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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID–19 த ொற்று சிகிச்சைக்கொன  னிசைப்படுத்தும் பிரிவுகளொக ைொற்றப்பட்ட இரயில் தபட்டிகசள 

இயக்கும் மு ல் இந்திய ைொநில அரசு எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. உத்தர பிரததசம்  

ஈ. குஜராத் 

 உத் ர பிரத ை ைொநில அரைொனது COVID–19 த ொற்றுசடதயொசரத்  னிசைப்படுத்தும் பிரிவுகளொக 

இரயில் தபட்டிகசளப் பயன்படுத் த் த ொடங்கியுள்ளது. நொட்டிதலதய மு ன்முசறயொக உத் ர பிரத ை 

ைொநிலத்தின் வொரணொசியில் உள்ள ைொவ் ைந்திப்பில் COVID–19 தபட்டிகள் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன. 

COVID–19 தநொய்த்த ொற்றொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு சிகிச்சையளிப்ப ற்தகன ைொற்றியசைக்கப்பட்ட 

5,231 இரயில் தபட்டிகசள, இந்திய இரயில்தவ, ைொநிலங்களுக்கு வழங்கத்த ொடங்கியுள்ளது. 

 ற்தபொதுவசர, உ.பி, தில்லி, ஆந்திரபிரத ைம், த லுங்கொனொ ைற்றும் ை.பி ஆகிய 5 ைொநிலங்களுக்கு, 

COVID–19 சிகிச்சைக்கொன 960 இரயில் தபட்டிகசள இந்திய இரயில்தவ அனுப்பியுள்ளது. 

2. IIT–பம்பொசயச்ைொர்ந்  ஆரொய்ச்சியொளர்கள் ைற்றும் ைொணவர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட ‘துருவொ’ என்றொல் 

என்ன? 

அ. தனிநபா் பாதுகாப்பு ஆடை 

ஆ. COVID–19 பாிதசாதடனக் கருவி 

இ. NAVIC’க்கான ஏற்புச்சில்லு  

ஈ. நுண்சசயலி 

 IIT–பம்பொசயச் ைொர்ந்  ஆரொய்ச்சியொளர்களும் ைொணவர்களும் இசணந்து, ‘துருவொ’ என்ற உள்நொட்டு 

ஏற்புச்சில்சல (Receiver Chip) உருவொக்கியுள்ளனர். இந் ச்சில்சல, திறன்தபசிகள் ைற்றும் வழிகொட்டு 

ைொ னங்களில், இந்திய நொட்டுக்குள் இருப்பிடங்கசளயும் வழிகசளயும் கண்டறிய பயன்படுத் லொம். 

ஒரு நபரின் இருப்பிடத்ச  துல்லியைொக கணிப்ப ற்கொக, இந்தியொவின் NAVIC குழு ைற்றும் அதைரிக்க 

நொட்டின் GPS ஆகியவற்றிடமிருந்து இது ைமிக்சைகசளப் தபறும். 

3.‘BeiDou’ வழிகொட்டு தையற்சகக்தகொள் அசைப்பின் கசடசி தையற்சகக்தகொசள, தவற்றிகரைொக ஏவிய 

நொடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. சதன் சகாாியா 

இ. சீனா  

ஈ. வை சகாாியா 
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 சீனொ  னது ‘BeiDou’ வழிகொட்டு தையற்சகக்தகொள் அசைப்பின் கசடசி தையற்சகக்தகொசள லொங் 

ைொர்ச்–3B ஏவுகலத்திலிருந்து தவற்றிகரைொக விண்ணில் ஏவியது. இந்  BDS அசைப்பு அதைரிக்கொவின் 

பிரபலைொன GPS அசைப்புக்கு தபொட்டியொளரொக இருப்ப ொகக் கூறப்படுகிறது. த ன்தைற்கு சீனொவில் 

உள்ள ஜிச்ைொங் தையற்சகக்தகொள் ஏவு ளத்திலிருந்து இந் ச் தையற்சகக்தகொள் ஏவப்பட்டுள்ளது. சீன 

தைொழியில், “Big Dipper” என்று தபொருள்படும் ‘BeiDou’ குடும்பத்தில் இது 55ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

4.ஐ.நொ தபொதுச்தைசவ நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ. ஜூன் 23  

ஆ. ஜூன் 24 

இ. ஜூன் 25 

ஈ. ஜூன் 26 

 உலதகங்கிலும் தபொதுச்தைசவயில் ஈடுபடும் ைக்கசள தகளரவிப்ப ற்கொக ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூன் 

23 அன்று ஐ.நொ தபொதுச்தைசவ நொள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. கடந்  2002 டிை.20 அன்று, ஐ.நொ தபொது 

அசவயொனது ஜூன்.23ஆம் த திசய ஐ.நொ. தபொதுச்தைசவ நொளொக அறிவித் து. ஐக்கிய நொடுகளின் 

தபொதுச்தைசவ நொசள அங்கீகரிப்ப ற்கும், இசளதயொசர தபொதுத்துசறயில்  ங்கள் த ொழிற்முசற 

வொழ்சவ தைற்தகொள்ள ஊக்குவிப்ப ற்குைொக கடந்  2003ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகளின் தபொதுச் 

தைசவ விருதுகசளயும் ஐக்கிய நொடுகள் அசவ நிறுவியது. 

5.ஐ.நொ ஆயு  வர்த் க ஒப்பந் த்தில் தைரவுள்ள உலகின் இரண்டொவது தபரிய ஆயு  உற்பத்தியொளரொன 

நொடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. அசமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

இ. சீனா  

ஈ. சஜா்மனி 

 ஐ.நொ அசவயின் ஆயு  வர்த் க ஒப்பந் த்தில் தைரப்தபொவ ொக சீனொ ைமீபத்தில் அறிவித் து. சீனொவின் 

ைட்டப்தபரசவ இந்  ஒப்பந் த்தில் தைருவது குறித்  முடிசவ எடுக்க வொக்களித் து. ஒப்பந் த்தின்கீழ், 

உறுப்புநொடுகள் பன்னொட்டளவில்  ொங்கள் தைற்தகொள்ளும் ஆயு  பரிைொற்றங்கள் பற்றிய பதிவுகசள 

சவத்திருத் ல் தவண்டும். ைனி வுரிசை மீறல்களில் பயன்படுத் க்கூடிய எல்சல ொண்டிய ஆயு  

விநிதயொகங்கங்கசளயும் உறுப்பினர்கள் தைற்தகொள்ளக்கூடொது. முன்ன ொக, இந்  ஒப்பந் த்தில் தைர 

அதைரிக்க ஐக்கிய நொடுகள் ைறுத்துவிட்டது குறிப்பிடத் க்கது. 

6. COVID–19 த ொற்றுதநொய்க்கு ைத்தியில்,  னது த சிய த ர் ல்கசள தவற்றிகரைொக நடத்திய மு ல் 

ஐதரொப்பிய நொடு எது? 

அ. பிரான்ஸ்   ஆ. சசா்பியா  

இ. சஜா்மனி   ஈ. இத்தாலி 
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 COVID–19 த ொற்றுதநொய்க்கு இசடயில்  னது நொட்டின் த ர் சல தவற்றிகரைொக நடத்திய மு ல் 

ஐதரொப்பிய நொடொக தைர்பியொ ைொறியுள்ளது. த ொடக்கத்தில் ஏப்ரல் ைொ த்தில் நடத்  திட்டமிடப்பட்டிருந்  

த ர் ல், த ொற்றுதநொய் கொரணைொக ஒத்திசவக்கப்பட்டது. இருப்பினும், COVID–19 அச்ைம் கொரணைொக 

முந்ச ய த ர் ல்களுடன் ஒப்பிடும்தபொது வொக்குப்பதிவு குசறவொகதவ கொணப்பட்டது.  ற்தபொச ய 

அதிபர் அதலக்ஸொண்டர் வுசிக்  சலசையிலொன ஆளும் பழசைவொ க்கட்சி நடந்து முடிந்  இந் த் 

த ர் லில் ஒரு ைகத் ொன தவற்றிசயப்தபறும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

7. ‘இந்திரொ ரதைொய் தயொஜனொ’ என்ற தபயரில் ஏசழகளுக்கொன நலத்திட்டத்ச  த ொடங்கவுள்ள இந்திய 

ைொநிலம் எது? 

அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 இரொஜஸ் ொன் ைொநில மு லசைச்ைர் அதைொக் தகலொட், அண்சையில், இரொஜஸ் ொனில், ‘இந்திரொ ரதைொய் 

தயொஜனொ’ த ொடங்கப்தபொவ ொக அறிவித் ொர். இத்திட்டம், ைொநிலத்தில் வசிக்கும் ஏசழ ைக்களுக்கு ஒரு 

நொசளக்கு இருமுசற ைலுசக விசலயில் தூய்சையொன & ைத் ொன உணசவ வழங்க முற்படுகிறது.  

 இந்திரொ ரதைொய் தயொஜனொசவ (இந்திரொ ைசையலசற திட்டம்) தையல்படுத்துவ ற்கொக ஒவ்தவொரு 

ஆண்டும் `100 தகொடி நிதிசய அம்ைொநிலம் தைலவிடவுள்ளது. இத்திட்டத்ச  தையல்படுத்துவ ற்கு, 

உள்ளூர்  ன்னொர்வ த ொண்டு நிறுவனங்களும் இசணத்துக்தகொள்ளப்படும். 

8. உலக ஒலிம்பிக் நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ. ஜூன் 23  

ஆ. ஜூன் 24 

இ. ஜூன் 25 

ஈ. ஜூன் 26 

 உலக ஒலிம்பிக் நொள் அல்லது பன்னொட்டு ஒலிம்பிக் நொளொனது ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூன்.23 அன்று 

உலகம் முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிறது.  ற்கொல ஒலிம்பிக் தபொட்டிகள், கடந்  1894 ஜூன்.23 அன்று 

த ொடங்கியச  நிசனவுகூரும் வசகயில், இந் ச் சிறப்பு நொள், கடந்  1948’இல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.  

 நடப்பொண்டில் (2020) தகொண்டொடப்பட்ட இந்நொளின்தபொது, ‘Stay Healthy, Stay Strong, Stay Active with 

the #Olympicday Workout On 23 June’ என்ற  சலப்பின்கீழ், உலகின் மிகநீண்டதநர (24 ை.தநரம்) 

டிஜிட்டல் வழியிலொன ஒலிம்பிக் பயிற்சி தைற்தகொள்ளப்பட்டது. 
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9.ஒரு ைமீபத்திய ஆய்வின்படி, ‘HIP 67522 b’ என்ற புறக்தகொசள ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டுபிடித் னர். 

இது இவ்வொறும் அசழக்கப்படுகிறது? 

அ. சவப்பமான வியாழன்  

ஆ. மீபுவி  

இ. சிறு சநப்டியூன் 

ஈ. பனி அசுரன் 

 வொனியல் இ ழில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, ‘HIP 67522 b’ என்ற புறக்தகொசள (exo– 

planet) ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இதுவசர கண்டிரொ  இளவயது தவப்ப வியொழனொக 

இந் ப் புறக்தகொள் த ொன்றுகிறது. சுைொர் 17 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழசையொன ஒரு நன்கு அறிந்  

நட்ைத்திரத்ச  இது சுற்றிவருகிறது. இ ன் தபொருள் என்னதவனில், இந்  தவப்பைொன வியொழன், சில 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் ொன் உருவொகியிருக்கதவண்டும் என்ப ொகும். ஏற்கனதவ 

கண்டறியப்பட்ட தவப்பைொன வியொழன்கள் அசனத்தும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகைொன ஆண்டுகள் 

பழசையொனது என்ப ொல், இது இளம் தவப்பைொன வியொழனொக கரு ப்படுகிறது. 

10.உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கொக, ைத்திய ைனி வள தைம்பொட்டசைச்ைரொல் த ொடங்கப்பட்ட  ளத்தின் 

தபயதரன்ன? 

அ. DHRUV 2.0 

ஆ. YUKTI 2.0  

இ. SHAKTI 2.0 

ஈ. EKTA 2.0 

 ைத்திய ைனி வள தைம்பொட்டுத்துசற அசைச்ைரொன இரதைஷ் தபொக்ரியொல் ‘நிஷொங்க்’, அண்சையில், 

‘YUKTI 2.0’ என்ற தபயரில் ஒரு  ளத்ச த் த ொடங்கினொர். ‘Young India combating COVID with 

Knowledge, Technology and Innovation’ என்ப ன் சுருக்கந் ொன் YUKTI. முன்ன ொக, YUKTI  ளத்ச  

கடந்  2020 ஏப்ரல் 11 அன்று அசைச்ைர் த ொடங்கிசவத்திருந் ொர். புத் ொக்க தயொைசனகளுக்கொன 

இசணயமுசற சவப்பகைொக இந்  2.0  ளம் தையல்படும். ைொணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் உயர் 

கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள ஆரொய்ச்சியொளர்களுக்கும் இது உ வும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் கூற்றுப்படி, கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டிற்கான வாங்கும் திறன் சம 

நிலல அடிப்பலடயில் உலகின் எத்ேலனயாவது மிகப்பபரிய பபாருளாோரமாக இந்தியா உள்ளது? 

அ. மூன்று  

ஆ. நான்கு 

இ. ஐந்து 

ஈ. ஆறு 

 உலகில் பல்தவறு பபாருளாோர நிலலகளில், வாழ்க்லகச்பசலவு அளவிலுள்ள தவறுபாடுகலள சமன் 

பசய்வேற்கான பன்னாட்டு ஒப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 2017ஆம் குறிப்பாண்டிற்கான புதிய வாங்கும் 

திறன் சமநிலலகலள உலக வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. உலகின் பமாத்ேப் பபாருளாோரமான $119,547 

பில்லியன் டாலரில் 6.7% (8051 பில்லியன்), இந்தியப்பபாருளாோரமாகும். சீனா - 16.4%, அபமரிக்கா - 

16.3%. உலக அளவில் பமாத்ே மூலேனத்லே ஏற்படுத்துவது, ேனிநபர் நுகர்வு ஆகியலவ, வாங்கும் 

திறன் சமநிலல அடிப்பலடயில் இந்தியா 3ஆவது பபரிய பபாருளாோரம் என்ற நிலலயில் உள்ளது. 

2. H1 B, H2 B J மற்றும் L விசா திட்டங்கலள இலடநிறுத்தியுள்ள நாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. மொ்ெனி 

 H1 B, H2 B, J, L மற்றும் பிற ேற்காலிக பணி உரிமங்கலள அபமரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிரம்ப் 

சமீபத்தில் இலடநிறுத்ேம் பசய்வோக அறிவித்ோர். பவள்லள மாளிலகயின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, 

இந்ே இலடநீக்கம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 31 வலர அமலில் இருக்கும். இந்ேத் ேற்காலிக விசா திட்டங்கள் 

மூலம் கூடுேல் பணியாளர்கள் நுலைவபேன்பது, COVID-19 தநாய்த்போற்றால் ஏற்பட்ட பபாருளாோர 

தசேங்களால் ஏற்கனதவ பாதிக்கப்பட்டுள்ள அபமரிக்கர்களுக்கு, தவலலவாய்ப்புகளின் வழியாகவும் 

அச்சுறுத்ேல் ஏற்படும் என அவர் அறிவித்துள்ளார். 

3.இரஷ்யா-இந்தியா-சீனா (RIC) முத்ேரப்பு பவளியுறவு அலமச்சர்களின் கூட்டத்லே நடத்திய நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

 இரஷ்யா-இந்தியா-சீனா (RIC) முத்ேரப்பு பவளியுறவு அலமச்சர்கள் கூட்டத்லே இரஷ்ய பவளியுறவு 

அலமச்சர் பசர்ஜி லாவ்தராவ் பமய்நிகராக நடத்தினார். இதில், இந்திய மத்திய பவளியுறவு அலமச்சர் 

S பெய்சங்கர் மற்றும் சீன பவளியுறவு அலமச்சர் வாங் யி ஆகிதயார் கலந்துபகாண்டனர். 
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 லடாக்கில், சமீபத்தில், ேங்கள் பலடகளுக்கு இலடதய ஏற்பட்ட தமாேலுக்குப்பின், இந்திய மற்றும் சீன 

பவளியுறவு அலமச்சர்கள் பமய்நிகராக சந்திப்பது இதுதவ முேல்முலறயாகும். ெூன்.24ஆம் தேதியன்று, 

பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், இரஷ்யாவில் நடந்ே பவற்றி அணிவகுப்பில் கலந்துபகாண்டார். 

4.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு லகம்பபண்கள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ. Invisible Women, Invisible Problems  

ஆ. Inheritance rights to widows 

இ. Social support to all 

ஈ. Widows in Developing Countries 

 கடந்ே 2011ஆம் ஆண்டு முேல் ெூன்.23ஆம் தேதிலய பன்னாட்டு லகம்பபண்கள் நாளாக ஐ.நா அலவ 

கலடப்பிடித்து வருகிறது. “Invisible Women, Invisible Problems” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் 

இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். மரபுரிலமகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு, ஒழுக்கமான 

தவலல மற்றும் சம ஊதியம் ஆகியலவ லகம்பபண்களுக்கும் கிலடக்கதவண்டியேன் அவசியத்லே 

இந்ே நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. பபண்களுக்கு எதிரான அலனத்து வலகயான பாகுபாடுகலளயும் 

ஒழிப்பேற்கான தீர்மானம் உள்ளிட்ட பன்னாட்டுச் சட்டங்களின்படி லகம்பபண்களின் உரிலமகலள 

உறுதிப்படுத்துமாறு, ஐ.நா அலவ, அரசாங்கங்கலள வலியுறுத்துகிறது. 

5.உலகின் அதிதவகமுலடய மீத்திறன் கணினி (super computer) சார்ந்ே நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

இ. ெப்பான்  

ஈ. மொ்ெனி 

 ெப்பானிய மீத்திறன் கணினியான, ‘புகாகு’ அண்லமயில் உலகின் மிகவும் ஆற்றல்வாய்ந்ே மீத்திறன் 

கணினிகள் இடம்பிடித்ே ‘முேல் 500’ பட்டியலில் முேலிடத்லேப் பிடித்ேது. இது தமம்பட்ட RISC எந்திர 

-ங்களின் (ARM) சில்லுத்போகுதிகளால் இயக்கப்படுகிறது. ARM அடிப்பலடயிலான ஒரு மீத்திறன் 

கணினி, இப்பட்டியலில் முேலிடம் பபறுவது இதுதவ முேல்முலறயாகும். 2011ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு 

ெப்பான் முேலிடத்லேப் பிடித்ேது என்பலேயும் இது குறிக்கிறது. அலேத்போடர்ந்ே இடங்களில் IBM 

நிறுவனத்தின் ‘சம்மிட்’ மீத்திறன் கணினியும் IBM’இன் சியரா மீத்திறன் கணினியும் உள்ளன. 

6.புது தில்லியில் அலமக்கப்பட்டுள்ள 10000 படுக்லககள்பகாண்ட COVID-19 பராமரிப்பு லமயத்தின் 

லமய முகலமயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள துலை இராணுவப்பலட எது? 

அ. ெத்திய மதாழிலகங்கள் பாதுகாப்புப் படை (CISF) 

ஆ. ெத்திய சசெக்காவல்படை (CRPF)  

இ. இந்சதா–திமபத்திய எல்டலக்காவல்படை (ITBP)  

ஈ. சதசிய பாதுகாப்புப்படை (NSG) 
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 புது தில்லியின் சத்ேர்பூரில் அலமக்கப்பட்டுள்ள 10000 படுக்லககள்பகாண்ட COVID-19 பராமரிப்பு 

லமயத்தின் லமய முகலமயாக இந்தோ - திபபத்திய எல்லலக்காவல்பலட (ITBP) பசயல்படும் என 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே லமயத்திற்கு தேலவயான மருத்துவர்கள் & பிற மருத்துவ வல்லுநர்கள் 

குழுலவ வைங்குவேற்காக, ITBP’ஐ அேன் லமய முகலமயாக உள்துலற அலமச்சகம் பரிந்துலரத்ேது. 

இந்ே வாரம் ஈராயிரம் படுக்லக வசதியுடன் பசயல்படுத்ேப்படவுள்ள இம்லமயம், விலரவில் 10000 

படுக்லககளுடன் முழுோக பசயல்படும். இது நாட்டின் மிகப்பபரிய COVID-19 பராமரிப்பு லமயமாகும். 

7.பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குஷிநகர் வானூர்தி நிலலயம் அலமந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. உத்தர பிரசதசெ்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ெகாராஷ்டிரா 

 உத்ேர பிரதேசத்தில் உள்ள குஷிநகர் வானூர்தி நிலலயத்லே பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக 

அறிவிப்பேற்கு மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. சிராவஸ்தி, கபிலவஸ்து, லும்பினி 

தபான்ற பபளத்ே பண்பாட்டு ேலங்களின் அருதக குஷிநகர் (இதுவும் பபளத்ே பண்பாட்டு ேலந்ோன்) 

அலமந்திருப்போல், இேலன பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக அறிவித்திருப்பது, வானூர்தி 

பயணிகளுக்கு பபரிதும் பயனளிப்பதுடன், இந்ேப் பிராந்தியத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டுச் 

சுற்றுலா மற்றும் பபாருளாோர வளர்ச்சிக்கும் ஊக்கமளிக்கும். 

8.ஆளில்லா விமானங்கள்மூலம் பாலலவன பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்தும் முேல் நாடு என்று 

உைவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பால் (FAO) அறிவிக்கப்பட்ட நாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்கசதசெ் 

ஈ. சநபாளெ் 

 ஐ.நா அலவயின் உைவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பின் கருத்துப்படி, ஆளில்லா விமானங்கள் 

மூலம் பாலலவன பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்தும் உலகின் முேல் நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

‘இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ், மத்திய தவளாண் அலமச்சகத்தின் தவளாண்லம, 

கூட்டுறவு & உைவர்நலத்துலறயானது, பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக நுண்பைாளித் 

பேளிப்பாலன உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கியுள்ளது. 

 பவட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டுக்கான ஆளில்லா வானூர்தி நடவடிக்லககளுக்கு, நிபந்ேலன விலக்களிக்க 

உள்நாட்டு வான்தபாக்குவரத்து அலமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்ேலே அடுத்து, பெய்ப்பூர் (இராெஸ்ோன்) 

மற்றும் சிவபுரி (மத்திய பிரதேசம்) ஆகிய இடங்களில் தசாேலனகள் நடத்ேப்பட்டன. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                    2020 ஜூலை 02 & 03  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

9. இந்தியாவின் எந்ே மாநிலத்தில் / யூனியன் பிரதேசத்தில், ‘தேவிகா’ மற்றும் ‘புதனொ’ என்ற இரண்டு 

பாலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ. ஹிொச்சல பிரசதசெ் 

ஆ. ெெ்மு & காஷ்ெீா்  

இ. அருணாச்சல பிரசதசெ் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

 மத்திய இலையலமச்சரான ஜிதேந்திர சிங், சமீபத்தில், ெம்மு-காஷ்மீரில், ‘தேவிகா’ மற்றும் ‘புதனொ’ 

என்ற 2 பாலங்கலள பமய்நிகராக திறந்துலவத்ோர். உத்ேம்பூர் மாவட்டத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ள 10 மீ., 

நீளமுள்ள தேவிகா பாலம், எல்லலப்புறச்சாலலகள் (BRO) அலமப்பால் சுமார் ஓராண்டு காலப்பகுதியில் 

கட்டப்பட்டது. இப்பாலத்லேக்கட்டுவேற்கு `75 இலட்சம் பசலவிடப்பட்டுள்ளது. தோடா மாவட்டத்தில், `4 

தகாடி பசலவில் கட்டப்பட்ட ‘புதனொ’ என்ற மற்பறாரு பாலத்லேயும் அவர் அப்தபாது திறந்துலவத்ோர். 

10.இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு தசலவ நாள்’ பகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ. ெூன் 24  

ஆ. ெூன் 25 

இ. ெூன் 26 

ஈ. ெூன் 27 

 1967 ெூன்.24 அன்று கடவுச்சீட்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டலே நிலனவுகூரும் வலகயில், ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ெூன்.24 அன்று இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு தசலவ நாள்’ பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே 

ஆண்டு (2020), பவளியுறவு அலமச்சகம், இந்ே நாலள ஒரு சிறப்பு பமய்நிகர் நிகழ்லவ ஏற்பாடு பசய்து 

பகாண்டாடியது. இந்தியாவிலும் பவளிநாட்டிலும் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் 1.22 தகாடிக்கும் அதிகமான 

கடவுச்சீட்டு வைங்கப்பட்டுள்ளோக மத்திய பவளியுறவு அலமச்சர் S பெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார். சிறப்பாக 

பசயல்படும் கடவுச்சீட்டு அலுவலகங்கள் மற்றும் அவற்றின் பணியாளர்களுக்காக கடவுச்சீட்டு தசலவ 

விருதுகளும் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக் குழுவொனது எந்த நொட்டில் மைற்பகொள்ளப் டும் 

ஷ்மவ எண்பெய் ைற்றும் எரிவொயுத் திட்டத்திற்கொக $121.27 மில்லியன் டொலர் கூடுதல் முதலீட்டிற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ. நேபாளம் 

ஆ. மியான்மா்  

இ. தாய்லாே்து 

ஈ. வங்காளம் 

 மியொன்ைரில் ஷ்மவ எண்பெய் ைற்றும் எரிவொயுத் திட்டத்தின் பிரிவுகள் A1 ைற்றும் A3 ஆகியவற்றின் 

கூடுதல் மைம் ொட்டுக்கு, ONGC விமதஷ் நிறுவனத்தின் கூடுதல் முதலீடொக $121.27 மில்லியன் 

டொலர்களுக்கு பிரதைர் மைொடி தமலமையிலொன ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக் 

குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பதன் பகொரியொ, இந்தியொ ைற்றும் மியொன்ைமரச் மசர்ந்த நிறுவனங்களின் 

கூட்டமைப்பின் ஒரு குதியொக, மியொன்ைரில் உள்ள ஷ்மவ திட்டத்தின் ஆய்வு ைற்றும் வளர்ச்சியில் 

2002ஆம் ஆண்டு முதல் ONGC விமதஷ் நிறுவனம் ஈடு ட்டுள்ளது. 

 இந்தியொமவச் மசர்ந்த ப ொதுத்துமை நிறுவனைொன GAIL’உம் இத்திட்டத்தின் ைற்றுபைொரு முதலீட்டொளர் 

ஆகும். $722 மில்லியன் அபைரிக்க டொலர்கமள 2019 ைொர்ச் 31 வமர இந்தத்திட்டத்தில் ONGC விமதஷ் 

நிறுவனம் முதலீடு பசய்துள்ளது. 

2.ஒப்புதல் அளிக்கப் ட்டுள்ள கொல்நமடப்  ரொைரிப்பு உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியத்தின் திட்ட ைதிப்பீடு 

எவ்வளவு? 

அ. ரூ.5000 நகாடி 

ஆ. ரூ.10000 நகாடி 

இ. ரூ.15000 நகாடி  

ஈ. ரூ.20000 நகாடி 

 `15,000 மகொடி ைதிப்புள்ள கொல்நமடப்  ரொைரிப்பு உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியத்மத நிறுவுவதற்கு 

பிரதைர் மைொடி தமலமையிலொன ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக் குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  ொல்வளம், இமைச்சிப்  தனிடுதல் & ைதிப்புக் கூட்டல் உட்கட்டமைப்பில் பசய்யப் டும் 

அத்தமகய முதலீடுகளுக்கும், தனியொர் துமையில் விலங்குத்தீவன ஆமலமய நிறுவுவதற்கும் மிகத் 

மதமவப் டும் ஊக்கத்துக்கு கொல்நமடப் ரொைரிப்பு உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியம் வழிவகுக்கும். 

