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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.உலைச்சாம்பலை க

ாண்டுகசல்லும் தனது உட் ட்டலைப்பிற் ா சமீபத்திய கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற,

‘ரிஹந்த் திட்டம்’ அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது?
அ. ஹரியரனர
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. பஞ்சரப்
ஈ. இரரஜஸ
் தரன்
❖ ததசிய அனல்மின்

ழ ைானது (NTPC) உத்தரபிரததசத்தில் ரிஹந்த் திட்டத்தில் உட் ட்டலைப்லபக்

ட்டியுள்ளது. சிகைன்ட் ஆலை ளுக்கு ைலிவு விலையில் உலைச்சாம்பலை கைாத்தைா
கசல்வதற் ா

க ாண்டு

இத்திட்டம் வடிவலைக் ப்பட்டுள்ளது. மின்னுற்பத்தி நிலையங் ளில் உள்ள உலைச்

சாம்பலை முழுலையா ப் பயன்படுத்த NTPC உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்திய இரயில்தவயின் ஏற்றுதல்
வசதி லளப்பயன்படுத்தி, உலைச்சாம்பலை (flyash) பயனுள்ள முலறயில் பயன்படுத்த, மின்னுற்பத்தி
நிலையங் ள் அவற்றின் உட் ட்டலைப்லப தைம்படுத்தும்.

2.இந்திய பள்ளிைாணாக்

ருக்கு கசயற்ல நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பலடயிைான கதாகுதிலயத்கதாடங்

NITI ஆதயாக்கின் அடல் புத்தாக் இயக் த்துடன் (AIM) அண்லையில் ஒத்துலழத்த சங் ம் எது?
அ. இன்டெல்
ஆ. IBM
இ. CDAC
ஈ. NASSCOM 
❖ ததசிய கைன்கபாருள் ைற்றும் தசலவ நிறுவனங் ளின் சங் ைானது (NASSCOM) அண்லையில் NITI
ஆதயாக்கின் அடல் புத்தாக்

இயக் த்துடன் (AIM) இலணந்து இந்திய பள்ளிைாணாக் ருக் ா

ஒரு

கசயற்ல நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பலடயிைான பாடத்கதாகுதிலய அறிமு ப்படுத்தியது.
❖ AI அடிப்பலடயிைான இந்தப் பாடத்கதாகுதி கிட்டத்தட்ட 5,000 அடல் டிங் ரிங் ஆய்வ ங் ளில் (ATL)
கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இது 2.5 மில்லியன் ைாணாக் லர எட்டும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. AI
ருத்தாக் ங் ளில் கசயல்பாடு ள் ைற்றும் ாகணாளி லளக்க ாண்ட இந்தப் பாடத்கதாகுதி பிப்ரவரி
27 முதல் அறிமு ப்படுத்தப்படவுள்ளது.

3. ‘பைாச’ ைைருடன் கூடிய தனது புதிய ைாநிைச் சின்னத்லத கவளியிட்ட ைாநிைம் / யூனியன் பிரததசம்
எது?
அ. தேரளம்
் ெ் 
ஆ. ஜரர்ே்ேண
இ. பஞ்சரப்
ஈ. ேர்நரெேம்
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❖ ஜார்க் ண்ட் ைாநிை அரசு தனது ைாநிைத்திற் ான புதிய சின்னத்லத கவளியிட்டுள்ளது. இதலன
இராஞ்சியில் லவத்து அம்ைாநிை முதைலைச்சர் தஹைந்த் தசாரன் கவளியிட்டார். வட்ட வடிவிைான
இச்சின்னத்தில் இடம்கபற்றுள்ள கசறிவான வட்டங் ளுக்கு இலடதய இந்திய ஒன்றியத்தின் ததசிய
சின்னம் லவக் ப்பட்டுள்ளது. இந்தச் கசறிவான வட்டங் ள், அம்ைாநிைத்தின் ஏராளைான இயற்ல
வளங் லளயும் அதன் வளைான

ைாசாரத்லதயும் சித்தரிக்கின்றன. ஜார்க் ண்ட் ைாநிை ைைரான

‘பைாச’ ைைலரயும் ைாநிை விைங் ான ‘யாலன’லயயும் இந்தச் சின்னம் க ாண்டுள்ளது.

4.எவ்விரு அலைப்பு

லளச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ள், நிைவின் தைற்பரப்லப பயன்படுத்தி சுடு ற் லள

(bricks) உருவாக்கும் கசயல்முலறலய உருவாக்கியுள்ளனர்?
அ. HAL & DRDO
ஆ. NASA & DRDO
இ. IISc & ISRO 
ஈ. NASA & ISRO
❖ இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) ைற்றும் இந்திய விண்கவளி ஆய்வுலையம் (ISRO) ஆகியவற்றின்
ஆராய்ச்சிக்குழு, நிைவின் தைற்பரப்பில், ‘சுடு ல்தபான்ற ட்டலைப்லப’ உருவாக்கும் கசயல்முலறலய
உருவாக்கியுள்ளது. இந்தச்சுடு ற் லள, நிைவின் தைற்பரப்பில் ட்டலைப்பு லள இலணக் பயன்படு
-த்தைாம் என ஆராய்ச்சியாளர் ள் கதரிவிக்கின்றனர்.
❖ யூரியா ைற்றும் நிைவு ைண் ஆகியலவ இந்தச் கசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மூைப்கபாருட் ளாகும்.
பாக்டீரியா ைற்றும் க ாத்தவலர ஆகியவற்லற பயன்படுத்தி இது உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.

5.ISRO’இன் சந்திரயான்-2 விண் சுற்றுக்

ைனால் படகைடுக் ப்பட்ட பபரும்பள்ளத்தின் கபயகரன்ன?

அ. லூனரர் டபரும்பள்ளம்
ஆ. சரரரபரய் டபரும்பள்ளம் 
இ. ேலரம் டபரும்பள்ளம்
ஈ. ஆப்டிமஸ
் டபரும்பள்ளம்
❖ சந்திரயான் -2 விண் சுற்றுக் ைனில் இருந்த Terrain Mapping Camera-2 (TMC-2), அண்லையில்,
நிைவின் தைற்பரப்பில் உள்ள, “சாராபாய் கபரும்பள்ள”த்லத படகைடுத்துள்ளதா

இந்திய விண்கவளி

ஆய்வு லையம் (ISRO) கதரிவித்துள்ளது. இந்தப் பபரும்பள்ளம் நிைவின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள
“ைதர கசரினிடாடிஸி”ல் அலைந்துள்ளது; இது, எரிைலைக்குழம்புப் படிவால் ஆன பரந்த தட்லடயான
பகுதியாகும். இந்தப் கபரும்பள்ளம் சராசரியா

1.7 கிதைா மீட்டர் ஆழத்லதக் க ாண்டுள்ளது ைற்றும்

அதன் சுவர் ள் சராசரியா 25° முதல் 30° வலர சாய்லவக் க ாண்டிருப்பதா த் கதரிகிறது.

6.பாது

ாப்பு அலைச்சரால் அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட, ‘க ாங்கூர் ஏவு லண தசாதலன உப ரணங் லள’

உருவாக்கிய அலைப்பு எது?
அ. DRDO

ஆ. பரரத நில அேழ்வு நிறுவனம்

இ. பரரத டெனமிே்ஸ
் லிெ் 

ஈ. பரரத மின்னணு நிறுவனம்
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❖ பாரத லடனமிக்ஸ் நிறுவனத்தால் (BDL) உள்நாட்டிதைதய உருவாக் ப்பட்ட, “க ாங்கூர் ஏவு லண
தசாதலன உப ரணங் ள்” ைற்றும் “க ாங்கூர் ஏவி பரிதசாதலன உப ரணங் ள்” ஆகியவற்லற
பாது ாப்பு அலைச்சர் கதாடக்கிலவத்தார்.
❖ “தற்சார்பு இந்தியா” வார க ாண்டாட்டங் ளின் ஒருபகுதியா , BDL’ஆல் வடிவமைக்கப்பட்ட க ாங்கூர்
- M பீரங்கி எதிர்ப்பு ட்டலள ஏவு லண ள் ைற்றும் க ாங்கூர் - M ஏவு லண ஏவி ள் ஆகிய இரு
உப ரணங் ளும் அவற்றின் தசலவத்திறலன சரிபார்ப்பதற் ா

அறிமு ப்படுத்தப்பட்டன. முன்னர்

இந்தத் தயாரிப்பு ள் அலனத்தும் இரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குைதி கசய்யப்பட்டன.

7.அண்லைச் கசய்தி

ளில் இடம்கபற்ற, ‘அடல் சுரங் ம்’ அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

அ. உத்தர பிரததசம்
ஆ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 
இ. சிே்ேிம்
ஈ. ேர்நரெேர
❖ தராதங்

ணவாயின்கீழ் அலைந்துள்ள உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுரங் ப்பாலதக்கு,

டந்த

ஆண்டு டிசம்பரில் முன்னாள் பிரதைர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் கபயர் சூட்டப்பட்டது. தராதங்கில்
உள்ள, ‘அடல் சுரங் ப்பாலத’ 2020 கசப்டம்பருக்குள் பிரதைர் தைாடியால் திறக் ப்படும் என ஹிைாச்சை
பிரததச ைாநிை முதைலைச்சர் கஜய் ராம் தாக்கூர் அண்லையில் அறிவித்தார். 8.8 கிமீ நீளமுள்ள இந்தச்
சுரங் ப்பாலத, உைகில் உள்ள மி நீளைான சுரங் ப்பாலத ளுள் ஒன்றா இருக்கும். இந்தச் சுரங் ம்,
டல் ைட்டத்தில் இருந்து சுைார் 3000 மீட்டர் உயரத்தில் அலைந்துள்ளது.

8. அண்லைச் கசய்தி

ளில் இடம்கபற்ற, ‘ ங்த ாத்ரி ததசிய பூங் ா’ அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

் ெ் 
அ. உத்தரேண
ஆ. சிே்ேிம்
இ. அஸ
் ஸரம்
ஈ. பீேரர்
❖ எழுபது ஆண்டு ளுக்கு முன் அழிந்துதபானதா க் ருதப்படும் ம்பளி பறக்கும் அணில், உத்தர ண்ட்
ைாநிைம்

ங்த ாத்ரி ததசிய பூங் ாவில் அண்மையில்

ாணப்பட்டது. வன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின்

கூற்றுப்படி, இக் ம்பளி பறக்கும் அணில் IUCN சிவப்புப்பட்டியலில் இடம்கபற்றுள்ளது. ததசிய பூங் ாவில்
நடத்தப்பட்ட ணக்க டுப்பின்தபாது இது ாணப்பட்டது. இவ்விைங்கு அதன் ம்பளி தபான்ற உதராை
ந ங் லள ஒரு வான்குலடதபான்று பயன்படுத்தி பறக்கிறது.

9.அண்லைச் கசய்தி

ளில் இடம்கபற்ற CAMPA நிதியத்துடன் கதாடர்புலடய ைத்திய அலைச்ச ம் எது?

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 
ஆ. உள்துடை அடமச்சேம்
இ. டவளியுைவு அடமச்சேம்
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ஈ. உழவு & உழவர் நல அடமச்சேம்
❖ CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) நிதியில் எண்பது
சதவீதத்லத ாடு வளர்ப்பு (அ) ததாட்டங் ளுக்கு ைட்டுதை பயன்படுத்தப்பட தவண்டும் என்றும் இருபது
சதவீதத்லத திறன் தைம்பாட்டுக் ா பயன்படுத்திக் க ாள்ளைாம் என்றும் ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம்
&

ாைநிலை ைாற்ற அலைச்சர் பிர ாஷ் ஜவதட ர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அண்லைய நிதி ஆலணயம்

வனப்பகுதிக் ான நிதிப்பகிர்லவ பத்து சதவீதைா உயர்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக் து.

10.எல்லைப் பாது

ாப்புப் பலடயின் (BSF) தலைலை இயக்குநரா நியமிக் ப்பட்டுள்ளவர் யார்?

அ. இரரதேஷ் அஸ
் தரனர 
ஆ. நரதேஸ
் வர இரரவ்
இ. ரிஷி குமரர் சுே்லர
ஈ. இரஞ்சித் சின்ஹர
❖ எல்லைப் பாது ாப்புப் பலடயின் (BSF) தமைமை இயக்குநரா

இராத ஷ் அஸ்தானா, IPS நியைனம்

கசய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நியைனத்திற்கு முன்பு, அவர்,

டந்த 2019 ஜனவரி முதல் உள்நாட்டு வான்

தபாக்குவரத்து பாது ாப்பு பணிய த்தின் தலைவரா

பணிபுரிந்துவந்தார். S S ததஸ்வால் அவருக்கு

பதிைா

அந்தப்பதவியில் அைரவுள்ளார். தற்தபாலதய BSF தலைவர் R K சுக்ைா, 2020 பிப்ரவரியில்

ஓய்வுகபறவுள்ளார். இராத ஷ் அஸ்தானா, 1984ஆம் ஆண்டுத்கதாகுதி IPS அதி ாரியா வும், ைத்திய
புைனாய்வுப் பிரிவின் முன்னாள் அதி ாரியா வும் இருந்தார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.பழங்குடியினரின் நலத்தை மேம்படுத்துவைற்காக ேத்திய பழங்குடியினர் நலத்துதை அதேச்சகத்ைால்
தைாடங்கப்பட்ட வதலத்ைளத்தின் தபயதென்ன?
அ. ஆர ோக்யோ
ஆ. ஸ
் வஸ
் த்யோ 
இ. வந்தனோ
ஈ. பழங்குடி இ க்ஷோ
❖ “ஸ்வஸ்ையா” என்ை பழங்குடியினர் நலவாழ்வு, ஊட்டச்சத்து வதலத்ைளம், ‘அமலக்’ என்ை நலவாழ்வு
ேற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்ை மின்னணு-தசய்திேடல் ஆகியவற்தை ேத்திய பழங்குடியினர் நலத்துதை
அதேச்சர் அர்ஜுன் முண்டா, அண்தேயில் தைாடக்கிதவத்ைார்.
❖ இந்ை ஒற்தைத்ைளத்தில் இந்தியாவின் பழங்குடி ேக்கள் தைாடர்பான அதனத்து நலவாழ்வு ேற்றும்
ஊட்டச்சத்து தைாடர்பான ைகவல்களும் கிதடக்கப்தபறும். புதிய நதடமுதைகள், ஆொய்ச்சியின்
சுருக்கங்கள், கள ஆய்வுகள், இந்தியாவின் பல்மவறு பகுதிகளிலிருந்து திெட்டப்பட்ட நதடமுதைகள்
ஆகியவற்தை, ‘ஸ்வஸ்ையா’ மசகரித்து வழங்கும். பழங்குடியின ேக்களுக்கு நலவாழ்வு & ஊட்டச்சத்து
தைாடர்பான தகாள்தககதள சான்ைாைாெங்களின் அடிப்பதடயில் வகுக்கவும் முடிவுகள் எடுக்கவும்
மைதவயான உள்ளீடுகதள இது வழங்கும்.

