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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பரவா ந ாய்களைக்கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக பணியாற்றியளைக்காக, ஐக்கிய  ாடுகளின் விருளை 

வவன்ற ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா  

இ. ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

ஈ. ோ்நாடோ 

❖ பரவா ந ாய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதின்மூலம் நீடித்ை வைர்ச்சி இலக்குகளை அளைவதில் சிறப்பான 

பங்களிப்ளப வெய்ைளைக்காக நகரை ைாநில அரசு ஐக்கிய  ாடுகள் அளவயின் விருளை வவன்றுள்ைது. 

இந்ை விருளைப் வபறும் உலவகங்கும் உள்ை ஏழு சுகாைார அளைச்ெகங்களுள் நகரைாவும் ஒன்றாகும். 

அம்ைாநிலத்தின் பிற திட்ைங்கைான புற்றுந ாய் சிகிச்ளெ திட்ைம், நுளரயீரல் ந ாய் திட்ைம் ைற்றும் 

பக்கவாைம் கட்டுப்பாட்டுத் திட்ைம் ஆகியளவயும் இந்ை விருதுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ைன. 

2.பல்லுயிர் வைாைர்பான வட்ைநைளெ உளரயாைளல  ைத்திய  ாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஐக்கிய அமமாிே்ே நாடுேள் 

ஈ. மொ்மனி 

❖ “2020ஆம் ஆண்டு’க்கு அப்பால் பல்லுயிர் பற்றிய வட்ைநைளெ உளரயாைல்: புவியில் உள்ை அளனத்து 

உயிர்களுக்குைான எதிர்காலத்ளை உருவாக்குைல்” என்ற ைளலப்பிலான உளரயாைளல வைய்நிகர் 

முளறயில் சீனா  ைத்தியது. இந்திய சுற்றுச்சூழல் அளைச்ெர் பிரகாஷ் ஜவநைகர், இந்ை வட்ைநைளெ 

உளரயாைலில் கலந்துவகாண்ைார். இது, பல்லுயிர் வைாைர்பான ஐக்கிய  ாடுகளின் உச்சிைா ாட்டிற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு முன்னைாக  ைத்ைப்பட்டுள்ைது. பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ைற்றும் நீடித்ை வைர்ச்சி குறித்ை 

கருத்துகளைப் பரிைாறிக் வகாள்வளையும் இந்ை உளரயாைல் ந ாக்கைாகக் வகாண்டிருந்ைது. 

3.பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் நைம்பாட்டு அளைப்பால் (DRDO) பரிநொைளன வெய்யப்பட்ை பிருத்வி-2 

என்பது எந்ை வளக ஏவுகளையாகும்? 
அ. பரப்பிலிருந்து பரப்புே்கு பாயும் ஏவுேணை  

ஆ. பீரங்ேி எதிா்ப்பு ேட்டணள ஏவுேணை 

இ. ேப்பல் எதிா்ப்பு ஏவுேணை 

ஈ. ேை்டங்ேளுே்கு இணடயில் பாயும் எறிேணை 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் நைம்பாட்டு அளைப்பானது அண்ளையில் ஒரு பரப்பிலிருந்து ைற்வறாரு 

பரப்புக்கு ஏவக்கூடிய பிருத்வி-2 ஏவுகளைளய நொைளன வெய்ைது. ஒடிொவின் ெண்டிப்பூர் ைைத்தில் 

உள்ை ஒருங்கிளைந்ை நொைளனத் ைைத்திலிருந்து இந்திய இராணுவம் இந்ைப் பரிநொைளனளய 
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நைற்வகாண்ைது. இந்ை பிருத்வி-2 ஏவுகளை, இந்திய ராணுவத்ைால் நைாராயைாக வைரிவு வெய்யப்பட்டு 

பரிநொதிக்கப்பட்ைைாகும். DRDO அறிவியலாைர்களின் கண்காணிப்பின்கீழ் இது  ைந்நைறியது. 

4. ‘பன்னாட்டு நீதியரெர்கள் ஆளையத்தின்’ ைளலளையகம் அளைந்துள்ை இைம் எது? 
அ. பாாிஸ் 

ஆ. கராம் 

இ. மெனீவா  

ஈ. ணநகராபி 

❖ ‘பன்னாட்டு நீதியரெர்கள் ஆளையம்’ என்பது சுவிச்ெர்லாந்தின் வஜனீவாளவ ைளலளையிைைாகக் 

வகாண்ை, ெர்வநைய ைனிைவுரிளைகள்பற்றி நபசும் ஓர் அரசுொரா அளைப்பாகும். அண்ளையில் இந்திய 

 ாைாளுைன்றம் நிளறநவற்றிய வவளி ாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுைல்) திருத்ை ைநொைா, 2020 

ஆனது பன்னாட்டுச் ெட்ைத்திட்ைங்களுைன் வபாருந்ைாது என்று இவ்வளைப்பு அறிவித்ைளை அடுத்து அது 

அண்ளைச் வெய்திகளில் இைம்வபற்றது. இந்ை ைநொைாவின் விதிகள் யாவும், ைனிைவுரிளை நைம்பாட்டில் 

ைன்னிச்ளெயான ைளைகளை விதிக்கும் என்றும் அது கருத்து வைரிவித்திருந்ைது. 

5. Dr. கபில வத்ெயன் விட்டுச்வென்ற காலியிைத்ளை நிரப்புவைற்காக, இந்திய பன்னாட்டு ளையத்தின் (IIC) 

வாழ் ாள் அறங்காவலராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 
அ. ேபில் சிபல் 

ஆ. கோபாலேிருஷ்ை ோந்தி  

இ. ராெீவ் ஆேிா் 

ஈ. சுனில் கமத்தா 

❖ நைற்கு வங்க ைாநிலத்தின் முன்னாள் ஆளு ரான நகாபாலகிருஷ்ை காந்தி, புது தில்லியின் இந்திய 

ெர்வநைெ ளையத்தின் வாழ் ாள் அறங்காவலராக நியைனஞ்வெய்யப்பட்டுள்ைார். Dr கபில வத்ெயனின் 

இறப்பால் உருவாக்கப்பட்ை காலியிைத்ளை நிரப்ப அவர் ையாராகவுள்ைார். நகாபாலகிருஷ்ைா காந்தி, 

ஓய்வுவபற்ற தூைரும் ைகாத்ைா காந்தியின் வபயரனும் ஆவார். 2004 முைல் 2009 வளர நைற்கு வங்க 

ைாநிலத்தின் ஆளு ராக அவர் பணியாற்றினார். 

6. உலக ைருந்ைாளு ர்கள்  ாள் வகாண்ைாைப்படுகிற நைதி எது? 
அ . மசப்டம்பா் 25  

ஆ. மசப்டம்பா் 26 

இ. மசப்டம்பா் 27 

ஈ. மசப்டம்பா் 28 

❖ ஒவ்நவார் ஆண்டும் வெப்.25 அன்று உலக ைருந்ைாளு ர்கள்  ாள் வகாண்ைாைப்படுகிறது. இந் ாளை 

பன்னாட்டு ைருந்துக் கூட்ைளைப்பு (FIP) அனுெரிக்கிறது. இத்நைதிளயக் களைப்பிடிப்பைற்கான முடிவு, 

கைந்ை 2009ஆம் ஆண்டில் இஸ்ைான்புல்லில்  ைந்ை FIP கவுன்சில் கூட்ைத்தின்நபாது எடுக்கப்பட்ைது.  
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❖ உைல் லத்ளை நைம்படுத்துவதில் ைருந்ைாளு ர்களின் பங்ளக ஊக்குவிக்கும்  ைவடிக்ளககளை 

ஊக்குவிப்பநை இந் ாளின் ந ாக்கைாகும். “Transforming global health” என்பது  ைப்பாண்டில் (2020) 

வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

7.எந்ைத் நைசிய திட்ைத்தின்கீழ்,  டுவைரசு, ெமீபத்தில் ைகாராஷ்டிரா, நகாவா, குஜராத் ைற்றும் ெண்டிகர் 

ஆகிய ைாநிலங்களுக்கு 670 மின்ொர நபருந்துகளுக்கு அனுைதி வழங்கியது? 
அ. சூாிய மித்ரா 

ஆ. பிரதமா் உெ்வாலா கயாெனா 

இ. FAME  

ஈ. கதசிய சூாிய மின்னாற்றல் திட்டம் 

❖ மின்ொர நபாக்குவரத்துக்கு ஒரு மிகப்வபரிய உந்துைளல அளிக்கும் விைைாக, Faster Adoption and 

Manufacturing of Electric Vehicle (FAME) இந்தியா திட்ைத்தின் இரண்ைாம் கட்ைத்தின்கீழ் ைகாராஷ்டிரா, 

நகாவா, குஜராத் ைற்றும் ெண்டிகரில் 670 மின்ொர நபருந்துகளுக்கும், ைமிழ் ாடு, ைத்திய பிரநைெம், 

நகரைா, குஜராத் ைற்றும் நபார்ட் பிநைரில் 241 மின்நனற்ற நிளலயங்களுக்கும்  டுவைரசு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ைது. FAME திட்ைத்ளை கனரக வைாழிற்ொளலகள் அளைச்ெகம் வெயல்படுத்தி வருகிறது. 

