைந்துள்ள சுரங்கப் ெகுதிகள், குடியிருப்புகள், அலுவலகங்கள் ைற்றும் பொருத் ைான ெகுதிகளில் 

பெருைளவுக்கு ைரக்கன்றுகறள நடுவ ற்கான ‘விருக்ஷரூென்’ இயக்கத்ற  ஏற்ொடுபெய்துள்ளது. 

❖ ைரம் நடும் இயக்கத்ற ப் ெரப்பும் வறகயில், அருகிலுள்ள ெகுதிகளுக்கு ைரக்கன்றுகளும், விற களும் 

விநிதயாகம் பெய்யப்ெடும். ைத்திய உள்துறற அறைச்ெர் அமித் ஷா, புது தில்லியில், ைத்திய நிலக்கரித் 

துறற அறைச்ெர் பிரகலாத் த ாஷி முன்னிறலயில் ‘விருக்ஷரூென்’ இயக்கத்ற த் ப ாடங்கி 

றவக்கிறார். நிலக்கரி / ெழுப்பு நிலக்கரி பெறிந்துள்ள 10 ைாநிலங்கறளச் தெர்ந்  38 ைாவட்டங்களில் 

ெரவியுள்ள 130’க்கும் தைற்ெட்ட இடங்களில் காப ாளிக் காட்சி மூலம் இது ப ாடங்கப்ெடும். 

3.சுய-உ விக்குழுக்கள் ைற்றும் ொல் கூட்டுறவு ெங்கங்கறள ஊக்கப்ெடுத்துவ ற்காக, எந்  ைாநில அரசு, 

‘அமுல்’ உடன் புரிந்து ர்வு ஒப்ெந் ம் தைற்பகாண்டுள்ளது? 
அ. தமிழ்நாடு    ஆ. ஹாியானா 

இ. ஆந்திர பிரததசம்   ஈ. உத்தர பிரததசம் 
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❖ ஆந்திர பிரத ெ ைாநில அரொனது ொல் கூட்டுறவு நிறுவனைான AMUL (ஆனந்த் ொல் யூனியன் லிட்) 

உடன் புரிந்து ர்வு ஒப்ெந் ம் தைற்பகாண்டுள்ளது. இந்  ஒப்ெந் ம், ைகளிர் சுய-உ விக்குழுக்கள் 

ைற்றும் அரசுத்துறறொர் ொல் கூட்டுறவு ெங்கங்கறள ஊக்குவிப்ெற  தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

உலகத் ரம் வாய்ந்  உட்கட்டறைப்பு, ப ாழில்நுட்ெம் ைற்றும் உள்ளூர் குழுக்களுக்கு ெந்ற  அணுகல் 

ஆகியவற்றற இந்  ஒப்ெந் ம் வழங்கும்.  

4. COVID-19 தெறவகளுக்காக சிங்கப்பூர் அதிெர் விருற ப் பெற்றுள்ள இந்திய வம்ொவளிறயச் ொர்ந்  

பெவிலியர் யார்? 
அ. கலா நாராயணசாமி  

ஆ. பாஷா முகா்ஜி 

இ. அங்கித் பாரத் 

ஈ. உமா மதுசூதன் 

❖ சிங்கப்பூறரச் ொர்ந்  இந்திய வம்ொவளி பெவிலி கலா நாராய ொமிக்கு (59) பெவிலியர்களுக்கான 

அதிெர் விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. COVID-19 ப ாற்றுதநாய்களின்தொது முன்களத்தில் (குறிப்ொக 

2003ஆம் ஆண்டில் SARS ெரவலின்தொது கற்றுக்பகாண்ட ப ாற்று கட்டுப்ொட்டு நறடமுறறகறளப் 

ெயன்ெடுத்திய ற்காக) ெணியாற்றிய ற்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 10,000 SGD 

ைதிப்பிலான இவ்விருது, ஐந்து பெவிலியர்களுக்கு அவர்களின் தெறவகளுக்காக வழங்கப்ெடுகிறது.  

5.விைான உமிழ்றவ றகயாளுவ ற்காக புதிய, ‘ப ட் ஜீதரா கவுன்சில்’ என்றபவான்றறத் ப ாடங்கிய 

நாடு எது? 
அ. அசமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ. ஐக்கியப் தபரரசு  

இ. சீனா 

ஈ. ரஷ்யா 

❖ ஐக்கியப் தெரரசின் பிர ைர், அந்நாட்டில் விைான உமிழ்றவ றகயாளுவ ற்காக புதிய, ‘ப ட் ஜீதரா 

கவுன்சில்’ என்றபவான்றற ப ாடங்கியுள்ளார். காலநிறல ைாற்றத்ற  எதிர்த்துப் தொராடுவ ற்கான 

£350 மில்லியன் ெவுண்டுகள் திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக, இந்  அறவ ப ாடங்கப்ெட்டுள்ளது. அரசு, 

சுற்றுச்சூழல் துறற ைற்றும் விைானத்துறறொர் வல்லுநர்கறள ஒருங்கிற த்து சுழிய-உமிழ்வு 

பகாண்ட நீண்டதூரம் ெயணிக்கும் விைானத்ற  இந்  அறவ உருவாக்கவுள்ளது. எதிர்வரும் 

2050ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்  இலக்றக அறடய இங்கிலாந்து எண் ம் பகாண்டுள்ளது.  

6.அண்றைச் பெய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘Grand Renaissance’ அற  அறைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. லநஜீாியா 

ஆ. சூடான் 

இ. எகிப்து 

ஈ. எத்திதயாப்பியா  
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❖ ‘Grand Renaissance’ அற  என்ெது கடந்  2011ஆம் ஆண்டு மு ல் எத்திதயாப்பியாவில் கட்டப்ெட்டு 

வரும் ஒரு நீர்மின்னுற்ெத்தி நிறலயைாகும். முன்பு, ‘மில்லினியம் அற ’ என்று அறழக்கப்ெட்ட இந்  

அற , எத்திதயாப்பியாவின் நீல றநல் ஆற்றிலுள்ள பெனிஷங்குல்-குமுஸ் பிராந்தியத்தில் உள்ளது.  

❖ சூடான் & எகிப்து ஆகிய நாடுகள், இந்  நீர்மின்னுற்ெத்தி அற  கட்டப்ெட்டால்  ங்கள் நாடுகளில் நீர் 

ெற்றாக்குறற ஏற்ெடும் என அஞ்சுவ ால் இ ன் கட்டுைானம்  ற்தொது சிக்கலில் உள்ளது. ஆனால், 

எத்திதயாப்பியா  னது ைக்களுக்கு மின்னுற்ெத்தி பெய்வ ற்கு, $4 பில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான இந்  

அற  த றவ என்று வலியுறுத்துகிறது. அண்றையில், அற  ப ாடர்ொன தெச்சுவார்த்ற கறள 

மீண்டும் ப ாடங்குவ ற்கு மூன்று நாடுகளும் ஒப்புக்பகாண்டுள்ளன.  

