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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய-இந்த ோதேசிய போதுகோப்பு அமைச்சர்களின் உமையோடல் நமடபபற்ற நகைம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. கெளொத்தி 

இ. லெ்ன ா 

ஈ. ஆமதாபாத் 

❖ இந்தியோ-இந்த ோதேசியோ இமடயிலோே போதுகோப்பு அமைச்சர்களின் சந்திப்பு புது தில்லியில் நடந் து. 

இந்திய தூதுக்குழுவிற்கு போதுகோப்புத்துமற அமைச்சர் ைோஜ்நோத் சிங்  மலமை ோங்கிேோர். அத தபோல், 

இந்த ோதேசிய தூதுக்குழுவிற்கு அ ன் போதுகோப்பு அமைச்சர் பெேைல் பிைதபோத ோ சுபியோன்தடோ 

 மலமை ோங்கிேோர். போதுகோப்புத் ப ோழில்கள் ைற்றும் போதுகோப்புத் ப ோழில்நுட்பத் துமறயில் 

ஒத்துமைப்புக்கோே சோத்தியகூறுகள் எம  எம  என்று இருநோடுகளும் வி ோதித்து அமடயோளம் 

கண்டே. இரு அமைச்சர்களும் அமடயோளங்கோணப்பட்ட துமறகளில் இரு ைப்பு ஒத்துமைப்மப 

தைலும்  லுப்படுத் வும், அ ற்மற அடுத் கட்டத்திற்குக் பகோண்டுபசல்லவும் உறுதிபூண்டேர். 

❖ ஓர் ஒருங்கிமணந்  உத்திசோர் கூட்டோண்மைக்கோக, இவ்விருநோடுகளும் புதிய போதுகோப்பு ஒத்துமைப்பு 

ஒப்பந் த்தில் அப்தபோது மகபயழுத்திட்டே. 

2.HIV/AIDS ஆகிய ப ோற்றுதநோமய எந்  ஆண்டுக்குக்குள் முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு  ோக இந்தியோ 

உறுதியளித்துள்ளது? 
அ . 2030  

ஆ. 2025 

இ. 2045 

ஈ. 2100 

❖ ஐ.நோ பபோது அம யில் கடந்  2016ஆம் ஆண்டு நடந்  உயர்ைட்டக்கூட்டத்தில், அடுத்  5 ஆண்டுகளில் 

HIV / AIDS ப ோற்மற முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு  ற்கோே முயற்சிகமள விமை ோக தைற்பகோள்  ோக 

-வும், எதிர் ரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அந் த் ப ோற்றுதநோமய முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு  ோகவும் 

இந்தியோ உறுதியளித் து. அண்மையில், இந்திய ைருத்து  ஆைோய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) ப ளியிட்ட 

ஓர் ஆய்வில், எதிர் ரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS தநோமய முடிவுக்குக் பகோண்டு ரு  ற்கோே 

த சிய இலக்மக இந்தியோ இைக்கக்கூடும் எேக் கூறப்பட்டுள்ளது. புதிய HIV போதிப்புகளின் குமறவு 

ச வீ ம் 27% ஆக ைட்டுதை உள்ளது. இது, நடப்போண்டில் (2020), 75% ஆக இருந்திருக்கத ண்டும். 

3.உலக புலிகள் நோள் பகோண்டோடப்படுகிற த தி எது? 
அ. ஜூலல 29  

ஆ. ஜூலல 30 

இ. ஜூலல 31 
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ஈ. ஆெஸ்ட் 01 

❖ புலிகள் அதிகம்  சிக்கும் நோடுகளின்  மல ர்கள், இைஷ்யோவின் புனி  பீட்டர்ஸ்பர்க் நகைத்தில் கூடி, 

புலிகள் போதுகோப்பு பற்றிய புனி  பீட்டர்ஸ்பர்க் உடன்படிக்மகயில் மகபயழுத்திட்ட ன்  ோயிலோக, 

2022ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகளவில் புலிகளின் எண்ணிக்மகமய இைட்டிப்போக்க உறுதிபூண்டேர். 

தைலும், ஆண்டுத ோறும் ெுமல.29ஆம் த திமய உலக புலிகள் நோளோக, உலபகங்கும் பகோண்டோட 

முடிவுபசய்யப்பட்டதிலிருந்து, புலிகள் போதுகோப்புகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் தநோக்கில் இச்சிறப்பு 

நோள் பகோண்டோடப்பட்டு  ருகிறது. 

❖ இந்நோமள முன்னிட்டு, புது தில்லியில், புலிகள் கணக்பகடுப்புபற்றிய விரி ோே அறிக்மகமய ைத்திய 

சுற்றுச்சூைல்துமற அமைச்சர் பிைகோஷ் ெ தடகர் ப ளியிட்டோர். இந்தியோவில்  ற்தபோது புலிகளின் 

எண்ணிக்மக 2,967 ஆக உள்ளது; இது, உலகின் பைோத்  புலிகள் எண்ணிக்மகயில் 70% ஆகும். 

4.போை   ங்கியோேது (SBI) எந்  நோட்டின் உள்ளூர்  ணிகங்களுக்கோக $16.20 மில்லியன் அபைரிக்க 

டோலர்கமள  ைங்கியுள்ளது? 
அ. இலங்லெ 

ஆ. மாலத்தீவுெள்  

இ. ஆப்ொ ிஸ்தா ் 

ஈ. கமாாீஷியஸ் 

❖ போை   ங்கியோேது (SBI) ைோலத்தீவில் உள்ள உள்ளூர்  ணிகங்களுக்கு $16.20 மில்லியன் அபைரிக்க 

டோலர் பணப்புைக்க ஆ ைம   ைங்கியுள்ளது. இருநூற்றுக்கும் தைற்பட்ட சில்லமற கணக்குகளுக்கு, 

கடமேத் திருப்பிச் பசலுத்து திலிருந்தும் SBI சலுமக அளித்துள்ளது. ெூமல.26 அன்று ைோலத்தீவின் 

விடு மல நோமள முன்னிட்டு, SBI’இன் COVID நி ோைண பசயற்போடுகள் அறிவிக்கப்பட்டே. முன்ே ோக 

$400 மில்லியன் அபைரிக்க டோலர்கமள, ைோலத்தீவுக்கு, நீட்டிக்கப்பட்ட நோணய இடைோற்று முமறயின் 

 ழியோக இந்தியோ  ைங்கியது குறிப்பிடத் க்கது. 

5.போதுகோப்பு ப ோழில்நுட்ப நிறு ேம் உரு ோக்கிய ைருத்து ப் படுக்மக  னிமைப்படுத்தும் அமைப்பின் 

பபயபைன்ே? 
அ. ஆஷ்னே  

ஆ. அபிம ்யூ 

இ. அா்ஜூ ் 

ஈ. ஆா்யா 

❖ COVID-19 தநோய்த்ப ோற்மற எதிர்த்துப்தபோைோடு  ற்கோக புதேம ச் சோர்ந்  போதுகோப்பு ப ோழில்நுட்ப 

நிறு ேம் (DIAT) ’ஆஷ்தை-Aashray’ என்ற பபயரிலோே ைருத்து ப் படுக்மக  னிமைப்படுத்தும் 

அமைப்மப உரு ோக்கியுள்ளது. தநோயோளியிடமிருந்து ைற்ற ர்களுக்கு ம ைஸ் பைவு ம த்  டுக்கும் 

சிறப்புப்பபோருட்களோல் ஆே  னிப்பட்ட உமறகள் இந்  அமைப்பில் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளே. 

❖ இது, மூச்சுவிடும் இடத்திற்கு அருதக எதிர்ைமற அழுத்  உறிஞ்சி ைற்றும் தூசுப்படலத்ம   டிகட்ட 

ைற்றும் கிருமிநீக்கம் பசய்  ற்கோே கருவி ஆகிய ற்மறக் பகோண்டுள்ளது. எங்கும் எடுத்துச் பசல்ல 
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எளி ோே ைற்றும் ைறுபயன்போட்டுக்குகந்  இப்படுக்மக அமைப்மப,  னிமைப்படுத்தும் மையங்களில் 

பயன்படுத் லோம். 

6.ைத்திய சுற்றுச்சூைல் அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிக்மகயின்படி, அதிக புலிகள் எண்ணிக்மகமயக் 

பகோண்டுள்ள ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ொ்நாடொ 

இ. மத்திய பிேனதசம்  

ஈ. இோஜஸ்தா ் 

❖ நடப்போண்டுக்கோே (2020) உலக புலிகள் நோமளபயோட்டி, “அமேத்திந்திய புலிகள் ைதிப்பீடு – 2018” 

என்ற விரி ோே நோன்கோ து அறிக்மகமய ைத்திய சுற்றுச்சூைல்,  ேம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற 

அமைச்சர் பிைகோஷ் ெ தடகர் ப ளியிட்டோர். புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்  அறிக்மகயின்படி, இந்தியோவில் 

 ற்தபோது புலிகளின் எண்ணிக்மக ஈைோயிைத்து ப ோள்ளோயிைத்து அறுபத்த ைோக (2,967) உள்ளது. இது, 

உலகின் பைோத்  புலிகள் எண்ணிக்மகயில் எழுபது ச வீ ைோகும். ைத்திய பிைத ச ைோநிலத்தில் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலோே (526) புலிகள் உள்ளே. அம த் ப ோடர்ந்து கர்நோடகோ ைற்றும் உத் ைகண்ட் 

ஆகிய ைோநிலங்கள் அதிக எண்ணிக்மகயிலோே புலிகமளக் பகோண்டுள்ளே.  

7.உள்நோட்டு  ோன் தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத் ோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, இந்தியோவின் மு ல் ஆளில்லோ 

 ோனூர்தி இயக்கப் பயிற்சிப் பள்ளி எது?  
அ. Madras Flying Club 

ஆ. Bombay Flying Club  

இ. Hyderabad Flying Club 

ஈ. Delhi Flying Club 

❖ இந்தியோவின் பைமையோே பறக்கும் சங்கங்களுள் ஒன்றோே பம்போய் பறக்கும் சங்கம், உள்நோட்டு  ோன் 

தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத் ோல் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்ட இந்தியோவின் மு ல் ஆளில்லோ  ோனூர்தி 

இயக்கப்பயிற்சிப்பள்ளியோக ைோறியுள்ளது. ஆளில்லோ  ோனூர்தி அமைப்புகளுக்கு பயிற்சியளிப்ப ற்கோே 

அச்சங்கத்தின் விண்ணப்பத்திற்கு DGCA ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

❖ அமேத்து ஆளில்லோ  ோனூர்திகளும் உள்நோட்டு  ோன் தபோக்கு ைத்து இயக்குநைகத்தில் (DGCA) 

பதிவுபசய்யப்பட்டிருக்க த ண்டும் ைற்றும் ஆளில்லோ  ோனூர்திக்கோே சிறப்பு ஒப்பு ல் எண்கமளயும் 

பபற்றிருக்கத ண்டும். 

8.புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்போற்றல் திட்டங்களுக்கோக, இந்தியோ, எந்நோட்டுடன் கூட்டிமணயவுள்ளது? 
அ. பினேசில்   ஆ. ஐெ்ெியப் னபேேசு  

இ. கஜா்ம ி   ஈ. சுவிச்சா்லாந்து 
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❖ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்போற்றமல (AMR) மகயோள, எட்டு மில்லியன் பவுண்டுகள் ைதிப்பிலோே ஐந்து புதிய 

திட்டங்களுக்கு, இந்தியோ, ஐக்கியப் தபைைசுடன் கூட்டிணந்துள்ளது. அனுைதி கிமடத் பிறகு, இந்  ஐந்து 

திட்டங்களும் இந்  ஆண்டு (2020) பசப்டம்பர் ைோ த்தில் ப ோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளே. இ ற்கோக, 

இங்கிலோந்து ஆைோய்ச்சி ைற்றும் புத் ோக்க நிதியத்திலிருந்து நோன்கு மில்லியன் பவுண்டுகமள ஐக்கியப் 

தபைைசு  ைங்கவுள்ளது. COVID-19 ப ோற்றுக்கோே  டுப்பூசிமய  யோரிக்க, இங்கிலோந்து, இந்தியோவின் 

சீைம் நிறு ேத்துடன் கூட்டுதசர்ந்துள்ளது. 

9.எந்  நிறு ேத்தின் புதிய  மலமைச் பசயல் அதிகோரியோக தியரி பபோல்லூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்? 
அ. கமா்சிடிஸ் கப ்ஸ் 

ஆ. ஜாகுவாா் னலண்ட் னோவா்  

இ. BMW 

ஈ. ஆஸ்ட ் மாா்டி ் 

❖ TATA’இன் பிரிட்டிஷ் பசோகுசு  ோகே நிறு ேைோே ெோகு ோர் தலண்ட் தைோ ரின் (JLR) புதிய 

 மலமைச் பசயல் அதிகோரியோக தியரி பபோல்லூர் நியமிக்கப்படு ோர் எே TATA சன்ஸ்  மல ர் N. 

சந்திைதசகைன் அறிவித்துள்ளோர். முன்ே ோக பைேோல்ட் நிறு ேத்தில் பணிபுரிந்  தியரி பபோல்லூர், 

பசப்.10 அன்று ப விதயற்றுக்பகோள் ோர். இ ருக்கு முன் அந் ப் ப வியிலிருந்  தபைோசிரியர் சர் ைோல்ப் 

ஸ்பபத், ெோகு ோர் தலண்ட் தைோ ரின் நிர் ோகைற்ற துமணத் மல ைோக பசயல்படு ோர். 

10.பல்லுயிர் போைம்பரிய  ளைோக அறிவிக்கப்பட்ட துடியுருளிப்போமற ைமல அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. னெேளா  

இ. ொ்நாடொ 

ஈ. ஆந்திே பிேனதசம் 

❖ தகைள ைோநிலத்தின் பிைைத ோம் சிற்றூரில் அமைந்துள்ள துடியுருளிப்போமற ைமல பல்லுயிர் போைம்பரிய 

 ளைோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகைள ைோநில பல்லுயிர்  ோரியத்தின் பரிந்துமைகளின்தபரில், சுற்றுச் 

சூைல் ரீதியோக  ளம்மிக்க இம்ைமலமய, ஒரு பல்லுயிர் போைம்பரிய  ளைோக பல்லுயிர் தைலோண்மைக் 

குழு முமறயோக அறிவித்துள்ளது. உலக இயற்மகப் போதுகோப்பு நோமள முன்னிட்டு இந்  அறிவிப்பு 

தைற்பகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ தகோயம்புத்தூரில் உள்ள  மிழ்நோடு த ளோண் பல்கமலமயச் சோர்ந்  Dr. விதேோத் குைோர் பசல் ைோஜ், 

பயிர்ப்போதுகோப்பு பிரிவின்கீழ், இந்திய த ளோண் ஆைோய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (ICAR) ெ ஹர்லோல் தநரு 

விருதிமேப் பபற்றுள்ளோர்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய புவி அறிவியல் அமமச்சகத்தின் தேசிய விருதுகளில், ‘வாழ்நாள் சாேமையாளர்’ விருது வழங்கி 

ககளரவிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. அசசோக் சோஹினி  

ஆ. S V கரஞ்ச்கோ் 

இ. அசசோக் குமோோ் சோ்மோ 

ஈ. S சுசரஷ் போபு 

❖ வானிமை, பருவநிமை, கபருங்கடல்கள் மற்றும் இயற்மகப் தபரிடர்கள் குறித்ே ேகவல்கமள அளித்து 

வரும் மத்திய புவி அறிவியல் அமமச்சகம், இந்ேத் துமையில் சிைந்ே பங்களிப்பு கசய்ேவர்களுக்காை 

தேசிய விருதுகமள அறிவித்துள்ளது. 

❖ நிைவியல் துமையில் மிகச்சிைந்ே பங்களிப்பு கசய்துவரும் தபராசிரியர் அதசாக் சாஹினிக்கு வாழ்நாள் 

சாேமையாளர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விசாகப்பட்டிைம் தேசிய கபருங்கடல் ஆய்வுமமயத்தின் 

மூத்ே முேன்மம விஞ்ஞானி Dr. V.V.S.S சர்மா, தகாவா தேசிய துருவ மற்றும் கபருங்கடல் ஆய்வு 

மமயத்தின் இயக்குநர் Dr. M இரவிச்சந்திரன் ஆகிதயாருக்கு கபருங்கடல் அறிவியல் மற்றும் கோழில் 

நுட்பத்திற்காை தேசிய விருது வழங்கப்படவுள்ளது. 

2.தேசிய கல்விக்ககாள்மகயின்படி, எதிர்வரும் 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் கமாத்ே தசர்க்மக விகிேத்தில் 

அமடயதவண்டிய இைக்கு என்ை? 
அ. 25 % 

ஆ. 50 %  

இ. 75% 

ஈ. 100% 

❖ தேசிய கல்விக்ககாள்மக 2020’க்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இது பள்ளிக்கல்வி 

மற்றும் உயர்கல்வி முமையில், தபரளவிைாை மாற்ைத்ேக்க சீர்திருத்ேங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்ேப் 

புதிய கல்விக்ககாள்மக, உயர்கல்வியில் கமாத்ே தசர்க்மக விகிேத்மே அதிகரிக்கும் தநாக்கத்மேக் 

ககாண்டுள்ளது.கோழிற்கல்வி விகிேத்மே 26.3 சேவீேத்திலிருந்து (2018), வரும் 2035ஆம் ஆண்டு 

வாக்கில் 50 சேவீேமாக உயர்த்துவதும் இதிைடங்கும். உயர்கல்வி நிறுவைங்களில் 3.5 தகாடி புதிய 

இடங்கள் தசர்க்கப்படும். கல்வி, மதிப்பிடுேல், திட்டமிடுேல் மற்றும் நிர்வாகத்தில் கோழில்நுட்பத்மேப் 

பயன்படுத்துவதில் தயாசமைகமளத் ேமடயின்றி பகிர்ந்துககாள்ள தேசிய கல்வி கோழில்நுட்பப் 

தபரமவ என்னுகமாரு ேன்ைாட்சிகபற்ை அமமப்பும் உருவாக்கப்படவுள்ளது. 

3.எந்ேப் பன்ைாட்டு நிறுவைத்தின் ேமைவராக ஜின் லிகுன் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. ஆசிய உட்கட்டமமப்பு & முதலீட்டு வங்கி  ஆ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி 

இ. உலக வங்கி     ஈ. புதிய வளோ்ச்சி வங்கி 
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❖ ஆசிய உட்கட்டமமப்பு & முேலீட்டு வங்கி (AIIB) அேன் வருடாந்திர கூட்டத்தின்தபாது ஜின் லிகுமை 

இரண்டாவது முமையாக ேமைவராக தேர்ந்கேடுத்ேது. அவரது இரண்டாவது  5 ஆண்டு பேவிக்காைம் 

2021 ஜைவரி முேல் கோடங்கும். 2021 AIIB வருடாந்திர கூட்டத்மே, 2021 அக்.27-28ஆம் தேதிகளில் 

துபாயில் நடத்ே, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு AIIB ஆளுநர் வாரியம் ஒப்புேல் அளித்ேது. 

4.தபாமேமருந்து உட்ககாள்வோல் ஏற்படும் தகாளாறுகள், தபாமேயின் காரணமாக ஏற்படும் நடத்மே 

மாற்ைங்கள் ஆகியவற்றுக்கு சிகிச்மச அளிப்பேற்காை விதிமுமைகமளக்ககாண்ட மின்ைணு-நூமை 

கவளியிட்ட மத்திய அமமச்சர் யார்? 
அ. Dr ஹோ்ஷ் வோ்தன்  

ஆ. இரசமஷ் சபோக்ோியோல் ‘நிஷோங்க்’ 

இ. ஜிசதந்திர சிங் 

ஈ. அமித் ஷோ 

❖ தபாமேமருந்து உட்ககாள்வோல் ஏற்படும் தகாளாறுகள், நடத்மே மாற்ைங்கள் ஆகியவற்மை சீர்கசய் 

-வேற்காை சிகிச்மச விதிமுமைகள்பற்றிய மின்-நூல் ஒன்மை மத்திய சுகாோரம், குடும்பநைத்துமை 

அமமச்சர் Dr.ஹர்ஷ்வர்ேன் கவளியிட்டார். COVID-19 காைத்தின்தபாது தபாமேப்பழக்கம் கோடர்பாை 

சவால்கமள நாடு சந்திக்கும் எை, “உைக தபாமேமருந்து கோடர்பாை அறிக்மக-2020” கூறுவோக 

Dr. ஹர்ஷ் வர்ேன் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

❖ தபாமேமருந்து உட்ககாள்வேற்கும் மாரமடப்பு, புற்றுதநாய், சாமை விபத்தின் காரணமாக ஏற்படும் 

காயங்கள், மைதநாய்தபான்ை கோற்றுதநாய் அல்ைாே பிை தநாய்கள் ஏற்படுவேற்கும் கோடர்பு உள்ளது 

என்பது குறித்து Dr. ஹர்ஷ் வர்ேன் உமரயாற்றிைார். புமகபிடிப்போல் COVID-19 கோற்றுதநாயால் 

பாதிக்கப்படுவேற்காை அபாயம் அதிகமாக உள்ளது என்றும் அமமச்சர் கூறிைார். 

5.ரதபல் தபார்விமாைங்களின் முேல் கோகுதி வந்திைங்கிய அம்பாைா விமாைத்ேளம் அமமந்துள்ள 

மாநிைம் / யூனியன் பிரதேசம் எது? 
அ. உத்தரகண்ட் 

ஆ. ஹோியோனோ  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. சமற்கு வங்கம் 

❖ ஐந்து ரதபல் தபார்விமாைங்கமளக் ககாண்ட முேல் கோகுதி, ஹரியாைா மாநிைத்தில் அமமந்துள்ள 

அம்பாைா விமாைத்ேளத்தில் ேமரயிைங்கியுள்ளது. வான்பமட ேளபதியாை RKS பகேளரியா, தபார் 

விமாைங்கமள வரதவற்ைார். இமவ, 17ஆவது பமடப்பிரிவாை, ‘Golden Arrows’இல் தசர்க்கப்படும். இந்ே 

விமாைங்கமள இந்திய வான்பமடமயச் சார்ந்ே விமானிகள், நடுவானில் விமாைத்துக்கு எரிகபாருள் 

நிரப்பும் வானூர்திகளின் உேவியுடன் சுமார் 7 மணி தநரம் ஓட்டி வந்ேைர். 
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6.எந்ே நிறுவைத்தின் உன்ைே பாரத் அபியான் மமயம், கிராமப்புை வளர்ச்சிமய தமம்படுத்துவேற்காக 

CSIR மற்றும் விஞ்ஞாை பாரதியுடன் கூட்டிமணந்துள்ளது? 
அ. IIT மமட்ரோஸ் 

ஆ. IIT தில்லி  

இ. IIT கரக்பூோ் 

ஈ. IIT மகளகோத்தி 

❖ அறிவியல் மற்றும் கோழிைக ஆய்வுமன்ைம் (CSIR), உன்ைத் பாரத் அபியான் - இந்திய கோழில்நுட்ப 

நிறுவைம், தில்லி (UBA-IITD) மற்றும் புது தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞாை பாரதி இமடதய முத்ேரப்பு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் மககயழுத்ோைது. இந்தியாவின் கிராமப்புை தமம்பாட்டுக்காக உன்ைே பாரத் 

அபியான் (UBA) பகுதியில் கூட்டு நடவடிக்மக தமற்ககாள்வதே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கம். 

உன்ைே பாரத் அபியான் எண்பது கல்வி நிறுவைங்கமள உள்ளூர் சமூகங்களுடன் இமணக்கும், 

மனிேவள தமம்பாட்டு அமமச்சின் ஒரு முேன்மம திட்டமாகும். 

7.இந்திய சூரிய மின்ைாற்ைல் கழகத்ோல் வழங்கப்பட்ட அமைத்து காற்ைாமை மின் திட்டங்கமளயும் 

முேலில் முடித்ே ஆற்ைல் உற்பத்தி நிறுவைம் எது? 
அ. மசம்ப்கோோ்ப் எனோ்ஜி இந்தியோ  

ஆ. TATA பவோ் 

இ. JSW எனோ்ஜி 

ஈ. அதோனி பவோ் 

❖ சிங்கப்பூமரச் ஸார்ந்ே கசம்ப்கார்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துமண நிறுவைமாை கசம்ப்கார்ப் எைர்ஜி 

இந்தியா லிட் (SEIL) ேைது அண்மமய 800 MW காற்ைாமை மின்னுற்பத்தி திட்டத்மே நிமைவு 

கசய்ேோக அறிவித்ேது. இந்திய சூரிய மின்ைாற்ைல் கழகம் நடத்திய காற்ைாமை மின்னுற்பத்திக்காை 

ஏைத்தில் வழங்கப்பட்ட அமைத்து திட்டங்கமளயும் நிமைவு கசய்ே முேல் மின்னுற்பத்தியாளர் என்ை 

கபருமமமய இது கபற்றுள்ளது. மத்திய மின்துமை அமமச்சர் RK சிங், கசம்ப்கார்ப் நிறுவைத்தின் 

SECI 1, 2 மற்றும் 3 காற்ைாமை திட்டங்கமள நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்துள்ளார். 

