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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த மாநிலத்தில், ̀ 11000 க ாடிக்கு கமல் மதிப்புள்ள 45 நெடுஞ்சாலலத்திட்டங் லள மத்திய சாலலப் 

க ாக்குவரத்து அலமச்சர் நதாடங்கிலவத்துள்ளார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. கேரளம் 

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ மத்திய பிரகதசத்தில் 45 நெடுஞ்சாலலத்திட்டங் லள மத்திய சாலலப்க ாக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலலத் 

துலை அலமச்சர் நிதின்  ட் ரி,  ாந ாளி வழியா  நதாடங்கிலவத்து அடிக் ல் ொட்டினார். 1361 கிமீ 

நீளத்துக்கு `11427 க ாடி மதிப்பிலான  ட்டுமானப் ணி லளக்ந ாண்ட இந்தத் திட்டங் ள், மத்திய 

பிரகதச மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். சாலலக் ட்டுமானத்தில்  யன் டுத்துதற் ா  மத்திய 

பிரகதசத்திற் ான மத்திய சாலல நிதியிலிருந்து, கமலும் `700 க ாடிலயயும் அலமச்சர் அறிவித்தார். 

2. ‘ ாலநிலல மாற்ைமும் இமயமலலப்பிராந்தியத்தில் அதன் தாக் மும்’ என்ை தலலப்பில், இணையவழி 

 ன்னாட்டு மாொட்லட ஏற் ாடு நசய்யவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ . ஆாியபட்டா கூா்தநாக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நநனிடால்  

ஆ. IISc, பபங்களூா் 

இ. IIT பகளகாத்தி 

ஈ. பிா்லா பயன்பாட்டு அறிவியல் நிறுவனம், உத்தரகண்ட் 

❖ மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுட் த்துலையின்கீழ் தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனமா ச் 

நசயல் டும் லெனிடாலில் உள்ள ஆர்ய ட்டா கூர்கொக் ல் அறிவியலுக் ான ஆராய்ச்சி நிறுவனம் -

ARIES, உத்தர ண்ட் மாநிலம்  ாவ்ரி  ார்வால்  குதியில் ஸ்ரீெ ரில் நசயல் டும் மத்திய  ல் லலக் 

 ழ மான கேமாவதி ெந்தன்  குகு ா  ார்வால்  ல் லலக் ழ ம் ஆகியன இல ந்து கூட்டா , 

“உயர் இமயமலலப் குதியில்  ாற்றுத்தூசுத்தரம் மற்றும்  ருவநிலல மாற்ைத்தினால் நீராதாரங் ள் 

மற்றும் வாழ்வாதாரங் ள் மீது ஏற் டும் தாக் ம்” என்ை தலலப்பில், நசப்.14-16 வணையிலான மூன்று 

ொட் ளுக்கு இல யவழி  ன்னாட்டுக்  ருத்தரங்ல  ெடத்தத்திட்டமிட்டுள்ளன. 

3. ‘கதன் இயக் ம்’ திட்டத்தின்கீழ், கதனீ ந ட்டி லள விநிகயாகிக்கின்ை அலமப்பு எது? 
அ. KVIC  

ஆ. NSIC 

இ. SIDBI 

ஈ. NABARD 
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❖  ாதி கிராமப்புைத் நதாழிற்துலை ஆல யம் (KVIC) தனது முதன்லம “கதன் இயக் ம்” திட்டத்தின் 

மூலம் புலம்ந யர்ந்த நதாழிலாளர் ளுக்கு உள்ளூரில் கவலலவாய்ப்ல  உருவாக்குவதன்மூலம் 

‘தற்சார்பு இந்தியா’லவ கொக்கி ஒரு ந ரிய  ாய்ச்சலல முன்நனடுத்துள்ளது. 