7. “ஆஸ்திதரலிய 2020 றைல்கள் பிராங்க்ளின்” இலக்கிய விருற  பவன்றவர் யார்? 
அ. தாரா ஜூன் விஞ்ச்  

ஆ. தடானி பிா்ச் 

இ. புரூஸ் பாஸ்தகா 

ஈ. சமலிசா லுகாசஷன்தகா 

❖ ஆஸ்திதரலிய எழுத் ாளர்  ாரா  ூன் விஞ்ச் (36) ைதிப்புமிக்க 2020 றைல்கள் பிராங்க்ளின் இலக்கிய 

விருற  பவன்றுள்ளார். ‘The Yield’ என்ற  றலப்பிலான அவரது ெறடப்புக்காக அவருக்கு இந் ப்ெரிசு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. கடந்  1957ஆம் ஆண்டு மு ல் ஆஸ்திதரலிய வாழ்வியறல றையைாகக்பகாண்ட 

சிறந்  புறனகற க்கு இந்  விருது வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 

❖  ாரா  ூன் விஞ்ச் ஒரு விராட் ூரி பைாழி எழுத் ாளராவார். அவர், ‘Swallow the Air’ ைற்றும் ‘After the 

Carnage’ என்ற சிறுகற த் ப ாகுப்பு உள்ளிட்ட அவரது ெறடப்புகளால் பிரெலைாக அறியப்ெடுகிறார். 

8. BRICS CCI இளம்  றலவர்களுக்கான வழிநடத் ல் குழுவின் பகளரவ ஆதலாெகராக நியைனம் 

பெய்யப்ெட்டுள்ள இந்திய அதிகாரி யார்? 
அ. டீனா தாபி  

ஆ. சுமிதா சபா்வால் 

இ. அன்னீஸ் கன்மணி ஜாய் 

ஈ. சாந்தனு தகாயல் 

❖ இளம் இ.ஆ.ெ அதிகாரியான டீனா  ாபி, BRICS CCI இளம்  றலவர்களுக்கான வழிநடத் ல் குழுவின் 

பகளரவ ஆதலாெகராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 2016 - 2023 வறரயிலான அைர்வுக்கான பகளரவப் 

ொத்திரத்தில், 2016ஆம் ஆண்டு குடிறைப்ெணிகள் த ர்வில் மு லிடம் பெற்ற டீனா  ாபி நியமிக்கப்ெட்டு 

உள்ளார். அவர்  ற்தொது, ரா ஸ் ானின் பில்வாரா ைாவட்டத்தில் துற ப்பிரிவு அதிகாரியாக (SDO) 

ெணியாற்றி வருகிறார். தைலும், COVID-19 ப ாற்றற கட்டுப்ெடுத்  அவர் தைற்பகாண்ட சிறந்  முயற்சி 

-களுக்காக அவர் ொராட்டப்ெடுகிறார். மும்றெ சுங்க துற  ஆற யர் ொஹில் தெத் அவர்களும் 

இந்  ெ விக்கு த ர்வுபெய்யப்ெட்டுள்ளார். 
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9. UNEP ைற்றும் IEA ஆகியவற்றின் ‘குளிரூட்டிகள் உமிழ்வு & பகாள்றக ப ாகுப்பு அறிக்றக’யின்ெடி, 

2050ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகில் பைாத் ம் எத் றன குளிரூட்டிகள் இருக்கும்? 
அ. 1.4 மில்லியன் 

ஆ. 1.4 பில்லியன் 

இ. 14 பில்லியன்  

ஈ. 140 பில்லியன் 

❖ ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) ைற்றும் ென்னாட்டு எரிெக்தி நிறுவனம் (IEA) ஆகியறவ இற ந்து 

‘குளிரூட்டிகளின் உமிழ்வு & பகாள்றக ப ாகுப்பு அறிக்றக: சிறப்ொன முறறயில் குளிரூட்டிகறள 

ெயன்ெடுத்துவ ால் ஏற்ெடும் நன்றைகள் ைற்றும் கிகாலி திருத் ம்' என்ற  றலப்பில் 2020  ூறல.17 

அன்று அறிக்றகபயான்றற பவளியிட்டன. அவ்வறிக்றகயின்ெடி, 2050ஆம் ஆண்டில், உலகிற்கு, ெத்து 

பில்லியனுக்கும் அதிகைான புதிய குளிரூட்டிகள் த றவப்ெடும். இது, அவற்றின் எண்ணிக்றகறய 14 

பில்லியனாக ைாற்றும். 

❖ இவ்வறிக்றகயின்ெடி, சுைார் 3.6 பில்லியன் குளிரூட்டிகள்  ற்தொது ெயன்ெடுத் ப்ெட்டு வருகின்றன. 

தைலும் இது, ஒவ்பவாரு பநாடியும் 10 குளிரூட்டியாக அதிகரித்து வருகிறது. 

10.அபைரிக்காவுக்கு இயக்கப்ெடும் இந்தியாவின் மு ல் உள்நாட்டு வான் தொக்குவரத்து நிறுவனம் எது? 
அ. இண்டிதகா 

ஆ. ஸ்லபஸ் சஜட்  

இ. விஸ்தாரா 

ஈ. தகா ஏா் 

❖ குருகிராறைச் ொர்ந்  இந்திய வான் தொக்குவரத்து நிறுவனைான ‘ஸ்றெஸ் ப ட்’ இந்தியாவிற்கும் 

அபைரிக்காவிற்கும் இறடயில் இயங்கவுள்ளது. ஏர் இந்தியாவுக்குப் பிறகு அபைரிக்காவிற்கு இயங்கும் 

மு ல் இந்திய வான் தொக்குவரத்து நிறுவனைாக ஸ்றெஸ் ப ட் உள்ளது. இந்திய அரொங்கத்திற்கும் 

அபைரிக்க அரொங்கத்திற்கும் இறடயிலான இந்திய வான் தொக்குவரத்து தெறவ ஒப்ெந் த்தின்கீழ் 

இந்  ஒப்பு ல் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இது ஐக்கியப் தெரரசுக்கு இயக்கவும் த ர்ந்ப டுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கிருஷ்ணாபட்டணம் துறைமுகத்றை றகயகப்படுத்ை, எந்நிறுவனத்திற்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. அதானி துறைமுகங்கள் SEZL  

ஆ. இந்திய ககாள்கலன் கழகம் 

இ. ஆல்காா்ககா லாஜிஸ்டிக்ஸ் 

ஈ. இந்திய க ாக்குவரத்துக் கழகம் 

❖ கிருஷ்ணாபட்டணம் துறைமுக நிறுவனத்றை, அைானி துறைமுகங்கள் மற்றும் சிைப்புப் பபாருளாைார 

மண்டல நிறுவனம் றகயகப்படுத்ை, இந்திய பபாட்டியியல் ஆறணயம் (CCI) ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

இவ்விறணப்பின் வாயிலாக கிருஷ்ணாபட்டணம் துறைமுகத்தின் பங்குகறளப் பபறுவதுடன், 

நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்றடயும் அைானி துறைமுகங்கள் நிறுவனம் றகயகப்படுத்தியுள்ளது. 