8. ‘திதயாயு தீவு’கமள ேைது பிரதேசமாகக் கூறி, சட்ட அமைாக்க நடவடிக்மககமள நடத்துவேற்காை 

உரிமமமய தபரறிவிப்பு கசய்ே நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள் 

ஆ. சீனோ  

இ. மஜோ்மனி 

ஈ. இந்தியோ 

❖ திதயாயு தீவுகள் சீைப்பிரதேசம் என்றும், அப்பகுதியில் சட்ட அமைாக்க நடவடிக்மககமள தமற்ககாள்ள 

சீைத்துக்கு உரிமம உண்டு என்றும் சீைா சமீபத்தில் தபரறிவிப்பு கசய்ேது. 
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❖ சீை கவளியுைவு அமமச்சக கசய்தித்கோடர்பாளர் வாங் கவன்பின், சீைாவின் பமடகயடுப்புகள் குறித்ே 

அகமரிக்காவின் விமர்சைத்மே மறுத்ோர். கிழக்கு சீைக்கடலில் அமமந்துள்ள இந்ேத் தீவுகளுக்கு 

ஜப்பானும் பல்ைாண்டுகளாக உரிமமதகாரி வருகிைது. இந்ேப் பகுதிமய ஜப்பான், ‘கசன்காகு’ என்றும் 

சீைா, திதயாயு என்றும் அமழக்கிைது. 

9.கபாலிவுறு நகரங்களாக மாற்றுவேற்காக, மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகார அமமச்சகத்ோல் 

கூடுேைாக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட இரண்டு நகரங்கள் எமவ? 
அ. சல மற்றும் கோோ்கில்  

ஆ. லூதியோனோ மற்றும் அமிோ்தசரஸ் 

இ. மதன்கோசி மற்றும் விருதுநகோ் 

ஈ. சகங்க்டோக் மற்றும் நமச்சி 

❖ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அமமச்சகமாைது கபாலிவுறு நகரங்கள் இயக்குநர் 

இராகுல் கபூரின்கீழ், ஐந்துதபர்ககாண்ட மத்திய குழுமவ அமமத்துள்ளது. ைடாக்கில் உட்கட்டமமப்பு 

மற்றும் பணிவாய்ப்புகமள தமம்படுத்துவேற்காக, தை மற்றும் கார்கில் ஆகிய இரு நகரங்களுக்குமாை 

திட்ட அறிக்மககமள இக்குழு உருவாக்கும். 

❖ கவவ்தவறு மாநிைங்களில் ஏற்கைதவ தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 100 கபாலிவுறு நகரங்களுடன் கூடுேைாக 

இந்ே இரண்டு நகரங்களும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டுள்ளை. இந்ே தயாசமைமய, கோடக்கத்தில் மத்திய 

உள்துமை அமமச்சகம் முன்கமாழிந்ேது. 

10.சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கமர வழங்குகிை மத்திய அமமச்சகம் எது? 
அ. உள்துமற அமமச்சகம்  

ஆ. போதுகோப்பு அமமச்சகம் 

இ. மபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகோ்ப்புற விவகோரங்கள் அமமச்சகம்  

❖ சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கமர உள்துமை அமமச்சகம் வழங்குகிைது. தபரிடர் 

தமைாண்மமத்துமையில் ேனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவைங்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புகமள இந்ே விருது 

அங்கீகரிக்கிைது. விடுேமைப்தபாராட்ட வீரர் தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸின் பிைந்ேநாளாை ஜைவரி 

23 அன்று வழங்கப்படும் இந்ே விருதுக்கு, இந்திய அரசு, அண்மமயில், தவட்பு மனுக்கமள கபைத் 

கோடங்கியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘பாதுகாப்பு இறுதிநிலை அச்சுறுத்தல் அறிக்லக-2019’ஐ வெளியிட்ட வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது? 
அ. கூகுள் 

ஆ. மைக்ர ோசோப்ட்  

இ. அரைசோன் 

ஈ. ஆப்பிள் 

❖ லைக்ர ாசாப்ட் தனது, ‘Security Endpoint Threat Report - 2019’ஐ அண்லையில் வெளியிட்டது. இந்த 

அறிக்லகயின்படி, கடந்தாண்டு அதிக கிரிப்ரடாக ன்சி பாதிப்புகலைச் சந்தித்த நாடுகளின் பட்டியலில் 

இந்தியா இடம்பிடித்துள்ைது. கடந்தாண்டில், இந்தியா, அதிக அைவு தீம்வபாருள் பாதிப்புகலைச் சந்தித்த 

நாடுகளின் ெரிலசயில் ஏழாெது இடத்லதயும், ஆசிய-பசிபிக் பி ாந்தியத்தில் அதிக அைவு பணயத் தீ 

நி ல் (ransomware) பாதிப்புகலைச் சந்தித்த நாடுகளின் ெரிலசயில் மூன்றாெது இடத்லதயும் வபற்றது. 

2.ஆகஸ்ட் 2020 முதல் பணியாைர் ெருங்காை லெப்புநிதிக்கு பணியாைர்கள் & பணியைர்த்துநர்கைால் 

அளிக்கப்படரெண்டிய பங்களிப்பு வீதம் என்ன? 
அ . 24%  

ஆ. 50% 

இ. 60% 

ஈ. 70% 

❖ 2020 ரை ைாதத்தில், ைத்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைைா சீதா ாைன், ரை, ஜூன் ைற்றும் ஜூலை ஆகிய 3 

ைாதங்களுக்கு EPF பங்களிப்லப 4% அைவுக்கு குலறத்திருந்தார். பணியைர்த்துநரின் பங்களிப்பில் 2% 

ைற்றும் பணியாைரின் பங்களிப்பில் 2% என்ற அைவுக்கு குலறக்கப்பட்டிருந்தது. 

❖ COVID-19 வதாற்றுப ெலின்ரபாது அ சாங்கம் அறிவித்த நிொ ண நடெடிக்லககளின் ஒருபகுதியாக 

அந்நடெடிக்லக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 2020 ஆகஸ்ட் ைாதத்திலிருந்து, இந்தப் பங்களிப்பு வீதம் பலழய 

பிடிப்பு வீதைான 24% என்ற அைவுக்ரக பிடித்தம் வசய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

3. TransUnion CIBIL உடன் இலணந்து ‘MSME சக்ஷம்’ தைத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ை நிதி நிறுெனம் 

எது? 
அ. SIDBI    ஆ. RBI 

இ. NABARD   ஈ. NHB 

❖ ‘TransUnion CIBIL’ நிறுெனத்துடன் இலணந்து, சிறு வதாழில்கள் ரைம்பாட்டு ெங்கி (SIDBI) ‘MSME 

சக்ஷம்’ என்ற ெலைத்தைத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. ஒருங்கிலணந்த நிதியியல் கல்வி ைற்றும் 

அறிவிலன ெழங்கெல்ை இத்தைம் குறு, சிறு & நடுத்த  (MSME) நிறுெனங்களிலடரய நிதிசார்ந்த 

விழிப்புணர்லெ உண்டாக்குெரதாடு முலறயான ைற்றும் ைலிொன கடன் ெசதிகலை வில ொக 

அணுகுெதற்கும் அெர்களுக்கு உதவும் . 
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4. ஆட்கடத்தலுக்கு எதி ான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரததி எது? 
அ. ஜூமை 30  

ஆ. ஆகஸ்ட் 01 

இ. ஆகஸ்ட் 02 

ஈ. ஆகஸ்ட் 03 

❖ ஆட்கடத்தலுக்கு உள்ைாரனாரின் நிலைலைகுறித்த விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துெதற்கும் அெர்களின் 

உரிலைகலைப் பாதுகாப்பதற்குைாக ஆண்டுரதாறும் ஜூலை.30 அன்று உைவகங்கும் ஆட்கடத்தலுக்கு 

எதி ான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், ஐநா வபாது அலெ, உைகைாவிய 

வசயல்திட்டத்லத ைறுஆய்வு வசய்ெதற்காக ஓர் உயர்ைட்டக் கூட்டத்லத நடத்தியது; அப்ரபாது, ஜூலை 

30ஆம் ரததிலய ஆட்கடத்தலுக்கு எதி ான உைக நாைாக அறிவித்தது. ரபாலதப்வபாருள் ைற்றும் குற்றம் 

வதாடர்பான ஐ.நா அலுெைகம் (UNODC) அதன் உறுப்புநாடுகளின் முயற்சிகளுக்கு உதவி ெருகிறது. 

5.சமூக ஊடக உள்ைடக்கத்லத ஒழுங்குபடுத்துெதற்கு அதீத அதிகா ம் ெழங்கும் சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ை நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. துருக்கி  

இ. இைங்மக 

ஈ. சீனோ 

❖ துருக்கி நாடாளுைன்றம் ஒரு புதிய சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது; அந்தச் சட்டம், சமூக ஊடக 

உள்ைடக்கத்லத ஒழுங்குபடுத்துெதற்கு அதன் அதிகாரிகளுக்கு அதீத அதிகா த்லத ெழங்குகிறது. 

இந்தச் சட்டத்தின்படி, ரபஸ்புக் ைற்றும் டுவிட்டர் ரபான்ற முக்கிய சமூக ஊடக நிறுெனங்கள், பி திநிதி 

அலுெைகங்கலை துருக்கியில் லெத்திருப்பரதாடு, துருக்கியிரைரய அதன் பயனர்களின் த வுகலை 

ரசமிக்கவும் ரெண்டும். இந்தச் சட்டம், இலணயெழி குற்றங்கலை எதிர்த்துப் ரபா ாடும் ைற்றும் 

பயனர்கலைப் பாதுகாக்கும் என்றும், இலணயெழி ஒடுக்குதுதல் இடுலககலை அதிகாரிகள் அகற்ற 

உதவும் என்றும் அந்நாட்டு அ சாங்கம் கூறியுள்ைது.  

6. “தற்சார்பு இந்தியாலெ அலடய வதாழில்வதாடங்குெலத எளிதாக்குெதுகுறித்த ரதசிய எண்ணிை 

ைாநாட்லட” ஏற்பாடு வசய்த ெர்த்தக சங்கம் எது? 
அ. FICCI 

ஆ. CII  

இ. ASSOCHAM 

ஈ. NASSCOM 

❖ இந்திய வதாழிைக கூட்டலைப்பானது (CII) “தற்சார்பு இந்தியாலெ அலடய வதாழில் வதாடங்குெலத 

எளிதாக்குெதுகுறித்த ரதசிய எண்ணிை ைாநாட்லட” ஏற்பாடு வசய்தது. 
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❖ இந்த ைாநாட்லடத் வதாடங்கிலெத்துப்ரபசிய ைத்திய ெணிகம் ைற்றும் வதாழிற்துலற அலைச்சர் பியூஷ் 

ரகாயல், நைது நாடு முழுலையான டிஜிட்டல் சூழைலைப்லப ரநாக்கி நகர்கிறது என்றார். அடுத்த 

ஈ ாண்டுகளில் முழு நாட்லடயும் கண்ணாடி இலழ அடிப்பலடயிைான இலணய இலணப்புடன் 

கட்டலைக்க இந்திய அ சு இைக்கு லெத்துள்ைதாகவும் அெர் கூறினார். 

7.எந்த மின்னணுப்வபாருலை இறக்குைதிவசய்ய இருபதாண்டுகளுக்குப்பிறகு இந்தியா கட்டுப்பாடுகலை 

விதித்துள்ைது? 
அ. திறன்ரபசிகள் 

ஆ. வண்ணத்ததோமைக்கோட்சிப்தபட்டிகள்  

இ. ஒைிதபருக்கிகள் 

ஈ. நுண்ணமை அடுப்புகள் 

❖ இந்தியா தனது உள்நாட்டு உற்பத்திலய ரைம்படுத்தும் முயற்சியாக, ெண்ணத் வதாலைக்காட்சிப் 

வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கு அண்லையில் கட்டுப்பாடுகலை விதித்தது. ெண்ணத் வதாலைக் 

காட்சிப் வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கான கட்டுப்பாடுகள், இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

விடுவிக்கப்பட்டது; அதன்பின்னர் இறக்குைதிக் வகாள்லகயில் எந்தவிதைான திருத்தங்களும் ரைற்வகா 

-ள்ைப்படவில்லை. தற்ரபாது, அயல்நாட்டு ெர்த்தக இயக்குந கம், அந்தக்வகாள்லகலய ‘கட்டற்றது’ 

என்பதிலிருந்து ‘தலடவசய்யப்பட்டது’ என்பதாக ைாற்றியது. இருப்பினும், ஒற்லறநிறமுலடய வதாலைக் 

காட்சிப் வபட்டிகலை இறக்குைதி வசய்ெதற்கு எந்தத் தலடயும் விதிக்கப்படவில்லை. 

8.முந்திரி ஆ ாய்ச்சி இயக்குந கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறன்ரபசி வசயலியின் வபயவ ன்ன? 
அ. Cashew Care 

ஆ. Cashew India  

இ. Cashew Credit 

ஈ. Quality Cashew 

❖ இந்தியாவிலுள்ை முந்திரி விெசாயிகளுக்காக, ‘Cashew India’ என்ற வசயலிலய கர்நாடக ைாநிைத்தில் 

அலைந்துள்ை முந்திரி ஆ ாய்ச்சி இயக்குந கம் உருொக்கியுள்ைது. இந்தச்வசயலி முந்திரி விெசாயிகள், 

ஆ ாய்ச்சியாைர்கள் ைற்றும் பதப்படுத்துரொர் ரபான்ற பங்குதா ர்களுக்கு முந்திரி ஒட்டுச்வசடிகள், 

சாகுபடி, அறுெலடக்குப் பிந்லதய பதனிடல் வசயல்பாடு ைற்றும் சந்லத தகெல்கலை ெழங்குகிறது. 11 

வைாழிகளில் கிலடக்கப்வபறும் இந்தச் வசயலிக்கு, ஒருங்கிலணந்த ரதாட்டக்கலை ரைம்பாட்டுக்கான 

திட்டம் நிதியுதவி வசய்கிறது.  

9.தனது பணியாைர்களுக்கான தயாரிப்புகலை ொங்குெதற்காக காதி & கி ாைப்புறத்வதாழிற்துலறகள் 

ஆலணயத்துடன் கூட்டிலணந்த முதல் ஆயுதரைந்திய காெல்பலட எது? 
அ. இந்ரதோ–திதபத்திய எை்மைப் போதுகோப்புப் பமட  

ஆ. ைத்திய ரசைக்கோவை்பமட 

இ. எை்மைப் போதுகோப்புப் பமட 
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ஈ. ைத்திய ததோழிைோகங்கள் போதுகோப்புப்பமட 

❖ இந்ரதா-திவபத்திய எல்லைப்பாதுகாப்புப் பலடயானது காதி ைற்றும் கி ாைத்வதாழில் ஆலணயத்துடன் 

தனது பணியாைர்களுக்கான தயாரிப்புகலை ொங்குெதற்கான ஒப்பந்தத்தில் லகவயாப்பமிட்டது. 

சுைார் பத்து இைட்சம் பணியாைர்களுக்கு காதி வபாருட்கலை ொங்குெதற்காக, காதி & கி ாைத்வதாழில் 

ஆலணயத்துடன் அத்தலகய ஒப்பந்தத்தில் லகவயழுத்திட்ட முதல் ைத்திய ஆயுதரைந்திய காெல் 

பலடயாக ITBP ைாறியுள்ைது. முன்னதாக, CAPF வபாருள் விற்பலனயகங்கள் உள்ளூர் தயாரிப்புகலை 

ைட்டுரை விற்பலன வசய்யும் என உள்துலற அலைச்சகம் அறிவித்திருந்தது. 

10.நடப்பாண்டின் ரதசிய விலையாட்டு விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுப்பதற்கான, விலையாட்டு 

அலைச்சகத்தின் குழுவின் தலைெர் யார்? 
அ. முகுந்தகை் சோ்ைோ  

ஆ. S B சின்கோ 

இ. ைோோ்க்கண்ரடய கட்ஜூ 

ஈ. ஜகந்நோத இ ோவ் 

❖ நடப்பாண்டில் (2020) ரதசிய விலையாட்டு விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுப்பதற்காக ைத்திய 

விலையாட்டு அலைச்சகம், பன்னிருெர் அடங்கிய குழுவொன்லற அலைத்துள்ைது. இந்தக் குழுவுக்கு, 

ஓய்வுவபற்ற உச்சநீதிைன்ற நீதிபதி முகுந்தகம் சர்ைா தலைலைதாங்கவுள்ைார். இக்குழு, விலையாட்டு 

வீ ர்கள் ைற்றும் பயிற்சியாைர்களிலடரய ரதசிய விருது வென்றெர்கலைத் ரதர்ந்வதடுக்கும். இந்தக் 

குழுவில் முன்னாள் இந்திய கிரிக்வகட் வீ ர் விர ந்தி  ரசொக், ஹாக்கி வீ ர் சர்தார் சிங், பா ாலிம்பிக் 

வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற தீபா ைாலிக் ஆகிரயாரும் உள்ைனர். 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2020 ஆகஸ்ட் 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மதிப்புமிக்க குஸ்டாவ் டுரூவ் விருதை வென்ற இந்தியாவின் சூரிய மின்னாற்றலில் இயங்கும் படகின் 

வபயவென்ன? 
அ. ஆதித்யா  

ஆ. அருணன் 

இ. இரவிகாந்த் 

ஈ. சூாியா 

❖ இந்தியாவின் சூரிய மின்னாற்றலில் படகான ‘ஆதித்யா’, மின்சாெ படகுகள் மற்றும் படககாட்டலில் 

சிறந்து விளங்குெைற்கான மதிப்புமிக்க குஸ்டாவ் டுரூவ் விருதை வென்றுள்ளது. கட்டண பயணிகள் 

கசதெக்காக ெடிெதமக்கப்பட்ட படகுகள் பிரிவில் சிறந்ை மின்சாெ படகு என இது அறிவிக்கப்பட்டது. 

கடந்ை 2017ஆம் ஆண்டில் ககெளாவில், ‘ஆதித்யா’ ைனது வசயல்பாடுகதளத் வைாடங்கியகபாது நாட்டின் 

முைல் சூரிய மின்னாற்றலில் இயங்கும் படகாக ஆனது. ‘NavAlt’ படகுகள் கட்டிய இந்தப் படகு, ககெள 

மாநில நீர்ெழிப்கபாக்குெெத்து துதறக்கு வசாந்ைமானைாகும். 

2.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘மகாத்மா காந்தி பாலம்’ அதமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மேற்கு வங்கே் 

ஆ. பீகாா்  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தரகண்ட் 

❖ பீகார் மாநிலத்தில் கங்தகயாற்றின் குறுக்கக கட்டப்பட்டுள்ள மகாத்மா காந்தி கசது பாலத்தை, மத்திய 

சாதலப்கபாக்குெெத்து, வநடுஞ்சாதலகள் மற்றும் குறு, சிறு, நடுத்ைெத் வைாழில்துதற அதமச்சர் நிதின் 

கட்கரி, காவணாளிக்காட்சிமூலம் வைாடங்கிதெத்ைார். 

❖ பாட்னா – ஹாஜிப்பூர் இதடகய வசல்லும் கைசிய வநடுஞ்சாதல எண்.19’இல் அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்ை 

4 ெழிப்பாலம், 5.5 கிகலா மீட்டருக்கும் அதிக தூெம் உதடயைாகும். இப்பாலம் `1,742 ககாடி வசலவில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. பாலத்தின் நீகொட்ட திதசயில் வசல்லும் பாதை, 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்கப்பட 

உள்ளது. பதைய பாலத்தின் கற்காதெ அதமப்பு, புதிய எஃகு ைளத்ைால் மாற்றப்படவுள்ளது. 

3.எந்ை மத்திய அதமச்சகம் அைன் ைகெல் வைாழில்நுட்பம் (IT) சார்ந்ை உைவித்வைாதக திட்டங்களுக்காக 

‘SKOCH’ ைங்க விருதைப் வபற்றுள்ளது? 
அ. ேனிதவள மேே்பாட்டு அமேச்சகே் 

ஆ. பழங்குடியினா் நலத்துமற அமேச்சகே்  

இ. பபண்கள் & குழந்மதகள் மேே்பாட்டு அமேச்சகே் 

ஈ. சமூக நீதி ேற்றுே் அதிகாரேளித்தல் அமேச்சகே் 
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❖ ைகெல் வைாழில்நுட்பம் சார்ந்ை உைவித்வைாதக திட்டங்கள்மூலம் பைங்குடியினரின் கமம்பாட்டிற்காக 

‘ஸ்ககாச்’ ைங்க விருதை மத்திய பைங்குடியினர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம் வபற்றுள்ளது. 66ஆெது 

‘ஸ்ககாச்’ 2020 கபாட்டிக்கு, “டிஜிட்டல் ஆளுதகயின்மூலம் COVID-19 கநாய்த்ததொற்றுக்கு இந்தியா 

எதிர்விதனயாற்றுகிறது” என்று வபயரிடப்பட்டிருந்ைது. 

❖ “டிஜிட்டல் இந்தியா, மின்னாளுதக 2020” கபாட்டியில் பைங்குடியினர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம் 

‘ஸ்ககாச்’ விருதை வென்றது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ என்னும் மிகப்வபரிய இலட்சியத்தை அதடெைற்கும், 

மின்னாளுதகயின் கமம்பட்ட இலக்தக எட்டுெைற்கும், அதனத்து ஐந்து உைவித்திட்டங்கதளயும் 

கநெடி பலன்பரிமாற்றத் ைளத்துடன், கநெடி பலன்பரிமாற்ற இயக்கத்தின் உைவியுடன் பைங்குடியினர் 

விெகாெங்கள் அதமச்சகம் இதணத்துள்ளது. 

4.பதிதனந்ைாம் நிதிக்குழுொல் அதமக்கப்பட்ட கெளாண் ஏற்றுமதி வைாடர்பான உயர்மட்டக்குழுவின் 

ைதலெர் யார்? 
அ. நமரந்திர சிங் மதாோ் 

ஆ. இராதா சிங் 

இ. சஞ்சீவ் பூாி  

ஈ. பிாீத்தி சுதன் 

❖ ITC ைதலெர் சஞ்சீவ் பூரி ைதலதமயில் கெளாண் ஏற்றுமதி வைாடர்பான எட்டு உறுப்பினர்கதளக் 

வகாண்ட உயர்மட்டக்குழுதெ பதிதனந்ைாம் நிதிக்குழு அதமத்திருந்ைது. 

❖ கெளாண் ஏற்றுமதிதய ஊக்குவிப்பைற்கும், அதிக இறக்குமதி மாற்றீட்தட வசயல்படுத்ை பயிர்கள் 

ெளர்தப ஊக்குவிப்பைற்கும் மாநிலங்களுக்கு அளவிடக்கூடிய வசயல்திறன் ஊக்கத்வைாதககதள 

பரிந்துதெக்கவும் இது அதமக்கப்பட்டது. இக்குழு ைனது அறிக்தகயில், ‘பயிர் மதிப்புச்சங்கிலி திெளுக் 

-கான ெணிகத்திட்டம்’ என்ற அெசு ைதலதமயிலான ஓர் ஏற்றுமதித்திட்டத்தைப் பரிந்துதெத்துள்ளது. 

22 பயிர் மதிப்புச் சங்கிலிகளில் கெனஞ்வசலுத்ைவும் அது பரிந்துதெத்ைது. 

5.ெங்ககைசத்தில் மின்னுற்பத்தி நிதலயத்தை அதமப்பைற்காக ரிதலயன்ஸ் பெர் நிறுெனத்துடன் 

ஒப்பந்ைம் வசய்துள்ள உலகளாவிய நிறுெனம் எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

இ. ஆசிய உட்கட்டமேப்பு முதலீட்டு வங்கி 

ஈ. பன்னாட்டுச் பசலாவணி நிதியே் 

❖ ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கியானது ரிதலயன்ஸ் ெங்ககைச LNG மற்றும் பெர் லிட் உடன் $200 மில்லியன் 

டாலர் ைதிப்பிலொன ஒப்பந்ைத்தில் தகவயழுத்திட்டுள்ளது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், ரிதலயன்ஸ் பெர் 

நிறுெனம், ெங்ககைசத்தில் 718 MW ஒருங்கிதண-சுைற்சி மின்னுற்பத்தி நிதலயத்தை உருொக்கி 

இயக்கும். இதில், $100 மில்லியன் டாலர்கள் ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கியால் ெைங்கப்படும். மீைமுள்ள $100 

மில்லியன்கள், ஜப்பானிய பன்னாட்டு ஒத்துதைப்பு அதமப்பின் ஆசியாவின் முன்னணி ைனியார் 

உட்கட்டதமப்பு நிதியிலிருந்து (LEAP) வபறப்படும்.  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2020 ஆகஸ்ட் 05 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

6.சவூதி அொம்ககாதெ விஞ்சி, உலக மக்களால் மிகவும் மதிக்கப்படும் நிறுெனமாக மாறிய பன்னாட்டு 

நிறுெனம் எது? 
அ. கூகுள் 

ஆ. ஆப்பிள்  

இ. ாிமலயன்ஸ் 

ஈ. அமேசான் 

❖ பன்னாட்டு வபட்கொலிய நிறுெனமான சவூதி அொம்ககாதெ விஞ்சி, உலக மக்களால் மிகவும் மதிக்கப் 

-படும் வபாது நிறுெனமாக ஆப்பிள் நிறுெனம் மாறியுள்ளது. இத்வைாழில்நுட்ப நிறுெனத்தின் சந்தை 

மூலைனம், $1.82 டிரில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. அகைசமயம், சவூதி அொம்ககாவின் சந்தை 

மூலைனம், $1.760 டிரில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது. 