❖ இத்கதனீ ந ட்டி ள், உத்தர பிரகதச மாநிலத் நதாழிலாளர் ளுக்கு,  ஞ்கசா ராவில் உள்ள KVIC’இன் 

 யிற்சி லமயத்தில் விநிகயாகிக் ப் ட்டுள்ளன. விவசாயி ள்,  ழங்குடியின மக் ள், ந ண் ள் மற்றும் 

கவலலயற்ை இலளகயாருக்கு கவலலவாய்ப்ல  உருவாக்குவதற் ா  மூன்ைாண்டு ளுக்கு முன்பு 

KVIC’ஆல் ‘கதன் இயக் ம்’ நதாடங் ப் ட்டது. 

4.உலடக் ப் டவுள்ள, இந்திய  டற் லடயின் மி நீண்ட  ாலம் பணியாற்றிய க ார்க் ப் லின் ந யர் 

என்ன? 
அ. INS விராட்  

ஆ. INS விக்ராந்த் 

இ. INS விஷால் 

ஈ. INS விக்ரம் 

❖ மும்ல யில் உள்ள  டற் லட  ப் ல்துலையில் நிறுத்தப் ட்டுள்ள, இந்திய  டற் லடயின் மி  நீண்ட 

 ாலம் கசலவயாற்றிய க ார்க் ப் லான INS விைாட், குஜராத்தின் அலாங் முற்ைத்தில் உலடக் ப் ட 

உள்ளது. இந்தக் ப் ல், 2.78 க ாடி கிகலா எலடந ாண்ட விமானந்தாங்கிக்  ப் லாகும். இது முதலில், 

பிரிட்டிஷ்  டற் லடயில், 1984ஆம் ஆண்டு வலர 25 ஆண்டு ள்  ணியாற்றியது. 1987ஆம் ஆண்டில், 

இந்திய  டற் லடயில் கசர்க் ப் ட்டு, ோரியர் க ார் விமானங் லள இயக்  இது  யன் ட்டு வந்தது. 

5. NBFC-MFI’ ளுக்கு,  ட்டலமக் ப் ட்ட நிதி &  குதி உறுதியளிப்புத் திட்டத்லத அறிமு ப் டுத்தியுள்ள 

நிதி நிறுவனம் எது? 
அ. பாரத வங்கி (SBI) 

ஆ. NABARD  

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஈ. புதிய வளா்ச்சி வங்கி 

❖ கதசிய கவளாண் & ஊர  வளர்ச்சி வங்கியானது (NABARD) NBFC-MFI’ ளுக்கு ‘ ட்டலமக் ப் ட்ட 

நிதி மற்றும்  குதி உறுதியளிப்புத் திட்டம்’ என்ை தயாரிப்ல  அறிமு ப் டுத்தியுள்ளது. இது, COVID-19 

ந ாள்லளகொயால்  ாதிக் ப் ட்டுள்ள ஊர ங் ளில், தலடயின்றி  டன் கிலடப்ல  ஊக்குவிக்கும் 

கொக் ங்ந ாண்டது. இந்தத்தயாரிப்பு சிறு மற்றும் ெடுத்தர அளவிலான நுண் டன் நிறுவனங் ளுக்கு 

(MFI) நீட்டிக் ப் ட்ட கூட்டுக் டன் ளுக்கு  குதியளவான  டன் உத்தரவாதத்லத வழங்குகிைது. 

6. ‘COAS அலகு  ாராட்டு’ ஆனது எந்தப்  ாது ாப்புப்  லடயின் 51ஆவது சிைப்பு ெடவடிக்ல க் குழுவுக்கு 

வழங் ப் ட்டுள்ளது? 
அ. மத்திய தசமக்காவல்பநட  ஆ. இந்திய கடதலார காவல்பநட 

இ. ததசிய பாதுகாப்புப் பநட   ஈ. அஸ்ஸாம் நரபிள்ஸ் 
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❖ இராணுவத் தலலலமத்தள தி மகனாஜ் முகுந்த் ெரவகன, கதசிய  ாது ாப்புப்  லடயின் 51ஆவது 

சிைப்பு ெடவடிக்ல க்குழுவுக்கு, ‘COAS (Chief of Army Staff) Unit Appreciation’ விருலத வழங்கினார்.  