2.உலக சூரிய ஆற்றல் தைாழில்நுட்ப உச்சிோநாட்தட நடத்ைவுள்ள அதேப்பு எது?
அ. பன்னோட்டு சூோிய ஆற்றல் கூட்டணி 
ஆ. உலக வோ்த்தக சங்கம்
இ. ஐநோ சுற்றுச்சூழல் திட்டம்
ஈ. இயற்ககக்கோன உலகளோவிய நிதியம்
❖ பன்னாட்டு சூரிய ஆற்ைல் கூட்டணி (ISA) ைனது முைல் உலக சூரிய தைாழில்நுட்ப உச்சிோநாட்தட
தேய்நிகொக வரும் 2020 தசப்.8 அன்று நடத்ைவுள்ளது. ISA ஆனது 121 நாடுகளின் கூட்டணியாகும்;
இது, குருகிொதே ைதலதேயிடோகக்தகாண்டு இந்தியாவால் தைாடங்கப்பட்டைாகும். இந்தியப்பிெைேர்
மோடியும், ISA ைதலவரும் புது ேற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தித் திைன் மேம்பாட்டு அதேச்சருோன
R K சிங் ஆகிய ோர் இவ்வுச்சிோநாட்டில் தைாடக்கவுதெ நிகழ்த்ைவுள்ளனர். சூரிய ஆற்ைதல திைம்பட
பயன்படுத்தும் தைாழில்நுட்பங்கதள பயன்படுத்துவதில் இந்ை நிகழ்வு கவனம் தசலுத்தும்.

3. ‘நடுவணெசு நிதியுைவியின் கீழியங்கும் நிறுவனங்கள்’ பிரிவில், புதுதேயில் சாைதன அடிப்பதடயில்
அடல் ைெவரிதச அதேப்புகளின் பட்டியல் (ARIIA) 2020’இல் முைலிடம் பிடித்ை நிறுவனம் எது?
அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம், பபங்களூரு

ஆ. IIT பமட் ோஸ
் 

இ. IIT பம்பாய்

ஈ. IIT தில்லி
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❖ இந்தியக்குடியெசுத் துதணத்ைதலவர் M தவங்தகயா, புதுதேயில் சாைதன அடிப்பதடயில் அடல்
ைெவரிதச அதேப்புகளின் பட்டியல் (ARIIA) 2020’ஐ அறிவித்ைார். இது, ேத்திய கல்வி அதேச்சகத்தின்
முன்தனடுப்பாகும். இந்திய தைாழில்நுட்ப நிறுவனம் – தேட்ொஸ் (IIT-M), “நடுவணெசு நிதியுைவியின்
கீழியங்கும் நிறுவனங்கள்” பிரிவின்கீழ் முைலிடத்தையும், IIT மும்தப ேற்றும் IIT தில்லி ஆகியதவ
முதைமய இெண்டாவது & மூன்ைாவது இடத்தையும் பிடித்ைன. தைாழில்முதனவு, புதுதேயான கற்ைல்
அறிவுசார் தசாத்துருவாக்கம் ேற்றும் தைாழில்நுட்ப பரிோற்ைம் உள்ளிட்ட பல்மவறு அளவுமகால்களில்,
கல்லூரிகதள, இந்ைப் பட்டியல் ேதிப்பீடு தசய்கிைது.

4.இந்தியாவில், “புத்ைாக்க சவால் நிதியத்தை” தைாடங்கியுள்ள நாட்டின் அெசு எது?
அ. ஐக்கியப் ரப

சு 

ஆ. ஆஸ
் திர லியோ
இ. பிர சில்
ஈ. பெோ்மனி
❖ ஐக்கியப் மபெெசானது (UK) இந்தியாவில் £3 மில்லியன் ேதிப்பிலான, “புத்ைாக்க சவால் நிதியத்தை”
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. COVID-19 ேற்றும் பிை சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்ைல்கள் மபான்ை கடுதேயான
உலகளாவிய சவால்கதளக்தகயாளுவதற்கு தைாழிற்துதை ேற்றும் கல்விசார் அறிவியலாளர்களுக்கு
ஆைெவளிப்பதை இந்நிதியம் ைனது மநாக்கோகக்தகாண்டுள்ளது.
❖ “UK இந்தியா தைாழில்நுட்ப கூட்டாண்தே”இன்கீழ் சிைந்ை அறிவியலாளர்கதள ஒன்றிதணப்பதை
இந்நிதியம் மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. ஆொய்ச்சி முன்தோழிவுகதள சேர்ப்பிக்க, கர்நாடகாவில்
அதேந்துள்ள “AI-ைெவுத் தைாகுதி” ேற்றும் ேகாொஷ்டிொவில் அதேந்துள்ள “எதிர்கால திெள் தைாகுதி”
ஆகியவற்றுடன் தைாடர்புதடய புதுதேயாளர்களுக்கு இந்நிதியம் அதழப்பு விடுத்துள்ளது.

5.இந்திய இெயில்மவயால், எந்ை ோநிலத்தில், உலகின் மிகவுயெோன ‘தூண் பாலம்’ கட்டப்படுகிைது?
அ. அருணோச்சல பி ரதசம்
ஆ. ஹிமோச்சல பி ரதசம்
இ. மணிப்பூோ் 
ஈ. ரமகோலயோ
❖ உலகின் மிகவுயெோன ‘தூண் பாலம்’, ேணிப்பூரில், இந்திய இெயில்மவயால் “இஜாய்” ஆற்றின்
குறுக்மக கட்டப்பட்டு வருகிைது. அைன் மிகவுயெோன தூணின் உயெம் 141 மீட்டொகும். இந்ைப் பாலம்,
ஜிரிபாம்-துபுல்-இம்பால் இெயில்பாதைத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக உள்ளது.
❖ ஐமொப்பாவின் ோண்டினீக்மொவில் 139 மீட்டர் உயெோன தூண் பாலமே ைற்மபாது வதெ உலகின்
மிகவுயெோன தூண் பாலோக உள்ளது. `280 மகாடி தசலவில் இந்ைப் பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிைது.
இைன் கட்டுோனப்பணிகள், 2020 ோர்ச் ோைத்திற்குள் நிதைவதடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
இந்ைப் பாலத்தின் தோத்ை நீளம், 703 மீட்டர் என ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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உணவுகளில் பரிமசாைதனகள் மேற்தகாள்வைற்காக, MPEDA’ஆல், எந்ை ோநிலத்தில் ைெக்

கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகம் அதேக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. தமிழ்நோடு
ஆ. ரக ளம்
இ. மகோ ோஷ்டி ோ
ஈ. குெ ோத் 
❖ கடல்சார் பண்டங்கள் ஏற்றுேதி மேம்பாட்டு ஆதணயோனது (MPEDA), குஜொத்தின் மபார்பந்ைரில்
கடல் உணவுகதள பைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் ேற்றும் ஏற்றுேதியாளர்களுக்கான ைெக்கட்டுப்பாட்டு
ஆய்வகத்தை திைந்துள்ளது. பன்னாட்டு ஒழுங்குமுதை ைெத்தின்படி பாதுகாப்தப உறுதிப்படுத்ை, கடல்
உணவுகதளப் பரிமசாதிப்பதில், ஏற்றுேதியாளர்களுக்கு இந்ை ஆய்வகம் உைவும். நுண்ணுயிர்எதிர்ப்பு எச்சங்கள் ேற்றும் கடல்சார் உணவுகளில் கலக்கப்படும் ஆர்சனிக், பாைெசம் மபான்ை கன
உமலாகங்கதள மசாதிக்கவும் பகுப்பாய்வு தசய்யவும் இந்ை ஆய்வகத்தில் நவீன கருவிகள் உள்ளன.

7.உத்ைெகண்ட் ோநிலத்தின் பித்மைார்கர் ோவட்டத்தில், 180 அடி பாலத்தை 3 வாெ காலத்திற்குள்ளாக
கட்டிய ழுப்பி

அதேப்பு எது?

அ. இந்திய இ ோணுவம்
ஆ. இந்திய ரதசிய பநடுஞ்சோகலகள் ஆகணயம்
இ. எல்கலப்புறச் சோகலகள் அகமப்பு 
ஈ. லோோ்சன் & டூப்ர ோ
❖ உத்ைெகண்டில் பித்மைார்கர் ோவட்டம் ஜாலிஜிபி பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் நிலச்சரிவு ேற்றும் கன
ேதழ ஆகியவற்றுக்கிதடமய 180 அடி நீள தபய்லி பாலத்தை 3 வாெ காலத்திற்குள்ளாக எல்தலப்புறச்
சாதலகள் அதேப்பு அதேத்துள்ளது. அவ்விடத்திலிருந்ை 50 மீட்டர் நீள திண்காதைப்பாலம், கடந்ை
ஜூதலயில் தபாழிந்ை கனேதழ காெணோக ஓதடகளிலும், சிற்ைாறுகளிலும் ஏற்பட்ட தவள்ளத்தில்
முற்றிலுோக அடித்துச் தசல்லப்பட்டது.
❖ இந்ைச் சாதலத் தைாடர்தபயடுத்து, இருபது கிொேங்கதளச் சார்ந்ை சுோர் 15000 மபருக்கு நிவாெணப்
தபாருட்கள் தசன்ைதடயும். புதிைாக அதேக்கப்பட்ட பாலம் காெணோக ஜாலிஜிபியில் இருந்து முதசளரி
வதெயிலான 66 கி.மீ., சாதலயில் மபாக்குவெத்து மீண்டும் தைாடங்கியுள்ளது.

8.சில்லதை தகாடுப்பனவுகளுக்காக புதிய குதட நிறுவனத்தை அதேக்கவுள்ள நிதி நிறுவனம் எது?
அ. இந்திய ோிசோ்வ் வங்கி 
ஆ. இந்திய ரதசிய பகோடுப்பனவு கழகம்
இ. இந்திய பங்கு & போிவோ்த்தகனகள் வோோியம்
ஈ. இந்திய வங்கிகள் சங்கம்
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❖ சில்லதை தகாடுப்பனவுகளுக்காக ஒரு புதிய குதட நிறுவனத்தை அதேப்பைற்கான கட்டதேப்தப
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தவளியிட்டுள்ளது. இது குதைந்ைபட்சம் `500 மகாடி தசலுத்திய மூலைனத்தைக்
தகாண்டிருக்கும், ‘இலாப மநாக்குதடய’ நிறுவனோக தசயல்படும். இது ATM’கள், PoS ேற்றும் ஆைார்
அடிப்பதடயிலான தகாடுப்பனவுகள் மபான்ை கட்டண முதைமைகதள அதேத்து இயக்கும். வங்கிகள்
/ வங்கிகள் அல்லாைவற்றின் தீர்தவகதளயும் இந்நிறுவனம் நிர்வகிக்கும்.

9.எந்ை ோநில அெசு அதனத்து அெசாங்கப் பணிகதளயும் ைனது ோநிலத்தைச் சார்ந்ைவர்களுக்கு ேட்டும்
ஒதுக்குவைாக அறிவித்துள்ளது?
அ. ஆந்திர பிரததசம்
ஆ. மத்திய பி ரதசம் 
இ. ரக ளம்
ஈ. கோ்நோடகம்
❖ ேபி ோநில அெசு மவதலகள் அதனத்தும் அைன் ோநிலத்தைச் சார்ந்ைவர்களுக்கு ேட்டும் ஒதுக்கப்படும்
என்று ேத்திய பிெமைச ோநில முைலதேச்சர் சிவொஜ் சிங் தசளகான் அண்தேயில் அறிவித்ைார். இைன்
மூலம், இதுமபான்ை ஓர் அறிவிப்தப தசய்யும் முைல் ோநிலோக ேத்திய பிெமைச ோநிலம் ோறியுள்ளது.
இதுதைாடர்பான சட்டவிதிகதள அம்ோநில அெசு உருவாக்கவுள்ளது. ைனது விடுைதலநாள் உதெயின்
மபாது, ேத்திய பிெமைச ோநில முைலதேச்சர், இதளமயாருக்கு அெசாங்கப் பணிகளில் முன்னுரிதே
அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்ைார்.

