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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.சிறார்களின் உரிமைகமை மைம்படுத்துதற்கு ஆதரவாக வாதிடுவதற்கு, UNICEF’ஆல் ததரிவு தெய்யப்பட்ட
நடிகர் யார்?
அ. அமிதாப் பச்சன்
ஆ. இரம்யா கிருஷ்ணன்
இ. ஆயுஷ்மான் குா்ரானா 
ஈ. ஐஸ
் வா்யா ராய்
❖ “ஒவ்தவாரு குழந்மதக்கும்” என்ற தபயரிலான தனது குழந்மதகள் உரிமை பரப்புமரத் திட்டத்துக்காக
UNICEF இந்தியா, நடிகர் ஆயுஷ்ைான் குர்ரானாமவ ததரிவு தெய்துள்ைது. குழந்மதகளுக்கு எதிரான
வன்முமறமய முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவதற்கான UNICEF’இன் குரலாக ஆயுஷ்ைான் குர்ரானா
இனி விைங்குவார். முன்னதாக, கால்பந்து வீரர் மடவிட் தபக்காம், இமத திட்டத்திற்காக UNICEF’இல்
இணைந்தார்.

2.ெமீபத்தில் தவளியிடப்பட்ட தபாருைாதார ொர்பற்ற நிமல குறியீடு – 2020’இல், இந்தியா அமடந்துள்ை
தரநிமல என்ன?
அ. 55
ஆ. 105 
இ. 125
ஈ. 128
❖ தபாருைாதார ொர்பற்ற நிமல குறியீடு - 2020’இல், இந்தியா 105ஆவது இடத்தில் உள்ைது. ‘உலகின்
தபாருைாதார ொர்பற்ற நிமல: 2020 ஆண்டறிக்மக’மய புது தில்லிமயச் ொர்ந்த ைதியுமரயகைான
குடிமை ெமூக மையத்துடன் இமைந்து கனடாவின் பிமரெர் நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ைது. இந்த
அறிக்மகயின்படி, ஹாங்காங் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகியமவ இக்குறியீட்டில் முதலிடத்தில் உள்ைன.

3.தமலமை தகவிைக்க அலுவலர் நியைனம் ததாடர்பாக வங்கிகளுக்கு வழிகாட்டுதல்கமை தவளியிட்ட
அமைப்பு எது?
அ. நிதி அமமச்சகம் 
ஆ. இந்திய பங்கு & பாிவா்த்தமன வாாியம்
இ. மத்திய ஊழல் கண
் காணிப்பு ஆமணயம்
ஈ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி
❖ வங்கிகளில் இைக்க தெயல்பாடுகள் ைற்றும் தமலமை தகவிைக்க அலுவலரின் பங்கு ததாடர்பான
வழிகாட்டுதல்கமை ரிெர்வ் வங்கி (RBI) தவளியிட்டுள்ைது. அமனத்து வங்கிகளிலும் வாரியத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இைக்கக்தகாள்மக ைற்றும் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தமலமை தகவிைக்க அலுவலர்
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கட்டாயம் இருக்கமவண்டும் என இவ்வழிகாட்டுதல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இத்தமலமை தகவிைக்க
அலுவலர், வங்கியின் தபாது மைலாைர் பதவிக்கு இமையாக மூத்த நிர்வாகியாக இருப்பார்.

4.இந்மதா-பசிபிக்

பிராந்தியத்தில் அமைதி விமைவதற்காக, ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள் (USA), எந்த

நாட்டுடனான பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைது?
அ. இந்தியா
ஆ. மாலத்தீ வு 
இ. இலங்மக
ஈ. ஜப்பான்
❖ ைாலத்தீவுக்கும் ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகளுக்கும் இமடமய ஓர் உத்திொர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஓர்
இராணுவ ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தம் ெமீபத்தில் மகதயழுத்தானது. "அதைரிக்க பாதுகாப்புத்துமறக்கான
கட்டணைப்பு - ைாலத்தீவு பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்திற்கு இமடமயயான உறவு” இந்தியப் தபருங்கடலில்
அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்மபப்மபணுவதற்கான ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்க முற்படுகிறது. முன்னதாக,
கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில், இரு நாடுகளுக்கிமடயில் முன்தைாழியப்பட்ட, பமடகளின் ஒப்பந்தத்மத
இந்தியா எதிர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

5.எந்த ைத்திய அமைச்ெகத்தின்கீழ், தமரவிரிப்பு ஏற்றுைதி வைர்ச்சிக் கழகம் தெயல்படுகிறது?
அ. MSME அமமச்சகம்
ஆ. ஜவுளி அமமச்சகம் 
இ. வணிகம் மற்றும் ததாழிற்துமற அமமச்சகம்
ஈ. வட கிழக்குப் பிராந்திய வளா்ச்சி அமமச்சகம்
❖ இந்தியாவிலிருந்து தமரவிரிப்புகள் ைற்றும் பிற ததாடர்புமடய தபாருட்களின் ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிப்
-பதற்காக, கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில், ஜவுளி அமைச்ெகத்தால் தமரவிரிப்பு ஏற்றுைதி வைர்ச்சிக் கழகம்
(CEPC) நிறுவப்பட்டது. அண்மையில், தைய்நிகராக மூன்று நாட்களுக்கு நமடதபறும் வாங்குபவர் விற்பமனயாைர் ெந்திப்மப இவ்வமைப்பு அறிவித்ததால், அண்மைச் தெய்திகளில் இடம்பிடித்தது.
❖ ஆஸ்திமரலியா ைற்றும் அமததயாட்டிய நாடுகளில், இந்தச் ெந்திப்பு தனது கவனத்மதச் தெலுத்தும்.
ஏதனனில், அந்நாடுகளுக்கு மகயால் தயாரிக்கப்பட்ட தமரவிரிப்புகமை இந்தியா மிகப்தபரிய அைவில்
ஏற்றுைதி தெய்து வருகிறது.

6.அண்மைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, பக்ஜான் எண்தைய்க் கிைறு அமைந்துள்ை ைாநிலம் எது?
அ. மமகாலயா
ஆ. அஸ
் ஸாம் 
இ. மணிப்பூா்
ஈ. மிமசாரம்
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❖ கிழக்கு அஸ்ஸாமின் டின்சுகியா ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ை எண்தைய் இந்திய நிறுவனத்தின் (OIL)
பக்ஜான் எண்ணைய்க் கிைறு மூடப்பட்டுள்ைது. உபகரைங்கள் தெயலிழந்த காரைத்தால், இந்த
எண்தைய்க் கிைற்றில், தபரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. கட்டுப்பாடற்ற எரிவாயு பரவல் காரைைாக அதிக
மவகத்தில் அத்தீ பரவியது. எண்தைய் இந்திய நிறுவனமும் அயல்நாட்டு வல்லுநர்களும் இமைந்து
கிட்டத்தட்ட 110 நாட்களுக்குப் பிறகு அத்தீமயக் கட்டுக்குள் தகாண்டுவந்தனர்.

7.தவனிஸ் திமரப்பட விழா - 2020’இல், “சிறந்த திமரக்கமத” விருமத தவன்ற இந்திய திமரப்படம்
எது?
அ. தெலாமரா
ஆ. சன் மரஸ
்
இ. சீமராஜா
ஈ. தி டிமசபிள் 
❖ ைராத்தி தைாழி திமரப்படைான ‘The Disciple’, தவனிசு திமரப்பட விழா–2020’இல் ‘சிறந்த திமரக்கமத’
விருமத தவன்றுள்ைது. இந்தத் திமரப்படத்மத மெதன்யா தம்ஹாமன இயக்கியுள்ைார். பாரம்பரிய
ஹிந்துஸ்தானி பாடகரின் தனிப்பட்ட ைற்றும் ததாழிற்முமற அனுபவங்கமை இப்படம் விவரிக்கிறது.
ைதிப்புமிக்க, ‘FIPRESCI’ விருமதயும் இது தபற்றுள்ைது. மொலி ஜாமவா இயக்கிய ‘மநாைட்மலண்ட்’
திணைப்படம், இந்த விழாவில், “தங்க சிங்கம்” விருமத தவன்றது.

8.இந்திய

வாகனங்களில் உமிழ்வு & பாதுகாப்பு அம்ெங்கமை மைம்படுத்துவதற்கான விதிமுமறகமை

அறிவித்துள்ை அமைச்ெகம் எது?
அ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற வறுமம ஒழிப்பு அமமச்சகம்
ஆ. நிதி அமமச்சகம்
இ. சாமலப் மபாக்குவரத்து & தநடுஞ்சாமல அமமச்சகம் 
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ இந்திய வாகனங்களில் உமிழ்வு & பாதுகாப்பு அம்ெங்கமை மைம்படுத்துவதற்கான விதிமுமறகமை
ைத்திய ொமலப் மபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ைது. இந்திய வாகனங்களுக்கான பூட்டுதல்
இல்லா நிறுத்த அமைப்பு (ABS), வளிப்மபகள், பின்புற வாகன நிறுத்த உதவி அணைப்பு ைற்றும் மைாதல்
தரநிமலகளுக்கான வமரவு அறிவிப்புகமையும் அவ்வமைச்ெகம் தவளியிட்டுள்ைது.
❖ இத்தமகய விதிமுமறகளில் வைர்ந்த நாடுகளுக்கிமையாக இந்திய வாகனத் ததாழிற்துமறமயக்
தகாண்டுவருவதற்கான திட்டங்கள் உள்ைன என்றும் அமைச்ெகம் கூறியுள்ைது.

9.அண்மையில்

எந்த ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ை மூன்று தபட்மராலிய திட்டங்கமை இந்தியப் பிரதைர்

திறந்து மவத்தார்?
அ. உத்தர பிரமதசம்

ஆ. மத்திய பிரமதசம்

இ. பீகாா் 

ஈ. அஸ
் ஸாம்
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❖ பிரதைர் மைாடி, பீகார் ைாநிலத்தில், தபட்மராலியத்துமற ததாடர்பான மூன்று முக்கியத் திட்டங்கமை
காதைாலிக்காட்சிமூலம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். துர்காபூர்–பங்கா பிரிவில், பாரதிப் –ஹால்தியாதுர்காபூர் மபப்மலன் விரிவாக்கத் திட்டம் ைற்றும் 2 LPG நிரப்பும் நிமலயங்கள் இந்தத் திட்டங்களுள்
அடங்கும். ைத்திய தபட்மராலியம் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கும் இந்திய
எண்தைய் நிறுவனமும் (IOC) ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனமும் (HPCL) இவற்மற நிர்ைாணித்துள்ைன.

10.ெமீபத்தில்

நடந்த ASEAN-இந்தியா அமைச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கு இமைந்து தமலமைதாங்கியவர்

யார்?
அ. உள்துமற அமமச்சா்
ஆ. தவளியுறவு அமமச்சா் 
இ. பிரதமா்
ஈ. தவளியுறவு தசயலாளா்
❖ ைத்திய தவளியுறவு அமைச்ெர் S தஜய்ெங்கர், இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியததாடு ASEAN இந்தியா அமைச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கும் இமைந்து தமலமைதாங்கினார். இக்கூட்டம் ஒரு தைய்நிகர்
முமறமையில் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் 10 ASEAN உறுப்பு நாடுகளின் அமைச்ெர்களும் இந்தியாவின்
தவளியுறவு அமைச்ெரும் பங்மகற்றனர். இக்கூட்டத்தின்மபாது, புதிய ASENA - இந்தியா தெயல் திட்டம்
(2021-2025) ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ திருச்சி ெரக காவல்துமற ைற்றும் இன்டர்மநஷனல் ஜஸ்டிஸ் மிஷன் இமைந்து திருச்சி ெரகத்தில்
உள்ை ஐந்து ைாவட்டங்களில், தபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கான பாதுகாப்பான வன்முமறயற்ற
ெமூகத்மத உருவாக்கும் மநாக்கில் “மகடயம்” என்ற திட்டத்மத ததாடங்கியுள்ைன. இத்திட்டைானது
திருச்சி, கரூர், அரியலூர், தபரம்பலூர் & புதுக்மகாட்மட ஆகிய 5 ைாவட்டங்களில் தெயல்படுத்தப்படும்.
❖ ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமையின் உதவியுடன், உயர்தர மைம்பாட்டு மையம் நிறுவிட
தமிழ்நாடு திறன் மைம்பாட்டுக் கழகத்துக்கும், இராம்மகா சிதைண்ட்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் இமடமய
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகதயழுத்தானது.
❖ தமிழ்நாட்டில், ஐம்பதாயிரம் மவமலயற்ற நபர்களுக்கு, இமையவழியில், இலவெைாக கல்வி ைற்றும்
பயிற்சியளிப்பதற்கு, ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்ெர் க பழனிொமி முன்னிமலயில், தமிழ்நாடு
திறன் மைம்பாட்டுக்கழகத்திற்கும், மகார்தஸரா நிறுவனத்திற்கும் இமடமய ஒப்பந்தைாகியுள்ைது.
❖ தில்லியில், 2019 ஜூமலயில், 55ஆவது அகில இந்திய திறன் மபாட்டி நடந்தது. இதில், மகவிமனஞர்
பயிற்சியில், தமிழ்நாடு சிறந்த ைாநிலைாக மதர்வுதெய்யப்பட்டது. ைத்திய அரசின் திறன் மைம்பாடு ைற்றும்
ததாழில்முமனவு அமைச்ெகம் ொர்பில், பாராட்டுச்ொன்றிதழ் ைற்றும் சுழற்மகடயம் வழங்கப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.திரிபுரா மாநிலத்தின் முதல் சிறப்பு ப

ாருளாதார மண்டலம் (SEZ) எங்கு அமமக்கப் டுகிறது?