❖ தீவிரவாதத்லத ஒடுக்குவதில் சிைப் ான சாதலன லள நி ழ்த்தியலதக் ந ௌரவிக்கும் வல யில் 

இவ்விருது வழங் ப் ட்டது. இந்தக்குழுவின்  ல்கவறு ெடவடிக்ல  ளில், குறிப்பிடத்தக் து “Operation 

Black Tornado” ஆகும். 2008ஆம் ஆண்டு ெவம் ர் மாதம், மும்ல  தீவிரவாதத் தாக்குதலின்க ாது, 8 

தீவிரவாதி லளச் சுட்டுக்ந ான்று, ஏராளமான நவளிொட்டவர் உள் ட 600’க்கும் கமற் ட்ட பில க் 

ல தி லள இந்தக்குழு விடுவித்தது. 

7.அண்லமச் நசய்தி ளில் இடம்ந ற்ை க ால்ப் வீராங் லன கசாபியா க ாக ாவ் சார்ந்த ொடு எது? 
அ. ஆஸ்திதரலியா 

ஆ. ஆஸ்திாியா 

இ. பொ்மனி  

ஈ. தாய்லாந்து 

❖ நஜர்மன் க ால்ப் வீராங் லனயான கசாபியா க ாக ாவ், இராயல் டுரூனில் ெடந்த AIG பிரிட்டிஷ் 

ந ண் ள் ஓப் லன நவன்ைதன்மூலம் ஒரு முதன்லமப் க ாட்டியில் நவற்றியலடந்த முதல் நஜர்மன் 

ந ண் என்ை ந ருலமலயப்ந ற்ைார். 27 வயதான இவர், உல  தரவரிலசயில் 304ஆவது இடத்தில் 

உள்ளார். அவர் தனது எதிராளியான தாய்லாந்தின் ஜாஸ்மின் சுவன்னபுராலவ வீழ்த்தியதன்மூலம் 

இவ்நவற்றிலய அலடந்தார்.  டந்த 2010ஆம் ஆண்டில்  ன்னாட்டு ஐகராப்பிய ந ண் ள் அநமச்சூர் 

சாம்பியன்ஷிப்ல  க ாக ாவ் நவன்றிருந்தார். 

8.அண்லமயில், ஆந்திர பிரகதசத்தில்  ாயந்கதாடும் எந்த ஆற்றில், ‘ந ளி’ மீன்  ண்டறியப் ட்டது? 
அ. கிருஷ்ணா 

ஆ. தகாதாவாி 

இ. சிதலரு  

ஈ. காவிாி 

❖ ‘கதார்’ என்னும் அறிவியல் ந யர்ந ாண்ட ‘ந ளி’ என்றும் அலழக் ப் டுகிை ஓர் அரியவல  மீனினம், 

ஆந்திர பிரகதச மாநிலத்தில்  ாய்ந்கதாடும் சிகலரு ஆற்றில் அண்லமயில்  ண்டறியப் ட்டது. ஆந்திர 

 ல் லலக் ழ த்தின் விலங்கியல் துலையின் ஆராய்ச்சியாளர் ள் குழு இதலனக்  ண்டறிந்துள்ளது. 

இந்த மீன், IUCN’இன் (இயற்ல   ாது ாப்புக் ான  ன்னாட்டு ஒன்றியம்) அருகிவரும் உயிரினங் ள் 

பிரிவின்கீழ்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. இது ந ாதுவா , இமயமலலப்  குதி ளான ஹிமாச்சல பிரகதசம், 

உத்தர ண்ட், கெ ாளம் மற்றும் பூட்டான் வழியா   ாய்ந்கதாடும் ஆறு ளில்  ா ப் டுகிைது. 