 உழவர் உற் த்தி நிறுவனங்கள், சிறு, குறு, நடுத்தரத்பதொழில் நிறுவனங்கள், பிரிவு 8 நிறுவனங்கள், 

தனியொர் நிறுவனங்கள் ைற்றும் குமைந்த ட்சம் 10% முதலீட்டு நிதி  ங்களிப்பு அளிக்கும் தனிப் ட்டத் 

பதொழில்முமனமவொர் ஆகிமயொர் இந்தத் திட்டத்தின் தகுதியொன  யனொளிகளொக இருப் ர். தகுதியொன 

 யனொளிகளுக்கு 3% வட்டித்தள்ளு டிமய இந்திய அரசு வழங்கும். 
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3.இந்தியொவுக்கு பவளிமய உலகின் முதல் மயொகொ  ல்கமலக்கழகம் திைக்கப் ட்டுள்ள நொடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. சிங்கப்பூா் 

இ. அமமாிக்க ஐக்கிய ோடுகள்  

ஈ. மநலசியா 

 இந்தியொவிற்கு பவளிமய உலகின் முதல் மயொகொ  ல்கமலக்கழகம் அபைரிக்கொவின் லொஸ் ஏஞ்சல்சில் 

பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கு, “விமவகொனந்த மயொகொ  ல்கமல (VaYU)” என்று ப யரிடப் ட்டுள்ளது. 

ஆைொவது  ன்னொட்டு மயொகொ நொள் பகொண்டொட்டத்தின் ஒரு குதியொக நியூயொர்க்கில் உள்ள இந்திய 

துமெத் தூதரகத்தில் நடந்த பைய்நிகர் நிகழ்வின்ம ொது இந்தப் ல்கமல கூட்டொக பதொடங்கப் ட்டது. 

இதன் முதல் தமலவரொக இந்திய மயொகொ குரு Dr. H R நொமகந்திரர் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். இது, இந்திய 

மயொகொ  யிற்சிக்கு அறிவியல் & ஆரொய்ச்சி அணுகுமுமைகமள இமெக்கும் திட்டங்கமள வழங்கும். 

4.எந்த இந்திய ைொநிலத்தில், இந்திய எண்பெய் நிறுவனம் ஒரு தயொரிப்புப்  யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி 

மையத்மத அமைத்துள்ளது? 

அ. தமிழ்ோடு 

ஆ. நகரளா 

இ. ஒடிசா  

ஈ. ஆே்திர பிரநதசம் 

 ைத்திய ப ட்மரொலியம், இயற்மக எரிவொயு ைற்றும் எஃகுத்துமை அமைச்சர் தர்மைந்திர பிரதொன், ஒடிசொ 

முதலமைச்சர் நவீன்  ட்நொயக்குடன் இமெந்து,  ொரதீப்பில் இந்திய ஆயில் நிறுவனம் அமைத்துள்ள 

தயொரிப்புப் யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையத்மதக் கொபெொளிக்கொட்சிமூலம் பதொடங்கிமவத்தொர். 

 இந்தத் தயொரிப்புப்  யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையம், `43 மகொடி முதலீட்டில் அமைக்கப் ட்டுள்ளது. 

தயொரிப்புப்  யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையத்தில்,  ொலிைர்  தப் டுத்துதல் ஆய்வகம்,  குப் ொய்வு 

மசொதமன ஆய்வகம், இரசொயனப்  குப் ொய்வு ஆய்வகம் ைற்றும் இயல் ொய்வு ஆய்வகம் ஆகிய நொன்கு 

ஆய்வுக்கூடங்கள் அமைக்கப் ட்டுள்ளன. இங்குள்ள பதொழில்நுட்  மையத்தில், வொடிக்மகயொளர்கள் 

ைற்றும் புதிய முதலீட்டொளர்களின் மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்யத் மதமவயொன 50 அதிநவீன  ொலிைர் 

மசொதமன ைற்றும்  தப் டுத்தும் சொதனங்கள் நிறுவப் ட்டுள்ளன. இம்மையம் அறிவியல் ைற்றும் 

பதொழிலக ஆரொய்ச்சித் துமையொல், ஓர் ஆரொய்ச்சி மையைொக அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

5.வொடியொ இையைமல புவியியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆரொய்ச்சியொளர்கள், எந்த ஆற்றின் பதொல்புவி 

தட் பவப் நிமல வரலொற்மைக் கண்டுபிடிப் தற்கொக அதன் சரமளமயப்  யன் டுத்தியுள்ளனர்? 

அ. சிே்து  

ஆ. சட்மலஜ் 

இ. மசனாப் 

ஈ. பியாஸ் 
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 மடரொடூனில் அமைந்துள்ள வொடியொ இையைமல புவியியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்மதச் சொர்ந்த (WIHG) 

ஆரொய்ச்சியொளர்கள், லடொக் இையைமலயில்  ொய்ந்மதொடும் சிந்து நதியின் பதொல்புவி தட் பவப் நிமல 

வரலொற்மைக் கண்டறிந்துள்ளனர். ‘WIHG’ என் து அறிவியல் ைற்றும் பதொழில்நுட் த்துமையின்கீழ் 

இயங்கும் ஒரு தன்னொட்சி நிறுவனைொகும். வண்டல் ைற்றும் கீைல்  டிவு கொரெைொக நதி நிலப் ரப்பு 

உயர்ந்தம ொது ஆய்வொளர்கள் அதமன ஆய்வுபசய்துள்ளனர். அவர்களின் ஆய்வு, புவிசொர்வியல் என்ை 

தமலப்பில் இதபழொன்றில் பவளியிடப் ட்டுள்ளது. 

6.விண்பவளித்துமையில் இந்தியத்பதொழிற்துமைமய ஒழுங்கு டுத்துவதற்கொக விண்பவளித்துமையின் 

கீழ் அமைக்கப் ட்டுள்ள மைய மதசிய நிறுவனத்தின் ப யர் என்ன? 

அ. N- ISRO 

ஆ. IN-SPACe  

இ. Bharat ISRO 

ஈ. New Space 

 ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ள, விண்பவளித்துமையின்கீழ் வரும் ஒரு புதிய அமைப்புக்கு 

‘IN-SPACe’ என்று ப யரிடப் ட்டுள்ளது. ‘Indian National Space Promotion and Authorisation Centre’ 

என் தன் சுருக்கந்தொன் ‘IN-SPACe’. 

 தனியொர்களின் விண்பவளி பதொடர் ொன அமனத்து நடவடிக்மககமளயும் ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் 

ஒழுங்கு டுத்தும் ஒரு மைய மதசிய அமைப் ொக ‘IN-SPACe’ இருக்கும் என்று இந்திய விண்பவளி 

ஆய்வு மையத்தின் தமலவர் அறிவித்துள்ளொர். இப்புதிய நிறுவனம், தனக்பகன ஒரு தமலவமரயும் 

குழுமவயும் பகொண்டிருக்கும். மைலும், தன்னொட்சி முமையில் அது பசயல் டும். மூன்று முதல் ஆறு 

ைொதகொலத்திற்குள் ‘IN-SPACe’ நிறுவப் டும். 

7.233 ஆண்டுகொல வரலொற்றில், மைரிமலம ொன் கிரிக்பகட் கிளப்பின் முதல் ப ண் தமலவரொக பதரிவு 

பசய்யப் ட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ. கிநளா் கானா்  

ஆ. நரச்சல் நேநோ பிளின்ட் 

இ. மபட்டி வில்சன் 

ஈ. நகத்ாின் ஃபிட்ஸ்பாட்ாிக் 

 இங்கிலொந்து அணியின் முன்னொள் அணித் தமலவியும், ப ண்கள் கிரிக்பகட்டுக்கொன இங்கிலொந்து 

கிரிக்பகட் வொரியத்தின் தற்ம ொமதய மைலொண்மை இயக்குநருைொன கிமளர் கொனர், மைரிமலம ொன் 

கிரிக்பகட் சங்கத்தின் (MCC) 233 ஆண்டுகொல வரலொற்றில் அதன் முதல் ப ண் தமலமையொக 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். MCC’இன் தற்ம ொமதய தமலவரொக இருந்துவரும் இலங்மக கிரிக்பகட் 

அணியின் மூத்த கிரிக்பகட் வீரரொன குைொர் சங்கக்கொரொ, ஆண்டு ப ொதுக்கூட்டத்தின்ம ொது கிமளர் 

கொனமர அதன் அடுத்த தமலவரொக அறிவித்தொர். கிமளர் கொனர், கடந்த 2009’இல், MCC’இன் பகளரவ 

வொழ்நொள் உறுப்பினரொக இமெக்கப் ட்டொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 
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8. ‘ஹரிதொ ஹரம்’ என்ை திட்டத்துடன் பதொடர்புமடய ைொநிலம் எது? 

அ. ஆே்திர பிரநதசம் 

ஆ. நகரளா 

இ. மதலுங்கானா  

ஈ. கா்ோடகா 

 ‘ஹரிதொ ஹரம்’ என் து ைரங்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகரிப் தற்கொக பதலுங்கொனொ ைொநிலத்தொல் 

பசயல் டுத்தப் ட்டு வரும் ஒரு ைரக்கன்று நடும் திட்டைொகும்.  பதலுங்கொனொ ைொநில முதலமைச்சர் 

சந்திரமசகர் ரொவ், அண்மையில், ‘ஹரிதொ ஹரம்’ திட்டத்தின் ஆைொம்கட்டப் ணிகமளத் பதொடங்கி 

மவத்தொர். அவர், நர்சொபூர் நகர்ப்புை வனப்பூங்கொமவ திைந்துமவத்து, நர்சொபூர் வனப் குதியில் பசயல் 

- டுத்தப் ட்டுவரும் வன ைறுைலர்ச்சி திட்டத்மதயும் ஆய்வுபசய்தொர். 

9.கொசமநொய் அறிக்மக – 2020’இல், கொசமநொமய ஒழிப் தில் முதலிடம் பிடித்துள்ள ைொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்ோடு 

ஆ. நகரளா 

இ. குஜராத்  

ஈ. ஆே்திர பிரநதசம் 

 ைத்திய சுகொதொரம் & குடும் நலத்துமை அமைச்சரொன Dr.ஹர்ஷ் வர்தன், பைய்நிகர் நிகழ்ச்சிபயொன்றின் 

மூலம், நடப் ொண்டுக்கொன (2020) வருடொந்திர கொசமநொய் அறிக்மகமய பவளியிட்டொர். இதில், ஐம் து 

இலட்சத்துக்கும் அதிகைொன ைக்கள்பதொமகபகொண்ட ப ரிய ைொநிலங்களின் பிரிவில், கொசமநொமய 

ஒழிப் தில் குஜரொத் முதலிடம் வகிக்கிைது. அமதத்பதொடர்ந்து ஆந்திர பிரமதசமும் ஹிைொச்சலபிரமதசமும் 

உள்ளன. சிறிய ைொநிலங்களின் பிரிவில், நொகொலொந்து ைற்றும் திரிபுரொ ஆகிய ைொநிலங்கள் சிைந்த 

பசயல்திைன்பகொண்ட ைொநிலங்களொக உள்ளன. 

10.குருதிக்கிமடப்ம  எளிதில் அணுகுவதற்கொக, இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கம் உருவொக்கிய திைன்ம சி 

பசயலியின் ப யர் என்ன? 

அ. eBloodServices   ஆ. Blood Bharat 

இ. Blood Bank   ஈ. Bharat Blood 

 இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கம் உருவொக்கியுள்ள, ‘மின்னணு குருதி மசமவகள்’ திைன்ம சி பசயலிமய, 

ைத்திய சுகொதொரம் ைற்றும் குடும் நலத்துமை அமைச்சர் Dr ஹர்ஷ்வர்தன் பதொடங்கிமவத்தொர். ைத்திய 

சுகொதொரத்துமை அமைச்சரொனவர், இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கத்தின் தமலவருைொவொர். கடந்த 2015ஆம் 

ஆண்டில் பதொடங்கப் ட்ட ‘டிஜிட்டல் இந்தியொ’ திட்டத்தின்கீழ் பசயல் டும், அதிநவீன கெக்கீட்டு 

மைம் ொட்டு மையத்மதச்மசர்ந்த இ-ரக்மதொஷ் குழுவினரொல் இந்தச் பசயலி உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. 

இந்தச் பசயலிமூலம், ஒரு குருதி வங்கியிலிருந்து ஒமரமநரத்தில் நொன்கு அலகு குருதி மகொரி  திவு 

பசய்வதுடன், 12 ைணி மநரம் கொத்திருந்தொல் குருதிமயப் ப ற்றுக்பகொள்ளலொம்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சந்தனம் மற்றும் மூங்கில் பயிரிடுதலை ஆராய்வதற்காக புதியததாரு முன்தனடுப்லபத் ததாடங்கியுள்ள 

அலமப்பு எது? 

அ. காதி மற்றும் கிராமப்புறத் ததாழிலக ஆணையம்  

ஆ. ததசிய தேளாை் சந்ணதப்படுத்தல் நிறுேனம் 

இ. சிறு ேிேசாயிகள் தேளாை் ேைிகக் கூட்டணமப்பு 

ஈ. இந்திய தேளாை் ஆராய்ச்சிக் கழகம் 

 சந்தன மரங்கலளயும் மூங்கில் மரங்கலளயும் வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தி தனது தசாத்துக்கலள 

அதிகரிப்பதற்காக 500 சந்தன மரக்கன்றுகளும், 500 மூங்கில் கன்றுகளும், நாசிக்கில் உள்ள பயிற்சி 

லமயத்தில், காதி கிராமப்புறத்ததாழில்கள் ஆலையத்தால் (KVIC) நடப்பட்டுள்ளன. சந்தன மரக் 

கன்றுகள், மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழிகள் துலற அலமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் உத்தர 

பிரததசம் கன்தனாஜில் உள்ள நறுமைம் & சுலவ தமம்பாட்டு லமயம் FFDC’இலிருந்து (Fragrance & 

Flavour Development Centre) வாங்கப்பட்டன. மூங்கில் கன்றுகள் அஸ்ஸாமிலிருந்து வாங்கப்பட்டன. 

2.அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA அதன் தலைலமயகத்திற்கு எந்த அதமரிக்க 

தபாறியியைாளரின் தபயலரச் சூட்டியுள்ளது? 

அ. தமாி W. ஜாக்சன்  

ஆ. மாா்க் மூா் 

இ. இராபா்ட் காி 

ஈ. ணமக்தகல் தாம்சன் 

 வாஷிங்டன் DC’இல் அலமந்துள்ள NASA’இன் தலைலமயகத்திற்கு தமரி W ஜாக்சன் அவர்களின் 

தபயர் சூட்டப்படும் என அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA அறிவித்துள்ளது. தமரி W 

ஜாக்சன், NASA’இன் முதல் ஆப்பிரிக்க-அதமரிக்க தபண் தபாறியாளராவார். NASA’இன் வலைதளத்தில் 

கூறியுள்ளபடி, அவர் அந்நிறுவனத்தின் ஒதர ஒரு கறுப்பினப் தபண் ஏதராநாட்டிக்கல் தபாறியாளர் 

ஆவார். 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக NASA’இல் பணியாற்றியுள்ள அவர் கடந்த 1985ஆம் ஆண்டில் 

ஓய்வுதபறுவதற்கு முன்னர் 12 ததாழில்நுட்ப ஆய்வுக்கட்டுலரகலள தனித்ததா அல்ைது பிறருடன் 

இலைந்ததா எழுதியுள்ளார். 

3. COVID-19 தகாள்லளதநாய்க்கு இலடதய, “வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி”லயத் ததாடங்கியுள்ள 

பன்னாட்டு அலமப்பு எது? 

அ. G20 அணமப்பு 

ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் அணே  

இ. உலக ேங்கி 

ஈ. உலக தபாருளாதார மன்றம் 
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 “வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி” என்றதவான்லற ஐ.நா அலவ ததாடங்கியுள்ளது. அண்லமயில் 

இந்தியா, அந்தக் கூட்டணியின் நிறுவன உறுப்பினராக மாறியது. ஐக்கிய நாடுகள் தபாது அலவயின் 

74ஆவது அமர்வின் தலைவர் டிஜ்ஜனி முகமது-பாண்தட, ஒரு முலறசாரா கூட்டத்தின்தபாது இந்தக் 

கூட்டணி குறித்து அறிவித்தார். COVID-19 ததாற்றுதநாயின் விலளவுகளுக்குப் பிறகு, உைகளாவிய 

தபாருளாதாரத்லத உயர்த்த, உறுப்புநாடுகளுக்கு ஒரு தளத்லத வழங்குவலத தநாக்கமாகக்தகாண்ட 

“வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி” ஜூன்.30 அன்று முலறயாக ததாடங்கப்பட்டது. 

4.பன்னாட்டு கடல்சார் அலமப்பால் தகாண்டாடப்படும் மாலுமிகள் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன 

அ. Seafarers are Key Workers  

ஆ. Importance of Seafarers 

இ. Role of Seafarers in Economy 

ஈ. Support Seafarers 

 சர்வததச வணிகம் மற்றும் உைகப்தபாருளாதாரத்தில் மாலுமிகளின் பங்களிப்லப அங்கீகரிப்பதற்காக 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று, “மாலுமிகள் நாள்” தகாண்டாடப்படுகிறது. 2010ஆம் ஆண்டில் 

பிலிப்லபன்ஸில் நலடதபற்ற பன்னாட்டு மாநாட்டில், ஒரு தீர்மானத்தின்மூைம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் 

2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து “மாலுமிகள் நாள்” தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. “Seafarers are Key Workers” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

5. 1.25 தகாடி புைம்தபயர்ந்த ததாழிைாளர்களுக்கு தவலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்காக பிரம்மாண்ட 

தவலைவாய்ப்புத் திட்டத்லத ததாடங்கியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. பீகாா் 

 “சுயசார்பு உத்தர பிரததசம் தவலைவாய்ப்பு இயக்கத்லத” பிரதமர் தமாடி காதைாளிக்காட்சிமூைம் 

ததாடங்கிலவத்தார். இவ்வியக்கத்தின்கீழ், புைம்தபயர் ததாழிைாளர்களுக்கு தவலைவாய்ப்பு வழங்கும் 

வலகயில், உள்ளூர் ததாழில்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும். COVID-19 தபரும்பரவலின்தபாது தவலை 

இழந்த புைம்தபயர்ந்த ததாழிைாளர்கள் மற்றும் மாநிைத்தில் உள்ள பிற ஊழியர்கலள உள்ளடக்குவதத 

இந்த இயக்கத்தின் தநாக்கமாகும். நாடு முழுவதும் 6 மாநிைங்களில் உள்ள 116 மாவட்டங்களுக்காக 

ததாடங்கப்பட்ட கரீப் கல்யாண் தராஜ்கர் அபியானின் ஒருபகுதியாக இது தமற்தகாள்ளப்படும். 

6.தவறான மருந்துப்பயன்பாடு மற்றும் சட்டத்துக்குப்புறம்பான கடத்தலுக்கு எதிரான பன்னாட்டு நாள் 

(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) கலடப்பிடிக்கப்படும் தததி எது? 

அ. ஜூன் 26    ஆ. ஜூன் 27 

இ. ஜூன் 28    ஈ. ஜூன் 29 
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 சட்டத்துக்குப்புறம்பான மருந்துப்தபாருட்களால் சமூகத்துக்கு ஏற்படும் முக்கியப் பிரச்சலனகள் குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று, தவறான மருந்துப்பயன்பாடு 

& சட்டவிதராத கடத்தலுக்கு எதிரான உைக நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்தபாருள், “Better Knowledge for Better Care” என்பதாகும். 

7. ‘முக்கியமந்திரி மாத்ரு புஷ்டி உபார்’ என்ற திட்டத்லதத் ததாடங்கியுள்ள மாநிை அரசு எது? 

அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. திாிபுரா  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 திரிபுரா மாநிை அரசானது அண்லமயில், ‘முக்கியமந்திரி மாத்ரு புஷ்டி உபார்’ என்ற புதிய திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தபண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து உைவுகலள 

வழங்குவதன்மூைம் தாய்-தசய் இறப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குலறபாட்லட எதிர்த்துப் தபாராடுவதத இத் 

திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார லமயங்களில் கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கு 

நான்கு முலற பரிதசாதலன தசய்யப்படும் என்றும் ஒவ்தவாரு தசாதலனக்குப் பிறகும் ஊட்டச்சத்து 

உைவுகள் வழங்கப்படும் என்றும் அம்மாநிை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

8. COVID-19 ததாற்றின் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான விதிமுலறகலளப் பின்பற்ற, மக்களுக்கு 

உதவுவதற்காக, NITI ஆதயாக் ததாடங்கியுள்ள ஒரு புதிய பரப்புலரயின் தபயர் என்ன? 

அ. Navigating the New Normal  

ஆ. Conquering COVID-19 

இ. India’s New Normal 

ஈ. India wins COVID-19 

 அரசாங்க மதியுலரயகமான NITI ஆதயாக், ‘புதிய சாதாரைத்லத தநாக்கி’ என்ற தபயரில் ஒரு நடத்லத 

மாற்ற பரப்புலரலயத் ததாடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் COVID-19 ததாற்று பரவுவலதக் கட்டுப்படுத்த, 

விதிமுலறகலளப் பின்பற்ற மக்களுக்கு உதவுவதத இதன் தநாக்கமாகும். NITI ஆதயாக் தலைலம 

நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் தலைலமயிைான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு 6’இன் வழிகாட்டுதலின் 

கீழ் இந்தப் பரப்புலர உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முகக்கவசங்கள் அணிவது உட்பட பின்பற்ற தவண்டிய 

பாதுகாப்பான நலடமுலறகளில் இது கவனம் தசலுத்துகிறது. 

9. ‘Road to Tokyo’ என்ற இலையவழிக்கருவிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பன்னாட்டு அலமப்பு எது? 

அ. உலக தடகள அணமப்பு  

ஆ. உலக ேில்ேித்ணத கூட்டணமப்பு 

இ. பன்னாட்டு தடபிள் தடன்னிஸ் கூட்டணமப்பு 

ஈ. பன்னாட்டு பளுதூக்குதல் கூட்டணமப்பு 
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 தமானாக்தகாலவச் சார்ந்த உைக தடகள அலமப்பானது அடுத்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான 

தகுதிச்தசயல்பாட்லடக் கண்டறிவதற்காக, ‘Road to Tokyo’ என்றதவாரு இலையவழிக் கருவிலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் மாதத்தில் ஒத்திலவக்கப்பட்திருந்த தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள், 

தற்தபாது 2021 ஜூலை 23 முதல் ஆகஸ்ட் 8 வலர நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

 தகுதி முலறயானது விலளயாட்டுகளின் புதிய தததிகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021 ஜூன்.29ஆம் தததியுடன் முடிவலடயும் தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கான தகுதிகாண் 

காைத்தில், ஒவ்தவாரு நிகழ்வின் நிகழ்தநர தகவலை இந்தக் கருவி வழங்கும். 

10. “நாஷா முக்த் பாரத்: வருடாந்திர தசயல் திட்டம் (2020-21)” என்றதவான்லற அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ. மனிதேள தமம்பாட்டு அணமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகம்  

இ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அணமச்சகம் 

ஈ. தபை்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் தமம்பாட்டு அணமச்சகம் 

 “நாஷா முக்த் பாரத்: தபாலதப்தபாருள் துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் சட்டவிதராதக் கடத்தலுக்கு எதிரான 

சர்வததச தினத்லத முன்னிட்டு மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட 272 மாவட்டங்களுக்கான வருடாந்திர தசயல் 

திட்டம் (2020-21)”, சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்டது. தமலும், 

ததசிய தபாலதப்தபாருள் பயன்பாடு குலறப்பு தசயல்திட்டத்திற்கான சின்னம், முழக்கம், தபாலதப் 

தபாருள் தடுப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்பது காதைாளிகள் ஆகியலவயும் தவளியிடப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘Battery Swapping Facility Quick Interchange Service (QIS)’ என்ற புதியத ொரு த ொழில்நுட்பத்த  

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள எண்தெய் மற்றும் எரிவொயு நிறுவனம் எது? 

அ. இந்தியன் எண்ணணய் நிறுவனம்  

ஆ. பாரத் ணபட்ரராலியம் நிறுவனம் 

இ. எண்ணணய் மற்றும் இயற்கை எாிவாயு ைழைம் 

ஈ. GAIL நிறுவனம் 

 “மின்கலம் மொற்றும் வசதி & விதைவொன பரிமொற்ற சசதவ”தய சண்டிகரில் மத்திய தபட்சைொலியத் 

துதற, இயற்தக வொயு மற்றும் எஃகுத்துதற அதமச்சர்  ர்சமந்திை பிை ொன் த ொடங்கிதவத் ொர். 

இந்தியன் ஆயில் சில்லதற விற்பதன நிதலயங்களில், மின்கலம் மொற்றும் வசதிமூலம், மின்சொைத்தில் 

இயங்கும் வொகனங்களுக்கொன உட்கட்டதமப்தப நிறுவுவ ற்கொக பிறித ொரு நிறுவனத்துடன் இந்திய 

எண்தெய் நிறுவனம் தகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந் த் த ொழில்நுட்பத்த ப் பயன்படுத்தி, மின்சனற்ற 

சேைம் சமம்படுத் ப்படும், இ னொல் தசயல்படும் சேைமும் அதிகரிக்கும். 

2. “சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” அனுசரிக்கப்படும் ச தி எது? 

அ. ஜூன் 26  

ஆ. ஜூன் 27 

இ. ஜூன் 28  

ஈ. ஜூன் 29 

 “சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” ஐ.ேொ அதவயொல் ஆண்டுச ொறும் 

ஜூன்.26 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொக, கடந்  1997ஆம் 

ஆண்டில், ஐக்கிய ேொடுகள் தபொது அதவ, ஜூன்.26ஆம் ச திதய “சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு 

ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” என அறிவித் து. சித்திைவத கதள அறசவ ஒழிக்கும் சேொக்குடன் இந்  

ேொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்  1987 ஜூன்.26 அன்று, சித்திைவத  மற்றும் பிற வன்தகொடுதமகள், 

மனி ொபிமொனமற்ற / இழிவொன  ண்டதனக்கு எதிைொன ஐ.ேொ தீர்மொனம் ேதடமுதறக்கு வந் து. 

3. MSME மற்றும் ஜவுளித் த ொழிற்துதறகளுக்கு உ வுவ ற்கொக, “At One Click” என்ற முன்தனடுப்தபத் 

த ொடங்கியுள்ள மொநில அைசு எது? 

அ. குஜராத்  

ஆ. மத்திய பிரரதசம் 

இ. ஒடிசா 

ஈ. ஆந்திர பிரரதசம் 

 MSME மற்றும் ஜவுளித்த ொழில்களுக்கு உ வுவ ற்கொக, ‘At One Click’ என்தறொரு புதிய முயற்சிதய 

குஜைொத் மொநில மு லதமச்சர் த ொடங்கியுள்ளொர். 
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 குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ை நிறுவனங்கள் மற்றும் ஜவுளித்த ொழில்களுக்கு `1,369 சகொடி மதிப்பிலொன 

நி யு விதய வழங்கும் முன்தனடுப்பொகும் இது. “At One Click” என்பது குஜைொத் மொநிலத்தில் உள்ள 

13,000 MSME’களுக்கு, அவர்களின் வங்கிக் கெக்குகளில் சேைடியொக நிதியு வி வழங்குவ ற்கொக 

ஏற்படுத் ப்பட்ட ஓர் இதெயவழி பெவு வி முன்தனடுப்பொகும். 

4. 2023 மகளிர் FIFA உலகக்சகொப்தபதய ேடத் வுள்ள ேொடு/கள் எது/எதவ? 

அ. பிரரசில் 

ஆ. ஆஸ்திரரலியா & நியூசிலாந்து  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. அா்ணஜன்டினா 

 FIFA’இன் அண்தமய அறிவிப்பின்படி, 2023ஆம் ஆண்டின் மகளிர் FIFA உலகக்சகொப்தப சபொட்டிகதள 

ஆஸ்திசைலியொ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய ேொடுகள் இதெந்து ேடத்துகின்றன. 2023ஆம் ஆண்டின் 

FIFA மகளிர் உலகக்சகொப்தப சபொட்டியில், மு ன்முதறயொக 32 அணிகள் பங்சகற்கவுள்ளன. சமலும், 

இது, ஆஸ்திசைலியொ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய இருேொடுகளின்  தலதமயில் இந் ப் சபொட்டிகள் 

ேடத் ப்படுவது இதுசவ மு ன்முதறயொகும். 