10. ‘மைசிய புற்றுமநாய் பதிமவடு திட்ட அறிக்தக 2020’ஐ தவளியிட்டுள்ள அதேப்பு எது?
அ. ICMR 
ஆ. AIIMS
இ. CSIR
ஈ. NITI ஆரயோக்
❖ இந்திய ேருத்துவ ஆொய்ச்சிக்கழகம் (ICMR) அண்தேயில் ‘மைசிய புற்றுமநாய் பதிமவடு திட்ட அறிக்தக
-2020’ஐ தவளியிட்டது. இந்ை அறிக்தகயின்படி, அடுத்ை ஐந்ைாண்டுகளில் புற்றுமநாயால் பாதிக்கப்பட்ட
-வர்களின் எண்ணிக்தக 12 சைவீை அளவுக்கு அதிகரிக்கும். எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டில், சுோர் 1.5
மில்லியன் ேக்கள் இந்ை மநாயால் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2020ஆம்
ஆண்டில் 1.39 மில்லியனாக உள்ளது. புதகயிதல தைாடர்பான புற்றுமநாய் பாதிப்புகள் இப்பட்டியலில்
முக்கிய இடத்தைப் தபற்றுள்ளன. நாட்டிமலமய அதிக புற்றுமநாயாளிகதளக்தகாண்ட ோவட்டோக
மிமசாெம் ோநிலத்தின் ைதலநகெோன ஐசால் ோவட்டம் விளங்குகிைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘பனாரஸ்’ என்று பபயர் மாற்றப்பட்ட மாண்டுவாடி இரயில் நிலையம் அலமந்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. பீகாா்
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. ஜாா்க்கண
் ட்
ஈ. உத்தரகண
் ட்
❖ உத்தர பிரததசத்தில் உள்ள மாண்டுவாடி இரயில் நிலையத்லத ‘பனாரஸ்’ என்று பபயர்மாற்ற மத்திய
உள்துலற அலமச்சகம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. உத்தர பிரததச மாநிை அரசு தனது வாரணாசி
மாவட்டத்தில் உள்ள இரயில் நிலையத்தின் பபயலர மாற்றுமாறு மத்திய உள்துலற அலமச்சகத்திற்கு
முன்னர் தகாரிக்லக அனுப்பியிருந்தது. இரயில்தவ அலமச்சகம், இந்திய அஞ்சல் துலற மற்றும் நிை
அளலவத்துலற ஆகியவற்றுடன் கைந்தாதைாசித்த பின்னர், உள்துலற அலமச்சகம் ‘ஆட்தசபலன
இல்லை’ என்ற சான்றிதலை வைங்கியது.

2. சீன மக்கள் வங்கியானது எந்த இந்திய தனியார்துலற வங்கியில் பங்குகலள வாங்கியுள்ளது?
அ. YES வங்கி
ஆ. ஆக்ஸிஸ
் வங்கி
இ. ஐ சி ஐ சி ஐ வங்கி 
ஈ. I D B I வங்கி
❖ சீன மக்கள் வங்கியானது ஐ சி ஐ சி ஐ வங்கியில் ஒரு சிறிய அளவிைான பங்குகலள வாங்கியுள்ளது.
`15,000 தகாடி மதிப்பிலான தகுதிவாய்ந்த நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (QIP) திட்டத்தின்கீழ் பங்குகலள
வாங்கிய 357 நிறுவன முதலீட்டாளர்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்த நிதி திரட்டும் திட்டத்தில், சீன
மக்கள் வங்கி, இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் `15 தகாடிலய முதலீடு பசய்துள்ளது. இந்த வங்கி, முன்னதாக
HDFC நிறுவனத்தில் ஒரு பங்லக வாங்கியது.

3. ‘நிஞ்சா’ என்ற ஆளில்ைா வான்வழி வாகனங்கலள கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்துகிற அலமப்பு எது?
அ. இந்திய விண
் வவளி ஆய்வு மமயம்
ஆ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு மமயம்
இ. இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பமட 
ஈ. இந்ததா–திவபத்திய எல்மலப் பாதுகாப்புப்பமட
❖ கண்காணிப்பு

நடவடிக்லககளுக்காக,

‘நிஞ்சா’

என்ற

ஆளில்ைா

வான்வழி

வாகனங்கலள

வாங்கியுள்ளதாக இந்திய ரயில்தவ அறிவித்துள்ளது. கண்காணிப்லப தமம்படுத்துவதற்கும் ரயில்தவ
பசாத்துக்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்லப வைங்குவதற்கும் இலவ பயன்படுத்தும் என
இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பலட (RPF) பதரிவித்துள்ளது.
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❖ RPF, அண்லமயில், `30 ைட்சத்துக்கும் தமல் மதிப்புள்ள ஒன்பது ஆளில்ைா வான்வழி வாகனங்கலள
வாங்கியுள்ளது. நிகழ்தநர கண்காணிப்பு மற்றும் தநரலை திறன்பகாண்ட அதிக ஆளில்ைா வான்வழி
வாகனங்கலள விலரவில் வாங்கவுள்ளதாகும் RPF தெரிவித்துள்ளது.

4.ஆப்பிரிக்க தவட்லடச்சிறுத்லதகலளக்பகாண்ட இந்தியாவின் இரண்டாவது உயிரியல் பூங்கா எது?
அ. திருவனந்தபுரம் உயிாியல் பூங்கா
ஆ. மமசூரு உயிாியல் பூங்கா 
இ. டாா்ஜிலிங் உயிாியல் பூங்கா
ஈ. ‘தபரறிஞா்’ அண
் ணா உயிாியல் பூங்கா
❖ லைதராபாத் வனவுயிரிச்சாலைலய அடுத்து ஆப்பிரிக்க தவட்லட சிறுத்லதகலளக்பகாண்ட (African
Hunting Cheetahs) இந்தியாவின் இரண்டாவது உயிரியல் பூங்காவாக கர்நாடகாவில் உள்ள லமசூரு
உயிரியல் பூங்கா திகழ்கிறது. விைங்குகள் பரிமாற்றத்திட்டத்தின்கீழ், இந்த வனவுயிரிச்சாலையானது
பதன்னாப்பிரிக்காவின் த ாகன்னஸ்பர்க்கில் உள்ள ஆன் வான் லடக் சிறுத்லத லமயத்திலிருந்து
ஓர் ஆண் மற்றும் இரு பபண் ஆப்பிரிக்க தவட்லடச்சிறுத்லதகலள வாங்கியது.15 மாத வயதுலடய
ஒரு பபண் சிறுத்லத மற்றும் 14 மற்றும் 16 மாத வயதுலடய இரண்டு ஆண் சிறுத்லதகள் விமானம்
மூைம் பகாண்டு வரப்பட்டன.

5.பபாது

தகுதித் ததர்வுகலள நடத்துவதற்கு அலமச்சரலவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, ‘NRA’ என்பென்

விரிவாக்கம் என்ன?
அ. New Recruitment Agency
ஆ. National Recruitment Agency 
இ. New Recruitment Administration
ஈ. National Rating Agency
❖ ததசிய பபாது நுலைவுத்ததர்விலன நடத்துவதற்காக ‘ததசிய ஆட்தசர்ப்பு நிறுவனம் (NRA)’ என்ற புதிய
நிறுவனத்லத அலமக்க மத்திய அலமச்சரலவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் ததர்வு, மத்திய
அரசு மற்றும் பபாதுத்துலற நிறுவனங்களின் பதாழில் நுணுக்கம் சாராத பணியிடங்களுக்கான
பபாதுத் ததர்வாக இருக்கும். SSC, RRB மற்றும் IBPS தபான்ற முகலமகளால் தற்தபாது நடத்தப்படும்
முதல்நிலைத்ததர்வுகலள இந்நிறுவனம் நடத்தும்.

6.அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘மரணப்பள்ளத்தாக்கு – Death Valley’ அலமந்துள்ள நாடு எது?
அ. வதன்னாப்பிாிக்கா
ஆ. ஐக்கிய அவமாிக்க நாடுகள் 
இ. கனடா
ஈ. பிதரசில்
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❖ ‘மரணப்பள்ளத்தாக்கு’ என்பது ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகளின் கிைக்கு கலிதபார்னியாவில் அலமந்துள்ள
ஒரு பாலைவன பள்ளத்தாக்கு ஆகும்.
❖ அண்லமயில், இந்த மரணப்பள்ளத்தாக்கின் பர்னஸ் கிரீக்கில், பவப்பநிலை, 54.4°C ஆக பதிவாகியது.
உைக வானிலை அலமப்பின்படி, இது, 1913ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவாகியுள்ள
அதிகபட்ச பவப்பநிலையாகும். உைக வானிலை அலமப்பின் கூற்றுப்படி, இதுவலர மரணப்பள்ளத்தாக்
-கில் பதிவுபசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச பவப்பநிலையாக 56.7°C உள்ளது. இது, கடந்த 1913’இல் பதிவுபசய்ய
-ப்பட்டது. இது, பூமியின் தமற்பரப்பில் பதிவுபசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச பவப்பநிலையாக இன்றும் உள்ளது.

7. ‘Tackling

the COVID-19 Youth Employment Crisis in Asia and The Pacific’ என்ற அறிக்லகலய ILO

உடன் இலணந்து பவளியிட்ட அலமப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 
இ. UNESCO
ஈ. உலகப் வபாருளாதார மன்றம்
❖ பன்னாட்டு பதாழிைாளர் அலமப்பு (ILO) மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) ஆகியவற்றின் கூட்டு
அறிக்லகயில், COVID-19 பதாற்றுதநாயால், நாட்டில் 41 இைட்சம் இலளதயார் தவலையிைந்துள்ளதாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. “Tackling the COVID-19 Youth Employment Crisis in Asia and The Pacific”
அறிக்லகயில், கட்டுமானம் மற்றும் தவளாண் துலற பதாழிைாளர்கதள பபரும்பான்லமயாக தவலை
இைப்புக்கு ஆளாகியுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்திடீர் பநருக்கடியில், பபரிதயாலரவிட (25 மற்றும்
அதற்கு தமற்பட்டவர்கள்) இலளதயாதர (15-24 வயது) மிகக்கடுலமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

8.சுததச நுண்பசயலி உற்பத்திலய ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தியா பதாடங்கிய சவாலின் பபயபரன்ன?
அ. தற்சாா்பு சவால்
ஆ. இந்தியாவில் தயாாிப்தபாம் சவால்
இ. தன் முன்தனற்றச் சவால்
் வசயலி சவால் 
ஈ. சுததசி நுண
❖ “சுததசி நுண்பசயலி” உற்பத்தி மற்றும் வடிவலமப்லப தமம்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசு “சுததசி
நுண்பசயலி சவால்” என்றபவான்லறத் பதாடங்கியுள்ளது. இறுதிப்பட்டியலில் இடம்பபற்ற 100 நிறுவ
-னங்களுக்கு அவர்களின் முன்மாதிரிலய உருவாக்குவதற்கு ததலவயான மானியம் வைங்கப்படும்.
25 இறுதிப்தபாட்டியாளர்கள் தைா `1 தகாடி பராக்கப்பரிலச பவல்வார்கள். முதல் பத்து அணிகளுக்கு
மத்திய தகவல் பதாழில்நுட்ப அலமச்சகத்திடமிருந்து பன்னிரண்டு மாத அலடவு ஆதரவுடன் பமாத்தம்
`2.30 தகாடி நிதி கிலடக்கும்.
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9.அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, “ஸ்படர்லைட் காப்பர்” உடன் பதாடர்புலடய மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ஆந்திர பிரததசம்
இ. தகரளம்
ஈ. கா்நாடகம்
❖ தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடியில் அலமந்துள்ள “ஸ்படர்லைட் காப்பர்” உருக்காலைலய மீண்டும் திறக்க
பசன்லன உயர்நீதிமன்றம் நிரந்தர தலடவிதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. தவதாந்தா நிறுவனத்தின் ஒரு
பிரிவான “ஸ்படர்லைட் காப்பர்”, தூத்துக்குடியில் உள்ள அதன் உருக்காலைமூைமாக இந்தியாவின்
பசப்புத்ததலவயில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதத்லத பூர்த்திபசய்துவந்தது. உருக்காலைலய மீண்டும்
திறக்கும் தநாக்தகாடு, தவதாந்தா சார்பில் தாக்கல்பசய்யப்பட்ட பத்து மனுக்கலளயும் பசன்லன உயர்
நீதிமன்றம் தள்ளுபடி பசய்தது. இதன்மூைம், இந்த ஆலைலய மூடுவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு மற்றும்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியலவ பிறப்பித்த உத்தரவுகலள நீதிமன்றம் உறுதிபசய்தது.

10. ‘தூய்லம ஆய்வு - 2020’இல், ‘தூய்லமயான நகரம்’ என்ற விருலத பவன்ற நகரம் எது?
அ. திருச்சி
ஆ. சூரத்
இ. தசலம்
ஈ. இந்துூா் 
❖ ‘தூய்லம ஆய்வு - 2020’ என்ற தபயரில் தூய்லம குறித்த வருடாந்திர ஆய்வின் முடிவுகலள மத்திய
அரசு அறிவித்துள்ளது. இப்பட்டியலில், பதாடர்ச்சியாக நான்காண்டுகளாக மத்திய பிரததச மாநிலத்தின்
இந்தூர் நகரம் முதலிடத்லதப்பிடித்து வருகிறது. கு ராத் மாநிைத்தின் சூரத் இரண்டாவது இடத்திலும்,
மகாராஷ்டிர மாநிைத்தின் நவி மும்லப நகரம் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளன. இது, ஆய்வின் ஐந்தாவது
பதிப்பாகும். தூய்லம இந்தியா இயக்கத்தில் நகரங்களின் பசயல்திறலன அடிப்பலடயாகக் பகாண்டு
அலவ வரிலசப்படுத்தப்படுகின்றன.
❖ இப்பட்டியலில், தமிழ்நாடு அளவில், திருச்சி மாநகராட்சி (1-10 இலட்சம் வரையிலான மக்கள்தொரக
தகாண்ட மாநகராட்சிகளின் பிரிவில்) பதாடர்ந்து ஐந்தாவது ஆண்டாக முதலிடத்லதப் (ததசிய அளவில்
102ஆவது இடம்) பிடித்துத்துள்ளது. பத்து இலட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள்தொரகதகாண்ட மாநகரா
-ட்சிகளின் பிரிவில் மதுலர 42ஆவது இடமும், தகாயம்புத்தூர் 40ஆவது இடமும், பசன்லன 45ஆவது
இடமும் பபற்றுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. அவசர கடன் உறுதித்திட்டத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின் அளவு என்ன?
அ. ரூ.1 இலட்சம் க ோடி
ஆ. ரூ.2 இலட்சம் க ோடி
இ. ரூ.3 இலட்சம் க ோடி 
ஈ. ரூ.5 இலட்சம் க ோடி
❖ `20 இலட்சம் ககாடி ப ாருளாதார உதவியின் ஒரு குதியாக, இந்திய அரசாங்கம், ‘அவசர கடனுறுதித்
திட்டம்’ என்றபவான்றற அறிமுகப் டுத்தியது. இத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப் ட்ட நிதி ஒதுக்கீடு அக்.31
வறரயிலான ஐந்து மாதங்களுக்கும் கசர்த்து `3 இலட்சம் ககாடியாகும். அண்றமய பசய்திகளின் டி,
இந்த 100% அவசர கடனுறுதித்திட்டத்தின்கீழ், ப ாது மற்றும் தனியார்துறற வங்கிகள், 2020 ஆகஸ்டு
18 வறர `1.5 இலட்சம் ககாடி மதிப்புள்ள கடனுதவிகறள வழங்கியுள்ளன. இவற்றில், `1 இலட்சம்
ககாடிக்கான கடனுதவிகள் ஏற்கனகவ ட்டுவாடா பசய்யப் ட்டுவிட்டன.