7.ஆக.1 அன்று எந்ை விடுைதலப் கபாொட்ட வீெரின் நூறாெது நிதனவுநாதள இந்தியா அனுசரித்ைது? 
அ. லாலா லஜபதி இராய் 

ஆ. பால கங்காதர திலகா்  

இ. திருப்பூா் குமரன் 

ஈ. சுப்பிரமணிய பாரதியாா் 

❖ கலாகமான்ய பால கங்காைெ திலகரின் நூறாெது நிதனவுநாள் ஆகஸ்ட்.1ஆம் கைதி நாடு முழுெதும் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்திய கைசிய காங்கிெசில் ஒரு முன்னணி தீவிெொை ைதலெொக திலகர் 

இருந்ைார். லால்-பால்-பால் மூெரின் ஒருங்கிதணந்ை பகுதியாக இருந்ை அெர், “சுயொஜ்ஜியம் எனது 

பிறப்புரிதம, நான் அதைப்வபற்கற தீருகென்” என முைங்கினார். 1856 ஜூதல.23 அன்று மகாொஷ்டிெ 

மாநிலத்தில் பிறந்ை திலகர், 1920ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்.1ஆம் கைதியன்று காலமானார். 

8.அெபு உலகின் முைல் அணுொற்றல் உதலதய வெற்றிகெமாக இயக்கிய நாடு எது? 
அ. குமவத் 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே்  

இ. கத்தாா் 

ஈ. ஓோன் 

❖ அெபு உலகின் முைல் ெணிகரீதியிலான அணுமின்னுற்பத்தி நிதலயத்தின் வசயல்பாட்தட ஐக்கிய 

அெபு அமீெகம் வெற்றிகெமாக வைாடங்கியுள்ளது. ஐக்கிய அெபு அமீெகத்தின் எண்வணய் ெளம் மிகுந்ை 

நகெமான அபுைாபியில் இந்ை பொகா உதல அதமந்துள்ளது. இைன்மூலம், அணுொற்றதல உற்பத்தி 

வசய்யக்கூடிய 30 நாடுகளின் குழுவில் ஐக்கிய அெபு அமீெகம் இதணகிறது. இந்ை அணுமின்நிதலயம் 

வகாரியா எலக்ட்ரிக் பெர் கார்ப்பகெஷனுடன் இதணந்து கட்டப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது. 
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9.ஆகஸ்ட் 4, 2020 நிலெெப்படி, ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ திட்டத்தை வசயல்படுத்தும் மாநிலங்கள் 

/ யூனியன் பிெகைசங்களின் எண்ணிக்தக என்ன? 
அ. 20 

ஆ. 24  

இ. 25 

ஈ. 27 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர், மணிப்பூர், நாகாலாந்து மற்றும் உத்ைெகண்ட் ஆகிய 4 மாநிலங்கள் / யூனியன் 

பிெகைசங்கதள, நுகர்கொர் விெகாெங்கள் அதமச்சகம், ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ திட்டத்துடன் 

ஒருங்கிதணத்துள்ளது. இெற்கறாடு கசர்த்ைால் இப்வபாழுது, ‘ஒகெ நாடு ஒகெ குடும்ப அட்தட’ என்ற 

திட்டத்தின்கீழ் ஆகஸ்ட்.4, 2020 நிலெெப்படி 24 மாநிலங்கள் / யூனியன் பிெகைசங்கள் அத்திட்டத்தில் 

இதணந்துள்ளன. 

❖ கைசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பயனாளிகளில் சுமார் 80% நாடு முழுெைற்கும் வசல்லுபடியாகக் 

கூடிய குடும்ப அட்தடகள்மூலம் இந்ை மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிெகைசங்களில் எங்கிருந்ைாலும் 

உணவுப்வபாருள்கதள இப்வபாழுது வபற்றுக்வகாள்ளமுடியும். மீதியுள்ள மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் 

பிெகைசங்கதள கைசிய அளவில் வசல்லுபடியாகும் நதடமுதறயில் மார்ச் 2021’க்குள் ஒருங்கிதணக்க 

இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

10.நடப்பொண்டில் (2020) வரும் உலக ைாய்ப்பால் ொெத்துக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 
அ. Support Breastfeeding for a Healthier Planet  

ஆ. Innocenti Declaration Anniversary 

இ. Exclusive Breastfeeding 

ஈ. Support Lactating Mothers 

❖ உலக ைாய்ப்பால் ொெம் ஆகஸ்ட் முைல் ொெகொலத்தில் (ஆகஸ்ட் 1-7) உலகம் முழுெதும் பல நாடுகளில் 

வகாண்டாடப்படுகிறது. 1992ஆம் ஆண்டில் உலக நலொழ்வு அதமப்பு மற்றும் UNICEF ஆகியவற்றுடன் 

இதணந்து ைாய்ப்பாலூட்டலுக்கான உலகக் கூட்டதமப்பு (WABA) இைதன கதடப்பிடித்து ெந்ைது. 

இன்னவசன்டி தீர்மானத்தில் தகவயாப்பமிடப்பட்டதையும் இந்த ொெம் குறிக்கிறது. 

❖ “Support breastfeeding for a Healthier Planet” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) 

ெரும் இந்ை ொெத்துக்கான கருப்வபாருளாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அடல் புத்தாக்க இயக்கம் ததாடங்கிய அடடவு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் தபயதென்ன? 
அ. AIM Incubate 

ஆ. AIM iCREST  

இ. AIM Support 

ஈ. AIM Enhance 

❖ ததாழில்முடனவு & புத்தாக்கத்திற்கான ஆதெடை அளிக்கவும், நிபுணத்துைத்டத ைழங்குைதற்குோன 

திட்டத்டத NITI ஆமயாக் அடேப்பின் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM) ததாடங்கியுள்ளது. புற அழுத்தங்க 

-ளிலிருந்து சிறிய துளிர் நிறுைனங்கடளயும், புதிய ததாழில்முடனமைாடெயும் பாதுகாக்கும் திறடன 

அதிகரிப்பதற்காக பில் & தேலின்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டடள, ைத்ைானி அறக்கட்டடள ஆகியவற்றுடன் 

இடணந்து, அடல் புத்தாக்க இயக்கம், “AIM-iCREST” என்ற திட்டத்டத ததாடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் 

இதுமபான்ற முயற்சி முதன்முடறயாக மேற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

2.அகில இந்திய ஆயுர்மைத நிறுைனம் (AIIA) அடேந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. ைுது தில்லி  

இ. வாரணாசி 

ஈ. சென்பன 

❖ அகில இந்திய ஆயுர்மைத நிறுைனம் என்பது புது தில்லியில் அடேந்துள்ள ஒரு தடலடே ஆயுர்மைத 

ேருத்துைம் & ஆொய்ச்சி நிறுைனோகும். COVID-19 ம ாய்த்த ொற்றைக் கண்டறிைதற்கான இலைச 

ேருத்துைப் பரிமசாதடன & ம ாய் பாதித்தைர்களுக்கு இலைச சிகிச்டசயளிக்கும் ைசதி ஆகியடை புது 

தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய ஆயுர்மைத சிகிச்டச டேயத்தின் COVID-19  லைாழ்வு டேயத்தில் 

ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ேத்திய AYUSH அடேச்சர் ஸ்ரீ  ாயக், அம்டேயத்தின் தீவிெ சிகிச்டசப் 

பிரிடையும் அைர் ததாடங்கிடைத்தார். அதில் தைன்டிமலட்டர் ைசதியும், அைசெ சிகிச்டசப் பிரிவிற்குத் 

மதடையான இதெ தெநிடலப்படுத்திய சாதனங்களின் ைசதிகளும் உள்ளன. 

3.அெசியல்சொர் தசய்தி ைழங்கலுக்காக, ‘பிமெம் பாட்டியா’ என்ற விருடத தைன்ற இந்திய இதழாளர் யார்? 
அ. தீைங்கர் ககரஸ்  

ஆ. இரவீஷ் குமரர் 

இ. ெித்தரர்த் வரதரரஜன் 

ஈ. மரலினி ைரர்த்தெரரதி 

❖ இந்திய ஊடகவியலாளரும், இந்தியன் எக்ஸ்பிெஸின் சிறப்பு நிருபருோன தீபங்கர் மகாஸ், அெசியல் 

தசய்தி ைழங்கலுக்காக, ‘பிமெம் பாட்டியா’ என்ை விருடத தைன்றுள்ளார். புலம்தபயர்ந்த ததாழிலாளர் 

சந்தித்த த ருக்கடி உட்பட COVID-19 ததாற்றும ாய் ததாடர்பான பல்மைறு பிெச்சடனகடள அைர் 
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விைரித்திருந்தார். சுற்றுச்சூழல் & மேம்பாட்டு பிெச்சடனகள்குறித்த தசய்தி ைழங்கலுக்கான விருதுக்கு, 

பத்திரிடக ைடலத்தளோன ‘People’s Archive of Rural India (PARI)’ மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4.பள்ளிோணைர்களிடடமய அறிவியல் ேனப்பாங்டக ைளர்ப்பதற்காக சுகாதாெ அடேச்சர் ததாடங்கிய 

திட்டத்தின் தபயதென்ன? 
அ. இந்திய அறிவியல் 

ஆ. வித்யரர்த்தி விஞ்ஞரன் மந்தன்  

இ. அறிவியல் கைரல்தர பை 

ஈ. விஞ்ஞரன் பை விகரஸ் 

❖ ேத்திய சுகாதாெம் ேற்றும் குடும்ப லத்துடற அடேச்சர் Dr. ஹர்ஷ் ைர்தன், “வித்யார்த்தி விஞ்ஞான் 

ேந்தன்” 2020-21 என்ற மதசிய அளவிலான திட்டத்டத ததாடங்கினார். இந்தத் திட்டம், 6 முதல் 11ஆம் 

ைகுப்பு ைடெயிலான பள்ளிோணைர்களிடடமய அறிவியல் ேனப்பாங்டக ைளர்ப்படத ம ாக்கோகக் 

தகாண்டுள்ளது. இது, அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப அடேச்சகத்தின்கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அடேப்பான 

விஞ்ஞான் பிெசார் ேற்றும் கல்வி அடேச்சகத்தின் NCERT ஆகியவற்றுடன் கூட்டிறைந்து விஞ்ஞான் 

பாெதியால்  டத்தப்படுகிறது. இது, அறிவியலில் ஆர்ைமுள்ள ோணைர்கடள அடடயாளங்கண்டு 

அைர்கட்கு சிறந்த பயிற்சியிடன அளிக்கும். 

5. ‘இ-ெக்ஷாபந்தன்’ என்ற இடணயவழி குற்றங்கள்குறித்த விழிப்புணர்வு திட்டத்டத ததாடங்கியுள்ள 

ோநிலம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. ககரளர 

இ. ஆந்திர ைிரகதெம்  

ஈ. மத்திய ைிரகதெம் 

❖ ஆந்திெ பிரத ச மொநில முதலடேச்சர் YS தெகன்மோகன் தெட்டி, இடணயைழியில்  டடதபறும் 

குற்றங்கள்குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் திட்டத்டத, ‘இ-ெக்ஷாபந்தன்’ என்ற தபயரில் ததாடங்கி 

டைத்துள்ளார். இது, குற்றப்புலனாய்வுத்துடற ேற்றும் ஆந்திெ பிெமதச ோநில காைல்துடறயின் முதல் 

தேய்நிகர் திட்டோகும். ஒருோதகாலம் நீளும் இந்த மைடலத்திட்டம், தபாதுேக்களிடடமய, குறிப்பாக 

தபண்கள், இடளஞர்கள் ேற்றும் இடணய தைளியில் உலவும் சிறார்கள் ேத்தியில் விழிப்புணர்டை 

ஏற்படுத்துைடத ம ாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

6.பிரிட்டிஷ்  ாணயத்தில் இடம்தபறும் முதல் தைள்டளயரல்லாத  பர் யார்? 
அ. ைரைரெரககை் அம்கைத்கர் 

ஆ. மகரத்மர கரந்தி  

இ. கநதரஜி சுைரஷ் ெந்திரகைரஸ் 

ஈ. ெர்தர் வல்லைரய் ைகடல் 
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❖ தைள்டளயெல்லாமதாரின் பங்களிப்புகடளக் தகாண்டாடுைதற்கான முயற்சிகளின் ஒருபகுதியாக, 

ஐக்கியப்மபெெசு, ேகாத்ோ காந்தியின் உருைத்டத தனது புதிய  ாணயங்களில் பதிக்கவுள்ளது. இந்தப் 

பரிந்துடெடய ொயல்  ாணயச்சாடலயின் ஆமலாசடனக் குழுவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக ஐக்கியப் 

மபெெசின் நிதியடேச்சர் ரிஷி சுனக் ததரிவித்துள்ளார். இது, “We too built Britain” என்ற பிெச்சாெத்டத 

 டத்துகிறது. மகொத்மொ காந்தியின் உருைத்துடன்  ாணயங்கள் பதிக்கப்பட்டால், அைர், ஒரு பிரிட்டிஷ் 

 ாணயத்தில் இடம்தபறும் முதல் தைள்டளயெல்லாத  பொக ோறுைார். 

7.இந்திய கலாச்சாெ உறவுகள் கவுன்சிலின் தடலடேயகம் அடேந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. ைுது தில்லி  

இ. கரந்தி நகர் 

ஈ. சகரல்கத்தர 

❖ இந்திய கலாச்சாெ உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) என்பது புது தில்லிடய தடலடேயிடோகக் 

தகாண்டு இயங்கும் இந்திய அெசின் ஒரு தன்னாட்சிதபற்ற அடேப்பாகும். கலாச்சாெ பரிோற்றத்தின் 

ஊடாக இந்தியாவின்  ாடுகடந்த கலாச்சாெ உறவுகடள இது ஊக்குவிக்கிறது. 1950ஆம் ஆண்டில், 

விடுதடல இந்தியாவின் முதல் கல்வியடேச்சொன தேளலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அைர்களால் இந்த 

அடை நிறுைப்பட்டது. 

❖ அண்டேயில், விடுதடலப் மபாொட்ட வீெொன மலாகோன்ய பாலகங்காதெ திலகரின் நூறாைது 

நிடனவு ாடளதயாட்டி, இந்திய கலாச்சாெ உறவுகளுக்கான கவுன்சில், “மலாகோன்ய திலகர் – சுய 

இொஜ்ஜியத்திலிருந்து தற்சார்பு இந்தியா” என்பது குறித்த இெண்டு  ாள் பன்னாட்டு இடணயைழிக் 

கருத்தெங்டக புது தில்லியில் ஏற்பாடு தசய்தது.  

8.ேத்திய குறு, சிறு &  டுத்தெத் ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான அடேச்சகோனது (MSME) அகர்பத்தி 

டகவிடனஞர்களுக்கான திட்டத்டத, கீழ்க்காணும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ததாடங்கியுள்ளது? 
அ. ைிரதமர் முத்ரர திட்டம் 

ஆ. கிரரகமரகதரக் விகரஸ் கயரஜனர  

இ. துளிர் நிறுவன இந்தியர திட்டம் 

ஈ. ைிரதமர் கரீை் கல்யரண் திட்டம் 

❖ ேத்திய அெசின் குறு, சிறு &  டுத்தெத் ததாழில் நிறுைனங்களுக்கான அடேச்சகம், கிொமோமதாக் 

விகாஸ் மயாெனா திட்டத்தின்கீழ், கிொேப்புறத் ததாழில்கடள மேம்படுத்துைதற்காகவும், அகர்பத்தி 

தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள டகவிடனஞர்களின்  ன்டேக்காகவும் பரிமசாதடனத் திட்டம் ஒன்றுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி முதற்கட்டோக, பரிமசாதடன அடிப்படடயில்,  ாட்டின் ைடகிழக்கு பகுதியில், ஒரு 

திட்டம் உட்பட  ான்கு திட்டங்கள் ததாடங்கப்படும். டகவிடனஞர்கள்தகாண்ட ஒவ்மைார் இலக்கு 

குழுவுக்கும், தானியங்கி அகர்பத்தி தயாரிப்பு இயந்திெங்கள் ைழங்கப்படும். 
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9.முதன்முதலில் ‘வியாபாெ ோலா’ விடெவு இெயிடல இயக்கிய இந்திய இெயில்மை ேண்டலம் எது? 
அ. தெற்கு இரயில்வவ 

ஆ. வடக்கு இரயில்வவ  

இ. மெ்ெிய இரயில்வவ 

ஈ. கீழைக்கடற்கழர இரயில்வவ 

❖ ைடக்கு இெயில்மை ேண்டலோனது தில்லியிலிருந்து திரிபுொ ோநிலத்தில் உள்ள ஜிொனியாவுக்கு 

முதன்முதலாக, ‘வியாபாெ ோலா விடெவு இெயிடல’ இயக்கியது. 46 செக்கு இெயில் தபட்டிகடளக் 

தகாண்ட இதில், 34 தபட்டிகளில் மகாதுடேயும், மீதமுள்ளைற்றில் அரிசி ேற்றும் பருப்பு ைடககளும் 

ஏற்றப்பட்டிருந்தன. இந்த, ‘வியாபாெ ோலா’ விடெவு இெயிலின்மூலம் ேட்டும் `94 லட்சத்துக்கும் மேல் 

அந்த இெயில்மை ேண்டலம் ைருைாய் ஈட்டியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

❖ இது ஒரு விடெவு இெயில் மசடையாகும். நிகழ்ம ெ அடிப்படடயில் இந்த இெயில் கண்காணிக்கப்படும் 

காெணத்தால், குறுகியகாலத்துக்குள்ளாக அதன் இலக்டக அடடந்து விடுகிறது.  

10.அதேரிக்க ோகாணோன ைடக்கு கமொலினாடை தாக்கிய சூறாைளியின் தபயதென்ன? 
அ. கடரலி 

ஆ. சைர்த்தர 

இ. இபெயரஸ்  

ஈ. ககரன்ெகலர 

❖ அதேரிக்க மதசிய சூறாைளி டேயத்தின் அறிவிப்புப்படி, ைடக்கு கமொலினா மொகொைத்ற , சமீபத்தில் 

இடசயாஸ் (Isais) என்ற சூறாைளி தாக்கியது. இந்தச் சூறாைளி, ைடக்கு கமொலினாவின் ஓஷன் ஐல் 

கடற்கடெக்கு அருமக ஒரு நிலச்சரிடை ஏற்படுத்தியது. ைடக்கு கமொலினா, ைர்ஜீனியா, மேரிலாந்து 

& தடலாைர் ஆகிய இடங்களில் ஒரு டசனுக்கும் மேற்பட்ட சூடறக்காற்று நிகழ்வுகள் பதிைாகியுள்ளன. 

இந்தச் சூறாைளியால் குடறந்தது 2 மபர் பலியாகியிருக்கலாம் எனக்கூறப்படுகிறது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டில் (2020) சமற்கிருத நாள் க ாண்டாடப்பட்ட தததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 03  

ஆ. ஆகஸ்ட் 04 

இ. ஆகஸ்ட் 05 

ஈ. ஆகஸ்ட் 06 

❖ ‘விஸ்வ சமற்கிருத தினம்’ என்றும் அழைக் ப்படும் சமற்கிருத நாள், ஹிந்து நாட் ாட்டியின் ‘ஷ்ரவணா’ 

மாதத்தில் வரும் முழுநிலவு நாளன்று க ாண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2020), சமற்கிருதத்தின் 

மறுமலர்ச்சிழை ஊக்குவிக்கும் விதமா  ஆ ஸ்ட்.3 அன்று சமற்கிருத நாள் க ாண்டாடப்பட்டது. இந்த 

நி ழ்ழவக் குறிக்கும் வழ யில் அகில இந்திை வாகனாலி (AIR), சமற்கிருதத்தில், ‘பகுஜன் பாஷா – 

சமற்கிருத பாஷா’ என்ற தழலப்பில் முதன்முழறைா  ஒரு சிறப்பு நி ழ்ச்சிழை ஒலிபரப்பிைது. 

2.நிலக்கீல் உபகபாருட் ழள (bitumen derivatives) தைாரிப்பதற் ா  கூட்டு நிறுவனத்ழத உருவாக்கிை 

எண்கணய் நிறுவனம் எது? 
அ . இந்தியன் ஆயில்  

ஆ. ஹிந்துஸ்தான் பெட்ர ாலியம் 

இ. எண்ணணய் மற்றும் இயற்கக எரிவரயு கழகம் 

ஈ. ொ த் பெட்ர ாலியம் 

❖ இந்திை அரசுக்கு கசாந்தமான எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனமும் நாட்டின் மி ப்கபரிை வணி  

ரீதியிலான எண்கணய் நிறுவனமுமான இந்திைன் ஆயில், பிரான்ஸின் தடாட்டல் நிறுவனத்துடன் 

கூட்டிழணந்துள்ளது. இந்திைாவின் சாழல ட்டுமானத்கதாழிற்துழறக்கு ததழவைான உைர்தரமான 

நிலக்கீல் உப கபாருட் ள் மற்றும் சிறப்பு தைாரிப்பு ழள உருவாக்குவதற் ா  இந்தக் கூட்டு நிறுவனம் 

உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டு நிறுவனம், கதாடக் த்தில், இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தஜாத்பூரில், 

தற்தபாதுள்ள தடாட்டல் ஆழலயில் கசைல்படும்; பின்னர், இந்திைா முழுவதும் ஆறு புதிை ஆழல ழள 

அழமக்  `226 த ாடி நிதிழை முதலீடு கசய்யும்.  

3. NASA விண்கவளி வீரர் ள் பூமியில் மீண்டும் தழரயிறங்  பயன்படுத்திய டிரா ன் விண் லத்தின் 

கபைகரன்ன? 
அ. விக்டா் 

ஆ. எண்படவா்  

இ. ஸ்ரெஸ்எக்ஸ் ெிளஸ் 

ஈ. NASA கி ாஃெ்ட் 

❖ SpaceX’இன் புதிை டிரா ன் விண் லத்தில் பன்னாட்டு விண்கவளி நிழலைத்திற்கு பறந்த அகமரிக்  

விண்கவளி வீரர் ள் பாப் கப ன்க ன் & டக் ஹர்லி ஆகிதைார் மீண்டும் பூமிக்கு வந்துதசர்ந்தனர். 64 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                         2020 ஆகஸ்ட் 07 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

நாள் விண்கவளிப் பைணத்திற்குப் பிறகு, அவர் ள், கமக்ஸித ா வழளகுடாவில், ‘எண்கடவர்’ என்ற 

புதிை டிரா ன் விண் லம்மூலம் வந்து தசர்ந்தனர்.  டந்த 9 ஆண்டு ளில் அகமரிக்  மண்ணிலிருந்து 

NASA’ஆல் அனுப்பப்படும் முதல் குழுவாகும் இது. 

❖ 45 ஆண்டு ளில் NASA’இன் முதல் ‘ஸ்பிளாஷ்டவுன்’ இதுவாகும். ‘Splash down’ என்பது வான்குழட 

மூலம் விண் லத்ழத தண்ணீரில் தழரயிறக்கும் முழறைாகும். 

4.அண்ழமச் கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற சிதரா இம்கமாழபல் கதாடர்புழடை விழளைாட்டு எது? 
அ. கிாிக்பகட் 

ஆ. கால்ெந்து  

இ. ஹாக்கி 

ஈ. கூடடெ்ெந்து 

❖ இத்தாலிை கதாழிற்முழற  ால்பந்து வீரரான சிதரா இம்கமாழபல்,  ால்பந்து கிளப் லாசிதைா மற்றும் 

இத்தாலியின் ததசிை அணிக் ா  விழளைாடிவருகிறார். ‘உள்நாட்டு தங் க் ாலணி’ மற்றும் ‘ஐதராப்ை 

தங் க் ாலணி’ விருழத கவன்றுள்ளழத அடுத்து, அவர் அண்ழமச் கசய்தி ளில் இடம்கபற்றார். 