5.அண்தமயில் மத்திய கலொச்சொை அதமச்சகத் ொல் த ொடங்கப்பட்ட மைம்ேடு திட்டத்தின் தபயர் என்ன? 

அ. ஒரு நபா் ஒரு மரம் 

ஆ. சங்ைல்ப் பா்வா  

இ. ைிாீன் ரநஷன் மிஷன் 

ஈ. சம்ாிதி பா்வா 

 மத்திய கலொச்சொை அதமச்சைொன பிைகலொத் சிங் பசடல், ‘சங்கல்ப் பர்வொ’ என்ற மைம் ேடும் திட்டத்த  

அறிவித் ொர். ேொட்டின் சுற்றுச்சூழதல சமம்படுத்துவ ற்கொக அலுவலக வளொகத்திசலொ அல்லது சவறு 

எந்  இடத்திசலொ ஐந்து மைக்கன்றுகதள ேடவுதசய்ய பிை மர் சமொடி அறிவித் த த் த ொடர்ந்து, இந் த் 

திட்டம் ேடத் ப்படுவ ொக அதமச்சர் கூறினொர். ‘சங்கல்ப் பர்வொ’தவ 2020 ஜூன்.28 மு ல் ஜூதல.12 

வதை தகொண்டொடுவ ற்கு அவ்வதமச்சகம் முடிவுதசய்துள்ளது. அ ன் அதனத்து அலுவலகங்களும், 

இதெ நிறுவனங்களும் இதில் பங்சகற்கும். 

6. குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ேொள் தகொண்டொடப்படுகிற ச தி எது? 

அ. ஜூன் 26 

ஆ. ஜூன் 27  

இ. ஜூன் 28  

ஈ. ஜூன் 29 

 குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ேொளொனது ஒவ்சவொர் ஆண்டும் ஜூன்.27 

அன்று உலகம் முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிறது. நீடித்  வளர்ச்சி மற்றும் உலகப்தபொருளொ ொைத்திற்கு 
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MSME’களின் பங்களிப்பு குறித்து உலக மக்களிதடசய விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்தும் சேொக்சகொடு 

ஐ.ேொ தபொது அதவ இந்ேொதள அறிவித் து. 

 UNCTAD, UNIDO உள்ளிட்ட ஐ.ேொ’இன் முகதமகள், “MSMEs: First Responders to Societal Needs” 

என்ற  தலப்பில் ஓர் இதெயவழிக் கருத் ைங்கிற்கு ஏற்பொடு தசய் ன. 

7. “பெசமொசடி மற்றும் சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகம்” என்ற  தலப்பில் அறிக்தகதய 

தவளியிட்டுள்ள பன்னொட்டு அதமப்பு எது? 

அ. UNCTAD 

ஆ. UNIDO 

இ. FATF  

ஈ. உலை வங்ைி 

 நிதியியல் ேடவடிக்தக பணிக்குழுவொனது (FATF) “பெசமொசடி & சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி 

வணிகம்” என்ற  தலப்பில்  னது மு லொவது அறிக்தகதய தவளியிட்டுள்ளது. அவ்வறிக்தகயில், 

சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகம் என்பது ஓர் “உலகளொவிய அச்சுறுத் ல்” என அந் க்குழு 

விவரித்துள்ளது; அது அடிதமத் னம், சபொத ப்தபொருள் கடத் ல் மற்றும் ஆயு  வர்த் கம் சபொன்ற பிற 

குற்றங்களுடனும் த ொடர்புதகொண்டுள்ள ொக அவ்வறிக்தக த ரிவிக்கிறது. 

 அவ்வறிக்தகயின்படி, சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகமொனது ஓைொண்டுக்கு $23 பில்லியன் 

டொலர் வதை வருவொய் ஈட்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகத்து 

-டன் த ொடர்புதடய தகொடுங்குற்றங்களுக்கு சட்டங்கதளப்பயன்படுத்துவ ற்கு சட்டத்தில் மொற்றங்கள் 

அவசியம் என்பத யும் இவ்வறிக்தக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. 

8. MSME அதமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள ஒருங்கிதெந்  வழிகொட்டு ல்களின்படி, MSME’கள் இனி எந் ப் 

தபயர்தகொண்டு அறியப்படும்? 

அ. உத்திரயாைம் 

ஆ. உதயம்  

இ. உபைாரம் 

ஈ. சங்ைதன் 

 MSME’கதள வதகப்படுத்துவ ற்கும் பதிவுதசய்வ ற்கும் வழிகொட்டு ல்கள் வடிவில் ஒருங்கிதெந்  

ஓர் அறிவிப்தப குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்களின் அதமச்சகம் தவளியிட்டுள்ளது. 

புதிய வழிகொட்டு ல்களின்படி, இனி எந் தவொரு MSME’உம், ‘உ யம்’ என்று அதழக்கப்படும். இந் ச் 

தசொல், ‘நிறுவனம்’ என்ப ன் அர்த் த்திற்கு தேருக்கமொக இருப்ப ொக கரு ப்படுகிறது. அ ன்படி, பதிவு 

தசயல்முதறயும், இனிசமல், ‘உ யம் பதிவு’ என்சற அதழக்கப்படும். 

 குறு, சிறு, ேடுத் ைத் த ொழில்கள் பதிவு ேதடமுதற (உ யம் பதிவு) முழுவதும், இதெயவழியில் 

 ொள்பயன்பொடு இல்லொமல்,  ன்னுறுதியளிப்பின் அடிப்பதடயில் இனி சமற்தகொள்ளப்படும். 
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9. ‘புைொதஜக்ட் பிைொெொ’ என்ற தபயரில் தீவிை சிகிச்தசப் பிரிவுக்கு (ICU) பயன்படுத் க்கூடிய  ைத்திலொன 

தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய உருவொக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc)  

ஆ. AIIMS 

இ. IIT தில்லி 

ஈ. IIT ணைளைாத்தி 

 இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (IISc) தபொறியொளர்கள் குழு, ‘புைொதஜக்ட் பிைொெொ’ என்ற தபயரில் 

தீவிை சிகிச்தசப் பிரிவுக்கு பயன்படுத் க்கூடிய  ைத்திலொன தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய (ventilator) 

உருவொக்கியுள்ளது. மலிவு விதலயிலொன இச்தசயற்தக சுவொச வழங்கி, இந்தியொவில்  யொரிக்கப்பட்ட 

கூறுகள் அல்லது உள்ேொட்டு சந்த களில் எளிதில் கிதடக்கக்கூடிய கூறுகதள மட்டுசம பயன்படுத்தி 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 35 ேொட்களில் இச்தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய அக்குழு உருவொக்கியுள்ளது. 

10.ச சிய உற்பத்தித்திறன் குழு என்பது எந்  மத்திய அதமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் ஒரு  ன்னொட்சி 

மிகுந்  அதமப்பொகும்? 

அ. மனிதவள ரமம்பாட்டு அகமச்சைம் 

ஆ. வணிைம் மற்றும் ணதாழிற்துகற அகமச்சைம்  

இ. MSME அகமச்சைம் 

ஈ. திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ணதாழில்முகனவு அகமச்சைம் 

 மத்திய வணிகம் மற்றும் த ொழிற்துதற அதமச்சகத்தின் த ொழில் & உள்ேொட்டு வர்த் க சமம்பொட்டுத் 

துதறயின் (DPIIT) கீழ் இயங்கும்  ன்னொட்சிதபற்ற அதமப்பொன ச சிய உற்பத்தித்திறன் குழுவின் 

(National Productivity Council) 49ஆவது ஆளுதகக்குழுக் கூட்டம், ஜூன்.27 அன்று கொதனொளிவழியில் 

ேதடதபற்றது. கூட்டத்திற்கு ச சிய உற்பத்தித்திறன் குழுவின் (NPC) ஆளுதகக் குழுத் தலவைொன 

மத்திய த ொழில் வர்த் கத்துதற அதமச்சர் பியுஷ் சகொயல்  தலதமவகித் ொர். 15 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின் இந் க் கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘புைட்சிக்கவி’ ‘பொசவந் ர்’ பொைதி ொசனின் ஒசை மகனும் முதுதபரும்  மிழறிஞரும் விடு தலப் சபொைொட்ட 

வீைருமொன ‘ மிழ்மொமணி’ மன்னர் மன்னன் என்கிற சகொபதி (92) ஜூதல.6 அன்று புதுச்சசரியில் 

கொலமொனொர். 

 தசன்தன அப்பல்சலொ புசைொட்டொன் புற்றுசேொய் தமயத்திற்கு, பன்னொட்டு அங்கீகொைம் கிதடத்துள்ளது. 

இந்தியொவில், இந்  அங்கீகொைத்த ப்தபறும் மு ல் மருத்துவமதன என்ற தபருதமயும் கிதடத்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தனைவர் யார்? 

அ.  A K சிக்ரி 

ஆ. N K சிங்  

இ. இரரஜீவ் குமரர் 

ஈ. இரஞ்சன் ககரககரய் 

 பபாருளாதார வல்லுநரும் முன்ைாள் இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரியுமாை N K சிங், பதினைந்தாவது 

நிதிக்குழுவின் தனைவராக உள்ளார். ̀ 20 இைட்சம் ககாடி பபாருளாதார ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட கவளாண் சீர்திருத்தங்கனள கமற்பகாள்வதற்கு மாநிைங்கனள ஊக்குவிப்பு 

பசய்யும் ஒரு பசயல்முனைனய உருவாக்க நிதிக்குழு அண்னமயில் முடிவுபசய்துள்ளது. இக்குழுவில் 

நிதிக்குழு உறுப்பிைர் இரகமஷ் சந்த், கவளாண் பசயைாளர் சஞ்னச அகர்வால் மற்றும் கவளாண்னம, 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி பசயைாளர் T மகாபத்ரா ஆகிகயார் உள்ளைர். 

2.வருடாந்திர உச்சிமாநாட்னட, பமய்நிகராக நடத்திய ASEAN’இல் (பதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் சங்கம்) 

எத்தனை நாடுகள் உறுப்பிைராக உள்ளை? 

அ. எட்டு 

ஆ. பத்து  

இ. பன்னிரண்டு 

ஈ. பதினனந்து 

 ASEAN (பதன்கிழக்காசிய நாடுகளின் சங்கம்) தனைவர்கள் சமீபத்தில் காப ாளிவழி நனடபபற்ை 

அதன் வருடாந்திர உச்சிமாநாட்டின்கபாது சந்தித்துக் பகாண்டைர். ASEAN என்பது 10 நாடுகனள 

(இந்கதாகைசியா, தாய்ைாந்து, வியட்நாம், சிங்கப்பூர், மகைசியா, பிலிப்னபன்சு, கம்கபாடியா, மியான்மர், 

புருகை, ைாகவாஸ்) உறுப்பிைர்களாகக்பகாண்ட ஒரு பிராந்திய சங்கமாகும். 2020ஆம் ஆண்டில் 

ASEAN’இன் தனைனமப் பபாறுப்பு வியட்நாம் வகித்து வருகிைது. COVID-19 பதாற்றுக்கு இனடயில் 

விதிக்கப்பட்ட பய க்கட்டுப்பாடுகள் கார மாக இவ்வுச்சிமாநாடு பமய்நிகராக நடத்தப்பட்டது. 

3. `35,000 ககாடி முதலீடுகனள உருவாக்குவதற்காக பிரதமர் FME திட்டத்னத பதாடங்கியுள்ள மத்திய 

அனமச்சகம் எது? 

அ. MSME அனமச்சகம் 

ஆ. உணவுப் பதப்படுத்துதல் ததரழிற்சரனலகள் அனமச்சகம்  

இ. கவளரண்னம மற்றும் உழவர்நலத்துனற அனமச்சகம் 

ஈ. வணிகம் மற்றும் ததரழிற்துனற அனமச்சகம் 
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 உ வுப்பதப்படுத்துதல் பதாழிற்சானைகள் அனமச்சராை ஹர்சிம்ரத் பகௌர் பாதல், சுயசார்பு இந்தியா 

இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக பிரதமர் உ வுப் பதப்படுத்துதல் சிறு பதாழில்கனள முனைப்படுத்தும் 

திட்டத்னத பதாடங்கினவத்தார். 

 இத்திட்டமாைது பமாத்த முதலீடாக `35,000 ககாடினய உருவாக்கும் என்றும் பதாழில்திைன் மற்றும் 

ஓரளவு பதாழில்திைன் கதனவப்படும் ஒன்பது இைட்சம் கவனைவாய்ப்புகனள உருவாக்கும் என்றும் 

அவர் பதரிவித்தார். தகவல் பபறுதல், பயிற்சி, வாய்ப்புகனள நன்கு பயன்படுத்திக்பகாள்ளுதல் மற்றும் 

முனைப்படுத்துதல்மூைம் 8 ைட்சம் பதாழிற்சானைகள் பைைனடயும். 

4.கபானதப்பபாருள் & குற்ைங்கள் பதாடர்பாை ஐ.நா அலுவைகத்தின் (UNODC) தனைனமயகம் எங்கு 

அனமந்துள்ளது? 

அ. தஜனீவர 

ஆ. நியூயரர்க் 

இ. வியன்னர  

ஈ. பரரிஸ் 

 கபானதப்பபாருள் மற்றும் குற்ைங்கள் பதாடர்பாை ஐ.நா அலுவைகம் (UNODC) என்பது ஆஸ்திரியாவின் 

வியன்ைானவ தனைனமயிடமாகக்பகாண்ட கபானதப்பபாருள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குற்ைத்தடுப்புக்கா 

-ை ஐ.நா அலுவைகமாகும். அண்னமய UNODC உைக கபானதமருந்து குறித்த அறிக்னகயின்படி, 

2018ஆம் ஆண்டில் சுமார் 26.9 ககாடி மக்கள் கபானதப்பபாருனளப் பயன்படுத்தியுள்ளைர். இது, கடந்த 

2009ஆம் ஆண்னட ஒப்பிடும்கபாது 30 சதவீதம் அதிகம். இளம்பருவத்திைரும் இனளகயாருகம அதிகம் 

கபானதப்பபாருள் பயன்படுத்துகவாராக உள்ளைர். 2004ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கபாது இந்தியாவில் 

உள்ள ஒட்டுபமாத்த கபானதக்கு அடினமயாைவர்களின் எண்ணிக்னக கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்காக 

அதிகரித்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

5. “சமற்கிருத சத்பவ மண்டபம்” என்ை சமுதாய னமயம் கட்டப்படுகிை மாநிைம் எது? 

அ. மத்திய பிரகதசம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. மகரரரஷ்டிரர 

ஈ. பீகரர் 

 இராம்பூரில் நுமாயிஷ் னமதாைத்தில், “சமற்கிருத சத்பவ மண்டப”த்திற்கு மத்திய சிறுபான்னமயிைர் 

விவகார அனமச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி அடிக்கல் நாட்டிைார். இந்த மண்டபம், `92 ககாடி பசைவில், 

சிறுபான்னமயிைர் வசிக்கும் இந்தியாவின் 41 மாவட்டங்களில் அரசின் திட்டங்கனளச் பசய்ல்படுத்தும் 

பிரதமர் ஜன் விகாஸ் காரியகிரம் (PMJVK) என்ை திட்டத்தின்கீழ், மத்திய சிறுபான்னமயிைர் விவகார 

அனமச்சகத்தால் கட்டப்படுகிைது. 

 இந்தச் சமுதாய னமயம் பல்கவறு சமூகப்பபாருளாதார பசயல்பாடுகளுக்கும், திைன் வளர்ச்சிப்பயிற்சி, 

இதரப் பயிற்சிகள், COVID-19 கபான்ை கபரிடர் காைங்களில் கமற்பகாள்வதற்காை பசயல்பாடுகள், 

பல்கவறு வினளயாட்டுச் பசயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 
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6. ‘PLATINA’ எைப் பபயரிடப்பட்டுள்ள, COVID-19 பதாற்றுகநாய்க்கு சிகிச்னசயளிப்பதற்காை உைகின் 

மிகப்பபரிய பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா சிகிச்னசத் திட்டத்னத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிை அரசு எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர  

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ககரளர 

 COVID-19 பதாற்றுகநாய்க்கு சிகிச்னசயளிப்பதற்காக மகாராஷ்டிரா மாநிை அரசு உைகின் மிகப்பபரிய 

பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா சிகிச்னசத்திட்டத்னத, ‘PLATINA’ என்ை பபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 

அம்மாநிைத்தில் கமாசமாக பாதிக்கப்பட்ட COVID-19 கநாயாளிகளில், குனைந்தது 500 கபனரயாவது 

காப்பாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் BMC மருத்துவக் 

கல்லூரிகளில் இந்தப்பரிகசாதனைகள் கமற்பகாள்ளப்படும். இந்தச்சிகிச்னசத்திட்டத்தின்கீழ், அனைத்து 

கநாயாளிகளுக்கும், 200 மில்லி அளவுக்கு பிணியாற்றும் பிளாஸ்மா வினையில்ைாமல் வழங்கப்படும். 

7.யாருக்கு, புள்ளியியலுக்காை பங்களிப்புக்காக, ‘வாழ்நாள் சாதனையாளர்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. D சுப்பர ரரவ் 

ஆ. C இரங்கரரஜன்  

இ. பிமல் ஜலரன் 

ஈ. Y V தரட்டி 

 இந்தியாவில் கதசிய புள்ளியியல் அனமப்பில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்ைாள் ஆளுநர் 

Dr. C இரங்கராஜனின் சிைப்பாைப் பங்களிப்னப அங்கீகரிக்கும் வனகயில், அவருக்கு வாழ்நாள் 

சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. “இந்திய புள்ளியியலின் தந்னத” பி.சி.மகைகைாபிஸின் பிைந்த 

நானள நினைவுகூரும் வனகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜூன்.29 அன்று பகாண்டாடப்படும் கதசிய 

புள்ளியியல் நானள முன்னிட்டு அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. C இரங்கராஜன் அவர்கள், 

கதசிய புள்ளியியல் ஆன யத்தின் தனைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

8.இந்திய அரசு அதன் அதிகாரத்னத எச்சட்டத்தின்கீழ் பசயல்படுத்தி 59 சீை பசயலிகனள தனடபசய்தது? 

அ. தகவல் ததரழில்நுட்பச் சட்டம்  

ஆ. தகவலறியும் உரினமச் சட்டம் 

இ. தவளிநரட்டு வர்த்தக (வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுனற) சட்டம் 

ஈ. ஏற்றுமதி–தரக்கட்டுப்பரடு மற்றும் ஆய்வுச்சட்டம் 

 இந்தியாவின் இனையாண்னம, ஒருனமப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் பபாது ஒழுங்குக்கு பாரபட்சம் காட்டும் 

கநாக்கில் உள்ள 59 திைன்கபசி பசயலிகளுக்கு (டிக்-டாக், UC உைாவி) மத்திய தகவல் பதாழில்நுட்ப 

அனமச்சகம், தகவல் பதாழில்நுட்பச் சட்டம் 69A பிரிவின்கீழ் தனடவிதித்துள்ளது. பல்கவறு தரப்பு 

மக்களிடமிருந்து, இச்பசயலிகள் குறித்து வந்த புகார்கனளயடுத்து இந்நடவடிக்னக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9. 2020 ஜூன்.29 அன்று பகாண்டாடப்பட்ட கதசிய புள்ளியியல் நாளுக்காை கருப்பபாருள் என்ை? 

அ. Sustainable Development Goals 3 and 5  

ஆ. Honouring P. C. Mahalanobis 

இ. Statistics is Life 

ஈ. Indian statistics 

 கதசிய புள்ளியியல் அனமப்னப உருவாக்கியதில், கபராசிரியர். PC மகைகைாபிஸின் மதிப்பிடவியைாத 

பங்களிப்னப அங்கீகரிக்கும் வனகயில், அவரது பிைந்தநாளாை ஜூன்.29 அன்று, கதசிய புள்ளியியல் 

நாள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் பகாண்டாடப்படுகிைது. நடப்பாண்டு (2020) புள்ளியியல் நாளுக்காை கருப் 

பபாருள், “நீடித்த வளர்ச்சி இைக்கு (SDG) - 3 (நைமாை வாழ்னவ உறுதிபசய்வது மற்றும் அனைத்து 

வயதிைருக்காை நைத்னத ஊக்குவிப்பது) மற்றும் SDG - 5 ( பாலிை சமத்துவத்னத அனடவது மற்றும் 

அனைத்துப் பபண்கள் மற்றும் வளரிளம்பபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பது). மத்திய அரசு, மாநிை அரசு / 

யூனியன் பிரகதச அரசுகள் மற்றும் அனமப்புகளின் அதிகாரப்பூர்வப் புள்ளியியல் நிபு ர்களின், சிைந்த 

சாதனைனய அங்கீகரிப்பதற்காக, திட்ட அமைாக்கத்துனை புதிய விருதுககனள உருவாக்கியுள்ளது. 

 இதிய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைாள் ஆளுநர் Dr C இரங்கராஜனுக்கு “கபராசிரியர் P C மகைகைாபிஸ் 

கதசிய விருது” வழங்கப்பட்டது. கதசிய மருத்துவப் புள்ளியல் கழகத்தின் (NIMS) முன்ைாள் இயக்குநர் 

Dr. அரவிந்த் பாண்கட, இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் மத்திய அரசின் திட்ட 

அமைாக்கத்துனையின் முன்ைாள் கூடுதல் தனைனம இயக்குநர் Dr அகிகைஷ் சந்திரா குல்ஸ்கரஷ்தா 

ஆகிகயாருக்குக் கூட்டாக, ‘கபராசிரியர் PV சுகாத்கம கதசிய விருது – 2020’ வழங்கப்பட்டது. 

10.மின்சாரப் பணிகளுக்கு தனடயின்னமச் சான்றிதழ் (NOC) வழங்குவதற்காக புதியபதாரு இன ய 

தளத்னத உருவாக்கியுள்ள மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. நிலக்கரி அனமச்சகம் 

ஆ. மின்துனற அனமச்சகம் 

இ. பரதுகரப்பு அனமச்சகம்  

ஈ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அனமச்சகம் 

 இராணுவ அனமப்புகளுக்கு அருகில் பசயல்படுத்தப்படும் மின்சாரம் / காற்ைானை / சூரியமின்ைாற்ைல் 

திட்டங்கள் மற்றும் இந்திய எல்னைக்குட்பட்ட நீர்நினைகள் & சிைப்புப் பபாருளாதார மண்டைங்களில் 

ஆராய்ச்சி, அளவீடு, துரப்ப ப்பணிகள், பயன்பாட்டிற்கு தனடயின்னமச் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காை 

புதிய இன யதளத்னத, மத்திய பாதுகாப்பு அனமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

 பயனுள்ள, வினரவாை, பவளிப்பனடயாை நனடமுனைகனள பசயல்படுத்தி, இதுகபான்ை ககாரிக்னக 

-களுக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு இந்த இன யதளச்பசயல்பாடு வழிவகுக்கும். வான் கண்காணிப்புக்கு 

தனடயின்னமச் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக, மத்திய பாதுகாப்பு அனமச்சகம், ஏற்கைகவ இதுகபான்ை 

இன யதளம் ஒன்னை உருவாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தின் மலிவுவிலல வீட்டுவசதி திட்டங்களுக்கு, உலக வங்கி $250 மில்லியன் அமமரிக்க 

டாலர் மதிப்பிலான கடனுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. ஒடிசா 

ஈ. மகரளா 

 குலைந்த வருவாய்ப் பிரிவினர் மலிவு விலலயில் வீடுகலள மெறுவதற்கு உதவும் வலகயில் இந்திய 

அரசு, தமிழ்நாடு அரசு & உலக வங்கி ஆகியலவ சட்டபூர்வமான ஒப்ெந்தங்களில் லகமயழுத்திட்டன. 

$200 மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள முதலாவது தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வலுப்ெடுத்தும் திட்டம் மற்றும் 

$50 மில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி மற்றும் வாழ்விட மமம்ொட்டுத் திட்டம் 

ஆகிய இரண்டு திட்டங்களுக்கான சட்டபூர்வமான ஒப்ெந்தங்கள் லகமயழுத்திடப்ெட்டன. 

 இவ்விரு திட்டங்களும் தமிழ்நாட்டின் வீட்டுவசதித்துலைக்கான மகாள்லககள், நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்கலமப்புகள் ஆகியவற்லை வலுப்ெடுத்துவதாக அலமயும். மமலும், இந்தத் துலையில் தனியார் 

ெங்மகற்பிலன ஊக்குவிப்ெலதயும் இத்திட்டம் மநாக்கமாகக்மகாண்டுள்ளது. 

2. ‘மகாமலாங்சூ’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடயிலான முதலாவது கூட்டு நீர்மின் 

திட்டமாகும்? 

அ. சிங்கப்பூா் 

ஆ. வங்கமதசம் 

இ. பூட்டான்  

ஈ. மியான்மா் 

 ‘மகாமலாங்சூ’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் பூட்டானுக்கும் இலடயிலான முதல் கூட்டு நீர்மின் திட்டம் 

ஆகும். இந்தத் திட்டத்திற்கான சலுலக ஒப்ெந்தம், அண்லமயில், மமய்நிகராக லகமயழுத்தானது. இந்த 

ஒப்ெந்தம், எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ொதியில் நிலைவலடயும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடும் 

இந்தத் திட்டத்தின் கட்டுமான மற்றும் மதாடர்புலடய ெணிகலளத் மதாடங்கும். 600 MW திைனுலடய 

இந்தத்திட்டம், கிழக்கு பூட்டானின் மகாமலாங்சூ ஆற்றில் அலமயவுள்ளது. பூட்டானின் DGPC மற்றும் 

இந்தியாவின் சட்லஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிட் ஆகியவற்றுக்கு இலடமயயான கூட்டு நிறுவனமான 

மகாமலாங்சூ லைட்மரா எனர்ஜி லிட் இலத மசயல்ெடுத்தும். 

3.விஸ்டனால், ‘இருெத்மதாராம் நூற்ைாண்டின் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் வீரர்’ என்று 

அறிவிக்கப்ெட்டவர் யார்? 

அ. மமகந்திர சிங் மதானி  ஆ. விராட் மகாலி 

இ. இரவீந்திர ஜமடஜா   ஈ. R அஸ்வின் 
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 விஸ்டன், இரவீந்திர ஜமடஜாலவ, ‘21ஆம் நூற்ைாண்டின் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் 

வீரர்’ என்று மெயரிட்டுள்ளார். உலகின் இரண்டாவது மதிப்புமிக்க மடஸ்ட் வீரராகவும் அவர் மெயர் 

மெற்ைார். இப்ெட்டியலில், இலங்லகயின் புகழ்மெற்ை கிரிக்மகட் வீரர் முத்லதயா முரளிதரன் முதலிடம் 

வகிக்கிைார். வீரர்களின் மசயல்திைலனப் ெகுப்ொய்வு மசய்வதற்கும் உலக கிரிக்மகட்டில் ஒவ்மவாரு 

வீரருக்கும் ஒரு ‘MVP மதிப்பீட்லட’ வழங்குவதற்கும் கிரிக்மகட்டில் விரிவான ெகுப்ொய்வுக் கருவியாக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ‘கிரிக்விலைப்’ விஸ்டன் ெயன்ெடுத்தியுள்ளது. 31 வயதான இந்தியாவின் சுழற்ெந்து 

வீச்சாளரான இரவீந்திர ஜமடஜா, 97.3 என்ை MVP மதிப்பீட்லடப் மெற்றுள்ளார். 