2.மத்திய MSME அறமச்சரால் பைாடங்கப்பட்ட ஒருங்கிறணந்ை வழிகாட்டல் ைளத்தின் பபயபரன்ன? 
அ . ாஸ்ீடாா்ட் இந்தியா  

ஆ. உத்திகயாக் இந்தியா 

இ. மீண்டுவா இந்தியா 

ஈ. ாீஸ்கில் MSME 

❖ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைர நிறுவனங்களுக்கான (MSME) மத்திய அறமச்சர் நிதின் கட்கரி, ‘Restart 

India’ என்ை வழிகாட்டல் ைளத்றை பைாடங்கினார். இத்ைளத்றை முத்தூட் பின்கார்ப் மற்றும் INK டாக்ஸ் 

ஆகியறவ கருத்ைாக்கம் பசய்துள்ளன. ‘ரீஸ்டார்ட் இந்தியா’ என்பது அரசாங்கத்ைால் பசயல்படுத்ைப்படும் 

பல்பவறு திட்டங்கள்குறித்ை ைகவல்கறள வழங்கும் ஒரு ைளமாகும். இது வணிகர்கறள பல்பவறு 

துறைகள்சார்ந்ை வல்லுநர்களுடன் இறணக்க உைவுகிைது. 

3.பைசிய ஒலிபரப்பு நாள் பகாண்டாடப்படுகிை பைதி எது? 
அ. ஜூறல 23  

ஆ. ஜூறல 24 

இ. ஜூறல 25 

ஈ. ஜூறல 26 

❖ ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜூறல.23 அன்று இந்தியாவில் பைசிய ஒலிபரப்பு நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது.  

கடந்ை 1927ஆம் ஆண்டு இபை நாளின்பபாது, நாட்டின் முைல் வாபனாலி ஒலிபரப்பு, அன்றைய பம்பாய் 

நிறலயத்திலிருந்து பமற்பகாள்ளப்பட்டது. இம்முைல் ஒலிபரப்றப இந்தியன் பிராட்காஸ்டிங் கம்பபனி 

என்ை ைனியார் அறமப்பு பமற்பகாண்டது. ைற்பபாது, பிரஸார் பாரதி, பைசிய பபாதுச்பசறவ ஒலிபரப்பு 

நிறுவனமாக பசயல்பட்டு வருகிைது. அது தூர்ைர்ஷன் பைாறலக்காட்சி வறலயறமப்பு மற்றும் அகில 

இந்திய வாபனாலி (AIR) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                  2020 ஜூலை 27 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

4.அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, ‘ஆபபரஷன் பலஜண்ட்’ உடன் பைாடர்புறடய நாடு எது? 
அ. மகலசியா 

ஆ. அகமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

இ. ஆ ்கானிஸ்தான் 

ஈ. ஜ ் ான் 

❖ அபமரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிரம்ப், ‘ஆபபரஷன் பலஜண்ட்’ என்ை திட்டத்றை அறிவித்துள்ளார். 

வன்முறை குற்ைங்களுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்றககள் எடுக்க சிகாபகா, அல்புபகர்கி மற்றும் 

நியூ பமக்ஸிபகா உள்ளிட்ட பல அபமரிக்க நகரங்களுக்கு கூட்டாட்சி முகவர்கறள அனுப்புவறை இத் 

திட்டம் பநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. குற்ைங்கறள எதிர்த்து உள்ளூர் காவல்துறைக்கு உைவ மத்திய 

சட்ட அமலாக்க முகவர்கள் பணியமர்த்ைப்படுவார்கள்.  

5. பிரீத்தி சுைறன அடுத்து இந்தியாவின் புதிய சுகாைார பசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. இராகஜஷ் பூஷண்  

ஆ. சுஷில் குமாா் 

இ. இராம்குமாா் மிஸ்ரா 

ஈ. அனில் குமாா் றஜன் 

❖ இந்தியாவின் புதிய சுகாைார பசயலாளராக இ.ஆ.ப அதிகாரி (1987: பீகார்) ராபஜஷ் பூஷண் நியமனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 2020 ஜூறல.31ஆம் பைதிக்குப்பிைகு அவர் பைவிபயற்பார். மத்திய பணியாளர் 

அறமச்சகத்தின் உத்ைரவுப்படி, ைற்பபாறைய பசயலாளர் பிரீத்தி சுைறன அடுத்து, சுகாைாரம் மற்றும் 

குடும்பநலத்துறையில் சிைப்பு அலுவலராக பணியாற்றிவரும் ராபஜஷ் பூஷண் அப்பைவிக்கு வருவார் . 

பைசிய பட்டியல் சாதியினர் (SC) ஆறணயத்தின் பசயலாளராக சுஷில் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பபண்கள் & குழந்றைகள் பமம்பாட்டின் பசயலாளராக இராம்குமார் மிஸ்ரா பைர்வுபசய்யப்பட்டுள்ளார். 

6.அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, ‘ASTHROS’ திட்டம், எந்ை நாட்டின் விண்பவளி நிறுவனத்துடன் 

பைாடர்புறடயது? 
அ.  ிரான்ஸ் 

ஆ. இரஷ்யா 

இ. அகமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ. இந்தியா 

❖ பைசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்பவளி நிர்வாகமானது (NASA) ‘ASTHROS’ என்ை புதிய 

பணியில் ஈடுபடத் பைாடங்கியுள்ளைாக அறிவித்துள்ளது. Astrophysics Stratospheric Telescope for High 

Spectral Resolution Observations at Sub millimeter-wavelengths என்பைன் சுருக்கபம ‘ASTHROS’.  