சமீபத்திை தபாட்டியில், ஒதர பருவத்தில், த ான்சதலா ஹிகுதவனின் 36 த ால் ளுக்கு இழணைான 

த ால் ழள அவர் பதிவுகசய்தார். அந்த கமாத்த த ால் ளில் 14 கபனால்டி த ால் ள் அடக் ம். 

5.தூய்ழம இந்திைா இைக் ம் குறித்த  ட்டுழர ளுடன் கவளியிடப்பட்ட நூலின் கபைகரன்ன? 
அ. ஸ்வச் ொ த் கி ந்தி  

ஆ. SBM குர ானிக்கிள்ஸ் 

இ. ஸ்வச் ொ த் கிதாெ் 

ஈ. ஸ்வச் ொ த் ப க்காா்ட்ஸ் 

❖ குடிநீர், தூய்ழமப்பணி ஆகிை துழறயின் கசைலாளர் பரதமஸ்வரன் கதாகுத்தழமத்துள்ள ‘ஸ்வச் பாரத் 

புரட்சி’ என்ற நூல் ஹிந்தி கமாழியில் கமாழிகபைர்க் ப்பட்டு, ‘ஸ்வச் பாரத் கிரந்தி’ என்ற தழலப்பில் 

கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நூழல மத்திை ஜல்சக்தி அழமச்சர்  தஜந்திர சிங் கஷ ாவத், மத்திை ஜவுளித்துழற, கபண் ள் 

& சிறார் ள் நலதமம்பாட்டுத்துழற அழமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிதைார் கவளியிட்டனர். ‘தூய்ழம 

இந்திைா திட்டம்’ பற்றிை தங் ளது  ண்தணாட்டத்ழத அதன் பங்குதாரர் ளும், பங் ாற்றுபவர் ளும் 

என பலதரப்பட்தடார் எழுதிை 35  ட்டுழர ள் மூலமா  தூய்ழம இந்திைா திட்டம்  டந்து வந்த பாழத 

குறித்து இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

6.ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக்  ை த்தின் அதி ாரப்பூர்வ யூடியூப் அழலவரிழசயின் கபைகரன்ன? 
அ. NCDC Coop  ஆ. Sahakar Co–optube NCDC  

இ. Agri NCDC Sahayata ஈ. NCDC Krishi Jagran 
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❖ மத்திை தவளாண்ழம மற்றும் உைவர் நலத்துழற அழமச்சர் நதரந்திர சிங் ததாமர், ததசிை கூட்டுறவு 

தமம்பாட்டுக் ை த்தின், ‘Sahakar Co-optube NCDC’ என்ற ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக் ை த்தின் 

யூடியூப் அழலவரிழசழைத் கதாடங்கிழவத்தார். இது தவளாண் மற்றும் உைவர்நல அழமச்ச த்தின் 

கீழ் இைங்கிவரும் ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக் ை த்தின் (NCDC) ஒரு புதிை முைற்சிைாகும். 

❖ ஹிந்தி மற்றும் 18 கவவ்தவறு மாநிலங் ளுக் ான பிராந்திை கமாழி ளில், “கூட்டுறவு உருவாக் ம் 

மற்றும் பதிவுகசய்தல்” குறித்து ததசிை கூட்டுறவு தமம்பாட்டுக்  ை ம் தைாரித்த வழி ாட்டுதல் 

 ாகணாளி ழளயும் நதரந்திர சிங் ததாமர் அப்தபாது கவளியிட்டார். 

7. 5G கதாழில்நுட்பத்ழதப்பற்றி ஆய்வுகசய்வதற் ா , கபங் ளூருவில் அழமந்துள்ள இந்திை அறிவிைல் 

ழமைத்தில் தராதபாடிக்ஸ் ஆய்வ த்ழத அழமக் வுள்ள கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 
அ. அரமசான் 

ஆ. ரநாக்கியா  

இ. ஹூவாரவ 

ஈ. ஜிரயா 

❖ 5G கதாழில்நுட்பத்ழதப்பற்றி ஆய்வுகசய்வதற் ா  கபங் ளூருவில் அமைந்துள்ள இந்திை அறிவிைல் 

ழமைத்தில் ஒரு தராபாட்டிக்ஸ் ஆய்வ த்ழத தநாக்கிைா நிறுவனம் அழமக் வுள்ளது. தராபாட்டிக்ஸ் 

ஆய்வ த்திற் ான தநாக்கிைாவின் இந்தச் சிறப்பு ழமைம், 5G & வளர்ந்துவரும் கதாழில்நுட்பங் ளின் 

அடிப்பழடயில், சமூ ரீதிைா  கபாருத்தமான பைன்பாடு ள் குறித்து ஆய்வு கசய்ை பைன்படுத்தப்படும். 

இது  ல்லூரி ளுக்கும் கதாழிற்துழற ளுக்கும் இழடயிலான கூட்டுறழவ ஊக்குவிக்கும். 

8.எந்த நிறுவனத்திற்கு, இந்திைாவின் மூன்றாவது மின்சார பரிமாற்ற த்ழத அழமப்பதற்கு ஒப்புதல் 

வைங் ப்பட்டுள்ளது? 
அ. PTC இந்தியா  

ஆ. REC லிட் 

இ. ஆயில் இந்தியா 

ஈ. TATA ெவா் 

❖ முன்னதா  ஆற்றல் வர்த்த   ை ம் என்றழைக் ப்பட்ட PTC இந்திைா நிறுவனத்திற்கு இந்திைாவின் 

மூன்றாவது ஆற்றல் பரிமாற்ற த்ழத அழமக்  ஒப்புதல் அளிக் ப்பட்டுள்ளது. தற்தபாது, இந்திைாவில் 

2 ஆற்றல் பரிமாற்றங் ள் உள்ளன; அழவ, இந்திை எரிசக்தி பரிமாற்ற ம் (IEX) மற்றும் இந்திை ஆற்றல் 

பரிமாற்ற ம் (PXIL). BSE முதலீடு ள் மற்றும் ICICI வங்கி ஆகியவற்றின் திட்டத்துடன் இமைந்து PTC 

இந்திைாவின் திட்டத்திற்கு மத்திை மின்சார ஒழுங்குமுழற ஆழணைம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

9.த வல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அழமச்ச மானது எந்த மாநிலத்திற்க ன பிரத்தை  தூர்தர்சன் தசனழலத் 

கதாடங்கியுள்ளது? 
அ. மமகரலயர   ஆ. அஸ்ஸரம்  

இ. மணிப்பூர்    ஈ. சிக்கிம் 
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❖ மத்திை த வல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அழமச்சர் பிர ாஷ் ஜவதட ர் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்க ன 24 மணி 

தநர பிரத்தை  அழலவரிழசைான ‘தூர்தர்சன் அஸ்ஸாம்’ என்பழத புது தில்லியிலிருந்து கமய்நி ரா  

கதாடங்கிழவத்தார். 24x7 இைங்கும் இவ்வழலவரிழசைானது இழசநி ழ்ச்சி ள், பைணக்குறிப்பு ள், 

கமய்யுழர நி ழ்வு ள் மற்றும் நாட்டுப்புற  லாச்சாரம் மற்றும் பைங்குடியின வாழ்விைழல ழமைமா க் 

க ாண்ட திழரப்படங் ள்தபான்ற நி ழ்ச்சி ளுடன் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் வளமான வரலாற்ழறக் 

 ாண்பிக்கும். தூர்தர்சன், ஏற் னதவ பல வடகிைக்கு மாநிலங் ளில் இைங்கிவருகிறது. 

10.கசைற்ழ  நுண்ணறிழவப் பைன்படுத்தி குழற ழள பகுப்பாய்வு கசய்வதற் ா , DARPG மற்றும் IIT 

 ான்பூர் ஆகியவற்றுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ழ கைழுத்திட்ட மத்திை அழமச்ச ம் எது? 
அ. நிதி அடமச்சகம் 

ஆ. ொதுகாெ்ெு அடமச்சகம்  

இ. சுற்றுலா அடமச்சகம் 

ஈ. உள்துடற அடமச்சகம் 

❖ பாது ாப்பு அழமச்ச த்தின்கீழ் இைங்கும் பாது ாப்புத்துழற, மத்திை நிர்வா  சீர்திருத்தங் ள் மற்றும் 

கபாதுமக் ள் குழறதீர்ப்புத் துழற,  ான்பூர் இந்திை கதாழில்நுட்பப்பயில ம் (ITI) ஆகிைவற்றுக்கு 

இழடதை முத்தரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று ழ கைழுத்தாகியுள்ளது. 

❖ கபாதுமக் ளிடமிருந்து கபறும் குழற ழளத் தீர்ப்பது மற்றும்  ண் ாணிப்பதற் ான இழணைதளம் 

வாயிலா ப்கபறப்படும் பு ார் ழள ஆராைவும் தரவு ழளப் கபறுவதற்குமான கசைற்ழ  நுண்ணறிவு 

மற்றும் எந்திரக் ற்றல் நுட்பங் ழள,  ான்பூர் ஐஐடி உருவாக்குவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழ  கசய்யும். 

கபாதுமக் ளின் குழற ளுக் ான  ாரணம் மற்றும் அழவ ளின் தன்ழமழை அழடைாளங் ண்டு, 

அதற்த ற்றவாறு நிர்வா த்தில் மாற்றங் ழளயும், க ாள்ழ  முடிவு ழளயும் எடுப்பதற்கு இந்த 

ஒப்பந்தம் மத்திை பாது ாப்பு அழமச்ச த்திற்கு உதவும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ‘அரசின் சிறப்பு மூத்த வைக்குழரஞர்’ என்ற பதவிழை தற்தபாது புதிதா  உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு 

உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அப்பதவியில், முன்னாள் தழலழம வைக்குழரஞரான A L தசாமைாஜிழை 

நிைமித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பெண்கள் அதிகாரமளித்தலுக்காக ITC, P&G மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஆகிய முன்னணி 

ென்னாட்டு நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட்ட மாநில அரசு எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. கேரளா 

❖ ஆந்திர பிரததச மாநில அரசானது ITC, புதராக்டர் & தகம்பிள் (P&G) மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் 

ஆகிய முன்னணி ென்னாட்டு நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டது. 

45-60 வயதுக்குட்ெட்ட மாநிலத்தின் கிராமப்புறப் பெண்களுக்கு திறன் அடிப்ெகடயிலான ெயிற்சித் 

திட்டங்ககை நடத்துவதற்கு இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் முற்ெடுகிறது. பிற்ெடுத்தப்ெட்ட & ெட்டியலின 

சமூகங்ககைச் தசர்ந்த பெண்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக YSR தசயுதா என்ற திட்டத்கதயும் 

ஆந்திர பிரதேச மாநில அரசு பதாடங்கவுள்ைது. 

2.நாட்டின் முதல் ெனிச்சிறுத்கத காப்ெகத்கத அகமக்கவுள்ை மாநில அரசு எது? 
அ. அருணரச்சல பிரததசம் 

ஆ. உத்தரகண்ட்  

இ. சிே்ேிம் 

ஈ. ஹிமரச்சல பிரததசம் 

❖ நாட்டின் முதல் ெனிச்சிறுத்கத காப்ெகத்கத உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அகமக்கும் என்று அம்மாநில 

முதலகமச்சர் திரிதவந்திர சிங் இராவத் அறிவித்துள்ைார். அம்மாநிலத்தின் உத்தரகாசி வனப்பிரிவில் 

இந்தக் காப்ெகம் அகமக்கப்ெடும். ‘SECURE இமயமகல’ என்ற அதன் ஆறாண்டுகால திட்டத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக, ஐநா வைர்ச்சித்திட்டத்துடன் கூட்டாக இகணந்து இந்தக் காப்ெகம் அகமக்கப்ெடவுள்ைது. 

இமயமகலகய வாழ்விடமாகக்பகாண்டு வாழ்ந்துவரும் ெனிச்சிறுத்கத உள்ளிட்ட பிற அருகிவரும் 

உயிரினங்ககை ொதுகாப்ெதற்காக, கடந்த 2017’இல், ‘SECURE இமயமகல’ பதாடங்கப்ெட்டது. 

3.எந்தத் பதன்னபமரிக்க நாட்டின் புதிய அதிெராக முகமது இர்ொன் அலி ெதவிதயற்றுள்ைார்? 
அ. கயரனர  

ஆ. வெனிசூலர 

இ. பிதரசில் 

ஈ. வகரலம்பியர 

❖ பொதுத்ததர்தல் நடந்து ஐந்து மாதங்களுக்குப்பிறகு, பதன்னபமரிக்க நாடான கயானாவின் புதிய 

அதிெராக முகமது இர்ொன் அலி ெதவிதயற்றுள்ைார். 40 வயதான முன்னாள் வீட்டுவசதி அகமச்சரும் 
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சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இவர், முந்கதய அதிெரான தடவிட் கிபரஞ்சகர அடுத்து கயானாவின் 

அதிெராக ெதவிதயற்றுள்ைார். 

4.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற IIM சிர்பமைர் அகமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. ஹிமரச்சல பிரததசம்  

இ. பீகரர் 

ஈ. உத்தரகண்ட் 

❖ மத்திய கல்வி அகமச்சர் இரதமஷ் பொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஹிமாச்சல பிரததச மாநில முதலகமச்சர் 

பெய்ராம் தாக்கூருடன் இகணந்து, ஹிமாச்சல பிரததச மாநிலம் சிர்பமைரில், இந்திய தமலாண்கமக் 

கல்வி நிறுவனத்துக்கான (IIM) அடிக்கல்கல பமய்நிகராக நாட்டினார். கடந்ே 2015ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதம் முதல் ஒரு வழிகாட்டு நிறுவனமாக, IIM இலக்தனாவால் IIM சிர்பமைர் இயங்கிவருகிறது. 

❖ பதைலகானில் அகமயவுள்ை அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய நிரந்தர வைாகத்தில், 1170 மாணவர்கள் 

கல்விகற்ொர்கள். மத்திய அரசு இதற்காக `531.75 தகாடி நிதிகய ஒதுக்கியுள்ைது 

5.துகறமுகத்தில் தசமித்து கவக்கப்ெட்டிருந்த பவடிபொருட்கைால் மிகப்பெரிய குண்டுபவடிப்பு சம்ெவம் 

நகடபெற்ற நாடு எது? 
அ. ஆஸ்திதரலியர 

ஆ. வலபனரன்  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. வெர்மனி 

❖ பலெனான் நலவாழ்வு அகமச்சரின் கூற்றுப்ெடி, அந்நாட்டின் துகறமுகத்தில் ககப்ெற்றப்ெட்டு தசமித்து 

கவக்கப்ெட்டிருந்த 2,750 பமட்ரிக் டன் அம்தமானியம் கநட்தரட் பவடிபொருள் பவடித்துச் சிதறியகத 

அடுத்து குகறந்தது 137 தெர் ெலியாகினர் மற்றும் ஐயாயிரத்துக்கும் தமற்ெட்தடார் காயமகடந்தனர். 

இதகன பதாடர்ந்து, அந்நாடு அதன் தகலநகரான பெய்ரூட்கட, ஒரு ‘தெரிடர் நகரம்’ என்று அறிவித்து 

இரண்டு வார அவசரகால நிகலகயயும் அறிவித்தது. 

6.பசயற்கக-நுண்ணறிவின்மூலம் இயங்கும், ‘AXAA’ என்னும் ென்பமாழி குரல் இயலி தசகவகய 

பதாடங்கவுள்ை இந்திய வங்கி எது? 
அ. HDFC வங்ேி 

ஆ. ICICI வங்ேி 

இ. YES வங்ேி 

ஈ. ஆக்ஸிஸ் ெங்கி  

❖ ஆக்ஸிஸ் வங்கி, ‘AXAA’ என்னும் தானியங்கி குரல் உதவியாைகர அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. ‘AXAA’ 

என்ெது பசயற்கக-நுண்ணறிவின்மூலம் இயங்கும் ஒரு ென்பமாழி குரல் இயலி (voice-bot) தசகவ 
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ஆகும். ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய பமாழிகளில் இதால் உகரயாடவியலும். இது ஒரு நாகைக்கு ஒரு 

இலட்சம் வாடிக்ககயாைர்களின் வினவல்ககையும் தகாரிக்ககககையும் நிவர்த்தி பசய்யும் திறன் 

பகாண்டது. வாடிக்ககயாைரின் தகள்விகள், அவரின் சூழல் மற்றும் அகழப்பின் தநாக்கம்ெற்றிய 

ஆழமான புரிதலின்மூலம் வாடிக்ககயாைர் அனுெவத்கத இது தமம்ெடுத்தும். 

7.கீழ்க்காணும் எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கு 44 இலட்சம் டன் 

அைவிலான உணவு தானியங்கள் வழங்கப்ெட்டுள்ைன? 
அ. பிரதமர் அன்னததர தயரெனர–2 

ஆ. பிரதமர் கரப்ீ கல்யரண் அன்ன தயரெனர–2  

இ. PM தகர்ஸ் தயரெனர 

ஈ. PM கிசரன் மன்–தன் தயரெனர 

❖ நுகர்தவார் விவகாரங்கள் அகமச்சகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்ெடி, பிரதமர் கரீப் கல்யாண் 

அன்ன தயாெனா-2 திட்டத்தின்கீழ், ெல்தவறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததசங்களுக்கு 44 

இலட்சம் டன் அைவிலான உணவுதானியங்கள் வழங்கப்ெட்டுள்ைன. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 81 தகாடி 

ெயனாளிகளுக்கு, சுமார் 201 இலட்சம் டன் அைவிலான உணவு தானியங்கள் விநிதயாகிக்கப்ெட 

உள்ைன. இந்தத் திட்டம், 2020 ெூகல.1 முதல் எதிர்வரும் 2020 நவம்ெர் வகர பசயல்ெடுத்தப்ெடும். 

8. ‘Nearby Share’ என்ற புதிய தகாப்புப்ெகிர்வு அம்சத்கத அறிமுகப்ெடுத்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் எது? 
அ. மமக்தரரசரப்ட் 

ஆ. கூகிள்  

இ. சரம்சங் 

ஈ. ஆப்பிள் 

❖ பதாழில்நுட்ெ நிறுவனமான கூகிள் தனது ஆண்ட்ராய்டு ெயனர்களுக்காக, ‘Nearby Share’ என்ற புதிய 

தகாப்புப்ெகிர்வு அம்சத்கத அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த அம்சத்கதப் ெயன்ெடுத்தி, ெயனர்கள் தங்கைது 

திறன்தெசியில் உள்ை உள்ைடக்கத்கத மற்றவர்களுடன் தகடயின்றி ெகிர்ந்துபகாள்ைலாம்.  

❖ இவ்வம்சத்கத ெயன்ெடுத்தும்தொது, அனுப்புநரின் திறன்தெசியானது குகறயாற்றல்பகாண்ட புளூடூத் 

அகலகய பவளியிடுகிறது; அது, பெறுநரின் திறன்தெசியால் பெற்றுக்பகாள்ைப்ெடுகிறது. தகாப்புககை 

ெரிமாறிக்பகாள்ை Wi-fi தசவைவையும் இதால் ெயன்ெடுத்தவியலும். இகணய இகணப்பு உள்ை / 

அற்ற முகறகளில் நம்ெகமான மற்றும் விகரவான ெகிர்வு இகணப்கெ இது உருவாக்குகிறது. 

9. 2020 ஆக.5 அன்று எந்த யூனியன் பிரததச/ங்ககை உருவாக்கப்ெட்டு ஓராண்டு நிகறவகடந்தது? 
அ. தரத்ரர & நரகர் ஹதெலி 

ஆ. ெம்மு & கரஷ்மீர் மற்றும் லடரக்  

இ. சண்டிகர் 

ஈ. தகரெர 
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❖ 2019 ஆக.5 அன்று, ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் 370 மற்றும் 35A பிரிவுகளின் சிறப்புநிகல இரத்து 

பசய்யப்ெட்டு, அது இரு யூனியன் பிரததசங்கைாக பிரித்து உருவாக்கப்ெட்டது. இந்த நிகழ்வின் முதலாம் 

ஆண்டு பகாண்டாட்டம், நடப்ொண்டு (2020) அதத நாளில் அனுசரிக்கப்ெட்டது. கடந்தாண்டு, யூனியன் 

பிரததசங்களில் தமற்பகாள்ைப்ெட்ட ெல்தைறு முன்பனடுப்புகளுள் ததசிய மரெணு ஆவணப்ெதிவு 

முகற, நடுவணரசு ஊழியர்களின் அகனத்து சலுககககையும் நீட்டித்தல், J&K சமூகம் மற்றும் கல்வி 

ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்புகள் ஆகணயம் அகமத்தல் ஆகியகவ அடங்கும். 

10.பெட்தராலிய அகமச்சகத்தின்ெடி, பெட்தரால் மற்றும் டீசகல விற்ெகன பசய்வதற்கான உரிமத்கதப் 

பெறுவதற்கு, குகறந்தெட்ச நிகர மதிப்புத் பதாகக எவ்வைவு கவத்திருக்கதவண்டும்? 
அ. ரூ.100 கோடி 

ஆ. ரூ.200 தகரடி 

இ. ரூ.500 தகரடி  

ஈ. ரூ.1000 கோடி 

❖ பெட்தராலிய மற்றும் இயற்கக எரிவாயு அகமச்சகமானது, பெட்தரால் மற்றும் டீசல் பமாத்த & சில்லகற 

விற்ெகனக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்ககை எளிதாக்கியுள்ைது. எளிகமப்ெடுத்தப் 

-ெட்ட இந்த வழிகாட்டுதல்கள், பெட்தரால் மற்றும் டீசகல சந்கதப்ெடுத்துதலில் தனியார் துகறயின் 

ெங்களிப்கெ அதிகரிப்ெகத தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைன. 

❖ சில்லகற அல்லது பமாத்த விற்ெகனக்கு அங்கீகாரம் பெறவிரும்பும் ஒரு நிறுவனம், விண்ணப்பிக்கும் 

தொது குகறந்தெட்ச நிகர மதிப்புத் பதாககயாக `250 தகாடி கவத்திருக்க தவண்டும் (சில்லகற 

மற்றும் பமாத்த விற்ெகன இரண்டுக்குமான அங்கீகாரத்திற்கு `500 தகாடி).  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டு (2020) நியூயார்க் இந்திய திரைப்பட விழாவில், ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருரத வென்ற 

இந்திய திரைப்படம் எது? 
அ. மூத்ததோன்  

ஆ. கும்பலாங்கி நைட்ஸ் 

இ. உயரே 

ஈ. உண்டோ 

❖ நடப்பாண்டு (2020) நியூயார்க் இந்திய திரைப்பட விழாவில், ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருரத மரையாள 

திரைப்படமான ‘மூத்ததான்’ வென்றுள்ளது. இவ்விருததாடு, சிறந்த நடிகருக்கான விருரத மரையாள 

நடிகர் நிவின் பாலியும், சிறந்த குழந்ரத நடிகருக்கான விருரத சஞ்சனா திப்புவும் இத்திரைப்படத்தில் 

நடித்தரமக்காக வென்றனர். கீது தமாகன்தாஸ் இயக்கத்தில் மரையாளம்-இந்தி ஆகிய வமாழிகளில் 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இந்தத் திரைப்படம் வெளியானது. 

2.எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மின்னணு புைனறிதல் வநட்வொர்க் தடுப்பூசி (eVIN) வசயல்படுத்தப்படுகிறது? 
அ. பிேதமா் ஸ்வஸ்திய சுேக்ஷா ரயாஜனா 

ஆ. ஆஜீவிகா 

இ. இந்திரோ தனுஷ் 

ஈ. ரதசிய சுகாதாே இயக்கம்  

❖ நாடு முழுக்க தடுப்பூசி ெழங்கரைப் ெலுப்படுத்தும் தநாக்கில் புதுரமயான வதாழில்நுட்பத் தீர்ொக, 

மின்னணு புைனறிதல் வநட்வொர்க் தடுப்பூசி (eVIN) முரற உள்ளது. மத்திய நைொழ்வு மற்றும் குடும்ப 

நை அரமச்சகத்தின் ததசிய சுகாதாை இயக்கத்தின்மூைம் (NHM) இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது. 

நாடு முழுக்க பல்தெறு இடங்களில் இருப்புரெக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி மருந்துகள், அெற்றின் பாதுகாப்பு 

வெப்பநிரைகள்பற்றிய தகெல்கள் இதன்மூைம் உடனுக்குடன் கிரடக்கும். தற்தபாது 22 மாநிைங்கள் 

மற்றும் 2 யூனியன் பிைததசங்களில், ‘eVIN’மூைம் தடுப்பூசி மருந்துகள்ரெத்து பைாமரிக்கப்படுகின்றன. 