அ. அகர்தலர
ஆ. சப்ரூம் 
இ. தர்மரநகர்
ஈ. ககலரஷகர்
❖ திரிபுரா மாநிலத்தின் சப்ரூமில் ஒரு சிறப்பு ப ாருளாதார மண்டலம் (SEZ) கட்டுவதற்காக, அண்மமயில்
அடிக்கல் நாட்டப் ட்டது. இது, அம்மாநிலத்தின் முதல் SEZ ஆகும். `635 ககாடி பசலவில் கட்டப் ட்டு
வரும் இந்த SEZ, இரப் ர், மூங்கில், ஜவுளி மற்றும் உணவுப் தப் டுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம்
பசலுத்தும். திரிபுராவின் தமலநகர் அகர்தலாவிலிருந்து 130 கிமீ பதாமலவில் சப்ரூம் அமமந்துள்ளது.

2.சாலி புயலால்

ாதிக்கப் ட்டு, அதன் மாகாணங்களில் அவசரநிமலமய அறிவித்த நாடு எது?

அ. ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகள் 
ஆ. ஆஸ
் திரேலியர
இ. ஜப்பரன்
ஈ. பிலிப்பபன்ஸ
்
❖ பவப் மண்டல புயல் சாலி காரணமாக ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகளின் (USA) கடகலார மாகாணமான
லூசியானாவின் ஆளுநர், அம்மாகாணத்தில் அவசரநிமலமய அறிவித்துள்ளார். இந்த பவப் மண்டல
புயல் ஒரு சூறாவளியாக வலுப்ப றும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. கமலும் லூசியானா மாகாணத்தின்
நிலப் ரப்பிற்கு நகரும்க ாது, இது, மீண்டும் பவப் மண்டல புயலாக லவீனமமடயும்.

3. 1962’க்குப் பிறகு முதன்முமறயாக ஆசியாவின் ப

ாருளாதாரம் சரியும் என மதிப்பிட்டுள்ள நிறுவனம்

எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 
இ. BRICS வங்கி
ஈ. பன்னரட்டுச் மசலவரணி நிதியம்
❖ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கூற்றுப் டி, 1962’க்குப் பிறகு முதன்முமறயாக ஆசியாவின் ப ாருளாதாரம்
சரியும். பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியில் 0.1% அதிகரிக்கும் என இவ்வங்கி முன்பு கணித்திருந்தது.
தற்க ாது, 2020ஆம் ஆண்டில் ஆசியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி (GDP) 0.7% குமறந்து, 2021ஆம்
ஆண்டில் 7.7 சதவீதமாக உயரும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. இந்தியாவின் GDP, நடப் ாண்டு 9%ஆக
குமறயும் என் மதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
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கங்மக’ திட்டம் மற்றும் ‘அம்ருத்’ திட்டத்தின்கீழ், எந்த மாநிலத்தில், ல்கவறு திட்டங்கமள

பிரதம அமமச்சர் பதாடங்கி மவத்துள்ளார்?
அ. உத்தே பிேரதசம்
ஆ. பீகரர் 
இ. குஜேரத்
ஈ. மத்திய பிேரதசம்
❖ ‘கங்மகயாற்மற தூய்மமப் டுத்தும் திட்டம்’ & ‘அம்ருத்’ திட்டங்களின்கீழ் பீகாரில் ல திட்டங்கமள
பிரதமர் பதாடங்கிமவத்தார். க யூரில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமலயம், ாட்னா, சிவன், மற்றும் சாப்ரா
நகரங்களில் புதுப்பிப்பு மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்துக்காகன அடல் திட்டம் (அம்ருத்) என 4 திட்டங்கள்
பதாடங்கிமவக்கப் ட்டன. இதுதவிர, முங்கர், ஜமல்பூர் ஆகிய இடங்களில் குடிநீர் வழங்கல் திட்டங்கள்,
முசா ர்பூரில் ‘கங்மகயாற்மற தூய்மமப் டுத்தும் திட்ட’த்தின்கீழ் ஆற்றுப் டுமக கமம் ாட்டுத் திட்டம்
ஆகியவற்றுக்கும் அடிக்கல் நாட்டப் ட்டன.

5.அரசாங்கத்தால்

தாக்கல் பசய்யப் ட்ட புதிய வங்கி ஒழுங்குமுமற (திருத்த) மகசாதா, எந்த வமக

நிறுவனங்கமள மறுசீரமமக்க, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு அதிகாரமளிக்கிறது?
அ. அயல்நரட்டு வங்கிகள்
ஆ. கூட்டுறவு வங்கிகள் 
இ. நிதி நிறுவனங்கள்
ஈ. சீட்டு நிதியங்கள்
❖ இந்திய அரசாங்கத்தால் தாக்கல் பசய்யப் ட்ட புதிய வங்கி ஒழுங்குமுமற (திருத்த) மகசாதா, கூட்டுறவு
வங்கிகமள மறுசீரமமக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (RBI) அதிகாரம் அளிக்கிறது. இந்த மகசாதாமவ
நாடாளுமன்றத்தின் ருவகால அமர்வின் முதல் நாளில் நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல்
பசய்தார். அவசரச்சட்ட வடிவில் முன்பு தாக்கல் பசய்யப் ட்ட இம்மகசாதா, பின்னர் திரும் ப் ப றப் ட்டது.
இத்திருத்தத்தின்கீழ், ரிசர்வ் வங்கியால் நலிவமடந்த கூட்டுறவு வங்கிகமள மறுசீரமமக்க முடியும்.

6.யாரின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், பசப்டம்

ர்.15 அன்று, இந்தியா, ப ாறியாளர் நாமளக்

பகாண்டாடுகிறது?
அ. சர் C V இராமன்
ஆ. ர

ரமி J பாபா

இ. M விஸ
் வவஷ்வபரயா 
ஈ. அப்துல் கலரம்
❖ ப ாறியாளர் M விஸ்கவஷ்வமரயாவின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்தியா முழுவதும்
பசப்.15 அன்று கதசிய ப ாறியாளர்கள் நாள் பகாண்டாடப் டுகிறது. கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஷ்வரயா,
1861 பசப்.15 அன்று கர்நாடகாவில் பிறந்தார். மமசூரில் தமலமமப்ப ாறியாளராக ணியாற்றிய அவர்,
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மைதரா ாத், மமசூர், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசாவில் ல பதாழில்நுட் திட்டங்களுக்கு ங்களிப்பு
பசய்துள்ளார். இதில், தக்கான கால்வாய்களில் கண்டமுமறயிலான நீர்ப் ாசனத் திட்டமும் அடங்கும்.

7.மஞ்சள்கடலில்

ஒரு கப் லிலிருந்து, 9 பசயற்மகக்ககாள்கமள பவற்றிகரமாக புவிசுற்றுப் ாமதக்கு

ஏவிய நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகள்
ஆ. சீனர 
இ. இஸ
் ரேல்
ஈ. வட மகரரியர
❖ மஞ்சள்கடலில் உள்ள ஒரு கப் லிலிருந்து சீனா ஒரு திண்ம முற்பசலுத்தி ஏவூர்திப் ப ாறியை பவற்றி
-கரமாக ஏவியது. இந்த ஏவூர்தியில், 9 பசயற்மகககாள்கள் விண்ணுக்கு அனுப்பிமவக்கப் ட்டன.
இது சீனத்தின் 2ஆம் கடல்சார் ஏவுதிட்டமாகும். லாங் மார்ச் 11 குடும் த்தின் த்தாவது ஏவுகமணயான
லாங் மார்ச் 11-HY2, ஜிலின்-1 காப ன் 03-1 குழுமத்திற்கு பசாந்தமான ஒன் து த ாயலயுணர் திறன்
த ாண்ட பசயற்மகக்ககாள்கமள ஏற்றிச்பசன்றது.

8. CAPEX திட்டத்தின்கீழ், “பகால்மலப்புற கதாட்டம்” என்ற திட்டத்மத அறிமுகப்

டுத்தியுள்ள மாநிலம் /

யூனியன் பிரகதச அரசு எது?
அ. புதுச்ரசரி
ஆ. சிக்கிம்
இ. ஜம்மு & கரஷ்மீ ர் 
ஈ. ஆந்திே பிேரதசம்
❖ ஜம்மு-காஷ்மீரின் கதாட்டக்கமலத்துமறயானது CAPEX திட்டத்தின்கீழ், “பகால்மலப்புற கதாட்டம்”
என்ற முதன்மமத் திட்டத்மத அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இயற்மகயான முமறயில் ழ உற் த்திமய
கமற்பகாள்ள, மக்கமள ஊக்குவிப் கத இந்தத் திட்டத்தின் கநாக்கமாகும். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 90%
மானியத்தில் 3 ழ தாவரங்கள், உழவர்களுக்கு வழங்கப் டும். இந் த் திட்டம், தற்சார்பு வாழ்வியமல
ஊக்குவிப் கதாடு சுற்றுச்சூழமலயும் க ணிப் ாதுகாக்கிறது.

9.அண்மமயில், ப

ண்களின் நிமல குறித்த ஆமணயத்தின் உறுப்பினராக பதரிவான நாடு எது?

அ. இந்தியர 
ஆ. ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகள்
இ. ஐக்கியப் ரபேேசு
ஈ. ஆஸ
் திரேலியர
❖ ப ண்களின் நிமலகுறித்த ஐநா ஆமணயத்தின் உறுப்பினராக இந்தியா கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளது.
54 உறுப்பினர்கமளக்பகாண்ட இந்

ஆமணயம் (CSW) ஐநா ப ாருளாதார & சமூக கவுன்சிலின்

(ECOSOC) ஒரு விமன டு அமமப் ாகும்.
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❖ இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் க ாட்டியிட்ட, ஆசிய- சிபிக் நாடு ளுக் ான
ஈரிடங்களுக்கு கதர்தல் நடந்தது. CSW’இல் இடம்ப றுவதற்கான கதர்தலில் இந்தியா பவற்றிப ற்றது.

10.இந்திய மருத்துவ முமறக்கான கதசிய ஆமணயத்துடன் பதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது?
அ. நலவரழ்வு அகமச்சகம்
ஆ. ஊேக வளர்ச்சி அகமச்சகம்
இ. ஆயுஷ் அகமச்சகம் 
ஈ. ரவளரண
் அகமச்சகம்
❖ மத்திய ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் இரு முக்கிய மகசாதாக்கமள நாடாளுமன்றம் நிமறகவற்றியுள்ளது.
இந்திய மருத்துவ முமறக்கான கதசிய ஆமணயம் மகசாதா - 2020 மற்றும் கைாமிகயா திக்கான
கதசிய ஆமணயம் மகசாதா - 2020 ஆகியமவ மக்களமவயால் பசப்.14 அன்று நிமறகவற்றப் ட்டது.
❖ ஏற்கனகவயுள்ள இந்திய மருத்துவ மத்தியக் குழு சட்டம், 1970 மற்றும் கைாமிகயா தி மருத்துவ
மத்திய குழு சட்டம், 1973 ஆகியவற்மற இவ்விரு புதிய மகசாதாக்கள் மாற்றியமமக்க விமழகின்றன.
இவ்விரு மகசாதக்களுக்கும் மாநிலங்களமவ 2020 மார்ச் 18 அன்று ஒப்புதல் அளித்தது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. அதன் 35 இலட்சம் MSME’களுக்கு சந்தத ஆதரதை ைழங்குைதற்காக SIDBI உடனான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில் தகயெழுத்திட்ட மாநில அரசு எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. குஜராத் 
இ. ஆந்திர பிரததசம்
ஈ. உத்தர பிரததசம்
❖ குஜராத் மாநில அரசு சிறு யதாழில்கள் மமம்பாட்டு ைங்கியுடனான (SIDBI) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
தகயெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், அம்மாநிலத்தின் 35 இலட்சம் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர
த ாழில் நிறுைனங்களுக்கு (MSME) திறன் கட்டதமப்பு மற்றும் சந்தத ஆதரதை ைழங்குைதத அரசு
மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. முன்னதாக, MSME சூழலியதல உருைாக்குைதற்காக இராஜஸ்தான்
மாநில அரசு SIDBI உடன் கூட்டிதணந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

2.மாநிலங்களதையில் நிதறமைற்றப்பட்ட எந்த மமசாதா, DGCA, BCAS மற்றும் AAIB மபான்ற விமானப்
மபாக்குைரத்து சார்ந்த முகதமகதள சட்டப்பூர்ை அதமப்புகளாக மாற்ற முற்படுகிறது?
அ. வானூா்தி (திருத்தம்) மதசாதா, 2020 
ஆ. வான் தபாக்குவரத்துத் துறை (திருத்த) மதசாதா, 2020
இ. உள்நாட்டு வான் தபாக்குவரத்து (திருத்த) மதசாதா, 2020
ஈ. வான் தபாக்குவரத்து (திருத்த) மதசாதா, 2020
❖ உள்நாட்டு ைான்மபாக்குைரத்து அதமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தாக்கல்யசய்த ைானூர்தி (திருத்த) மமசாதா
2020’ஐ, மாநிலங்களதை அண்தமயில் நிதறமைற்றிெது. நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில், மக்களதை,
இம்மமசாதாவுக்கு அனுமதிெளித்தது. உள்நாட்டு ைான்மபாக்குைரத்து இெக்குநரகம் (DGCA), விமானப்
மபாக்குைரத்து பாதுகாப்பு அதமப்பு (BCAS), ைானூர்தி விபத்து விசாரதண அதமப்பு (AAIB) மபான்ற
ைான் மபாக்குைரத்து சார்ந்த நிறுைனங்கதள சட்டரீதிொன அதமப்புகளாக மாற்ற இது முற்படுகிறது.
வீதிமீறல்களுக்கு கடுதமொன தண்டதன ைழங்கவும் இது முன்யமாழிகிறது.