9.எந்த ஆற்றின் குறுக்க , அண்லமயில் திைந்துலவக் ப் ட்ட ஆற்லைக் டக்   யன் டும் இந்தியாவின் 

மி நீளமான  யிற்றுப் ாலத  ட்டப் ட்டுள்ளது? 
அ. கங்நக   ஆ. யமுனா 

இ. பிரம்மபுத்ரா   ஈ. காவிாி 
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❖ ஆற்லைக் டக்   யன் டும் இந்தியாவின் மி நீளமான  யிற்றுப் ாலத, பிரம்மபுத்ரா ஆற்றின் குறுக்க  

 ட்டப் ட்டு திைக் ப் ட்டுள்ளது. ஆற்றின் குறுக்க   ட்டப் ட்டுள்ள 1.8 கிமீ நீளமுள்ள இந்தக்  யிற்றுப் 

 ாலத, மத்திய ந ள ாத்தி முதல் வடக்கு ந ள ாத்தி வலர நீண்டுள்ளது. இது  ய  கெரத்லத 8 

நிமிடங் ளா  குலைக்கும். `56 க ாடி திட்டச்நசலவுந ாண்ட இந்தக்  யிற்றுப் ாலதயின்  ணி ள் 

நதாடங்கி, சுமார் 11 ஆண்டு ளுக்குப்பிைகு தற்க ாது நிலைவலடந்துள்ளன. 

10.கவளாண்லம மற்றும் அதனுடன் நதாடர்புலடய துலை ளில் இல ந்து  ணியாற்றுவதற் ா , AFC 

இந்தியா லிட் உடனான புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ல நயழுத்திட்டுள்ள அலமப்பு எது? 
அ. APEDA  

ஆ. NABARD 

இ. FCI 

ஈ. NAFED 

❖ கவளாண் மற்றும்  தப் டுத்தப் ட்ட உ வுப்ந ாருட் ள் ஏற்றுமதி கமம் ாட்டு ஆல யம் (APEDA) 

ஆனது AFC இந்தியா லிட் உடனான புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ல நயழுத்திட்டுள்ளது. முன்னர், 

கவளாண் நிதிக் ழ ம் என அலழக் ப் ட்ட AFC இந்தியா லிட் ஆனது வணி  வங்கி ள், NABARD 

& EXIM வங்கி ஆகியவற்றிற்கு முழுலமயா  உரிலமயுலடயதாகும். தில்லியின் கதசிய கூட்டுைவு 

ஒன்றியத்துடனான ஒரு புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்திலும் APEDA ல நயழுத்திட்டுள்ளது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2020 செப்டம்பர் 02 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ோலிப ோ ப ோ ற்ற பிரோந்தி ம் என்று உலக  லவோழ்வு அமைப்பு அறிவித்துள்ள பிரோந்தி ம் எது? 
அ. ஆசியா 

ஆ. ஆப்பிாிக்கா  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. ஐரோப்பா 

❖ இளம்பிள்மள வோதத்மத ஏற் டுத்தும் மவரஸிலிருந்து ஆப்பிரிக்கோ முற்றிலுைோக விடு ட்டுள்ளதோக 

உலக  லவோழ்வு அமைப்பு (WHO) ததரிவித்துள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளோக ஆப்பிரிக்க பிரோந்தி த்தில் 

ப ோலிப ோ ப ோய்கள் எதுவும் ஏற் டவில்மல என்று பரோஸ் கோனோ ப ோம் ன் லீக் தமலமையிலோன 

ஆமை ம் சோன்றளித்துள்ளது. ப ோலிப ோ மவரமை ஒழிப் தற்கோன குமறந்த ட்ச வரம்பும்  ோன்கு 

ஆண்டுகள்தோன். இதன்மூலம், ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து முற்றிலும் ஒழிக்கப் ட்ட ப ோய்களின் வரிமசயில் 

த ரி ம்மை ந ோயுடன் தற்ப ோது இளம்பிள்மள வோதமும் இமைகிறது. 