2.எந்த நாடு, ‘தியாகி காசிம் சுறலமானி’ என்ற தனது உள்நாட்டிகலகய தயாரிக்கப்

ட்ட எறிகறைறய

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது?
அ. ஈரோ ்
ஆ. ஈரோன் 
இ. ஐ ் ிய அரபு அமீ ர ம்
ஈ. இஸ
் கரல்
❖ புதிய எறிகறை மற்றும் சீர்கவக ஏவுகறைறய ஈரான் அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. ஐக்கிய அபமரிக்க
நாடுகள் உள்ளிட்ட ஐகராப்பிய நாடுகளின் ப ாருளாதாரத் தறடகறள மீறி, அந்த ஏவுகறைகறள
ஈரான் உள்நாட்டிகலகய தயாரித்துள்ளது. அவற்றற ஈரான் தற்க ாது அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.
❖ ‘தியாகி காசிம் சுறலமானி’ எனப் ப யரிடப் ட்டுள்ள எறிகறை, தறரயிலிருந்து ாய்ந்து பசன்று 1400
கிமீ பதாறலவு இலக்றக தாக்கும் வல்லறம உறடயதாகும். ‘தியாகி அபு மஹதி’ எனப் ப யரிடப் ட்ட
சீர்கவக ஏவுகறை 1000 கிமீ பதாறலவு இலக்றக தாக்கும் வல்லறம பகாண்டதாகும். ஈரானின்
குத்ஸ் றடயின் தறலவர் சுறலமானியும் ஈராக் தள தி அபு மஹதி அல் முகந்திசும் ஐக்கிய அபமரிக்க
நாடுகளால் கமற்பகாள்ளப் ட்ட தாக்குதலில் பகால்லப் ட்டவர்களாவர்.

3.பதாழிலாளர் அறமச்சகத்தின் எந்த அறமப்புக்கு புதிய இலச்சிறன பவளியிடப்

ட்டுள்ளது?

அ. பணியோளோ் ள் வருங் ோல வவப்பு நிதிய ம் (EPFO)
ஆ. கவவலவோய்ப்பு இய ் குநர ம்
இ. ததோழிலோளோ் த வல் பிோிவு 
ஈ. பணியோளோ் ள் அரசு ்
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❖ பதாழிலாளர் நலன் மற்றும் கவறலவாய்ப்பு அறமச்சகத்தின்கீழ் பசயல் டும் பதாழிலாளர் தகவல்
பிரிவுக்கான புதிய இலச்சிறனறய பதாழிலாளர் நலன் மற்றும் கவறலவாய்ப்புத்துறற அறமச்சர்
(தனிப்ப ாறுப்பு) சந்கதாஷ்குமார் கங்வார் ஷ்ரம் அறிமுகஞ்பசய்துறவத்தார்.
❖ பதாழிலாளர் தகவல் பிரிவு என் து பதாழிலாளர் நலன் & கவறலவாய்ப்பு அறமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள
ஒரு கதசிய அளவிலான அறமப் ாகும். இது, அகில இந்திய அளவில் பதாழிலாளர்களின்
நிறலகள் குறித்த தகவல்கள் கசகரிப்பு,

ல்கவறு

குப் ாய்வு பசய்தல் மற்றும் பவளியில் பதரிவித்தல் ஆகிய

ணிகளில் இந்த அலுவலகம் ஈடு ட்டு வருகிறது. இப்புதிய இலட்சிறன தரமான தகவல் பதாகுப்ற
உருவாக்குவதில் துல்லியத்தன்றம, பசல்லத்தக்க நிறல & நம் கத்தன்றம என்ற 3 இலக்குகறள
அறடயாளப் டுத்துவதாக உள்ளது.

4. ‘நிதியியல் கல்விக்கான கதசிய உத்தி’றயத் பதாடங்கியுள்ள அறமப்பு எது?
அ. RBI 
ஆ. NPCI
இ. SEBI
ஈ. SBI
❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது, அண்றமயில், ‘நிதியியல் கல்விக்கான கதசிய உத்தி’றய பவளியிட்டது.
இது, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பசயல் டுத்தப் டவுள்ளது. இந்த உத்தியானது, நம் நாட்டின் அறனத்து
மக்களிறடகயயும் நிதிசார் கல்வியறிறவ வளர்ப் றத கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இது, ப ாது
மக்கள் தங்கள் நிதிசார் கநாக்கங்கறள அறடவதற்கு நிதியியல் சந்றதகளில் ங்ககற்க அவர்கறள
ஊக்குவிக்கும். முறறயான வங்கி மற்றும் ாதுகாப் ான டிஜிட்டல் நிதிசார் கசறவகறளப் யன் டுத்த
மக்கறள இது ஊக்குவிக்கும்.

5. ‘Grandparents’ Bag of Stories’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. சுதோ மூோ்த்தி 
ஆ. ரஸ
் ின் போண
் ட்
இ. பகரோ ஆனந்த்
ஈ. அனுஷ் ோ இரவிஷங் ோ்
❖ மூத்த இந்திய எழுத்தாளரான சுதா மூர்த்தியின் அண்றமய சிறுகறதத் பதாகுப் ான, ‘Grandparents’
Bag of Stories’ வரும் நவம் ரில் பவளியிடப் டவுள்ளது. ப ன்குயின் கரண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா தனது
அண்றமய பவளியீடான, ‘Grandparents’ Bag of Stories’இன் பதாடர்ச்சியாக பவளிவரும் இந்த நூலில்,
20 கறதகள் இடம்ப ற்றிருக்கும் என்று அறிவித்துள்ளது. சுதா மூர்த்தி, குறிப் ாக குழந்றதகளுக்காக
ஆங்கிலம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய பமாழிகளில் ல நூல்கறள எழுதியுள்ளார்.
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6.ASEAN-இந்தியா மதியுரையகங்களின் வறலயறமப்பு–2020’ வட்டகமறசமாநாட்டில், இந்தியாறவ
பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியது யார்?
அ. நகரந்திர கமோடி
ஆ. S ஜெய் சங்கர் 
இ. பியுஷ் க ோயல்
ஈ. ச ் தி ோந்த தோஸ
்
❖ அண்றமயில் நடந்த, ‘ASEAN-இந்தியா மதியுறரயகங்களின் வறலயறமப்பு–2020’ வட்டகமறச
மாநாட்டில் மத்திய பவளியுறவுத்துறற அறமச்சர் S பெய்சங்கர் இந்தியாவின் சார் ாக ங்ககற்றார்.
“ASEAN-India: Strengthening Partnership in the Post-COVID Era” என் து பமய்நிகராக நடந்த இந்த
ஆறாம் மாநாட்டின் கருப்ப ாருளாகும். அறமச்சரின் கூற்றுப் டி, COVID-19 த ாற்றுந ாய் காரைமாக
ஏற் ட்ட உலகளாவிய இழப்பு என் து $5.8 முதல் $8.8 டிரில்லியன் டாலர் அல்லது உலகளாவிய
பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியில் 6.5-9.7 சதவீதம் வறரயாகும்.

7. ‘இந்திரா ரகசாய் கயாெனா’ என்ற ப

யரில் மலிவுவிறல உைவுத்திட்டத்றதத் பதாடங்கிய மாநிலம்

எது?
அ. பஞ்சோப்
ஆ. இரோஜஸ
் தோன் 
இ. நோ ோலோந்து
ஈ. சி ் ிம்
❖ இராெஸ்தான் மாநில முதலறமச்சர் அகசாக் பகலாட், ‘இந்திரா ரகசாய் கயாெனா’ என்ற மலிவு விறல
உைவுத்திட்டத்றதத் பதாடங்கிறவத்தார். மாநிலத்தில் உள்ள வறிகயார்க்கும் கதறவயுள்களார்க்கும்
ஒரு தட்டு உைவுக்கு `8 என்ற விறலயில் உைவு வழங்குவறத இது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.
முன்னதாக, ‘அன்னபூர்ைா ரகசாய் கயாெனா’ என்ற ப யரில் இகதக ான்றபதாரு திட்டத்றத 2016
முதல் அம்மாநில அரசு பசயல் டுத்தி வருகிறது. முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாள்
விழாவான, ‘சத் வனா திவாஸ்’ அன்று இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப் ட்டது.

8.பெய்ப்பூர், பகளகாத்தி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள வானூர்தி நிறலயங்கறள
இயக்குவதற்கான உரிறமகள், இந்தியாவின் எந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கப் ட்டுள்ளன?
அ. ோிவலயன்ஸ
் ததோழிற்சோவல ள்
ஆ. TATA குழுமம்
இ. ஷபூோ்ஜி பல்கலோஞ்சி
் டோ்பிவரசஸ
ஈ. அதோனி எண
் 
❖ பெய்ப்பூர், பகளகாத்தி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள வானூர்தி நிறலயங்கறள
ப ாது-தனியார் கூட்டணியின்கீழ் குத்தறகக்கு விடுவதற்கான திட்டத்துக்கு நடுவைறமச்சரறவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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❖ லக்கனா, ஆமதா ாத் & மங்களூரு வானூர்தி நிறலயங்களுடன் கூடுதலாக இந்த மூன்று வானூர்தி
நிறலயங்கறள இயக்குவதற்கான உரிறமகள், அதானி எண்டர்பிறரசஸுக்கு க ாட்டி ஏலம்மூலம்
வழங்கப் ட்டுள்ளன. தற்க ாது, இந்த ஆறு விமான நிறலயங்களும் இந்திய வானூர்தி நிறலயங்கள்
ஆறையத்திற்கு பசாந்தமானறவயாக உள்ளன.

9.கரும்புக்கான நியாயமான மற்றும் இலா

கரமான விறல எவ்வளவுக்கு அதிகரிக்கப் ட்டுள்ளது?

் டரல் 
அ. ரூ.10/குவிண
ஆ. ரூ.20/குவிண
் டோல்
இ. ரூ.30/குவிண
் டோல்
ஈ. ரூ.40/குவிண
் டோல்
❖ கரும்புக்கான நியாயமான மற்றும் இலா கரமான விறலறய (Fair & Renumerative Price) குவிண்டால்
ஒன்றுக்கு `10 உயர்த்துவதற்கு ப ாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அறமச்சரறவக் குழு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இந் ப் புதிய FRP, எதிர்வரும் அக்கடா ர் முதல் நறடமுறறக்கு வரும். இது, கவளாண்
பசலவுகள் மற்றும் விறலகள் ஆறையத்தின் ரிந்துறரகளுக்கு இைங்க உள்ளது.

10.அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்ப

ற்ற, Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) உடன் பதாடர்புறடய 3

நாடுகள் எறவ?
அ. இந்தியோ, கநபோளம் & சீனோ
ஆ. இந்தியோ, பிகரசில் & ததன்னோப்பிோி ் ோ
இ. இந்தியோ, ஜப்போன் & ஆஸ
் திகரலியோ 
ஈ. இந்தியோ, வங் கதசம் & இலங்வ
❖ சீனாறவச்சார்ந்திருப் றதக் குறறப் தற்காக, இந்தியா, ெப் ான் மற்றும் ஆசுதிகரலியா ஆகிய மூன்று
நாடுகள் முத்தரப்பு ‘விநிகயாகச் சங்கிலி பநகிழ்திறன் முன்பனடுப்ற த் (SCRI)’ பதாடங்குவதற்கான
விவாதங்கறளத் பதாடங்கியுள்ளன. இந்த முன்பனடுப்ற முதன்முதலில் ெப் ான் முன்பமாழிந்தது.
இம்முன்பனடுப்ற முன்கனாக்கி நகர்த்துவதற்காக இந்தியாறவ அது அணுகியது. இ ற்காக, மூன்று
நாடுகளின் வர்த்தக அறமச்சர்களும் ங்ககற்கும் முதல் கூட்டம் அடுத்த வாரம் நறடப றவுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. சேவையிலிருக்கும் மற்றும் ஓய்வுற்ற அவைத்து இராணுை வீரர்களுக்கும் கிராமப்பஞ்ோயத்து சோத்து
ைரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க முடிவுசேய்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கேரளம்
இ. மகாராஷ்டிரா 
ஈ. ககாவா
❖ சேவையிலிருக்கும் மற்றும் ஓய்வுற்ற இராணுை வீரர்கள் அவைைருக்கும் கிராமப்பஞ்ோயத்து சோத்து
ைரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு முடிவுசேய்துள்ளது. இது ச ாடர்பாக,
தீர்மாைம் ஒன்வறயும் அம்மாநில அரோங்கம் நிவறசைற்றியுள்ளது. முன்ை ாக, இந் விலக்கு, வீரதீரச்
சேயலுக்காை விருது சபற்சறாருக்கும் அைர்கவளச் ோர்ந்ச ாருக்கும் மட்டுசம அளிக்கப்பட்டு ைந் து.
ற்சபாவ ய முடிவில், இது அவைத்து சேவையிலுள்ள மற்றும் ஓய்வுற்ற இராணுை வீரர்களுக்குமாய்
மாற்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2.நாடாளுமன்ற

அவைத் வலைர்களின் ஐந் ாைது உலக மாநாட்டின் ச ாடக்க விழாவில் பங்சகற்ற

இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர் யார்?
அ. நகரந்திர கமாடி
ஆ. ஓம் பிா்லா 
இ. நிா்மலா சீதாராமன்
ஈ. பியுஷ் கோயல்
❖ நாடாளுமன்ற அவைத் வலைர் ஓம் பிர்லா, ஐந் ாைது உலக நாடாளுமன்ற சபச்ோளர்களின் ச ாடக்க
விழாவில் கலந்துசகாண்டார். சமய்நிகராக இரண்டு நாட்களுக்கு நவடசபற்ற இந்

மாநாட்வட,

நாடாளுமன்றங்களுக்கு இவடசயயாை ேங்கம், செனீைா மற்றும் ஆஸ்திரியாவின் நாடாளுமன்றம்
ஆகியவை இவைந்து நடத்திை. இ வை ஐநா அவை ஆ ரிக்கிறது. “Parliamentary leadership for
more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet
- மக்களுக்கும் சகாளுக்கும் அவமதி மற்றும் நீடித்

ைளர்ச்சிவய ைழங்கும் மிகவும் திறவமமிக்க

பல ரப்பட்ட நாடாளுமன்ற வலவம” என்பது இந் மாநாட்டுக்காை கருப்சபாருளாகும்.