3. ‘மினிட்தமன்-3’ என்ற வபயரில் ஒரு கண்டம்விட்டு மறு கண்டம் பாயும் ஏவுகரைரய வெற்றிகைமாக 

பரிதசாதித்த நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அமமாிக்க ைாடுகள்  

இ. இை்தியா 

ஈ. இேஷ்யா 

❖ ‘Minuteman-3’ என்ற வபயரிைான ஒரு கண்டம்விட்டு மறு கண்டம் பாயும் திறன்வகாண்ட ஓர் 

ஏவுகரைரய கலிதபார்னியாவிலிருந்து ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள் வெற்றிகைமாக ஏவியது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                          2020 ஆகஸ்ட் 10 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

❖ இந்த ஏவுகரை, ொண்டன்வபர்க் விமானப்பரடத் தளத்திலிருந்து, பசிபிக் வபருங்கடலில், அதற்வகன 

நிர்ையிக்கப்பட்ட இைக்ரக தநாக்கி ஏெப்பப்பட்டது. நிைாயுதபாணியான இந்த ஏவுகரையும் அதன் 3 

ொகனங்களும், தசாதரனயின் ஒருபகுதியாக, 6750 கிமீட்டருக்கு அப்பாலுள்ள மார்ஷல் தீவுகளுக்கு 

பயணித்தன. 

4.அண்ரமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘COVID19BWM’ என்ற திறன்பபசி செயலியய உருொக்கிய 

அரமப்பு எது? 
அ. மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாாியம்  

ஆ. ரதசிய பசுநமத் தீா்ப்பாயம் 

இ. ரதசிய ைச்சுயிாியியல் ைிறுவனம் 

ஈ. இை்திய தே ைிா்ணய அநமவனம் 

❖ மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியமானது அண்ரமயில், ‘COVID19BWM’ என்ற திறன்தபசி வசயலிரய 

உருொக்கியது. இந்தச் வசயலியில், குடியிருப்புகள் மற்றும் தனிரமப்படுத்தப்பட்ட ரமயங்களிலிருந்து 

COVID-19 உயிரி-மருத்துெக்கழிவுகரள தசகரித்து அகற்றுெது வதாடர்பான தைவுகரள பதிதெற்ற 

நகைாட்சிகள் மற்றும் மாநிை மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

5. வசயற்ரக நுண்ைறிவுெழி (AI) விடுதரை நாள் வகாண்டாட்டத்திற்காக, பிைஸார் பாைதியுடன் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ள வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது? 
அ. நமக்ரோசாப்ட் 

ஆ. கூகிள்  

இ. ரபஸ்புக் 

ஈ. டுவிட்டா் 

❖ வசயற்ரக நுண்ைறிவுெழி (AI) விடுதரை நாள் வகாண்டாட்டத்திற்காக, கூகிள் இந்தியா நிறுெனம் 

‘பிைஸார் பாைதி’ மற்றும் ‘வமய்நிகர் பாைத்’ ஆகியெற்றுடன் ஒத்துரழத்துள்ளது. வசயற்ரக நுண்ைறிவு 

வதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்தி பள்ளிகளில் ததசிய கீதம் பாடும் உைர்ரெ மீண்டும் உருொக்க 

இது முற்படுகிறது. பங்தகற்பாளர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட வசயலிரய பதிவிறக்கஞ்வசய்து, தாங்கள் பாடும் 

ததசிய கீதத்ரத பதிவுவசய்யைாம். அது, பங்தகற்பாளரின் குைரை பாைம்பரிய இரசயாக மாற்றித்தரும். 

6. 2020 ஆக.6 அன்று, உைகம் முழுெதும், எந்த நிகழ்வின் 75ஆெது நிரனவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது? 
அ . முதல் அணுகுண்டு தாக்குதல்  

ஆ. முதலாம் உலகப்ரபாா் 

இ. இேண்டாம் உலகப்ரபாா் 

ஈ. ைிலவில் முதன்முதலாக தநேயிறங்கியது 

❖ 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆக.6 அன்று, தபார்க்காைத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உைகின் முதல் அணு 

ஆயுதம், ஜப்பானிய நகைமான ஹிதைாஷிமா மீது தபாடப்பட்டது. இந்த முதல் அணுகுண்டு தாக்குதலின் 
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75ஆெது நிரனரெ அனுசரிப்பதற்காக உைக நாடுகள் அரனத்தும் ஜப்பானுடன் ரகதகார்த்தன. 

COVID-19 வதாற்றுதநாய் காைைமாக, இந்த நிகழ்வு இரையத்தில் ஒளிபைப்பப்பட்டது. குண்டுவெடிப்பு 

தாக்குதலில், சுமார் 140,000 தபர் வகால்ைப்பட்டனர் மற்றும் பைர் பைத்த காயமரடந்தனர். 

7.நிதிொர் தசர்ப்புக்காக, ‘புத்தாக்க ரமயம்’ ஒன்ரற அரமப்பதாக அறிவித்துள்ள நிதி நிறுெனம் எது? 
அ. SEBI 

ஆ. RBI  

இ. NABARD 

ஈ. SIDBI 

❖ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியானது, அண்ரமயில், நிதிசார் தசர்ப்பு ரீதியான சொல்கரள ரகயாளுெதற்கு 

துளிர் நிறுெனங்களுக்கு உதவுெதற்காக ஒரு புத்தாக்க ரமயத்ரத நிறுெப்தபாெதாக அறிவித்தது. 

திறரமயான ெங்கி பரிெர்த்தரனகளுக்கு தீர்வுகரள ெழங்க இம்ரமயம் முற்படுகிறது. இந்திய 

ரிசர்வ் ெங்கியால் இருமாதத்திற்கு ஒரு முரற வெளியிடப்படும் நாையக்வகாள்ரக அறிக்ரகயில் இது 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் அதன் இருப்பிடம் குறித்த 

தமற்வகாண்ட தகெல்கரள இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி விரைவில் வெளியிடும்.  

8.மீன்பிடி ெசதிகரள விரிவுபடுத்துெதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டிற்கு $18 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் 

கடன் தெரைரய ெழங்கியுள்ளது? 
அ. மரலசியா 

ஆ. மாலத்தீவு  

இ. இலங்நக 

ஈ. வங்கரதசம் 

❖ இந்திய அைசானது அண்ரமயில் மாைத்தீவு அைசுக்கு $18 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் மதிப்புள்ள கடன் 

தெரைரய ெழங்கியது. மாைத்தீவு மீன்ெள நிறுெனத்தில் (MIFCO) மீன்பிடி ெசதிகரள விரிவுபடுத் 

-துெதற்காக இக்கடன் தெரை ெழங்கப்பட்டுள்ளது. $800 மில்லியன் அவமரிக்க டாைர் மதிப்பிைான 

கடன் வதாகுப்பின் ஒருபகுதியாகும் இந்தக் கடன் தெரை. 

9.தை ொனூர்தி நிரைய பாதுகாப்புப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய ஆயுதக்காெல்பரட எது? 
அ. மத்திய ததோழிலகங்கள் பாதுகாப்புப் பநட (CISF)  

ஆ. மத்திய தேமக்கோவல்படட (CRPF) 

இ. எல்டலப் போதுகோப்புப் படட (BSF) 

ஈ. இந்ததோ-திதபத்திய எல்டலப் போதுகோப்புப் படட (ITBP) 

❖ மத்திய வதாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பரடயானது (CISF) உத்திசார் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த தை விமான 

நிரைய பாதுகாப்புப் பணிரய, உள்ளூர் காெல்துரறயினரிடமிருந்து தன்ெசமாக்கிக் வகாண்டது.  
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❖ குதஷாக் பாகுைா ரிம்தபாச்சி ொனூர்தி நிரையம் என்பது நாட்டின் மிகவுயைமான, ெணிக ரீதியில் 

இயங்கக்கூடிய ொனூர்தி நிரையங்களுள் ஒன்றாகும். இது, CISF’இன் பாதுகாப்புப் பிரிவின்கீழ் 

வகாண்டுெைப்படும் 64ஆெது உள்நாட்டு ொனூர்தி நிரையமாகும். சுமார் 185 CISF பணியாளர்கள், 

இவ்வானூர்தி நிரையத்தில், 24x7 ஆயுதபேந்திய பாதுகாப்ரப ெழங்குொர்கள். 

10.இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி அரமத்த, கடன் தீர்மானத்திற்கான ெல்லுநர் குழுவின் தரைெர் யார்? 
அ. உஷா ரதாேத் 

ஆ. உா்ஜித் பரடல் 

இ. K V கமத்  

ஈ. N K ேிங் 

❖ K V கமத் அவர்களின் தரைரமயில் கடன் தீர்மானம் குறித்த ெல்லுநர் குழுரெ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 

அரமத்துள்ளது. கடன் தீர்வுத் திட்டங்களில் ஈடுபடுெதற்கு நிதியியல் அளவுருக்கள் மற்றும் அெற்றின் 

துரறசார்ந்த அளவுதகால் ெைம்புகள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் ெங்கிக்கு இந்தக் குழு பரிந்துரைக்கும். 

‘அழுத்தப்பட்ட வசாத்துக்களுக்கு தீர்வுகாண்பதற்கான புத்திசாலித்தனமான கட்டரமப்பின்’கீழ் ஒரு 

சாளைத்ரத இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி ெழங்கும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ தமிழ்நாட்டின் அரனத்து மாெட்டங்களிலும் ொழும் ஈழுொ, தீயா ெகுப்பினரை பிற்படுத்தப்பட்தடார் 

பட்டியலில் தசர்ப்பதற்கான உத்தைவிரன தமிழ்நாடு அைசு பிறப்பித்துள்ளது. அப்தபாரதய 

திருவநல்தெலி மாெட்டத்ரதச் தசர்ந்த வசங்தகாட்ரட மற்றும் திருொங்கூர்-வகாச்சி சமஸ்தானத்தில் 

இந்தச் சமூகத்தினர் வபருொரியாக ொழ்ந்துெந்தனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஒழிக்கப்பட்ட அகில இந்திய ககவிகைப்பபொருள் வொரியத்தின் தகலவர் யொர்? 
அ. பிரதமர் 

ஆ. ஜவுளித்துறை அறைச்சகை்  

இ. MSME அமமச்சகம் 

ஈ. கலரச்சரர அமமச்சகம் 

❖ ஜவுளி அகைச்சகத்தின் அண்கைய அறிவிப்பின்படி, இந்திய அரசு, அகில இந்திய ககவிகைப்பபொருள் 

வொரியத்கத ஒழித்துள்ளது. 1992 ஜைவரி.23 அன்று ைத்திய ஜவுளி அகைச்சரின் தகலகையில் இந்த 

வொரியம் அகைக்கப்பட்டது. இது ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் குறு, சிறு & நடுத்தரத்பதொழில் நிறுவைங்கள் 

அகைச்சகங்களின் பசயலொளர்ககளயும், பல்வவறு ைொநிலங்ககளயும் அதன் உறுப்பிைர்களொகக் 

பகொண்டுள்ளது. ககவிகைப்பபொருட்கள் ைற்றும் ககத்தறி துகைகளில் வளர்ச்சித் திட்டங்ககள 

உருவொக்குவது குறித்து அரசுக்கு அறிவுறுத்துவது இதன் வநொக்கைொகும். 

2.பநொடித்துப்வபொதல் ைற்றும் திவொலொதலுக்கொை இந்திய வொரியத்தின் தகலகையகம் அகைந்துள்ள 

இடம் எது? 
அ. சசன்றன 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மும்மப 

ஈ. றைதராபாத் 

❖ பநொடித்துப்வபொதல் ைற்றும் திவொலொதலுக்கொை இந்திய வொரியம் (IBBI) என்பது திவொல் நிகல ைற்றும் 

திவொல்நிகலக்குறியீட்கட பசயல்படுத்துவதற்கொை தகலகை நிறுவைைொகும். இதன் தகலகையகம் 

புது தில்லியில் அகைந்துள்ளது. IBBI ஆைது அண்கையில், பணப்புழக்க பசயல்முகை பதொடர்பொை விதி 

முகைககள திருத்தியது. இந்த விதிமுகைகளின்படி, கட்டுப்பொட்டொளர்களுக்கு பசலுத்தவவண்டிய 

கட்டணத்கதக் கடைொளர்களின் குழு நிர்ணயிக்க வவண்டும் என்று அது வகொருகிைது. 

❖ சில தருணங்களில், ஒரு பணப்புழக்க அலுவலர் ஒரு குறிப்பிட்ட பதொகககய உணர்ந்த நிகழ்வுகளும், 

ைற்பைொரு பணப்புழக்க அலுவலர் அகதப்பயைர்களுக்கு விநிவயொகிக்கும் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளை. 

திருத்தஞ்பசய்யப்பட்ட விதிமுகைப்படி, ஒரு பணப்புழக்க அலுவலர் எந்தத் பதொகககய உணர்ந்தொலும், 

அகத விநிவயொகிக்கவில்கல என்ைொல், அவர் உணர்ந்த பதொககக்கு ஒத்த கட்டணத்திற்கு அவருக்கு 

உரிகை உண்டு. 

3.முடிபவடுத்தலில் பசயற்கக நுண்ணறிகவப் பயன்படுத்துவதற்கொக சிைப்பு கையம் ஒன்கை அகைக்க 

தில்லி IIT’உடன் ஒப்பந்தித்துள்ள அகைப்பு எது? 
அ. இந்திய வானூா்தி நிறலயங்கள் ஆறையை் 

ஆ. இந்திய ததசிய சநடுஞ்சாறலகள் ஆறையை்   
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இ. NHPC லிட் 

ஈ. மத்திய அரசுப் பணியரளர்கள் ததர்வரமணயம் 

❖ ைத்திய சொகலப்வபொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சொகலகள் அகைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் இந்திய 

வதசிய பநடுஞ்சொகலகள் ஆகணயைொைது, பசயற்கக நுண்ணறிகவப்பயன்படுத்துவதற்கொை உயர் 

தர கையம் ஒன்கை நிர்ைொணிக்க புது தில்லி இந்திய பதொழில்நுட்ப பயிலகத்துடன் (IIT) புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் பசய்துபகொண்டுள்ளது. பநடுஞ்சொகலகளுக்கொை தரவு அடிப்பகடயில் முடிபவடுத்தல் ைற்றும் 

வைம்படுத்தப்பட்ட தரவு வைலொண்கை அகைப்பு ஆகியவற்கைக் ககயொள இந்த கையம் உதவும். 

❖ நகலிய ைொதிரிககள உருவொக்குதல், தரவு அடிப்பகடயில் முடிபவடுப்பதற்கொை திைன்ககள NHAI 

வைலும் வலுப்படுத்திக் பகொள்வதற்கொை தரகவச்வசகரித்தல் & திரும்பப்பபறுதல்வபொன்ை அம்சங்களும் 

இகணந்து உருவொக்கப்படும். 

4.அண்கைச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, பஜவைொவொ சொன் ஜொர்ஜிவயொ பொலம் அகைந்துள்ள நாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. இத்தாலி  

இ. சஜா்ைனி 

ஈ. பிதரசில் 

❖ இத்தொலியின் பபருநகரங்களுள் ஒன்ைொை பஜவைொவொவில், சொன் ஜொர்ஜிவயொ பொலம் திைக்கப்பட்டது. 

உலகப்புகழ்பபற்ை கட்டடக்ககலஞர் பரன்வசொ பியொவைொவொல் வடிவகைக்கப்பட்ட இப்பொலம், இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இத்தொலியில், புயல் தொக்கி இடிந்து விழுந்த பைொரொண்டி பொலத்திற்கு ைொற்ைொக 

கட்டப்பட்டதொகும். 1,100 மீட்டர் நீளமுள்ள இந்தப் பொலத்கத, இத்தொலிய பிரதைர் திைந்துகவத்தொர். 

5.தில்லி இரொஜ்கொட் அருவக, தூய்கை இந்தியொ திட்டத்தின்கீழ் அகைக்கப்பட்ட புதிய கலந்தொடல் அனுபவ 

கையத்தின் பபயபரன்ை? 
அ. ராஷ்ட்ாிய ஸ்வச்தா தகந்திரா  

ஆ. SBM தகந்திரா 

இ. ஸ்வச்சதா கிரந்தி 

ஈ. SBM இல்லம் 

❖ தூய்கையொை பொரதம் திட்டத்தில் அனுபவங்ககள கலந்தொடல் பசய்யும் கையைொை ரொஷ்ட்ரிய ஸ்வச்தொ 

வகந்திரொகவ புது தில்லி இரொஜ்கொட்டில் கொந்தி ஸ்மிருதி & தரிசை சமிதியில் பிரதைர் வைொடி பதொடங்கி 

கவத்தொர். ைகொத்ைொ கொந்திக்கு ைரியொகத பசலுத்தும் வககயில் இதற்கொை திட்டத்கத 2017 ஏப்ரல் 10 

அன்று அவர் அறிவித்தொர். கொந்திஜியின் சம்பரண் சத்யொகிரகத்தின் நூற்ைொண்டுக் பகொண்டொட்டத்தின் 

வபொது இதுகுறித்து அவர் அறிவிப்பு பவளியிட்டொர். RSK எைப்படும் இந்த கையத்தில், தூய்கையொை 

பொரதம் திட்டத்தின் பல்வவறு நிகலகள்பற்றிய தகவல்கள் உள்ளை. 
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6. “உயர்கல்வியில் ைொற்ைங்களுக்கொை சீர்திருத்தங்கள்” குறித்த ைொநொட்கட எந்த நிறுவைத்துடன் 

இகணந்து கல்வி அகைச்சகம் ஏற்பொடு பசய்திருந்தது? 
அ . பல்கறலக்கழக ைானியக்குழு (UGC)  

ஆ. அகில இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக்குழு (AICTE) 

இ. ததசிய பாிதசாதறன முகறை 

ஈ. NITI ஆதயாக் 

❖ வதசிய கல்விக்பகொள்ககயின்கீழ், “உயர்கல்வியில் ைொற்ைங்களுக்கொை சீர்திருத்தங்கள்” குறித்த 

ைொநொட்கட, ைனிதவள வைம்பொட்டு அகைச்சகமும், பல்ககலக்கழக ைொனியக்குழுவும் (UGC) இகணந்து 

ஏற்பொடு பசய்துள்ளை. பிரதைர் நவரந்திர வைொடி, கொபணொளிவழியில் பதொடக்கவுகரயொற்றிைொர். வதசிய 

கல்விக் பகொள்ககயின்கீழ் இடம்பபற்றுள்ள பல்வவறு முக்கியைொை அம்சங்கள் குறித்து, பல பதொடர்கள் 

இந்த ைொநொட்டில் இடம்பபற்ைை. ைனிதவள வைம்பொட்டுத் துகை அகைச்சர் ரவைஷ் பபொக்ரியொலும் இந்த 

ைொநொட்டில் பங்வகற்ைொர். 

7.இந்தியொவின் தகலகைக் கணக்குத் தணிக்கக அதிகொரியொக (CAG) நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 
அ. G C முா்மு  

ஆ. விதனாத் ராய் 

இ. N K சிங் 

ஈ. இரஞ்சன் தகாதகாய் 

❖ கிரிஷ் சந்திர முர்மு, இந்தியொவின் தகலகைக் கணக்குத் தணிக்கக அதிகொரியொக (Comptroller and 

Auditor General of India - CAG) பபொறுப்வபற்றுக்பகொண்டொர். இந்தப் பதவியிலிருந்து விலகிய இரொஜீவ் 

பைஹ்ரிசியின் இடத்தில் G C முர்மு பபொறுப்வபற்ைொர். G C முர்மு, இதற்குமுன் ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீரின் 

துகணநிகல ஆளுநரொகப் பணிபுரிந்தொர். ைவைொஜ் சின்ஹொ, தற்வபொது ஜம்மு மற்றும் கொஷ்மீரின் 

துகணநிகல ஆளுநரொகப் பபொறுப்வபற்றுள்ளொர். 

8.தைது பசொந்த மின்சொர வொகைக் பகொள்கககய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைொநில அரசு அல்லது யூனியன் 

பிரவதச அரசு எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. கா்நாடகை் 

ஈ. சதலுங்கானா 

❖ பபொருளொதொரத்கத உயர்த்துவகதயும் ைொசின் அளகவக் குகைப்பகதயும் வநொக்கைொகக் பகொண்டு, 

தில்லி அரசு தைக்பகை ஒரு பசொந்த மின்சொர வொகைக்பகொள்கககய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இரு 

சக்கர வொகைங்கள் ைற்றும் தொனிகளுக்கு `30000 ைற்றும் ைகிழுந்துகளுக்கு `150,000 என்கிை 

வரம்பில் மின்ைொற்ைலில் இயங்கும் வொகைங்ககள வொங்குவதற்கொை நிதி சலுககககளயும் தில்லி 

அரசு அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. 
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❖ மின்ைொற்ைலில் இயங்கும் வொகைங்களுக்கொை ைொனியங்கள் ைற்றும் சொகலவரி ைற்றும் பதிவுக் 

கட்டணத்கத தள்ளுபடி பசய்வதுவபொன்ை அம்சங்களும் இக்பகொள்ககயில் இடம்பபற்றுள்ளை. 

9.கிரொைப்புைக்கடன் & ைலிவு விகலயிலொை வீட்டுவசதிககள ஊக்கப்படுத்துவதற்கொக, இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (RBI) NABARD ைற்றும் வதசிய வீட்டுவசதி வங்கிக்கு வழங்கிய பதொகக எவ்வளவு? 
அ. ரூ. 10,000 தகரடி  

ஆ. ரூ. 20,000 தகாடி 

இ. ரூ. 30,000 தகாடி 

ஈ. ரூ. 40,000 தகாடி 

❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது `10,000 வகொடி கடனுதவிகய வதசிய வவளொண்கை ைற்றும் ஊரக 

வளர்ச்சி வங்கி (NABARD) ைற்றும் வதசிய வீட்டுவசதி வங்கி ஆகியவற்றிற்கு வழங்கியுள்ளது. தலொ `5 

ஆயிரம் வகொடி நிதியய இவ்விரு வங்கிகளுக்கும் பகொள்கக அடிப்பகடயிலொை கடன் விகிதத்தில் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வழங்கியுள்ளது. இது, நொடு முழுவதும், கிரொைப்புைக்கடன் & ைலிவு விகலயிலொை 

வீட்டுவசதிககள ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இவ்வசதியின்கீழ், சிறு NBFC ைற்றும் நுண்கடன் வழங்குநர் ஆகிவயொர் ஏகழகளுக்கு சிறுகடன்ககள 

வழங்குவொர்கள். முன்ைதொக, NABARD’க்கு ைறுநிதியளிப்பு உதவியொக `35,000 வகொடியும், NHB’க்கு 

ைறுநிதியளிப்பு உதவியொக `10,000 வகொடியும் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.  

10.வணிக நம்பிக்கக குறியீட்கட (Business Confidence Index) பவளியிடுகிை இந்திய அகைப்பு எது? 
அ. ததசிய பயன்பாட்டு சபாருளாதார ஆராய்ச்சிக் கழகை்  

ஆ. NITI ஆதயாக் 

இ. ததசிய வளா்ச்சிக் கழகை் 

ஈ. சகாள்றக ஆராய்ச்சி றையை் 

❖ வதசிய பயன்பொட்டு பபொருளொதொர ஆரொய்ச்சிக்கழகைொைது (NCAER) வணிக நம்பிக்கக குறியீடு ைற்றும் 

வணிக எதிர்பொர்ப்பு ஆய்வு ஆகியவற்கை பவளியிடுகிைது. இதன் அண்கைய ஆய்வின்படி, வணிக 

நம்பிக்ககக் குறியீடொைது கடந்த ஆண்கட ஒப்பிடும்வபொது 62% குகைந்துள்ளது. இந்த நிதியொண்டின் 

முதல் கொலொண்டில் பதிவுபசய்யப்பட்ட குறியீடு, கடந்த 1991ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு பதிவொகும் மிகக் 

குகைந்த குறியீடொகும். இந்தக்கொலகட்டத்தில், வட இந்தியொவுக்கொை வணிக நம்பிக்கக குறியீடு 25.1% 

எை அதிகரித்தும் கிழக்கு ைற்றும் வைற்கிந்தியொவுக்கொை வணிக நம்பிக்கக குறியீடு முகைவய 89.3% 

ைற்றும் 68.1% எை குகைந்தும் உள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பிரதமரின் சுவநிதி திட்டத்தத செயல்படுத்துகிற மத்திய அதமச்ெகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுமம ஒழிப்பு அமமச்சகம்  

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. நிதி அமமச்சகம் 

ஈ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகரரமளித்தல் அமைச்சகை் 

❖ பிரதமரின் சுவநிதி திட்டத்தத வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுதம ஒழிப்பு அதமச்ெகம் செயல்படுத்தி 

வருகிறது. வீதியயோர விற்பதையோளர்கள் அவர்களின் வோழ்வோதோரத்தத மீண்டும் சதோடங்குவதற்கு 

ஏதுவோக கட்டக்கூடிய அளவிலோை மூலதைக் கடதை வழங்குவதற்கோக இந்தத் திட்டம், 2020 ஜூன் 

மோதத்தில் சதோடங்கப்பட்டது. 