8.ெமீபத்திய வெய்திகளில் இைம்வபற்ற “நயாகா பிநரக்” வ றிமுளறயுைன் வைாைர்புளைய அளைச்ெகம் எது? 
அ. நலவாழ்வு அமைச்சகை் 

ஆ. ேல்வி அணமச்சேம் 

இ. AYUSH அமைச்சகை்  

ஈ. உள்துமை அமைச்சகை் 

❖ COVID-19 வ றிமுளறகள் காரைைாக நிறுத்திளவக்கப்பட்டிருந்ை, ‘நயாகா இளைநவளை’ளய ஆயுஷ் 

அளைச்ெகம் மீண்டும் வைாைங்கியது. பணியிலிருந்து சிறிது ந ரம் விலகி புத்துைர்வுவபற்று மீண்டும் 

பணியில் கவனஞ்வெலுத்துவநை இந்ை ஐந்து நிமிை நயாகா இளைநவளை திட்ைத்தின் ந ாக்கைாகும். 

வைாரார்ஜி நைொய் நைசிய நயாகா ளையத்துைன் இளைந்து இந்ை 5 நிமிை, ‘நயாகா இளைநவளை’ 

வ றிமுளறகளை கைந்ை 2019ஆம் ஆண்டில் AYUSH அளைச்ெகம் உருவாக்கியது. 

9.பாரத் வகாடுப்பனவுகள் இயக்கப்பிரிவு அளைப்பைற்கு, அண்ளையில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியிைமிருந்து 

வகாள்ளக அைவிலான ஒப்புைளலப் வபற்ற அளைப்பு எது? 
அ. வே்ரங்ேீ  

ஆ. IDFC 

இ. கிராைாலயா 

ஈ. ஏா்மடல் மோடுப்பனவு வங்ேி 

❖ பாரத் வகாடுப்பனவுகள் இயக்கப்பிரிவு (BBPOU) அளைப்பைற்கு, வக்ரங்கீக்கு (Vakrangee), RBI (இந்திய 

ரிெர்வ் வங்கி) வகாள்ளக அைவிலான ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. வகாடுப்பனவு ைற்றும் தீர்ளவ முளறகள் 
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ெட்ைம், 2007’இல் உள்ை விதிகளின்படி இந்ை ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. இைன்மூலம் BBPS’இன் கீழ் 

வரும் வகாடுப்பனவுகள் வைாைர்பான நெளவகளை வக்ரங்கீயால் ைற்நபாது ளகயாை முடியும். 

10.இராஜஸ்ைான் ைற்றும் ைத்திய பிரநைெம் ஆகிய ைாநிலங்களில் நைற்வகாள்ைப்பைவுள்ை  கர்ப்புறத் 

துளற ரீதியான திட்ைங்களுக்கு, $570 மில்லியன் அவைரிக்க ைாலர் ைதிப்பிலான கைனுைவிளயச் வெய்ய 

ஒப்புைல் அளித்துள்ை வைர்ச்சி வங்கி எது? 
அ. ஆசிய உட்ேட்டணமப்பு முதலீட்டு வங்ேி 

ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்ேி  

இ. BRICS வங்ேி 

ஈ. உலே வங்ேி 

❖ ராஜஸ்ைான் ைற்றும் ைத்திய பிரநைெத்தில்  கர்ப்புறத் துளற ரீதியிலான திட்ைங்களுக்வகன 2 கைன்கள் 

வழங்க ஒப்புைல் அளித்துள்ைைாக ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி அறிவித்துள்ைது. ராஜஸ்ைான்  கரங்களில் நீர் 

வழங்கல் ைற்றும்  லவாழ்வு உட்கட்ைளைப்ளப நைம்படுத்துவைற்கு $300 மில்லியன் அவைரிக்க ைாலர் 

கைனும், ைத்திய பிரநைெ  கர்ப்புற நெளவகள் நைம்பாட்டுத் திட்ைத்திற்காக $270 மில்லியன் அவைரிக்க 

ைாலர் கைளனயும் வழங்க அவ்வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.

 

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ைமிழ் ாடு முழுவதும், ‘ஒநர  ாடு, ஒநர குடும்ப அட்ளை’த்திட்ைத்ளை இன்று (01.10.2020) முைலமைச்சர் 

எடப்பாடி க பழனிொமி வைாைக்கிளவத்ைார். இத்திட்ைம் வென்ளன, காஞ்சி, வெங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் 

உள்ளிட்ை 32 ைாவட்ைங்களில் 01.10.2020 முைல் வெயல்படுத்ைப்படும். நைலும், தூத்துக்குடி, ைஞ்ொவூர், 

விருது கர், இராை ாைபுரம், ைதுளர ைற்றும் திருவண்ைாைளல ஆகிய 6 ைாவட்ைங்களில் 16.10.2020 

முைல் வெயல்படுத்ைப்படும். 

❖  ாட்டிநலநய முைன்முளறயாக வபரு கர வென்ளன ைா கராட்சியின் ஏழு ைண்ைலத்திற்குட்பட்ை 

பகுதிகளில், வெயல்திறன் அைவீட்டு முளறயில் திைக்கழிவு நைலாண்ளை பணிகளை ைனியார் 

பங்களிப்புைன் வைாைக்கிளவக்கும் அளையாைைாக காம்பாக்ைர்கள், வைக்கானிக்கல் ஸ்வீப்பர், இ-ரிக்ஷா 

வாகன நெளவகளை ைமிழ் ாடு அரசு வைாைங்கிளவத்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு ளமயம் நிறுவப்படவுள்ை நகரம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. சென்பன 

இ. குவாலியா்  

ஈ. வாரணாெி 

❖ மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் நகரத்தில் உலகத்ேரம்வாய்ந்ே, “மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 

விளையாட்டு ளமயத்திற்கு” அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. `170.99 தகாடி மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ை இந்ே 

விளையாட்டு ளமயத்திற்கு மத்திய அளமச்சரளவ கடந்ே 2019 பிப்ரவரி.28 அன்று ஒப்புேல் அளித்ேது. 

இது, நாட்டின் முேல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு ளமயமாக இருக்கும். 

2.இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய நான்கு நாடுகைால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட 

உளரயாடலின் மபயரென்ன? 
அ. CHAAR DHAM 

ஆ. QUAD  

இ. CONNECT 

ஈ. DEVELOP 

❖ Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) என்பது அமமரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் இந்தியா 

ஆகிய நாடுகளுக்கு இளடதய ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட ஓர் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே கருத்துக் 

கைம் ஆகும். அண்ளமயில், மபாதுநல தநாக்கில் பிராந்திய பிரச்சளனகள்பற்றி மமய்நிகர் முளறயில் இக் 

கருத்துக்கைம் விவாதித்ேது. களடசியாக, கடந்ே 2019 மசப்டம்பரில் இது நளடமபற்றது. அளனத்ளேயும் 

உள்ைடக்கிய இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ேங்கள் உறுதிப்பாட்ளட, இந்ேக் கருத்துக்கைத்தில் 

பங்தகற்ற மூத்ே அதிகாரிகள் அளனவரும் மறுவுறுதிப்படுத்தினர். 