3.நிலவின் சுற்றுப்பாவ

யில் ஒரு முழு ஆண்வட நிவறவு சேய்துள்ள இந்திய விண்சைளித்திட்டம் எது?

அ. சந்திரயான்–1
ஆ. சந்திரயான் –2 
இ. இந்திய சந்திர திட்டம் – 1
ஈ. இந்திய சந்திர திட்டம் – 2
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வரயிறக்கும் இந்தியாவின் மு ல் திட்டம்

ேந்திரயான்-2 ஆகும். இது, நிலவுக்கு விண்கலம் அனுப்பும் இந்தியாவின் இரண்டாைது திட்டமாகும்.
இது ேமீபத்தில், நிலவின் சுற்றுப்பாவ யில் ஒரு முழு ஆண்வட நிவறவு சேய் து. இந்திய விண்சைளி
ஆய்வு வமயம் அ ன் அவைத்துக் கருவிகளும் சிறப்பாக சேயல்படுை ாகவும்; சமலும் ஏழு ஆண்டுகள்
சேயல்படுை ற்கு சபாதுமாை எரிசபாருள் அதில் உள்ள ாகவும் அறிவித்துள்ளது.

4.மூன்றாம் நிவல சேயலாக்க வமயங்கவள நிறுவுை

ற்காக, பழங்குடியிைர் விைகார அவமச்ேகத் ால்

ச ாடங்கப்பட்டுள்ள திட்டத்தின் சபயசரன்ை?
அ. Trifood 
ஆ. Tribe India
இ. MFP Enhance
ஈ. Tribal Value
❖ பழங்குடியிைர் நலத்துவற அவமச்ேர் அர்ெுன் முண்டா, பழங்குடியிைர் கூட்டுறவு ேந்வ ப்படுத்து ல்
சமம்பாட்டு கூட்டவமப்பு இந்தியா நிறுைைத்தின் “முவ்வுைவு (Trifood) திட்டத்தின்” மூன்றாம் நிவல
சேயலாக்க வமயங்கவள மகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள இராய்காட் மற்றும் ேத்தீஸ்கரில் உள்ள ெக ல்பூர்
ஆகிய இடங்களில் சமய்நிகராக திறந்துவைத் ார்.
❖ மத்திய உைவு ப ப்படுத்து ல் அவமச்ேகத்துடன் இவைந்து பழங்குடியிைர் நல அவமச்ேகத்தின்,
TRIFED நிறுைைத் ால் சேயல்படுத் ப்படுை ால், பழங்குடியிை ைை சேகரிப்சபாரால் சேகரிக்கப்பட்ட
சிறு ைைவுற்பத்திவய, சிறப்பாகப் பயன்படுத்துை ன் மூலமும், அ ன் மதிப்வபக் கூட்டுை ன்மூலமும்
பழங்குடியிைரின் ைருமாைத்வ சமம்படுத்துைவ “TRIFOOD” திட்டம் சநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது.

5.இலைே டிஜிட்டல் திறன் பயிற்சி அளிப்ப

ற்காக ச சிய திறன் சமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் (NSDC) கூட்டு

சேர்ந்துள்ள நிறுைைம் எது?
அ. மமே்கராசாப்ட்
ஆ. கூேிள்
இ. IBM 
ஈ. ஆப்பிள்
❖ முன்ைணி பன்ைாட்டு நிறுைைமாை IBM இந்தியா, ச சிய திறன் சமம்பாட்டுக்கழகத்துடன் (NSDC)
கூட்டிவைந்து இலைே டிஜிட்டல் கல்வி குறித்

பயிற்சிவய ைழங்கவுள்ளது. இவைய பாதுகாப்பு,

ச ாகுப்புச் ேங்கிலி, சேயற்வக நுண்ைறிவு மற்றும் எந்திரக்கற்றல் மற்றும் ச ாழிற்முவற சமம்பாட்டுத்
திறன்சபான்ற அண்வமய ச ாழில்நுட்பங்களில் இந் ப் பயிற்சி

ைது கைைத்வ ச் சேலுத்துகிறது.

IBM உருைாக்கிய இவையைழி பாடத்திட்டங்கள், NSDC’இன் ‘eSkill இந்தியா’ ளத்தினூடாக 18-22
ையது ைவரயுடடய கற்சபாருக்கு ைழங்கப்படும்.
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அண்வட நாட்டிற்கு, சநரடி கப்பல் சேவைவய ச ாடங்க, இந்தியா, யாராக உள்ளது?

அ. இலங்மே
ஆ. மாலத்தீ வே
ு ள் 
இ. வங்ேகதசம்
ஈ. மியான்மா்
❖ மாலத்தீவில் உள்ள இந்திய உயராவையர் அலுைலகத்தின் கூற்றுப்படி, சேப்டம்பர் 3ஆம் ைாரத்தில்,
மாலத்தீவுக்கு புதிய சநரடி ேரக்குக்கப்பல் சேவைவய இந்தியா ச ாடங்கவுள்ளது. இச்சேவையாைது
சகாச்சி & தூத்துக்குடிவய மாசலவுடன் இவைப்பச ாடு இரு ரப்பு ைணிகவுறவையும் சமம்படுத்தும்.
இந்திய கப்பல் கழகத் ால் இயக்கப்படும் ஒரு கப்பல் இந் ச்சேவைக்கு பயன்படுத் ப்படும். இந் க்கப்பல்
மின் எந்திரங்கள், மருந்துகள், கட்டுமாைப்சபாருட்கள் & மக்கக்கூடிய சபாருட்கவள எடுத்துச் சேல்லும்.

7.புதுப்பிக்கத்

க்க ஆற்றல் ைணிகத்திற்காக சோந் மாக துவை நிறுைசமான்வற நிறுைவுள்ள இந்திய

ஆற்றல் நிறுைைம் எது?
அ. NTPC 
ஆ. ONGC
இ. NHPC
ஈ. GAIL
❖ அரோங்கத்திற்கு சோந் மாை மின் நிறுைைமாை NTPC லிமிசடட் அ ன் புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல்
ைணிகத்திற்காக,

ைக்சகை சோந் மாக துவை நிறுசமான்வற நிறுைப்சபாை ாக அண்வமயில்

அறிவித் து. இந்

நிறுைைம், அண்வமயில், NITI ஆசயாக் மற்றும் மு லீடு மற்றும் சபாதுச்சோத்து

சமலாண்வமத் துவற மற்றும் நிதி அவமச்ேகம் ஆகியைற்றிடமிருந்து ஒப்பு ல் சபற்றுள்ளது.

8. சபரும் தீவிபத்துக்குள்ளாை ஸ்ரீவேலம் நீர்மின்நிவலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. ஆந்திர பிரகதசம்
ஆ. ோ்நாடோ
இ. ததலங்ோனா 
ஈ. ஒடிசா
❖ ச லங்காைா மாநிலத்தில் அவமந்துள்ள ஸ்ரீவேலம் நீர்மின்நிவலயத்தில், ேமீபத்தில், சபரும் தீவிபத்து
ஏற்பட்டது. இந் த் தீவிபத்தில் ச லங்காைா மாநில மின்னுற்பத்தி கழகத்தின் ஐந்து சபாறியாளர்கள்
உட்பட ஒன்பது சபர் உயிரிழந் ைர். இந் ச்ேம்பைம் குறித்து விோரவைவயத் ச ாடங்க மு லவமச்ேர்
K ேந்திரசேகர் இராவ் உத் ரவிட்டார். இறந் ைர்கள் மற்றும் காயமவடந் ைர்களின் குடும்பங்களுக்கு
இழப்பீடு ைழங்குை ாகவும் அைர் அறிவித் ார்.
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வலவமச் சேயல் அதிகாரி யார்?

அ. ாிகேஷ் சுக்லா 
ஆ. நந்தன் நிகலேனி
இ. உா்ஜித் பகடல்
ஈ. ாீனா தபங்ோ்
❖ இந்திய ச சிய சகாடுப்பைவுக்கழகமாைது (NPCI)
சகாடுப்பைவுகள் நிறுைைத்வ

ைது துவை நிறுைைமாக NPCI பன்ைாட்டு

(NPIL) ச ாடங்கியுள்ளது. NPCI’இன் UPI மற்றும் RuPay சபான்ற

உள்நாட்டு சகாடுப்பைவு ச ாழில்நுட்பங்கவள பிறநாடுகளில் பிரபலப்படுத்துைச ாடு, அந்நாடுகளுடன்
சகாடுப்பைவு ச ாழில்நுட்பங்கவள உருைாக்குைவ யும் இந்நிறுைைம் சநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது.
NIPL நிறுைைத்தின் வலவமச்செயல் அதிகாரியாக, ரிச ஷ் சுக்லாவை, NPCI நியமித்துள்ளது.

10.

ைது புதிய அரசியலவமப்வப உருைாக்கவும், அதிபரின் அதிகாரங்கள் மீ ாை

வடவய நீக்கவும்

முன்சமாழிந்துள்ள நாடு எது?
அ. வங்ேகதசம்
ஆ. இலங்மே 
இ. தாய்லாந்து
ஈ. மியான்மா்
❖ தீவு நாடாை இலங்வக ைது புதிய அரசியலவமப்வப உருைாக்கவுள்ளது. கடந் 2015ஆம் ஆண்டில்
நிவறசைற்றப்பட்ட, அதிபரின் அதிகாரங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கும் பத்ச ான்ப ாம் அரசியலவமப்பு
திருத் த்வ யும் இது நிராகரிக்கும். அதிபர் ஒருைர் ஆட்சியிலிருக்க, இது, ஈராண்டு ைரம்வப நிர்ையம்
சேய்கிறது. இப்புதிய அரசியலவமப்பு, “ஒசர நாடு, எல்லா மக்களுக்கும் ஒசர ேட்டம்” என்ற கருத்துக்கு
முன்னுரிவம அளிக்கும் எை அந்நாட்டின் புதிய அதிபர் சகாத் ாபய இராெபக்ஷ ச ரிவித்துள்ளார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. COVID-19 த

ொடர்பொக மத்திய சுகொ ொர அமமச்சரொல் த ொடங்கப்பட்ட ஊடொடும் கொத

ொளி ஆட்டத்தின்

தபயதரன்ன?
அ. Healthy Fighter
ஆ. Social Warriors
இ. Corona Warriors
ஈ. Corona Fighters 
❖ மத்திய சுகொ ொரம் மற்றும் குடும்பநலத்துமை அமமச்சர் Dr. ஹர்ஷ் வர் ன் COVID-19 குறித் ஊடொடும்
விமையொட்டு ஒன்மை த ொடங்கிமவத் ொர். இந்

வமகயில் மு ல் விமையொட்டொன தகொரரொனொ

ரபொரொளிகள் (www.thecoronafighters.in) மற்றும் COVID-19’க்கு உரிய நடத்ம மயப் பின்பற்றுவம
வலியுறுத்தும் இரண்டு புதிய கொத

ொளிகமையும் அவர் தவளியிட்டொர்.

❖ இவ்விமையொட்டு, COVID-19 த ொற்றுந ோய்க்கு எதிரொன ரபொரொட்டத்துக்கு உரிய நடத்ம கள் மற்றும்
சரியொன கருவிகமை மக்களுக்கு கற்பிக்கும் சிைந் , புதிய பமடப்பொற்ைமல வழங்குகிைது. இத்துடன்
தவளியிடப்பட்டு இரண்டு கொத

ொளிகள், தபொதுமக்களுக்கு பரந் அைவில் முக்கியமொன கவல்கமை,

சுவொரசியமொன முமையில் வழங்கும் ஊடகமொக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைன.

2.அண்மைச்

தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘அடல் பிமித் வியொகி கல்யொண் ரயொஜனொ’வுடன் த ொடர்புமடய

அமமப்பு எது?
அ. தேசிய காப்பீட்டு நிறுவனம்
ஆ. பணியாளா்கள் & அரசுக்காப்பீட்டுக் கழகம் 
இ. இந்ேிய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்
ஈ. இந்ேிய சிறு தோழிலகங்கள் தமம்பாட்டு வங்கி
❖ ESI திட்டத்தின்கீழ் பயன்தபறும் த ொழிலொைர்கள், ரவமலயில்லொமல் இருக்கும்ரபொது, அவர்களுக்கு
அடல் பிமித் வியக்தி கல்யொண் ரயொஜனொ திட்டத்தின்கீழ் நிவொர

த்த ொமக அளிக்கப்படுகிைது. இத்

திட்டத்ம , 2021 ஜூன்.30 வமர ரமலும் ஓரொண்டுக்கு நீட்டிப்பத ன ESI நிறுவனம் தீர்மொனித்துள்ைது.
❖ COVID-19 த ொற்றுக்கொலத்தில் மது ரவமலகமை இழந் த ொழிலொைர்களுக்கு நிவொர
அளிப்ப ற்கொக, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ை
முடிவுதசய்யப்பட்டுள்ைது.