❖ அண்தமயில், இந்தத் திட்டத்துக்கோை பரிந்துதரக் கடிதம் முதறதய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோரங்கள் அதமச்ெகச் சதோடங்கியது. அதடயோள அட்தட மற்றும் வியோபோர ெோன்றிதழ் இல்லோத, 

மற்றும் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் பலன்கதளப் சபறுவதற்கோக எடுக்கப்பட்ட பட்டியலிலும் இல்லோத 

வணிகர்கதள இதில் இதைக்க பரிந்துதரக் கடித முதற வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியானது (EXIM வங்கி) எந்த நோட்டின் ஆற்றல் விநியயோகத் தரத்தத 

யமம்படுத்துவதற்கோக, $250 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள கடன் தவதைதய வழங்கியுள்ளது? 
அ . மமரசரம்பிக்  

ஆ. மரலத்தீவுகள் 

இ. மலலசியர 

ஈ. மமரரீஷியஸ் 

❖ இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கியோைது (EXIM வங்கி) ம ாசாம்பிக் நோட்டில் ஆற்றல் விநியயோகத் 

தரத்தத யமம்படுத்துவதற்கோக $250 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள கடன் தவதைதய அந்நோட்டிற்கு 

வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கடன் தவதை ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட்டதன்மூலம், இந்தியோ, இதுவதர, 

$772.44 மில்லியன் டோலர் மதிப்புள்ள 14 கடன் தவதைகதள சமோெோம்பிக் நோட்டிற்கு வழங்கியுள்ளது. 

$25.98 பில்லியன் அசமரிக்க டோலர்கள் மதிப்புதடய சமோத்தம் 264 கடன் தவதைகதள, சமோத்தம் 

62 நோடுகளுக்கு இந்தியோ வழங்கவுள்ளது. 

3.100 மில்லியன் யபருக்கோை COVID-19 தடுப்பூசிகதள தயோரிப்பதற்கோக GAVI மற்றும் பில்&சமலிண்டோ 

யகட்ஸ் அறக்கட்டதளயுடன் கூட்டிணைந்துள்ள இந்திய மருந்துத் சதோழில் நிறுவைம் எது? 
அ. சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியர  

ஆ. சன் பாா்ைா 

இ. CADILA 

ஈ. அபபக்ஸ் நிறுவனை் 
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❖ புயைவில் அதமந்துள்ள சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியோ, 100 மில்லியன் மக்களுக்கோை COVID-19 

தடுப்பூசிகதள விதரவோக உற்பத்திசெய்வதற்கோக பன்ைோட்டு தடுப்பூசிக் கூட்டணி, GAVI மற்றும் பில் 

& சமலிண்டோ யகட்ஸ் அறக்கட்டதள ஆகியவற்றுடன் கூட்டிதைந்துள்ளது. இந்தியோ மற்றும் பிற 

குதறந்த மற்றும் நடுத்தர வருவோய்சகோண்ட நோடுகளுக்கோக இத்தடுப்பூசிகள் உருவோக்கப்படும். சீரம் 

நிறுவைம், உலகின் மிகப்சபரிய தடுப்பூசி உற்பத்தியோளரோகும். இது, ஆக்ஸ்யபோர்டு பல்கதலயின் 

COVID-19 தடுப்பூசிதய விநியயோகிப்பதற்கோக, அஸ்ட்ரோசெசைகோவுடைோை ஒப்பந்தத்ததப்சபற்றுள்ளது. 

4.பன்ைோட்டுக் கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) 2021ஆம் ஆண்டு T20 உலகக்யகோப்தபதய நடத்தவுள்ள 

நோடு எது? 
அ. மதன்னரப்பிரிக்கர 

ஆ. இந்தியர  

இ. இலங்மக 

ஈ. பரகிஸ்தரன் 

❖ பன்ைோட்டுக் கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) அண்தமய அறிவிப்பின்படி, 2021ஆம் ஆண்டு T20 உலகக் 

யகோப்தப ப ாட்டிணய நடத்தும் உரிதமதய இந்தியோ தக்கதவத்துக்சகோண்டது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திதவக்கப்பட்ட நடப்போண்டு (2020) T20 உலகக்யகோப்தப யபோட்டிதய ஆஸ்தியரலியோ நடத்தும் 

என்றும் ICC அறிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நியூசிலோந்தில் நதடசபறும் சபண்கள் ஒருநோள் உலகக் 

யகோப்தப யபோட்டியோைது, 2022 பிப்ரவரி-மோர்ச் வதர ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.இந்தியோதவ குப்தபகளிலிருந்து விடுவிப்பதற்கோக பிரதமர் சதோடங்கியுள்ள சிறப்பு பரப்புதரயின் சபயர் 

என்ை? 
அ. கரந்தகி முக்த் பரரத்  

ஆ. துூய்மம இந்தியர 

இ. குப்மபகளற்ற இந்தியர 

ஈ. திறந்தமவளி மலங்கழித்தலற்ற இந்தியர 

❖ இந்தியோதவ குப்தபகளின் யகோரப்பிடியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கோக, இந்தியப்பிரதமர் நயரந்திர யமோடி, 

“கோந்தகி முக்த் போரத்” என்ற சபயரில் ஒருவோரகோலம் நீளும் பரப்புதரயத் சதோடங்கிைோர். தில்லியின் 

இரோஜ்கோட் அருயக இரோஷ்டிரிய ஸ்வச்தோ யகந்திரோதவ திறந்துதவத்தயபோது, பிரதமர், இப்பரப்புதரயத் 

சதோடங்கிைோர். இந்தப் பரப்புதரயோைது, வரும் 2020 ஆகஸ்ட்.15 வதர நதடசபறும். 

6.யபரளவில் நிலச்ெரிவு ஏற்பட்ட இரோஜமதல அதமந்துள்ள மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. லகரளர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்திர பிரலதசம் 
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❖ சதோடர்மதழ கோரைமோக, யகரள மோநிலத்தின் இடுக்கி மோவட்டத்தில் அதமந்துள்ள இரோஜமதல என்ற 

இடத்தில் சபரும் நிலச்ெரிவு ஏற்பட்டது. பலர் கோயமதடந்த யபரிடரில், குதறந்தது பதிதைந்து யபரோவது 

மரணித்திருக்கலோம் எைக்கூறப்படுகிறது. யதயிதல யதோட்டத் சதோழிலோளர்கள் 50’க்கும் யமற்பட்யடோர், 

நிலச்ெரிவில் புததயுண்டிருக்கலோம் எை அஞ்ெப்படுகிறது. மீட்புப் பணிகளில், யதசிய யபரிடர் மீட்புப் 

பதடயின் பணிக்குழு ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7. MV வகோஷியயோ கப்பல், எரிசபோருதள கடலில் சிந்தியதத அடுத்து, ‘சுற்றுச்சூழல் அவெரநிதல’தய 

அறிவித்துள்ள நோடு எது? 
அ. மரலத்தீவுகள் 

ஆ. மமரரஷீியஸ்  

இ. மலலசியர 

ஈ. இலங்மக 

❖ ஜப்போனுக்கு செோந்தமோை M V வகோஷியயோ கப்பல், டன் கைக்கிலான எரிசபோருதள சமோரீஷியஸ் 

கடல்புறத்தில் சிந்தியதத அடுத்து, சமோரீஷியஸ், ‘சூழல் அவெரநிதல’தய அறிவித்தது. இந்நிகழ்வுக்குப் 

பிறகு, “மிகவும் உைர்திறன்” சகோண்ட அந்நோட்டின் பகுதிகள் செயற்தகக்யகோள் படங்களில் இருண்ட 

அடுக்கோகக் கோைப்பட்டதத அடுத்து, சமோரீஷியஸின் பிரதம அதமச்ெர் பிரவிந்த் ஜகநோத் இம்முடிதவ 

அறிவித்தோர். அக்கப்பல், கிட்டத்தட்ட 4000 டன் எரிசபோருதள ஏற்றிச்சென்றதன் கோரைத்தோல், விரிெல் 

ஏற்பட்டு, இந்தப் எரிசபோருள் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது.  

8.எந்த யூனியன் பிரயதெத்துக்கு சதோதலத்சதோடர்பு யெதவகதள வழங்குவதற்கோக, கடலடி கண்ைோடி 

இதழ வடங்கள் திட்டத்தத இந்தியப்பிரதமர் சதோடங்கிதவத்துள்ளோர்? 
அ. ஜம்மு & கரஷ்மீர் 

ஆ. அந்தமரன் & நிலகரபரர் தீவுகள்  

இ. இலட்சத்தீவுகள் 

ஈ. புதுச்லசரி 

❖ சென்தைதயயும், யபோர்ட் பியளதரயும் இதைக்கும் கடலடி கண்ைோடியிதழ வடங்கள் திட்டத்தத 

பிரதமர் யமோடி, ஆக.10 அன்று சதோடங்கிதவத்தோர். இந்த வடங்கள் யபோர்ட் பியளதரயும், சுவரோஜ் தீவு, 

லிட்டில் அந்தமோன், கோர் நியகோபோர், கயமோர்தோ, கியரட் நியகோபோர், லோங் தீவு, ரங்கத் ஆகிய தீவுகதளயும் 

இதைக்கிறது. இந்தக் கண்ைோடியிதழ வடங்கள் இதைப்பு விதரவோை, நம்பத்தகுந்த அதலயபசி, 

ததரவழித் சதோதலத்சதோடர்பு யெதவகதள இந்தியோவின் இதரபகுதிகதளப்யபோல அந்தமோன் மற்றும் 

நியகோபோர் தீவுகளுக்கும் வழங்கும். இந்தத் திட்டத்திற்கோை அடிக்கல், யபோர்ட் பியளரில், கடந்த 2018 

டிெம்பர்.30 அன்று பிரதமரோல் நோட்டப்பட்டது. சுமோர் 2,300 கியலோமீட்டர் சதோதலவுக்கு, `1224 யகோடி 

செலவில், கடலுக்கடியில் நீர்மூழ்கி வடங்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளை. 
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9. “நுகர்யவோர் நம்பிக்தக குறியீட்தட” சவளியிடுகிற நிதி நிறுவைம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஆ. இந்திய பங்கு & பரிவர்த்தமன வரரியம் 

இ. இந்திய சிறு மதரழில்கள் லமம்பரட்டு வங்கி 

ஈ. முத்ரர 

❖ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியோைது (RBI) “நுகர்யவோர் நம்பிக்தக குறியீட்தட” சவளியிட்டு வருகிறது. இந்த 

ஆய்வின் ஜூதல 2020 பதிப்பின் முடிவுகதள அவ்வங்கி ெமீபத்தில் சவளியிட்டுள்ளது. COVID-19 

சதோற்றுயநோயின் தோக்கங்கோரைமோக தில்லி, சகோல்கத்தோ, சென்தை உள்ளிட்ட பதிமூன்று முதன்தம 

நகரங்களில், ஐயோயிரத்துக்கும் யமற்பட்யடோரிடம், சதோதலயபசி வோயிலோக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

தற்யபோததய நிதலதமயில், கடந்த ஜூதல மோதத்தில் இந்தக் குறியீடு, 53.8 ஆகக்குதறந்தது. இது, 

இந்தக் குறியீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து சபறப்பட்ட மிகக்குதறந்த மதிப்சபண் அளவோகும். 

10.பன்ைோட்டு பழங்குடிகள் நோள் அல்லது உலக பழங்குடியிைர் நோள் சகோண்டோடப்படுகிற யததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 9  

ஆ. ஆகஸ்ட் 10 

இ. ஆகஸ்ட் 11 

ஈ. ஆகஸ்ட் 12 

❖ பன்ைோட்டு பழங்குடிகள் நோள் அல்லது உலக பழங்குடியிைர் நோளோைது ஒவ்யவோர் ஆண்டும் ஆக.9 

அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. ஐநோ சபோதுச்ெதப, கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் இந்நோதள அறிவித்தது. இது, 

கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில், சஜனீவோவில் நடந்த பழங்குடியிைர் குறித்த ஐநோ செயற்குழுவின் முதல் 

கூட்டம் நடந்த நோதளக் குறிக்கிறது. பழங்குடி மக்களின் உரிதமகதள யமம்படுத்தவும் போதுகோக்கவும் 

இந்நோள் முற்படுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ சென்தையில் உள்ள சமட்யரோ இரயில் நிதலயங்களின் சபயர்கதள தமிழ்நோடு அரசு மோற்றி அதமத்து 

உள்ளது. அதன்படி, ஆலந்தூர் சமட்யரோ இரயில் நிதலயம், ‘அறிஞர் அண்ைோ ஆலந்தூர் சமட்யரோ’ 

எைப்சபயர்மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அயதயபோன்று சென்ட்ரல் சமட்யரோ நிதலயம், ‘புரட்சித்ததலவர் 

M G இரோமச்ெந்திரன் சென்ட்ரல் சமட்யரோ’ எைவும், புறநகர் யபருந்து நிதலய சமட்யரோ, ‘புரட்சித்ததலவி 

Dr. J. சஜயலலிதோ புறநகர் யபருந்து நிதலய சமட்யரோ’ எைப்சபயர்மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கர்நாடக மாநிலத்தின் எந்த நகரத்தில், புதியததாரு இரயில் அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ஹூெ்ளி  

இ. தாவணகரே 

ஈ. சிவர ாகா 

❖ ஹூப்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரயில்வே அருங்காட்சியகத்மத ைத்திய இரயில்வே, ததாழில் ைற்றும் 

ேர்த்தகத்துமற அமைச்சர் பியூஷ் வகாயல், ைத்திய நாடாளுைன்ற விேகாரங்கள், நிலக்கரி & சுரங்கத் 

துமற அமைச்சர் பிரகலாத் வ ாசி ஆகிவயார் காத ாளிக்காட்சி ோயிலாக நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தனர். 

ேட கர்நாடகாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதல் ரயில் அருங்காட்சியகம் இதுதான். ததன்வைற்கு ரயில்வே 

ேட்டாரத்தில், மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக ரயில் அருங்காட்சியகம் ஹூப்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ ஹுப்ளி என்பது ேட கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு நகரைாகும். இந்த அருங்காட்சியகம் கடக் சாமலயில் 

அமைந்துள்ள ஹுப்ளி இரயில் நிமலயத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இரயில்வேயின் கிமளகளின் 

பாரம்பரியத்மத பாதுகாப்பதும், அதன் பரி ாைத்மத தேளிப்படுத்துேதும் இதன் வநாக்கைாகும். 

2.ஆசிய இதழியல் கல்லூரியின் புலனாய்வு இதழியலுக்கான விருமத தேன்றேர் யார்? 
அ . நிதின் ரசத்தி  

ஆ. சித்தாா்த் வேதோஜன் 

இ.  ாலினி ொா்த்தசாேதி 

ஈ. இோகவ் ொகல் 

❖ இந்திய இதழாளர் நிதின் வசத்தி அேர்கள், ஆசிய இதழியல் கல்லூரியால் ேழங்கப்தபறும் ைதிப்புமிக்க 

புலனாய்வு இதழியலுக்கான விருமத தேன்றுள்ளார். ஹப்பிங்டன் வபாஸ்ட் இந்தியாவில் தேளியான 

வதர்தல் பத்திரங்கள் குறித்த அேரது இதழ் பணி ைற்றும் விசாரம க் கட்டுமரகளுக்காக அேருக்கு 

இவ்விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் இதழியல் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்துக்கான, “K.P. நாராய  

குைார் நிமனவு விருது” தி ஹிந்துவின் சிவ் சகாய் சிங்குக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3.வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகளில் தபண்ணுருேங்கமள அமைக்கவுள்ள முதல் இந்திய நகரம் 

எது? 
அ. ெுது தில்லி 

ஆ. மு ்பெ  

இ. பெங்களூரு 

ஈ. பசன்பன 

❖ வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகளில் தபண்ணுருேங்கமள காண்பிக்கும் முதல் இந்திய நகரைாக 

மும்மப திகழ்கிறது. 
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❖ இத்திட்டத்திற்கு, ைகாராஷ்டிர ைாநில சுற்றுலா அமைச்சகம் தமலமை தாங்குகிறது. பிரிகன்மும்மப 

ைாநகராட்சியானது முக்வகா  ேடிவில் நீண்ட வைற்சட்மட அணிந்த தபண்ணுருேங்கமள காண்பி 

-க்கும் வபாக்குேரத்து மசமக விளக்குகமள நிறுவியுள்ளது. இது பாலின சைத்துேத்மத உறுதிதசய்ே 

-வதாடு ேழக்கைாக பயன்படுத்தப்பட்டு ேரும் ஆணுருேங்களுக்கு ைாற்றாக கருதப்படுகிறது. 

4. ‘Food System Vision’ பரிமச தேன்ற ‘சரியானதை உண்ணு இந்தியா’ இயக்கத்மத தசயல்படுத்துகிற 

அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய உணவுெ்ொதுகாெ்ெு & தேநிா்ணய ஆபணய ் (FSSAI)  

ஆ. இந்திய உணவுக் கழக ் (FCI) 

இ. இந்திய தேநிபலகள் ஆபணய ் (BIS) 

ஈ.  த்திய  ருந்துகள் தேக்கட்டுெ்ொட்டு அப ெ்ெு (CDSCO) 

❖ இந்தியாவின் உ வுப்பாதுகாப்பு ஒழுங்காற்றுநரான, இந்திய உ வுப்பாதுகாப்பு ைற்றும் தரநிர் ய 

ஆம யம் (FSSAI) அதன் ‘Eat Right India’ இயக்கத்தின் தைாதலந ாக்குப் பார்மேக்காக ‘Food 

System Vision’ பரிதசப் தபற்றுள்ளது. 

❖ ஊட்டத்துடன் கூடிய நிமலயான உ வுமுமறமய ேளர்த்ததடுக்கும் பன்னாட்டு அமைப்புகளின் 

முயற்சிகமள அங்கீகரிப்பதற்காக இராக்தபல்லர் அறக்கட்டமள, SecondMuse & OpenIDEO ஆகியமே 

இவ்விருமத ேழங்குகின்றன. மஹதராபாத்மதச்சார்ந்த தன்னார்ே ததாண்டு நிறுேனைான நாண்டி 

அறக்கட்டமளயும், இந்த, ‘Food System Vision’ பரிமச தேன்றுள்ளது. 

5 பன்னாட்டு பழங்குடிகள் நாளின் (உலக பழங்குடியினர் நாள்) கருப்தபாருள் என்ன? 
அ. COVID–19 and Indigenous Peoples’ Resilience  

ஆ. Tribal is Treasure 

இ. Indigenous Population at their Best 

ஈ. Development of Tribal Welfare 

❖ பன்னாட்டு பழங்குடிகள் நாள் அல்லது உலக பழங்குடியினர் நாளானது ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆக.9 

அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐநா தபாதுச்சமப, கடந்த 1994ஆம் ஆண்டில் இந்நாமள அறிவித்தது. இது, 

கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில், த னீோவில் நடந்த பழங்குடியினர் குறித்த ஐநா தசயற்குழுவின் முதல் 

கூட்டம் நடந்த நாமளக் குறிக்கிறது. பழங்குடி ைக்களின் உரிமைகமள வைம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் 

இந்நாள் முற்படுகிறது. “COVID–19 and Indigenous Peoples’ Resilience” என்பது  டப்பாண்டில் (2020) 

வரும் இந் ாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

6. GeM உடன் இம ந்து, ‘வதசிய அரசு தகாள்முதல் ைாநாட்மட’ ஏற்பாடு தசய்த ேர்த்தக சங்கம் எது? 
அ. ASSOCHAM  ஆ. NASSCOM 

இ. CII    ஈ. FICCI 
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❖ அரசு மின்னணு சந்மத (GeM) ஏற்படுத்தப்பட்ட நாமளதயாட்டி, இந்திய ததாழிற்துமற கூட்டமைப்புடன் 

இம ந்து, ‘GeM’ அமைப்பு ஏற்பாடு தசய்திருந்த நான்காேது வதசிய அரசு தகாள்முதல் ைாநாட்மட, 

ைத்திய ேர்த்தகம் & ததாழிற்துமற அமைச்சர் பியூஷ் வகாயல் ததாடங்கிமேத்தார். 

❖ வைலும், ோங்குவோரும், விற்பமன தசய்வோரும் ‘GeM’ அமைப்பில், இன்னும் அதிகளவில் இம ய 

வேண்டும் என்று அேர் வகட்டுக்தகாண்டார். அவத வநரத்தில், தரைற்ற தபாருள்கமள விற்பமன 

தசய்ேது அல்லது மிக அதிகைான விமல நிர் யம் தசய்யும் வைாசடி வியாபாரிகள், இந்த அமைப்பின் 

பட்டியல் ைட்டுமின்றி, ஒட்டுதைாத்த அரசு நடேடிக்மககளில் பங்வகற்கவும் தமட விதிக்கப்படும் என்றும் 

அேர் எச்சரித்தார். 

7.விடுதமல நாமள முன்னிட்டு ஆக.10 முதல் ‘தூய்மை ோரத்மத’ தகாண்டாடும் இந்திய அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய இேயில்ரவ  

ஆ. இந்திய வானூா்தி நிபலயங்கள் ஆபணய ் 

இ. இந்திய விண்பவளி ஆய்வு ப ய ் 

ஈ. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆலையம் 

❖ விடுதமல நாமள நிமனவுகூரும் ேமகயில், இந்திய இரயில்வே, ஆக.10 முதல் ‘தூய்மை ோரத்மத’ 

அனுசரிக்கிறது. இதன்சையம், ஒரு சிறப்பு தூய்மை இயக்கம் ததாடங்கப்பட்டு, இரயில்வே ேளாகத்திற்கு 

அருகிலுள்ள தண்டோளங்கள், அலுேலகங்கள் ைற்றும் பிறபகுதிகமள சிறப்புற தூய்மைப்படுத்தப்படும். 

தநகிழிக் கழிவுகமள தனித்தனியாக வசகரிப்பதுடன்கூடிய கழிவுகள் வசகரிப்பு நிகழ்வும் அப்வபாது 

தசய்யப்படும். சுற்றுப்புறங்கமள தூய்மையாக மேத்திருப்பதற்கான விழிப்பு ர்மே ஏற்படுத்தும் 

விழிப்பு ர்வு இயக்கங்களும் அப்வபாது ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

8.சுைார் 77 புதிய ேமக பட்டாம்பூச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, ைாதரன் ைமலயகம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் 

எது? 
அ. த ிழ்நாடு 

ஆ.  காோஷ்டிோ  

இ. ரகேளா 

ஈ. ஆெ்ேிர பிரதேசம் 

❖ பம்பாய் இயற்மக ேரலாற்றுச் சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, ைாதரன் ைமலயகத்தின் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக 

உ ர்திறன் மிக்க காட்டில், 77 புதிய ேமகயான ேண் த்துப்பூச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

214.73 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இது, மும்மபயிலிருந்து 80 கிவலாமீட்டர் ததாமலவில் 

அமைந்துள்ளது. இதன்மூலம், ைாதரன் காட்டில் கண்டறியப்பட்ட தைாத்த பட்டாம்பூச்சி இனங்களின் 

எண்ணிக்மக 140 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 2011 முதல் 2019 ேமரயிலான கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக 

பம்பாய் இயற்மக ேரலாற்றுச் சங்கம் இந்த ஆய்மே நடத்தியுள்ளது. 
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9.முரட்டுப்பருத்தித்துணி ைற்றும் சாயங்கமள, எந்த அண்மட நாட்டிற்கு, இந்திய இரயில்வே தகாண்டு 

தசல்லவுள்ளது? 
அ. வங்கதேசம்  

ஆ.  ியான் ா் 

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ரநொள ் 

❖ இந்திய இரயில்வேயின் வைற்கு இரயில்வே ைண்டலைானது கு ராத்தின் அகைதாபாத் பிரிவிலிருந்து 

ேங்கவதசத்துக்கு சரக்கு ரயிதலான்மற இயக்கவுள்ளது. இந்த இரயில் முரட்டுப்பருத்தித்துணி (denim) 

ைற்றும் சாயங்கமள ஏற்றிக்தகாண்டு, அகைதாபாத் பிரிவின் கங்கரியா கிடங்கிலிருந்து புறப்படவுள்ளது. 

முன்னதாக, வைற்கு இரயில்வே ைண்டலம், தேங்காயத்துடன் ஒரு சரக்கு இரயிமல ேங்கவதசத்துக்கு 

அனுப்பியிருந்தது. இது, வதாராயைாக `31 இலட்சத்மத ேருோயாக ஈட்டித்தரும். 