4.மதாற்றுமநாய்மொல ெரவும் திைன்மகாண்ட ஒரு புதிய வலக ென்றிக்காய்ச்சல் கண்டறியப்ெட்டுள்ள 

நாடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா  

இ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ. வியட்நாம் 

 அமமரிக்க அறிவியல் இதழான PNAS’இல் மவளியிடப்ெட்ட ஓர் ஆய்வின்ெடி, சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

ஒரு புதிய வலக ென்றிக்காய்ச்சலலக் கண்டறிந்துள்ளனர். இது ஒரு மதாற்றுமநாய்மொல ெரவும் திைன் 

மகாண்டதாகும். இந்த G4 காய்ச்சல், மரெணு ரீதியாக, கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் மதாற்றுமநாலய 

ஏற்ெடுத்திய H1N1 மைபுவலகயிலிருந்து வந்ததாகும். சீனாவின் மநாய் கட்டுப்ொடு & தடுப்புலமயத்தின் 

கூற்றுப்ெடி, G4 மிகவும் மதாற்ைக்கூடியதாகவும், மனித உயிரணுக்களில் மெருக்கமலடயக் கூடியதாக 

–வும் தீவிரமான அறிகுறிகலள ஏற்ெடுத்துவதாகவும் உள்ளது. 

5.தலடமசய்யப்ெட்ட மொருட்கள்குறித்து விலளயாட்டு வீரர்/வீராங்கலனகளுக்கு தகவலளிப்ெதற்காக 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடுள்ள மசயலியின் மெயர் என்ன? 

அ. ஸ்மபாா்ட்ஸ் மசக் 

ஆ. NADA இந்தியா  

இ. NADA மசக் 

ஈ. மசக் & மகல் 

 தலடமசய்யப்ெட்ட மொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் ெயன்ொடுெற்றிய தகவல்கலள வழங்குவதற்காக 

மதசிய ஊக்கமருந்து தடுப்பு முகலமயின் முதல் திைன்மெசி மசயலிலய மத்திய விலளயாட்டுத்துலை 

அலமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மவளியிட்டுள்ளார். இச்மசயலி, NADA’ஐ எளிதில் அணுகக்கூடிய தகவல்கலள 

வழங்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. இதனால் விலளயாட்டு வீரர்கள் / வீராங்கலனகள் மற்றும் 

அவர்களின் ெயிற்சியாளர்கள் தலடமசய்யப்ெட்ட ஊக்கமருந்துகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்ொர்கள். 

ஊக்கமருந்து மசாதலனலய எளிதாக நடத்துவதற்கான வழிமுலைகலளயும் இச்மசயலி வழங்குகிைது. 
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6.எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரமதசத்தில், கழிவுகலளப்ெயன்ெடுத்தி எரிசக்திலய உற்ெத்தி மசய்வதற்கான 

ஆலலலய நிறுவுவதற்காக, இந்தியன் எண்மெய் நிறுவனமும் NTPC’உம் கூட்டிலெந்துள்ளன? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ. மகரளா 

 தில்லி, ஓக்லா ெகுதியில் கழிவுகலளப் ெயன்ெடுத்தி எரிமொருள் உற்ெத்தி மசய்வதற்கான புரிந்துெர்வு 

ஒப்ெந்தம், இந்தியன் எண்மெய் நிறுவனம், மதசிய அனல்மின் கழகம் (NTPC) மற்றும் மதற்கு தில்லி 

மாநகராட்சி இலடமய லகமயழுத்தானது. இப்புரிந்துெர்வு ஒப்ெந்தத்தின்ெடி, மாநகராட்சி கழிவுகளில், 

எரிக்கக்கூடிய மொருட்கலளப் ெயன்ெடுத்தி, இந்த நிலலயத்தில், ஆண்டுக்கு 17,500 டன் RDF வலக 

ஒத்திலசவு வாயு உற்ெத்தி மசய்யப்ெட்டு, பின்னர் அதிலிருந்து மின்னுற்ெத்தி மசய்யப்ெடவுள்ளது. 

 மத்திய மெட்மராலியம், இயற்லக எரிவாயு மற்றும் எஃகுத்துலை அலமச்சர் தர்மமந்திர பிரதான், மின் 

துலை மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துலை இலெயலமச்சர் (தனிப்மொறுப்பு) R K 

சிங் ஆகிமயார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மமய்நிகராக கலந்துமகாண்டனர். 

7.ஆசியாவின் முதல் மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (Continuous Galvanized 

Rebar - CGR) உற்ெத்தி வசதி மதாடங்கப்ெட்டுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. மமற்கு வங்கம் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 ஆசியாவின் முதல் மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (Continuous Galvanized 

Rebar) உற்ெத்தி வசதிலய சர்வமதச துத்தநாக சங்கம் (IZA) ெஞ்சாபில் மதாடங்கியுள்ளது. இந்தத் 

திட்டத்திற்கு ஹிந்துஸ்தான் துத்தநாக லிட் ஆதரவளிக்கும். இது ஒரு தனியார் உற்ெத்தி நிறுவனமான 

மாதவ் KRG குழுமத்துடன் இலெந்து மதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. மதாடர்ச்சியான துத்தநாகம் பூசப்ெட்ட 

வலிவூட்டுக் கம்பிகள் (CGR) என்று அலழக்கப்ெடும் இப்புதிய தயாரிப்பு, சிைந்த நீடிப்புத்தன்லம மற்றும் 

குலைந்த ெராமரிப்பு ஆகியவற்லைக்மகாண்ட மதிப்பு கூட்டப்ெட்ட வலிவூட்டுக் கம்பிகள் ஆகும். ‘Rebar’ 

என்ெது வலிவூட்டுக் கம்பி (Reinforced Bar) என்ெதன் சுருக்கமாகும். 

8. ‘CogX 2020’ என்ை புகழ்மெற்ை உலக தலலலமப்ெண்பு உச்சிமாநாட்டில், இரு விருதுகலள மவன்ை 

இந்திய அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் தளம் எது? 

அ. மமகவ் மகாமரானா  

ஆ. டிஜிட்டல் இந்தியா 

இ. கட்டுடல் இந்தியா 

ஈ. துூய்மம இந்தியா இயக்கம் 
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 மசயற்லக நுண்ெறிவுப் பிரிவால் இயங்கும் அலமப்ொன ‘MyGov Corona Helpdesk’, அண்லமயில் 

நலடமெற்ை ‘CogX 2020’, உலக தலலலமப்ெண்பு உச்சிமாநாடு மற்றும் மசயற்லக நுண்ெறிவு 

மற்றும் உருமவடுக்கும் மதாழில்நுட்ெ விழாவில் இரண்டு மெருலமமிகு விருதுகலள மவன்றுள்ளது. 

ஆண்டுமதாறும் இலண்டனில் நலடமெறும் இந்த விழாவில், MyGov’இன் மதாழில்நுட்ெ ெங்குதார 

நிறுவனமான ஜிமயாைாப்டிக் மடக்னாலஜிஸ், ‘COVID-19 மற்றும் சமுதாயத்துக்கான சிைந்த புதுலம 

விருது’, ‘COVID-19 ஒட்டுமமாத்த மவற்றியாளர் மக்கள் மதர்வு’ ஆகிய விருதுகலள மவன்றுள்ளது. 

9.சாலல விெத்துக்குள்ளானவர்களுக்கு `2.5 இலட்சம் மதிப்பிலான காப்பீட்டு வரம்புடன் ெெமில்லா 

சிகிச்லசத் திட்டத்லத மதாடங்கவுள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ. சாமல மபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாமல அமமச்சகம்  

இ. மபண்கள் மற்றும் சிறாா்கள் மமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

 சாலல விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு ெெமில்லா சிகிச்லச அளிப்ெதற்மகன, மமாட்டார் வாகனச் 

சட்டம் – 2019’இன்கீழ் உத்மதசிக்கப்ெட்டுள்ளெடி திட்டமமான்லை நலடமுலைப்ெடுத்துவதற்கான திட்ட 

வலரெடம் ஒன்லை சாலல மொக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாலலத்துலை அலமச்சகம் தயாரித்துள்ளது. 

மமாட்டார் வாகன விெத்து நிதியம் ஒன்லை ஏற்ெடுத்துவதும் இத்திட்டத்தில் உள்ளது. 

 இந்த நிதியம், சாலல விெத்துகளில் ொதிக்கப்ெடுெவர்களுக்கு சிகிச்லச அளிக்கவும், அலடயாளம் 

மதரியாத வாகனங்களால் ஏற்ெடும் சாலல விெத்துகளில் ொதிக்கப்ெடுெவர்களுக்கும், உயிரிழந்மதார் 

குடும்ெத்தினருக்கும் இழப்பீட்டுத் மதாலக வழங்கவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். ெெம் மசலுத்தக்கூடிய 

திைன் ெற்றிய மவறுொடு இல்லாமல், அலனவருக்கும் உரிய மநரத்தில் தகுந்த சிகிச்லச கிலடக்கச் 

மசய்யும் வலகயில் இந்தத் திட்டம் வடிவலமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

10.குற்ைவியல் சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் மமற்மகாள்வதற்காக மத்திய உள்துலை அலமச்சகத்தால் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ள மதசிய அளவிலான குழுவின் தலலவர் யார்? 

அ. ரன்பீா் சிங்  

ஆ. A K சிக்ாி 

இ. C இரங்கராஜன் 

ஈ. தாவா் சந்த் மகமலாட் 

 குற்ைவியல் சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் மமற்மகாள்வதற்காக மத்திய உள்துலை அலமச்சகத்தால் 

அலமக்கப்ெட்டுள்ள மதசிய அளவிலான குழுலவ அலமத்துள்ளது. இந்தக் குழுவுக்கு, தில்லியில் உள்ள 

மதசிய சட்ட ெல்கலலக்கழகத்தின் துலெமவந்தராக இருக்கும் ரன்பீர் சிங் தலலலமதாங்கவுள்ளார். 

ெல்மவறு மூத்த சட்டக்கல்வியாளர்கள் இக்குழுவில் இடம்மெற்றுள்ளனர். இந்திய தண்டலனச்சட்டம், 

குற்ைவியல் நலடமுலைச்சட்டம் மற்றும் இந்திய சான்றுகள் சட்டம் ஆகியவற்றில் சாத்தியம்மிகுந்த 

சீர்திருத்தங்கலள இந்தக்குழு மமற்மகாள்ளும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் தேசிய மருத்துவர்கள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ. Lessen the mortality of COVID–19  

ஆ. No violence against Doctors 

இ. Help those who help us 

ஈ. Honouring B.C.Roy 

 மரு.பிேன் சந்திர இராயின் பிறந்ே மற்றும் நினனவுநானைக் குறிக்கும் வனகயில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் 

ஜூனை.1 அன்று இந்தியாவில் தேசிய மருத்துவர்கள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. நாட்டின் மூத்ே 

மருத்துவரான அவர், தமற்கு வங்கத்தின் இரண்டாவது முேைனமச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ைார். 

கடந்ே 1991ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு, தேசிய மருத்துவர்கள் நானை நிறுவியது. “Lessen the mortality 

of COVID–19” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருைாகும். 

2.ஐ.நா அனவக்கான இந்தியாவின் அடுத்ே நிரந்ேர பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. இந்திரா மணி பாண்டே  

ஆ. டரானன் சென் 

இ. விடவக் கே்ஜூ 

ஈ. தரஞ்ெித் ெிங் ெந்து 

 ஐ.நா அனவ மற்றும் பஜனீவாவில் உள்ை பிற பன்னாட்டு அனமப்புகளுக்கான இந்தியாவின் அடுத்ே 

நிரந்ேர பிரதிநிதியாக மூத்ே தூேர் இந்திரா மணி பாண்தட நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இந்திய பவளியுறவு 

தசனவ அதிகாரியான இவர், ேற்தபாது, மத்திய பவளியுறவு அனமச்சகத்தின் கூடுேல் பசயைாைராக 

பணியாற்றி வருகிறார். ேற்தபானேய பிரதிநிதியாக இருந்துவரும் இராஜீவ் K சந்ேனரத் போடர்ந்து 

அவர்  இப்பேவிக்கு வரவுள்ைார். பகய்தரா, இஸ்ைாமாபாத், காபூல் உள்ளிட்ட பல்தவறு இடங்களில் 

இந்திரா மணி பாண்தட பணியாற்றியுள்ைார். 

3.அயல்நாட்டிலிருந்து திரும்பும் ேனது மாநிை மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிப்பேற்காக தகரை மாநிைம் 

அறிவித்துள்ை திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 

அ. Welcome Back 

ஆ. Dream Kerala  

இ. God’s Own Country 

ஈ. Winning Covid 

 அயல்நாட்டிலிருந்து திரும்பும் ேனது மாநிை மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிப்பேற்காக தகரை மாநிைம், 

சமீபத்தில், ‘Dream Kerala’ என்ற திட்டத்னே அறிவித்ேது. தகரைத்தின் ஒட்டுபமாத்ே வைர்ச்சிக்கான 

பணிகனை தமம்படுத்துவனேயும் இந்ேத் திட்டம் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. 
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 இது, தகரைத்தின் நலிவனடந்ே பபாருைாோரத்னே மீட்டனமப்பேற்கான திறன்கனையும் அறினவயும் 

பயன்படுத்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. பல்தவறு துனறகள் கூட்டாக ஒருங்கினைந்து இத் 

திட்டத்னே பசயல்படுத்ேவுள்ைன. 

4.ஆராய்ச்சிச் சூழனை வலுப்படுத்துவேற்காக அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) 

போடங்கியுள்ை புதிய திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 

அ. அறிவியலைத் துாிதப்படுத்து  

ஆ. பாரத அறிவியை் 

இ. அறிவியலைப் படி 

ஈ. அறிவியை் லமயம் 

 ஆராய்ச்சி உள்ைகப் பயிற்சிகள், திறன் தமம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், பயிைரங்குகள் ஆகியவற்னற நாடு 

முழுவதும் நடத்துவேற்கு ஒரு ேைத்னே வழங்கும் வனகயில், ‘அறிவியனைத்துரிேப்படுத்து’ (Accelerate 

Vigyan) என்னும் புதிய திட்டத்னே அறிவியல் மற்றும் பபாறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் போடங்கியுள்ைது. 

அனமச்சகங்களுக்கினடயிைான இந்ேத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி, 

அறிவியல் மனிே ஆற்றனைத் ேயார் பசய்வோகும். 

5. ‘ஹமாரா கர் - ஹமாரா வித்யாையா’ என்ற திட்டத்னே போடங்கவுள்ை மாநிைம் எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. மத்திய பிரடதெம்  

இ. டமற்கு வங்கம் 

ஈ. ெத்தீஸ்கா் 

 ‘ஹமாரா கர் - ஹமாரா வித்யாையா’ என்ற புதியபோரு திட்டத்னே மத்திய பிரதேச மாநிை அரசு 

போடங்கவுள்ைது. ‘எனது வீடு - எனது பள்ளி’ என்பது இந்ேத் திட்டத்தின் பபாருைாகும். பள்ளிபசல்லும் 

சிறார்களுக்கு பள்ளிதபான்ற சூழலில் கற்பிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்ேத் திட்டத்தின் 

கீழ், மாநிை கல்வி னமயத்தின் கூற்றுப்படி, குழந்னேகள் தயாகானவ படிக்கவும் எழுேவும் அேனன 

தமற்பகாள்ைவும் கற்றுக்பகாள்வார்கள். 

6.ேரவு அறிவியல் & நிரைாக்கத்தில் உைகின் முேல் இனையவழி இைங்கனை அறிவியல் பட்டத்னே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ை இந்திய கல்வி நிறுவனம் எது? 

அ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், சமே்ராஸ்  

ஆ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், பம்பாய் 

இ. இந்திய அறிவியை் நிறுவனம் (IISc) 

ஈ. இந்திய சதாழிை்நுே்ப நிறுவனம், சகளகாத்தி 
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 உைகின் முேல் இனையவழி ேரவு அறிவியல் & நிரைாக்கத்துக்கான இைநினைப்பட்டப்படிப்னப (B.Sc) 

மத்திய மனிேவை தமம்பாட்டுத் துனற அனமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, காபைாளிக் காட்சி 

வாயிைாக திறந்துனவத்ோர். இந்ேத் திட்டத்னே பசன்னன IIT ேயாரித்து வழங்கியுள்ைது. 

 இப்பட்டப்படிப்பில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பபற்றவர்களும், ஆங்கிைம் மற்றும் கணிேத்துடன் 

பத்ோம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பபற்றவர்களும் தமலும் கல்லூரிகளில் தவறு இைநினைப் பட்டப்படிப்பில் 

தசர்ந்ேவர்களும் விண்ைபிக்கைாம். இந்ேத்ேனித்துவமான இனையவழிப் பட்டப்படிப்பு 3 பவவ்தவறு 

நினைகளில் வழங்கப்படும் – அடிப்பனட பட்டம் (Foundation programme), பட்டயம் (Diploma programme), 

இைநினைப்பட்டப்படிப்பு (Degree Programme). 

7. “பிரேமர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா” திட்டத்னே பசயல்படுத்துகிற மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. ஊரக வளா்ெ்ெி அலமெ்ெகம் 

ஆ. குறு, ெிறு மற்றும் நடுத்தரத்சதாழிை் நிறுவனங்கள் அலமெ்ெகம் 

இ. உணவு மற்றும் சபாது விநிடயாக அலமெ்ெகம்  

ஈ. டவளாண்லம மற்றும் உழவா் நை அலமெ்ெகம் 

 “பிரேம அனமச்சர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா” என்ற  திட்டத்னே மத்திய உைவு மற்றும் பபாது 

விநிதயாக அனமச்சகம் பசயல்படுத்துகிறது.  “பிரேம அனமச்சர் கரீப் கல்யாண் அன்ன தயாஜனா”வின் 

இரண்டாம் கட்ட விவரங்கனை உைவு மற்றும் பபாது விநிதயாக அனமச்சர் இராம்விைாஸ் பஸ்வான் 

அண்னமயில் பவளியிட்டார். இத்திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்பவாரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் 5 கிதைாகிராம் 

தகாதுனம / அரிசி மற்றும் 1 கிதைாகிராம் பகாண்னடக்கடனை ஆகியனவ தமலும் ஐந்து மாேங்களுக்கு 

(எதிர்வரும் நவம்பர் வனர) வினையில்ைாமல் வழங்கப்படும். 

8.நடப்பாண்டுக்கான (2020) ‘சிறந்ே குடிதயறிகள்’ விருதுபபற்ற இந்திய-அபமரிக்க எழுத்ோைர் மற்றும் 

புற்றுதநாயியல் வல்லுநர் யார்? 

அ. ெித்தாா்த்தா முகா்ஜி  

ஆ. ஜூம்பா ைஹிாி 

இ. பாீத் ஜகாாியா 

ஈ. ெஞ்லெ குப்தா 

 புலிட்சர் பரிசு பவன்ற இந்திய-அபமரிக்க எழுத்ோைரும், புற்றுதநாயியல் வல்லுநருமான சித்ோர்த்ோ 

முகர்ஜி, நியூயார்க்கின் கார்னகி நிறுவனத்ோல், நடப்பாண்டுக்கான (2020) ‘சிறந்ே குடிதயறிகள்’ 

விருதுக்குத் தேர்வு பசய்யப்பட்டுள்ைார். ஹார்வர்ட் பல்கனைக்கழகத்தின் மற்பறாரு இந்திய-அபமரிக்க 

பபாருைாோர தபராசிரியரான ராஜ் பசட்டியும் இவ்விருதுக்குத் தேர்வாகியுள்ைார். COVID-19 சிக்கனைக் 

கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு அவர்கள் பசய்ே பங்களிப்புக்காக அவர்கள் தேர்வாகியுள்ைனர். 
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9.எந்ே மாநிைம் / யூனியன் பிரதேசத்தில், உள்நாட்டு மரவனககள்பகாண்ட புதிய நகர்ப்புற வனத்னே 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அனமச்சர் திறந்துனவத்ோர்? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரடதெம் 

இ. புது திை்ைி  

ஈ. உத்தரபிரடதெம் 

 மத்திய சுற்றுச்சூழல் அனமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர், சமீபத்தில், புது தில்லியில் நகர்ப்புற வனங்கனை 

திறந்துனவத்ோர். ஐம்பத்போன்பது உள்நாட்டு மரவனககளின் 12,000 கன்றுகளுடன் இந்ே நகர்ப்புற 

வனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இது இந்திய ேனைனமக் கைக்குத் ேணிக்னகயாைரின் அலுவைக 

வைாகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் இது ஒரு முழுனமயான காடாக 

உருவாகும் எனவும் தில்லியின் வளித்ேரத்னேயும் தமம்படுத்தும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10. ‘பபைதே ைாதகா, பரியவரன் பச்சாவ்’ (மரக்கன்று நடு, சுற்றுச்சூழனைக் காப்பாற்று) என்ற மரம்நடு 

இயக்கத்னே அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசு எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. டமற்கு வங்கம் 

இ. புது திை்ைி  

ஈ. ஜாா்க்கண்ே் 

 ‘பபைதே ைாதகா, பரியவரன் பச்சாவ்’ (மரக்கன்று நடு, சுற்றுச்சூழனைக் காப்பாற்று) என்றனழக்கப்படும் 

ஒரு மரம்நடு இயக்கத்னே தில்லி யூனியன் பிரதேசம் அறிவித்துள்ைது. சுற்றுச்சூழல் அனமச்சகத்தின் 

கூற்றுப்படி, 17 நாள் நீளும் இவ்வியக்கம் தில்லியில் 31 இைட்சம் மரக்கன்றுகனை நடுவேற்கு தநாக்கம் 

பகாண்டுள்ைது. எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் 350 சதுரகிமீ அைவுக்கு வனப்பரப்னப அதிகரிப்பதே 

இேன் இைக்காகும். தில்லியில் நிைவிவரும் மாசுபாட்னடக் குனறக்க வனப்பரப்னப அதிகரிப்பதுகுறித்ே 

விழிப்புைர்னவ ஏற்படுத்துவதே இேன் முக்கிய தநாக்கமாகும். இவ்வியக்கம் நீளும் காைம் முற்றிலும் 

“விரிக்ஷரூபன் பகவாடா” என்று கனடப்பிடிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘Striped Hairstreak மற்றும் Elusive Prince’ என்பவை கீழ்க்காணும் எவ்வுயிரியுடன் த ாடர்புவடயவை? 

அ. ஆமை 

ஆ. பாை்பு 

இ. வண்ணத்துப்பூச்சி  

ஈ. சிலந்தி 

 அந்துப்பூச்சி மற்றும் ைண்ணத்துப்பூச்சிகவைப் ஆரய்ந் றிைதில் நிபுணத்துைம்ைாய்ந்  தெதிலிறக்வக 

இன ஆராய்ச்சியாைர்கள், அருணாச்ெல பிரத ெத்தில் ஸ்ட்வரப்ட் தேர்ஸ்ட்ரீக் மற்றும் எலுசிவ் பிரின்ஸ் 

ஆகிய 2 புதியைவக ைண்ணத்துப்பூச்சிகவை ெமீபத்தில் கண்டுபிடித் னர். ஸ்ட்வரப்ட் தேர்ஸ்ட்ரீக் 

ைவக ைண்ணத்துப்பூச்சி மு ன்மு லில் ஜப்பானிலும் எலுசிவ் பிரின்ஸ் ைவக ைண்ணத்துப்பூச்சி 

மு ன்மு லில் வியட்நாமிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கல்வி மற்றும் சூழல் தமம்பாட்டுச் ெங்கத்தின் 

கூற்றுப்படி, இவ்விரண்டு புதிய உயிரினங்களின் கண்டுபிடிப்பு, நாட்டில் உள்ை ைண்ணத்துப்பூச்சி 

இனங்களின் எண்ணிக்வகவய 1327’ஆக உயர்த்தியுள்ைது. 

2.கங்வகயாற்வற புதுப்பிப்ப ற்கான இந்தியாவின் திட்டத்திற்கு $400 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான 

நிதியு வி ஆ ரவை ைழங்கவுள்ை பன்னாட்டு அவமப்பு எது? 

அ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியை் 

ஆ. உலக வங்கி  

இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஈ. BRICS வங்கி 

 கங்வகயாற்வற புதுப்பிப்ப ற்கு முற்படும், “நமாமி கங்வக” திட்டத்திற்கான ஆ ரவை தமம்படுத்துை  

-ற்காக உலக ைங்கியும், இந்திய அரசும் கடன் ஒப்பந் த்தில் வகதயழுத்திட்டன. இரண்டாைது த சிய 

சின்னமான கங்வகயாறு மாசுபடுைவ த்  டுப்ப ற்கும், ஐந்நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் 

ைசிக்கும் ஆற்றுப்படுவகயின் நிர்ைாகத்வ  ைலுப்படுத் வும் இந் த்திட்டம் உ வும். $400 மில்லியன் 

டாலர் தெயல்பாட்டில், $381 மில்லியன் கடன் மற்றும் $19 மில்லியன் டாலர் ைவர முன்தமாழியப்பட்ட 

உத் ரைா ம் ஆகியவை அடங்கும். 

 $381 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடன்த ாவக ஐந் ாண்டு ெலுவகக்காலம் உட்பட 18.5 ஆண்டுகள் 

முதிர்ச்சிவயக்தகாண்டுள்ைது. $19 மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடன் உத் ரைா த்தின் காலாைதி 

த தி உத் ரைா  தெயல்திறன் த தியிலிருந்து 18 ஆண்டுகள் ஆகும். 

3.அண்வமச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற USMCA ஒப்பந் த்தில் எத் வன நாடுகள் இடம்தபற்றுள்ைன? 

அ. மூன்று    ஆ. நான்கு 

இ. ஐந்து   ஈ. ஆறு 
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 அதமரிக்கா-தமக்ஸிதகா-கனடா ஒப்பந் மானது (USMCA) 25 ஆண்டுகள் பவழவமயான NAFTA’ஐ 

(North American Free Trade Agreement) மாற்றியவமத்துள்ைது. மாற்றியவமக்கப்பட்ட இந்  ஒப்பந் ம் 

ஜூவல.1 அன்று நவடமுவறக்கு ைந் து. USMCA என்பது அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (US), தமக்ஸிதகா 

(M) மற்றும் கனடா (CA) ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கு இவடயிலான முத் ரப்பு ஒப்பந் மாகும். 

 இந்  ஒப்பந் ம் மு ன்மு லில் 2018’இல் வகதயழுத் ானது. இது, த ாழில்நுட்பத் துவறவய ஆ ரிக்க 

முற்படுைத ாடு சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெவனகளுக்குத் தீர்வுகாண்ப ற்காக $600 மில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்கவை உள்ைடக்கிய நிதியத்வ யும் தகாண்டுள்ைது. 

4. COVID-19 த ாற்றுக்கு எதிரான மருந்துகவை கண்டறிை ற்காக, மனி ைை தமம்பாட்டு அவமச்ெகம் 

மற்றும் சுகா ார அவமச்ெகம் த ாடங்கியுள்ை இவணயைழி தபாட்டியின் தபயதரன்ன? 

அ. Corona Care Hackathon 

ஆ. Drug Discovery Hackathon  

இ. Bharat Medico Hackathon 

ஈ. Aatma Nirbhar Hackathon 

 COVID-19 த ாற்றுக்கு எதிரான மருந்துகவை கண்டறிை ற்காக, “Drug Discovery Hackathon” என்ற 

தபயரிலான இவணயைழிப் தபாட்டிவய மத்திய மனி ைை தமம்பாட்டுத் துவற அவமச்ெர் இரதமஷ் 

தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ அைர்களும் சுகா ார அவமச்ெர் Dr. ேர்ஷ் ைர் ன் ஆகிதயாரும் இவணந்து 

த ாடங்கிவைத் னர். உள்நாடு மற்றும் உலகம் முழுைதிலுமுள்ை மாணைர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள் 

மற்றும் ைல்லுநர்கள் இந் ப் தபாட்டியில் பங்குதகாண்டு, ொத்தியமான மருந்துகள் குறித்   ங்கள் 

கண்டுபிடிப்புகவை ெமர்ப்பிக்கலாம். 