3.நடப்பாண்டு (2020) ைரும், ‘ஓமசான் படலத்ததப் பாதுகாப்பதற்கான பன்னாட்டு நாளுக்கான (உலக
ஓமசான் நாள்)’ கருப்யபாருள் என்ன?
அ. Ozone for Life 
ஆ. Ozone and COVID-19
இ. Ozone Defending Humans
ஈ. The Hole
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❖ உலக ஓமசான் நாள் அல்லது ‘ஓமசான் படலத்தத பாதுகாப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்’, யசப்.16 அன்று
உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஓமசான் படலத்ததப்பாதுகாப்பதற்கான விென்னா தீர்மானம்
1985 மார்ச்.22 அன்று 28 நாடுகளால் ஏற்றுக்யகாள்ளப்பட்டு தகயெழுத்திடப்பட்டது.
❖ ‘ைாழ்க்தகக்கான ஓமசான்’ என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந் நாளுக்கான கருப்த ாருளாகும்.
நடப்பாண்டு (2020), விென்னா தீர்மானத்தின் முப்பத்ததந்தாம் ஆண்டு நிதறதையும், உலகளாவிெ
ஓமசான் படல பாதுகாப்பின் 35 ஆண்டுகதளயும் குறிக்கிறது.

4.எந்த நாட்மடாடு இதணந்து, பாதுகாப்பு யதாழில்நுட்பம் & ைர்த்தக முன்யனடுப்பு கூட்டத்தத, இந்திொ
நடத்திெது?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 
இ. மஜா்மனி
ஈ. ஜப்பான்
❖ இந்திெ-அயமரிக்க இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துதழப்பின் ஒருபகுதிொக இந்திொவுக்கும் ஐக்கிெ
அயமரிக்க நாடுகளுக்கும் (USA) இதடயிலான பத்தாைது பாதுகாப்பு யதாழில்நுட்பம் மற்றும் ைர்த்தக
முன்யனடுப்பு குழுமக்கூட்டம் அண்தமயில் நதடயபற்றது. ஆண்டுக்கு இருமுதற நடத்தப்படுகின்ற
இந்த குழுக்கூட்டங்கள், இந்திொ மற்றும் அயமரிக்காைால் மாறி மாறி நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு
நடந்த யமய்நிகரான சந்திப்பின்மபாது, பாதுகாப்பு யதாழில்நுட்ப ஒத்துதழப்பு நல்குதல் யதாடர்புதடெ
அறிக்தகயொன்றும் தகயெழுத்தானது.

5.உயிரி மருத்துைத்தில் நவீன ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்
அமேப்

ாட்டுக்கான ஒரு புதிெ நிறுைனத்தத (BARDA)

ாக அறிவித்துள்ள பன்னாட்டுச் சங்கம் எது?

அ. ASEAN
ஆ. காமன்மவல்த்
இ. ஐதராப்பிய ஒன்ைியம் 
ஈ. G20
❖ ஐமராப்பிெ ஆதணெத்தின் ததலைர் உர்சுலா ைான் யடர் மலென், ஐமராப்பிெ ஒன்றிெத்தில் அைரது
முதலாம் ஆண்டு நிதறதைக் குறிக்கும் உதரதெ நிகழ்த்தினார். அவ்வுதரயின்மபாது, அைர் ஒரு
ைலுைான ஐமராப்பிெ நலைாழ்வுச் சங்கத்தத உருைாக்குதற்கு, ஐமராப்பிெ ஒன்றிெ உறுப்பினர்கதள
ைலியுறுத்தினார். உயிரி மருத்துைத்தில் நவீன ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்தட மமற்யகாள்ைதற்கான
ஒரு புதிெ நிறுைனத்தத (BARDA) உருைாக்கவுள்ளதாகவும் அைர் அறிவித்தார். அடுத்த ஆண்டு உலக
நலைாழ்வு உச்சிமாநாட்தடக் கூட்டவும் அைர் முன்யமாழிந்தார்.
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6.முதலாம் ‘AICTE-விஸ்மைஷ்ைதரொ சிறந்த ஆசிரிெர்’ விருதுகதள ைழங்கிெைர் ொர்?
அ. பிரதமா்
ஆ. குடியரசுத்தறலவா்
இ. குடியரசுத்துறைத்தறலவா்
ஈ. மத்திய கல்வி அறமச்சா் 
❖ அகில இந்திெ யதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் (AICTE) முதன்முதறொக விஸ்மைஷ்ைதரொ என்ற
யபெரில் சிறந்த ஆசிரிெர்களுக்கான விருதத உருைாக்கியுள்ளது. இந்த விருததப் யபறுைதற்கு, நாடு
முழுைதும் AICTE அங்கீகாரம்யபற்ற யதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுைனங்களிலிருந்து 12 மபராசிரிெர்கதள
AICTE மதர்வுயசய்தது. யபாறிொளர் நாதள முன்னிட்டு, இைர்களுக்கு சிறந்த ஆசிரிெர் விருதுகதள
மத்திெ அதமச்சர் இரமமஷ் யபாக்ரிொல் நிஷாங்க் காயணாலிக்காட்சிமூலம் ைழங்கினார்.
❖ சிறப்பான ஆசிரிெர்கதள அதடொளங்காணவும், உெர்யதாழில்நுட்ப கல்வித்துதறயில் அைர்களின்
சிறந்த நதடமுதறதெ அங்கீகரிக்கவும் இந்த விருது உருைாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் மசானா
யதாழில்நுட்ப கல்லூரி மபராசிரிெதெ Dr. R மாலதி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா யபாறியிெல் மற்றும் யதாழில்நுட்ப
கல்லூரி மபராசிரிெர் Dr. மஜனட் யஜெராஜ், அரசன் கமணசன் பல் யதாழில்நுட்பக் கல்லூரி மபராசிரிெர்
Dr நந்தகுமார் மாடா ஆகிமொர் உட்பட 12 மபராசிரிெர்களுக்கு இவ்விருது ைழங்கப்பட்டது.

7.MP’களின் ஊதிெத்தத எத்ததன சதவீதத்துக்கு குதறக்க முற்படும், ‘நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின்
ஊதிெம், சலுதககள் மற்றும் ஓய்வூதிெம்’ மமசாதாதை மக்களதை நிதறமைற்றியுள்ளது?
அ. 10%
ஆ. 20%
இ. 25%
ஈ. 30% 
❖ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதிெம், சலுதககள் மற்றும் ஓய்வூதிெம் (திருத்த) மமசாதா, 2020’ஐ
மக்களதை நிதறமைற்றியுள்ளது. இந்த மமசாதா COVID-19 யதாற்றால் எழுந்த மததைகதள பூர்த்தி
யசய்ைதற்காக, ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதிெத்தத 30% குதறக்கும்.
இந்த ஆண்டு யதாடக்கத்தில், இது யதாடர்பாக, அரசாங்கம் ஒரு அைசர ஆதணதெ பிறப்பித்திருந்தது.

8.யசெற்தக சுைாச ைழங்கிகதள தொரிக்கவுள்ள KELTRON, எம்மாநிலத்திற்கு யசாந்தமான மின்னணு
மமம்பாட்டுக் கழகோகும்?
அ. கா்நாடகா
ஆ. தகரளா 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. ஒடிசா
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❖ மகரள மாநில அரசுக்கு யசாந்தமான மகரள மாநில மின்னணு மமம்பாட்டுக்கழகம் (KELTRON), ைணிக
ரீதிொக கிதடக்கக்கூடிெ யசெற்தக சுைாச ைழங்கிகதள (ventilators) தொரிக்கவுள்ளது. யசெற்தக
சுைாச ைழங்கிகள் உற்பத்தியில் யதாழில்நுட்ப நிபுணத்துைம் யபறுைதற்காக, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி &
மமம்பாட்டு அதமப்பின்கீழ் உள்ள உயிரி ேருத்துவ யதாழில்நுட்ப சங்கத்துடனான ஓர் ஒப்பந்தத்தில்
KELTRON தகயெழுத்திட்டுள்ளது.

9.மகாசி இரயில் மகா மசது (பிரம்மாண்ட பாலம்) அதமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. உத்தர பிரததசம்
ஆ. மத்திய பிரததசம்
இ. பீகாா் 
ஈ. அஸ
் ஸாம்
❖ பீகார் மாநிலத்தில் அதமந்துள்ள மகாசி இரயில் மகா மசதுதை (பிரம்மாண்ட பாலம்) இந்திெப் பிரதமர்
மமாடி திறந்துதைத்தார். கடந்த 2003-04’ஆம் ஆண்டில், இந்திெ அரசு, இந்தத் திட்டத்திற்கு அனுமதி
ைழங்கிெது. 1.9 கிமீ நீளமுள்ள இப்பாலம் `516 மகாடி யசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பாலம், இந்திெ மநபாள எல்தலயில், உத்திசார் முக்கிெத்துைம் ைாய்ந்த இடத்தில் அதமந்துள்ளது.

10. G20 உறுப்பு நாடுகதளச் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் அதமச்சர்கள் பங்மகற்ற கூட்டமானது எந்த நாட்டின்
ததலதமயின்கீழ் நதடயபற்றது?
அ. மசளதி அதரபியா 
ஆ. ஐக்கிய அமாிக்க நாடுகள்
இ. ஐக்கியப் தபரரசு
ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
❖ G20 உறுப்பு நாடுகதளச் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் அதமச்சர்கள் பங்மகற்ற கூட்டமானது யசளதி அமரபிொ
ததலதமயின்கீழ் யமய்நிகர் முதறயில் நதடயபற்றது. இந்திொவின் சார்பாக மத்திெ சுற்றுச்சூழல்
அதமச்சர் பிரகாஷ் ஜைமடகர் பங்மகற்றார். இந்தக் கூட்டத்தில் ஊழல் எதிர்ப்பு, காலநிதல, விைசாெம்,
எண்ணிமப் யபாருளாதாரம், கல்விமபான்ற பல்மைறு சமூக மற்றும் யபாருளாதார பிரச்சதனகள்குறித்து
விைாதிக்கப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.நிலுவைத்த

ொவை தெலுத் ப்படொ ைொரணத் ொல் சூடொனிலிருந்து தைளியேறிே இந்திே தபொதுத்துவை

நிறுைனம் எது?
அ. ONGC 
ஆ. SAIL
இ. NTPC
ஈ. NHPC
❖ எண்தணய் ைேல்ைளிலிருந்து எடுக்ைப்பட்ட எண்தணய்க்கு பணம் தைொடுக்ை மறுத்

ைொரணத் ொல்,

சூடொனிலிருந்து இந்திே ப ொதுத்துறை நிறுவனமொன எண்தணய் & இேற்வை எரிைொயு நிறுைனம்
(ONGC) பவளியேறியுள்ளது. இந்திே அரசுக்கு தெொந் மொன எண்தணய் நிறுைனமொன ONGC’இன்
அேல்நொட்டு முதலீட்டுக் குழுமமொன விய ஷ் (OVL) மற்றும் அ ன் சீன பங்கு ொரரொன CNPC மற்றும்
மயேசிேொவின் தபட்யரொனொஸ் ஆகிேவையும் எண்தணய் ைேல்ைளிலிருந்து விேகியுள்ளன. 2011ஆம்
ஆண்டு மு ல் ைொங்கிே எண்தணய்க்கு, $430.69 மில்லிேவன சூடொன் தெலுத் ொமல் உள்ளது.

2.பிர

மர் யமொடியின் பிைந் நொவளக் குறிக்கும் ைவையில், நொடு முழுைதும் ஏற்பொடு தெய்ேப்பட்ட சிைப்பு

ைொரத்தின் தபேர் என்ன?
அ. சேவா ேப்தா 
ஆ. பாரத் ேப்தா
இ. தற்ோா்பு ேப்தா
ஈ. தூய்மை ேப்தா
❖ பிர மர் யமொடியின் பிைந் நொவள யெவை ைொரமொைக் தைொண்டொட பொ. ஜ. ை முடிவு தெய்துள்ளது. பிர மர்
யமொடியின் பிைந் நொள் தெப்.17 அன்று தைொண்டொடப்பட்டது. தெப்டம்பர்.14-20 ைவரயிேொன ஒரு ைொர
ைொேத்திற்கு, ‘யெைொ ெப் ொ’வைக் தைொண்டொடவுள்ள ொை பொ. ஜ. ை வேவம தீர்மொனித்துள்ளது. இந்
ஒருைொர ைொேத்தில், யமொடி

வேவமயிேொன அரசின் ெொ வனைள் மற்றும் திட்டங்ைவள மக்ைளிடம்

எடுத்துவரக்கும் வி மொை நொடு முழுைதும் பல்யைறு நிைழ்ச்சிைளுக்கும் பொ. ஜ. ை ஏற்பொடு தெய்துள்ளது.