ற்ரபொம ய நிபந் மனகமை

த்த ொமக

ைர்த்துவது எனவும்

ைர்த் ப்பட்ட நிபந் மனகளின்படி, அதிகரிக்கப்பட்ட நிவொர

த்த ொமக

24.03.2020’லிருந்து 31.12.2020 வமரயிலொன கொலத்திற்கு வழங்கப்படும். அ ற்கு பிைகு, அ ொவது
01.01.2021 - 30.06.2021 வமரயிலொன கொலத்திற்கு

ைர்த் ப்படொ

முந்ம ய நிபந் மனகளுடன்

இத்திட்டம் த ொடரும். 31.12.2020’க்கு பிைகு ைர்த் ப்பட்ட நிபந் மனகள் குறித்து மீைொயப்படும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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சிய ஆட்ரசர்ப்பு முகமமயின் தபொதுத்ர ர்வுமூலம், ஆட்ரசர்ப்பு தசய்யவுள்ை மு ல் மொநிலம் எது?

அ. ேமிழ்நாடு
ஆ. மகாராஷ்டிரா
இ. மே்ேிய பிரதேசம் 
ஈ. உே்ேர பிரதேசம்
❖ ர சிய ஆட்ரசர்ப்பு முகமம (NRA) ர ர்வின் அடிப்பமடயில் அரசுப்பணிகளுக்கு ஆட்கமை நியமிக்கும்
நொட்டின் மு ல் மொநிலமொக மத்திய பிரர சம் திகழவுள்ைது. இந் முடிமவ மு லமமச்சர் சிவரொஜ் சிங்
தசைகொன் அறிவித்துள்ைொர்.

ற்ரபொது IBPS, RRB, SSC ஆகியவற்ைொல்

னித் னிரய நடத் ப்படும்

ர ர்வுகளுக்கு பதிலொக எல்லொவற்றுக்கும் ரசர்த்து ஒரர தபொதுத் குதித்ர ர்மவ (CET) நடத்துவ ற்கு,
NRA’ஐ அமமக்க, மத்திய அமமச்சரமவ அண்மமயில் ஒப்பு ல் அளித் து குறிப்பிடத் க்கது.

4. அண்மமயில் எந்

நொட்டுடனொன கலொசொர ஒப்பந் த்தில் இந்தியொ மகதயழுத்திட்டது?

அ. சவுேி அதரபியா
ஆ. இஸ
் தரல் 
இ. ஆஸ
் ேிதரலியா
ஈ. ஜப்பான்
❖ இரு நொடுகளுக்கும் இமடயிலொன இரு ரப்பு உைவுகமை ஒத்துமழத்து வலுப்படுத்தும் மூன்ைொண்டு
ரவமலத்திட்டத்திற்கொக, இந்தியொ, இஸ்ரரலுடனொன கலொசொர ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைது.
இந் ஒத்துமழப்பு, இரு நொடுகளின் வரலொறு மற்றும் கலொசொரம் குறித் விழிப்பு

ர்மவ ஏற்படுத்தும்

என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. 2020-23ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன இந் இந்தியொ மற்றும் இஸ்ரரல்
ஒத்துமழப்புத்திட்டம், கடந் 1993 ரம.18 அன்று இவ்விரு நொடுகளுக்கு இமடரய மகதயழுத்திடப்பட்ட
கலொசொர ஒப்பந் த்தின் அடிப்பமடயில் அமமந்துள்ைது.

5. தரலிரகர் மருத்துவக் கொப்பீட்டு நிறுவனத்தின் புதிய தபயதரன்ன?
அ. தெல்ே் தகா் லிட்
ஆ. தகா் தெல்ே் இன்சூரன்ஸ
் லிட் 
இ. தரலி தெல்ே் இன்சூரன்ஸ
் லிட்
ஈ. யூனியன் தெல்ே் இன்சூரன்ஸ
் லிட்
❖ தரலிரகர் எண்டர்பிமரசஸின் தும

நிறுவனமொன, ‘தரலிரகர் தஹல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்தபனி

லிட்’இன் தபயர் ‘ரகர் தஹல்த் இன்சூரன்ஸ் லிட்’ என மொற்ைப்பட்டுள்ைது. இந் ப் தபயர்மொற்ைம், 2020
ஆக.19 மு ல் நமடமுமைக்கு வந் து. தரலிரகர் தஹல்த் இன்சூரன்மை தரலிரகர் எண்டர்பிமரஸ்
லிட், யூனியன் பொங்க் ஆப் இந்தியொ மற்றும் கொர்ப்பரரஷன் வங்கி ஆகியமவ கடந் 2012ஆம் ஆண்டில்
நிறுவின. இந்நிறுவனத்தின் மலமமயகம் ஹரியொனொவின் குருகிரொமில் அமமந்துள்ைது.
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த் ொல் பொதிக்கப்பட்ரடொருக்கொன பன்னொட்டு நிமனவு & அஞ்சலி நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை

ர தி எது?
அ. ஆகஸ
் ட் 21 
ஆ. ஆகஸ
் ட் 22
இ. ஆகஸ
் ட் 23
ஈ. ஆகஸ
் ட் 24
❖ ஐநொ தபொது அமவயொனது ஆகஸ்ட்.21ஆம் ர திமய பயங்கரவொ த் ொல் பொதிக்கப்பட்ரடொருக்கொன
பன்னொட்டு நிமனவு மற்றும் அஞ்சலி நொைொக அறிவித்து அனுசரித்து வருகிைது. பயங்கரவொ த் ொல்
பொதிக்கப்பட்டவர்கமையும் ப்பிப்பிமழத் வர்கமையும் தகைரவிப்ப ற்கும் ஆ ரவளிப்ப ற்குமொக இந்
நொள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. இந் நொள், அவர்களின் மனி வுரிமம மற்றும் அடிப்பமட உரிமமகமை
ரமம்படுத்துவ ற்கும் பொதுகொப்ப ற்கும் பொடுபடுகிைது. நடப்பொண்டில் (2020), ஐக்கிய நொடுகளின் தபொது
அமவயொனது, இந் நொளின் மூன்ைொவது ஆண்டு தினத்ம அனுசரித் து.

7.பொர

வங்கியின் (SBI) புதிய ரமலொண்மம இயக்குநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யொர்?

அ. இரஜ்னிஷ் குமாா்
ஆ. உா்ஜிே் பதடல்
இ. அஸ
் வானி பாட்டியா 
ஈ. ஷியாம் சீனிவாசன்
❖ இந்தியப் பிர மர் மலமமயிலொன அமமச்சரமவயின் நியமனக் குழுவொல் அஸ்வொனி பொட்டியொ போரத
வங்கியின் (SBI) ரமலொண்மம இயக்குநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ைொர். P K குப் ொமவத் த ொடர்ந்து அவர்
இந் ப் ப விக்கு வரவுள்ைொர்.
❖ இந்நியமொனத்திற்கு முன், அஸ்வொனி பொட்டியொ, SBI பரஸ்பர நிதியத்தின் தும

ரமலொண்மம

இயக்குநரொகவும் மலமமச் தசயல் அதிகொரியொகவும் பணியொற்றி வந் ொர். SBI’இன் மலமம தபொது
ரமலொைரொகவும், SBI மூல ன சந்ம களின் முழுரநர இயக்குநரொகவும் இவர் பணிபுரிந்துள்ளோர்.

8.ரகல் ரத்னொ விருது தபற்ை மணிகொ பத்ரொவுடன் த

ொடர்புமடய விமையொட்டு எது?

அ. ொக்கி
ஆ. தடபிள் தடன்னிஸ
் 
இ. தடன்னிஸ
்
ஈ. ேடகளம்
❖ ஐந்து விமையொட்டு வீரர்கள் இரொஜீவ் கொந்தி ரகல் ரத்னொ விருது தபற்ைவர்கைொகவும், 27 விமையொட்டு
வீரர் / வீரொங்கமனகள் அர்ஜுனொ விருது தபற்ைவர்கைொகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைனர். மதிப்புமிக்க
ரகல் ரத்னொ விருதுக்கு ரரொகித் சர்மொ (கிரிக்தகட்), இரொணி இரொம்பொல் (ஹொக்கி), பொரொ
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மொரியப்பன் ங்கரவலு, விரனஷ் ரபொகத் (மல்யுத் ம்), மணிகொ பத்ரொ (ரடபிள் தடன்னிஸ்) ஆகிரயொர்
ர ர்வு தசய்யப்பட்டனர். ஆக.29 - ர சிய விமையொட்டு நொைன்று அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படும்.

9.கருங்கடற்கமரயில் ரபரைவில் இயற்மக எரிவொயு இருப்மபக் கண்டறிந்துள்ை நொடு எது?
அ. துருக்கி 
ஆ. ஜாா்ஜியா
இ. பல்தகாியா
ஈ. ருதமனியா
❖ கருங்கடற்கமரயில் ரபரைவில் இயற்மக எரிவொயு இருப்மபக் கண்டறிந்துள்ை ொக துருக்கி அதிபர்
தரதசப் யிப் எர்ரடொகன் அண்மமயில் அறிவித் ொர். சுமொர் 302 பில்லியன் கன மீட்டர் பரப்பைவுகக்கு
இயற்மக எரிவொயு இருப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இது, இயற்மக எரிவொயுக்கொக அந்நொடு பிைநொட்மட
சொர்ந்திருப்பம

ரபரைவுக்கு குமைக்கும். அந்நொட்டின் அறிவிப்பின்படி, துருக்கி குடியரசு நிறுவப்பட்டு

நூற்ைொண்டு நிமைமவக்குறிக்கும் எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டைவில், அந் இயற்மக எரிவொயுமவப்
பிரித்த டுக்கவும் பயன்படுத் வும் அந்நொடு த ொடங்கும்.

10.அண்மமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை தசொஜிலொ சுரங்கப்பொம
/ யூனியன் பிரர சத்துடன் இம

யோனது ஜம்மு-கொஷ்மீமர எந் மொநிலம்

க்கிைது?

அ. பஞ்சாப்
ஆ. சண
் டிகா்
இ. லடாக் 
ஈ. ெிமாச்சல பிரதேசம்
❖ ஆசியொவின் மிகநீைமொன இருதிமச சுரங்கமொக தசொஜிலொ சுரங்கப்பொம திட்டத்திற்கு, பிர மர் ரமொடி,
கடந்

2018ஆம் ஆண்டில் அடிக்கல் நொட்டினொர். `4,509 ரகொடி மதிப்பிலொன இந் த் திட்டம், ஜம்மு-

கொசுமீர் மற்றும் லடொக் பிரொந்தியத்துக்கு இமடரய மரவழி இம

ப்மப வழங்குவம ரநொக்கமொகக்

தகொண்டுள்ைது. சமீபத்தில், ரமகொ தபொறியியல் மற்றும் உட்கட்டமமப்பு நிறுவனம், இந் ச் தசொஜிலொ
க

வொய் சுரங்கப்பொம மய நிர்மொணிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந் த் திட்டம் ஆறு ஆண்டுகளில்

நிமைவமடயும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மேற்கு நைல் காயச்சலுக்கு காரணமான மமற்கு நைல் நைரஸ் பாதிப்நபக் கண்டறிந்துள்ள ைாடு எது?
அ. ஜெர்மனி
ஆ. ஸ
் ஜெயின் 
இ. உகாண
் டா
ஈ. இஸ
் ரேல்
❖ மேற்கு நைல் நைரஸ் ககாசுக்களால் பரவுைதாக ஸ்கபயின் ைாடு அண்நேயில் அறிவித்துள்ளது. இது,
ககாசுக்களால் பரவி மேற்கு நைல் காய்ச்சநை ஏற்படுத்துகிறது. ஸ்கபயினில் இருைரின் ேரணத்திற்கு
இது காரணோகியுள்ளது. மேலும் பைர் இந்மைாயால் பாதிப்புற்று ேருத்துைேநையில் அனுேதிக்கப்பட்டு
உள்ளைர். இது முதலில், உகாண்டாவில், 1937’இல் கண்டறியப்பட்டது. ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஐமராப்பா
ேற்றும் ஆஸ்திமரலியாநை பூர்வீகோகக் ககாண்டதாகும் இது. இந்த RNA நைரஸ், ‘Flaviviridae’
குடும்பத்நதச் சார்ந்ததாகும். அக்குடும்பத்தில் ஜிகா நைரஸ், ேஞ்சள் காய்ச்சல் நைரஸ் ேற்றும் கடங்கு
நைரஸ் உள்ளிட்டநையும் அடங்கும்.

2.கடமைாரக்காைல்பநடயின் மசநையில் இநணக்கப்பட்ட, ‘ICGS C-454’ என்ற இநைமறிப்புப் பைநகக்
கட்டிய நிறுைைம் எது?
அ. ஜ ரச்சின் ெ்ெல் ட்டுந்தளம்
ஆ. லரர்சன் & டூெ்ர ர 
இ. DRDO
ஈ. ெர த மிகுமின் நிறுவனம்
❖ ைார்சன் & டூப்மரா நிறுைைத்தால் கட்டப்பட்ட ‘ICGS C-454’ என்ற இநைமறிப்புப்பைகானது, சமீபத்தில்,
கடமைாரக்காைல்பநடயின் மசநையில் இநணக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு அநேச்சகத்தின் அண்நேய
அறிவிப்பின்படி, இந்தியக்கடமைாரக்காைல்பநடயின் இந்தப் புதிய படகு சூரத்திலிருந்து தைது முதல்
பணிநயத் கதாடங்கியது. 27 மீட்டர் நீளங்ககாண்ட இந்தப் புதிய படகு, அதிகபட்சோக 45 கடல் நேல்
அல்ைது ேணிக்கு 83 கிமைாமீட்டர் என்ற மைகத்தில் கசல்லும் திறன் பநடத்ததாகும்.