3.எந்ே நாட்டுடனான மபைத்ே உறளவ தமம்படுத்துவேற்காக, இந்தியா, $15 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர் 

மதிப்புளடய மானியத்ளே அறிவித்துள்ைது? 
அ. நேைாளம் 

ஆ. இலங்பை  

இ. வங்ைநேெம் 

ஈ. வியட்ோம் 

❖ பிரேமர் தமாடி மற்றும் இலங்ளக பிரேமர் மகிந்ே இராஜபக்ஷ இளடதயயான முேல் மமய்நிகர் உச்சி 

மாநாடு அண்ளமயில் நளடமபற்றது. இலங்ளகயுடனான மபைத்ே உறவுகளை தமம்படுத்துவேற்காக, 

இந்தியா, $15 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர் மதிப்புளடய மானியத்ளே அறிவித்துள்ைது. 
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❖ இந்தியப்மபருங்கடலில் பாதுகாப்ளப உறுதிப்படுத்துவேற்காக, அந்நாட்தடாடு பாதுகாப்புக்கூட்டணிளய 

விரிவுபடுத்ேவும் இந்தியா அப்தபாது உறுதி மேரிவித்ேது. 

4.ளைட்ரஜன் எரிமபாருள் வாகனங்களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு ேரநிளலகளை அறிவித்துள்ை மத்திய 

அளமச்சகம் எது? 
அ. எாிெை்ேி அபமெ்ெைம் 

ஆ. ைுதுை்ைிை்ைே்ேை்ை ஆற்றல் அபமெ்ெைம் 

இ. ொபலை் நைாை்குவரே்து மற்றும் சேடுஞ்ொபல அபமெ்ெைம்  

ஈ. MSME அபமெ்ெைம் 

❖ சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாளல அளமச்சகமானது ளைட்ரஜன் எரிமபாருள் மின்கல 

அடிப்பளடயிலான வாகனங்களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டிற்கான ேரங்களை உள்ைடக்கிய அறிவிப்ளப 

மவளியிட்டுள்ைது. ளைட்ரஜன் எரிமபாருள் மின்கலங்கைால் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கான 

ேரங்களைக் குறிப்பிட, மத்திய தமாட்டார் வாகன விதிகள், 1989’ஐ அளமச்சகம் திருத்தியுள்ைது. இந்ேத் 

ேரநிளலகள், ேற்தபாதுள்ை சர்வதேச ேரநிளலகளுக்கு இளையாக இருப்போகக் கூறப்படுகிறது. 

5.இந்திய நவநாகரிக உடை வடிவளமப்புக் கவுன்சிலின் ேளலவரான சுனில் தசத்தி, கீழ்க்காணும் எந்ே 

அளமப்பின் ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்? 
அ. ைாேி & ைிராமை்ைுறே் சோழிலைங்ைள் ஆபணயம்  

ஆ. நேெிய ெிறு சோழிலைங்ைள் ைழைம் 

இ. ைிாிட்டிஷ் ேவோைாிை உபட வடிவபமை்ைுை் ைவுன்ெில் 

ஈ. ைல்ைபலை்ைழை மானியை் குழு 

❖ MSME அடைச்சகத்தின் கீழ் ரசயல்பட்டு வரும் காதி & கிராமப்புறத் மோழிலகங்கள் ஆளையத்தின் 

(KVIC) ஆதலாசகராக இந்திய நவநாகரிக உளட வடிவளமப்புத் துளறயின் முன்தனாடியான சுனில் 

தசத்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ஆயத்ே ஆளடகளில் சமீபத்திய வடிவளமப்புகள் தபாக்கு குறித்து சுனில் 

தசத்தி அவ்வாளையத்திற்கு ஆதலாசளன வழங்குவார். உள்நாட்டிலும் அயல்நாட்டிலும் காதிளய 

பிரபலப்படுத்துவதில் அவர் கவனம் மசலுத்துவார். 

6.எந்ேத் திட்டத்தின் உருவாக்க நாள், “மகைஷல் தச கல் பாட்மலங்தக” எனக் மகாண்டாடப்பட்டது? 
அ. ைிரேமா் சைளஷல் விைாஸ் நயாஜனா 

ஆ. ேீனேயாள் உைாே்யாய ைிராமீன் சைளஷல்யா நயாஜனா  

இ. ேிறன் இே்ேியா ைடன் ைரை்ைுபர 

ஈ. சைளஷல் ெம்மான் ேிேி 

❖ தீனேயாள் உபாத்யாய கிராமீன் மகைஷல்யா தயாஜனாவின் (DDU-GKY) உருவாக்க நாள், 

“மகைஷல் தச கல் பாட்மலங்தக” எனக் மகாண்டாடப்பட்டுள்ைது. DDU-GKY திட்டத்தின் ஆறாவது 

ஆண்டு நிளறளவ நிளனவுகூரும் வளகயில், அந்திதயாேயா திவாஸின் நிகழ்வில், ஊரக வைர்ச்சி 
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அளமச்சகம் இந்நிகழ்ளவ ஏற்பாடு மசய்திருந்ேது. இத்திட்டத்தின்கீழ் சுமார் 10.51 இலட்சம் கிராமப்புற 

இளைதயாருக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டு 6.65 இலட்சம் தபருக்கு தவளலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

7.அண்ளமயில் காலமான திருமிகு S P பாலசுப்பிரமணியத்துடன் மோடர்புளடயது எது? 
அ. அரெியல்வாேி 

ஆ. ைவிஞா் 

இ. ைின்னணிை் ைாடைா்  

ஈ. ேீேியரொ் 

❖ மூத்ே பின்னணிப் பாடகரான திரு S P பாலசுப்பிரமணியம் (74), COVID-19 மோற்றால் பாதிக்கப்பட்டு 

சிகிச்ளசப்பலனின்றி 2020 மசப்.25 அன்று காலமானார். புகழ்மபற்ற பாடகரான இவர், ஒரு பாடகரால் 

பாடப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ளகயிலான பாடல்களுக்காக கின்னஸ் உலக சாேளன பளடத்ோர். 1979 

முேல் 1996 வளர 6 தேசிய விருதுகளை மவன்ற இவர், 2001’இல் ‘பத்மஸ்ரீ’, 2011’இல் ‘பத்ம பூஷண்’ 

ஆகிய இரண்டு விருதுகளை மவன்றுள்ைார். 

8.மாநிலத்தில் வாழும் மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப்மபாருட்களை வழங்க முடிவுமசய்துள்ை 

மாநில அரசு எது? 
அ. உத்தர பிரததசம் 

ஆ. மே்ேிய ைிரநேெம் 

இ. தேரளம்  

ஈ. ஹரியரனர 

❖ மாநிலத்தில் வாழும் 1,000 மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப் மபாருட்களை வழங்குவேற்கு 

தகரை மாநில அரசு முடிவுமசய்துள்ைது. 2020 மார்ச் மாேத்தில் நாடங்கின் முேற்கட்டத்தின்தபாது 

மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப் மபாருட்களை வழங்கிய முேல் இந்திய மாநிலமாக தகரைா 

திகழ்ந்ேது. 3ஆம் பாலினத்ேவர்களுக்கு ேலா ̀ 700 மதிப்புளடய உைவுப்மபாருட்களை வழங்குவேற்கு, 

தகரை மாநில அரசு, ேற்தபாது அனுமதியளித்துள்ைது. 

9.அண்ளமச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, “D-SII” என்பேன் முழு விரிவாக்கம் என்ன? 
அ. Domestic – Systemically Important Insurers  

ஆ. Domestic System Import Insurance 

இ. Domestic Service Import Insurance 

ஈ. Document for Service Import Insurance 

❖ ஆயுள் காப்பீட்டுக்கழகம் (LIC), மபாதுக் காப்பீட்டுக் கழகம் (GIC) மற்றும் நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் (NIA) 

ஆகியவற்ளற உள்நாட்டு முளறப்படி முக்கிய காப்பீட்டாைர்கைாக (D-SII) IRDAI இனங்கண்டுள்ைது.  
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❖ D-SII ஆனடவ தபரைவிைான மற்றும் சந்ளே முக்கியத்துவம்வாய்ந்ே காப்பீட்டு நிறுவனங்கைாகும்; 

அேன் தோல்வி உள்நாட்டு நிதியியல் அளமப்பில் மபருங்தகட்ளட விளைக்கும். D-SII’கள் உயர்மட்ட 

ஒழுங்குமுளறயின் தமற்பார்ளவக்கு உட்படுத்ேப்படும். 