3.2025ஆம் ஆண்டுக்குள், பிர

மர் பொரதிே ஜனெொதி யைந்திரங்ைளின் எண்ணிக்வைவே எத் வனேொை

அதிைரிக்ை இேக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது?
அ. 4500
ஆ. 6500
இ. 8500
ஈ. 10500 
❖ எதிர்ைரும் 2024 மொர்ச் இறுதிக்குள், பிர மரின் மக்ைள் நே மருந் ைங்ைளின் எண்ணிக்வைவே
10,500ஆை அதிைரிக்ை நடுைணரசு இேக்கு நிர்ணயித்திருப்ப ொை மத்திே இரெொேனங்ைள் & உரங்ைள்
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துவை த ரிவித்துள்ளது. தபொதுமக்ைளுக்கு ரமொன மருந்துைவள குவைந் விவேயில் ைழங்குைவ
யநொக்ைமொைக் தைொண்டு மக்ைள் நே மருந் ைங்ைள் த ொடங்ைப்பட்டன. 2020 தெப்.15 நிேைரப்படி, நமது
நொட்டில் உள்ள மக்ைள் மருந் ைங்ைளின் எண்ணிக்வை 6,603ஆை அதிைரித்துள்ளது.

4. AICTE’இன், நடப்

ொண்டுக்கொன (2020) உத்கிருஷ்ட ென்ஸ் ொன் விஸ்ைைர்மொ விருவ தைன்றுள்ள

நிறுைனம் எது?
அ. பபாறியியல் கல்லூாி, புசே 
ஆ. சதேிய பதாழில்நுட்ப நிறுவேை், திருே்ேிராப்பள்ளி
இ. பபாறியியல் கல்லூாி, பேே்மே
ஈ. S R பபாறியியல் கல்லூாி
❖ அவனத்திந்திே த ொழில்நுட்பக் ைல்விக்குழுவின்கீழ் (AICTE) ைரும் நிறுைனங்ைளுக்கு 14 பிரிவுைளில்
2ஆம் உத்கிருஷ்ட ென்ஸ் ொன் விஸ்ைைர்மொ விருவ மத்திே ைல்விேவமச்ெர் இரயமஷ் தபொக்ரிேொல்
‘நிஷொங்க்’ தமய்நிைர் முவையில் ைழங்கினொர். புயன தபொறியிேல் ைல்லூரி ஒட்டுதமொத் பிரிவில் மு ல்
பரிவெ தைன்ைது. 2019ஆம் ஆண்டு நிறுைப்பட்ட இந்

விருது, அகிே இந்திே த ொழில்நுட்பக் ைல்வி

குழுைொல் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட நிறுைனங்ைளின் தெேல்திைவன அதிைரித்து ெமூைத்தின் ைளர்ச்சிக்கு
பங்ைொற்ை தெய்ைவ

இேட்சிேமொைக் தைொண்டுள்ளது. இந்

ஆண்டு, விருதுக்ைொன ைருப்தபொருளொை,

“தைொயரொனொவை எதிர்த்து இந்திேொ யபொரொடுகிைது” என்பது இருந் து.

5.ஊட்டச்ெத்து

குவைபொடுள்ள குழந்வ ைளின் குடும்பங்ைளுக்கு, பசுக்ைவள ைழங்ை முடிவு தெய்துள்ள

மொநிே அரசு எது?
அ. குஜராத்
ஆ. உத்தர பிரசதேை் 
இ. ைத்திய பிரசதேை்
ஈ. பீகாா்
❖ மொநிேத்தில் வசித்து வரும் ஊட்டச்ெத்து குவைபொடுள்ள குழந்வ ைளின் குடும்பங்ைளுக்கு பசுக்ைவள
ைழங்குை ொை உத் ர பிரய ெ மொநிே அரசு ெமீபத்தில் அறிவித் து. தெப்டம்பர் மொ த்தில் நொடு முழுைதும்
த ொடங்ைப்பட்ட ‘ஊட்டச்ெத்து மொ ம்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதிேொை இது த ொடங்ைப்பட்டுள்ளது. உ பி மொநிே
அரெொனது, இ வன, ‘மு ேவமச்ெரின் ஆ ரைற்ை பசுக்ைள் பங்யைற்பு திட்டத்தின்’கீழ் யமற்தைொள்ளும்.

6.தடொரொண்யடொ பன்னொட்டுத் திவரப்பட

விழொவில், ஊடைத்தினூடொை ொக்ைத்வ ஏற்படுத்துயைொருக்கு

ைழங்ைப்படும், ‘தஜப் ஸ்யைொல்’ விருவ தைன்ை இந்திே-அதமரிக்ை திவரப்பட இேக்குநர் ேொர்?
அ. ைீ ரா நாயா் 
ஆ. சஜாயா அக்தா்
இ. அஞ்ேலி சைேே்
ஈ. சுதா பகாங்கரா
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❖ இந்திே-அதமரிக்ை திவரப்பட இேக்குநர் மீரொ நொேர், அண்வமயில், தடொரொண்யடொ ெர்ைய ெ திவரப்பட
விழொவில், ஊடைத்தினூடொை ொக்ைத்வ ஏற்படுத்துயைொர்க்கு ைழங்ைப்படும், ‘தஜப் ஸ்யைொல்’ விருவ ப்
தபற்ைொர். ெர் அந்ய ொனி ஹொப்கின்ஸ், ஆஸ்ைர் விருது தபற்ை நடிவை யைட் வின்ஸ்தேட் என இவ்விருது
தபற்ை அறுைருள் ஒருைரொை மீரொ இருந் ொர். ‘A Suitable Boy’ என்ை த ொவேக்ைொட்சி த ொடருக்ைொை
மீரொவுக்கு இவ்விருது ைழங்ைப்பட்டுள்ளது.

7.

‘மட்பொண்ட தெேல்முவை’ மற்றும் ‘ய னீ ைளர்ப்பு தெேல்முவை’ உள்ளிட்ட திட்டங்ைளுக்ைொன

ைழிைொட்டு ல்ைவள அறிவித்துள்ள மத்திே அவமச்ெைம் எது?
அ. சவளாண
் மை & உழவா்நலத்தமற அமைே்ேகை்
ஆ. MSME அமைச்சகை் 
இ. ேமூக நீ தி & அதிகாரைளித்தல் அமைச்சகை்
ஈ. பபண
் கள் & குழந்மதகள் சைை்பாட்டு அமைே்ேகை்
❖ ‘மட்பொண்ட தெேல்முவை’ மற்றும் ‘ய னீ ைளர்ப்பு தெேல்முவை’ ஆகிே இரண்டு திட்டங்ைளுக்ைொன
ைழிைொட்டு ல்ைவள மத்திே MSME அறமச்சகம் தைளியிட்டுள்ளது. ஊதுைத்தி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு
உள்யளொருக்ைொன ஆ ரவை விரிவுபடுத்தி இரட்டிப்பொக்குை ொை மத்திே குறு, சிறு மற்றும் நடுத் ர
நிறுைனங்ைள் அவமச்ெைம் சிே நொட்ைளுக்கு முன் அறிவித் து. மத்திே MSME அவமச்ெைத்தின் SFURTI
திட்டத்தின்கீழ், மட்பொண்டங்ைள்

ேொரிப்ப ற்ைொன அவமப்வப நிறுவுை ற்கும், ய னீ ைளர்ப்புக்ைொன

அவமப்வப உருைொக்குை ற்கும் ேொ `50 யைொடி நிதி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது.

8.அண்வமயில் அரெொங்ைத்

ொல் உருைொக்ைப்பட்ட SWAMIH நிதிேம் ெொர்ந் துவை எது?

அ. ோமலப் சபாக்குவரத்த
ஆ. விண
் பவளித் பதாழில்நுட்பை்
இ. வீட்டுவேதி 
ஈ. சவளாண
் மை
❖ இந்திே அரெொங்ைம் ஒரு புதிே “குவைந் மற்றும் நடுத் ர ைருைொய்ப் பிரிவினருக்ைொன வீட்டுைெதித்
திட்டங்ைளுக்ைொன சிைப்பு அனுமதி ெொளரம்” திட்டத்றத (SWAMIH நிதிேம்) உருைொக்கியுள்ளது. இது
நிைர மதிப்புள்ள யநர்மவைேொன வீட்டுைெதித் திட்டங்ைளுக்கு நிதிேளிப்ப ற்ைொை உருைொக்ைப்பட்டது.
இத்திட்டங்ைளில், NPA’ஆை அறிவிக்ைப்பட்டவையும், IBC’இன்கீழ் ய சிே நிறுைன ெட்ட தீர்ப்பொேத்தின்
முன் நிலுவையில் உள்ளவையும் அடங்கும்.

9.ஹில்ெொ மீன்ைவள குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்திேொவுக்கு ஏற்றுமதி தெய்ே முடிவு தெய்துள்ள நொடு எது?
அ. இலங்மக
ஆ. ைியாே்ைா்
இ. வங்கசதேை் 
ஈ. பாகிஸ
் தாே்
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❖ ஹில்ெொ மீன்ைவள ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்திேொவுக்கு ஏற்றுமதி தெய்ே ைங்ைய ெ அரசு முடிவு
தெய்துள்ளது. ைரும் துர்ைொ பூவெவே முன்னிட்டு இந் நடைடிக்வை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அந்நொட்டின்
ைர்த் ை அவமச்ெைம், ஒன்பது ஏற்றுமதிேொளர்ைளுக்கு, 1500 டன் ஹில்ெொவை இந்திேொவுக்கு ஏற்றுமதி
தெய்ே அனுமதித்துள்ளது. 2012’இல் ஹில்ெொ ஏற்றுமதிக்கு ைங்ைய ெம் வடவிதித்திருந் து.

10.உேை

ைங்கியின் நடப்பொண்டுக்ைொன (2020) மனி ைளக் குறியீட்டில், இந்திேொ அவடந்

ரநிவே

என்ன?
அ. 76
ஆ. 96
இ. 106
ஈ. 116 
❖ ஒவ்யவொர் ஆண்டும் பவளியிடப் டும் உேை ைங்கியின் மனி ைளக் குறியீட்டின் அண்வமே பதிப்பில்,
இந்திேொ 116ஆம் இடத்தில் உள்ளது. மனி ைளத்தின் முக்கிே கூறுைளின் அடிப்பவடயில், இக்குறியீடு,
நொடுைவள ைரிவெப்படுத்துகிைது. இந்திேொவின் மதிப்தபண், 2018ஆம் ஆண்டில் அது தபற்றிருந் 0.44
என்ை அளவிலிருந்து

ற்யபொது 0.49ஆை அதிைரித்துள்ளது. நடப்பொண்டு (2020) மொர்ச் மொ ம் ைவர

174 நொடுைளுக்ைொன நேைொழ்வு மற்றும் ைல்விெொர் ரவுைவள இந் க்குறியீடு உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒரு
பில்லிேனுக்கும் அதிைமொன குழந்வ ைளுக்கு இதுைவர பள்ளிக்ைல்வி கிவடக்ைப்தபைவில்வே என்ை
ைைவேயும் இந் க் குறியீடு தைளிப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ பின்னணிப் பொடைர் எஸ்.பி. பொேசுப்ரமணிேம் (74) இன்று ைொேமொனொர். ஆறு யதசிே விருதுகறள
அவர் ப ற்றுள்ளொர். 2001’இல், ‘பத்மஸ்ரீ’, 2011’இல், ‘பத்மபூஷன்’ விருதுைள் இைருக்கு ைழங்ைப்பட்டன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

செப்டம்பர்

26

நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச்

செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ஜிபூட்டி நன்னடத்மைக் ககோட்ெோடு’ என்ெதுடன் சைோடர்புமடய

துமற எது?
அ. அறிவுசாா் சசாத்துாிமைகள்
ஆ. தகவல் சதாழில்நுட்பை்
இ. வருைான வாி
ஈ. கடல்சாா் விவகாரங்கள் 
❖ ைத்திய செளியுறவு அமைச்ெகத்தின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, இந்தியோ, ஜிபூட்டி நன்னடத்மைக்
ககோட்ெோட்டில் (DCOC) இமைந்துள்ளது. DCOC என்ெது கடல்ெோர் விெகோரங்கள் சைோடர்ெோன ஒரு
ெங்கைோகும். அது, கைற்கு இந்தியப் செருங்கடல் ைற்றும் ஏடன் ெமளகுடோவில் உள்ள கப்ெல்களில்
கைற்சகோள்ளெடும் திருட்டு/ஆயுைகைந்திய சகோள்மளகமள எதிர்ப்ெமை கநோக்கைோகக்சகோண்டுள்ளது.
இந்தியோ ஒரு ெோர்மெயோளரோக இந்ைக்குழுவில் இமைந்துள்ளது. ைற்கெோமைய நிலெரப்ெடி, சைோத்ைம்
20 நோடுகள், இந்ை நன்னடத்மைக் ககோட்ெோட்டில் மகசயழுத்திட்டுள்ளன.