❖ புவியிலிருந்து கண்ணுக்குப் புலப்படாை பைாறலதூர அகச்சிவப்புக்கதிறரக் காண்பைற்காக, கால்பந்து 

றமைான அளவிலான ஒரு வளிக்கூட்டில், பைாறலபநாக்கி ஒன்றை றவத்து அடுக்கு மண்டலத்திற்கு 
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அனுப்புவபை இந்ைப் பணியின் பநாக்கமாகும். 2023ஆம் ஆண்டில் அண்டார்டிகாவிலிருந்து இைறனத் 

பைாடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

7. ‘நிதிநிறலத்ைன்றம அறிக்றக’றய பவளியிட்டுள்ள இந்திய நிதி நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய  ங்குகள் &  ாிவா்த்தறன வாாியம் 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

இ. இந்திய திவால் வாாியம் 

ஈ.  ாரத வங்கி 

❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது ஆண்டுக்கு இருமுறை பவளியிடப்படும் நிதிநிறலத்ைன்றம அறிக்றக 

எனப்படும் ஓர் அறிக்றகறய பவளியிடுகிைது. அறனத்து வங்கிகளின் பமாத்ை வாராக்கடன் விகிைம் 

2020 மார்ச்சில் உள்ள 8.5 சைவீைத்திலிருந்து 2021 மார்ச்சுக்குள் 12.5 சைவீைமாக உயரக்கூடும் என்று 

RBI மதிப்பிட்டுள்ளது. பபாதுத்துறை வங்கிகளின் பமாத்ை வாராக்கடன் விகிைம், 2021 மார்ச்சில் 15.2 

சைவீைமாக உயரும். COVID-19 பைாற்று காரணமாக விறளந்ை பபாது முடக்கபம, பபாருளாைாரத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள இந்ை மந்ைநிறலக்கான முக்கிய காரணமாக கூைப்பட்டுள்ளது.  

8.பைசிய பால்வள பமம்பாட்டு வாரியத்தின், ‘பைன் பரிபசாைறன ஆய்வகம்’ திைக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் 

எது? 
அ. மத்திய  ிரகதசம் 

ஆ. குஜராத்  

இ. உத்தரகாண்ட் 

ஈ.  ஞ்சா ் 

❖ மத்திய பவளாண் மற்றும் உழவர்நலத்துறை அறமச்சர் நபரந்திர சிங் பைாமர், பமய்நிகராக, ‘உலகத் 

ைரம்வாய்ந்ை பைன் பரிபசாைறன ஆய்வக’த்றை திைந்துறவத்துள்ளார். குஜராத்தின் ஆனந்தில், பைசிய 

பைனீ வாரியத்தின் ஆைரவுடன் பைசிய பால்வள பமம்பாட்டு வாரியம் இத்ைறகய நவீன ஆய்வகத்றை 

நிறுவியுள்ளது. பவளாண்றம, கூட்டுைவு மற்றும் உழவர்நலத்துறை ஆகியறவ, பைசிய பைனீ வளர்ப்பு 

மற்றும் பைன் திட்டத்துக்கு ஈராண்டுகாலத்திற்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.  

9.இந்தியாவில் வருமான வரி நாள் பகாண்டாடப்படுகிை பைதி எது? 
அ. ஜூறல 23 

ஆ. ஜூறல 24  

இ. ஜூறல 25 

ஈ. ஜூறல 26 

❖ வருமான வரி நாளானது ஆண்டுபைாறும் ஜூறல.24 அன்று மத்திய பநரடி வரிகள் வாரியத்ைாலும்  

மற்றும் அதுசார் அலுவலகங்களாலும் பகாண்டாடப்படுகிைது. முைல் விடுைறலப் பபாரின்பபாது ஏற்பட்ட 

இழப்புகறள ஈடுபசய்வைற்காக, 1860ஆம் ஆண்டில் இபைநாளில், வருமான வரி என்ைபவாரு புதிய வரி 
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முைன்முைலில் சர் பஜம்ஸ் வில்சன் அவர்களால் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்டது. நடப்பாண்டில் 

(2020) வரும் வருமான வரி நாள், அந்நாளின் 160ஆவது ஆண்டு நாளாகும். 

10.பைசிய புலனாய்வுக் கட்டறமப்பு, “NATGRID” என்பதுடன் பைாடர்புறடய மத்திய அறமச்சகம் எது? 
அ. நிதி அறமச்சகம் 

ஆ. உள்துறை அறமச்சகம்  

இ. கவளிவிவகார அறமச்சு 

ஈ.  ாதுகா ் ு அறமச்சகம் 

❖ பைசிய புலனாய்வு கட்டறமப்பு (NATGRID) என்பது உள்துறை அறமச்சகத்தின்கீழ் இறணக்கப்பட்ட 

ஓர் அலுவலகமாகும். விசாரறண மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கு நிகழ்பநர ைகவல்கள் 

கிறடப்பறை இது உறுதிபசய்கிைது. எந்ைபவாரு நிறுவனத்தின் நிதி விவரங்கறளயும் CBI, அமலாக்க 

இயக்குநரகம் மற்றும் NIA உள்ளிட்ட 10 நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்துபகாள்வைற்காக மத்திய பநரடி 

வரிகள் வாரியம் ‘NATGRID’ உடன் கூட்டிறணந்துள்ளது. இந்ைத் ைகவல்பகிர்வு வழிமுறை, NATGRID 

ைளத்தின்கீழ் பமற்பகாள்ளப்படுகிைது.  

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ மதுறரறயச் சார்ந்ை தியாகராஜன் என்பவர் ைமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பிராமணரல்லாை அர்ச்சகராக 

நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். அவர், ைமிழ்நாடு ஹிந்து சமய அைநிறலயத் துறையின்கீழ்வரும் மதுறர 

நாகமறல புதுக்பகாட்றடயில் உள்ள சித்தி விநாயகர் பகாவிலில் அர்ச்சகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖ ைமிழ்நாட்டில் பதினாறு புதிய பைாழில் திட்டங்கறள பைாடங்குவைற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் 

மாண்புமிகு ைமிழ்நாடு முைலறமச்சர் க. பழனிச்சாமி முன்னிறலயில் றகபயழுத்திடப்பட்டன. இந்ைத் 

திட்டங்கள்மூலம் ̀ 5,137 பகாடி முைலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு சுமார் 6555 நபர்களுக்கு பவறலவாய்ப்புகள் 

உருவாக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அகலப்பாதையில் செல்லும் பத்து டீெல் சபாறிகதை, இந்தியா, எந்ை நாட்டிற்கு வழங்கவுள்ைது? 
அ இலங்கை 

ஆ. வங்ைதேசம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. லாதவாஸ் 

❖ இந்திய இரயில்வவயின் அண்தைய அறிக்தகயின்படி, அது ைனது அகலப்பாதையில் செல்லக்கூடிய 10 

டீெல் சபாறிகதை வங்கவைெத்துக்கு ஒப்பதைக்கவுள்ைது. முன்னைாக, இரயில் சபாறிகதை சகாள்முைல் 

செய்வைற்கான வகாரிக்தகதய, வங்கவைெம், இந்தியாவுக்கு அனுப்பியிருந்ைது. ஏசனனில், அைன் 

ைற்வபாதைய இரயில் சபாறிகளில் 72 ெைவீைத்துக்கும் அதிகைானதவ அைன் ஆயுளின் விளிம்பில் 

உள்ைன. உள்நாடு ைற்றும் நாடுகளுக்கிதைவயயான இரயில் வபாக்குவரத்துக்கு இந்ை ரயில் சபாறிகள் 

பயன்படுத்ைப்படும் என வங்கவைெம் சைரிவித்துள்ைது. 