10.எந்ே நாட்டின் ேளலவர், “ேளலயிடுேல் கூடாது (Non-Interference)” மோடர்பாக ஒப்பந்ேம் மசய்வேற்கு 

ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகளுக்கு அளழப்பு விடுத்துள்ைார்? 
அ. இே்ேியா 

ஆ. ெீனா 

இ. ஜை்ைான் 

ஈ. இரஷ்யா  

❖ இரஷ்ய அதிபர் விைாடிமிர் புதின், அமமரிக்காவுடனான (USA) ஓர் ஒப்பந்ேத்ளே முன்மமாழிந்துள்ைார். 

உள்நாட்டு விவகாரங்களில் ஒருவருக்மகாருவர் பரஸ்பரம் “ேளலயிடுேல் கூடாது” என்பதே அந்ே 

ஒப்பந்ேத்தின் சாராம்சமாகும். இந்ே ஒப்பந்ேம், ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகளுக்கான (USA) அதிபர் தேர்ேல் 

நளடமபறுவேற்கு சில வாரங்களுக்கு இருக்கும் காலத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ைது. 

❖ பிற நாடுகளின் தேர்ேல் முடிவுகளுக்கு தகட்ளட விளைவிக்க இரஷ்யா ேனது நிரலாைர்களையும் 

ககலிச்சித்திெக்கடைஞர்கடையும் பயன்படுத்துவோக தமற்கத்திய நாடுகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. 

தமலும், மடானால்ட் டிரம்பிற்கு ஆேரவாக தேர்ேல் முடிவுகளை மாற்றியளமக்க இரஷ்யா முயற்சிப்போக 

அமமரிக்க உைவுத்துளற மேரிவித்துள்ைது.

 

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 2020 அக்கைாபர்.02 - கல்விக்கண் திறந்ே ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர் அவர்களின் 45ஆவது நிடனவு நாள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஹேகில் உள்ள சர்வஹேச நடுவர் தீர்ப்பாயத்தில், இந்தியாவுக்கு எதிரான வழக்கை வவன்ற நிறுவனம் 

எது? 
அ. ம ோோ்கன் ஸ்டோன்லி 

ஆ. பெெ்ஸி மகோ 

இ. மகோமகோ மகோலோ 

ஈ. ம ோடமெோன்  

❖ ஹேக் நைரில் அகைந்துள்ள பன்னாட்டு நடுவர் தீர்ப்பாயத்தில் இந்திய அரசுக்கு எதிராை ஹவாடஹபான் 

நிறுவனம் வோடுத்ே வழக்கில் அந்நிறுவனம் வவற்றிவபற்றுள்ளது. ஹவாடஹபான் நிறுவனத்தின் மீோன 

இந்திய அரசின் வரி விதிப்பு, வட்டி ைற்றும் அபராேம் உள்ளிட்டகவ இந்தியாவிற்கும் வநேர்லாந்திற்கும் 

இகடஹயயான முேலீட்டு ஒப்பந்ேத்கே மீறுவோை தீர்ப்பாயம் கூறியது. வரி, வட்டி ைற்றும் அபராேம் 

என சுைார் $2 பில்லியன் டாலர் உட்பட வைாத்ேம் `279 பில்லியகன இந்தியா ஹைாரியது. 

2.நடப்பாண்டு (2020) வரும் பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன? 
அ. Sign Languages are for Everyone  

ஆ. Sign Languages for Communication 

இ. Making Sign Languages Mainstream 

ஈ. IT for Sign Languages 

❖ ‘பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாள்’ ஆனது வசப்டம்பர்.23 அன்று வைாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவில், 

இது சமூை நீதி ைற்றும் அதிைாரைளிப்பு அகைச்சைத்தின்கீழ் ஒரு ேன்னாட்சி அகைப்பாை இயங்கிவரும் 

இந்திய கசகை வைாழி ஆராய்ச்சி & பயிற்சி கையத்ோல் வைாண்டாடப்பட்டது. ஐநா அகவ, வசப்.23’ஐ 

பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாளாை அறிவித்ேது. கசகை வைாழிைள் குறித்ே விழிப்புணர்கவ அதிைரி 

-ப்பேற்கும், அகனவருக்கும் அேன் அணுைகல விரிவாக்குவேற்குைாை, “Sign Languages are for Every 

one” என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந்நாளுக்கான ைருப்வபாருளாை வேரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.உலை ைடல்சார் ப ாக்குவரத்து நாள் (World Maritime Day) அனுசரிக்ைப்படுகிற ஹேதி எது? 
அ. 20 ஜூலல 

ஆ. 24 பெெ்ட ்ெோ்  

இ. 19 அக்மடோெோ் 

ஈ. 4 ந  ்ெோ் 

❖ உலை ைடல்சார் ஹபாக்குவரத்து நாளானது ஆண்டுஹோறும் வசப்டம்பர்.24 அன்று பன்னாட்டு ைடல்சார் 

அகைப்பால் வைாண்டாடப்படுகிறது. இது, உலை வபாருளாோரத்திற்கு சர்வஹேச ைடல்சார் வோழில்ைளின் 

குறிப்பாை ைப்பல் ஹபாக்குவரத்து அளிக்கும் பங்ைளிப்கப குறிக்கின்றது. “Sustainable Shipping for a 

Sustainable Planet” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான ைருப்வபாருளாகும். 
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4.குண்டர் ைற்றும் சமூை விஹராே நடவடிக்கைைள் (ேடுப்பு) ைஹசாோவவ நிகறஹவற்றியுள்ள ைாநிலச் 

சட்டைன்றம் எது? 
அ. குஜரோத்  

ஆ. இரோஜஸ்தோன் 

இ. உத்தர ெிரமதெ ் 

ஈ.  த்திய ெிரமதெ ் 

❖ குண்டர் ைற்றும் சமூை விஹராே நடவடிக்கைைள் (ேடுப்பு) ைஹசாோகவ 2020 வசப்.24 அன்று குஜராத் 

சட்டைன்றம் நிகறஹவற்றியது. இம்ைஹசாோ சமூை விஹராே தீயசக்திைள் ைற்றும் வன்குற்றம் புரிஹவாகர 

மிைக்ைண்டிப்புடன் கையாளுவஹோடு 7 முேல் 10 ஆண்டுைள் வகர சிகறத்ேண்டகன விதிக்ைவும் 

முற்படுகிறது. 15 நாட்ைளுக்கு பதிலாை 30 நாள் ைாவலில் கவக்ைவும், ேற்ஹபாகேய 60 நாட்ைளுக்கு 

பதிலாை 90 நாட்ைளுக்குள் குற்றப்பத்திரிகைகயத் ோக்ைல் வசய்வும் இது ைாவல்துகறக்கு அதிைாரம் 

அளிக்கிறது. 

5.எந்ே அகைச்சைத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் வோகுதி அளவிலான வைாத்துக்ைகள உருவாக்குவேற்ைான 

ஹேசிய கைத்ேறி ஹைம்பாட்டுத் திட்டம் வசயல்படுத்ேப்படுகிறது? 
அ. ஜ ுளித்துலை அல ெ்ெக ்  

ஆ.  டகிழக்கு ெிரோந்திய  ளோ்ெ்ெி அல ெ்ெக ் 

இ. குறு, ெிறு  ை்று ் நடுத்தரத் பதோழில் நிறு னங்கள் அல ெ்ெக ் 

ஈ. ம ை்கண்ட எது ு ் இல்லல 

❖ ஆந்திர பிரஹேசம் ைற்றும் வேலுங்ைானா ஆகிய ைாநிலங்ைள் உட்பட நாடு முழுவதும் வோகுதி அளவில் 

வைாத்து நிறுவனங்ைகள ஹைம்படுத்துவேற்ைாை இந்திய அரசின் ைத்திய ஜவுளித் துகற அகைச்சைம் 

ஹேசிய கைத்ேறி ஹைம்பாட்டுத்திட்டத்கே (NHDP) வசயல்படுத்துகிறது. ைாநில அரசிடமிருந்து வபறப்பட்ட 

சாத்தியக்கூறு நிவைந்த முன்வைாழிவுைளின் அடிப்பகடயில் அகவ அனுைதிக்ைப்படுகின்றன. 