2. மின்னோற்றலில் இயங்கும் ெோகனங்களுக்கோன ஒரு புதிய ைோனியத் திட்டத்மை அறிவித்துள்ள ைோநில
அல்லது யூனியன் பிரகைெ அரசு எது?
அ. ஆந்திர பிரததசை்
ஆ. குஜராத் 
இ. கா்நாடகா
ஈ. இராஜஸ
் தான்
❖ குஜரோத் முைலமைச்ெர் விஜய் ரூெோனி, அண்மையில், மின்னோற்றலில் இயங்கும் ெோகனங்களுக்கோன
ஒரு புதிய ைோனியத்திட்டத்மை அறிவித்ைோர். இது, கோற்று ைோசுெோட்மடத் ைடுப்ெைற்கோக, மின்னோற்றலில்
இயங்கும் ெோகனங்கமளப் ெயன்ெடுத்துெமை ஊக்குவிப்ெமை கநோக்கைோகக்சகோண்டுள்ளது. குஜரோத்
மாநிலத்தில் ஐந்து ெளர்ச்சித்திட்டங்களின், “ெஞ்ெசீல ெரிசு” என்று முைலமைச்ெர் இைமன அறிவித்ைோர்.
இத்திட்டத்தின்கீழ், ைோைெர்களுக்கு மின்-ஈருளிகள் ெோங்குெைற்கு `12,000 ைோனியம் கிமடக்கும்.

3.மூெோயிரத்துக்கும் கைற்ெட்ட சீன ைக்கமள ெோதித்துள்ள ெோக்டீரியோ கநோய் எது?
அ. அமடப்பான் தநாய் (Anthrax)
ஆ. கன்று வீச்சு தநாய் (Brucellosis) 
இ. கால் ைற்றுை் வாய் தநாய்
ஈ. எலிக்காய்ச்சல்
❖ அண்மையில், ‘புரூசெல்கலோசிஸ்’ என்ற ெோக்டீரியோ சைோற்றுகநோய் ெரவுெைோக சீனோ அறிவித்ைது. இது
செரும்ெோலும், ெோதிக்கப்ெட்ட விலங்குகளுடன் சநருங்கிப்ெழகுெைன் கோரைைோக ஏற்ெடுகிறது. இந்ை
கநோய் கோய்ச்ெல், மூட்டு ெலி ைற்றும் ைமலெலிமய ஏற்ெடுத்துகிறது. ஒருெரிடத்திருந்து ஒருெருக்கு,

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

செப்டம்பர்

26

புரூசெல்கலோசிஸ் கநோய் ெரவியைற்கோன எந்ைசெோரு ஆைோரமும் இதுெமர இல்மல என சீன சுகோைோர
அதிகோரிகள் கூறியுள்ளனர். லோன்க

ோவில் உள்ள அரசுக்கு செோந்ைைோன உயிரி-ைருந்து ஆமலயில்

ெணிபுரியும் ஊழியர்களிமடகய இந்கநோய் ெரவியைோகக் கூறப்ெடுகிறது.

4.ெயணிகளிடமிருந்து கூடுைல் “ெயனர் கட்டைம்” ெசூலிக்க முடிவுசெய்துள்ள அமைப்பு எது?
அ. இந்திய ததசிய சநடுஞ்சாமலத் துமற ஆமையை்
ஆ. இந்திய வானூா்தி நிமலயங்கள் ஆமையை்
இ. இந்திய இரயில்தவ 
ஈ. உள்நாட்டு வான் தபாக்குவரத்து அமைச்சகை்
❖ சில முக்கிய இரயில் நிமலயங்களில், ரயில் கட்டைத்துடன் கூடுைலோக “ெயனர் கட்டைம்” ெசூலிக்க
இந்திய இரயில்கெ முடிவுசெய்துள்ளது. இைமன இரயில்கெ ெோரிய ைமலமைச் செயல் அதிகோரி V K
யோைவ் சைரிவித்துள்ளோர். இக்கூடுைல் கட்டைம், இரயில் நிமலயங்கமள சீரமைக்கவும், முைலீடுகமள
ஈர்ப்ெைற்கோக அெற்றின் உட்கட்டமைப்மெ நவீனப்ெடுத்ைவும் ெயன்ெடுத்ைப்ெடும். சைோத்ை இரயில்
நிமலயங்களில், கிட்டத்ைட்ட 10-15% ெமரயிலோன இரயில் நிமலயங்களில் ைட்டுகை இந்ைக்கூடுைல்
கட்டைம் ெசூலிக்கப்ெடும் என முடிவு செய்யப்ெட்டுள்ளது.

5. 2020 செப்டம்ெர்.24 அன்று நமடசெற்ற சைற்கோசிய நோடுகளின் பிரோந்தியக் கூட்டமைப்பின் (SAARC)
கூட்டத்திற்கு ைமலமைைோங்கிய நோடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. தநபாளை் 
இ. இலங்மக
ஈ. வங்கததசை்
❖ சைற்கோசிய நோடுகளின் பிரோந்தியக் கூட்டமைப்பின் (SAARC) கூட்டம், 2020 செப்.24 அன்று நடந்ைது.
கோசைோலிக்கோட்சிமூலம் சைய்நிகர் முமறயில் இந்ைக் கூட்டம் நமடசெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு, கநெோள
செளியுறவு அமைச்ெர் பிரதீப் குைோர் கியோெோலி ைமலமைைோங்கினோர். அமனத்து உறுப்புநோடுகளின்
செளியுறவு அமைச்ெர்களும் இந்ைக் கூட்டத்தில் ெங்ககற்றனர். இந்தியோ, ெோகிஸ்ைோன் அமைச்ெர்களும்
ெந்தித்ைனர்.

6.இந்தியோவில், ‘ைருந்துக்குறிப்செழுதுைல் நமடமுமற’கமள கைம்ெடுத்துெைற்கோக, இலெெ ஆன்மலன்
ெோடத்மை சைோடங்கியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. AIIMS
ஆ. ICMR 
இ. JIPMER
ஈ. ஆயூஷ் அமைச்சகை்
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❖ இந்தியோவின் ைருத்துெ ெட்டைோரிகளிமடகய ‘ைருந்துக்குறிப்செழுதுைல் நமடமுமற’கமள கைம்ெடுத்ை,
இந்திய ைருத்துெ ஆரோய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) ஓர் இலெெ இமையெழி ெோடத்மை சைோடங்கியுள்ளது.
‘இந்திய ைருத்துெ ெட்டைோரிகளுக்கோன ைருந்துக்குறிப்செழுதும் திறன்கள்’ என்ற செயரிலோன இந்ைப்
ெோடத்மை, சென்மனயில் அமைந்துள்ள கைசிய சைோற்றுகநோயியல் நிறுெனம் ெழங்கவுள்ளது. இந்திய
ைருத்துெக் கழகைோனது முதுகமல ெட்டைோரிகளுக்கு இந்ைப்ெோடத்மை கட்டோயைோக்கியுள்ளது.

7.நலெோழ்வுப்

ெணியோளர்கள் / ைருத்துெர்கமளத் ைோக்கும் நெர்கமள, ைண்டமனக்கு உள்ளோக்கும்

ெட்டத்மைக் சகோண்டுெரும் எந்ை ைகெோைோமெ, ைோநிலங்களமெ நிமறகெற்றியுள்ளது?
அ. சதாற்றுதநாய்கள் (திருத்தை்) ைதசாதா, 2020 
ஆ. ததசிய தநச & நலவாழ்வுத் சதாழிற்துமறயினா் ஆமைய ைதசாதா, 2020
இ. இந்திய ைருத்துவ மையக் கழக (திருத்தை்) ைதசாதா, 2020
ஈ. நலவாழ்வுச் தசமவ பைியாளா்கள் & ைருத்துவ நிறுவனங்கள் ைதசாதா, 2019
❖ நலெோழ்வுப் ெணியோளர்கள் / ைருத்துெர்கமளத் ைோக்கும் நெர்கமள, ைண்டமனக்கு உள்ளோக்கும்
ெட்டத்மைக் சகோண்டுெரும் சைோற்றுகநோய்கள் (திருத்ை) ைகெோைோ, 2020’ஐ ைோநிலங்களமெ ெமீெத்தில்
நிமறகெற்றியது. COVID-19 அல்லது இகைகெோன்ற பிறித ாரு சூழ்நிமலமய எதிர்த்துப் கெோரோடும்
நலெோழ்வுப் ெணியோளர்கள் அல்லது ைருத்துெர்கமளத் ைோக்குெெர்களுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் ெமர
சிமறத்ைண்டமனமய இந்ைச் ெட்டம் அளிக்கிறது.

8.நீலக்சகோடி ென்னோட்டுச் சூழல் முத்திமரக்கு ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகத்ைோல் எத்ைமன இந்திய
கடற்கமரகள் ெரிந்துமரக்கப்ெட்டுள்ளன?
அ. ௨ – இரை
் டு
ஆ. ௪ – நான்கு
இ. ௬ – ஆறு
ஈ. ௮ – எட்டு 
❖ “நீலக்சகோடி” ென்னோட்டுச் சூழல் முத்திமர செறுெைற்கோக இந்தியத் திருநோட்டின் எட்டுக்கடற்கமரகள்
ெரிந்துமரக்கப்ெட்டுள்ளைோக ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெர் பிரகோஷ் ஜெகடகர் 2020 செப்.19 அன்று
சைரிவித்ைோர். கடந்ை 1986ஆம் ஆண்டு முைல் சுைோர் 100 நோடுகளில் சகோண்டோடப்ெட்டுெரும், “ெர்ெகைெ
கடகலோர தூய்மைப்ெடுத்தும் நோமள’ முன்னிட்டு அமைச்ெர் இைமனக் கூறினோர்.
❖ சிெரோஜ்பூர் (குஜரோத்), ககோக்லோ (டோைன் & மடயூ), கோெர்ககோடு & ெதுபித்ரி (கர்நோடகோ), கப்ெோடு (ககரளோ),
ருஷிசகோண்டோ (ஆந்திர பிரகைெம்), ைங்கக்கடற்கமர (ஒடிெோ) ைற்றும் இரோைோநகர் கடற்கமர (அந்ைைோன்
& நிக்ககோெோர்) ஆகிய எட்டுக்கடற்கமரகள் இந்ை ‘நீலக்சகோடி’ முத்திமரக்கு ெரிந்துமரக்கப்ெட்டுள்ளன.

9.ென்னோட்டு ெை ஊதிய நோள் (International Equal Pay Day) அனுெரிக்கப்ெடுகிற கைதி எது?
அ. சசப்டை்பா் 15

ஆ. சசப்டை்பா் 16

இ. சசப்டை்பா் 17

ஈ. சசப்டை்பா் 18 
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❖ செப்டம்ெர்.18ஆம் த தியை ென்னோட்டு ெை ஊதிய நோளோக ஐக்கிய நோடுகள் அமெ சகோண்டோடுகிறது.
இந்நோள் முைன்முமறயோக இவ்ெோண்டு (2020) சகோண்டோடப்ெட்டது. செண்கள் ைற்றும் சிறுமிகளுக்கு
எதிரோன ெோகுெோட்மட முடிவுக்குக்சகோண்டுெருைற்கோக ஐநோ அமெ இச்சிறப்புநோமள அனுெரிக்கிறது.
ஐநோ அமெமயப் செோறுத்ைெமர, உலகின் அமனத்து ெகுதிகளிலும் ஆண்கமளவிட செண்களுக்கு
குமறெோன ஊதியம் ெழங்கப்ெடுகிறது. ெோலின ஊதிய இமடசெளி 23% எனவும் ஐக்கிய நோடுகள்
அமெ ைதிப்பிட்டுள்ளது.

10. NGDRS என்ற புதிய நில ஆெைப் ெதிவு முமறமய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள மாநில / யூனிைன் பிரத

ச

அரசு எது?
அ. தைிழ்நாடு
ஆ. புதுச்தசாி
இ. அந்தைான் & நிக்தகாபாா் தீ வுகள்
ஈ. ஜை்மு & காஷ்ைீ ா் 
❖ ஜம்மு-கோஷ்மீர் யூனியன் பிரகைெ அரசானது, ‘கைசிய செோது ஆெைப் ெதிவு முமற’மயத் (NGDRS)
சைோடங்கியுள்ளது. இந்ை அமைப்பு, ைற்கெோதுள்ள மகமுமற ெதிவு முமறயிலிருந்து இயைைவழி ெதிவு
முமறக்கு நில விற்ெமன அல்லது ெோங்கும் செயல்முமறமய ைோற்றுெமைக் குறிக்கிறது. இந்ைப் புதிய
அமைப்பு செளிப்ெமடயோன ைற்றும் செோறுப்புள்ள நிலப்ெதிவு செோறிமுமறமய நிறுவுெைன்மூலம்
ஜம்மு & கோஷ்மீர் யூனியன் பிரகைெ அரசின் மின்னோளுமகக்கு ெலம் கெர்க்கும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.கீழ்க்காணும்

எந்த நாடு தனது “நம்பத்தகாத நிறுவனங்கள் பட்டியலில்” உள்ள நிறுவனங்களுக்கு

அபராதம் விதித்துள்ளது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா 
இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்
ஈ. இத்தாலி
❖ சீனா தனது “நம்பத்தகாத நிறுவனங்கள் பட்டியலில்” உள்ள நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும்
முறைறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அலுவல்பூர்வ அறிக்றகயின்படி, சீனத்தின் இறையாண்றை,
ததசிய பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி ைற்றும் வணிக நலன்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் எந்தவவாரு
நிறுவனத்திற்கும் வர்த்தகம், முதலீடு ைற்றும் நுறைவு இறைவுகளுக்கு தறை விதிப்பது உள்ளிட்ை
அபராதங்கறள சீனா விதிக்கும். சீன வணிகங்களுக்கு பாகுபாடு காட்டும் (அ) தீங்கு விறளவிக்கும்
நிறுவனங்களின் பட்டியலும் இந்தப் பட்டியலில் இைம்வபற்றுள்ளது.