 இந்  முன்முயற்சியில், தேக்கத் ான் ைாயிலாக, ெக்திைாய்ந்  மருந்து மூலக்கூறுகவை அவடயாைம் 

காண்பதில், மத்திய மனி ைை தமம்பாட்டுத் துவறயின் புதுவமக் கண்டுபிடிப்புப் பிரிவு மற்றும் அகில 

இந்திய த ாழில்நுட்ப கல்விக்கழகம் ஆகிய அவமப்புகள் தீவிர கைனம் தெலுத்தும் அத தைவையில், 

அவடயாைங்காணப்பட்ட மூலக்கூறுகவை முன்தனடுத்துச்தென்று, பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆய்வுக்கூட 

தொ வன அடிப்பவடயில், தெயல்திறன், நச்சுத் ன்வம, உணர்திறன் மற்றும்  னித் ன்வமகள் 

குறித்து அறிவியல் மற்றும் த ாழிலக ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் ஆய்வுதமற்தகாள்ளும். 

5. ‘பிதரரக் த ைர் ெம்மன்’ என்ற தபயரில் புதியத ாரு விருவ  நிறுவியுள்ை மத்திய அவமச்ெகம் எது? 

அ. கலாச்சார அமைச்சகை் 

ஆ. வீட்டுவசதி ைற்றுை் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகை்  

இ. உள்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

 வீட்டுைெதி மற்றும் நகர்ப்புற ைைர்ச்சித்துவறயில் நடத் ப்படும் நகர்ப்புற இந்தியாவின் ைருடாந்திர 

தூய்வமப்பணிக் கணக்தகடுப்பான, “ஸ்ைச் ெர்தைக்ஷன் – 2021”க்கான ஆறாைது கணக்தகடுப்புப் 

பணிகவை வீட்டுைெதி மற்றும் நகர்ப்புற விைகாரங்கள் அவமச்ெகம் த ாடங்கியுள்ைது. 
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 இ வனதயாட்டி, ‘ஊக்கமளிக்கும் மரியாவ ’ எனப்தபாருள்படும் ‘பிதரரக் த ைர் ெம்மன்’ (Prerak Dauur 

Samman) எனப்படும் புதிய விருது ஒன்று அறிமுகப்படுத் ப்படுை ாக அவ்ைவமச்காகம் அறிவித் து. 

பிைாட்டினம்,  ங்கம், தைள்ளி, தைண்கலம் மற்றும் ஆர்ைத்துடன் பணியாற்றுதைார் ஆகிய 5 பிரிவின் 

கீழ் இவ்விருது ைழங்கப்படுைதுடன், ஒவ்தைாரு பிரிவிலும் மு ல் மூன்று நகரங்கள் அங்கீகரிக்கப்படும். 

மக்கள் த ாவக அடிப்வடயில் நகரங்கவை மதிப்பீடு தெய்யும்  ற்தபாவ ய நவடமுவற வகவிடப்பட்டு, 

ஆறு குறிகாட்டிச் தெயல்பாடுகள் அடிப்பவடயில் நகரங்கள் த ர்வு தெய்யப்படவுள்ைன. 

6. CMFRI’இன் அறிக்வகயின்படி, கடந்  2019ஆம் ஆண்டில் கடல்மீன்கள் உற்பத்தியில் மு லிடம் ைகிக்கும் 

மாநிலம் எது? 

அ. தைிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ககாவா 

ஈ. ஒடிசா 

 இந்தியாவின் கடல் உணவு உற்பத்தியானது 2018ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுவகயில் 2019ஆம் ஆண்டில் 

2.1 ெ வீ ம் உயர்ந்து புதிய இலக்வக எட்டியுள்ைது. இதில், கடல்மீன் உற்பத்தியில்  மிழ்நாடு மு ல் 

இடத்வ ப் தபற்றுள்ைது என்று மத்திய கடல்மீன் ஆராய்ச்சி நிறுைனம் (CMFRI) த ரிவித்துள்ைது. கடந்  

2019ஆம் ஆண்டில் 3.56 மில்லியன் டன் அைவுக்கு கடல் உணவு உற்பத்தி தெய்யப்பட்டுள்ைது. இதில், 

 மிழ்நாடு, 7.75 இலட்ெம் டன் அைவுக்கு கடல் உணவுகவை உற்பத்தி தெய்துள்ைது. அவ த்த ாடர்ந்  

இடங்களில் குஜராத் மாநிலமும், தகரை மாநிலமும் உள்ைன. 

7.பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற பத்திரிவகக் கழகத்தின் ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கும் ைவகயில் 

ஜூவல.2 அன்று தகாண்டாடப்படுகிற சிறப்பு நாள் எது? 

அ. உலக விமளயாட்டுத்துமற ஊடகவியலாளா்கள் நாள்  

ஆ. உலக விமளயாட்டு சங்கங்கள் நாள் 

இ. உலக விமளயாட்டு வீரா்கள் நாள் 

ஈ. உலக பயிற்சியாளா்கள் நாள் 

 ஒவ்தைார் ஆண்டும் ஜூவல.2 அன்று உலக விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்கள் நாைாகதைா 

அல்லது பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்கள் நாைாகதைா தகாண்டாடப்படுகிறது. 

உலதகங்கிலும் உள்ை விவையாட்டுத்துவற ஊடகவியலாைர்களின் முக்கியத்துைத்வ யும் இந்நாள் 

அங்கீகரிக்கிறது. இது, கடந்  1924ஆம் ஆண்டில் நடந்  பாரிசு ஒலிம்பிக்கின்தபாது நிறுைப்பட்ட ெர்ைத ெ 

விவையாட்டுத்துவற பத்திரிவகக் கழகத்தின் (AIPS) ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கிறது. AIPS என்பது 

பன்னாட்டு விவையாட்டுத்துவற ஊடகங்கவைக்குறிக்கும் மிகவுயரிய த ாழில்முவற அவமப்பாகும். 

8.தபாதபாஸ் என்பது எந் க் தகாளின் மிகப்தபரிய இயற்வக தெயற்வகக்தகாைாகும்? 

அ. வியாழன்   ஆ. சசவ்வாய்  

இ. சனி   ஈ. சவள்ளி 
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 தெவ்ைாய் தகாளுக்கு மிகைருகில் இருக்கக்கூடிய அ ன் மிகப்தபரிய துவணக்தகாைான ‘தபாதபாஸ்’ஐ 

ISRO’இன் மங்கள்யான் படம்பிடித்து அனுப்பியுள்ைது. இந் ப் படங்கவை MoM விண்கலத்திலிருக்கும் 

Mars Colour Camera (MCC) என்னும் நிழற்படக் கருவி எடுத்துள்ைது. இந் ப் படங்கள் தெவ்ைாய் 

தகாளிலிருந்து 7,200 கிதலாமீட்டர் த ாவலவும், ’தபாதபாஸ்’ துவணக்தகாளிலிருந்து 4,200 கிதலா 

மீட்டர் த ாவலவும்தகாண்ட சுற்றுப்பாவ யிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

9.பிரான்சின் புதிய பிர மராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைைர் யார்? 

அ. ஜீன் காஸ்சடக்ஸ்  

ஆ. இை்ைானுகவல் கைக்கரான் 

இ. எட்வா்ட் பிலிப் 

ஈ. ைிமகல் ைிஷூஸ்டின் 

 பிரான்சின் அதிபர் இம்மானுதைல் தமக்தரான், ஜீன் காஸ்தடக்வை பிரான்சின் அடுத்  பிர மராக 

நியமித்துள்ைார். முன்ன ாக பிரான்சின் முன்னாள் பிர மர் எட்ைர்ட் பிலிப்  னது ப விவிலகவலச் 

ெமர்ப்பித் ார். பிரான்ஸின் தபாருைா ாரத்வ  மறுத ாடக்கம் தெய்ை ற்காக, அதிபர் இம்மானுதைல் 

தமக்தரான் அரொங்கத்வ  மாற்றியவமத்துள்ைார். 55 ைய ான அரொங்க ஊழியர் ஜீன் காஸ்தடக்ஸ், 

நாட்டின் மறுத ாடக்க உத்திகவை ஒருங்கிவணத்துள்ைார். 

10.பசுவம ஆற்றவல உருைாக்குை ற்காக, கூட்டு நிறுைனத்வ  நிறுவும் தநாக்கில், எந் ப்தபாதுத்துவற 

நிறுைனத்துடன் இந்திய நிலக்கரி நிறுைனம் கூட்டுதெர்ந்துள்ைது? 

அ. NLC இந்தியா  

ஆ. GAIL 

இ. ONGC 

ஈ. NTPC நிறுவனை் 

 நிலக்கரி அவமச்ெகத்தின் கீழுள்ை இரு மத்திய தபாதுத்துவற நிறுைனங்கள், அ ாைது NLC இந்தியா 

நிறுைனம் மற்றும் இந்திய நிலக்கரி நிறுைனம் ஆகியவை பசுவம ஆற்றவல உற்பத்தி தெய்ை ற்காக 

ஒரு கூட்டு நிறுைனத்வ  உருைாக்கும் ஒப்பந் த்தில் வகதயழுத்திட்டுள்ைன. இக்கூட்டு நிறுைனம் 

நாடு முழுைதும் 5000 தமகாைாட் (5 கிகாைாட்) சூரிய ஆற்றல் மற்றும் தைப்பமின்னாற்றல் உற்பத்தி 

நிவலயங்கவை உருைாக்குைவ  தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. முன்தமாழியப்பட்ட நிறுைனத்தில், 

இரு நிறுைனங்களும் 50:50 என்ற விகி த்தில் மு லீடு தெய்யும். இரு தபாதுத்துவற நிறுைனங்களின் 

நிபுணத்துைம், மின்ொரத்துவறவய தமம்படுத்துை ற்கு பயன்படுத் ப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள முதல் சமூக ஊடக மீ-சசயலியின் சபயர் என்ன? 

அ. Elyments  

ஆ. Incorporate 

இ. Homegrown 

ஈ. Inspire 

 இந்தியாவின் குடியரசுத்துணைத்தணைவர், நாட்டின் முதல் சமூக ஊடக மீ-சசயலிணய ‘எலிசென்ட்ஸ்’ 

என்ற சபயரில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளார். ஆயிரத்திற்கும் மெற்பட்ட தகவல் சதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் 

இணைந்து இச்சசயலிணய உருவாக்கியுள்ளனர். எட்டுக்கும் மெற்பட்ட இந்திய சொழிகளில் கிணடக்கப் 

சபறும் இந்தச்சசயலி, செகாைத்தில் பிரபைொக இயங்கும் சமூக ஊடக பயன்பாடுகளின் அம்சங்கணள 

ஒன்றிணைத்து ஒருங்மக வழங்குவணத மநாக்கொகக்சகாண்டுள்ளது. இைவச குரல் & காசைாளி 

அணழப்புகள் ெற்றும் அரட்ணடகள் மபான்ற அம்சங்களும் இந்தச் சசயலியில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

2.செற்கிருத சொழியில், ‘செற்கிருத சப்தகிகி’ என்ற சபயரில் அதன் முதைாவது சசய்தி இதழ் நிகழ்ச்சிணய 

சதாடங்கவுள்ள அணெப்பு எது? 

அ. தூர்தர்ஷன் செய்திகள் 

ஆ. அகில இந்திய வரசனரலி (AIR)  

இ. DD கிெரன் 

ஈ. DD அருண்பிரபர 

 இந்திய அரசின் வாசனாலி மசணவயான அகிை இந்திய வாசனாலி (AIR) தனது முதல் சசய்தி இதழ் 

நிகழ்ச்சிணய செற்கிருத சொழியில் ஒலிபரப்பவுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, ‘செற்கிருத சப்தகிகி’ எனப் 

சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி வாரந்மதாறும் சனிக்கிழணெயன்று ஒலிபரப்பப்படும். 

 இந்நிகழ்ச்சியில், செற்கிருதம் சார்ந்த சசய்திகள் ெற்றும் அவ்வாரத்ணதய முக்கிய நிகழ்வுகள் செற்கிருத 

சொழியில் ஒலிபரப்பப்படும். இருபது நிமிடங்கள் நீளும் இந்த நிகழ்ணவ, அகிை இந்திய வாசனாலியின் 

பண்பணையிலும் (FM) மகட்கவியலும். 

3.ெக்களுக்கு அத்தியாவசிய நைவாழ்வுச்மசணவகணள வழங்கும், ‘தன்வந்திரி ரதம்’ என்ற வாகனத்ணத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிை அரசு எது? 

அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. குஜரரத்  

இ. ஒடிெர 

ஈ. மமற்கு வங்கம் 
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 அகெதாபாத் ொநகராட்சியானது அந்நகரம் முழுவதும், ‘தன்வந்திரி ரதம்’ என்ற சபயரில் 120 ெருத்துவ 

வாகனங்கணள பணியெர்த்தியுள்ளது. இந்த வாகனம், ொநகராட்சியில் உள்ள ஒவ்சவாரு வீட்டிற்கும் 

மநரடியாகச் சசன்று COVID-19 தவிர்த்த பிற அத்தியாவசிய நைவாழ்வுச் மசணவகணள வழங்குகிறது. 

ஒவ்சவாரு வாகனத்திலும் ஓர் ஆயுஷ் ெருத்துவர், ஓர் உதவி ெருத்துவ ெற்றும் சசவிலியர்கள் ெற்றும் 

நகர்ப்புற நைவாழ்வு ணெயத்ணதச் சார்ந்த உள்ளூர் ெருத்துவ அதிகாரி ஆகிமயார் இருப்பார்கள். இது, 

வழக்கொன சவளிப்புற மநாயாளிகளுக்கான ஆமைாசணனகணளயும் வழங்கும். 

4.இந்திய ெருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) உருவாக்கக்கூடிய COVID-19 தடுப்பூசியின் சபயசரன்ன? 

அ. சகரவிடின் 

ஆ. சகரமவக்ஸின்  

இ. சகரவிமரர 

ஈ. சகரவதர 

 ‘சகாமவக்ஸின்’ என்னும் COVID-19 தடுப்பூசிணய உருவாக்குவதற்காக இந்திய ெருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் (ICMR) பாரத் பமயாசடக் நிறுவனத்துடன் கூட்டிணைந்துள்ளது. கட்டம்-1 ெற்றும் 2 ெருத்துவ 

பரிமசாதணனகணள நடத்த இந்திய ெருந்துகள் தணைணெ கட்டுப்பாட்டகம் அனுெதி வழங்கியுள்ளது. 

தடுப்பூசிணய உருவாக்குவதற்கு உைகளவில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப சசயல்படுவதாக 

அண்ணெயில் ICMR அறிவித்தது. 

5.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு கூட்டுறவு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Co-operatives for Climate Action  

ஆ. Co-operatives and SDGs 

இ. Co-operatives and their challenges 

ஈ. Co-operatives across the globe 

 ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூணை ொதத்தில் வரும் முதல் சனிக்கிழணெயன்று பன்னாட்டு கூட்டுறவு நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு (2020) ஜூணை.4 அன்று இச்சிறப்புநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. “Co-

operatives for Climate Action” என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

கூட்டுறவுபற்றிய விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவதும், உைகின் வளர்ச்சிக்கு கூட்டுறவு இயக்கத்தின் 

பங்களிப்புகணள முன்னிணைப்படுத்துவதும் அன்ணறய நாளின் மநாக்கொகும். 

6.”Overdraft: Saving the Indian Saver” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. அமர்த்தியர சென் 

ஆ. இரகுரரம் இரரஜன் 

இ. உர்ஜித் பமேல்  

ஈ. ெக்திகரந்த தரஸ் 
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 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான உர்ஜித் பமடல், ”Overdraft: Saving the Indian Saver” 

என்ற நூணை எழுதியுள்ளார். இம்ொத இறுதிக்குள் இந்நூல் சவளியிடப்படவுள்ளது. நாட்டின் வங்கித் 

துணறயில் சபருந்துயரத்ணத ஏற்படுத்திய வாராக்கடன்கள் பிரச்சணனகுறித்து இந்த நூல் கவனத்ணதச் 

சசலுத்துகிறது. வாராக்கடன்களுக்கான காரைங்கள் ெற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராக உர்ஜித் 

பமடல் இதணனக் ணகயாள எடுத்த முயற்சிகள் ஆகியவற்ணற இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

7.நடப்பாண்டுக்கான (2020) நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிணை என்ன? 

அ. ௭௭ (77) 

ஆ. ௯௭ (97) 

இ. ௧௧௭ (117)  

ஈ. ௧௩௭ (137) 

 நீடித்த வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வணையணெப்பு ெற்றும் சபர்சடல்ஸ்மென் ஸ்டிப்டங் ஆகிமயாரால் 

நடப்பாண்டின் (2020) நீடித்த வளர்ச்சி (Sustainable Development) அறிக்ணக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்ணகயில், SDG தரவரிணசயில் 84.7 ெதிப்சபண்களுடன் சுவீடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அணதத் சதாடர்ந்து சடன்ொர்க் ெற்றும் பின்ைாந்து ஆகியணவ உள்ளன. 61.9 ெதிப்சபண்களுடன், 

இந்தியா, 117ஆம் இடத்ணதப் பிடித்துள்ளது. ஆறு பரந்த ொற்றங்களின் அடிப்பணடயில் நீடித்த வளர்ச்சி 

இைக்குகணள (SDG) சசயல்படுத்துவதன் அடிப்பணடயில் நாடுகள் தரவரிணசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

8.’ Getting Competitive: A Practitioner’s Guide for India’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. R C பரர்கவர  

ஆ. மமரகித் பர்மன் 

இ. சஜகதீஷ் கே்ேரர் 

ஈ. சுனில் தக்கல் 

 ொருதி சுசூகியின் முன்னாள் தணைணெச் சசயைதிகாரியும், தற்மபாணதய தணைவருொன RC பார்கவா, 

‘Getting Competitive: A Practitioner’s Guide for India’ என்ற தணைப்பில் நூசைான்ணற எழுதியுள்ளார். 

சவளியிடப்படவுள்ள தனது நூலில், ஒரு சதாழில்துணற தணைவராக தனது அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் 

மெைான அனுபவத்ணத அவர் விளக்குகிறார். பன்னாட்டளவில் மபாட்டிநிணறந்த ஒரு நாட்ணட 

உருவாக்குவதற்கான நணடமுணற தீர்வுகணளயும் அவர் இதில் வழங்கியுள்ளார். 

9. ‘சநசவாளர்கள் சம்ென் மயாஜனா’ என்றசவான்ணற அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ொநிை அரசு எது? 

அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. மத்திய பிரமதெம் 

இ. கர்நரேகர  

ஈ. உத்தரபிரமதெம் 

117 
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 ணகத்தறி சநசவாளர்களுக்கு ஆண்டுமதாறும் `2000 நிதியுதவி வழங்குவதற்காக கர்நாடக ொநிை 

முதைணெச்சர், ‘சநசவாளர்கள் சம்ென் மயாஜனா’ என்றசவான்ணறத் சதாடங்கிணவத்துள்ளார். மநரடி 

பயன் பரிொற்றத்தின்மூைம் ொநிைத்தில் உள்ள சுொர் இருபதாயிரம் சநசவாளர்களுக்கு நிதியுதவி 

அளிக்கப்ப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்ணத சசயல்படுத்துவதற்சகன `10.96 மகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்விணசத்தறிகளில் பணிபுரியும் சதாழிைாளர்களுக்கு ஒருமுணற ெட்டும் நிதியுதவி வழங்கவும் அந்த 

ொநிை அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

10.அண்ணெச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, மதகிங் பட்ணக வனவுயிரி சரைாையம் அணெந்துள்ள ொநிைம் 

எது? 

அ. ெிக்கிம் 

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. ஜரர்க்கண்ே் 

 மதகிங் பட்ணக வனவுயிரி சரைாையத்ணத மதசியப் பூங்காவாக மெம்படுத்துவதற்கு அஸ்ஸாம் ொநிை 

அரசு முடிவுசசய்துள்ளது. முன்னதாக, ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அணெச்சகத்தின் கீழுள்ள மதசிய வனவுயிரி 

வாரியம், மதகிங் பட்ணக யாணனகள் காப்பகத்தின் ஒருபகுதிக்குள் நிைக்கரி சுரங்கப் பணிகணள 

மெற்சகாள்ள பரிந்துணரத்தது. இந்தச் சரைாையம் மெம்படுத்தப்பட்ட பின்னர், அஸ்ஸாம் ொநிைத்தில் 

உள்ள சொத்த மதசியப் பூங்காக்களின் எண்ணிக்ணக ஆறாக இருக்கும். மதகிங் பட்ணக, பல்மவறு 

தனித்துவொன தாவர இனங்கள் ெற்றும் விைங்கினங்கணள தன்னகத்மத சகாண்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அசெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் சிகாமகாணவ தணைணெயகொகக்சகாண்டு இயங்கிவரும் மராட்டரி 

அணெப்பு குடிநீர், நைவாழ்வு, மநாய்த்தடுப்பு, தாய்மசய் நைம், சுற்றுச்சூழல், உைக அணெதி மபான்ற 

துணறகளில் சிறப்பான முணறயில் மசணவயாற்றுபவர்கணள, ‘பால் ஹாரிஸ் சபல்மைா’ என அணழத்து 

சகளரவப்படுத்திவருகிறது. அந்த வணகயில் ொண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைணெச்சர் டாக்டர். எடப்பாடி க. 

பழனிச்சாமி அவர்களின் சிறப்புமிகு மசணவணயப் பாராட்டி, அவ்வணெப்பு ‘பால் ஹாரிஸ் சபல்மைா’ என 

அவணர சகளரவப்படுத்தியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் LPG இனைப்புகனள வழங்கியுள்ள முதல் மாநிலம் எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரததசம்  

இ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஈ. ஒடிசா 

 அண்னமயில் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் LPG இனைப்புகனள வழங்கிய முதல் 

மாநிலமாக ஹிமாச்சல பிரததச மாநிலம் மாறியது. இதனை சசயல்படுத்துவதற்காக அம்மாநில அரசு 

‘ஹிமாச்சல கிரிஹினி சுவிதா’ என்றசவாரு திட்டத்னத சசயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், 

மாநிலத்தில் உள்ள சுமார் 2.76 இலட்சம் குடும்பங்கள், LPG இனைப்பு சபற்று பயைனடந்துள்ளை. 

வறுனமக்தகாட்டுக்குக் கீழுள்ள குடும்பங்களுக்கு இலவச LPG இனைப்னப வழங்க, ‘பிரதம அனமச்சர் 

உஜ்வாலா தயாஜைா’னவயும் அம்மாநில அரசு சசயல்படுத்தியது. 

2. ‘பலராம் தயாஜைா’ என்ற சபயரிலாை நிதியுதவித்திட்டத்னத சதாடங்கவுள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

 ‘பலராம் தயாஜைா’ என்ற சபயரிலாை ஒரு புதிய நிதியுதவித்திட்டத்னத ஒடிசா மாநில அரசு சதாடங்க 

உள்ளது. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு உதவி வழங்கும் த ாக்கில் சதாடங்கப்பட்ட, ‘KALIA’ 

திட்டத்தின் சதாடர்ச்சியாக இத்திட்டம் உள்ளது. இப்புதிய திட்டத்தின்கீழ், அடுத்த ஈராண்டுகளில் கூட்டு 

கடப்பாடுக் குழுக்கள்மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள 7 இலட்சம் நிலமற்ற வாரச் சாகுபடியாளர்களுக்கு பயிர் 

கடன்கனள ஒடிசா மாநில அரசு வழங்கும். 

3.எந்த மாநிலத்தில், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனல என்று அனழக்கப்படும் தரவா 

அதிசபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனல திறக்கப்படவுள்ளது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

 இந்தியப்பிரதமர்  தரந்திர தமாடி மற்றும் மத்திய பிரததச மாநில முதலனமச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சசளகான் 

ஆகிதயார் இனைந்து ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலனய திறந்துனவத்தைர். 

750 சமகாவாட் உற்பத்தித்திறன்சகாண்ட இந்த தரவா அதிசபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலனய, 

அவர்கள், காசைாளிவழியில் திறந்துனவத்தைர். 
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 இது, ஆசிய கண்டத்தின் மிகப்சபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆனலகளுள் ஒன்சறை கூறப்படுகிறது. 

இந்த ஆனல, ம.பி மாநிலத்தின் விந்திய பிராந்தியத்தின் தரவா மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

4.கல்வி உட்கட்டனமப்னப தமம்படுத்துவதற்காக, இந்தியா, அண்னமயில், எந்த  ாட்டுடைாை ஐந்து 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களில் னகசயாப்பமிட்டது? 

அ. கானா 

ஆ. ஆப்கனிஸ்தான்  

இ. மலாவி 

ஈ. சிாியா 

 ஆப்கனிஸ்தானில் கல்வி உட்கட்டனமப்னப தமம்படுத்துவனத த ாக்கமாகக்சகாண்ட 5 புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவும் ஆப்கனிஸ்தானும் னகசயாப்பமிட்டை. உயர்தாக்கங்கள்சகாண்ட சமூக 

வளர்ச்சித் திட்டங்களின்கீழ் இந்த ஒப்பந்தங்கள் னகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளை. இருதரப்பு  ல்லுறனவ 

தமம்படுத்துவதற்காக இந்தியா இனத சசயல்படுத்துகிறது.  ான்கு ஆப்கானிஸ்தான் மாகாைங்களாை 

நூரிஸ்தான், படாக்ஷன், பரா மற்றும் கபீசாவில் கல்வி உட்கட்டனமப்பு தமம்படுத்தப்படவுள்ளது. 

5.மின்சார இரயில்கனள த ரடியாக இயக்குவதற்காக, உலகிதலதய முதன்முனறயாக, தைக்சகை ஒரு 

சசாந்த சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயத்னத அனமக்கவுள்ள  ாட்டின் இரயில்தவ எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. அமமாிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

 பாரத் மிகுமின் நிறுவைத்துடன் இனைந்து மின்சார இரயில்கனள த ரடியாக இயக்குவதற்காக, 

உலகிதலதய முதன்முனறயாக, தைக்சகை ஒரு சசாந்த சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயத்னத இந்திய 

இரயில்தவ அனமத்துள்ளது. அத்தனகய சூரிய மின்னுற்பத்தி நினலயம், மத்திய பிரததச மாநிலத்தின் 

பிைா இழுனவ துனைமின்நினலயத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 1.7 சமகாவாட் சூரிய மின்னுற்பத்தித் 

திறன்சகாண்ட இந்நினலயத்தால் ஓராண்டில் சுமார் 25 இலட்சம் அலகு மின்ைாற்றனல உற்பத்தி 

சசய்ய முடியும். இதன்மூலம், ஓராண்டுக்கு சுமார் `1.37 தகாடினயச் தசமிக்க முடியும். 

6. ‘Ofek 16’ என்ற புதிய இராணுவ கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகானள ஏவிய  ாடு எது? 

அ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ. இஸ்தரல்  

இ. மஜா்மனி 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 இஸ்தரல் தைது இராணுவ  டவடிக்னககளுக்கு உயர்தர கண்காணிப்னப வழங்கும், ‘Ofek 16’ என்ற 

புதிய கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகானள ஏவியுள்ளது. ‘Ofek’ சசயற்னகக்தகாள்களின் முந்னதய 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2020 ஜூலை 14  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

பதிப்புகனள ஏவுதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட, இஸ்தரலிதலதய உருவாக்கப்பட்ட ஷாவிட் ஏவுகலம்மூலம் 

இச்சசயற்னகக்தகாள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இது, இஸ்தரல் ஏதராஸ்தபஸ் நிறுவைம் உருவாக்கிய 

தமம்பட்ட மின்-ஒளியியல் அடிப்பனடயில் இயங்கும் கண்காணிப்பு சசயற்னகக்தகாளாகும். 

7.சட்டமாக்கப்பட்டால், சுமார் 8 இலட்சம் இந்தியர்கள் சவளிதயற நிர்பந்திக்கக்கூடும், குடிதயற்ற ஒதுக்கீடு 

மதசாதானவ நினறதவற்றியுள்ள  ாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. குவவத்  

இ. ஓமன் 

ஈ. பக்வரன் 

 குனவத் ததசிய சட்டமன்றத்தின் சட்டம் மற்றும் சட்டமியற்றும் குழு, அண்னமயில், குடிதயற்ற ஒதுக்கீடு 

வனரவு மதசாதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த மதசாதா ஒரு சட்டமாக அமல்படுத்தப்பட்டால், எட்டு 

இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட இந்தியர்கள் குனவத்திலிருந்து சவளிதயற்ற நிர்ப்பந்திப்படலாம்.  