2. NITI ஆப ோக் தவளியிட்டுள்ள, ‘ஏற்றுைதி த ோர்நிமல அட்டவமை – 2020’இல் முதலிடம் வகிக்கும் 

இந்தி  ைோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. மகாோஷ்டிோ 

இ. ததலுங்கானா 

ஈ. குஜோத்  

❖ ஏற்றுைதி த ோர்நிமலக்குறியீடு-2020’ஐ ப ோட்டித்திறன் நிறுவனத்துடன் இமைந்து NITI ஆப ோக் 

தவளியிட்டுள்ளது. தகோள்மக; வணிகச்சூழல்; ஏற்றுைதிச்சூழல்; ஏற்றுைதிச்தச ல் ோடுகள் ஆகி  4 

முக்கிய அளவுருக்களில், மோநிலங்களள இது தரவரிளைப்படுத்தியுள்ளது. ஒட்டுதைோத்தைோக, 

த ருவோரி ோன கடபலோர ைோநிலங்கள் சிறந்து விளங்குகின்றன. 
❖ குஜரோத், ைகோரோஷ்டிரோ ைற்றும் தமிழ் ோடு ஆகி  ைோநிலங்கள் முமறப  முதல் மூன்று இடங்கமள 

த ற்றிருக்கின்றன. ஏற்றுைதிகமள ஊக்குவிப் தற்கோன வசதிம  அளிக்கும் வலுவோன கோரணிகமள 

பிரதி லிக்கும் விதைோக எட்டு கடபலோர ைோநிலங்களுள் ஆறு, முதல்  த்து இடங்கமளப் பிடித்துள்ளன. 

நில எல்மலகமளக்தகோண்ட ைோநிலங்கமளப் த ோருத்தவமரயில் இரோஜஸ்தோன் முதலிடத்திலும், 

இைோல  ைோநிலங்கமளப் த ோருத்தவமரயில், உத்தரகண்ட் முதலிடத்திலும் உள்ளது.  

3.சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் புதி  ைன ல ைறுவோழ்வு ததோமலப சி உதவி மை த்தின் த  தரன்ன? 
அ. சுவஸ்த்யா 

ஆ. சூேஜ் 

இ. கிேண்  

ஈ. மனதின் குேல் 
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❖ ைன ல ைறுவோழ்வுக்கோன புதி  கட்டைமில்லோ ததோமலப சி உதவி மை த்மத ைத்தி  சமூக நீதி & 

அதிகோரைளித்தல் அமைச்சகம் ததோடங்கவுள்ளது. இந்தப் புதி  ததோமலப சி உதவி மை ம் 13 முக்கி  

தைோழிகளில் முதலுதவி, உளவி ல் ரீதி ோன ஆதரவு, துன்  பைலோண்மை ப ோன்றவற்றில் அமழப் ோ 

-ளர்களுக்கு உதவிகமள வழங்கும். COVID-19 ததோற்றின் த ருக்கடியின்ப ோது ைக்களின் ைன லம் 

ததோடர் ோன  ல்பவறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வு வழங்கும் வண்ைம் இது உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

4. ‘கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ’ வர்த்தகத்மத பைம் டுத்துவதற்கோக, எந்த நிறுவனத்துடன் இமைந்து, ஜம்மு -

கோஷ்மீர், மின்னணு ஏல வமலத்தளத்மத ததோடங்கியுள்ளது? 
அ. NSEIT லிட்  

ஆ. நவீன கணித்திறன் ரமம்பாட்டு மமயம் 

இ. ரதசிய தகவல் மமயம் 

ஈ. ரதசிய மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

❖ ஜம்மு-கோஷ்மீர் ஆனது அண்மையில் புவிசோர் குறியீடு த ற்ற ‘கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ’வின் வர்த்தகத்மத 

ஊக்குவிப் தற்கும் தரைோன குங்குைப்பூ அணுகமல வழங்குவதற்குைோக ஒரு புதி  மின்னணு ஏல 

வமலத்தளத்மத ததோடங்கியுள்ளது. ஜம்மு-கோஷ்மீரின் பவளோண் துமற ோனது இந்தி   ன்னோட்டு 

கோஷ்மீர் குங்குைப்பூ வர்த்தக மை த்தின்கீழ் (IIKSTC) அளமந்துள்ளது. இந்தி  பதசி   ங்குச் 

சந்மதயின் துமை நிறுவனைோன NSEIT’உடன் இமைந்து இந்தத்தளம் உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