10.ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, உலக சுகாதார அமைப்பால் (WHO) சிக்கலானமே என அறிவிக்கப்பட்ட 

வநாய்க்கிருமிகள் கா ப்படுகிற ஆறு எது? 
அ. கங்பகயாறு 

ஆ. யமுபனயாறு  

இ. கிருஷ்ணா ஆறு 

ஈ. காவிாியாறு 

❖ தில்லி IIT தேளியிட்டுள்ள ஓர் ஆய்வுக்கட்டுமரயின்படி, உலக சுகாதார அமைப்பால் சிக்கலானமே 

என அறிவிக்கப்பட்ட வநாய்க்கிருமிகள் யமுனாயாற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2017ஆம் 

ஆண்டில், WHO, இந்த வநாய்க்கிருமிகமள அறிவித்தது. யமுனாவில் கா ப்படும் இந்தப் பன்மருந்து-

எதிர்ப்பு பாக்டீரியாக்கள், கழிவுநீர் ஆற்றில் கலப்பாதால் உருோகின்றன. புது தில்லி முழுேதும் உள்ள 

பல தபரிய கழிவுநீர் ேடிகால்கள், இந்தக் குழுவினரால் ஆய்வுதசய்யப்பட்டன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.‘COVAX’ வசதி என்பது எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் முன்னனடுப்பாகும்? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக நலவாழ்வு அமைப்பு  

இ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியை் 

ஈ. உலகப் சபாருளாதார ைன்றை் 

❖ உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது (WHO) ‘COVAX’ என்றனவாரு புதிய முன்னனடுப்மபத் னதாடங்கியது. 

அது, COVID-19 த ொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசி உருவாக்கமல விமரவுபடுத்துவமத நநாக்கைாகக் 

னகாண்டுள்ளது. சமீபத்தில், ‘WHO’ தனது இந்த வசதியில் இமைந்துனகாள்ள நாடுகளுக்கு அமைப்பு 

விடுத்தது. ‘WHO’ ஆனது நவமல னசய்யக்கூடிய தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்களுடனும் நபச்சுவார்த்மத 

நடத்தி வருகிறது ைற்றும் அதிகளவிலான தடுப்பூசிகமள உற்பத்தினசய்வதற்காக நிதி திரட்டிவருகிறது. 

2.இந்திய உருக்கு ஆமையத்தின் (SAIL) புதிய தமலவராக நதர்ந்னதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ . சசாைா சைாந்தல்  

ஆ. குா்தீப் சிங் 

இ. R N நாயக் 

ஈ. பால்ராஜ் சஜாஷி 

❖ இந்திய உருக்கு ஆமையத்தின் (SAIL) அடுத்த தமலவராக நசாைா னைாந்தமல னபாதுத்துமற 

நிறுவனங்கள் நதர்வு வாரியம் நதர்வுனசய்துள்ளது. அவமர நியைனம் னசய்ய, அமைச்சரமவ நியைனக் 

குழு ஒப்புதல் அளித்தால், அவர், னபாதுத்துமற SAIL நிறுவனத்தின் முதல் னபண் தமலவராக ஆவார். 

நைலும், உலகில், ஓர் உருக்கு நிறுவனத்மத வழிநடத்திய முதல் னபண்ைணி என்ற னபருமைமயயும் 

அவர் னபறுவார். தற்நபாமதய தமலவர் அனில் னசளத்ரி, இந்த ஆண்டு ஓய்வுனபறவுள்ளார். 

3.அட்டு நகரத்தில், ஐந்து சுற்றுச்சூைல் சுற்றுலா ைண்டலங்கமள உருவாக்குவதற்கு, எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மகனயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. இலங்மக 

ஆ. வங்கசதசை் 

இ. ைாலத்தீவுகள்  

ஈ. தாய்லாந்து 

❖ இந்தியாவும் ைாலத்தீவுகளும், அண்மையில், ைாலத்தீவுகளின் அட்டு நகரத்தில் 5 சுற்றுச்சூைல் சுற்றுலா 

ைண்டலங்கமள உருவாக்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மகனயழுத்திட்டன. சூைல் சுற்றுலா ைண்டலங்க 

-ளின் வளர்ச்சி என்பது உயர்தாக்கங்னகாண்ட சமூக நைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் னசயல்படுத்தப்படும் 

திட்டங்களின் ஒருபகுதியாகும். அதீத தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் னசாத்துருவாக்கத்திற்காக, ைாலத்தீவுக்கு, 

னைாத்தம் $5.5 மில்லியன் டாலர் நிதியுதவி நதமவப்படுகிறது. 
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4. 15 ஆண்டுகளாக பன்னாட்டுப் னபாருளாதார உறவுகள் னதாடர்பான இந்திய ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் 

(ICRIER) தமலவராக இருந்தவரும், அண்மையில் பதவி விலகியவருைானவர் யார்? 
அ. ஐஷா் ஜட்ஜ் அலுவாலியா  

ஆ. பினா அகா்வால் 

இ. சசானல் வா்ைா 

ஈ. சஜயதி சகாஷ் 

❖ பன்னாட்டுப் னபாருளாதார உறவுகள் னதாடர்பான இந்திய ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் (ICRIER) தமலவர் 

பதவியிலிருந்து ஐஷர் ஜட்ஜ் அலுவாலியா அண்மையில் விலகியுள்ளார். அவர் 15 ஆண்டுகளாக அந்தப் 

பதவிமய வகித்து வந்தார். அவமரத் னதாடர்ந்து, ICRIER’இன் புதிய தமலவராக, தற்நபாது ICRIER’இன் 

ஆளுநர் குழுவின் துமைத்தமலவராக இருந்துவரும் பிரநைாத் பாசின் நதர்வு னசய்யப்பட்டுள்ளார். 

அவரது பங்களிப்புகளுக்கு ைதிப்பளிப்பதற்காக, அவர் ஓய்வுற்ற தமலவராக னதாடர்ந்து இருப்பார். 

5. ‘nth Rewards’ என்ற னபயரில் ஒரு னவகுைதித் தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NPCI  

இ. NITI ஆசயாக் 

ஈ. SEBI 

❖ இந்திய த சிய னகாடுப்பனவுக் கைகைானது (NPCI) ‘nth Rewards’ என்ற தபயரில் ஒரு புதிய னவகுைதித் 

தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு பகுப்பாய்வுடன் கூடிய பன்னிறுவன னவகுைதித் தளைாகும். 

இது, பயனாளர்கமள பல்நவறு வங்கி பரிவர்த்தமனகள் நைற்னகாள்ளமவப்பதன்மூலம் அதற்கான 

னவகுைதிப் புள்ளிகமளப் னபற அனுைதிக்கிறது. 

❖ மின்-னசலவுச்சீட்டுகள், உைவகங்கள் ைற்றும் விைான முன்பதிவு நபான்ற பல்நவறு தயாரிப்புகளில் 

இந்தப் புள்ளிகமள பயன்படுத்திக்னகாள்ளலாம். இந்தத் தளத்மதப் பயன்படுத்தி, வங்கிகளும் வணிக 

நிறுவனங்களும் நுகர்நவார் நடத்மதமய அமடயாளம் காைவியலும். 

6. ‘IC IMPACTS’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமடயிலான வருடாந்திர ஆராய்ச்சி ைாநாடு 

ஆகும்? 
அ. கியூபா 

ஆ. கனடா  

இ. சிலி 

ஈ. மசப்ரஸ் 

❖ IC-IMPACTS என்பது இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்கும் இமடயிலான வருடாந்திர ஆராய்ச்சி ைாநாடு 

ஆகும். ‘Innovative Multidisciplinary Partnership to Accelerate Community Transformation & Sustainability’ 

என்பதன் சுருக்கந்தான் ‘IMPACTS’. 
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❖ நடப்பாண்டுக்கான (2020) ைாநாடு ஆக.6 அன்று னைய்நிகராக நமடனபற்றது. தற்நபாதுள்ள பன்னாட்டு 

இமைப்புகமள வலுப்படுத்துவதன்மூலமும், இருநாடுகளின் சிறந்த நமடமுமறகமளப் பகிர்ந்துனகா 

-ள்வதன்மூலமும், புதிய ஒத்துமைப்புகமளத் னதாடங்குவதன்மூலமும் இருநாடுகளுக்கிமடநயயான 

ஒத்துமைப்மப அதிகரிப்பதற்கான வழிகள்குறித்து இவ்வாராய்ச்சி ைாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

7.தவள்ளையதன னவளிநயறு இயக்கத்தின் ஆண்டுவிைாவின் ஒருபகுதியாக, இந்திய விடுதமலப் 

நபாராளிகளுக்கான வரநவற்மப வைங்கியவர் யார்? 
அ. பிரதைா் 

ஆ. குடியரசுத்தமலவா்  

இ. பாதுகாப்பு அமைச்சா் 

ஈ. இராணுவத் தலைலைத் தளபதி 

❖ நாடு முழுவதுமுள்ள 202 விடுதமலப் நபாராளிகமள இந்தியக் குடியரசுத்தமலவர் னகளரவித்தார். 

னவள்மளயநன னவளிநயறு இயக்கத்தின் எழுபத்னதட்டாவது ஆண்டுநிமறமவ முன்னிட்டு இந்தக் 

னகளரவிப்பு னசய்யப்பட்டது. ஒவ்நவார் ஆண்டும், இத்தருைத்தின்நபாது, இந்தியக்குடியரசுத்தமலவர், 

விடுதமலப்நபாராளிகமள னகளரவிப்பதற்காக குடியரசுத்தமலவர் ைாளிமகயில் அவர்கட்கு வரநவற்பு 

அளிக்கிறார். ஆனால் இந்த ஆண்டு (2020), ைாநில / யூனியன் பிரநதச அரசாங்கங்கள், விடுதமலப் 

நபாராளிகளின் வீடுகளுக்நகச்னசன்று குடியரசுத்தமலவர் சார்பாக அவர்கமள னகளரவிக்குைாறு 

நகட்டுக்னகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

8. ‘Connecting, Communicating, Changing’ என்ற தமலப்பிலான நூல், எந்த இந்தியத் தமலவரின் 

மூன்றாைாண்டு னபாறுப்பு நிமறமவ அடிப்பமடயாகக்னகாண்டதாகும்? 
அ. இராை்நாத் சகாவிந்த் 

ஆ. நசரந்திர சைாடி 

இ. M சவங்மகயா  

ஈ. சுனிை் அரராரா 

❖ இந்தியாவின் குடியரசுத்துமைத்தமலவர் M னவங்மகயா அவர்கள் னபாறுப்நபற்று 3 ஆண்டுகாலம் 

நிமறவமடவமதனயாட்டி ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங், குடியரசுத்துமைத்தமலவர் 

ைாளிமகயில் நூனலான்மற னவளியிடுகிறார். “இமைத்தல், னதாடர்பிலிருத்தல், ைாறுதல்” என்பது 

அந்நூலின் தமலப்பாகும். 

❖ இந்நூலின் மின்-பதிப்மப, தகவல் ஒலிபரப்புத்துமற அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவநடகர் னவளியிடுகிறார். 

குடியரசுத்துமைத்தமலவரின் இந்திய, னவளிநாட்டு பயைங்கள் உட்பட பல்நவறு னசயல்பாடுகள் 

குறித்து படங்களுடனும், னசாற்களுடனும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. உைவர்கள், அறிவியலாளர்கள், 

ைருத்துவர்கள், நிர்வாகிகள் ஆகிய பலருடன் குடியரசுத்துமைத்தமலவர் கலந்துமரயாடியது குறித்த 

னசய்திகளும் அவரது னவளிநாட்டுப் பயைங்கள் குறித்தும், பல்நவறு நாடுகளில் வாழும் இந்திய 

ைக்களிமடநய அவராற்றிய உமரகள் குறித்தும், இந்நூலில் இடம்னபற்றுள்ளன. 
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9.அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற ஹசன் டயப், எந்த நாட்டின் பிரதைராவார்? 
அ. பிரரஸிை் 

ஆ. சலபனான்  

இ. ஆஸ்திசரலியா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

❖ பல்நவறு னபாருளாதார ைற்றும் அரசியல் னநருக்கடிகளுக்கு ைத்தியில் பிரதைர் ஹசன் டயபின்கீழ், 

னலபனான், அண்மையில் ஒரு புதிய அரசாங்கத்மத அமைத்தது. முன்னாள் பிரதைர் சாத் அல் ஹரிரி, 

கடந்த 2019 அக்நடாபரில், அவரது ஊைல் ைற்றும் தவறான நிர்வாகத்திற்கு எதிரான நபாராட்டங்களின் 

அழுத்தத்தினால் தனது பதவியிலிருந்து விலகியமத அடுத்து, நாடு ஒரு னசயல்படும் அரசாங்கமின்றி 

இருந்து வந்தது. னலபனானின் அதிபர் மைக்நகல் ஒளன், அந்நாட்டின் புதிய பிரதைராக ஹசன் டயப்மப 

பரிந்துமரத்தார். ஹசன் டயப், னபய்ரூட்டின் அனைரிக்க பல்கமலக்கைகத்தில் நபராசிரியராக உள்ளார். 

அவர், 20 உறுப்பினர்கமளக் னகாண்ட புதிய அமைச்சரமவக்கு தமலமைதாங்குவார். 

10. பிரதை அமைச்சர் பசல் பீைா நயாஜனாவுக்கு பதிலாக, ‘முதலமைச்சர் கிசான் சஹாய் நயாஜனா’மவ 

னதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. குஜராத்  

ஈ. உத்தர பிரசதசை் 

❖ குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி, அண்மையில், ‘முதலமைச்சர் கிசான் சஹாய் நயாஜனா’ என்ற 

ைாநில அரசின் நிதியுதவி திட்டத்மத னதாடங்கிமவத்தார். ைத்திய அரசின் பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டைான 

பிரதை ைந்திரி பசல் பீைா நயாஜனாவுக்கு (PMFBY) ைாற்றாக இந்தத் திட்டம் னதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

PMFBY காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு அதிகம் னசலவாவதாக குஜராத் ைாநில அரசு கருதுவதால், அம்ைாநிலம் 

இந்தத் திட்டத்திலிருந்து னவளிநயறியுள்ளது. இந்தப் புதிய ைாற்றுத்திட்டம், நடப்பு காரீப் பருவத்திற்கான 

அமனத்து விவசாயிகமளயும் உள்ளடக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

ஆ. சத்தீஸ்கா்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. சிக்கிம் 

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

திட்டத்தத ததாடங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். உலக பழங்குடியினர் நாதள முன்னிட்டு இந்தத்திட்டம் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, மாநிலத்தில் உள்ள பழங்குடிகதள தன்னம்பிக்தக தகாள்ளதவப்பதத 

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

குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அக்குழுக்கள் வழி ாக அதனத்து வன அடிப்பதடயிலான தபாருளாதார 

நடவடிக்தககளும் யமற்தகாள்ளப்படும். 

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

ஆ. புது தில்லி  

இ. லக்னனா 

ஈ. குருகிராம் 

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

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

நதடதபற்றது. கட்டணமில்லாத் ததாதலயபசி எண்ணுக்கு அதழப்பு விடுத்து இந்த SBM அகாதமித  

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

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

திட்டத்தின் ஓர் துதணத்திட்டம் ஆகும். 

3.எச்சட்டத்ததக் குறிப்பிட்டு, மகள்களுக்கும் தசாத்தில் சமவுரிதம உண்தடன இந்தி  உச்சநீதிமன்றம் 

தீர்ப்பளித்துள்ளது? 
அ. ஹிந்து திருமணச் சட்டம், 1955 

ஆ. ஹிந்து வாாிசுாிபமச் (திருத்தம்) சட்டம், 2005  

இ. ஹிந்து வாாிசுச் சட்டம், 1955 

ஈ. ஹிந்து பங்குாிபம அபமப்புச் சசாத்துச் சட்டம், 2005 

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

2005’க்கு முன்னர் தந்தத இறந்திருப்பினும், அவர்களுக்கு ஹிந்து கூட்டுக்குடும்பச்தசாத்தில் சமமான 

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

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

தபற்யறார் தசாத்தில் சட்டப்பூர்வ உரிதமத ப்தபறும் ஒரு நபதரக் குறிக்கிறது. 

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

மின்னணு-வணிகத்தளம் எது? 
அ. அனமசான்  

ஆ. பிளிப்காா்ட் 

இ. ஸ்னாப்டீல் 

ஈ. மிந்த்ரா  

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

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

அயமசான் டிஜிட்டல் தளத்தில் ஒரு விற்பதன ாளராக யசருவதற்கான எளி  நதடமுதற குறித்து 

அந்தத் தளத்தில் இல்லாத விற்பதன ாளர்களுடன் ததாடர்புதகாள்ள இந்தப் பரப்புதர முற்படுகிறது. 

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

நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்கதள தசன்றதடவதத இது யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

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

இந்தி  அதமப்பு எது? 
அ. ாிபலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாஸ்ீ  

ஆ. HDFC 

இ. பாரத வங்கி 

ஈ. அதானி துபைமுகங்கள் 

❖ முயகஷ் அம்பானி ததலதமயிலான ரிதல ன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பார்ச்சூன் குயளாபல் 500 

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

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

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

இதுவதர இந்த அளவிற்கான மிகவு ர்ந்த தரநிதலக்குச் தசன்றதில்தல. 

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

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

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

எது? 
அ. கலாச்சார அபமச்சகம்  ஆ. சுை்றுலா அபமச்சகம் 

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

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

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

த ாரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டில், மனித வாழ்விடத் துதறயிலுள்ள சவால்கதள எதிர்தகாள்வதத இது 

யநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. கட்டடக்கதலத் துதறயில் புதுதமகதளப் ப ன்படுத்துமாறு அதமச்சர் 

அந்தச் சதபத  அப்யபாது யகட்டுக்தகாண்டார். 

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

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

ஆ. சுை்றுலா அபமச்சகம்  

இ. கல்வி அபமச்சகம் 

ஈ. சவளியுைவு அபமச்சகம் 

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

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

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

என்ற ததலப்பிலான இதண வழிக் கருத்தரங்கம் நதடதபற்றது. 

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

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

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

பியள ரில் உள்ள தசல்லுலார் சிதற ானது ஆங்கியல ர்களிடமிருந்து விடுததல தபற யவண்டும் 

என்று யபாரிட்ட இந்தி ர்கதள நாடு கடத்தி மிகவும் மனிதாபிமானமற்ற தகாடூரமான சூழலில் 

சிதறப்படுத்தி தவக்கக்கூடி  ஒரு சிதற ாக இருந்தது. 

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

ஆ. ஆகஸ்ட் 13 

இ. ஆகஸ்ட் 14 

ஈ. ஆகஸ்ட் 15 

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

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

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

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

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

பதக்கத்தத” வழங்கும் அதமச்சகம் எது? 
அ. பாதுகாப்பு அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துபை அபமச்சகம்  

இ. சவளியுைவு அபமச்சகம் 

ஈ. நாடாளுமன்ை விவகாரங்கள் அபமச்சகம் 

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

இந்தி  அளவில் 121 காவல்துதற அலுவலர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றப் புலனாய்வில் சிறந்த 

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

புலனாய்வில் சிறந்து விளங்கும் அதிகாரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிப்பதற்காக இது வழங்கப்படுகிறது. 

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

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

விருது தபறுகிறார்கள். 

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

வானூர்திகதள வாங்க பாதுகாப்பு அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. டஸ்ஸால்ட் ஏவினயஷன் 

ஆ. னபாயிங் 

இ. ஹிந்துஸ்தான் ஏனராநாட்டிக்ஸ் லிட்  

ஈ. ரனபல் 

❖ இந்தி  விமானப்பதடக்காக ஹிந்துஸ்தான் ஏயராநாட்டிக்ஸ் லிமிதடடிலிருந்து (HAL) 106 அடிப்பதடப் 

பயிற்சி வானூர்திகதள வாங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. HAL’லிலிருந்து 

106 HTT-40 வானூர்திகதள வாங்குவதற்கு பாதுகாப்பு அதமச்சின் மிகவு ர்ந்த முடிதவடுக்கும் 

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

பல்யவறு உபகரணங்கதள வாங்குவதற்கான கருத்துருக்களுக்கு பாதுகாப்புக் தகாள்முதல் கவுன்சில் 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

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

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

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

எது? 
அ. தில்லி மெட்ர ோ 

ஆ. ம ோச்சின் மெட்ர ோ 

இ. ம ோல் த்தோ மெட்ர ோ  

ஈ. மசன்னன மெட்ர ோ 

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

இந்தியாவின் ஆழமான நிலத்தடி காற்ற ாட்டக் குழாய் அயமப்ய  அயமத்துள்ளன. இக்காற்ற ாட்டக் 

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

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

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

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

ஆ. குள்ள ்ர ோள்  

இ.  ருந்துனள 

ஈ. வோல்ெீன் 

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

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

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

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

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

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

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

ஆ. உல  விலங்கு போது ோப்பு அனெப்பு  

இ.  ிோீன் பீஸ் 

ஈ. PETA 

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

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

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

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

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

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

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

ஆ. UNICEF 

இ. UNESCO 

ஈ. உலகப் பபொருளொதொர மன்றம் 

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

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

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

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

எதிர்கால மதாழிற்முய   ாழ்வு குறித்து அச்சங்மகாண்டுள்ளனர். 18-29  யதுயடய இயளறயாரின் 

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

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

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

ஆ. சூோிய ஆற்றலில் இயங்  ்கூடிய வோ னங் ள் 

இ. தோனி ள் 

ஈ. போது ோப்பு வோ னங் ள் 

❖ மின்னாற் லில் இயங்கக்கூடிய  ாகனங்கயள மின்கலங்கள் ம ாருத்தாமல் இருந்தாலும் விற்கவும் 

 திவுமசய்யவும் மத்திய சாயலப்ற ாக்கு  த்து & மெடுஞ்சாயல அயமச்சகம் அனுமதியளித்துள்ளது. 

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

 திவுமசய்யவும் அனுமதியளிக்கலாம் எனத் மதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. றமலும்,  திவுமசய்யும்ற ாது மின் 

கலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும்  யககுறித்றதா அல்லது ற று எந்தத்தக ல்கயளயும் அளிக்கற ண்டிய 

அ சியம் இல்யல என்றும் அதில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

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

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

ஆ. இந்தி  பத்திொிகக அறக்கட்டகள 

இ. பத்திோின  த வல் அலுவல ெ்  

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

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

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

யகத்தறி மற்றும் துணிகள் மீது ய த்திருந்தது. 

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

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

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

றததி றதர்வுமசய்யப் ட்டது. 

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

ஆ. Dr. V K பொல்  

இ. நர ந்தி  சிங் ரதோெோ் 

ஈ. இரொஜீவ் குமொொ் 

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

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

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

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

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

உரு ாக்கு தற்கான, சிந்தயனகயள உரு ாக்கி அமல்படுத்து தற்கான ெயடமுய கள்குறித்து 

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

 ழங்கயல தடமறிதல் குறித்தும் இதில் ஆறலாசிக்கப் ட்டது. 

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

ஆ. நிதி அனெச்ச ெ் 

இ. மபருநிறுவன விவ ோ ங் ள் அனெச்ச ெ்  

ஈ. பவளி ுறவு அகமச்சகம் 

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

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

புகா ளிப்பு கட்டயமப்ய  இவ் றிக்யக முன்மமாழிந்துள்ளது. 

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

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

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

இந்திய ரிசர்வ்  ங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது? 
அ. சிறு நிதி வங்கிகள் 

ஆ. ந   கூட்டுறவு வங் ி ள்  

இ. ெண்டல ஊ   வங் ி ள் 

ஈ. முதன்னெ ஒப்பந்ததொரொ்கள் 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ஆ. ஜெ்மு &  ோஷ்ெீோ்  

இ. ஹிெோச்சல பி ரதசெ் 

ஈ. பஞ்சோப் 

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

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

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

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

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

தலங்கயளயும் இந்த விய வுச்சாயல இயைக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

பைாடங்கிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர  

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. சவுதி அரரபியர 

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

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

வீணாைல் குறித்ை ஆபத்ைான சூழ்நிதைதய உருவாக்கியிருப்பதை முன்னிதைப்படுத்திய பின்னர், 

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

இது, அதிகப்படியான அலுவல்பூர்வ விருந்துகதள கட்டுப்படுத்துவதை நநாக்கமாகக் பகாண்டது. 

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

ஆ. குவவத் 

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ்  

ஈ. பஹ்வரன் 

❖ பாைஸ்தீனியர்கள்  ங்களின் எதிர்கொல  ொட்டின் ஒருபகுதியாகக் காணும் நமதைக்கதரயின் சிை 

பகுதிகதள ெர்ச்தெக்குரிய முதையில் இதணப்பதைத் ைடுக்கும் ஒப்பந்ைத்தின் ஒருபகுதியாக, ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம், இஸ்நரலுடன் அரெ ரீதியான உைவுகதள ஏற்படுத்திய முைல் வதளகுடா நாடாகவும் 

அநரபிய உைகில் மூன்ைாவது நாடாகவும் மாறியுள்ளது. இந்ை நடவடிக்தகதய ஐக்கிய அபமரிக்க 

நாடுகளின் அதிபர் பாராட்டியுள்ளார். 