2.உன்னை பாரத் அபியானின்கீழ், IIT தில்லியுைன் கூட்டிதைந்துள்ை அதைப்பு எது? 
அ . TRIFED  

ஆ. NAFED 

இ. UPSC 

ஈ. AICTE 

❖ ைனிைவை வைம்பாட்டு அதைச்ெகத்தின், ‘உன்னை இந்தியா திட்ை’த்தை தில்லி IITஉைன் இதைந்து 

TRIFED செயல்படுத்ைவுள்ைது. இைற்கான முத்ைரப்புப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ைம் TRIFED, IIT தில்லி ைற்றும் 

விஞ்ஞான பாரதி ஆகிய 3 அதைப்புகளுக்கிதைவய IIT தில்லியில் தகசயழுத்திைப்பட்ைது. TRIFED 

அதைப்பின், ‘வன் ைன்’ திட்ைத்தின்கீழ் உள்ை பழங்குடியின சைாழில்முதனவவார், ‘உன்னை இந்தியா 

திட்ை’த்தின்கீழ் ஈராயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் வைற்பட்ை கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் அதனத்து 

நிபுைத்துவத்தையும் சபற்றுக்சகாள்ைமுடியும். 

3.வனப்பகுதிகதை கண்காணிப்பைற்காக, ஆளில்லா கண்காணிப்பு வானூர்தி ைற்றும் சகாள்தைக்கு 

எதிராக விதரவாக மீட்புப்பணிதய வைற்சகாள்ளும் வாகனம் ஆகியவற்தை சவளியிட்டுள்ை ைாநிலம் 

எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. ஹாியானா 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. உே்ேர பிரதேசம் 
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❖ வனப்பகுதிகதை கண்காணிப்பைற்காக, ஆளில்லா கண்காணிப்பு வானூர்தி ைற்றும் சகாள்தை / 

அட்டூழியத்திற்கு எதிராக விதரவாக மீட்புப்பணிதய வைற்சகாள்ளும் வாகனம் ஆகியவற்தை அொம் 

ைாநில முைலதைச்ெர் ெர்பானந்ை வொவனாவால் சவளியிட்டுள்ைார். 

❖ இவ்வாகனங்கள் கண்காணிப்தப வலுப்படுத்ைவும், ைனிை-விலங்கு வைாைதலக்குதைக்கவும் வனத் 

துதையால் பயன்படுத்ைப்படும். வைசிய பூங்காக்கள், வனவுயிரி ெரைாலயங்கள் ைற்றும் பிை காப்புக் 

காடுகளில் வவட்தையாடுைல் ஆகியவற்தை கண்காணிப்பைற்காக இதவ பயன்படுத்ைப்படும். 

4.எந்ை நாட்வைாடு இதைந்து, இந்தியா, ‘கூட்டுப்சபாருைாைார & வர்த்ைகக்குழு கூட்ை’த்தை நைத்தியது? 
அ. அமமாிை்ை ஐை்ைிய நாடுைள் (USA)  

ஆ. ஐை்ைியப் தபரரசு (UK)  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. வட மைாாியா 

❖ இந்தியா–ஐக்கியப் வபரரசு இதையிலான 14ஆவது கூட்டுப்சபாருைாைார & வர்த்ைகக்குழு கூட்ைம் ஜூதல 

24 அன்று சைய்நிகராக நதைசபற்ைது. இந்ைக் கூட்ைத்திற்கு, ைத்திய வர்த்ைக ைற்றும் சைாழிற்துதை 

அதைச்ெர் பியூஷ் வகாயல், ஐக்கியப் வபரரசின் ெர்வவைய வர்த்ைக அதைச்ெர் எலிெசபத் டிரஸ் ஆகிவயார் 

கூட்ைாகத் ைதலதை வகித்ைனர். ைதையற்ை வர்த்ைக உைன்படிக்தக, படிப்படியாக அைன் பலன்கதை 

விதரந்து சபறுவதை வநாக்கிய அர்ப்பணிப்பு நைவடிக்தகதயப் பகிர்ந்துசகாள்ை வகாயல் ைற்றும் 

டிரஸ் ஆகிவயார் இதெவு சைரிவித்ைனர். 

5. ‘COVID-19 ெட்ை ஆய்வகம்’ என்ை புதியசைாரு முயற்சிதய சைாைங்கியுள்ை பன்னாட்டு அதைப்பு எது? 
அ. உலை நலவாழ்வு அகமப்பு (WHO)  

ஆ. உலை வா்ே்ேை அகமப்பு (WTO) 

இ. உணவு மற்றும் தவளாண்கம அகமப்பு (FAO) 

ஈ. UNICEF 

❖ ைனிநபர் ைற்றும் ெமூகங்களின் நலவாழ்தவப் பாதுகாப்பைற்கான ெட்ைங்கள் கதைப்பிடிக்கப்படுவதை 

உறுதிசெய்வைற்காக உலக நலவாழ்வு அதைப்பு (WHO) ெமீபத்தில், ‘COVID-19 ெட்ை ஆய்வகம்’ என்ை 

புதியசைாரு முயற்சிதயத் சைாைங்கியுள்ைது. இது ஐநா வைர்ச்சித்திட்ைம், WHO, HIV / AIDS சைாைர்பான 

ஐ.நா திட்ைம் (UNAIDS) ைற்றும் ஜார்ஜ் ைவுன் பல்கதலயின் வைசிய ைற்றும் உலகைாவிய நலவாழ்வு 

ெட்ைத்திற்கான ஓ’நீல் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூட்டுத்திட்ைைாகும். 

6.இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் அதைக்கப்பட்ை QR குறியீட்டு பகுப்பாய்வுக்கான குழுவின் ைதலவர் யார்? 
அ . D B பேை்  

ஆ. நரசிம்மன் 

இ. Y V மரட்டி 

ஈ. D K தமாைந்ேி 
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❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது QR (Quick Response) குறியீட்தை பகுப்பாய்வு செய்வைற்கான குழுவின் 

அறிக்தகதய சவளியிட்டுள்ைது. டிஜிட்ைல் கட்ைைங்களில், ைற்வபாது, இந்தியாவில் பயன்படுத்ைப்படும் 

QR குறியீடுகளின் முதைதய ைறுஆய்வு செய்வைற்காக வபராசிரியர் D B பைக் ைதலதையில், கைந்ை 

2019 டிெம்பரில் RBI இக்குழுதவ அதைத்ைது. QR குறியீடு பரிவர்த்ைதனகதை நுகர்வவார் ைத்தியில் 

பிரபலப்படுத்ை ெலுதகத் திட்ைங்கதை வழங்குைாறு இந்ை அறிக்தக அரசிைம் வகட்டுக்சகாண்டுள்ைது. 