 முன்சமாழியப்பட்ட இம்மதசாதாவின்படி, குனவத்தின் சமாத்த மக்கள்சதானகயில் 15 சதவீதத்துக்கும் 

அதிகமாக இந்தியர்கள் இருத்தல்கூடா. குனவத்தின் 4.3 மில்லியன் மக்கள்சதானகயில், 3 மில்லியன் 

பிற ாட்டவர்களாக உள்ளைர். அதில், இந்தியர்கள் மட்டும் 1.45 மில்லியன் தபர் உள்ளைர். 

8.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற G ஆகாஷ், பின்வரும் எந்த வினளயாட்டுடன் சதாடர்புனடயவர்? 

அ. தேபிள் மேன்னிஸ் 

ஆ. சதுரங்கம்  

இ. பளு துூக்குதல் 

ஈ. ஈே்டிமயறிதல் 

 தமிழ் ாட்னடச் சார்ந்த 23 வயதாை சதுரங்க வீரர் G ஆகாஷ், அண்னமயில், இந்தியாவின் 66ஆவது 

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆைார். பன்ைாட்டு சதுரங்க சம்தமளைத்தின் (FIDE) இரண்டாவது குழுக்கூட்டத்தில் 

ஆகாஷின் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. சசன்னைனயச் சார்ந்த ஆகாஷ், 2012ஆம் 

ஆண்டில் ததசிய பட்டத்னத சவன்றார். அவரது தற்தபானதய FIDE மதிப்பீடு 2495 ஆகும். 

9.எந்த மாநிலத்தில், ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சான்றளிக்கப்பட்ட அடுக்கு IV தரவு னமயம் திறக்கப்பட்டது? 

அ. மகாராஷ்டிரா  

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. கா்நாேகா 

ஈ. உத்தரபிரததசம் 

 மும்னபக்கு அருதக அனமக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சான்றளிக்கப்பட்ட அடுக்கு IV தரவு 

னமயத்னத, மகாராஷ்டிரா மாநில முதலனமச்சர் உத்தவ் தாக்கதர சமய்நிகராக திறந்துனவத்துள்ளார்.  
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 தயாட்டா NM1 எைப் சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தத் தரவு னமய கட்டடம், இந்தியாவின் மிகப்சபரிய அடுக்கு 

IV தரவு னமயமாகும். இது உலகின் இரண்டாவது மிகப்சபரியது என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தத் 

தனியார் தரவு னமயம் சபாறியியல் மற்றும் நினலச்சசாத்து வணிகங்களுக்கு தசனவயாற்றும் என்றும் 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முதலீடுகனள அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10.உலகளாவிய நினலச்சசாத்து சவளிப்பனடத்தன்னம குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநினல (rank) யாது? 

அ. 14 

ஆ. 24 

இ. 34  

ஈ. 44 

 சசாத்து ஆதலாசனை நிறுவைமாை JLL, அண்னமயில், உலகளாவிய நினலச்சசாத்து சவளிப்பனடத் 

தன்னம குறியீட்னட சவளியிட்டது. இக்குறியீட்டில் இந்தியா 34ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  ாட்டின் 

நினலச்சசாத்து சந்னத தற்தபாது ‘அனர-சவளிப்பனட’யாை மண்டலத்தில் னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஒழுங்குமுனற சீர்திருத்தங்கள், சிறந்த சந்னதத்தரவு மற்றும் பசுனம முன்சைடுப்புகள் காரைமாக 

இந்தியாவின் தரநினல ஒருபடி முன்தைறியுள்ளது. 99  ாடுகள்சகாண்ட இந்தப்பட்டியலில் ஐக்கியப் 

தபரரசு (UK) முதலிடத்திலும், அசமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் இரண்டாமிடத்திலும் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா 

மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Golden Birdwing’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்துடன் 

சதாடர்புமடயதாகும்? 
அ. வானம்பாடி 

ஆ. வண்ணத்துப்பூச்சி  

இ. சிலந்தி 

ஈ. பாம்பு 

❖ ‘BioNotes’ என்னும் உயிரினங்களின் வடிவங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி செய்திததாளின் ஓர் அண்மைய 

சவளியீட்டின்ெடி, இையைமைமயச் ொர்ந்து வாழும் ‘Golden Birdwing’ என்ற வண்ணத்துப்பூச்சி 

இந்தியாவின் மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.1932ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் 

இராணுவ அதிகாரியும் ெட்டாம்பூச்சி ஆராய்ச்சியாளருைான ஒருவர், ‘Southern Birdwing’ என்ற ைற்சறாரு 

வண்ணத்துப்பூச்சிமய மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக ெதிவுசெய்ததிலிருந்து, 88 ஆண்டுகளாக 

அதுவவ இந்தியாவின் மிகப்செரிய வண்ணத்துப்பூச்சியாக இருந்து வந்தது. ‘Golden Birdwing’ 

வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறக்மகயானது 194 மிமீ நீளம்சகாண்டுள்ளது. 

2. ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மைய ஆமணயத்தின் முதல் தமைவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 
அ . இஞ்சசட்டி சீனிவாஸ்  

ஆ. C இரங்கராஜன் 

இ. நரசிம்மன் 

ஈ. D சுப்பா ராவ் 

❖ ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மைய ஆமணயத்தின் முதைாவது தமைவராக மூத்த அதிகாரியான 

இஞ்செட்டி சீனிவாஸ் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். நாட்டிலுள்ள ென்னாட்டு நிதியியல் வெமவ மையங்களில் 

அமனத்து நிதியியல் வெமவகமளயும் ஒழுங்குெடுத்துவதற்காக ைத்திய நிதியமைச்ெகத்தால் இந்த 

ஆமணயம் அண்மையில் நிறுவப்ெட்டது. இதன் தமைமையகம் அகைதாொத்தில் உள்ள குஜராத் 

ென்னாட்டு நிதிொர் சதாழில்நுட்ெ நகரத்தில் அமைந்துள்ளது. முன்னாள் செருநிறுவன விவகாரச் 

செயைாளரான இஞ்செட்டி சீனிவாஸ் மூன்றாண்டுகளுக்கு இதற்கு தமைமைதாங்குவார். 

3.வகாமடகாை ஒலிம்பிக் வொட்டிகளில் நூறாண்டுகாை ெங்வகற்மெ நிமறவுசெய்தமத சகாண்டாடும் 

விதைாக, தனக்சகன ஒரு புதிய இைச்சிமனமய ஏற்றுக்சகாண்டுள்ள விமளயாட்டு அமைப்பு எது? 
அ. ஹாக்கி இந்தியா 

ஆ. அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமமப்பு 

இ. அகில இந்திய சடன்னிஸ் சங்கம் 

ஈ. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம்  
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❖ வகாமடக்காை ஒலிம்பிக் வொட்டிகளில் இந்திய விமளயாட்டு வீரர் ைற்றும் வீராங்கமனகள் ெங்வகற்ற 

நூறாண்டுகமளக்சகாண்டாடும் விதைாக இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கம் தனக்சகன ஒரு புதிய 

இைட்சிமனமய ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. முன்னதாக இருந்த அதன் இைட்சிமன, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் 

காைத்தின்வொது உருவாக்கப்ெட்டதாகும்; அதுவவ தற்வொது வமர ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுவந்தது. தற்வொது 

இந்தப் புதிய இைட்சிமனமய ென்னாட்டு ஒலிம்பிக் ெங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

4.’Self Scan’ என்ற செயரில் தனது ைாநிைத்துக்சகன சொந்த ஆவணம் வைவும் திறன்வெசி செயலிமய 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள ைாநிை அரசு எது? 
அ. சதலுங்கானா 

ஆ. ககரளா 

இ. கமற்கு வங்கம்  

ஈ. இராஜஸ்தான் 

❖ வைற்கு வங்க ைாநிை முதைமைச்ெர் ைம்தா ொனர்ஜி தனது ைாநிைத்திற்கான சொந்த ஆவணம் வைவும் 

திறன்வெசி செயலிமய ‘Self Scan’ என்ற செயரில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளார். இந்தெ செயலிமய ைாநிை 

தகவல் சதாழில்நுட்ெத்துமற உருவாக்கியுள்ளது. 59 சீன திறன்வெசி செயலிகளுக்கு ைத்திய அரசு 

விதித்த தமடக்கு ைத்தியில் இந்தச் செயலி அறிமுகம் செய்யப்ெட்டுள்ளது. COVID-19 வநாய்த்சதாற்று 

ொதித்த வநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மெ அளிப்ெதற்காக, அம்ைாநிைத்தின் முதல் பிளாஸ்ைா வங்கிமயயும் 

முதைமைச்ெர் அப்வொது திறந்துமவத்தார். 

5.வதசிய உயிரியல் அறிவியல் மையத்தின்ெடி, நாட்டில் அதிகளவில் உட்கைப்பினப் புலிகள் காணப்ெடும் 

ைாநிைம் எது? 
அ. மத்தியபிரகதசம் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ வதசிய உயிரியல் அறிவியல் மையத்தின் ஓர் அண்மைய ஆய்வறிக்மகயின்ெடி, இராஜஸ்தானில் 

அதிகளவில் உட்கைப்பினப் புலிகள் உள்ளன. உட்கைப்பினம் (inbred) என்ெது தனியான / ைரெணு 

ொர்ந்த உயிரினங்களின்மூைம் ெந்ததிகமள உருவாக்கும் செயல்முமறமயக் குறிக்கிறது. ரந்தம்வொர் 

புலிகள் காப்ெகத்திலிருந்து ஆல்வாரில் உள்ள ெரிகா புலிகள் காப்ெக ைற்றும் வகாட்டாவில் உள்ள 

முகுந்திரா குன்றுகள் புலிகள் காப்ெகம்வமர இந்தப் புலிகள் ெரவியுள்ளன. 

6.வொமதப்சொருள் ைற்றும் குற்றம் சதாடர்ொன ஐ. நா அலுவைகத்தின் உைக ைருந்து அறிக்மகயின்ெடி, 

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் அதிகளவில் அபின் ெறிமுதல் செய்யப்ெட்ட நாடு எது? 
அ. அசமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  ஆ. ஈரான்  

இ. சஜா்மனி     ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
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❖ வொமதப்சொருள் ைற்றும் குற்றங்கள் சதாடர்ொன ஐ.நா அலுவைகத்தின் அண்மைய உைக ைருந்து 

அறிக்மகயின்ெடி, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ஈரானிளிருந்து அதிக அளவில் அபின் மகப்ெற்றப்ெட்டது. 

ஈரானில் சுைார் 644 டன் அபின் மகப்ெற்றப்ெட்டுள்ளது. அதமனத் சதாடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் 27 

டன் அபினும் ொகிஸ்தானில் 19 டன் அபினும் மகப்ெற்றப்ெட்டன. இந்தியா 4 டன்களுடன் நான்காவது 

இடத்தில் உள்ளது. வைலும், செராயின் ெறிமுதல் ெட்டியலில் இந்தியா 1.3 டன்களுடன் உைகில் 12ஆவது 

இடத்தில் உள்ளது. இதிலும் ஈராவன முதலிடத்தில் உள்ளது. 

7.எந்த உயிரியைாளரின் ெணிமய நிமனவுகூரும் விதைாக உைக விைங்குவழி வநாய்கள் நாள் ஜூமை 

6 அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது? 
அ. லுூயி பாஸ்டா்  

ஆ. எட்வா்ட் சஜன்னா் 

இ. அசலக்சாண்டா் பிளமிங் 

ஈ. இராபா்ட் ககாச் 

❖ பிரெை பிசரஞ்சு உயிரியைாளரான லூயி ொஸ்டரின் ெணிமய நிமனவுகூரும் வமகயில் உைக 

விைங்குவழி ெரவும் வநாய்கள் நாள் ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூமை.6 அன்று சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

1885ஆம் ஆண்டில் இவத நாளில், விைங்குவழி ெரவும் வநாயான சவறிநாய்க்கடி வநாய்க்கு எதிரான 

முதல் தடுப்பூசிமய அவர் சவற்றிகரைாக கண்டறிந்தார். ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் ைற்றும் ென்னாட்டு 

கால்நமட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இமணந்து, ‘Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and 

how to break the chain of transmission’ என்ற தமைப்பில் அறிக்மக ஒன்மற அப்வொது சவளியிட்டன. 

8.இந்திய வானியற்பியல் நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்ெடி, சூரியன் வொன்ற நட்ெத்திரங்கள் 

தங்களின் பிற்காை வாழ்க்மகயின்வொது வெரண்டத்தில் எந்தத் தனிைத்மத உற்ெத்தி செய்கின்றன? 
அ. மஹட்ரஜன் 

ஆ. லித்தியம்  

இ. காிமம் 

ஈ. ஆக்ஸிஜன் 

❖ இந்திய வானியற்பியல் நிறுவன (IIA) ஆராய்ச்சியாளர்கள் சவளியிட்ட ஓர் அண்மைய ஆய்வின்ெடி, 

சூரியன் வொன்ற நட்ெத்திரங்கள் தங்களின் பிற்காை வாழ்க்மகயின்வொது வெரண்டத்தில் லித்தியம் 

(Li) தனிைத்மத உற்ெத்தி செய்கின்றன.அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ெத் துமறயின் கீழியங்கும் ஒரு 

தன்னாட்சி நிறுவனைான IIA, இயற்மக வானியலில் தனது ஆய்மவ சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ சூரியமனப்வொன்ற நிமறகுமறந்த விண்மீன்கள், அவற்றின் ஹீலியம் உட்கரு எரியும் கட்டத்தின் 

வொது லித்தியம் (Li) என்னும் தனிைத்மத உருவாக்குகின்றன. சதளிவான ஆய்வுச்ொன்றுகளுடன் 

இது விளக்கப்ெடுவது இதுவவ முதன்முமறயாகும். 
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9.அதன் முன்னாள் முதைமைச்ெரின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் விதைாக ஜூமை.8 அன்று ‘உழவர் 

நாமளக்’ சகாண்டாடுகிற ைாநிைம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரகதசம்  

ஆ. மத்திய பிரகதசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தரபிரகதசம் 

❖ ஆந்திர பிரவதெ ைாநிைம் அதன் முன்னாள் முதைமைச்ெர் Y S இராஜவெகர சரட்டியின் பிறந்தநாளன்று 

உழவர் நாமளக் சகாண்டாடுகிறது. ஆண்டுவதாறும் ஜூமை.8 அன்று ‘YSR மரத்து திவனாத்ஸவம்’ 

அல்ைது உழவர் நாள் என அனுெரிக்கப்ெடும் என அம்ைாநிைத்தின் தற்வொமதய முதைமைச்ெர் சஜகன் 

வைாகன் சரட்டி அறிவித்திருந்தார். ஆந்திர பிரவதெ ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதைமைச்ெரும் சஜகன் 

வைாகன் சரட்டியின் தந்மதயுைான Y S இராஜவெகர சரட்டி, உழவர் வதாழமைமிகுந்த திட்டங்களுக்கு 

செயர் செற்றவராவார். 

10.கடல்ொர் நல்லுறமவ வைம்ெடுத்துவதற்காக இந்திய கடவைாரக் காவல்ெமடயானது எந்த நாட்டின் 

கடவைாரக் காவல்ெமடயுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் வைற்சகாண்டுள்ளது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. இந்கதாகனசியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. இலங்மக 

❖ கடல்ொர் நல்லுறமவ வைம்ெடுத்துவதற்காக இந்திய கடவைாரக் காவல்ெமடக்கும் இந்வதாவனசிய 

கடவைாரக் காவல்ெமடக்கும் இமடவய அண்மையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் மகசயழுத்தானது. 

இந்த ஒப்ெந்தம் கடல்ொர் ெட்ட அைைாக்கம், வதடல் ைற்றும் மீட்பு ைற்றும் ைாசுொட்டுக்கு எதிரான ெதில் 

நடவடிக்மக ஆகிய துமறகளில் இருநாடுகளுக்கும் இமடயிைான ஒத்துமழப்மெ வைம்ெடுத்தும். இந்த 

ஒப்ெந்தத்தின் ஒருெகுதியாக, கடல்ொர் குற்றங்கமள குமறப்ெதற்கான தகவல் ெரிைாற்றத்தில், இரு 

நாடுகளின் கடவைாரக் காவல்ெமடயினரும் ஈடுெடுவார்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அமமச்சரமையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைளாண் உட்கட்டமமப்பு நிதியத்தின் மமாத்த மதிப்பு 

எவ்ைளவு? 
அ. ரூ.25,000 க ோடி 

ஆ. ரூ.50,000 க ோடி 

இ. ரூ.1,00,000 க ோடி  

ஈ. ரூ.2,00,000 க ோடி 

❖ மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமைமமயிைான மத்திய அமமச்சரமை, அண்மமயில், 

`1,00,000 வகாடி மமாத்த மதிப்புமடய வைளாண் உட்கட்டமமப்பு நிதியத்மத நிறுவுைதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் வைளாண் உற்பத்தியாளர் அமமப்புகள், சுய உதவி குழுக்கள், 

விைசாயிகள், வைளாண் மதாழில்முமனவைார், துளிர் நிறுைனங்கள் வபான்றமைக்கு அைற்றின் உட் 

கட்டமமப்பு ைசதிகமள வமம்படுத்த கடனாக `1 இைட்சம் வகாடி ைழங்கப்படும். இந்த நிதி, மத்திய அரசு 

ஏற்கனவை அறிவித்த `20 இைட்சம் வகாடி மபாருளாதார மதாகுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

2.எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், புைம்மபயர்ந்வதார் மற்றும் ஏமழ மக்களுக்காக, மலிவு விமையிைான ைாடமக 

வீடுகள் கட்டப்படவுள்ளன? 
அ . பிரதம அமமச்சோ் ஆவோஸ் க ோசனோ – ந ோ்புறம்  

ஆ. பிரதம அமமச்சோ் சத ் க ோசனோ 

இ. கதசி   ிரோமப்புற வோழ்வோதோர திட்டம் 

ஈ. தூ ்மம இந்தி ோ இ  ் ம் 

❖ மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமைமமயில் நடந்த மத்திய அமமச்சரமைக் கூட்டம், 

பிரதமர் வீட்டுைசதித்திட்டம் – நகர்ப்புறம் திட்டத்தின்கீழ் ஒரு துமைத்திட்டமாக நகர்ப்புற புைம்மபயர் 

மதாழிைாளர்கள் & ஏமழகளுக்மகன மலிைான ைாடமக வீட்டு ைளாகங்கமள உருைாக்குைதற்கான 

தனது ஒப்புதமை ைழங்கியது. வீட்டுைசதி மற்றும் நகர்ப்புற விைகார அமமச்சகம், கடந்த வம மாதத்தில் 

மலிைான ைாடமக வீட்டு ைளாகங்கள் துமைத்திட்டத்மதத் மதாடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 

கிட்டத்தட்ட மூன்று இைட்சம் பயனாளிகள் ைமர மதாடக்கத்தில் பயனமடைார்கள். 

3.கீழ்காணும் எந்த மத்திய அமமச்சகத்தின்கீழ் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் மசயல்படுகிறது? 
அ. கவளோண்மம மற்றும் உழவோ் நல அமமச்ச ம் 

ஆ. சு ோதோர மற்றும் குடும்பநல அமமச்ச ம் 

இ. AYUSH அமமச்ச ம்  

ஈ. MSME அமமச்ச ம் 

❖ கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசால் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் நிறுைப்பட்டது. இது 

ஆயுர்வைதம், வயாகா மற்றும் இயற்மக மருத்துைம், யுனானி, சித்தா மற்றும் வ ாமிவயாபதி (AYUSH) 
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அமமச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படுகிறது.அண்மமயில், மருத்துை மற்றும் நறுமை தாைரங்களின் மரபணு 

மூைங்கமள பாதுகாப்பதற்காக ICAR - வதசிய தாைரமரபணு மூைங்கள் பணியகத்துடன் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் வதசிய மூலிமகத் தாைரங்கள் ைாரியம் மகமயழுத்திட்டது. இந்த ஆதார மூைங்கள் 

வதசிய மரபணு ைங்கியில் அல்ைது பிராந்திய நிமையங்களில் பாதுகாக்கப்படும். 

4.ஐக்கியப் வபரரசால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு மமய்நிகராக நடத்தப்பட்ட, ‘India Global Week 2020’ என்னும் 

மாநாட்டின் கருப்மபாருள் என்ன? 
அ. Be the Revival: India and a Better New World  

ஆ. Atmanirbhar Bharat 

இ. Spiritual Face of India 

ஈ. India winning COVID-19 

❖ ஐக்கியப் வபரரசால், ‘இந்தியா உைக ைாரம் – 2020’ என்ற மபயரில் மூன்று நாள் மமய்நிகர் மாநாடு 

நடத்தப்பட்டது. “Be the Revival: India and a Better New World” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்மபாருள் 

ஆகும். இந்த மாநாட்டின் முதல் நாளில் இந்தியப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி மதாடக்கவுமர நிகழ்த்தினார். 

சுமார் 250 பன்னாட்டு வபச்சாளர்கள் உமரயாற்றிய இந்த மாநாட்டில், ஐந்தாயிரத்திற்கும் வமற்பட்வடார் 

பங்வகற்றனர். 

5.பரஸ்பர தரவு பரிமாற்றத்திற்காக, எந்த அமமப்பு, மத்திய வநரடிைரிகள் ைாரியத்துடனான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் மகமயாப்பமிட்டுள்ளது? 
அ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங் ி 

ஆ. இந்தி  பங்கு ள் மற்றும் போிவோ்த்தமன வோோி ம்  

இ. NITI ஆக ோ ்  

ஈ. அமலோ ்  இ  ்குநர ம் 

❖ பரஸ்பர தரவு பரிமாற்றத்திற்காக, மத்திய வநரடி ைரிகள் ைாரியம் (CBDT) மற்றும் இந்திய பங்குகள் 

மற்றும் பரிைர்த்தமன ைாரியம் (SEBI) ஆகியமை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

இருநிறுைனங்களும் தத்தம் தரவுத்தளங்களில் உள்ள வதமையான தகைல்கமள தானியங்கி மற்றும் 

ைழமமயான முமறயில் பகிர்ந்துமகாள்ளும். வமலும், தரவு பரிமாற்ற நிமைமய மதிப்பாய்வு மசய்யும் 

வநாக்கத்திற்காக ஒரு தரவு பரிமாற்ற ைழிநடத்தும் குழு ஒன்றும் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.அரசாங்க நிைங்கமள பாதுகாப்பதற்காக விண்மைளி மதாழில்நுட்பத்மத முதன்முதலில் பயன்படுத்திய 

மாநிைம் எது? 
அ. ததலுங் ோனோ 

ஆ. ஒடிசோ  

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. பஞ்சோப் 
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❖ ஒடிசா மாநிை முதைமமச்சர், அண்மமயில், ‘BLUIS’ என்ற மபயரில் ஒரு கண்காணிப்பு முமறமயத் 

மதாடங்கிமைத்தார். இதன்மூைம் விண்மைளி மதாழில்நுட்பம் மற்றும் மசயற்மக நுண்ைறிமைப் 

பயன்படுத்தி அரசாங்க நிைங்கமளப் பாதுகாக்கும் முதல் மாநிைமாக ஒடிசா மாறியுள்ளது. BLUIS என்பது 

புைவனசுைர் நிைப்பயன்பாட்டு நுண்ைறிவு அமமப்மபக் குறிக்கிறது. இது, புைவனசுைரத்தில் உள்ள 

அரசாங்க நிைங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கமள உயர்மதளிவுத்திறன்மகாண்ட மசயற்மகக்வகாள் நிழற் 

படங்கமள பயன்படுத்துைதன்மூைம் கண்காணிக்கும். ‘BLUIS’ என்பது நிைக்குறியீடு களஞ்சியமாகும். 

அது, ைமைத்தளம் மற்றும் திறன்வபசி என இரண்டிலும் வைமைமசய்கிறது. 

7.மதன்கிழக்காசியாவில் தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைா ஆகிய வநாய்கமள முழுைதுமாக ஒழித்த முதல் 

இரண்டு நாடுகள் எமை? 
அ. இந்தி ோ மற்றும் இலங்ம  

ஆ. இலங்ம  மற்றும் மோலத்தீவு ள்  

இ. இந்தி ோ மற்றும் மோலத்தீவு ள் 

ஈ. வங் கதசம் மற்றும் மோலத்தீவு ள் 

❖ உைக நைைாழ்வு அமமப்பின் புதிய அறிக்மகயின்படி, மாைத்தீவுகள் மற்றும் இைங்மக ஆகிய நாடுகள் 

மதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைா ஆகிய வநாய்கமள முற்றுமுழுைதுமாக 

ஒழித்துள்ள இரண்டு நாடுகளாக மாறியுள்ளன. 2023 காைக்மகடுவுக்கு முன்னதாகவை இவ்விரண்டு 

நாடுகளும் அவ்விரண்டு வநாய்கமள முற்றிலுமாக ஒழித்துள்ளன. மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் வமைாக 

இந்வநாய் பரவுைதற்கான எந்த ஓர் ஆதாரமும் இல்ைாதவபாது, தட்டம்மம மற்றும் ரூமபல்ைாமை ஒரு 

நாடு ஒழித்ததாக WHO அறிவிக்கின்றது. 

8. IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமையானது உைகின் மிகப்மபரிய மூைக்கூறு கண்டறியும் ஆய்ைகத்மத 

எந்த நகரத்தில் அமமத்துைருகிறது? 
அ. மும்மப  

ஆ. புத தில்லி 

இ. தபங் ளூரு 

ஈ. மைதரோபோத் 

❖ IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமையானது மகாராஷ்டிர மாநிைம் மும்மபயில் உைகின் மிகப்மபரிய 

மூைக்கூறு கண்டறியும் ஆய்ைகத்மத, ‘MegaLab Mumbai’ என்ற மபயரில் அமமத்துைருகிறது. 

அண்மமயில், இந்தப் வபரமை, CSIR – மரபணுத்மதாகுதியியல் மற்றும் ஒருங்கிமைந்த உயிரியல் 

நிறுைனத்துடன் கூட்டு வசர்ந்து, COVID-19 பரைல் மற்றும் வநாயாளியின் தரவு பகுப்பாய்வுகுறித்த 

ஆய்வுகமள வமற்மகாண்டது. IIT முன்னாள் மாைைர் வபரமை என்பது அமனத்து இருபத்து மூன்று 

IIT நிறுைனங்கள் மற்றும் அதுசார் மதாழில்நுட்ப நிறுைனங்கமளச் சார்ந்த முன்னாள் மாைைர்கள், 

இந்நாள் மாைைர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் மிகப்மபரிய சங்கமாகும். 
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9.இந்திய விண்மைளி ஆய்வுமமயத்தால் ஏைப்படவிருக்கும் அவமசானியா-1 என்பது எந்த நாட்டின் 

மசயற்மகக்வகாளாகும்? 
அ. பிகரசில்  

ஆ. ஜப்போன் 

இ. ஆஸ்திகரலி ோ 

ஈ. நியூசிலோந்த 

❖ இந்திய விண்மைளி ஆய்வு மமயமானது PSLV ஏவுகைத்மதப் பயன்படுத்தி பிவரசிலின் ‘அவமசானியா 

-1’ என்ற மசயற்மகக்வகாமள விண்ணில் ஏைவுள்ளது. பிவரசிலில் ைடிைமமக்கப்பட்டு, கட்டப்பட்டு 

மற்றும் வசாதமன மசய்யப்பட்ட இந்தச்மசயற்மகவகாள் முதல் புவி கண்காணிப்பு மசயற்மகக்வகாள் 

ஆகும். இந்தச் மசயற்மகக்வகாள் அடுத்த மாதம் ஏைப்படவுள்ளது. வததி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

10.‘மங்வகாலிய கஞ்சூர்’ உமரயின் மகமயழுத்துப் பிரதிகமள மறுபதிப்பு வமற்மகாள்ளும் திட்டத்மத 

மதாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 
அ.  லோச்சோர அமமச்ச ம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்ச ம் 

இ. த வல்ததோடோ்பு அமமச்ச ம் 

ஈ. அறிவி ல் மற்றும் ததோழில்நுட்ப அமமச்ச ம் 

❖ மகமயழுத்துப் பிரதிகளுக்கான வதசிய இயக்கத்தின்கீழ் மங்வகாலிய கஞ்சூரின் 108 மதாகுதிகமள 

மறுபதிப்பு மசய்யும் திட்டத்மத கைாச்சார அமமச்சகம் வமற்மகாண்டுள்ளது. இந்த இயக்கத்தின்கீழ் 

மைளியிடப்பட்ட மங்வகாலிய கஞ்சூரின் 5 மதாகுதிகளின் முதல் மதாகுப்பு இந்திய குடியரசுத்தமைைர் 

ராம்நாத் வகாவிந்துக்கு, ‘தர்ம சக்ரா நாள்’ எனைமழக்கப்படும் குரு பூர்ணிமா நாளன்று ைழங்கப்பட்டது.  