6.ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்கவ ஹைற்வைாள்ளும் அகைச்சைம் எது? 
அ . நல ோழ் ு  ை்று ் குடு ்ெநல அல ெ்ெக ்  

ஆ. பெண்கள்  ை்று ் குழந்லதகள் ம  ்ெோட்டு அல ெ்ெக ் 

இ. நுகோ்ம ோோ்  ி கோரங்கள், உண ு  ை்று ் பெோது  ழங்கல் அல ெ்ெக ் 

ஈ. ம ை்கண்ட எது ு ் இல்லல 

❖ அவ்வப்ஹபாது ஆய்வுைகள ஹைற்வைாண்டு குழந்கேைளின் ஊட்டச்சத்து நிகலகுறித்ே ேைவல்ைகளச் 

ஹசைரிப்பேற்ைாை ைத்திய நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அகைச்சைம் ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்வுைகள 

ஹைற்வைாள்கிறது. அண்கையில் பவளியிடப் ட்ட ஒரு விரிவான ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்வு (CNSS) 

(2016-2018), பள்ளிவசல்லும் சிறார்ைளின் ஊட்டச்சத்து நிகலகுறித்ே ேரவுைகளச் ஹசைரித்ேது. 
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7.சமீபத்தில், பின்வரும் எந்(பதந்)ே வோழிலாளர் குறியீகட(டுைகள) ைாநிலங்ைளகவ நிகறஹவற்றியது? 
அ. பதோழில்துலை உை ுகள் குைியடீு, 2020 

ஆ. ெணிெோோ் ெோதுகோெ்ெு, நல ோழ் ு & ெணிெுோி சூழல்கள் குைியடீு, 2020 

இ. ெமூகெ் ெோதுகோெ்ெு குைித்த குைியடீு, 2020 

ஈ. ம ை்கண்ட அலனத்து ்  

❖ (i) வோழிற்துகற உறவுைள் குறியீடு, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) (ii) பணிசார் பாதுைாப்பு, 

நலவாழ்வு ைற்றும் பணிபுரி சூழல்ைள் குறியீடு, 2020 (Code on Occupational Safety, Health & Working 

Conditions Code, 2020) ைற்றும் (iii) சமூைப் பாதுைாப்பு குறித்ே குறியீடு, 2020 (Social Security Code, 

2020) ஆகிய மூன்று வோழிலாளர் குறியீடுைகள ைாநிலங்ைளகவ நிகறஹவற்றியுள்ளது. 

8. ‘ஏைகலவன் ைாதிரி உண்டு உகறவிடப் பள்ளிைள்’ திட்டத்கேச் வசயல்படுத்துகிற அகைச்சைம் எது? 
அ. பழங்குடியினர் நலத்துறை அறைச்சகை்  

ஆ. ைனிதவள மைை்பரட்டு அறைச்சகை் 

இ. கல்வி அறைச்சகை் 

ஈ. மைை்கண்ட எதுவுை் இல்றல 

❖ பழங்குடியின (ST) ைாணாக்ைருக்கு ேரைான வோடக்ை நிகல, இகடநிகல & ஹைல்நிகலக் ைல்விகய 

வழங்குவது; ைல்வியினூடாை சிறந்ே வாய்ப்புைகள அவர்ைகள அணுைகவப்பது; வழக்ைைான நாட்டு 

ைக்ைளுக்கு இகணயாை அவர்ைகள வளர்த்வேடுப்பது ஆகிய முேன்கை ஹநாக்ைங்ைளுடன், ைத்திய 

பழங்குடியின நலத்துகற அகைச்சைத்ோல், 2019-20 முேல், ‘ஏைகலவன் ைாதிரி உண்டு உகறவிடப் 

பள்ளிைள்’ திட்டம் ஒரு ைத்திய துகற திட்டைாை வசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. 

9. ‘U-Rise’ என்ை ேளத்கே அறிமுைப்படுத்தியுள்ள ைாநில அரசு எது? 
அ. ஆந்திர ெிரமதெ ் 

ஆ. மகரள ் 

இ. உத்தர ெிரமதெ ்  

ஈ. ெஞ்ெோெ் 

❖ ைாணாக்ைருக்கு வோழில் வாழ்க்கை குறித்ே ஆஹலாசகனைகள வழங்குவேற்ைாை உத்ேர பிரஹேச 

ைாநில முேலகைச்சர் ஹயாகி ஆதித்யநாத், ‘U-Rise’ என்ற ப யரிலான ஓர் ஒருங்கிகணந்ே ேளத்கேத் 

வோடங்கியுள்ளார். வோழிற்ைல்வி ைற்றும் வோழில்நுட்பக் ைல்விகயப் வபறுவேற்கு, ைாணாக்ைருக்கு 

உேவிைகள வழங்குவகே இந்ேத் ேளம் ஹநாக்ைைாைக் வைாண்டுள்ளது. இது மின்னணு உள்ளடக்ைம், 

மின்-நூலைம் ைற்றும் இகணயவழி பாடத்திட்டங்ைகள உள்ளடக்கியோகும். ைாநிலத்தின் உள்ளைப் 

பகுதிைளில் வசிக்கும் ைாணாக்ைருக்கு இகவ உேவிைரைாை இருக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                           2020 அக்ட ாபர் 04 & 05 
  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

10.வபண்ைளுக்கு எதிரான குற்றங்ைகள ைண்ைாணிப்பேற்ைாை, ‘ஆபஹரஷன் துராச்சாரி’கயத் வோடங்ை 

உள்ள ைாநில அரசு எது? 
அ. உத்தர ெிரமதெ ்  

ஆ.  த்திய ெிரமதெ ் 

இ. அருணோெ்ெல ெிரமதெ ் 

ஈ. ஹி ோெ்ெல ெிரமதெ ் 

❖ உத்ேர பிரஹேச ைாநிலைானது வபண்ைள் / சிறுமிைளுக்கு எதிரான குற்றங்ைளில் ஈடுபடுஹவாருக்கு 

ைடிவாளம் ஹபாடும் விேைாை, விகரவில், உத்ேர பிரஹேச மாநிலத்தில் உள்ள சாகலைளின் ஓரத்தில் 

பாலியல் வோடர்பான குற்றங்ைளில் ஈடுபடுவகே வழக்ைைாைக் வைாண்டுள்ள வைாடுங்குற்றவாளிைளின் 

நிழற்படங்ைகளத் ோங்கிய போகைைகள கவப்பேற்ைாை, ‘ஆபஹரஷன் துராச்சாரி’ என்றவவான்கறத் 

வோடங்ை முடிவுவசய்துள்ளது.

 

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ேமிழ்நாட்டில் முேன்முகறயாை திருச்சிராப்பள்ளி ைாவட்டத்தில், முன்ஹனாட்ட அடிப்பகடயில், நியாய 

விகலக்ைகடைளில் வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கும் திட்டம் அக்.1 அன்று வோடங்ைப்பட்டது. ேயாமின், 

நயாசின் அடங்கிய திரவத்தில் அரிசிகய நகனத்து உலரகவத்து, அேன்ஹைல் இரும்புச்சத்துமிக்ை 

கபஹரா பாஸ்ஹபட்டுைகள தூவி வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி அேற்குரிய ஆகலைளில் ேயாரிக்ைப்படுகிறது. 

100 கிராம் வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியில் இரும்புச்சத்து 4.25 மில்லி கிராம், ஹபாலிக் அமிலம் 12.5 கைக்ஹரா 

கிராம், கவட்டமின் பி12 0.125 கைக்ஹரா கிராம் ஆகியகவ அடங்கியுள்ளன. திருச்சி ைாவட்டத்தில் 100 

கிகி வழக்ைைான அரிசியுடன் 1 கிஹலா வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ைலக்ைப்பட்டு நியாயவிகலக் ைகடைளில் 

வபாதுைக்ைளுக்கு விநிஹயாகிக்ைப்பட்டது. 

❖ சிவைங்கை ைாவட்டம் திருப்புவனம் அருஹை அைரத்தில் நகடவபற்ற அைழாய்வில், இருபது அடுக்குைள் 

வைாண்ட உகறகிணறு ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. இதுவகர ஆறாம்ைட்ட அைழாய்வில் கிகடத்ே உகற 

கிணறுைளின் உயரத்கேவிட ேற்ஹபாது கிகடத்துள்ள உகறகிணறு அதிை உயரங்வைாண்டோகும். 

❖ சிவைங்கை அருஹை ‘ஆசிரியம்’ பற்றிய 13ஆம் நூற்றாண்டு ைல்வவட்டுைள் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

‘ஆசிரியம்’ என்றால் அகடக்ைலம் ேருேல், பாதுைாப்பு ேருேல் என்று வபாருள். 