❖ இந்ை நடவடிக்தக, மத்திய கிைக்கின் இரு ஆற்ைல்மிக்க ெமூகங்களுக்கும், பபாருளாைாரங்களுக்கும் 

இதடயிைான உைதவ ஏற்படுத்துகிைது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் இஸ்நரலும் 

COVID-19 த ொற்றுக்கு சிகிச்தெயளித்ைல் மற்றும் அவற்றுக்கான ைடுப்பூசி உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் 

ைங்களது நமைான ஒத்துதைப்தப விரிவுபடுத்தும். 

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

மிகநீண்டகாைம் ப வி வகித் வர் யார்? 
அ. நரரந்திர ரெரடி  

ஆ. ென்ரெரகன் சிங் 

இ. P V நரசிம்மராவ் 

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

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

குஜராத் மாநிை முைைதமச்ெராக இருந்ை 12 ஆண்டுகளுக்கும் நமைான அவரது பைவிக்காைம் உட்பட, 

அவரது பமாத்ை பைவிக்காைம் 18 ஆண்டுகள் மற்றும் 300 நாட்களுக்கும் நமல் உள்ளது. 

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

என்ை நிதைதயயும் பபறுகிைார் நநரந்திர நமாடி. நாட்டில் மிகநீண்டகாைம் பிரைம அதமச்ெராகப் பைவி 

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

இந்திரா காந்தி, 15 ஆண்டுகள் பிரைமராக இருந்ைார். 

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

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய வங்கி எது? 
அ. ICICI வங்கி 

ஆ. HDFC வங்கி  

இ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

ஈ. YES வங்கி 

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

பைாடங்கப்படுவைாக அறிவித்ைது. கிொன் வரவு அட்தட வழிகாட்டுைலின் அடிப்பதடயில் இந்ை அட்தட 

வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. 45 ைட்ெத்துக்கும் நமற்பட்ட இந்திய ஆயுைப்பதட வீரர்களுக்கு `2 இைட்ெம் 

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

ஆயுைப்பதட வீரர்கள், ைங்களின் பணிக்நகற்ைவாரான ஆவணங்கதளச் ெமர்ப்பிக்க நவண்டும். 

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

சிைந்ை பெயல்திைதன வகிக்கின்ை இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. ரெற்கு வங்கெ் 

ஆ. குஜரரத் 

இ. ஒடிசர  

ஈ. ெகரரரஷ்டிரர 

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

மாற்ைத்திற்கான அடல் திட்டத்தை பெயல்படுத்துவதில், ஒடிொ மாநிைம் பைாடர்ந்து முன்னணியில் 

உள்ளது. ஒடிொ மாநிைம் 85.67 ெைவீை மதிப்பபண்கதளப் பபற்று முைலிடத்தைப் பபற்றுள்ளதுடன், 

மாநிைத்தின் ஒன்பது நகரங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் வெதிதய வைங்கியுள்ளது. 

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

ஒடிொ மாநிைத்தைத் பைாடர்ந்து ெண்டிகரும் பைலுங்கானாவும் உள்ளன. ைமிழ்நாடு, அதிக எண்ணிக் 

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

நாடு எது? 
அ. அர்மஜன்டினர 

ஆ. பிரரசில்  

இ. ஆஸ்திரரலியர 

ஈ. நியூசிலரந்து 

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

ெந்தைப்படுத்துைலில் ரஷ்யாவும் பிநரசிலும் கூட்டிதணய முடிவுபெய்துள்ளன. ரஷ்ய நநரடி முைலீட்டு 

நிதியமானது பிநரசில் மாகாணமான பரணாவுடன் ஒப்பந்ைம் பெய்துள்ளைாக அறிவித்துள்ளது. ைடுப்பூசி 

உற்பத்திதயயும் அைன் விநிநயாகத்தையும் பிநரசில் மற்றும் பிை அபமரிக்க நாடுகளில் ரஷ்ய நநரடி 

முைலீட்டு நிதியம் ஏற்பாடு பெய்து வருகிைது. 

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

உருவாக்கியுள்ளது? 
அ. சந்தரளி 

ஆ. ரகரண்டி  

இ. ரசரரர 

ஈ. முந்தாி 

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

பெயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கருவிதய உருவாக்க தமக்நராொப்ட் ஆய்வகம், இந்திய குரல் 

அடிப்பதடயிைான இதணயாைைாமான CGNet Swara மற்றும் IIT புதிய இராய்ப்பூர் ஆகியவற்றுடன் 

கூட்டிதணந்துள்ளது. 

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

வாக்கியங்கதள பமாழிபபயர்க்கிைது. இந்ைச் பெயலி, நகாண்டி பைங்குடிதயச்ொர்ந்ை இதளநயாதர 

அம்பமாழிதயக்கற்க ஊக்குவிப்பதை நநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

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

ஆ. கிருெிநரசினி விளக்கு 

இ. தனிநபர் பரதுகரப்பு உவை 

ஈ. முக மறைப்பு 

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

LAMP” என்ை புதிய மலிவு விதை நாசித்துணி நொைதன உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இந்ைச் நொைதனயானது COVID-19 த ொற்ரை ஏற்படுத்தும் SARS-

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

ஒரு குைாதயப் பயன்படுத்தி நமற்பகாள்ளப்படும் இந்ைச் நொைதன, ஒநர ஒரு படிநிதைதய மட்டுநம 

உள்ளடக்கியைாக உள்ளது. எனநவ இது, மிகவும் திைதமயானதும் மலிவானதும் ஆகும். 

9.மத்திய அதமச்ெர் நிதின் கட்கரி அறிமுகப்படுத்திய, நமற்பரப்புகதள கிருமிநீக்கம் பெய்வைற்கான 

DRDO ொன்ைளிக்கப்பட்ட ொைனத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. ஆராத்யா 

ஆ. அதுல்யர  

இ. அபிென்யு 

ஈ. பீெர 

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

மத்திய ொதைப்நபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்ொதைகள் மற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ைரத் பைாழில் 

நிறுவனங்களுக்கான அதமச்ெர் நிதின் கட்கரியால் பவளியிடப்பட்டது. இச்ொைனத்தின் வடிவதமப்பு, 

DRDO’ஆல் ொன்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முழுதமயாக இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டைாகும். 

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

பரப்பளவு வதர எந்ைபவாரு வளாகத்தையும் கிருமிநீக்கஞ்பெய்ய இச்ொைனத்தைப் பயன்படுத்ைைாம். 

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

இைதன பயன்படுத்ைப்படைாம். 

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

/ யூனியன் பிரநைெத்தின் நீர்ப்பாெனத் திட்டமாகும்? 
அ. ெகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ரெற்கு வங்கெ் 

இ. ஒடிசர  

ஈ. பீகரர் 

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

நீர்ப்பாெனத்திட்டத்தை பெயல்படுத்ை, `1138 நகாடி ஒப்பந்ைப்புள்ளிக்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை 

நீர்ப்பாெனத்திட்டம், ஒடிொவின் பார்கர் மற்றும் நொநனபூர் மாவட்டங்களில், வைட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 

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

திட்டம் முைன்முைலில் கடந்ை 2017ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்ைத் திட்டத்தைச் பெயல்படுத்தும் 

நிறுவனம் விதரவில் அறிவிக்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

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

ஆ. The Legend of Bhagat Singh & Chittagong 

இ. India Wins Freedom & India Independent  

ஈ. India Untouched & Gulabi Gang 

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

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

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

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

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

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

ஆ. ைுனே  

இ. தில்லி 

ஈ. பைதராைாத் 

❖ புமனவில் அலேக் ப்பட்டுள்ை உயிரி ேருந்துப் பகுப்பாய்வு லேயத்லத ேத்திய உயிரி கதாழில்நுட்பத் 

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

மவதியியல் ஆய்வ த்தின் ஆதைவிலுள்ை கதாழில்நுட்ப வணி க் ாப்ப ோன கவஞ்சர் லேயத்தின் 

ஒரு முன்கனடுப்பாகும்.  

❖ உயிரி ேருந்தாளுலே தயாரிப்பாைர் ளுக்கு உயர்தைம் வாய்ந்த பகுப்பாய்வுச் மசலவ லை இந்தப் 

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

பற்றி பகுப்பாய்வதற் ான ஆதாை லேயோ  இம்லேயம் உருகவடுக்கும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது.  

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

 டனுதவிலய அறிவித்துள்ைது? 
அ. இலங்பை 

ஆ. வங்ைனதசம் 

இ. மாலத்தீவுைள்  

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

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

வில்லிங்கிலி, குல்கிபாஹூ ேற்றும் திைாபுசி ஆகியவற்றுடன் இலணக்கும் மநாக்கில் $400 மில்லியன் 

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

ேற்றும் மவலைவாய்ப்பு லையும் மேம்படுத்தும். 

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

ஆ. னைாவா  

இ. ைுது தில்லி 

ஈ. கெய்ை்பூா் 

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

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

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

சாவந்த் உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். ம ாவா ோநிை அைசுக்கு கசாந்தோன கபாழுதுமபாக்குச் சங் த்துடன் 

இலணந்து திலைப்பட விழாக் ள் இயக்குநை ம் இந்த விழாலவ ஏற்பாடு கசய்துள்ைது. 

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

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

ஆ. வினவா 

இ. ஷாவ்மி  

ஈ. ைூவானவ 

❖ சீன திறன்மபசி நிறுவனோன ஷாவ்மி அதன் MI இந்தியா பிரிவானது இலணயவழிக்  ல்விமுலறக்கு 

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

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

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

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

வழங் ப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும். 

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

ஆ. கவளிை்ைபையாே வாிவிதிை்ைு – னோ்பமயாேவா்ைபள கைளரவித்தல்  

இ. தபையில்லாத மதிை்ைீை்டுத் திை்ைம் 

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

மோடி,  ாகணாளிக் ாட்சிமூைம் கதாடங்கிலவத்தார். 21ஆம் நூற்றாண்டின் வரிவிதிப்பு அலேப்பின் 

மதலவலய நிலறமவற்றும் வல யில், இந்தத் தைம் கதாடங் ப்பட்டுள்ைது. 

❖ மநர்லேயா  வரிகசலுத்துமவார் அலனவருக்கும் பயனளிக்கும் வல யில், இணக் த்லத எளிதாக்கு 

வலதயும், பணத்லதத் திரும்பப்கபறும் செயல்முமைமய விமைவாக்குவலதயும் இத்தைம் மநாக் ம் 

எனக்க ாண்டுள்ைது. தலடயில்ைா ேதிப்பீடு, தலடயில்ைா மேல்முலறயீடு ேற்றும் வரி கசலுத்துமவா 

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

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

ம ாைாகும்? 
அ. ஐை்ைிய அகமாிை்ை ோடுைள்  

ஆ. ைிராே்ஸ் 

இ. ஆஸ்தினரலியா 

ஈ. சீோ 

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

அதன் ஈைாண்டு ாை முதன்லே பணியின்மபாது, அது நேது சூரியக்குடும்பத்திற்கு கவளிமய 66 புதிய 

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

 ண்டறிந்தது. விலைவில் அலவயமனததும் வானியைாைர் ைால் உறுதிப்படுத்தப்படும். TESS’இன் 

நீட்டிக் ப்பட்ட பணி, எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் நிலறவலடயும். 

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

கசய்யப்பட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. INOX குழுமம்  

ஆ. பைெூ’ஸ் 

இ. PVR சிேிமா 

ஈ. இண்டினைா 

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

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

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

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

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

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

ந ைோ  இடம்கபற்றுள்ை இந்திய ந ைம் எது? 
அ. பைதராைாத் 

ஆ. கைங்ைளூரு 

இ. தில்லி  

ஈ. கசே்பே 

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

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

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

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

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

உள்ைது. தில்லிலயத் கதாடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் தலைந ைோன கசன்லன உள்ைது.  

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

உருவாக்கியுள்ை அலேப்பு எது? 
அ. ைாதுைாை்ைு ஆராய்ச்சி & னமம்ைாை்டு அபமை்ைு 

ஆ. இே்திய விண்கவளி ஆய்வு பமயம் 

இ. னமம்ைடுத்தை்ைை்ை கதாழில்நுை்ைத்துை்ைாே ைாதுைாை்ைு ேிறுவேம்  

ஈ. ைிே்துஸ்தாே் ஏனராோை்டிை்ஸ் லிை் 

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

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

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

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

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

எதிர்ப்பு உலடலய உருவாக்கும் கதாழில்நுட்பமும் இந்நிறுவனத்திற்கு ோற்றப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

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

கருத்தரங்மக நடத்தவுள்ளது? 
அ. CII  

ஆ. FICCI 

இ. ASSOCHAM 

ஈ. L&T 

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

அதிகரித்தல்” என்னும் தமைப்பிைான இமையக் கருத்தரங்மக இந்தியத் ததாழில் கூட்டமைப்புடன் 

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

ப ாக்குவரத்து அமைச்சகத்துடன் எஃகு அமைச்சகம் நடத்தவிருக்கிைது. எஃகு சார்ந்த வடிவமைப்பு 

ைற்றும் கட்டடம், வீடுகள் ைற்றும் வானூர்தி நிமையம் ஆகியவற்றின் கட்டுைானங்களில் எஃகுப் 

 யன் ாட்மட அதிகரித்தல் குறித்த  யனர்களின் எண்ைங்கள் மீது இந்த இமையவழிக்கருத்தரங்கு 

தனது கவனத்மதச் தசலுத்தும். 

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

ஆதாரவளப்பிரிவு அமைக்கப் ட்டுள்ளது? 
அ . தேசிய மருந்துக்கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்  

ஆ. தேசிய மருந்து விலல ஆலையம் 

இ. இந்ேிய ப ாதுே்துலை மருந்து நிறுவனங்களின்  ைியகம் 

ஈ. ஹிந்துஸ்ோன் இயை்லக தவேிகள் லிட் 

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

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

அமைக்கப் ட்டுள்ளது. சந்மதயில் ைருந்துகளின் விமைமய கண்காணிக்க NPPA’க்கு உதவுவதும் 

அவற்றின் கிமடப்ம  உறுதிதசய்வதும் இந்தப் பிரிவின் முக்கிய தசயல் ாடாகும். 

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

ைத்தியத்துமைத்திட்டத்தின்கீழ் ஏற்கனபவ  ன்னிரண்டு ைாநிைங்கள் / யூனியன் பிரபதசங்களில் 

விமைக்கண்காணிப்பு ைற்றும் ஆதாரவளப்பிரிமவ (PMRU) அமைத்துள்ளது. 

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

 ைமகயின் த யதரன்ன? 
அ.  ழங்குடியினருக்கு அேிகாரம்; இந்ேியாவில் மாை்ைம்  

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

ஈ. இந்ேிய  ழங்குடியினாின் ேகவல்  லலக 

❖ ைத்திய  ழங்குடியின விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் வடிவமைக்கப் ட்டுள்ள, “ ழங்குடியினருக்கு 

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

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

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

பைற்தகாள்ளப் ட்ட முயற்சிகள் குறித்து இந்தத் தகவல்  ைமகயில் உடனுக்குடன்  திவுதசய்யப் டும். 

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

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

நடிகர் யார்? 
அ. வில் ஸ்மிே் 

ஆ. ஜாக்கி சான் 

இ. சிவகாா்ே்ேிதகயன் 

ஈ. டுலவன் ஜான்சன்  

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

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

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

இடத்தில் உள்ளார்; இந்தப்  ட்டியலில் உள்ள ஒபர இந்திய நடிகர் இவர்தான். 

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

ஆ. வங்கதேசம் 

இ. மாலே்ேீவுகள்  

ஈ. தந ாளம் 

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

ைாைத்தீவுகள் உள்ளது. அண்மையில், உள்நாட்டு வான்ப ாக்குவரத்து இயக்குநரகம், எந்ததவாரு 

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

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

முடியும் என்று அறிவித்தது. 

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

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

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

ராணுவப் மட வீரர்களுக்கும், துமைராணுவப் மட வீரர்களுக்கும் 84 விருதுகள் &  தக்கங்கமள 

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

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

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

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

இழந்த எட்டு வீரர்களுக்கு  ாராட்டுப்  த்திரம் வழங்குவதும் அடங்கும். 

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

ஒரு புதிய திட்டத்மத  ரிந்துமரத்தார்? 
அ. சிறுே்லே ் ுலி மை்றும் காை்டாமிருகம் 

ஆ. சிங்கம் மை்றும் ஓங்கில்  

இ. காை்டாமிருகம் மை்றும் கலலமான் 

ஈ. வங்க ் ுலி மை்றும் ஆலம 

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

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

ததாடங்குவது குறித்து அவர் குறிப்பிட்டார். 

❖ சிங்கத்திட்டைானது ஆசிய சிங்கங்கமளயும் அதன் வசிப்பிடத்மதயும் ஒரு முழுமையான முமையில் 

 ாதுகாப் மத பநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. இது ைனித-வனவுயிரி பைாதமைச் சைாளிக்கவும் 

வாழ்வாதார வாய்ப்புகமள வழங்கவும் உதவும். ஓங்கில் திட்டைானது ஆறுகள் & த ருங்கடல்களில் 

வாழும் ஓங்கில்கமளப்  ாதுகாப் மத பநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ளது. 

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

விருது வழங்கி தகளரவிக்கப் ட்டவர் யார்? 
அ. சுந்ோ்  ிச்லச 

ஆ. பசளமியா சுவாமிநாேன்  

இ. கமலா ஹாாிஸ் 

ஈ. சே்யா நாபேல்லா 

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

நைவாழ்வு அமைப்பின் (WHO) முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் தசளமியா சுவாமிநாதனுக்கு ‘தமிழ்நாட்டு 

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

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

 ங்காற்றியமைக்காக த ருநகர தசன்மன ைாநகராட்சி ைற்றும் தமிழ்நாடு ைருத்துவ பசமவகள் கழகம் 

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

அணித்தமைவர் யார்? 
அ. ரிக்கி பரண்டிங் 

ஆ. மதகந்ேிர சிங் தோனி  

இ. பசளரவ் கங்குலி 

ஈ. விராே் தகாலி 

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

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

பகாப்ம கமளயும் தவல்வதற்கு தனது அணிமய வழிநடத்திய உைகின் ஒபர கிரிக்தகட் அணித் 

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

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

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

வீரரான சுபரஷ் மரனாவும் ஓய்வுத றுவதாக அறிவித்தார். 

10.எல்மைநயார ைற்றும் கடபைார ைாவட்டங்கமள உள்ளடக்கும் எந்த இமளபயார் பசமவப்பிரிமவ 

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

ஆ. தேசிய மாைவா்  லட (NCC)  

இ. இந்ேிய சாரைா் சங்கம் 

ஈ. காவலா் நை் ா்கள் 

❖ அமனத்து எல்மை ைற்றும் கடபைார ைாவட்டங்களில் உள்ள இமளபயாரின் எதிர் ார்ப்புகமளப் 

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

ைத்திய  ாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இத்திட்டம் குறித்த  ரிந்துமரமய 

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

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

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

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

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

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

74ஆவது இந்திய விடுதலை நாளன்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்ட விருதுகள்: 

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

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

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

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

❖ ப ோருளோதோரத்தில் பின்தங்கிய மோணவர்களுக்கு கல்விரய அளிக்கும்  ணியில் ஈடு ட்டு 
வருவதற்கோக 

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

சிறந்த சமூக சசவகர் – ந ா னவள்ளி. 

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

சிறந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள்: 

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

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

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

❖ ததசிய அனல்மின்  ழ ைானது (NTPC) உத்தரபிரததசத்தில் ரிஹந்த் திட்டத்தில் உட் ட்டலைப்லபக் 

 ட்டியுள்ளது. சிகைன்ட் ஆலை ளுக்கு ைலிவு விலையில் உலைச்சாம்பலை கைாத்தைா  க ாண்டு 

கசல்வதற் ா  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. ஜரர்ே்ேண்ெ்  

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. ஆப்டிமஸ் 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 டெனமிே்ஸ் லிெ்   ஈ. பரரத மின்னணு நிறுவனம் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                2020 ஆகஸ்ட் 22 & 23 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

❖ 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. உத்தரேண்ெ்  

ஆ. சிே்ேிம் 

இ. அஸ்ஸரம் 

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 அஸ்தரனர  

ஆ. நரதேஸ்வர 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. ஸ்வஸ்த்யோ  

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 ோஸ்  

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. ஆஸ்திர 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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6.கடல் 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. நுண்ணுயிர்-

எதிர்ப்பு 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. ஜாா்க்கண்ட் 

ஈ. உத்தரகண்ட் 

❖ 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. ஆக்ஸிஸ் 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 விண்வவளி 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’ அண்ணா 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 

ஈ. சுததசி நுண்வசயலி சவால்  

❖ “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 அமீர ம் 

ஈ. இஸ்கரல் 

❖ 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 ்  ோப்பீட்டுத் திட்டம் (ESIC) 
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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  ல்கவறு 

நிறலகள் குறித்த தகவல்கள் கசகரிப்பு,  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. ரஸ் ின் போண்ட் 

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 தோஸ் 

❖ 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. இரோஜஸ்தோன்  

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. ோிவலயன்ஸ் ததோழிற்சோவல ள் 

ஆ. TATA குழுமம் 

இ. ஷபூோ்ஜி பல்கலோஞ்சி 

ஈ. அதோனி எண்டோ்பிவரசஸ்  

❖ 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? 
அ. ரூ.10/குவிண்டரல்  

ஆ. ரூ.20/குவிண்டோல் 

இ. ரூ.30/குவிண்டோல் 

ஈ. ரூ.40/குவிண்டோல் 

❖ 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 & ஆஸ்திகரலியோ  

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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❖ நிலவின் ச ன் துருைத்தில் ஓர் ஊர்திவய சே மின்றித்  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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6.எந்  அண்வட நாட்டிற்கு, சநரடி கப்பல் சேவைவய ச ாடங்க, இந்தியா,  யாராக உள்ளது? 
அ. இலங்மே 

ஆ. மாலத்தீவுேள்  

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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9. NPCI பன்ைாட்டு சகாடுப்பைவுகள் நிறுைைத்தின் (NPIL)  வலவமச் சேயல் அதிகாரி யார்? 
அ. ாிகேஷ் சுக்லா  

ஆ. நந்தன் நிகலேனி 

இ. உா்ஜித் பகடல் 

ஈ. ாீனா தபங்ோ் 

❖ இந்திய ச சிய சகாடுப்பைவுக்கழகமாைது (NPCI)  ைது துவை நிறுைைமாக NPCI பன்ைாட்டு 

சகாடுப்பைவுகள் நிறுைைத்வ  (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 த்த ொமக 

அளிப்ப ற்கொக, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ை  ற்ரபொம ய நிபந் மனகமை  ைர்த்துவது எனவும் 

முடிவுதசய்யப்பட்டுள்ைது.  ை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. 
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3.ர 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. இஸ்தரல்  

இ. ஆஸ்ேிதரலியா 

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 இன்சூரன்ஸ் லிட்  

இ. தரலி தெல்ே் இன்சூரன்ஸ் லிட் 

ஈ. யூனியன் தெல்ே் இன்சூரன்ஸ் 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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6.பயங்கரவொ த் ொல் பொதிக்கப்பட்ரடொருக்கொன பன்னொட்டு நிமனவு & அஞ்சலி நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை 

ர தி எது? 
அ . ஆகஸ்ட் 21  

ஆ. ஆகஸ்ட் 22 

இ. ஆகஸ்ட் 23 

ஈ. ஆகஸ்ட் 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. அஸ்வானி 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 தடன்னிஸ்  

இ. தடன்னிஸ் 

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  டகை வீரர் 
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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 யோனது ஜம்மு-கொஷ்மீமர எந்  மொநிலம் 

/ யூனியன் பிரர சத்துடன் இம க்கிைது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. சண்டிகா் 

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. ஸ்ஜெயின்  

இ. உகாண்டா 

ஈ. இஸ்ரேல் 

❖ 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  நீதி & அதி ர மளித்தல் அமமச்ச ம் 

ஆ. ஊ   வளர்ச்சி அமமச்ச ம்  

இ. ரவளரண் 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 ிஸ்தரன் 

❖ 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 ஸ்ட் 22  

ஆ. ஆ ஸ்ட் 23 

இ. ஆ ஸ்ட் 24 

ஈ. ஆ ஸ்ட் 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. ரவளரண் 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. 
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9.புதிதாக அநேக்கப்பட்ட, ‘ோற்றுப் பாலிைத்தைர்களுக்காை மதசிய கவுன்சிலின்’ தநைைர் யார்? 
அ. வணி ம் & ஜதரழிற்துமற அமமச்ச ம் 

ஆ. சமூ  நீதி & அதி ர மளித்தல் அமமச்ச ம்  

இ. ரவளரண் 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 ெண்டங் 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 . உஸ்பெகிஸ்தான்  

ஆ. கஜகஸ்தான் 

இ. லாவ ாஸ் 

ஈ. துா்க்பமனிஸ்தான் 

❖ 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 & முதலீட்டு  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 வொா்ெ்ஸ் 

ஆ. ெுளூ ஸ்டாா் 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. இோஜஸ்தான் 

❖ 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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