ைனியுரிை QR குறியீடுகதை படிப்படியாக அகற்ைவும் இந்ை அறிக்தக பரிந்துதரத்துள்ைது.  

7.எந்ை உலகைாவிய ெங்கத்துைனான, ‘அறிவியல் ஒத்துதழப்புக்கான ஒப்பந்ை’த்தை அடுத்ை ஐந்ைாண்டுக 

-ளுக்கு இந்தியா புதுப்பிக்கவுள்ைது? 
அ. ASEAN 

ஆ. BIMSTEC 

இ. ஐதராப்பிய ஒன்றியம்  

ஈ. G20 

❖ இந்தியாவும் ஐவராப்பிய ஒன்றியமும் அடுத்ை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (2020-2025) அறிவியல் ைற்றும் 

சைாழில்நுட்ப ஒத்துதழப்பு சைாைர்பான ஒப்பந்ைத்தைப் புதுப்பித்துள்ைன. இருைரப்பினரும் வாய்சைாழிக் 

குறிப்புகள் பரிைாறிக்சகாள்வைன்மூலம் இந்ை ஒப்பந்ைம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

❖ இந்ை ஒப்பந்ைம் சைாைக்கத்தில் நவம்பர் 23, 2001ஆம் ஆண்டு தகசயழுத்திைப்பட்ைது. பின்னர் கைந்ை 

காலத்தில் 2007 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் இருமுதை புதுப்பிக்கப்பட்ைது. இது அறிவியல் ைற்றும் 

சைாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளில் இருைரப்பின் ஒத்துதழப்தப விரிவாக்கும், சபாதுவான ஆர்வமுள்ை 

பகுதிகளில் ஒருங்கிதைந்து நைவடிக்தககள் வைற்சகாள்வதையும், அத்ைதகய ஒத்துதழப்பின் 

முடிவுகதை அவர்களின் சபாருைாைார & ெமூக நலனுக்காகப் பயன்படுத்துவதையும் பலப்படுத்தும். 

8.ைத்திய பிரவைெ ைாநிலத்தின் குவாலியர் - ெம்பல் பகுதியானது எந்ைப் பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் 

ஆைரவவாடு விதைநிலைாக ைாற்ைப்பைவுள்ைது? 
அ. உலை வங்ைி  

ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்ைி 

இ. ஆசிய உட்ைட்டகமப்பு & முேலீட்டு வங்ைி 

ஈ. புேிய தமம்பாட்டு வங்ைி 

❖ ைத்திய பிரவைெ ைாநிலம் குவாலியர்–ெம்பல் பிராந்தியத்தில் உள்ை சபருைைவிலான ைதலப்பாங்கான 

நிலங்கதை, ொகுபடிக்கு உகந்ை விதைநிலங்கைாக ைாற்றுவது குறித்து, வவைாண் & விவொயிகள் 

நலத்துதை அதைச்ெர் நவரந்திர சிங் வைாைர், உலக வங்கிப் பிரதிநிதிகளுைன் காசைாளிக்காட்சி 

மூலம் வபச்சுவார்த்தை நைத்தியுள்ைார். 

❖ இைன்மூலம், சுைார் மூன்று லட்ெம் செக்வைர் பரப்பிலான கரடுமுரைான நிலங்கள் சீர்படுத்ைப்படும். 

இந்ைத்திட்ைத்தின்மூலம் வைற்சகாள்ைப்பைவுள்ை சீர்திருத்ைங்கள், வவைாண் வைர்ச்சி ைற்றும் சுற்றுச் 

சூழதல வைம்படுத்துவவைாடு ைட்டுமின்றி, ைாநில ைக்களுக்கு புதிய வவதலவாய்ப்புகதை உருவாக்க 

உைவுவதுைன், அப்பகுதியின் விரிவான வைர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கும். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                   2020 ஜூலை 28 & 29 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

9.2021ஆம் ஆண்டில் வகவலா இந்தியா இதைவயார் விதையாட்டுப் வபாட்டிகளின் நான்காவது பதிப்தப 

சைாகுத்து வழங்கவுள்ை இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரவைெம் எது? 
அ. ஒடிசா 

ஆ. ஹாியானா  

இ. தைாவா 

ஈ. தமற்கு வங்ைம் 

❖ 2021 வைாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டிகளுக்குப் பிைகு, வகவலா இந்தியா இதைவயார் வபாட்டிகளின் 

நான்காவது பதிப்தப, ெரியானா, பஞ்ெகுலாவில் நைத்துகிைது. முைலதைச்ெர் ைவனாகர் லால் கட்ைார் 

ைற்றும் ைத்திய விதையாட்டு அதைச்ெர் கிரன் ரிஜிஜு ஆகிவயார், COVID-19 சைாற்றுவநாய் காரைைாக 

வபாட்டிகள் ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ைைாக அறிவித்ைனர். இதில் பத்ைாயிரத்துக்கும் வைற்பட்ை விதையாட்டு 

வீரர்கள் / வீராங்கதனகள் பங்வகற்பர். 

10. COVID-19 சைாற்றுபரவலுக்கு இதைவய, அதனத்து வனவுயிரி ையாரிப்புகளுக்கும் ைதைவிதித்துள்ை 

ஆசிய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. வியட்நாம்  

இ. பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ. மதலசியா 

❖ முட்தைகள் / இைம் உயிரிகள் உட்பை இைந்ை / உயிருைன் இருக்கும் அதனத்து வனவுயிரிகதையும் 

இைக்குைதிசெய்ய ைதைவிதிக்கும் உத்ைரவில் வியட்நாமின் பிரைைர் நுவயன் ஜுவான் புக் ெமீபத்தில் 

தகசயழுத்திட்ைார். இவ்வுத்ைரவில் வனவுயிரிகதை வர்த்ைகம் செய்வது ெம்பந்ைப்பட்ை குற்ைங்களுக்கு 

கடுதையான ைண்ைதனகள் வழங்குவதும் அைங்கும். COVID-19 பரவலுக்கு ைத்தியில், வியட்நாமில் 

இந்ைத் ைதை விதிக்கப்பட்டுள்ைது. ைருத்துவம் / உைவு வதககளில் அருகிவரும் வனவுயிரிகதை 

பயன்படுத்துவதில் சபயர்வபான நாைாகும் வியட்நாம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய பருத்திக் கழக்கமானது தனது ச ாந்த பருத்திக்கிடங்கக எந்த நாட்டில் அகமக்கவுள்ளது? 
அ இலங்கை 