❖ மகமயழுத்துப் பிரதிகளுக்கான வதசிய இயக்கமானது கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில், சுற்றுைா மற்றும் 

கைாச்சார அமமச்சகத்தின்கீழ் மத்திய அரசால் மதாடங்கப்பட்டது. மங்வகாலியாவின் மிக முக்கியமான 

மதவுமரகளுள் ‘மங்வகாலிய கஞ்சூர்’ உமரயும் ஒன்றாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் உலகின் சராசரி வெப்பநிலல 1.5° வசல்சியஸ் என்ற அளவுக்கு உயரும் என்று 

மதிப்பிட்டுள்ள அலமப்பு எது? 
அ. உணவு மற்றும் வவளாண் அமமப்பு 

ஆ. உலக வானிமல ஆய்வு அமமப்பு  

இ. பன்னாட்டு கடல்சாா் அமமப்பு 

ஈ. பன்னாட்டு அணுவாற்றல் நிறுவனம் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அலெயின் ொனிலல நிறுெனமான உலக ொனிலல ஆய்ெலமப்பின் அண்லமய 

வெளியீட்டின்படி, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் உலகின் சராசரி வெப்பநிலல 1.5° C என்ற அளவுக்கு 

உயரும். இந்த உயர்வு, உலகில் வதாழில்மயமாக்கலுக்கு முந்தியிருந்த சராசரி வெப்பநிலலலய விட 

அதிகமாகும். பல்வெறு அறிவியலாளர்களின் ஆய்வின்படி, மனிதனால் உருொக்கப்பட்ட லபங்குடில் 

ெளி உமிழ்வு காரணமாக, உலவகங்கிலும் நிலவும் தற்வபாலதய சராசரி வெப்பநிலல, 1850-1900 

காலப்பகுதியில் நிலவிெந்த சராசரி வெப்பநிலலலயவிட ஏற்கனவெ 1° C’க்கு அதிகமாக உள்ளது. 

2. ‘APStar-6D’ என்ற ெணிகரீதியிலான தகெல்வதாடர்பு வசயற்லகக்வகாலள அதன் ‘லாங் மார்ச்’ என்ற 

ஏவுகலத்லதப் பயன்படுத்தி ஏவிய நாடு எது? 
அ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. உருஷ்யா 

ஈ. இஸ்வேல் 

❖ அண்லமயில், ‘APStar-6D’ என்ற ெணிக ரீதியிலான தகெல்வதாடர்பு வசயற்லகக்வகாலள சீனத்தின் 

கிவரட் ொல் நிறுெனம் ஏவியது. சீனத்தின் விண்வெளித் வதாழில்நுட்ப கழகத்தால் உருொக்கப்பட்ட 

இச்வசயற்லகக்வகாள், அந்நாட்டின், ‘லாங் மார்ச்’ ஏவுகலத்லதப் பயன்படுத்தி விண்ணில் ஏெப்பட்டது. 

கிலடக்கப்வபற்ற ஆதாரங்களின்படி, இந்தப் புதிய வசயற்லகக்வகாள், குலறந்தது 50 Gb / ஒரு வினாடி 

என்ற வெகத்தில், தகெல்வதாடர்பு வசலெலய அளிக்கும். 

3.எந்த நாட்டின் ஆராய்ச்சிக் குழு, உலக ெங்கியின் சந்லத வமம்பாட்டு விருலத வென்றுள்ளது? 
அ. வங்கவேசம் 

ஆ. மியான்மா் 

இ. இந்ேியா 

ஈ. கம்வபாடியா  

❖ உலக ெங்கிக்குழுமம் மற்றும் பாலியல் ென்முலற ஆராய்ச்சி முன்வனடுப்பு ஆகியெற்றின் அண்லமய 

அறிவிப்பின்படி, கம்வபாடிய நாட்லடச் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்குழு, நடப்பாண்டுக்கான “சந்லத வமம்பாடு: 

பாலின அடிப்பலடயிலான ென்முலறக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான கண்டுபிடிப்புகள்” விருலத வென்றது.  
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❖ கம்வபாடியாவில் ெசிக்கும் வபண் வபாழுதுவபாக்கு ஊழியர்களுக்கு நிகழும் பாலின- ென்முலறக்கு 

எதிராக 24×7 ஆதரலெ ெழங்கும் ொட்ஸ்அப் வசலெலயச் வசயல்படுத்துெதற்காக, இந்த விருது, 

அந்த ஆராய்ச்சிக்குழுவுக்கு நிதி உதவி ெழங்கும். 

4.வபாதுத்துலற நிறுெனமான இந்திய சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் வசயல்படுகிற மத்திய அலமச்சகம் 

எது? 
அ. மின்சாே அமமச்சகம் 

ஆ. புேிய மற்றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எாிசக்ேி அமமச்சகம்  

இ. நிலக்காி அமமச்சகம் 

ஈ. மபட்வோலிய மற்றும் இயற்மக எாிவாயு அமமச்சகம் 

❖ இந்திய சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் என்பது மத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அலமச்சகத்தின் 

கீழ் வசயல்படும் ஒரு வபாதுத்துலற நிறுெனமாகும். அண்லமயில், ஆசியாவின் மிகப்வபரிய சூரிய 

மின்னுற்பத்தி ஆலலலய மத்திய பிரவதச மாநிலத்தின் வரொ மாெட்டத்தில் வமய்நிகராக பிரதமர் 

வமாடி வதாடங்கிலெத்தார். இலத, மத்திய பிரவதச உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் நிறுெனம் மற்றும் இந்திய 

சூரிய மின்னாற்றல் கழகம் ஆகியெற்றின் கூட்டுநிறுெனமான வரொ அதிவபரும் சூரிய மின்னுற்பத்தி 

நிறுெனம் உருொக்கியுள்ளது. 

5.இந்தியாவில் வதசிய கடல் வெளாண் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஜூமல 10  

ஆ. ஜூமல 11 

இ. ஜூமல 12 

ஈ. ஜூமல 13 

❖ மீன்ெளத்துலற ஆராய்ச்சியாளர்களான Dr. K H அலிகுனி & Dr. H L வசளத்ரி ஆகிவயார் நிலனொக 

ஆண்டுவதாறும் ஜூலல.10ஆம் வததியன்று வதசிய கடல் வெளாண் நாள் (National Fish Farmers Day) 

கலடபிடிக்கப்படுகிறது. இதலனவயாட்டி, நடுெணரசின் மீன்ெள அலமச்சகத்தின்கீழ்ெரும் மீன்ெளத் 

துலறயும் வதசிய மீன்ெள ொரியமும் இலணந்து இலணயெழிக்கருத்தரங்லக நடத்தின. 

❖ இதில் நாட்டின் பல்வெறு பகுதிகலளச் சார்ந்த மீனெர்கள், அலுெலர்கள், அறிவியலார்கள், வதாழில் 

முலனவொர் ஆகிவயாருடன் கலந்துலரயாடிய மத்திய மீன்ெளம், கால்நலடப் பராமரிப்பு, பால்ெளத் 

துலற அலமச்சர் கிரிராஜ் சிங், “மீனெர்களின் மீன்ெளத் வதாழிலின் வமம்பாட்டுக்காக பிரதம மந்திரி 

மீன்ெளத்திட்டம் உருொக்கப்பட்டுள்ளது” என அறிவித்தார். 

6.பரஸ்பர நிதிகள் குறித்த SEBI’இன் மறுசீரலமக்கப்பட்ட ஆவலாசலனக் குழுவின் தலலெர் யார்? 
அ. உேய் வகாடக்  ஆ. நாோயண மூா்ே்ேி 

இ. உஷா வோேே்   ஈ. ஆேி வகாே்வேஜ் 
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❖ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிெர்த்தலன ொரியம் (SEBI) அண்லமயில் பரஸ்பர நிதி வதாடர்பான தனது 

ஆவலாசலனக்குழுலெ மறுசீரலமத்தது. SEBI’இன் சமீபத்திய வெளியீட்டின்படி, இருபதுவபர்வகாண்ட 

இந்த ஆவலாசலனக்குழு, இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துலண ஆளுநர் உஷா வதாரத் 

தலலலமயில் உள்ளது. முதலில் 2013’ஆம் ஆண்டில் உருொக்கப்பட்ட இந்தக் குழுவில், ஜான்கி பல்லப் 

தலலலமயில் 15 உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். பரஸ்பர நிதிகள் துலறயின் கட்டுப்பாடு மற்றும் வமம்பாடு 

குறித்து இந்தக் குழு SEBI’க்கு அறிவுறுத்துகிறது. 

7.இந்தியாவின் முதல், ‘NVIDIA AI வதாழில்நுட்ப லமயத்லத’ நிறுவுெதற்காக, NVIDIA உடன் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ள இந்திய நிறுெனம் எது? 
அ. IIT – மமட்ோஸ் 

ஆ. IISc, மபங்களூரு 

இ. IIT – மைேோபாே்  

ஈ. IIT – காேக்பூா் 

❖ இந்தியாவின் முதல், ‘NVIDIA AI வதாழில்நுட்ப லமயத்லத’ நிறுவுெதற்காக, லைதராபாத் இந்திய 

வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் (IIT-H), பன்னாட்டு வதாழில்நுட்ப நிறுெனமான NVIDIA நிறுெனத்துடன் 

கூட்டுவசர்ந்துள்ளது. வசயற்லக நுண்ணறிவுபற்றிய ஆராய்ச்சிலய விலரவுபடுத்துெலத இம்லமயம் 

வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் வதாழில்நுட்ப லமயத்தில், இருநூறுக்கும் வமற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இத்துலறசார் ஆராய்ச்சிகலள 

வமற்வகாள்ொர்கள். லைதராபாத் நகரத்லத சிறந்த 25 உலகளாவிய AI கண்டுபிடிப்பு லமயங்களுள் 

ஒன்றாக நிறுவும் திட்டத்தில், NVIDIA, வதலுங்கானா அரசாங்கத்தின் ஒரு பங்காளராக உள்ளது. 

8. ‘ஆசியா-பசிபிக்கில் புற்றுவநாய் தயார்நிலல’ குறித்த EIU’இன் அறிக்லகயில் இந்தியா அலடந்துள்ள 

தரநிலல (rank) என்ன? 
அ. ஏழு 

ஆ. எட்டு  

இ. ஒன்பது 

ஈ. பே்து 

❖ வபாருளாதார புலனாய்வு பிரிொனது (EIU) சமீபத்தில், “ஆசியா-பசிபிக் பிரந்தியத்தில் புற்றுவநாய்க்கு 

எதிரான தயார்நிலல: உலகளாவிய புற்றுவநாய் கட்டுப்பாட்லட வநாக்கிய முன்வனற்றம்” குறித்த 

அறிக்லகலய வெளியிட்டது. இவ்ெறிக்லகயின்படி ஆஸ்திவரலியா, சீனா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 10 ஆசிய 

- பசிபிக் நாடுகளில் புற்றுவநாய்க்கு எதிரான தயார்நிலலயில் இந்தியா எட்டாெது இடத்தில் உள்ளது.  

❖ ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஆஸ்திவரலியா முதலிடத்திலும், வதன் வகாரியா மற்றும் மவலசியா ஆகிய 

நாடுகள் முலறவய இரண்டு மற்றும் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. 
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9. 2020-21 காலப்பகுதியில் மாநிலங்களிலடவய சந்லதக்கடன்களில் முதலிடம் ெகித்த மாநிலம் எது? 
அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. குஜோே் 

ஈ. மேலுங்கானா 

❖ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் அண்லமய தரவுகளின்படி, 2020-21 காலப்பகுதியில், மாநிலங்களிலடவய 

சந்லதக்கடன்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாடு இதுெலர `30,500 வகாடி நிதிலய 

கடனாக வபற்றுள்ளது; இது, பத்திரங்கலள ெழங்குெதன்மூலம் வமற்வகாள்ளப்பட்ட கடன்களில் சுமார் 

17% ஆகும். மகாராஷ்டிர மாநிலம், ̀ 25000 வகாடி நிதிலயப்வபற்றுள்ளது; இது, கடன்களில் 14% ஆகும். 

வபாது முடக்கத்தின் விலளவு காரணமாக, தமிழ்நாடு, ஒரு மாதத்தில், `12,000 முதல் `13,000 வகாடி 

ெலர ெருொய் பற்றாக்குலறலய சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10.வசயற்லக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பலடயிலான, ‘ASEEM’ ெலலத்தளத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 
அ. ேிறன் வமம்பாடு மற்றும் மோழில்முமனவவாா் அமமச்சகம்  

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீேி அமமச்சகம் 

இ. ேகவல்மோடா்பு அமமச்சகம் 

ஈ. அறிவியல் மற்றும் மோழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

❖ திறன்மிக்கத் வதாழிலாளர் வதலெக்கும், விநிவயாகத்துக்கும் இலடயிலுள்ள இலடவெளிலய நிரப்பும் 

ெலகயிலும், தகெல் பரெலல வமம்படுத்தவும் வமற்வகாள்ளப்படும் முயற்சியாக, திறன் வமம்பாடு & 

வதாழில்முலனவொர் அலமச்சகம், ‘Aatamanirbhar Skilled Employee Employer Mapping - சுயசார்புத் 

திறன்மிக்க ஊழியர்கள், உரிலமயாளர் வமப்பிங் (ASEEM)’ ெலலதளத்லதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

❖ திறன்மிக்க ஊழியர்கள் தங்களது நீடித்த ொழ்ொதாரத்லதக் கண்டறிய இது உதவும். ெர்த்தகத்தில் 

வபாட்டி மற்றும் வபாருளாதார ெளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்கும் திறன்மிக்க வதாழிலாளர்கலளப் பணியமர்த் 

-துெதுடன், வசயற்லகநுண்ணறிவுசார்ந்த தளம், அெர்களது ொழ்க்லகத்வதாழிலல ெழங்கி லகதூக் 

-கி விடுெலத வநாக்கமாகக் வகாண்டதாகும். இதன்மூலம், வதாழில்சார்ந்த உரிய திறலமகலள அலட 

-ெதுடன், வெலலொய்ப்புகலள உருொக்கும் சாத்தியக்கூறுகலள ஆராயமுடியும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.செவ்வாய் க ாளின் சுற்றுப்பாதைக்கு விண் லம் அனுப்பவுள்ள முைல் அரபு நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ. குவைத் 

இ. கத்தாா் 

ஈ. சவூதி அரரபியா 

❖ செவ்வாய்க ாளுக்கு விண் லம் அனுப்பும் ைனது முைல் திட்டத்தை ஐக்கிய அரபு அமீர ம் அண்தையில் 

அறிவித்ைது. இைன்மூலம் செவ்வாய் க ாளுக்கு விண் லம் ஏவிய முைல் அரபுநாடா  அது தி ழ்கிறது. 

ைற்கபாதுவதர அசைரிக்  ஐக்கிய நாடு ள், இந்தியா, கொவியத் ருஷியா & ஐகராப்பிய விண்சவளி 

மு தை ஆகியதவ ைட்டுகை செவ்வாய் க ாளுக்கு விண் லங் தள ஏவியுள்ளன. சீனா ைனது முைல் 

செவ்வாய் ஆராயும் ஊர்திதய ஏவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. மு ைது பின் ரஷீத் விண்சவளி தையம், 

ஐக்கிய அரபு அமீர த்தின் செவ்வாய் திட்டத்துக் ான மு தையா  உள்ளது. 

2.ைத்திய  ப்பல் அதைச்ெ த்தின் “ டற்பயண ைகொைா - 2020ஆம் ஆண்டுக் ான உைவி” முன்வதரவு, 

எந்ை ஆங்கிகலய  ாலத்துச் ெட்டத்தை ைாற்ற முற்படுகிறது? 
அ . கலங்கவர ைிளக்கம் சட்டம், 1927  

ஆ. கடரலார கப்பல்கள் சட்டம், 1838 

இ. உள்நாட்டு கப்பல்கள் சட்டம், 1917 

ஈ. கடல்ைழியாக சரக்குகவளக் ககாண்டு கசல்லும் இந்தியக் கப்பல்கள், 1925 

❖ பங்குைாரர் ள் ைற்றும் சபாதுைக் ளிடமிருந்து பரிந்துதர தளப் சபறுவைற்கு ஏதுவா , ‘ டற்பயண 

ைகொைா – 2020ஆம் ஆண்டுக் ான உைவி’ முன்வதரதவ ைத்திய  ப்பல் கபாக்குவரத்து அதைச்ெ ம் 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்ை வதரவு ைகொைா, 90 ஆண்டு ால பழதையான  லங் தர விளக் ச்ெட்டம், 

1927, என்பைற்கு ைாற்றீடா  முன்சைாழியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இச்ெட்ட வதரவு ைகொைாவானது,  லங் தர விளக் ங் ள் ைற்றும் வழி ாட்டும் விளக்கு  ப்பல் ளின் 

ைதலதை இயக்குநருக்கு கூடுைல் அதி ாரத்தை வழங்கும். பன்னாட்டளவில்  தடப்பிடிக் ப்படும் 

சிறந்ை நதடமுதற ள், பயணிக்கும்  ப்பலுக்கு வழி ாட்டும் உைவி ள் சைாடர்பான இந்தியாவின் 

பன்னாட்டு  டதைசபாறுப்புணர்வு ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியைா  இந்ை வதரவு ைகொைா உள்ளது. 

3.உல  ைக் ள்சைாத  நாள் அனுெரிக் ப்படுகிற கைதி எது? 
அ. ஜூவல 10 

ஆ. ஜூவல 11  

இ. ஜூவல 12 

ஈ. ஜூவல 13 
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❖ ஆண்டுகைாறும் ஜூதல.11 அன்று உல  ைக் ள்சைாத  நாள் அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ை நாள், முைன் 

முைலில், 1990ஆம் ஆண்டில் ச ாண்டாடப்பட்டது. 1987ஆம் ஆண்டு இகைநாளன்று உல  ைக் ள்சைாத  

ஐந்து பில்லியதன எட்டியகபாது, ‘ஐந்து பில்லியன் நாள்’ உருவாக்கிய விழிப்புணர்வால் ஈர்க் ப்பட்ட 

UNDP, ஜூதல.11ஆம் கைதிதய ைக் ள்சைாத  நாசளன  தடப்பிடிக்  பரிந்துதரத்ைது. “Putting the 

brakes on COVID-19: how to safeguard the health and rights of women and girls now” என்பது 2020ஆம் 

ஆண்டிற் ான பரப்புதரயின்  ருப்சபாருளாகும். 

4.அண்தைச் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற, ‘ஸ்வபிைான் அஞ்ெல்’ என்ற இடம் அதைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. ரமற்கு ைங்கம் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. சத்தீஸ்கா் 

ஈ. மத்திய பிரரதசம் 

❖ விடுைதலக்குப் பிறகு முைன்முதறயா  கபருந்து கெதவ சைாடங் ப்பட்டைன்  ாரணைா , ஒடிொவின் 

ைால் ான்கிரி ைாவட்டத்தில் அதைந்துள்ள, ‘ஸ்வபிைான் அஞ்ெல்’ என்ற இடம் அண்தைச் செய்தி ளில் 

இடம்சபற்றது. ைனித்துவிடப்பட்ட பகுதி என அதழக் ப்படும் இவ்விடம் மூன்று பக் ங் ளிலும் நீரால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. குருப்ரியா பாலம், இந்ைத் சைாதலதூரப் பகுதிதய ைாநிலத்தின் ைற்ற பகுதி ளுடன் 

இதணக்கிறது. இந்ைப் பயணி ள் கபருந்து கெதவக்கு முன்னர் வதர, கைாட்டார் படகு ள் ைற்றும் 

ொைாரண படகு ள் ைட்டுகை பயண முதற ளா  அங்கு இருந்து வந்ைன. 

5.ஹுருன் ஆராய்ச்சியின்படி, உல  க ாடீசுவரர் ளின் பட்டியலில் முக ஷ் அம்பானி சபற்றுள்ள இடம் 

என்ன? 
அ. ஐந்து  

ஆ. ஆறு 

இ. ஏழு 

ஈ. எட்டு 

❖ ரிதலயன்ஸ் சைாழிற்ொதல ள் நிறுவனத் ைதலவர் முக ஷ் அம்பானி, ஹுருன் ஆராய்ச்சியின்படி, 

உலகின் ஐந்ைாவது க ாடீசுவரர் என்ற சபருதைதயப்சபற்றார்.  டந்ை ைாைம், க ாடீசுவரர் பட்டியலில் 

எட்டாவது இடத்தில் அவர் இருந்ைார். 

❖ ைற்கபாது அவர், வாரன் பகபதவ விஞ்சி, சடஸ்லா நிறுவனர் எகலான் ைஸ்க் ைற்றும் தைக்கராொப்ட் 

முன்னாள் ைதலதைச் செயல் அதி ாரி ஸ்டீவ் பால்ைருடன் 5ஆம் இடத்தைப் பகிர்ந்துச ாண்டுள்ளார். 

அவரது நி ர சொத்து ைதிப்பு $78 பில்லியன் அசைரிக்  டாலரா  உயர்ந்துள்ளது. முன்னைா , ஜிகயா 

இயங்குைளங் ள், உல  முைலீட்டாளர் ளிடமிருந்து `117,588 க ாடி நிதிதயத் திரட்டியிருந்ைன. 
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6. ‘India Cycles4Change Challenge’ என்பது எந்ை ைத்திய அதைச்ெ த்தின் முன்சனடுப்பாகும்? 
அ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அவமச்சகம் 

ஆ. ைீட்டுைசதி மற்றும் நகா்ப்புற ைிைகாரங்கள் அவமச்சகம்  

இ. எாிசக்தி அவமச்சகம் 

ஈ. MSME அவமச்சகம் 

❖ “இந்தியாவில் ைாற்றம்  ாணவும் ெவால் தள எதிர்ச ாள்ளவும் மிதிவண்டி ஓட்டுகவாம்” என்ற 

இயக் த்தில் பங்க ற்பைற் ான பதிவு ஜூதல.10 அன்று சைாடங்கியது. இந்ை இயக் த் திட்டத்தை 

சபாலிவுறு ந ர இயக் த்தின் ஓர் அம்ெைா  ந ர்ப்புற கைம்பாடு, வீட்டுவெதித் துதற இதணயதைச்ெர் 

(ைனிப்சபாறுப்பு) ஹர்தீப் சிங் புரி  டந்ை ஜூன்.25 அன்று சைாடங்கிதவத்ைார். இந்தியா எதிர்ச ாள்ளும் 

ெவால்குறித்து விவரிப்பைற் ான அந்நி ழ்வின்கபாது, சபாலிவுறு ந ர உருவாக் த்தில் பங்க ற்கபார் 

பதிவிடுவைற்கு உைவும் வத யில் இதணயமும் சைாடங்கிதவக் ப்பட்டது. 

❖ இந்ைச் ெவால் பணியில் சபாலிவுறு ந ர இயக் த்தின்கீழ்வரும் அதனத்து ந ரங் ள், ைாநில ைற்றும் 

யூனியன் பிரகைெங் ளின் ைதலந ரங் ள், குறிப்பா  ஐந்து இலட்ெம் ைக் ள்சைாத யுள்ள அதனத்து 

ந ரங் ளும் பங்க ற் லாம். 

7.முைன்முதறயா , இந்திய இரயில்கவ, ஆந்திராவின்  ாய்ந்ை மிள ாதய, சிறப்பு ெரக்கு ரயில் ள்மூலம் 

எந்ை நாட்டிற்கு ச ாண்டுசென்றது? 
அ. ைங்கரதசம்  

ஆ. மியான்மா் 

இ. ரநபாளம் 

ஈ. லாரைாஸ் 

❖ இந்திய இரயில்கவ, ஆந்திர பிரகைெ ைாநிலம் குண்டூர் ைாவட்டத்தில் உள்ள சரட்டிபாலத்திலிருந்து 

வரமிள ாயுடன் நாட்டின் எல்தலதயத்ைாண்டி சிறப்பு ெரக்கு இரயிதல வங் கைெத்தின் சபனாகபால் 

என்ற இடத்துக்கு இயக்கியது. இைற்கு முன்னர்வதர, குண்டூர் பகுதிதயச் சுற்றியுள்ள விவொயி ளும், 

வணி ர் ளும் வரமிள ாதய ொதலவழியா கவ வங் கைெத்திற்கு சிறிய அளவில் ச ாண்டுசென்று 

வந்ைனர், அைற்கு, டன் ஒன்றுனுக்கு `7000 வதர செலவாகியது. 

8.கபாட்டி இரத்துசெய்யப்பட்டதை அடுத்து, வீரர்/வீராங் தன ளுக்கு $12.5 மில்லியன் அசைரிக்  டாலர் 

பரிசுத்சைாத தய வழங்  முடிவுசெய்துள்ள கபாட்டி எது? 
அ. ஆஸ்திரரலிய ஓப்பன் 

ஆ. பிரஞ்சு ஓப்பன் 

இ. ைிம்பிள்டன்  

ஈ. US ஓப்பன் 
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❖ கபாட்டி இரத்துசெய்யப்பட்டகபாதிலும், அறுநூற்றுக்கும் கைற்பட்ட வீரர் / வீராங் தன ளுக்கு, $12.5 

மில்லியன் அசைரிக்  டாலர் பரிசுத்சைாத தய பகிர்ந்ைளிப்பைா  விம்பிள்டன் கிளப்பின் அதி ாரி ள் 

அறிவித்துள்ளனர். உலகின் மி ப்பழதையான சடன்னிஸ் விதளயாட்டுப்கபாட்டியான இலண்டதனச் 

ொர்ந்ை ைதிப்புமிக்  விம்பிள்டன் ொம்பியன்ஷிப், COVID-19 சைாற்றுகநாயால் இரத்துசெய்யப்பட்டது. 

 ாப்பீட்டு கெதவ வழங்குநருடன்  லந்ைாகலாசித்ை பிறகு, முக்கிய நி ழ்வில் கபாட்டியிட்ட அதனத்து 

256 வீரர் ளுக்கும் பரிசுத்சைாத  ெைைா  பகிர்ந்ைளிக் ப்படும். 

9.சிறந்ை ொைதன ள் பதடத்ை சபருநிறுவனங் ள்பிரிவின்கீழ், ைதிப்புமிக்  ‘CII-ITC நிதலத்ைன்தை 

விருது - 2019’ஐ சவன்ற ைத்திய சபாதுத்துதற நிறுவனம் எது? 
அ. SAIL 

ஆ. NTPC Ltd.,  

இ. OIL 

ஈ. ONGC 

❖ சிறந்ை ொைதன ள் பதடத்ை சபருநிறுவனங் ள்பிரிவின்கீழ், ைத்திய எரிெக்தி அதைச்ெ த்தின்கீழுள்ள 

ைத்திய சபாதுத்துதற நிறுவனைான கைசிய அனல்மின்  ழ  நிறுவனம் (NTPC) ைதிப்புமிக்  CII-ITC 

நிதலத்ைன்தை விருது 2019’ஐ சவன்றுள்ளது. கைலும், சபருநிறுவன ெமூ ப்சபாறுப்புணர்வு பிரிவில், 

குறிப்பிடத்ைக்  ொைதனக் ான பாராட்டு தள அந்நிறுவனம் சபற்றுள்ளது. 