2.உலக அல்றைைர் நாள் அனுைரிக்கப்படுகிை தததி எது?
அ. மசப்டெ்பா் 21 
ஆ. மசப்டெ்பா் 22
இ. மசப்டெ்பா் 23
ஈ. மசப்டெ்பா் 24
❖ அல்றைைர் என்பது ஞாபக ைைதிக்கு வழிவகுக்கிை ஒரு நாட்பட்ை தநாயாகும். காலப்தபாக்கில் இதன்
நிறல மிக தைாைைறைந்து அன்ைாை பணிகறளச் வைய்வதுகூை கடினைாகிைது. கைந்த 1994ஆம் ஆண்டு
முதல், ஆண்டுததாறும் வைப்.21 அன்று உலக அல்றைைர் நாள் அனுைரிக்கப்படுகிைது. உலவகங்குமுள்ள
ததசிய ைற்றும் உள்ளூர் அல்றைைர் ைங்கங்கள், இந்தநாய் குறித்த விழிப்புணர்வு திட்ைங்கறள அறைய
உதவும் வறகயில், ஆண்டுததாறும் உலக அல்றைைர் ைாதைாக வைப்ைம்பறர அனுைரிக்கின்ைன.

3.ைமீபத்தில் உலகளாவிய கட்ைைக்கறல & வடிவறைப்பு விருறத வவன்ை ‘கிருஷி பவன்’ அறைந்துள்ள
ைாநிலம் எது?
அ. குஜராத்
ஆ. ஒடிசா 
இ. ெத்திய பிரததசெ்
ஈ. மதலுங்கானா
❖ வைப்.18 அன்று, ஒடிை மாநிலம் புவதனசுவரில் அறைந்துள்ள ைாநில தவளாண்றை ைற்றும் உைவர்
அதிகாரைளித்தல் துறைக்காக உருவாக்கப்பட்ை கிருஷி பவன், ‘ைமூக நலன்’ என்ை பிரிவின்கீழ் 10ஆம்
ஆண்டு AZ விருதுகள் 2020’இன் விருதிறன வவன்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

செப்டம்பர்

27 & 28

❖ இந்த விருதுகள், வைய்நிகராக நைத்தப்பட்ை AZ விருதுகள் வைங்கும் விைாவில் வைங்கப்பட்ைன. 12,077
ைமீ பரப்பளவில் அறைந்துள்ள ‘கிருஷி பவன்’, விருது வபற்ை இருபது வவற்றியாளர்களுள் ஒருவராகவும்
இந்தியாவிலிருந்து இவ்விருறதப் வபற்ை ஒதர வவற்றியாளராகவும் உள்ளது.

4.கீழ்க்காணும் நபர்களுள் ‘பனிச்சிறுத்றத’ என அறைக்கப்பட்ை ைறலதயற்ை வீரர் யார்?
அ. ஜிெ்ெி சின்
ஆ. நிா்ெல் பூா்ஜா
இ. ொளவத் பூா்ணா
ஈ. ஆங் ாீதா மொ்பா 
❖ மிறக ஆக்ஸிஜனின் துறணயின்றி 10 முறை எவவரஸ்ட் சிகரத்றத ஏறிய, ‘பனிச்சிறுத்றத’ என்றும்
அறைக்கப்படுகிை ைறலதயற்ை வீரரான ஆங் ரீட்ைா வெர்பா, வைப்ைம்பர்.21 அன்று காலைானார்.

5.தராதங் சுரங்கப்பாறதக்கு எந்த முன்னாள் பிரதைரின் வபயர் சூட்ைப்பட்டுள்ளது?
அ. அடல் பிகாாி வாஜ்பாய் 
ஆ. ென்தொகன் சிங்
இ. ஜவஹா்லால் தநரு
ஈ. இந்திரா காந்தி
❖ இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதைர் அைல் பிகாரி வாஜ்பாயின் வபயர் விளங்குைாறு தராதங் சுரங்கப்பாறத
–க்கு ‘அைல் சுரங்கப்பாறத’ என வபயர்சூட்ைப்பட்டுள்ளது. இது, தல–ைணாலி வநடுஞ்ைாறலயில்
இையை –றலயின் கிைக்கில் அறைந்துள்ள பிர் பாஞ்ைல் ைறலத்வதாைரில், தராதங் கணவாயின் கீழ்
கட்ைப்பட்டு உள்ள வநடுஞ்ைாறல சுரங்கப்பாறதயாகும். இது, 10000 அடி உயரத்தில் அறைந்துள்ள
உலகின் மிக நீளைான வநடுஞ்ைாறல சுரங்கப்பாறதயாகும்.

6.பின்வரும்

எந்த நிறுவன(த்றத)ங்கறள தரமுயர்த்தி, ததசிய தைய அறிவியல் பல்கறலக்கைகத்றத

அறைப்பதற்கான ைதைாதாறவ ைக்களறவ அண்றையில் நிறைதவற்றியது?
அ. குஜராத் தடய அறிவியல் பல்கலலக்கழகெ்
ஆ. மஜயபிரகாெ் நாராயண
் ததசிய குற்றவியல் ெற்றுெ் தடய அறிவியல் நிறுவனெ்
் டுெ் 
இ. (அ) ெற்றுெ் (ஆ) இரண
ஈ. (அ) அல்லது (ஆ) இரண
் டுெ் இல்லல
❖ குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ள தைய அறிவியல் பல்கறலக்கைகத்றத தரமுயர்த்தி ததசிய தைய அறிவியல்
பல்கறலக்கைகத்றத ஏற்படுத்தும் ைதைாதா ைக்களறவயில் நிறைதவற்ைப்பட்ைது. இதன்மூலம் குஜராத்
ைாநிலம், காந்தி நகரில் அறைந்துள்ள தைய அறிவியல் பல்கறலக்கைகம் ததசிய பல்கறலக்கைகைாக
தரமுயர்த்தப்படுகிைது. இந்த ைதைாதாமூலம், தில்லியில் உள்ள தலாக் நாயக் வஜயபிரகாஷ் நாராயண்
குற்ைவியல் & தைய அறிவியல் நிறுவனத்துக்கு ததசிய அந்தஸ்து அளிப்பதற்கும் முன்வைாழியப்படுகிைது.
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7.ைமீபத்தில், ைாநிலங்கள் & யூனியன் பிரததைங்களால் வைங்கப்படும், பன்னாட்ைளவில் வைல்லுபடியாகும்
ஓட்டுநர் உரிைத்தின் முதல் பக்கத்தில், ‘ைாறலப்தபாக்குவரத்திற்கான பன்னாட்டு ைரபு’ என முத்திறரயிை
தவண்டும் என்று ைாநிலங்கள் & யூனியன் பிரததைங்களுக்கு ைாறலப்தபாக்குவரத்து & வநடுஞ்ைாறல
அறைச்ைகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த ைரபு நிறைதவற்ைப்பட்ை ஆண்டு எது?
அ. 1949 
ஆ. 1959
இ. 1969
ஈ. 1979
❖ ைத்திய ைாறலப்தபாக்குவரத்து ைற்றும் வநடுஞ்ைாறலகள் அறைச்ைகம், பன்னாட்டு ஓட்டுநர் உரிைத்றத
வைங்கும்தபாது, அதன் முதல் பக்கத்தில் “ைாறலப்தபாக்குவரத்திற்கான 1949 வைப்.19’இன் பன்னாட்டு
ைரபு” என முத்திறரறயப் பதிக்குைாறு ைாநிலங்கள் & யூனியன் பிரததைங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்திய குடிைக்களுக்கு வைங்கப்படும் பன்னாட்டு ஓட்டுநர் உரிைத்றத, இந்த முத்திறர இல்லாத
காரணத்தாதலதய பல நாடுகள் ஏற்க ைறுப்பதாக அறைச்ைகத்திற்கு வந்த புகார்கறள அடுத்து, இந்த
நைவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

8.ஜனக் & BSS–793 ஆகிய இரண்டும், கீழ்க்காணும் எந்தத் தாவரத்தின் இருதவறு வறககளாகும்?
அ. Bt – பருத்தி
ஆ. Bt – கத்தரி 
இ. Bt – தக்கரளி
ஈ. Bt – மநல்
❖ ைரபணு வபாறியியல் ைதிப்பீட்டுக் குழுவால் அண்றையில் புலச்தைாதறனக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்வபற்ை
“ஜனக்” ைற்றும் “BSS–793” ஆகிய இரண்டும் Bt–கத்தரிக்காய் வறககளாகும். அவற்றில் பூச்சியயக்
ககால்லும் ‘Cry1Fa1 (நிகழ்வு 142)’ ைரபணு உள்ளது; இது, ைண்ணில் வசிக்கும் பாக்டீரியைான பாசிலஸ்
துரிங்வஜன்சிஸ் (Bt)’இலிருந்து வபைப்பட்ைதாகும்.

9.அண்றையில் வவளியிைப்பட்ை FIFA தரவரிறையில், முதலிைத்தில் உள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஜப்பான்
ஈ. மபல்ஜியெ் 
❖ பன்னாட்டு கால்பந்து கூட்ைறைப்பான (FIFA) தனது உலகளாவிய FIFA தரவரிறைகறள அண்றையில்
வவளியிட்டுள்ளது. இப்பட்டியலில் வபல்ஜியம் முதலிைத்றத தக்கறவத்துக்வகாண்ைது. வபல்ஜியத்றதத்
வதாைர்ந்து பிரான்ஸ் ைற்றும் பிதரசில் உள்ளன. நான்காவது ைற்றும் ஐந்தாவது இைங்கறள முறைதய
இங்கிலாந்து ைற்றும் உருகுதவ ஆக்கிரமித்துள்ளன.
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❖ தரவரிறையில், இந்திய கால்பந்து அணி, 108ஆம் இைத்றத தக்கறவத்துக்வகாண்டுள்ளது. COVID–19
வதாற்றுதநாய், பன்னாட்ைளவிலான தபாட்டிகறள நைத்துவதற்கு ஒரு தறையாக இருந்து வருகின்ை
காரணத்தால், தரவரிறையில் எந்தவவாரு ைாற்ைமும் இல்லாைல் உள்ளது.

10.வபண்கள் ைற்றும் சிைார்களுக்கு எதிரான குற்ைங்கறள எதிர்த்துப் தபாராடுவறதயும், அவர்களுக்காக
பாதுகாப்பான ைற்றும் வன்முறையற்ை ைமூகங்கறள உருவாக்குவறதயும் தநாக்கைாகக்வகாண்ை ஒரு
தனித்துவைான முன்வனடுப்பான, ‘தகையம் திட்ைம்’, எந்த ைாநிலத்தில் வையல்படுத்தப்பைவுள்ளது?
அ. தெிழ்நாடு 
ஆ. தகரளெ்
இ. மதலுங்கானா
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
❖ திருச்சிராப்பள்ளி ைரகத்திற்கு உட்பட்ை திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், புதுக்தகாட்றை, வபரம்பலூர், அரியலூர்
ஆகிய 5 ைாவட்ைங்களிலும் வபண்கள் ைற்றும் சிைார்களுக்கு எதிராக நறைவபறும் குற்ை ைம்பவங்கறள
தடுத்து நிறுத்தவும், இதுவதாைர்பாக வபண்கள் & சிைார்களிைம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தநாக்கம்
வகாண்டு திருச்சிராப்பள்ளி ைரக காவல்துறை, ‘தகையம்’ என்ை ஒரு திட்ைத்றத உருவாக்கியுள்ளது.
❖ பன்னாட்டு நீதிக் குழுைம் என்ைவவாரு வதாண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுைன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
இந்தத் திட்ைம்.
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1.அண்மையில்,

அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுதல்) திருத்த ைச ாதா, 2020’ஐ ைக்களமை

நிமைசைற்றியது. அ ல் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுதல்) ட்டம் நிமைசைற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 2005
ஆ. 2008
இ. 2010 
ஈ. 2019
❖ வைளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்ைல்) திருத்த ைச ாதா, 2020 ஆனது வ ப்.21 அன்று ைக்களமையில்
நிமைசைற்ைப்பட்டது. இது, இந்தியாவில் அயல்நாட்டு பங்களிப்புகமளப் வபறுைமத நிர்ைகிக்கும்
ட்டத்தில் பல கடுமையான ைாற்ைங்கமள முன்வைாழிகிைது.
❖ இது தனிநபர்கள், ங்கங்கள் & நிறுைனங்களால் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுைமதயும்
பயன்படுத்தப்படுைமதயும் கட்டுப்படுத்தும் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுதல்)

ட்டம், 2010’ஐ

திருத்துகிைது. இத்திருத்தம் ஒரு தன்னார்ை வதாண்டு நிறுைனம் (அ) வைளிநாட்டு நன்வகாமடகமளப்
வபறும் ஒரு

ங்கத்தின் அமனத்து அலுைலர்கமளயும் பதிவுவ ய்ைதற்கான கட்டாய அமடயாள

ஆைணைாக ‘ஆதார்’ அட்மடமய ைாற்றியுள்ளது. FCRA’இன்கீழ் பதிவுவ ய்யப்பட்ட (அ) முன் அனுைதி
வபற்ை ஒரு நிறுைனம் அதன் நியமிக்கப்பட்ட FCRA ைங்கிக்கணக்கில் வபைப்பட்ட அயல்நாட்டு
பங்களிப்புகளிலிருந்து சைவைந்நிறுைனத்திற்கும் (FCRA’இன்கீழ் பதிவுவ ய்யப்பட்ட (அ) முன் அனுைதி
வபற்றிருந்தாலுங்கூட) துமண ைானியம்/கமள ைழங்க முடியாதைாறு இச் ட்டம் தமடவ ய்கிைது.