❖ உயர்நீதிைன்ற ைதுகர கிகளயில் ைத்திய அரசின் உேவி ேகலகை அரசு வழக்குகரஞராை ைதிர்ஹவல் 

பணிபுரிந்து வந்ோர். அவர் பேவிக்ைாலம் முடிந்ேகேயடுத்து குைரி ைாவட்டம் வவளிக்ஹைாடு கிராைத்கேச் 

ஹசர்ந்ே வழக்குகரஞர் விக்ஹடாரியா வைளரி, அப்பேவிக்கு நியைனம் வசய்யப்பட்டுள்ளார். ேமிழ்நாட்டில் 

வபண் வழக்குகரஞர் ஒருவர் நடுவணரசின் உேவி ேகலகை அரசு வழக்குகரஞராை நியைனம் 

வசய்யப்படுவது இதுஹவ முேல்முகறயாகும். 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                                    2020 அக்ட ாபர் 06 
  

 

ந ப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. G20 தலைவர்கள் உச்சிமாநாட்லை மமய்நிகராக நைத்தவுள்ள நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. மெளதி அரேபியர  

ஈ. இந்தியர 

❖ செளதி அரேபியாவின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, G20 தலைவர்கள் உச்சிமாநாட்லை அந்நாடு வரும் 

நவ.21-22 ஆகிய தததிகளில் நைத்தவுள்ளது. COVID-19 மதாற்றுதநாயால் ஏற்படும் பாதிப்புகலள 

நிவர்த்தி மெய்வதில் இவ்வுச்சிமாநாடு கவனஞ்மெலுத்தும் என்றும் அந்நாடு கூறியது. தடுப்பூசி உற்பத்தி 

மற்றும் விநிதயாகத்திற்காக G20 கூட்டமைப்பு, $21 பில்லியன் ைாைர்களுக்கு தமல் பங்களிப்பு மெய்தது. 

குலைந்தபட்ெ வளர்ச்சிமகாண்ை நாடுகளுக்கான கைன் இலைநீக்க முன்மனடுப்லபயும் இந்த அலமப்பு 

மதாைங்கியுள்ளது. 

2. COVID-19 தடுப்பூசி தளத்லதத் மதாைங்கும்தபாது, மத்திய சுகாதார அலமச்ெர், எந்த நிறுவனத்தின் 100 

ஆண்டுகாை வரைாற்று காைச்சுவலை மவளியிட்ைார்? 
அ. AIIMS 

ஆ. ICMR  

இ. NMA 

ஈ. CSIR 

❖ மத்திய நைவாழ்வு அலமச்ெர் ஹர்ஷ்வர்தன் சிங், ெமீபத்தில், COVID-19 குறித்த அலனத்து ெமீபத்திய 

தகவல்கலளயும் உள்ளைக்கிய ஓர் இலையதளத்லத மதாைங்கினார். நாட்டில் ரைற்ச ாள்ளப்படும் 

COVID-19 தடுப்பூசி குறித்த ஆராய்ச்சி தமம்பாடு மற்றும் மருத்துவப் பரிதொதலனகள் குறித்தலவயும் 

இதில் அைங்கும். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICMR) நூைாண்டுகாை காைச்சுவட்லையும் 

அலமச்ெர் அப்தபாது மதாைங்கிலவத்தார். 

3.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை ‘குல்ஹதுபுஷி’ அலமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. இலங்கக 

ஆ. ரநபரளெ் 

இ. ெரலத்தீவு  

ஈ. இந்தியர 

❖ தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மற்றும் தகரள மாநிைத்தின் மகாச்சினிலிருந்து மாைத்தீவுக்கு ெரக்கு கப்பல் 

தபாக்குவரத்து தெலவலய இந்திய அேசு ச ாடங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல் தெலவயின் மதாைக்கமாக, 

‘MCP Linz’ என்ை கப்பல் வ உ சிதம்பரனார் துலைமுகத்திலிருந்து ெேக்கு மள ஏற்றிக்மகாண்டு மகாச்சி 

துலைமுகத்துக்கு புைப்பட்டுச் மென்ைது. அங்கு தமலும், பல்தவறு ெரக்குகலள ஏற்றிக்மகாண்டு வைக்கு 
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மாைத்தீவில் உள்ள குல்ஹதுபுஷி துலைமுகத்லத அலைந்த பிைகு மாதை துலைமுகத்லத மெப்.29ஆம் 

தததி மென்ைலைந்தது. இந்தக்கப்பல்தெலவலய இந்திய கப்பல் கழகம் மாதத்துக்கு மும்முலை இயக்கும். 

4.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை, “Branded Royal” என்பதுடன் ச ாடர்புமடய உயிரினம் எது? 
அ. பரெ்பு 

ஆ. வண்ணத்துப்பூெ்ெி  

இ. தவகள 

ஈ. கடலரகெ 

❖ “Branded Royal” என்று மபயரிைப்பட்ை ஓர் அரியவலக வண்ைத்துப்பூச்சி, அண்லமயில், நீைகிரியின் 

தகாத்தகிரி மலைச்ெரிவுகளில் காைப்பட்ைது. இந்த வலக வண்ைத்துப்பூச்சிலய, 1888ஆம் ஆண்டில், 

GF ஹாம்ப்ென் என்பவர் ஆவைப்படுத்தியிருந்தார். இந்த வண்ைத்துப்பூச்சிபற்றி இதுதபான்ை ஒரு 

பதிவுமட்டுதம தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. இது (Tajuria melastigma) லைமெனிட் வம யினைாகும். 

5.யார் தலைலமயின்கீழ், பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020 தயாரிக்கப்பட்ைது? 
அ. அபூர்வர ெந்திேர  

ஆ. ேரஜீவ் குெரர் 

இ. ேரஜ்நரத் ெிங் 

ஈ. அஜீத் ரதரவரல் 

❖ பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020’ஐ பாதுகாப்பு அலமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் புது 

தில்லியில் மவளியிட்ைார். கைந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதன்முலையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பாதுகாப்பு 

தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை, உள்நாட்டு மதாழில்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கவும், பாதுகாப்பு 

தளவாைங்கள் உற்பத்தியில் தற்ொர்லப எட்ைவும் அவ்வப்தபாது திருத்தப்பட்டு வருகிைது. இதலன 

வடிவலமப்பதற்காக முதன்லம ஆய்வுக்குழு ஒன்லை தலைலம இயக்குநர் (மகாள்முதல்) அபூர்வா 

ெந்திரா தலைலமயில் 2019 ஆகஸ்டில் பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் அலமத்தது. 2020 அக்தைாபர் 1 அன்று 

பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020 அமலுக்கு வந்தது. 

6. ‘Health in India’ என்ை தலைப்பில் ஓர் ஆய்வறிக்லகலய மவளியிட்டுள்ள மத்திய அலமச்ெகம் எது? 
அ . புள்ளியியல் ெற்றுெ் திட்ட அெலரக்க அகெெ்ெகெ்  

ஆ. மபண்கள் ெற்றுெ் குழந்கதகள் ரெெ்பரட்டு அகெெ்ெகெ் 

இ. நுகர்ரவரர் விவகரேங்கள், உணவு ெற்றுெ் மபரது வழங்கல் அகெெ்ெகெ் 

ஈ. நலவரழ்வு அகெெ்ெகெ் 

❖ ‘Health in India’ என்ை தலைப்பில் ஓர் ஆய்வறிக்லகலய புள்ளியியல் & திட்ை அமைாக்கம் அலமச்ெகம் 

மவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வறிக்லக, NSS அட்ைவலை 25.0 (குடும்ப நுகர்வு: நைவாழ்வு) ஊைாக 

தெகரிக்கப்பட்ை தகவல்களின் அடிப்பலையில் அலமந்துள்ளது. இந்த அறிக்லகயின்படி, சொோஷ்டிரிய 

மக்கள், மவகு எளிதாக தநாயால் பீடிக்கப்படுகின்ைனர். 
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7.இந்திய தரக்கழகத்துைன் இலைந்து மத்திய சுற்றுைா அலமச்ெகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மெயலியின் 

(app) மபயர் என்ன? 
அ. அதிதி (ADHITHI) 

ஆ. ெரதி (SAATHI)  

இ. வருகரவ! (WELCOME!) 