❖ மின்நிதலயங் தளச் சுற்றியுள்ள அைன் ெமூ ங் ளின் நீடித்ை வளர்ச்சிக்கு கைசிய அனல்மின்  ழ  

நிறுவனம் எப்கபாதும் பாடுபடுகிறது. அைன் முைன்தை சபருநிறுவன ெமூ ப்சபாறுப்புணர்வு திட்டைான 

GEM (சபண் ளுக்கு அதி ாரைளித்ைல் இயக் ம்), அைன் மின்நிதலயங் ளுக்கு அருக , பள்ளிக்குச் 

செல்லும் சிறுமி ளின் நலனுக் ா , பின்ைங்கிய பின்னணியிலிருந்துவரும் ஒட்டுசைாத்ை வளர்ச்சிக்கு 

ஆைரவளிக்  நான்கு வார குடியிருப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது. 

10.ஆண்டுகைாறும் ைலாலா நாள் ச ாண்டாடப்படுகிற கைதி எது? 
அ. ஜூவல 12  

ஆ. ஜூவல 13 

இ. ஜூவல 14 

ஈ. ஜூவல 15 

❖ சிறுமி ளின்  ல்விதய கைம்படுத்துவைற் ா  வாதிட்ட பதினாறு வயது பாகிஸ்ைான் ஆர்வலர் ைலாலா 

யூசுப்ொதய ச ளரவிப்பைற் ா , ஐ. நா அதவ, ஜூதல.12ஆம் கைதிதய ‘ைலாலா நாள்’ என அறிவித்ைது. 

2013ஆம் ஆண்டில் இகை நாளில்,  ல்வியில் பாலின ெைத்துவத்தின் அவசியம்குறித்து ஐக்கிய நாடு ள் 

அதவயின் ைதலதைய த்தில் ஓர் எழுச்சியூட்டும் உதரதய ைலாலா நி ழ்த்தினார். 

❖ அதைதிக் ான கநாபல் பரிசிதனப் சபற்ற அவர், அண்தையில், ஆக்ஸ்கபார்டு பல் தலயில் ைனது 

பட்டப்படிப்தப நிதறவு செய்ைார்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘e-crop’ என்ற பெயரில் ெயிர்களை இளையவழியில் ெதிவு பெய்யத்ப ொடங்கியுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. ஒடிசர 

ஈ. ததலுங்கரனர 

❖ ‘இ-ெயிர்’ என்ற பெயரில் ெயிர்களை இளையவழியில் ெதிவுபெய்வ ற்கொன முன்பனடுப்ளெ ஆந்திர 

பிரத ெ மொநில அரசு தமற்பகொண்டுள்ைது. மொநில வருவொய் மற்றும் தவைொண்துளற அதிகொரிகள் 

கூட்டொக இளைந்து இளையவழியில் ெயிர்கள் குறித்து விவரங்களைப் ெதிவுபெய்வொர்கள். கிரொம 

வருவொய் அதிகொரிகள் மற்றும் கிரொம தவைொண் உ வியொைர்கள் ஆகிதயொர் உழவர்களின் பெயர்கள், 

அவர்களின் நிலம், வங்கிக் கைக்கு மற்றும் அவர் ெயிரிட்ட ெயிர்கள்ெற்றிய விவரங்களை சிற்றூர் 

அைவில் ெதிவு பெய்வொர்கள். 

2.இந்திய ப ொழிற்துளற கூட்டளமப்பின் (CII) மின்னணு வணிகக்குழுவின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கொன 

 ளலவரொக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 
அ . குணரல் பரல்  

ஆ. தரரகித் பன்சரல் 

இ. பவிஷ் அகர்வரல் 

ஈ. விஜய் தசகர் சர்மர 

❖  னது மின்னணு வணிகக்குழுவின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கொன  ளலவரொக குைொல் ெொல் அவர்கள் 

பெொறுப்தெற்றுள்ை ொக இந்திய ப ொழிற்துளற கூட்டளமப்பு ெமீெத்தில் அறிவித் து. பிரெல மின்னணு 

வணிக நிறுவனமொன ஸ்னொப்டீலின் இளை நிறுவனர் மற்றும்  ளலளம நிர்வொக அதிகொரியொவொர் 

குைொல் ெொல். மின்னணு வணிகக் பகொள்ளக, நுகர்தவொர் ெொதுகொப்பு விதிகள் மற்றும் மின்னணு 

வணிகத்தின்மூலம் ஏற்றுமதிளய தமம்ெடுத்து ல் ஆகியளவ இக்குழுவின் ெணியொகும். 

3.முகக்கவெம் அணியுமொறு மக்களை வலியுறுத்துவ ற்கொக, ‘தரொதகொ-தடொதகொ’ என்ற ெரப்புளரளயத் 

ப ொடங்கவுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. குஜரரத் 

இ. மத்திய பிரததசம்  

ஈ. ஹரியரனர 

❖ முகக்கவெம் அணியுமொறு மக்களை வலியுறுத்துவ ற்கொக மத்திய பிரத ெ மொநில அரசு, ‘தரொதகொ -

தடொதகொ’ என்ற ெரப்புளரளயத் ப ொடங்கவுள்ைது. ஹிந்தி பமொழியில், ‘தரொதகொ – தடொதகொ’ என்றொல் 

‘நிறுத்து - ெரப்புளர’ என்று பெொருைொகும். 
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❖ பெொதுவிடங்களில் முகக்கவெம் அணியொ  மக்களிளடதய முகக்கவெம் அணியும்ெழக்கத்ள  ஏற்ெடுத்  

இது முற்ெடுகிறது. ‘ஜீவன் ெக்தி தயொஜனொ’ என்ற திட்டத்ள யும் அம்மொநில அரசு நடத்துகிறது; இ ன் 

கீழ், த ர்ந்ப டுக்கப்ெட்ட அளமப்புகள், மொநில மக்களுக்கு ஒரு முகக்கவெத்ள  `20 என்ற விளலயில் 

வழங்கும். 

4.நிகர சுழிய கரியமிலவொயு (CO2) உமிழ்ளவ அளட ற்கு, இந்திய இரயில்தவ நிர்ையித்துள்ை இலக்கு 

ஆண்டு என்ன? 
அ. 2025 

ஆ. 2027 

இ. 2030  

ஈ. 2035 

❖ இந்திய இரயில்தவ 2030ஆம் ஆண்டைவில் நிகர சுழிய கரியமில வொயு உமிழ்ளவ அளடவ ற்கொன 

இலக்ளக நிர்ையித்துள்ைது. ‘ெசுளம இரயில்தவ’யொக தவண்டும் என்ற இலக்ளக அளடவ ற்கொன, 

முயற்சிகளை அது விளரவுெடுத்தியுள்ைது. மின்மயமொக்கல், இரயில்களின் ஆற்றல் பெயல்திறளன 

தமம்ெடுத்து ல், நிளலயங்களுக்கு ெசுளம ெொன்றி ழ், இரயில் பெட்டிகளில் உயிரி-கழிப்ெளறகளை 

பெொருத்து ல் மற்றும் புதுப்பிக்கத் க்க எரிெக்தி வைங்களுக்கு மொறு ல் ஆகியளவ அ ன் சில 

முயற்சிகளில் அடங்கும். அண்ளமயில், மத்திய பிரத ெ மொநிலத்தின் பினொவில், 1.7 பமகொவொட் திறன் 

பகொண்ட ஆளல, BHEL உடன் இளைந்து நிறுவப்ெட்டது. 

5.அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘NEOWISE’ என்றொல் என்ன? 
அ. வரல்மீன்  

ஆ. சிறுதகரள் 

இ. விண்மீன் 

ஈ. புறக்தகரள் 

❖ ‘NEOWISE’ என்றும் அளழக்கப்ெடுகிற C/2020 F3 என்கிற வொல்மீன், இந்  ஆண்டு மொர்ச்.27 அன்று 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. இந்  வொல்மீன், வொனில் ப ரியும் என்ெ ொல் அண்ளமச் பெய்திகளில் இது இடம் 

பெற்றது. இந்தியொவில், அடிவொனத்திலிருந்து 20° ப ொளலவில் உள்ை வடதமற்கு வொனில், ‘NEOWISE’ 

வொல்மீன் ப ரியும். இது, 2020 ஜூளல.14 மு ல் 20 நொட்களுக்கு சூரிய அஸ் மனத்திற்குப் பிறகு 20 

நிமிடங்களுக்கு ப ரியும் என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. ஆகஸ்ட் மொ த்தில் அது மங்கிவிடும். 

6.ென்னொட்டு விண்பவளி அகொடமியின், நடப்ெொண்டுக்கொன (2020) வொன் கர்மன் விருள ப் பெற்றவர் 

யொர்? 
அ . Dr. K சிவன்  

ஆ. Dr. G சதீஷ் தரட்டி 

இ. தடஸ்ஸி தரமஸ் 

ஈ. ரிது கரிதரல்   
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❖ இந்திய விண்பவளி ஆய்வுளமயத்தின்  ளலவர் Dr. K சிவன், நடப்ெொண்டுக்கொன (2020) வொன் 

கர்மன் விருள ப் பெற்றவர் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைொர். ென்னொட்டு விண்பவளி அகொடமியொல் 

நிறுவப்ெட்ட இவ்விருது, எதிர்வரும் 2021 மொர்ச்சில் ெொரிஸில் வழங்கப்ெடும். விண்பவளி பெொறியொைர் 

மற்றும் ஏதரொளடனமிக்ஸ் நிபுைர் திதயொடர் வொன் கர்மனின் பெயரொல் இவ்விருது வழங்கப்ெட்டு 

வருகிறது. கஸ்துரி ரங்கன் மற்றும் U R இரொவுக்குப்பிறகு இவ்விருள ப் பெற்ற மூன்றொவது இந்தியரொக 

K சிவன் உள்ைொர். 

7.நிதியளித் லில்  ொமதித்  ொல் ெெொஹர் திட்டத்திலிருந்து இந்தியொளவ பவளிதயற்றிய நொடு எது? 
அ. ஆப்கரனிஸ்தரன் 

ஆ. ஈரரன்  

இ. மியரன்மர் 

ஈ. தநபரளம் 

❖ இந்தியொவும் ஈரொனும் நொன்கொண்டுகளுக்குமுன்பு ஆப்கொனிஸ் ொனின் எல்ளலயில் ெெொஹர் துளறமு 

-கத்திலிருந்து ஜொதக ன் வளர ரயில் ெொள  அளமப்ெ ற்கொக கூட்டிளனந் ன. அண்ளமயில், ஈரொன், 

இந்தியொவின் உ வியின்றி இத்திட்டத்ள த் ப ொடர முடிவுபெய் து. ெெொஹர்-ஜொதக ன் வளர ரயில் 

ெொள  அளமக்கும் ெணிளய ஈரொன் தெொக்குவரத்து அளமச்ெர் அண்ளமயில் ப ொடங்கினொர். ெமீெத்தில், 

ஈரொனுடனொன 25 ஆண்டுகொல $400 பில்லியன் ஒப்ெந் த்ள  சீனொ இறுதிபெய் து. 

8. $10 பில்லியன் டொலர் மதிப்பிலொன, ‘இந்தியொ டிஜிட்டல்மயமொக்கல் நிதியம்’ என்றொபவொன்ளறத் 

ப ொடங்கவுள்ை ப ொழில்நுட்ெ நிறுவனம் எது? 
அ. தபஸ்புக் 

ஆ. கூகிள்  

இ. அதமசரன் 

ஈ. ஆப்பிள் 

❖ கூகிள் நிறுவனத்தின்  ளலளமச் பெயல் அதிகொரி சுந் ர் பிச்ளெ, ெமீெத்தில், $10 பில்லியன் டொலர் 

மதிப்பிலொன, ‘இந்திய டிஜிட்டல்மயமொக்கல் நிதியம்’ என்றபவொன்ளற ப ொடங்குவ ொக அறிவித் ொர். 

இந்தியொவின் டிஜிட்டல் பெொருைொ ொரத்ள  விளரவுெடுத்துவதில் கவனஞ்பெலுத்திய, ‘கூகிள் ஃெொர் 

இந்தியொ’ என்ற பமய்நிகர் நிகழ்வில் இது அறிவிக்கப்ெட்டது. இந்  முயற்சியின்மூலம், கூகிள், அடுத்  5 

மு ல் ஏழொண்டுகளில், இந்தியொவில், சுமொர் `75000 தகொடி நிதிளய மு லீடு பெய்யும். ஒவ்பவொரு 

இந்தியருக்கும் மலிவு விளலயிலொன அணுகல் &  கவல்களை வழங்குவதில் இது கவனம் பெலுத்தும். 

9. வங்கத ெத்துக்கொன இந்தியொவின் புதிய உயரொளையரொக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 
அ. விக்ரம் துரரசரமி  

ஆ. அகிதலஷ் மிஸ்ரர 

இ. இந்திர மணி பரண்தட 

ஈ. அருண் K.சட்டர்ஜி 
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❖ விக்ரம் துளரெொமிளய வங்கத ெத்துக்கொன இந்தியொவின் புதிய உயரொளையரொக மத்திய அரசு 

நியமித்துள்ைது. இந்நியமனத்திற்கு முன்னர், பவளியுறவு அளமச்ெகத்தின் ென்னொட்டு அளமப்புகளின் 

கூடு ல் பெயலொைரொக இருந் ொர். ஆப்கொனிஸ் ொனின் புதிய தூ ரொக மற்பறொரு பவளியுறவு தெளவ 

அதிகொரி ருத்தரந்திர டொண்டன் நியமிக்கப்ெட்டுள்ைொர். அவர்  ற்தெொது ஜகொர்த் ொவில் ASEAN’க்கொன 

இந்திய தூ ரொக ெணியில் உள்ைொர். 

10.கொைொமல்தெொன குழந்ள களைக் கண்டுபிடிப்ெ ற்கொக, ‘ஆெதரஷன் முஸ்கொன்’ என்றபவொன்ளறத் 

ப ொடங்கியுள்ை மொநில அரசு எது? 
அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர 

இ. ஆந்திர பிரததசம்  

ஈ. குஜரரத் 

❖ ஆந்திர பிரத ெ மொநிலத்தின் அரசு அதிகொரிகள், அரசு ெொரொ நிறுவனங்களுடன் ( ன்னொர்வ ப ொண்டு 

நிறுவனங்கள்) இளைந்து அம்மொநிலத்தில், ‘ஆெதரஷன் முஸ்கொன்’ என்றபவொன்ளறத் ப ொடங்கினர். 

கொைொமல்தெொன சிறொர்களைக் கண்டுபிடிப்ெது, குழந்ள த் ப ொழிலொைர்கள் & வீட்டு தவளலகளில் 

ஈடுெடுத் ப்ெடும் சிறொர்களை மீட்ெது ஆகியவற்ளற இது  னது தநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ைது. இந்  

இயக்கத்தில் நூற்றுக்கைக்கொன குழந்ள கள் மீட்கப்ெடுவொர்கள். தமலும் அவர்கள், பெற்தறொருடன் 

ஒன்றுதெர்க்கப்ெடுவொர்கள் அல்லது  ங்குமிடத்தில் ெொதுகொப்ெொக இருத் ப்ெடுவொர்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சுகாதார அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, 2025ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டின் மைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

எத்தமை சதவீத அளவுக்கு மபாது சுகாதாரத்திற்கு மசலவிடப்படும்? 
அ. 1.5% 

ஆ. 2.0% 

இ. 2.5%  

ஈ. 5% 

❖ ைத்திய சுகாதார அமைச்சர் Dr. ஹர்ஷ் வர்தன், பதிமைந்தாவது நிதி ஆமையத்துடைாை சந்திப்பின் 

பபாது, மபாதுநலவாழ்வு மசலவிைங்கமள படிப்படியாக, எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டின் 

மைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.5 சதவீதைாக உயர்த்துவதாக அறிவித்தார். இது, 2017ஆம் ஆண்டின் 

பதசிய சுகாதாரக்மகாள்மகயில் இடம்மபற்றுள்ள அரசாங்கத்தின் இலக்காகும். நாட்டின் மைாத்த மபாது 

நலவாழ்வுச் மசலவிைங்களுள், மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆரம்ப நலவாழ்வுச் மசலவுகளுக்கு ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்படும் என்பமதயும் அவர் உறுதிப்படுத்திைார். 

2. USIBC’இன் (அமைரிக்கா - இந்தியா வர்த்தக சமப) உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருமத மவன்ற 

இந்தியர் யார்? 
அ. உதய் ககோடக் 

ஆ. N சந்திரகசகரன்  

இ. ரத்தன் டோடோ 

ஈ. நோரோயண மூோ்த்தி 

❖ TATA குழுைத்தின் தமலவர் N சந்திரபசகரன் நடப்பாண்டுக்காை அமைரிக்க-இந்தியா வர்த்தக 

சமபயின் (USIBC) உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருதுக்கு பதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடன், 

லாக்ஹீட் ைார்ட்டின் தமலமைச் மசயலதிகாரி ஜிம் மடக்மலட்டும் இவ்விருமதப் மபறுவார். USIBC’இன் 

இந்த உலகளாவிய தமலமைத்துவ விருதுகள், நிர்வாகிகளுக்கு அவர்களின் தமலமைத்துவத்மதயும் 

இந்தியாவுக்கும் அமைரிக்காவிற்கும் இமடயிலாை வணிகத்மத பைம்படுத்துவதில் அவர்களின் 

பங்களிப்மபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படுகின்றை. 

3. ‘PRAGYATA’ என்ற வழிகாட்டுதல் மதாகுப்மப மவளியிட்டுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. MSME அமைச்சகை் 

ஆ. கேளோண்மை ைற்றுை் உழேோ்நல அமைச்சகை் 

இ. ைனித ேள கைை்போட்டு அமைச்சகை்  

ஈ. சுகோதோர ைற்றுை் குடுை்பநல அமைச்சகை் 

❖ ைனிதவள பைம்பாட்டு அமைச்சர் ரபைஷ் பபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ டிஜிட்டல் கல்விகுறித்த “பிரக்யாட்டா” 

வழிகாட்டுதல்கமள புது தில்லியில் காமைாளிக்காட்சிமூலம் மவளியிட்டார். இதில் இமையம் (அ) 
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டிஜிட்டல்வழி கற்றலில் எட்டுப் படிகள் உள்ளை; அதாவது திட்டம் – விைர்சைம் – ஏற்பாடு – வழிகாட்டி 

- யாக் (பபச்சு) - பாடப்பணி - கண்காணித்தல் - பாராட்டு. 

❖ இந்தப் படிகள் டிஜிட்டல் கல்வியின் திட்டமிடலுக்கும், மசயல்படுத்தலுக்கும் படிப்படியாக எடுத்துக்காட்டுக 

-ளுடன் வழிகாட்டுகின்றை. மபற்பறார்கமளப் மபாறுத்தவமர, வீட்டிலுள்ள குழந்மதகளுக்காை 

இமையப் பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுடன் உடல், ைைநலம் ைற்றும் நல்வாழ்வின் அவசியத்மதப் 

புரிந்துமகாள்ள இந்த வழிகாட்டுதல் உதவுகிறது. 

4.இந்தியாவின் முதல் கப்பல்விட்டு கப்பலுக்கு சரக்கு ைாற்றும் மையைாை வல்லற்பாதம் முமையம் 

உருவாக்கப்படுகிற ைாநிலம் எது? 
அ. தைிழ்நோடு 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசை் 

இ. ககரளோ  

ஈ. ககோேோ 

❖ உள்ளூரில் வல்லற்பாதம் முமையம் என்று அமழக்கப்படும் மகாச்சி சர்வபதச சரக்குப் மபட்டகக் கப்பல் 

விட்டு கப்பல் ைாற்றும் முமையம், இந்திய கடற்கமரப்பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வமகயிலாை 

இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இது, இந்தியாவின் முதல் கப்பல்விட்டு கப்பலுக்கு சரக்குகமள ைாற்றும் 

முமையம் எைக் கூறப்படுகிறது. அண்மையில், இந்த முமையத்தில் பைற்மகாள்ளப்பட்ட வளர்ச்சிப் 

பணிகமள ைத்திய கப்பல் துமற அமைச்சர் ைன்சுக் ைண்டவியா ஆய்வுமசய்தார். 

❖ துமறமுகத்தில் உள்ள இந்த முமையம், மகாள்கலன்கமளக் மகயாளுகிறது, அவற்மற பசமித்து 

மவக்கிறது ைற்றும் அவற்மற ைற்ற கப்பல்களுக்கு ைாற்றுகிறது. இது, சரக்குகமள ைாற்றும் முமையம் 

என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

5.முதிபயார்களில் COVID-19 இறப்மபக் குமறப்பதில் BCG தடுப்பூசியின் மசயல்திறமைப்பற்றி ஆய்வு 

மசய்வதற்காக பசாதமைமயான்மற நடத்தவுள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. தைிழ்நோடு  

ஆ. ஆந்திர பிரகதசை் 

இ. ைகோரோஷ்டிரோ 

ஈ. கோ்நோடகோ 

❖ முதிபயார்களில் COVID-19 இறப்மபக் குமறப்பதில் BCG தடுப்பூசியின் மசயல்திறமைப்பற்றி ஆய்வு 

மசய்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு பசாதமைமயான்மறத் மதாடங்கவுள்ளது. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

கழகம் (ICMR) ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்தச் பசாதமைமய, மசன்மையில் உள்ள பதசிய காசபநாய் 

ஆராய்ச்சி நிறுவைம் பைற்மகாள்ளும். BCG (Bacille Calmette-Guerin) ஆைது காசபநாய்க்கு எதிராை 

தடுப்பூசியாக, 50 ஆண்டுகளாக பச்சிளங்குழந்மதகளுக்கு மசலுத்தப்பட்டு வருகிறது.  
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6.நார் வாரியம் என்பது எந்த ைத்திய அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் ஒரு சட்டபூர்வ அமைப்பாகும்? 
அ. கேளோண்மை ைற்றுை் உழேோ்நல அமைச்சகை் 

ஆ. MSME அமைச்சகை்  

இ. ேணிகை் ைற்றுை் ததோழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஈ. ஊரக ேளோ்ச்சி அமைச்சகை் 

❖ நார் வாரியம் என்பது MSME அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் நார் மதாழிற்சாமலகள் சட்டம் 1953’இன் 

கீழ் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வைாை அமைப்பாகும். சமீபத்தில், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவிலிருந்து பதங்காய் நார் & கயிறு உற்பத்திப்மபாருள்கள் `2757.90 பகாடிக்கு ஏற்றுைதி 

மசய்யப்பட்டுள்ளை. இது முன்மைப்பபாதும் இல்லாத அளமவவிடவும் அதிகைாகும். முந்மதய 2018-

19ஆம் ஆண்மடவிட சுைார் ̀ 30 பகாடி அதிகைாகும். 2019-20’இல் 9,88,996 மைட்ரிக் டன் கயிறு & கயிறு 

உற்பத்திப் மபாருள்கள் ஏற்றுைதியாைது. இது 2018-19’இல் 9,64,046 மைட்ரிக் டன்ைாக இருந்தது. 

7.வணிகம் ைற்றும் மதாழிற்துமற (CCI) இளம் தமலவர்கள் முன்மைடுப்மபத் மதாடங்கியுள்ள பிராந்திய 

அமைப்பு எது? 
அ. BRICS  

ஆ. ASEAN 

இ. G20 

ஈ. G7 

❖ BRICS வணிகம் & மதாழிற்துமற சமபயாைது (CCI) BRICS CCI இளம் தமலவர்கள் முன்மைடுப்மப 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இளம் தமலமைத்துவப்பண்புகள் & மதாழில்முமைபவாமர ஆதரிப்பதற்கும் 

வளர்த்மதடுப்பதவதற்கும் ஒரு பநாக்கத்துடன் இந்த முன்மைடுப்பு மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. உறுப்பு 

நாடுகளில், இமளபயார்களுக்கு மதாழில் வாய்ப்பு ைற்றும் பவமலவாய்ப்புகமள வழங்குவமதயும் இது 

பநாக்கைாகக்மகாண்டுள்ளது.  

8.எந்நாட்படாடு இமைந்து, இந்தியா, ஒரு மைய்நிகராை ‘உைவுப்பதப்படுத்துதல் மதாடர்பாை வணிகத் 

திட்டத்மத’ நடத்தியது? 
அ. பிரோன்ஸ் 

ஆ. இத்தோலி  

இ. தெோ்ைனி 

ஈ. ெப்போன் 

❖ ைத்திய உைவுப்பதப்படுத்தும் மதாழிலகங்கள் அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் மகளர், மைய்நிகராை டிஜிட்டல் 

இந்பதா - உைவு பதப்படுத்துதல் மதாடர்பாை இத்தாலிய வணிகத்திட்டத்மதத் மதாடங்கிமவத்தார். 

இவ்விரு நாள் நிகழ்வில் டிஜிட்டல் ைாநாடுகள், வர்த்தக கண்காட்சி ைற்றும் B 2 B (பிசிைஸ் டூ பிசிைஸ்) 

கூட்டங்கள் அடங்கும். இதில் 23 இத்தாலிய நிறுவைங்கள் கலந்துமகாள்கின்றை. 
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❖ இந்த டிஜிட்டல் துமறசார் வணிக பநாக்கம் இந்தியாவிற்கும் இத்தாலிக்கும் இமடயிலாை இருதரப்பு 

வர்த்தகத்மத ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9.இந்தியா முதல் ‘பசகா’ வமரயிலாை புதிய வர்த்தக பாமத திறக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விடம் அமைந்துள்ள 

நாடு எது? 
அ. ேங்ககதசை் 

ஆ. பூட்டோன்  

இ. ைியோன்ைோ் 

ஈ. கநபோளை் 

❖ இந்தியாவும் பூட்டானும் அண்மையில் பைற்கு வங்க ைாநிலத்தின் மெய்கான் ைற்றும் பூட்டானின் பசகா 

இமடபய ஒரு புதிய வர்த்தக வழிமயத்திறந்தை. மெய்கான் ைற்றும் பசகாவில் உள்ள அபல இமடபய 

ைாற்று வர்த்தகப்பாமத வழியாக மபாருட்கமள ஏற்றிச்மசல்லும் வண்டிகள் மசன்றுவந்தை. திம்புவில் 

உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் கூற்றுப்படி, கூடுதல் தமரவழி சுங்கச்சாவடிகள் இந்திய அரசாங்கத்தால் 

பசகாவின் அபலவில் திறக்கப்பட்டுள்ளை. 

10.நார்பவ நிறுவைைாை ASKO பைரிமடம் AS நிறுவைத்திற்கு, மின்சாரத்தில் இயங்கும் தானியங்கு 

படகுகமள கட்டவுள்ள இந்திய கப்பல்கட்டும் தளம் எது? 
அ. தகோச்சி கப்பல்கட்டுந்தளை்  

ஆ. கோோ்டன் ோீச் கப்பல் கட்டுநோ்கள் & தபோறியோளோ்கள் 

இ. ைசகன் கப்பல்கட்டுந்தளை் 

ஈ. ஹிந்துஸ்தோன் கப்பல்கட்டுந்தளை் 

❖ பகரள ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ள மகாச்சி கப்பல்கட்டுந்தளம், இரு தானியங்கி மின்சாரக் கப்பல்கமள 

உருவாக்கி, நார்பவயின் ASKO பைரிமடம் AS நிறுவைத்துக்கு வழங்குவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்நிறுவைம், நார்பவயில் சில்லமர வணிகத்தில் மபரும் நிறுவைங்களுள் 

ஒன்றாக விளங்கும் நார்ெஸ் குரூப்பன் ASA குழுைத்தின் துமை நிறுவைைாகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்துக்கு நார்பவ அரசாங்கம் பகுதியளவு நிதியளித்துள்ளது. உமிழ்வற்ற பபாக்குவரத்பத 

இதன் பநாக்கைாகும். 67 மீ., நீளமுள்ள இந்தக் கப்பல்கள் முழு மின்சாரப் படகாக வழங்கப்படும். மகாச்சி 

நீர் மைட்பராவிற்காக 23 கலப்பிை மின்சாரப் படகுகமளயும் அந்தக் கப்பல்கட்டுந்தளம் கட்டிவருகிறது. 
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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. 
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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. 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                                   2020 ஜூலை 28 & 29 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

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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