3.பழங்குடி

ேகளிர் சுய-உதவிக்குழுக்களிநடமய ைாய்ப்புகநள மேம்படுத்துைதற்காக, பழங்குடியிைர்

ைைத்துநற அநேச்சகத்துடன் கூட்டுமசர்ந்துள்ள அநேச்சகம் எது?
அ. சமூ நீ தி & அதி ர மளித்தல் அமமச்ச ம்
ஆ. ஊ

வளர்ச்சி அமமச்ச ம் 

இ. ரவளரண
் அமமச்ச ம்
ஈ. லரசர அமமச்ச ம்
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❖ கிராேப்புறங்களில் உள்ள பழங்குடி ேகளிர் சுய-உதவிக்குழுக்களிநடமய நிநையாை ைாழ்ைாதார
ைாய்ப்புகநள மேம்படுத்துைதற்காக ேத்திய பழங்குடியிைர் ைைத்துநற அநேச்சகமும் ஊரக ைளர்ச்சி
அநேச்சகமும் அண்நேயில் ஒரு கூட்டு அறிவிப்பில் நககயழுத்திட்டை.
❖ பழங்குடியிை ேகளிர் சுய-உதவிக்குழு உறுப்பிைர்கநள, ஊரக ைளர்ச்சி அநேச்சகம், அநடயாளம்
கண்டு தகைல் திரட்டும் அமதமைநளயில், பழங்குடியிைர் ைைத்துநற அநேச்சகோைது ோநிை ஊரக
ைாழ்ைாதாரத் இயக்கத்தால் (SRLM) அநடயாளங்காணப்பட்ட கபண்கள் ேத்தியில் பல்மைறு துநறகள்
மூைம் ைாழ்ைாதார ைாய்ப்புகநள ஊக்குவிக்கும்.

4.மபார்நிறுத்தத்திற்காக தன் உள்ைாட்டு ஆயுதமேந்திய இைக்குழுக்களுடைாை அநேதி ஒப்பந்தத்தில்
நககயழுத்திட்டுள்ள ைாடு எது?
அ. தரய்லரந்து
ஆ. இலங்ம
இ. மியரன்மர் 
ஈ. ெர ிஸ
் தரன்
❖ மியான்ேர் அரசாங்கம், பத்து ஆயுதமேந்திய இைக்குழுக்களுடன், ‘மதசிய மபார்நிறுத்த ஒப்பந்தத்நத’
அேல்படுத்துைதற்காை ஒப்பந்தத்தில் நககயழுத்திட்டுள்ளது. யூனியன் அநேதி ஒப்பந்தம்-III என்று
அநழக்கப்படுகிற இந்த அநேதி ஒப்பந்தத்தில், ‘மதசிய மபார்நிறுத்த ஒப்பந்தத்நத’ கசயல்படுத்துைதற்
-காை 15 விதிகள் உள்ளை. 21ஆம் நூற்றாண்டு பாங்ைாங் என்று கபயரிடப்பட்ட யூனியன் அநேதி
ோைாட்டின் 4ஆைது அேர்வின்மபாது, கைய் நப தவ் என்ற இடத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் நககயழுத்தாைது.

5.கீழ்க்காணும் எந்த ைங்கி தைக்கு கசாந்தோை இரண்டு துநண நிறுைைங்கநள, GPL நிதி ேற்றும்
முதலீடுகள் நிறுைைத்திற்கு விற்க முடிவுகசய்துள்ளது?
அ. HDFC வங்கி
ஆ. ஐசிஐசிஐ வங்கி
இ. YES வங்கி 
ஈ. ர ரட்ட ் மஹிந்தி ர வங் ி
❖ YES, Asset Management Ltd “YESAMC” ேற்றும் YES Trustee Ltd “YTL” ஆகியைற்றின் சரிசே
பங்குகநள முழுநேயாக விற்பநை கசய்ைதற்காக GPL நிதி ேற்றும் முதலீடுகள் நிறுைைத்துடன்
YES ைங்கி ஓர் ஒப்பந்தத்நத நிநறமைற்றியுள்ளது. இந்த இரண்டு நிறுைைங்களும் YES ைங்கி
நிறுைைத்தின் துநண நிறுைைங்களாக உள்ளை. அடுத்த எட்டு முதல் பன்னிரண்டு ோதங்களில்
விற்பநை நிநறைநடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விற்பநை முடிந்ததும், YES ைங்கியின் இந்த
இரு நிறுைைங்களும் அதன் பரஸ்பர நிதி ைணிகத்திலிருந்து முற்றிலும் கைளிமயறும்.
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6.21 சிறப்பு நேயங்களுடன் ைாட்டின் மிகப்கபரிய அநடவுச்சூழைநேப்நபக்ககாண்ட அநேப்பு எது?
அ. இந்திய ஜமன்ஜெரருள் ஜதரழில்நுட்ெ பூங் ர ்

ள் 

ஆ. மத்திய உயர் ணினி ரமம்ெரட்டு மமயம்
இ. ல்வி & ஆ ரய்ச்சி வமலயமமெ்ெு
ஈ. ரதசிய த வல் மமயம்
❖ மின்ைணு & தகைல் கதாழில்நுட்ப அநேச்சகத்தின்கீழ் உள்ள இந்திய கேன்கபாருள் கதாழில்நுட்ப
பூங்காக்கள், ஓராண்டில் 21 சிறப்பு நேயங்கநள அநேக்கவுள்ளதன்மூைம் ைாட்டில் மிகப்கபரிய
அநடவுச்சூழைநேப்நபக் ககாண்டிருக்கவுள்ளது. முன்கோழியப்பட்ட 21 சிறப்பு நேயங்கள், பல்மைறு
துநறகளில் புதிய கதாழில்நுட்பங்கநள ைளர்த்கதடுக்கும். 21 சிறப்பு நேயங்களுள் 12 ஏற்கைமை
கசயல்பாட்டில் உள்ளை. அதில் மூன்று நேயங்கள், விைசாயத்துடன் கதாடர்புநடயநையாகும்.
மேலும் ஒரு நேயம் கதாடங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

7.ேதம்

(அல்ைது) ைம்பிக்நகயின் அடிப்பநடயிைாை ைன்முநறச் கசயல்களிைால் பாதிக்கப்பட்மடாநர

நிநைவுகூரும் பன்ைாட்டு ைாள் அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது?
அ. ஆ ஸ
் ட் 22 
ஆ. ஆ ஸ
் ட் 23
இ. ஆ ஸ
் ட் 24
ஈ. ஆ ஸ
் ட் 25
❖ ேதம் (அல்ைது) ைம்பிக்நகயின் அடிப்பநடயிைாை ைன்முநறச் கசயல்களிைால் பாதிக்கப்பட்மடாநர
நிநைவுகூரும் பன்ைாட்டு ைாளாக ஆகஸ்ட்.22’ஐ நியமித்து ஐைா கபாது அநை அனுசரித்து ைருகிறது.
பயங்கரைாதத்தால் பாதிக்கப்பட்மடாருக்காை பன்ைாட்டு நிநைவு ேற்றும் அஞ்சலி ைாளுக்கு அடுத்த
ைாள் இந்த ைாள் ைருகிறது. சிறுபான்நே ேதத்நதச்சார்ந்த ேக்களின் ேனிதவுரிநேகநள நிநைநிறுத்
-துைநத உறுதிகசய்யுோறு ஐைா அதன் உறுப்பு ைாடுகநள இந்ைாளின்மபாது மகட்டுக்ககாள்கிறது.

8.அண்நேச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘Rules of Origin’ உைன் கதாடர்புநடய அநேச்சகம் எது?
அ. வணி ம் & ஜதரழிற்துமற அமமச்ச ம்
ஆ. நிதி அமமச்ச ம் 
இ. ரவளரண
் அமமச்ச ம்
ஈ. MSME அமமச்ச ம்
❖ ைருைாய்த்துநறயும், நிதி அநேச்சகமும் ‘சுங்க (ைர்த்தக ஒப்பந்தங்களின்கீழ் மதாற்றுைாய் விதிகளின்
நிர்ைாகம்) விதிகள், 2020’ஐ அறிவித்துள்ளை. ‘மதாற்றுைாய் விதிகநள’ அேல்படுத்துைதற்காை விதி
முநறகள் அண்நேயில் அரசாங்கத்தால் கைளியிடப்பட்டை. இந்த விதிகள், 2020 கசப்டம்பர்.21 முதல்
ைநடமுநறக்கு ைரும். மேலும், இறக்குேதியாளரால், விருப்போை இறக்குேதி தீர்நை விகிதம் மகாரப்ப
-டுைதற்கும் இது கபாருந்தும். FTA ைாட்டில், குநறந்தபட்ச கசயைாக்கத்நத ‘மதாற்றுைாய் விதிகள்’
நிகழ்த்துகின்றை.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

ஆகஸ்ட்

29

9.புதிதாக அநேக்கப்பட்ட, ‘ோற்றுப் பாலிைத்தைர்களுக்காை மதசிய கவுன்சிலின்’ தநைைர் யார்?
அ. வணி ம் & ஜதரழிற்துமற அமமச்ச ம்
ஆ. சமூ நீ தி & அதி ர மளித்தல் அமமச்ச ம் 
இ. ரவளரண
் அமமச்ச ம்
ஈ. MSME அமமச்ச ம்
❖ ோற்றுப்பாலிைத்தைர் (உரிநேகநளப்பாதுகாத்தல்) சட்டம், 2019’இன் (2019’இன் ைாற்பதாைது சட்டம்)
பிரிவு 16’இன்கீழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின்படி, ைடுைணரசு, ோற்றுப்பாலிைத்தைர்களுக்காை
மதசிய கவுன்சிநை உருைாக்கியுள்ளது. ேத்திய சமூக நீதி ேற்றும் அதிகாரேளித்தல் அநேச்சர் இந்தக்
கவுன்சிலின் தநைைராக (அலுைல் சாராது) இருப்பார்.
❖ பத்து மத்திய துநறகளின் பிரதிநிதிகள், ோற்றுப்பாலிைச்சமூதாயத்திைரின் 5 பிரதிநிதிகள், மதசிய
ேனிதவுரிநேகள் ஆநணயம் ேற்றும் மதசிய ேகளிர் ஆநணயத்தின் பிரதிநிதிகள், ோநிை அரசுகள்
ேற்றும் யூனியன் பிரமதசங்களின் பிரதிநிதிகள், கதாண்டு நிறுைைங்கநள பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும்
நிபுணர்கள் ஆகிமயார் இக்கவுன்சிலின் பிற உறுப்பிைர்களாக இருப்பார்கள். ோற்றுப்பாலிைத்தைர்கள்
கதாடர்பாக ககாள்நககள், நிகழ்ச்சிகள், சட்டங்கள் ேற்றும் கசயல்திட்டங்கநள ைகுப்பதற்கு ேத்திய
அரசுக்கு இந்தக் கவுன்சில் ஆமைாசநைகநள ைழங்கும்.

10.எந்தகைாரு

சட்டத்தின்கீழ், தகுதியாை அநைத்து ோற்றுத்திறைாளிகநளயும் ககாண்டுைருோறு,

ேத்திய நுகர்மைார் விைகாரங்கள் அநேச்சகம் ோநிைங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது?
அ. ரதசிய உணவுெ் ெரது ரெ்ெுச் சட்டம் 
ஆ. ரதசிய ஊ

ரவமலவரய்ெ்ெு உறுதிச்சட்டம்

இ. அத்தியரவசிய ெண
் டங் ள் சட்டம்
ஈ. இந்திய த நிர்ணயங் ள் சட்டம்
❖ தகுதியுள்ள ோற்றுத்திறைாளிகள் அநைைநரயும் மதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2013’இன்கீழ்
ககாண்டுைருோறு ோநிைங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்களுக்கு நுகர்மைார் விைகாரங்கள், உணவு,
கபாது ைழங்கல் அநேச்சகத்தின்கீழ் கசயல்படும் உணவு, கபாது ைழங்கல் துநற அஞ்சல்கள் அனுப்பி
உள்ளது. ஏற்கைமை இந்தத் திட்டத்தில் பயன்கபறாதைர்களுக்கு, தகுதியின் அடிப்பநடயில் புதிதாக
குடும்ப அட்நடகள் ககாடுக்கமைண்டும் எை அநேச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. உணவுப் பாதுகாப்புச்
சட்டம் & பிரதேர் கரீப் கல்யாண் உணவுத்திட்டத்தின்கீழ் உரிய உணவுப்கபாருள்கள் ைழங்கப்படும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.தேசிய கல்விக்ககொள்கக-2020’ஐ முேலில் நகைமுகைப்படுத்துவேொக அறிவித்ே மொநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கா்நாடகா 
இ. கேரளம்
ஈ. நாோலாந்து
❖ தேசிய கல்விக்ககொள்கக (NEP) - 2020’ஐ கெயல்படுத்தும் முேல் மொநிலமொக கர்நொைகொ திகழவுள்ளது.
‘தேசிய கல்விக்ககொள்ககயின் சிைப்பம்ெங்கள் மற்றும் அகேச்கெயல்படுத்துேல்’ பயிலரங்கில் கர்நொைக
மாநில துகை முேலகமச்ெர் பங்தகற்ைொர். கல்விக்ககொள்கககயச் கெயல்படுத்துவேற்கொன நிர்வொக
சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் திருத்ேங்ககள, கர்நொைக மொநில அரசு கேொைங்கியுள்ளேொக அவர் அறிவித்ேொர்.

2.கவளியுைவு

அகமச்ெகமொனது, எந்ே நொட்டுைன், முேன்முகையொக தேசிய ஒருங்கிகைப்புக்குழுகவ

ஏற்பொடு கெய்ேது?
அ. உஸ
் பெகிஸ
் தான் 
ஆ. கஜகஸ
் தான்
இ. லாவ ாஸ
்
ஈ. துா்க்பமனிஸ
் தான்
❖ மத்திய கவளியுைவு அகமச்ெகமொனது அண்கமயில் முேன்முகையொக இந்தியொ-உஸ்கபகிஸ்ேொன்
தேசிய ஒருங்கிகைப்புக்குழுகவ ஏற்பொடுகெய்ேது. இந்தியொவுக்கும் உசுகபகிஸ்ேொனுக்கும் இகையில்
பரஸ்பரம் ஒப்புக்ககொள்ளப்பட்ை திட்ைங்ககள கெயல்படுத்துவகே கண்கொணிப்பேற்கொக கமய்நிகரொக
இக்கூட்ைம் நகைகபற்ைது. இந்திய அரசின் நிதியுேவியின்கீழ் அகையொளங்கொைப்பட்ை திட்ைங்ககள
கெயல்படுத்துவது, குஜரொத் மொநிலத்திற்கும் அந்திஜொன் பிரொந்தியத்திற்கும் இகையிலொன ஒத்துகழப்பு
ஆகியவற்கை அவர்கள் அப்தபொது மதிப்பொய்வு கெய்ேனர்.