ஆ. வியட்நாம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. லாவவாஸ் 

❖ இந்திய பருத்திக் கழக்கமானது ஏற்றுமதிகய அதிகரிப்பதற்காக வியட்நாமில் தனது ச ாந்த பருத்திக் 

கிடங்கக அகமக்கவுள்ளது. 1.52 மில்லியன் சுருள் பருத்திகய வங்கதத த்துக்கு ஏற்றுமதி ச ய்ய 

அர ாங்களுக்கு இகடதயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அடுத்துவரும் அறுவகட 

காலத்திற்கு முன்னதாக உபரி பருத்திகய த மித்து கவப்பதற்காக இத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.ஐ.நா. உலக வனவுயிரி ார்ந்த குற்றங்கள் அறிக்ககயின்படி, உலகில்  ட்டத்துக்குப் புறம்பான புலிகள் 

தயாரிப்புககள உற்பத்தி ச ய்வதில் முதலிடத்தில் உள்ள இரு நாடுகள் எகவ? 
அ. இந்தியா மற்றும் சீனா 

ஆ. இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து  

இ. சீனா மற்றும் தாய்லாந்து 

ஈ. இந்தியா மற்றும் இந்வதாவனசியா 

❖ அண்கமயில் சவளியான ஐக்கிய நாடுகளின் உலக வனவுயிரி ார்ந்த குற்றங்கள் அறிக்ககயின்படி, 

உலகில்  ட்டத்துக்குப்புறம்பான புலிகள் தயாரிப்புககள உற்பத்தி ச ய்வதில் இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் 

முதலிடத்தில் உள்ளன. இந்தப் புலிகள் தயாரிப்புககள அதிகம் வாங்குவதில் சீனா முதலிடத்திலும், 

அகதத்சதாடர்ந்த இடங்களில் தாய்லாந்தும் வியட்நாமும் உள்ளன. புலிகளின் மிகவும் மதிப்புமிக்க 

உடல்பாகமான அதன் எலும்புகள், மனிதர்களின் எலும்பு & தக நார் காயங்களுக்கு சிகிச்க யளிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

3. ‘உலகளாவிய வனவள மதிப்பீடு 2020’ என்ற தகலப்பில் அறிக்ககசயான்கற சவளியிட்ட அகமப்பு 

எது? 
அ. உலை உணவு திட்டம் 

ஆ. உணவு மற்றும் வவளாண் அகமப்பு  

இ. வவளாண் வமம்பாட்டுை்ைான பன்னாட்டு நிதியம் 

ஈ. இயற்கைை்ைான உலைளாவிய நிதியம் 

❖ அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சிறப்பு நிறுவனமான உணவு மற்றும் தவளாண்கம அகமப்பு (FAO) 

அண்கமயில், ‘உலகளாவிய வனவள மதிப்பீடு 2020’ என்ற தகலப்பில் அறிக்ககசயான்கற 

சவளியிட்டது. 1990ஆம் ஆண்டு முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வகரயிலான காலகட்டத்தில் 236 நாடுகளின் 
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நிகலகய இந்த அறிக்கக ஆராய்கிறது. கடந்த முப்பதாண்டுகளில், உலகம் முழுவதும் வனப்பரப்பளவு 

குகறந்துவிட்டதாக இந்த அறிக்கக எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

❖ 2010-2015ஆம் ஆண்டில் 12 மில்லியன் செக்தடர்களாக இருந்த வனவிழப்பு விகிதம் 2015-2020ஆம் 

ஆண்டில் 10 மில்லியன் செக்தடராக குகறந்துள்ளது. 1990ஆம் ஆண்டு முதல் உலகம் 178 மில்லியன் 

செக்தடர் பரப்பளவிளான காடுககள இழந்துள்ளது; இப்பரப்பளவு லிபியாவின் அளவுக்கு  மமாகும். 

4. 2020 பிப்ரவரி-ஜூன் காலகட்டத்தில் NITI ஆதயாக்கால் தரவரிக ப்படுத்தப்பட்ட முன்தனற விரும்பும் 

மாவட்டங்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த மாவட்டம் எது? 
அ. நவாடா 

ஆ. வமாைா 

இ. பீஜப்பூா்  

ஈ. பை்கைச் 

❖ 2020 பிப்ரவரி-ஜூன் காலகட்டத்தில் NITI ஆதயாக்கால் தரவரிக ப்படுத்தப்பட்ட முன்தனற விரும்பும் 

மாவட்டங்களின் பட்டியலில்  த்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள பீஜப்பூர் மாவட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

தமகாலயாவின் ரி-தபாய் மாவட்டம் மற்றும் உத்தர பிரதத  மாநிலத்தின் பக்கரச் மாவட்டம் முகறதய 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்ககளப் சபற்றுள்ளன. இந்த சடல்டா தரவரிக  சுகாதாரம் 

மற்றும் ஊட்டச் த்து, கல்வி, தவளாண்கம மற்றும் நீர்வளம், நிதியியல் உள்ளடக்கம், திறன் தமம்பாடு 

மற்றும் அடிப்பகட உட்கட்டகமப்பு உள்ளிட்ட 6 வளர்ச்சிப் பகுதிகளில் 112’க்கும் தமற்பட்ட முன்தனற 

விரும்பும் மாவட்டங்களால் ச ய்யப்பட்ட முன்தனற்றத்கத கருதுகிறது. 

5.எந்சதந்த தயாரிப்புககள உற்பத்தி ச ய்வதற்காக, உற்பத்தியுடன் இகணக்கப்பட்ட ஊக்கத்சதாகக 

திட்டம் மற்றும் சதாழிற்பூங்கா திட்டம் உள்ளிட்ட நான்கு திட்டங்ககள மத்திய அகமச் ர்  தானந்த கவுடா 

சதாடங்கியுள்ளார்? 
அ. மமாத்தவிகல மருந்துைள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்ைள்  

ஆ. ஜவுளி 

இ. தானியங்கு 

ஈ. எஃகு 

❖ சமாத்தவிகல மருந்துகள் & மருத்துவ  ாதனங்களின் உள்நாட்டு உற்பத்திகய அதிகரிப்பதற்காக 4 

திட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்ககள அர ாங்கம் சவளியிட்டுள்ளது. மத்திய தவதியியல் மற்றும் 

உரங்களுக்கான அகமச் ர் D V  தானந்த கவுடா, இந்தத் திட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்ககள 

சவளியிட்டார். அது மருந்து மூலப்சபாருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் இகடநிகல மருந்துகள், ச யலில் 

உள்ள மருந்துப்சபாருட்கள் & மருத்துவ  ாதனங்கள் தபான்றவற்றில் இறக்குமதிகயக் குகறக்கும் 

தநாக்கத்கதக் சகாண்டுள்ளது. 
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6.இந்திய தரநிர்ணய ஆகணயத்தின் (BIS) புதிய திறன்தபசி ச யலியின் சபயர் என்ன? 
அ. BIS Score 

ஆ. BIS Care  

இ. BIS Standard 

ஈ. BIS Utkarsh 

❖ இந்திய தரநிர்ணய ஆகணயத்தின் திறன்தபசி ச யலியான, ‘BIS-Care’ மற்றும் நுகர்தவாருக்கான 

வகலத்தளமான www.manakonline.in தரநிர்ணயம், மின்னணு-இந்திய தரநிர்ணய ஆகணயத்தின் 

இணக்க மதிப்பீடு மற்றும் பயிற்சி இகணயதளத்கத, மத்திய நுகர்தவார் விவகாரங்கள், உணவு & 

சபாது விநிதயாகத்துகற அகமச் ர் இராம்விலாஸ் பஸ்வான் சதாடங்கிகவத்தார். 