ஈ. வியக்கத்தக்கது (INCREDIBLE) 

❖ உைக சுற்றுைாத் துலைலய கருத்தில்மகாண்டு இந்திய தரக்கழகத்துைன் இலைந்து SAATHI என்ற 

செயலிமய சுற்றுைா அலமச்ெகம் அறிமுகம் மெய்துள்ளது. பாதுகாப்பு தரங்கள் மற்றும் மெயல்பாடுகலள 

பராமரிப்பதிலும் விருந்ததாம்பல் மதாழிற்துலைக்கும் இந்தச் மெயலி உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

இது ஊழியர்களிலைதய நம்பிக்லகலய வளர்க்கும். வியத்தகு இந்தியா சுற்றுைா வழிநைத்திகள் 

ொன்ைளிப்புத் திட்ைம் குறித்த ‘Pathik’ என்ை திமேப்பைமும் மவளியிைப்பட்ைது. 

8.அண்லமயில், ICT துளிர் நிறுவனங்கள் விருது – 2020’ஐப் மபற்ை இன்தைாட் மைக்னாைஜிஸ் ொர்ந்த 

மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளம்  

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ோ்நாடோ 

❖ புத்தாக்கத்தின் மூைம் டிஜிட்ைல் ஒலிபரப்பு ஏற்பிகள் துலையில் சிைந்து விளங்கியலமக்காக, தகரள 

மாநிைம் மகாச்சிலயச் ொர்ந்த இன்தைாட் மைக்னாைஜிஸ், ICT துளிர் நிறுவனங்கள் விருது-2020’ஐ 

மவன்றுள்ளது. இந்த நிறுவனத்லத தகரள துளிர் நிறுவனங்கள் இயக்கம் (KSUM) ஆதரித்து வருகிைது. 

இந்திய வர்த்   ைற்றும் ச ாழிற்துமற ொர்ந்  அமைப்பு ளின் கூட்டமைப்பு (ASSOCHAM) மத்திய 

மின்னணு & தகவல் மதாழினுட்ப அலமச்ெகம் மற்றும் எரிக்ென் இலைந்து இந்நிகழ்லவ நைத்தின. 

9.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை, ‘கங்கா அவதைாகன்’ என்ைால் என்ன? 
அ. பேப்புகே 

ஆ. அருங்கரட்ெியகெ்  

இ. நிகனவு அஞ்ெல்தகல 

ஈ. கரல்வரய் 

❖ நமாமி கங்லக திட்ைத்தின்கீழ் ஆறு மிகப்மபரிய வளர்ச்சித் திட்ைங்கலள உத்தரகண்டில் பிரதமர் தமாடி 

மதாைக்கிலவத்தார். கங்லகயாற்லைப்பற்றிய பிரத்திதயக அருங்காட்சியகமான ‘கங்கா அவதைாகன்’ 

என்பலதயும் அவர் ஹரித்துவாரில் திைந்துலவத்தார். “Rowing Down the Ganges” என்னும் நூலையும் 

ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின் புதிய இைச்சிலனலயயும் அவர் அப்தபாது மவளியிட்ைார். ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின் 

கீழ் கிராமப்பஞ்ொயத்துகள் மற்றும் நீர்குழுக்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கலளயும் அந்நிகழ்ச்சியின்தபாது 

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி மவளியிட்ைார். 
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10.எந்த நாட்தைாடு ‘பசுலம முக்கியத்துவ பங்களிப்பு’ நிறுவப்படுவதாக இந்தியா அறிவித்துள்ளது? 
அ. பின்லரந்து 

ஆ. சுவிெ்ெர்லரந்து 

இ. மடன்ெரர்க்  

ஈ. பிேரன்ஸ் 

❖ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி மைன்மார்க்கின் பிரதமரான மமட்தை பிரமைரிக்ெனுைனான முதல் மமய்நிகர் 

உச்சிமாநாட்டில் கைந்துமகாண்ைார். கூட்டு அறிக்லகயின்படி, அரசியல், எரிெக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

கல்வி உள்ளிட்ை பல்தவறு துலைகளில் தற்தபாதுள்ள ஒத்துலழப்புக்கான கூட்டு ஆலையத்தின் 

அடிப்பலையில் புதிய ‘பசுலம முக்கியத்துவ பங்களிப்பு - Green Strategic Partnership’ நிறுவப்படும்.

 

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ உழவர்களுக்கு மிகக்குலைந்த வாைலகயில் உழவு எந்திரங்கள் உள்ளிட்ை எந்திரங்கலள வழங்கும் 

திட்ைத்லத தமிழ்நாடு முதைலமச்ெர் க. பழனிொமி மதாைங்கிலவத்துள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சிறு மற்றும் நடுத்தரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக மும்பப பங்குச்சந்பத (BSE) 

ஆனது கீழ்க்கொணும் எந்த வங்கியுடன் கூட்டிபைந்துள்ளது? 
அ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

ஆ. YES வங்கி  

இ. ககோட்டக் மஹிந்திரோ வங்கி 

ஈ. ஐசிஐசிஐ வங்கி 

❖ சிறு மற்றும் நடுத்தரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கு (SME) ஊக்கமளிப்பதற்காக YES வங்கியுடனொன ஓர் 

ஒப்பந்தத்தில் பகயெழுத்திட்டுள்ளதாக மும்பப பங்குச்சந்பத (BSE) அறிவித்துள்ளது. BSE’இன் கூற்றுப் 

படி, பட்டிெலிடப்பட்டுள்ள SME’களுக்கு விழிப்புைர்வு மற்றும் அறிவுப்பகிர்வு திட்டங்களின் மூலம், 

ஏற்றுமதி மமம்பாடு மற்றும் வங்கியிெல் & நிதியிெல் தீர்வுகள் ஆகிெவற்றில் அதிகாரமளிப்பபத இந்த 

ஒப்பந்தம் தனது மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. பட்டிெலிடப்பட்ட SME’களுக்கு தனிப்பெனாக்கப்பட்ட 

மசபவகள் மற்றும் தொரிப்புகபளயும் YES வங்கி வழங்கும். 

2.அண்பமச் யசய்திகளில் இடம்யபற்ற, ‘Cat Que’ என்பது எந்த நாட்டில் கண்டறிெப்பட்ட நச்சுயிரிொகும்? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. சீனோ  

இ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள் 

ஈ. மகன்யோ 

❖ இந்திெ மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் (ICMR) ஓர் அண்பமெ எச்சரிக்பக அறிவிப்பின்படி, சீனாவில் 

‘Cat Que’ என்ற ஒரு புதிெ வபக பவரஸ் கண்டறிெப்பட்டுள்ளது. இந்த பவரஸ் சீனா & விெட்நாமில் 

உள்ள கியூயலக்ஸ் யகாசுக்கள் மற்றும் பன்றிகளிலிருந்து பரவுகிறது. ICMR’இன் கூற்றுப்படி, இந்த வபக 

கியூயலக்ஸ் யகாசுக்களுக்மகற்ற இனப்யபருக்க காலநிபல இந்திொவில் நிலவி வருகிறது. இது இந்திெ 

மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழில் யவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

3.மனிதவுரிபமகள் குழுமமான பன்னாட்டு அபவ, எந்த நாட்டிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள் 

ஆ. இந்தியோ  

இ. சீனோ 

ஈ. வட மகோோியோ 

❖ மனிதவுரிபமகள் குழுமமான பன்னாட்டு யபாது மன்னிப்பு அபவொனது தான் இந்திொவில் நடத்தி 

வரும் அபனத்து பரப்புபர மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகபளயும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. உரிபம 

மீறல்கள்குறித்து மபசிெதற்காக வங்கிக்கைக்குகபள அரசு முடக்கியுள்ளது என குழு யதரிவித்துள்ளது.  
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❖ ஜம்மு-காஷ்மீரில் நிகழ்ந்த உரிபம மீறல்கள் மற்றும் தில்லியில் நடந்த கலவரங்கள் குறித்து இந்தப் 

பன்னாட்டு யபாது மன்னிப்பு அபவ முன்னர் எடுத்துபரத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4. MSF’இன்கீழ் வங்கிகளுக்கான மமம்பட்ட கடன் வசதிபெ, ரிசர்வ் வங்கி, எதுவபர நீட்டித்துள்ளது? 
அ. 2021 ஜனவரி 

ஆ. 2021 மோோ்ச்  

இ. 2021 ஏப்ரல் 

ஈ. 2021 ஜூன் 

❖ இந்திெ ரிசர்வ் வங்கியொனது (RBI) வங்கிகளுக்கு வழங்கும் மமம்பட்ட கடன் வசதிபெ மமலும் ஆறு 

மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 2021 மார்ச்.31 வபர பைப்புழக்க பற்றாக்குபறபெ பூர்த்தி யசய்ெ, MSF 

திட்டத்தின்கீழ் கடன் யபறுவதற்கான வசதி இதுவாகும். கடந்த மார்ச் மாதத்தில், RBI, வங்கிகளின் நிகர 

மதபவயின் வரம்பப 2 சதவீதத்திலிருந்து 3 சதவீதமாக அதிகரித்திருந்தது. 