2.நடப்பாண்டு (2020), ஐக்கிய நாடுகள் அமையின் எத்தமனயாைது ஆண்டு நிமைமைக் குறிக்கிைது?
அ. 68ஆவது ஆண
் டு நிறைவு
ஆ. 70ஆவது ஆண
் டு நிறைவு
இ. 73ஆவது ஆண
் டு நிறைவு
் டு நிறைவு 
ஈ. 75ஆவது ஆண
❖ நடப்பாண்டு (2020) ஐநா’இன் 75ஆைது ஆண்டு நிமைமைக் குறிக்கும் ைமகயில், ஐநா வபாது அமையின்
கூட்டம் வ ப்டம்பர்.21 அன்று வைய்நிகராக நடத்தப்பட்டது. அது, “The Future We Want, the UN We Need:
Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism – நாம் விரும்பும் எதிர்காலம், நைக்குத் சதமை
-யான ஐநா: பன்முகத்தன்மைக்கான எங்கள் கூட்டணியின் உறுதிப்பாட்மட ைறு உறுதிப்படுத்துைது”
என்ை தமலப்பில் தீர்ைானம் ஒன்மை வைளியிட்டது. 1945 அக்சடாபர் 20 அன்று நிறுைப்பட்ட ஐநா’இன்
75ஆைது ஆண்டு நிமைமை, 2020ஆம் ஆண்டு குறிக்கிைது.

3.அண்மையில்

இந்திய நாடாளுைன்ைம், COVID-19 சநாயாளிகளுக்கு சிகிச்ம யளிக்கும் நலைாழ்வு

ஊழியர்கள் மீதான ைன்முமைச் ம்பைங்கமள பிமண வபைவியலாத குற்ைைாக ைாற்றுைதற்கு 2020ஆம்
ஆண்டு வதாற்றுசநாய்கள் (திருத்த) ைச ாதாமை நிமைசைற்றியது. அ ல் வதாற்றுசநாய்கள்

ட்டம்

நிமைசைற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது?
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அ. 1897 
ஆ. 1898
இ. 1947
ஈ. 1956
❖ வதாற்றுசநாய்கள் (திருத்த) ைச ாதா, 2020 ஆனது 2020 வ ப்.22 அன்று இந்திய ைக்களமையில்
நிமைசைற்ைப்பட்டது. இம்ைச ாதா, கடந்த 1897ஆம் ஆண்மடய வதாற்றுசநாய்கள் ட்டத்மத திருத்துை
-தற்காக, ஏப்.22 அன்று இந்திய அரசு பிைப்பித்த ஓர் அை ர ஆமணக்கான நிரந்தர ைாற்ைாக உள்ளது.
இதன்மூலம், COVID-19 வதாற்றுசநாயாளிகளுக்கு சிகிச்ம யளிக்கும் நலைாழ்வு ஊழியர்கள் மீதான
ைன்முமைச்

ம்பைங்கள் அமனத்து பிமணயில் வைளிைரவியலாத குற்ைைாக ைாற்ைப்படுைசதாடு,

அபராதம் ைற்றும் 7 ஆண்டுகள் ைமர சிமைத்தண்டமன விதிக்கப்படும் குற்ைைாகவும் ைாற்ைப்படுகிைது.

4.அண்மையில்,

பிரதைர் தமலமையிலான வபாருளாதார விைகாரங்களுக்கான அமைச் ரமைக் குழு,

2021-22 ந்மதப்படுத்துதல் பருைத்துக்கான ரபி பயிர்களுக்கு, குமைந்தபட் ஆதரவு விமலமய (MSP)
அதிகரிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. பின்ைருைனைற்றில் எது ரபி பயிர் அல்ல?
அ. க ோதுறை
ஆ. சூோிய ோந்தி
இ. டுகு
ஈ. நில ்

டறல 

❖ பிரதைர் சைாடி தமலமையிலான வபாருளாதார விைகாரங்களுக்கன அமைச் ரமைக் குழு, 2021-22
ந்மதப்படுத்துதல் பருைத்துக்கான அமனத்து கட்டாய ரபி பயிர்களுக்கான குமைந்தபட்

ஆதரவு

விமலமய அதிகரிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சுைாமிநாதன் ஆமணயத்தின் பரிந்துமரகமளச்
ார்ந்து இந்தக் குமைந்தபட் ஆதரவு விமலகளின் அதிகரிப்பு உள்ளது.
❖ குமைந்தபட் ஆதரவு விமலயில் அதிக அளவிலான ஏற்ைம் பயறுக்கு (ஒரு குவிண்டாலுக்கு `300)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், பருப்பு, இராப்சீட் ைற்றும் கடுகு ஆகியைற்றுக்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு
`225, குங்குைப்பூவுக்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு `112 MSP உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்லிக்கும்,
சகாதுமைக்கும் முமைசய ஒரு குவிண்டாலுக்கு `75, `50 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பயிர் பன்முகத்
தன்மைமய ஊக்கப்படுத்துைமத இந்த சைறுபட்ட விமலகள் சநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளன.

5.அண்மையில், ‘நீடித்த மீட்பு’ அறிக்மக என்ை சிைப்பு அறிக்மகமய வைளியிட்ட அமைப்பு எது?
அ. ஐநோ சுை்றுச்சூழல் திட்டை்
ஆ. பன்னோட்டு ஆை்ைல் மு றை 
இ. உல நலவோழ்வு அறைப்பு
ஈ. உல வங் ி
❖ பன்னாட்டு ஆற்ைல் முகமையானது (IEA) NITI ஆசயாக் உடன் இமணந்து வ ப்.18 அன்று “நீடித்த மீட்பு”
குறித்த சிைப்பு அறிக்மகய ொன்றை வைளியிட்டது. அது, ஆற்ைல் அமைப்புகமள தூய்மையானதாகவும்,
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வநகிழ்திைன்மிக்கதாகவும், நீடித்த எதிர்காலமுமடயதாகவும் ஆக்கும் அசதசைமளயில், வபாருளாதார
-ங்கள் புத்துயிர் வபறுைதற்கும் சைமலைாய்ப்மப அதிகரிப்பதற்கும் எடுக்கப்படசைண்டிய பல்சைறு
நடைடிக்மககமள முன்வைாழிகிைது.

6.VAJRA ஆசிரியர் திட்டத்துடன் வதாடர்புமடய ைத்திய அமைச்

கம் எது?

அ. ல்வி அறைச்ச ை்
ஆ. அைிவியல் & ததோழில்நுட்ப அறைச்ச ை் 
இ. கவளோண
் அறைச்ச ை்
ஈ. சு ோதோரை் & குடுை்பநலத்துறை அறைச்ச ை்
❖ அயல்நாடுகளில் ைசிக்கும் இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்திய நிறுைனங்கள் & பல்கமலகளில்
பணிபுரிைதற்கு விரும்பத்தக்க ைழிகள் ைற்றும் ைாய்ப்புகமள ைழங்க இந்திய அரசின் அறிவியல்
ைற்றும் வதாழில்நுட்ப அமைச் கம் பின்ைரும் திட்டங்கமள ைகுத்துள்ளது: 1.

Visiting Advanced Joint Research (VAJRA) Faculty திட்டம் – இது, அயல்நாட்டு அறிவியலாளர்க
-மளயும் கல்வியாளர்கமளயும் இந்தியாவுக்கு அமழத்துைந்து, அைர்கமள அரசின் வபாதுத்
துமை நிறுைனங்கள் ைற்றும் பல்கமலகளில் பணியாற்ைச் வ ய்யும் திட்டைாகும்.

2. இராைானுஜன் வபல்சலாஷிப் - அறிவியல், வபாறியியல் ைற்றும் ைருத்துைம் ஆகிய அமனத்து
துமைகளிலும் பணியாற்றுைதற்கு உயர்கல்வி நுண்ணறிவுவகாண்ட இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்
-களுக்கு ைாய்ப்புகமள ைழங்குகிைது.
3. Biomedical Research Career Programme (BRCP) – இது, ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, இந்தியாவில்
ைருத்துைம் (அ) வபாதுநலத்தில் தங்கள் ைாழ்மை சைற்வகாள்ள ைாய்ப்புகமள ைழங்குகிைது.

7.இந்திய அர

ானது நாட்டின் முதல் ைருத்துை ாதன பூங்காமை அமைக்கவுள்ள ைாநிலம் எது?

அ. தைிழ்நோடு
ஆ. க ரளோ 
இ. ோ்நோட ோ
ஈ. ை ோரோஷ்டிரோ
❖ நாட்டின் முதல் ைருத்துை கருவிகள் தயாரிப்பு நிறுைனங்கள் சகரளத்தில் அமையவுள்ளன. ஆராய்ச்சி
ைற்றும் சைம்பாடு ஆதரவு, ச ாதமன ைற்றும் ைதிப்பீடு சபான்ை ைருத்துை ாதனத் வதாழிலுக்கு முழு
அளவிலான ச மைகமள ைழங்க, அதிமுக்கியத்துைம் ைாய்ந்த ைருத்துை

ாதனங்கள் துமையில்

கைனம் வ லுத்தப்படுகிைது.
❖ ‘MedSpark’ என்ை ைருத்துை ாதனங்கள் உற்பத்தி மையம், ைத்திய அரசின் அறிவியல் வதாழில்நுட்ப
துமையின் தன்னாட்சி நிறுைனைான ஸ்ரீ சித்திமரத்திருநாள் ைருத்துை அறிவியல் ைற்றும் வதாழினுட்ப
மையம் (SCTIMST) ைற்றும் சகரள ைாநில வதாழில் சைம்பாட்டுக் கழகத்தின் கூட்டு முயற்சியில்
திருைனந்தபுரத்தின் வதான்னக்கல்லில் உள்ள ைாழ்க்மக அறிவியல் பூங்காவில் நிறுைப்படவுள்ளது.
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8.உலக இருதய நாள் வகாண்டாடப்படுகிை சததி எது?
அ. செப்டம்பர் 26
ஆ. தசப்டை்போ் 27
இ. செப்டம்பர் 28
ஈ. செப்டம்பர் 29 
❖ ைனிதனின் இருதயநலத்மத பாதிக்கும் 4 முக்கிய காரணிகளான புமகயிமல பயன்பாடு, முமையற்ை
உணவுப்பழக்கம், உடற்பயிற்சி வ ய்யாமை ைற்றும் ைது அருந்துதல் குறித்து விழிப்புணர்மை ஏற்படுத்த
ஒவ்வைாரு ஆண்டும் வ ப்.29 அன்று உலக இருதய நாள் அனு ரிக்கப்படுகிைது. “Use Heart to Beat
Cardiovascular Disease” என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந்நொளுக்கொன கருப்ய ொருளொகும்.

9.இரும்புத்தாது சுரங்கத்திற்கு வபயர்வபற்ை சதானிைமல அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. தைிழ்நோடு
ஆ. க ரளோ
இ. ோ்நோட ோ 
ஈ. ஆந்திர பிரகதசை்
❖ இரும்புத்தாது சுரங்கத்திற்கு வபயர்வபற்ை சதானிைமல, கர்நாடக ைாநிலத்தின் வபல்லாரி ைாைட்டத்தில்
அமைந்துள்ளது. ைளம்மிகுந்த இந்த இரும்புத்தாது சுரங்கம், 50 ஆண்டுகளாக அரசுக்கு வ ாந்தைான
NMDC’இன்கீழ் இயங்கிைந்தது. NMDC’இன் குத்தமக, 2018’இல் முடிைமடந்தது; அதன்பின்னர், அங்கு
சுரங்கப்பணி நிறுத்தப்பட்டது. அண்மையில், கர்நாடக ைாநில அரசு, சதானிைமலயில் மீண்டும் சுரங்கப்
பணிமயத் வதாடங்க முடிவுவ ய்துள்ளது.