❖ ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இந்தச் ச யலி கிகடக்கப்சபறுகிறது. ISI முத்திகர மற்றும் ொல்மார்க் 

முத்திகர சபாறிக்கப்பட்ட சபாருட்களின் தரம் சமய்யானதா என்பகத நுகர்தவார் பரித ாதிப்பதுடன், 

இச்ச யலிகயப் பயன்படுத்தி புகாரளிக்கவும் முடியும். முன்னதாக, அத்தியாவசியமற்ற சபாருட்களின் 

இறக்குமதிகயக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக, எதிர்வரும் 2021 மார்ச் மாதத்துக்குள் 371 சபாருட்களுக்கான 

தர விதிமுகறககள வடிவகமக்க, BIS’க்கு உத்தரவிடப்பட்டது. 

7.எந்த நாட்டினுகடய முந்நூறு ஆண்டுகள் பகழகமமிகுந்த வரலாற்றுச் சிறப்புவாய்ந்த திருக்தகாவில், 

இந்திய ஒன்றியத்தின் உதவியுடன் புனரகமக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. இலங்கை 

ஆ. வங்ைவதசம்  

இ. மியான்மா் 

ஈ. தாய்லாந்து 

❖ வங்கதத த்தின் மிகப்பகழகமயான தகாவில்களுள் ஒன்றான ஸ்ரீஸ்ரீ ஜாய்காளி மாதர் திருக்தகாவில், 

97 இலட் ம் டாக்கா மதிப்பிலான இந்திய நிதியுதவியுடன் புனரகமக்கப்பட்டுள்ளது. தநட்டூரில் உள்ள 

இந்தப் புனரகமக்கப்பட்ட தகாவிகல, வங்கதத த்துக்கான இந்திய உயராகணயர் ரிவா கங்குலி 

தாஸ் திறந்துகவத்துள்ளார். இந்தச் ச யல்முகறக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், 2016ஆம் ஆண்டில் 

ககசயழுத்தானது. இந்தியா அதன் உயர் விகளவுகள்சகாண்ட  மூக தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் 

இந்த நிதியுதவிகய வழங்கியுள்ளது. இதன்கீழ் தமலும் பல திட்டங்களும் தமற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 

8.2023 ICC உலகக்தகாப்கப கிரிக்சகட் தபாட்டிகய நடத்தவுள்ள நாடு எது? 
அ. இங்ைிலாந்து 

ஆ. இந்தியா  

இ. மதன்னாப்பிாிை்ைா 

ஈ. ஆஸ்திவைலியா 
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❖ பன்னாட்டுக் கிரிக்சகட் கழகத்தின் (ICC) 2023ஆம் ஆண்டு உலகக்தகாப்கபப் தபாட்டிகள் இந்தியாவில் 

நடத்தப்படவுள்ளன. 50 ஓவர்கள்சகாண்ட உலகக்தகாப்கப சூப்பர் லீக் தபாட்டிககள அண்கமயில், 

ICC, அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் தகுதி லீக், உலகக்தகாப்கபயில் பங்தகற்கும் இறுதி ஏழு அணிககள 

தீர்மானிக்கும். இந்தியா வழங்குநராக இருப்பதால், அது தானாகதவ தபாட்டிக்கு தகுதிசபறும். ஜூகல 

30 அன்று நடக்கவுள்ள இங்கிலாந்து & அயர்லாந்து இகடயிலான சதாடருடன் இந்த லீக் சதாடங்கும். 

9.எந்த இந்திய ஆளுகமயின் பிறந்தநாள், உலக மாணவர்கள் நாசளன சகாண்டாடப்படுகிறது? 
அ. இைாதாைிருஷ்ணன் 

ஆ. APJ அப்துல் ைலாம்  

இ. வ ாமி J பாபா 

ஈ. விை்ைம் சாைாபாய் 

❖ இந்தியாவின் பதிதனாராவது குடியரசுத்தகலவரான டாக்டர். APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்த 

நாளான அக்.15ஆம் தததிகய உலக மாணவர் நாளாக ஐநா அகவ அங்கீகரித்து சகாண்டாடி வருகிறது. 

அண்கமயில், ஜூகல.27 அன்று, ‘இந்தியாவின் ஏவுககண மனிதர்’ என அகழக்கப்படும் அவரது 

நிகனவுநாள் இந்தியா முழுவதும் அனு ரிக்கப்பட்டது. ஷில்லாங்கில் உள்ள IIM’இல் மாணவர்ககள 

இகடதய உகரயாற்றும்தபாது, மாரகடப்பு காரணமாக அவர் காலமானார். 

10. ‘Dare to Dream 2.0’ என்ற சபயரில் ஒரு புத்தாக்கப் தபாட்டிகய சதாடங்கியுள்ள அகமப்பு எது? 
அ. இந்திய விண்மவளி ஆய்வு கமயம் 

ஆ. பாதுைாப்பு ஆைாய்ச்சி மற்றும் வளா்ச்சி அகமப்பு  

இ. NITI ஆவயாை் 

ஈ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அகமப்பானது (DRDO) அண்கமயில், ‘Dare to Dream 2.0’ என்ற 

புத்தாக்கப் தபாட்டிகய அறிமுகப்படுத்தியது. இந்திய ஒன்றியத்தின் முன்னாள் குடியரசுத்தகலவரான 

Dr. APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் ஐந்தாவது நிகனவுநாளன்று இகத இந்திய பாதுகாப்பு அகமச் ர் 

இராஜ்நாத் சிங் அறிவித்தார். நாட்டில் விண்சவளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துகறகளில் புத்தாக்கங்ககள 

தமற்சகாள்ள, தமம்பட்ட சதாழில்நுட்பங்ககளப் பயன்படுத்துவதற்கு தனிநபர்கள் மற்றும் துளிர் 

நிறுவனங்ககள இந்தப் தபாட்டி ஊக்குவிக்கிறது. 
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