5. னது ஐந்தாண்டுகால விண்மீன்கள் படமாக்கல் பணிபெ நிபறவுயசய்துள்ள இந்திெ விண்யவளி 

யசெற்பகக்மகாள் எது? 
அ. அஸ்ட்கரோஸோட்  

ஆ. ோிஸோட் 

இ. கோோ்கடோஸோட் 

ஈ. மதற்கோசிய மசயற்ககக்ககோள் 

❖ இந்திொவின் முதல் பன்னபலநீள வானிெல்சொர் தசயற்ககக்ககொளொன “அஸ்ட்மராஸாட்”, சமீபத்தில் 

விண்யவளியில் தனது ஐந்தாண்டு கால விண்மீன்கள் படமாக்கல் பணிபெ நிபறவுயசய்துள்ளது. 

இந்தச் யசெற்பகக்மகாபள இந்திெ விண்யவளி ஆய்வு பமெம் (ISRO) கடந்  2015’இல் ஏவிெது. இது, 

எண்ணூறு தனித்துவமான விண்மூலங்களில் ஆயிரத்துக்கும் மமற்பட்ட ஆய்வுகபள யவற்றிகரமாக 

மமற்யகாண்டது. புவியிலிருந்து சுமார் 10 பில்லிென் ஒளிொண்டுகள் யதாபலவில் அபமந்துள்ள ஒரு 

விண்மீன் திரளும் இபதப் பென்படுத்தி கண்டறிெப்பட்டுள்ளது. 

6.எந்த நடிகருக்கு, UNDP’இன் “SDG சிறந்த மனிதமநெச் யசெற்பாட்டாளர்” விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. சிவகோோ்த்திககயன் 

ஆ. கீோ்த்தி சுகரஷ் 

இ. கசோனு சூத்  

ஈ. தீபிகோ படுககோகன 

❖ நடிகர் மசானு சூத் அவர்களுக்கு ஐநா வளர்ச்சித் திட்டத்தின் (UNDP) “SDG சிறந்த மனிதமநெச் 

யசெற்பாட்டாளர் விருது” வழங்கப்பட்டுள்ளது. புலம்யபெர்ந்மதார், அெல்நாடுகளில் சிக்கித்தவிக்கும் 

மாைாக்கபர மீண்டும் இந்திொவுக்குக் யகாண்டுவருவதற்கான அவரது தன்னலமற்ற உதவிக்காக 
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அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள மருத்துவமபனகளில் பணிொற்றும் சுகாதார 

ஊழிெர்களுக்காக மும்பபயில் உள்ள தனது உைவகத்பதயும் அவர் திறந்து பவத்தார். 

7.பிளிப்கார்ட் ஆனது எந்தக் காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் இபைந்து இபைவழி பைமமாசடிகளுக்கான 

காப்பீட்டுத் திட்டத்பத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 
அ. கதசிய கோப்பீட்டு நிறுவனம் 

ஆ. பஜோஜ் அகையன்ஸ்  

இ. TATA AIG 

ஈ. சுந்தரம் கோப்பீடு 

❖ பிளிப்கார்ட் மற்றும் பஜாஜ் அபலென்ஸ் ஆகிெ நிறுவனங்கள் இபைந்து “டிஜிட்டல் சுரக்ஷா குழுமக் 

காப்பீட்பட” வழங்க முன்வந்துள்ளன. இபைெவழித் தாக்குதல்கள், இபைெவழி மமாசடிகள் (அ) 

இபைெதளங்களில் இதுமபான்ற பிற நடவடிக்பககள் காரைமாக ஏற்படும் பை இழப்புகளுக்கு 

எதிராக தங்கபள தற்காத்துக்யகாள்ள விரும்பும் வாடிக்பகொளர்கபள காப்பபத இந்தக் காப்பீட்டுத் 

திட்டம் மநாக்கமாகக்யகாண்டுள்ளது. இக்காப்பீட்டுத் திட்டம், இபைவழி மமாசடி ஏற்பட்டால், காப்பீடு 

யசய்ெப்பட்ட முழுத்யதாபகபெயும் காப்பீடுதாரருக்கு வழங்குகிறது. 

8.எந்த நாட்டிலிருந்து 72,000 தாக்குதல் துப்பாக்கிகபள இந்திொ வாங்கவுள்ளது? 
அ. இஸ்ரரல் 

ஆ. ஈரரன் 

இ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

ஈ. இரஷ்யர 

❖ பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தபலபமயிலான பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் யகாள்முதல் கழகம் 

ஆனது `2290 மகாடி மதிப்புள்ள யகாள்முதல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதலளித்துள்ளது. இத்திட்டங்களுள் 

ஐக்கிெ அயமரிக்க நாடுகளிலிருந்து 72,000 தாக்குதல் துப்பாக்கிகள் யபறுவதும் அடங்கும். உள்நாட்டுத் 

யதாழிலகங்கள் மற்றும் அெல்நாட்டு விற்பபனொளர்களிடமிருந்து இபவ யகாள்முதல் யசய்ெப்படும். 

இது, ‘தற்சார்பு இந்திொ’ யகாள்பகயுடன் இைக்கமாக உள்ளதாக யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.தமிழ்நாட்டில், புதிெ ‘மசமிப்புக்கிடங்பகத்’ யதாடங்கியுள்ள மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது? 
அ. பிளிப்கோோ்ட் 

ஆ. கிளவுட் மடயிை் 

இ. அைிபோபோ 

ஈ. அகமசோன்  

❖ முதன்பம மின்னணு வணிக நிறுவனமான அமமசான் தனது புதிெ மசமிப்பு பமெத்பத தமிழ்நாட்டில் 

யதாடங்கியுள்ளது. இது, அந்நிறுவனத்தின் வபலெபமப்பப தமிழ்நாட்டில் வலுப்படுத்துவபத மநாக்கம் 

எனக்யகாண்டுள்ளது. இவ்வசதி, தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மவபலவாய்ப்புகபள வழங்கும் மற்றும் 
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யபாருளாதாரத்திற்கு ஓர் ஊக்கத்பத அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏழு இலட்சம் கன அடி 

அளவுக்கு மசமிப்பு இடம் யகாண்டுள்ள இந்தச்மசமிப்புக்கிடங்கில், இலட்சக்கைக்கான தொரிப்புகள், 

உபகரைங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள் ஆகிெவற்பறச் மசமிக்கவிெலும். 

10.மத்திெ எரிசக்தி அபமச்சகத்துடன் பகயெழுத்திட்டு, 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான தனது இலக்குகபள 

நிர்ையித்துள்ள யபாதுத்துபற நிறுவனம் எது? 
அ. ONGC 

ஆ. NTPC  

இ. PFC 

ஈ. GAIL 

❖ மத்திெ எரிசக்தி அபமச்சகத்துடனொன ஒப்பந்தம் ஒன்றில் அண்பமயில் NTPC பகயெழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தத்தில், 2020-21ஆம் நிதிொண்டில் அபடெ மவண்டிெ இலக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

340 BU மின்னுற்பத்தி, 15 மில்லிென் யமட்ரிக் டன் நிலக்கரி தொரிப்பு, `21,000 மகாடி முதலீட்டு 

யசலவினங்கள் மற்றும் யசெல்பாடுகளிலிருந்து `98,000 மகாடி வருவாய் ஆகிெபவ சிறப்புப்பிரிவின் 

கீழ் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிெ இலக்குகளாம். CAPEX உள்ளிட்ட இதர நிதி அளவுமகால்களும் 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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