10.ஆயுஷ்ைான்

பாரத் – பிரதைர் ஜன் ஆசராக்கியா சயாஜனாறவ (AB-PMJAY) அைல்படுத்துைதற்காக

இந்திய அரசு நியமித்துள்ள அமைப்பு எது?
அ. கதசிய நலவோழ்வு ஆறணயை் 
ஆ. கதசிய நலவோழ்வு ் குழுைை்
இ. இந்தியோ நலவோழ்வு ைை்றுை் பரோைோிப்பு ் குழுைை்
ஈ. கைை் ண
் ட எதுவுை் இல்றல
❖ ஆயுஷ்ைான் பாரத்–பிரதைர் ஜன் ஆசராக்கியா சயாஜனா என்பது ஏமழக்குடும்பங்களுக்கு நலைாழ்வுச்
ச மைமய ைழங்குைதற்காக இந்திய அர ாங்கத்தால் வதாடங்கப்பட்ட திட்டைாகும். வகாள்மககமள
உருைாக்குதல், வ யல்படுத்தும் ைழிமுமைகள், AB-PMJAY’ஐ திைம்பட வ யல்படுத்த அமனத்து ைாநில
அரசுகளுடன் ஒருங்கிமணத்தல் ஆகியைற்றுக்காக, 1860ஆம் ஆண்டு ங்கங்கள் பதிவுச் ட்டத்தின்கீழ்
‘சதசிய நலைாழ்வு முகமை’ என்ை தன்னாட்சி நிறுைனத்மத அரசு அமைக்கிைது. பின்னர், ஆயுஷ்ைான்
பாரத்-பிரதைர் ஜன் ஆசராக்கியா சயாஜனாமை வ யல்படுத்தும் வபாறுப்புள்ள ஓர் அமைப்பாக, இது,
‘சதசிய நலைாழ்வு ஆமணயம்’ என்று ைாற்ைப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மையில், நிறுவனங்கள் (திருத்த) ைச

ோதோ, 2020’ஐ இந்திய ைக்களமவ நிமைசவற்றியது. அ ல்

நிறுவனங்கள் (ஒழுங்கோற்றுதல்) ட்டம் நிமைசவற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 2005
ஆ. 2008
இ. 2013 
ஈ. 2017
❖ நிறுவனங்கள் ட்டம், 2013 ஆனது ைத்திய பபருநிறுவன விவகோர அமைச் ரோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
நிறுவனங்கள் (திருத்த) ைச ோதோ, 2020’ஆல் திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ைச ோதோ நிறுவனத்தின் ட்ட
ரீதியிலான குற்ைங்கமள ைறுபரிசீலமன ப ய்கிைது. சைலும், சதசிய நிறுவன ட்ட சைல்முமையீட்டு
தீர்ப்போயத்தின் அைர்வுகமள நிறுவுவதற்கும் இம்ைச ோதோ முற்படுகிைது. இந்த அைர்வுகள், பபோதுவோக
புது தில்லியில் அல்லது அறிவிக்கப்படக்கூடிய சவறு இடங்களில் அமைந்திருக்கும்.

2.வங்கிகளின் ப

யல்போட்மட ஒழுங்குபடுத்த முற்படும் ைற்றும் வங்கிகளின் உரிைம், நிர்வோகம் ைற்றும்

ப யல்போடுகள் சபோன்ை பல்சவறு அம் ங்கமளப் பற்றிய விவரங்கமள வழங்கும் வங்கி ஒழுங்கோற்றுதல்
ட்டம் நிமைசவற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 1949 
ஆ. 1953
இ. 1956
ஈ. 1967
❖ கடந்த 1949ஆம் ஆண்டு நிமைசவற்ைப்பட்ட வங்கி ஒழுங்கோற்றுதல் ட்டைோனது அண்மைய 2020ஆம்
ஆண்டு வங்கி ஒழுங்கோற்றுதல் (திருத்த) ைச ோதோவோல் திருத்தப்பட்டது. இத்திருத்தம், ஒரு வங்கிமய
ஒன்றிமைத்தல் அல்லது சீரமைப்பதற்கோன ஒரு திட்டத்மதத் பதோடங்குவதற்கு ரி ர்வ் வங்கிக்கு (RBI)
அனுைதியளிக்கிைது. இது கூட்டுைவு வங்கிகமளயும் RBI’இன்கீழ் பகோண்டுவருகிைது.

3.சவளோண் எந்திரையைோக்கலில் புத்தோக்கங்கமள ஊக்கப்படுத்துவதற்கோக, சதசிய சவளோண்மை உயர்
கல்வித்திட்டத்தின்கீழ் இந்திய சவளோண் ஆரோய்ச்சிக்கழகம் பதோடங்கிய சேக்கத்தோனின் பபயபரன்ன?
அ. பிரதிக்யா
ஆ. கிாிதக்யா 
இ. சம்யுக்யா
ஈ. மமற்கண
் ட எதுவும் இல்லல
❖ பபண்களுக்கு உதவியோக இருக்கும் உபகரைங்களுக்கு சிைப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து, சவளோண்
எந்திரையைோக்கமல சைம்படுத்துவதற்கு ோத்தியைோன பதோழில்நுட்ப தீர்வுகமள சைம்படுத்துவதற்கோக,
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“கிரிதக்யோ” என்ை பபயரில் சவளோண் பதோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு சபோட்டிக்கு சதசிய சவளோண் உயர்
கல்வி திட்டத்தின்கீழ் இந்திய சவளோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

4. “அறிவு

ோர் ப ோத்துரிமை குறித்த விழிப்புைர்மவக் கட்டமைத்தல்” என்ை திட்டத்மத ப யல்படுத்துகிை

அமைச் கம் எது?
அ. குறு, சிறு & நடுத்தரத் ததொழில் நிறுவனங்கள் 
ஆ. வீட்டுவசதி & நகரப்புற வறுலம ஒழிப்பு அலமச்சகம்
இ. சட்டம் & நீ தித்துலற அலமச்சகம்
ஈ. வணிகம் & ததாழிற்துலற அலமச்சகம்
❖ நிதியுதவி பபறுவதற்கோக MSME’களோல் IPR பதிவு ப ய்துபகோள்ளப்படுதமல ஊக்குவிக்கும் பபோருட்டு,
“அறிவு ோர் ப ோத்துரிமை குறித்த விழிப்புைர்மவக் கட்டமைத்தல்” (IPR) என்ற திட்டத்மத ைத்திய குறு,
சிறு ைற்றும் நடுத்தரத் பதோழில் நிறுவனங்கள் அமைச் கம் (MSME) ப யல்படுத்துகிறது.

5.பதோழிலோளர் பதோடர்போன இரண்டோவது சதசிய ஆமையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 2002 
ஆ. 2006
இ. 2010
ஈ. 2016
❖ பதோழிலோளர் பதோடர்போன இரண்டோவது சதசிய ஆமையைோனது கடந்த 2002’இல் அமைக்கப்பட்டது.
ஊதியம் வழங்குதல், நலத்திட்ட வ திகள்,

மூகப் போதுகோப்பு சபோன்ை சூழ்நிமலகளுக்கு குமைந்த

கடுமையோன விதிமுமைகமளக்பகோண்ட சிறிய அளவிலோன அலகுகளுக்கு ஒரு தனிச் ட்டத்மத இந்த
ஆமையம் பரிந்துமரத்தது.

6.அதிக எண்ணிக்மகயிலோன செவிலியர் கல்லூரிகமளக் பகோண்ட இந்திய ைோநிலம் எது?
அ. கா்நாடகா 
ஆ. மகரளம்
இ. மத்திய பிரமதசம்
ஈ. ஹிமாச்சல பிரமதசம்
❖ நோட்டில் அதிக எண்ணிக்மகயிலோன ப விலியர் கல்லூரிகமள கர்நோடக ைோநிலம் பகோண்டுள்ளது.
பைோத்தம் 314 கல்லூரிகமள அம்ைோநிலம் பகோண்டுள்ளது. அவற்றுள் 13 அரசு கல்லூரிகளும் 301
தனியோர் கல்லூரிகளும் ஆகும். உடல்நலம் என்பது ைோநிலப் பட்டியலின் கீழ் உள்ள ஒரு துமையோகும்;
எனசவ புதிய ப விலியர் கல்லூரிகமளத் திைப்பது என்பது அந்தந்த ைோநில அரசுகளின்கீழ் உள்ளது.
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ங்கமள ஷிங்குன் லோ சுரங்கப்போமத

இமைக்கிைது?
அ. லடாக் & ஜம்மு–காஷ்மீ ா்
ஆ. லடாக் & ஹிமாச்சல பிரமதசம் 
இ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் & உத்தரகண
் ட்
ஈ. சிக்கிம் & உத்தரகண
் ட்
❖

ோமலப் சபோக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ் ோமல அமைச் கத்தின்கீழ் ப யல்படும் சதசிய பநடுஞ் ோமல
ைற்றும் கட்டமைப்பு சைம்போட்டு நிறுவனம் (NHIDCL) உலகின் மிகநீளைோன உயரைோன ஷிங்குன் லோ
சுரங்கப்போமத (13.5 கிமீ) பணிமய விமரவுபடுத்தியுள்ளது. இந்தச் சுரங்கப்போமதயுடன் இமையும்
லடோக் யூனியன் பிரசத ம் ைற்றும் ஹிைோச் ல பிரசத ைோநிலத்தின் லேோல்-ஸ்பிட்டி ைோவட்டச் ோமல
பணியும் சவகைோக நமடபபறுகிைது. இச்சுரங்கப்போமத பணி நிமைவமடயும்சபோது, ைைோலி-கோர்கில்
பநடுஞ் ோமல ஆண்டு முழுவதும் சபோக்குவரத்துக்கு திைந்திருக்கும்.

8.அண்மையில், பபோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோன அமைச்

ரமவக் குழு, இரோஷ்டிரிய உச் தோர் சிக்ஷோ

அபியோனுக்கோன இமடக்கோல நீட்டிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் திட்டம் பதோடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 2010
ஆ. 2013 
இ. 2015
ஈ. 2017
❖ பபோருளோதோர விவகோரங்களுக்கோன அமைச் ரமவக் குழு, நடுவைரசின் நிதியுதவிபபற்ை இரோஷ்டிரிய
உச் தோர் சிக்ஷோ அபியோனின் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு 2017 ஏப்ரல்.1 முதல் 2020 ைோர்ச்.31 வமரயிலோன
மூன்ைோண்டு கோலத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் பதோடங்கப்பட்டது.

9.அண்மையில், நிலம் கிமடப்பு குறித்த நிகழ்சநர தகவமல வழங்குவதற்கோக, 6 ைோநிலங்களின் புவிக்
சகோளத் தகவல் அமைப்புடன் (GIS) எந்த வலலத்தளத்லத இந்திய அரசு ஒருங்கிமைத்துள்ளது?
அ. ததாழிற்துலற தகவல் அலமப்பு 
ஆ. மவளாண
் தகவல் அலமப்பு
இ. நிலம் & வருவொய் தகவல் அலமப்பு
ஈ. மமற்கண
் ட அலைத்தும்
❖ உலகில் எங்கிருந்தும் முதலீட்டோளர்களுக்கு நிகழ்சநர அடிப்பமடயில் நிலம் கிமடப்பு தகவல்கமளயும்
புதுப்பித்தல்கமளயும் வழங்குவதற்கோக, இந்திய அரசு, 6 ைோநிலங்களின் புவிக்சகோளத் தகவல் அமைப்பு
(GIS)’உடன் பதோழிற்துமை தகவலமைப்பு (IIS) தளத்மத ஒருங்கிமைத்துள்ளது.
❖ பதோழிற்துமை தகவலமைப்பு தளம் என்பது நோடு முழுவதுமுள்ள பதோழிலக பகுதிகள் / பதோகுதிகளின்
GIS வெதிசகாண்ட தரவுத்தளைோகும்.
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விண்மீன்.காம்
10.அண்மையில்,

2020

செப்டம்பர்
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ஜம்மு-கோஷ்மீர் அலுவல்பூர்வ பைோழிகள் ைச ோதோ, 2020’ஐ இந்திய நோடோளுைன்ைம்

நிமைசவற்றியது. ஜம்மு-கோஷ்மீர் யூனியன் பிரசத த்தில் உள்ள அலுவல்பூர்வ பைோழிகளின் பட்டியலில்,
பின்வரும் பைோழிகளுள் எ(து)மவ ச ர்க்கப்பட்டுள்ள(து)ன?
அ. கஷ்மீ ாி
ஆ. ஹிந்தி
இ. மடாக்ாி
் ட அலைத்தும் 
ஈ. மமற்கண
❖ ஜம்மு-கோஷ்மீர் அலுவல்பூர்வ பைோழிகள் ைச ோதோ 2020’ஐ இந்திய நோடோளுைன்ைம் நிமைசவற்றியது.
அது கஷ்மீரி, சடோக்ரி ைற்றும் ஹிந்தி ஆகிய பைோழிகமள யூனியன் பிரசத ைோன ஜம்மு-கோஷ்மீரில்,
ஏற்கனசவ அலுவல்பூர்வ பைோழிகளோக உள்ள உருது & ஆங்கிலத்திற்கு கூடுதலோக ச ர்க்கப்படுவமத
சநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ மின் ோர சபோக்குவரவுக்கு ஒரு மிகப்பபரிய உந்துதமல அளிக்கும் விதைோக, FAME இந்தியோ திட்டத்தின்
2ஆம் கட்டத்தின்கீழ் ைகோரோட்டிரோ, சகோவோ, குஜரோத் ைற்றும் ண்டிகரில் 670 மின் ோர சபருந்துகளுக்கும்,
தமிழ்நோடு, ைபிரசத ம், சகரளோ, குஜரோத் ைற்றும் சபோர்ட் பிசளரில் 241 மின்சனற்ை நிமலயங்களுக்கும்
இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதில், தமிழ்நோட்டில் உள்ள திருச்சிரோப்பள்ளியில் 25 மின்சனற்ை
நிமலயங்கள் அமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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