3.மும்கப நகரப் தபொக்குவரத்துத் திட்ைம்-3’க்கு $500 மில்லியன் அகமரிக்க ைொலர்ககள வழங்கவுள்ள
வளர்ச்சி வங்கி எது?
அ. ஆசிய

ளா்ச்சி

ங்கி

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமமெ்ெு & முதலீ ட்டு

ங்கி 

இ. BRICS வங்ேி
ஈ. உலக

ங்கி

❖ இந்திய அரசு, மகொரொஷ்டிர மொநில அரசு, மும்கப இரயில்தவ விகொஸ் கழகம் & ஆசிய உட்கட்ைகமப்பு
முேலீட்டு வங்கி (AIIB) ஆகியன மும்கபயில் புைநகர் இரயில்தவ அகமப்பில் வகலயகமப்புத்திைன்,
தெகவத்திைன் மற்றும் பொதுகொப்பு ஆகியவற்கை தமம்படுத்துவேற்கொக, $500 மில்லியன் அகமரிக்க
ைொலர் மதிப்பிலொன மும்கப நகர்ப்புைப் தபொக்குவரத்துச் கெயல்திட்ைம்-III என்ை கைன் ஒப்பந்ேத்தில்
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கககயழுத்திட்டுள்ளன. இத்திட்ைம், இப்பிரொந்தியத்தில் பயை தநரத்கேக் குகைத்ேல், பயணிகளுக்கு
ஏற்படும் இைர்ககளக் குகைத்ேல் ஆகியவற்றுைன் கட்ைகமப்புத் திைகனயும் தமம்படுத்தும்.

4.ெமீபத்தில்,

சுவிச்ெர்லொந்கேச்ெொர்ந்ே HELP லொஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனத்துைன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில்

கககயழுத்திட்ை இந்திய கல்வி நிறுவனம் எது?
அ. IIT சென்னன
ஆ. IIT கோழிே்கோடு 
இ. AIIMS
ஈ. NIT, திருெ்ெிராப்பள்ளி
❖ இந்திய கேொழில்நுட்ப நிறுவனம்-தகொழிக்தகொடு (IIM-K) சுவிச்ெர்லொந்கேச் ெொர்ந்ே HELP லொஜிஸ்டிக்ஸ்
நிறுவனத்துைனொன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் கககயழுத்திட்ைது. இக்கூட்ைொண்கம ஐக்கியநொடுகள்
அகமப்புகள், அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு ெொரொ நிறுவனங்களுக்கு ஆதலொெகன தெகவகள்
மற்றும் தபொக்குவரவு பயிற்சிமூலம் இந்தியொவில் மனிேொபிமொன அடிப்பகையிலொன தபொக்குவரவுககள
உருவொக்குவகே தநொக்கமொகக்ககொண்டுள்ளது. இந்ே ஒப்பந்ேம் 1 ஆண்டுகொலத்திற்கு அமலிலிருக்கும்.

5.கீழ்க்காணும் எந்நிறுவனம், சிவ நொைொர் பல்ககலயுைன் இகைந்து லித்தியம் ெல்பர் மின்கலங்ககள
ேயொரிப்பேற்கொன புதிய கேொழில்நுட்பத்கே உருவொக்கியுள்ளது?
அ. IIT பாம்கப 
ஆ. BITS
இ. IISc, சபங்ேளூரு
ஈ. DRDO
❖ IIT-பொம்தப மற்றும் சிவ நொைொர் பல்ககல ஆரொய்ச்சியொளர்கள் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்ே லித்தியம் -ெல்பர்
(Li-S) மின்கலங்ககள உற்பத்தி கெய்வேற்கொன கேொழில்நுட்பத்கே உருவொக்கியேொகக் கூறியுள்ளனர்.
வழக்கமொன லித்தியம் அயன் மின்கலங்ககளவிை Li-S மின்கலங்கள் மும்மைங்கு அதிக ஆற்ைல்திைன்
ககொண்ைகவயொகவும் கெலவு குகைந்ேேொகவும் இருக்கும். கபட்தரொலியத் கேொழிற்துகை மற்றும்
தவளொண்துகையின் கழிவுகள் ெக-பலபடிகளுைன் தெர்க்கப்பட்டு Li-S மின்கலங்களின் உற்பத்திக்கு
பயன்படுத்ேப்படுகின்ைன. இது, சுற்றுச்சூழலில் ெொேகமொன ேொக்கத்கே ஏற்படுத்துகிைது.

6.அண்கமயில் எந்ே நிறுவனத்திற்கு, ‘உலகளொவிய நீர் விருது’ வழங்கப்பட்ைது?
அ. யுவேகா வொா்ெ்ஸ
்
ஆ. ெுளூ ஸ
் டாா் லிட்
இ.

ா படக்

ாொக் 

ஈ. பகன்ட் RO
❖ கென்கனயில் உள்ள நீர் மறுசுழற்சி கமயமொன, ‘Va Tech Wabag’ நைப்பொண்டிற்கொன, ‘உலகளொவிய
நீர்’ விருதிகனப்கபற்றுள்ளது. ‘ஆண்டின் சிைந்ே கழிவுநீர் மறுபயன்பொட்டுத்திட்ைம்’ என்ை பிரிவின்கீழ்
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இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. TTRO (Territory Treatment Reverse Osmosis) என்ை முேன்கமயொன
கேொழில்நுட்பத்தின் அடிப்பகையில் உருவொக்கப்பட்டுள்ள இந்ேக் கழிவுநீர் மறுபயன்பொட்டு கமயம்,
இந்தியொவில் உள்ள மிகப்கபரிய மறுசுழற்சி கமயங்களுள் ஒன்ைொகும்.
❖ இந்ே TTRO ஆலலயானது நொன்கு நிகலககளயுகையது; அேன்மூலம் நீகர மறுசுழற்சி கெய்கிைது.
இந்தியொவில், ‘ேகலகீழ் ெவ்வூடு பரவல்’ என்னும் கேொழில்நுட்பத்கே பயன்படுத்தி நிறுவப்பட்ை முேல்
ஆகல இதுவொகும். இவ்வொகலயின்மூலம் நொகளொன்றுக்கு 45 மில்லியன் லிட்ைர் ேண்ணீர் மறுசுழற்சி
கெய்யப்படுகிைது. ஒவ்தவொர் ஆண்டும் 20% கழிவுநீகர மறுசுழற்சி கெய்து 16 மில்லியன் கமட்ரிக் நீகர
மறுசுழற்சி கெய்யும் இந்தியொவின் முேல் நகரமொக கென்கன திகழ்கிைது.

7. UEFA ெொம்பியன்ஸ் லீக்-2020’ஐ கவன்ை கொல்பந்து அணி எது?
அ. AC மிலன்
ஆ. வெயா்ன் முனிச் 
இ. ாியல் மாட்ாிட்
ஈ. ொா்சிவலானா
❖ UEFA ெொம்பியன்ஸ் கேொைகர - 2020’ஐ கஜர்மனிகயச் ெொர்ந்ே தபயர்ன் முனிச் கொல்பந்து ெங்கம்
கவன்றுள்ளது. லிஸ்பனின் எஸ்ைொடிதயொ ைொ லூஸில் நகைகபற்ை இறுதிப்தபொட்டியில் பொரிஸ் புனிே
கஜர்கமன் (PSG) அணிக்கு எதிரொக அணி 1-0 என்ை தகொல் கைக்கில் அவ்வணி கவற்றிககொண்ைது.
ஐம்பத்கேொன்பேொம் நிமிைத்தில், கிங்சிலி தகொமன், தபொட்டியின் ஒதர தகொகல அடித்ேொர். ஏழொண்டுக்குப்
பிைகு தபயர்ன் முனிச் அணி இந்ேத் கேொைகர கவன்றுள்ளது.

8.புதிேொக

கெயல்படுத்ேப்பட்டுள்ள ஆேொர் அடிப்பகையிலொன GST பதிவுமுகையின்படி, ஒரு நிறுவனம்,

GST பதிவுகெய்வேற்கு எடுத்துக்ககொள்ளும் கொலம் எவ்வளவு?
அ. 3 வ மல நாள் 
ஆ. 5 வ மல நாள்
இ. 7 வ மல நாள்
ஈ. 21 வ மல நாள்
❖ வணிகம் கெய்வகே எளிேொக்கும் கபொருட்டு, GST’க்கு பதிவு கெய்வேற்கொக ஆேொர் அங்கீகொரத்கே அரசு
கெயல்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் ஆேொர் அடிப்பகையிலொன GST பதிவு, 3 தவகலநொட்களில்
முடிக்கப்பட்டுவிடும். தமலும், இவ்விேமொன பதிவு முகையில் தநரடி ெரிபொர்ப்புக்கு தேகவயிருக்கொது.
ஆேொர் அடிப்பகையிலொன பதிவுமுகைகயத் தேர்வுகெய்யொேவர்கள், வணிகம் நகைகபறும் இைத்திற்கு
தநரடியொகச் கென்று ெரிபொர்ப்பது மற்றும் பிை கேொைர்புகைய ஆவைச்ெரிபொர்ப்பு உள்ளிட்ைவற்றுக்கு
உட்படுத்ேப்படுவொர்கள். ஆேொர் அல்லொே பதிவுமுகைக்கு, 21 நொட்கள் வகர பிடிக்கும்.
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9.கபொது நிர்வொகத்தில் சிைந்து விளங்குவேற்கொன பிரேமர் விருதுகள் வழங்கப்படும் நொள் எது?
அ. ப ளிநாடு ாழ் இந்தியா்கள் நாள்
ஆ. சிறுொன்மமயினா் உாிமமகள் நாள்
இ. வதசிய ஒற்றுமம நாள் 
ஈ. தியாகிகள் நாள்
❖ மத்திய பணியொளர்நலன் அகமச்ெகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிவிப்பின்படி, கபொது நிர்வொகத்தில் சிைந்து
விளங்குவேற்கொக வழங்கப்படும் பிரேம அகமச்ெர் விருதுகளுக்கொக, சுமொர் எழுநூற்றுக்கும் தமற்பட்ை
மொவட்ைங்கள் பங்தகற்றுள்ளன. இந்ே விருதுகள் அக்.31 அன்று ககொண்ைொைப்படும் தேசிய ஒற்றுகம
நொளன்று, குஜரொத்தில் அகமந்துள்ள ‘ஒற்றுகம சிகல’க்கு அருதக நைத்ேப்படும் சிைப்பு நிகழ்வின்தபொது
பிரேமர் தமொடியொல் வழங்கப்படும். ேங்கள் பிரொந்தியங்களின் கபொருளொேொர வளர்ச்சிக்கொக, மொவட்ை
ஆட்சியர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புககள அங்கீகரிப்பதே இந்ே விருதுகளின் தநொக்கமொகும்.

10.முத்ரொ கைன் திட்ைத்தின்கீழ் அதிக எண்ணிக்ககயிலொன கபண் பயனொளிககளக் ககொண்ை மொநிலம்
எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. வகேளம்
இ. அருணாச்சல ெிேவதசம்
ஈ. இோஜஸ
் தான்
❖ அண்கமயில் மொநிலங்களகவக்கு நிதி அகமச்ெகம் வழங்கிய ேொகவலின்படி, பிரேம அகமச்ெர் முத்ரொ
திட்ைம் (PMMY) கேொைங்கப்பட்ைதிலிருந்து `4.78 இலட்ெம் தகொடி மதிப்புள்ள 15 தகொடி கைன்கள் கபண்
பயனொளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. மொநிலங்களுள், `58,227 தகொடி கைன்கபற்ை கபண் பயனொளி
-களுைன், ேமிழ்நொடு, பட்டியலின் முேலிைத்தில் உள்ளது. அகேத்கேொைர்ந்து தமற்கு வங்க மொநிலமும்
(`55,232 தகொடி), கர்நொைக மொநிலமும் (`47,714 தகொடி) உள்ளன.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ேமிழ்நொட்டில் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் கெயல்படுத்ேப்படுவது குறித்து முேலலமச்சர் க. பழனிச்ெொமியுைன்
இகைந்து மத்திய நீர்வள அகமச்ெர் கதெந்திரசிங் கெகொவத் கொகைொளிக்கொட்சிமூலம் ஆய்வுகெய்ேொர்.
நொட்டிலுள்ள ஒவ்கவொரு கிரொமப்புை வீட்டுக்கும், குடிேண்ணீகர வழங்க மொநிலங்களுைன் இகைந்து
‘ஜல் ஜீவன் இயக்கம்’ கெயல்படுத்ேப்படுகிைது. மொநிலத்தில் உள்ள ஒவ்கவொரு கிரொமப்புை வீட்டுக்கும்
குழொய் இகைப்கப வழங்கும் இலக்கக 2024’க்குள் 100% எட்ை ேமிழ்நொடு திட்ைமிட்டுள்ளது. இது
வகர, ேமிழகத்தில் உள்ள 126.89 லட்ெம் கிரொமப்புை வீடுகளில், 25.98 லட்ெம் (20.45%) வீடுகளுக்கு
குழொய் இகைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வீடுகளுக்கொன குழொய் இகைப்புககளப் கபொருத்ே
வகரயில், ஒட்டுகமொத்ே நொட்டில் 17ஆம் இைத்தில் ேமிழ்நொடு ேற்தபொது உள்ளது. 2020-21ஆம் ஆண்டில்
33.94 லட்ெம் வீடுகளுக்குக் குழொய் இகைப்புககள வழங்க ேமிழ்நொடு திட்ைமிட்டுள்ளது.
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