5.வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்களுக்கோன முதல் சில்லமற கோப்பீட்டுத் திட்டத்மத அறிமுகம் தசய்துள்ள 

த ோதுக்கோப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 
அ. HDFC எா்ரகா  

ஆ. பஜாஜ் அமலயன்ஸ்  

இ. நியூ இந்தியா அஷ்யூேன்ஸ் 

ஈ. ஓாியண்டல் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

❖  ஜோஜ் அமல ன்ஸ் த ோதுக்கோப்பீட்டு நிறுவனைோனது தசல்லப்பிரோணிகளுக்தகன ஒரு புதி  கோப்பீட்டு 

திட்டத்மத அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இது, ‘ ஜோஜ் அமல ன்ஸ் வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்கட்கோன 

கோப்பீட்டுத்திட்டம்’ என அமழக்கப் டுகின்றது. இது, வீட்டில் வளர்க்கப் டும்  ோய்கட்கோன முதல் ைற்றும் 

ஒபர ஒருங்கிமைந்த கோப்பீட்டுத்திட்டம் எனக்கூறப் டுகிறது. இது 3 ைோதங்கள் முதல் 10 வ து வமர 

தசல்லப் பிரோணிகளின் ைருத்துவச் தசலவுகமள உள்ளடக்கி து. குறிப்பிட்ட ப ோய்கள் அல்லது  லக் 

குன்றல் கோரைைோக ஏற் டும் இறப்புகளின் தசலவுகமளயும் இது உள்ளடக்கி து. 

6.சோர் தோம்  ரிப ோஜனோ என் து எந்த ைோநிலம் அல்லது யூனி ன் பிரபதசத்தில் அமைந்துள்ள முக்கி  

புனிதத்தலங்கமள இமைக்கும் திட்டைோகும்? 
அ. குஜோத்   ஆ. பஞ்சாப் 

இ. உத்தேகண்ட்   ஈ. ஜம்மு & காஷ்மீா் 
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❖ ‘சோர் தோம்  ரிப ோஜனோ’ என் து ைத்தி  சோமலப்ப ோக்குவரத்து ைற்றும் த டுஞ்சோமல அமைச்சகத்தின் 

ஒரு திட்டைோகும். இது, உத்தரகண்ட் ைோநிலத்தில் அமைந்த முக்கி  புனிதத்தலங்கமள இமைப் மத 

ப ோக்கைோகக்தகோண்டுள்ளது. சமீ த்தில், இந்தி  உச்சநீதிைன்றத்தோல் அமைக்கப் ட்ட, இரவி பசோப்ரோ 

தமலமையிலோன ஓர் உ ரதிகோரக்குழு, இந்தத் திட்டம், இை ைமலயின் சுற்றுச்சூழலுக்கு நீண்டகோல 

பசதத்மத ஏற் டுத்தியுள்ளது என்று கூறியுள்ளது. ைரங்கள், ைமலகமள தவட்டுதல் ைற்றும் அகழ்ந்த 

த ோருட்கமள சரி ோன அனுைதித றோைல் தகோட்டுதல் ஆகி மவ அச்பசதங்களுள் அடங்கும். 

7.இந்தி  ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது ஆண்டறிக்மகயில் கணித்துள்ள டி, 2020-21’இல், இந்தி ோவின் 

வளர்ச்சி விகிதம் என்னவோக இருக்கும்? 
அ. 0.5% 

ஆ. -1.5% 

இ. -4.5%  

ஈ. -7.0% 

❖ இந்தி  ரிசர்வ் வங்கியோனது அண்மையில் தனது 2019-20 ஆண்டறிக்மகம  தவளியிட்டது. இதில், 

2020-21’ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோ (-) 4.5% என்ற எதிர்ைமற ோன வளர்ச்சிம க் தகோண்டிருக்கும் என 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. (-) 6.0 சதவீதத்திற்கும் (-) 7.6 சதவீதத்திற்கும் இமடயிலோன உலகளோவி  வளர்ச்சி 

விகிதத்மதயும் RBI கணித்துள்ளது. 2019-20’ஆம் ஆண்டில்,  ைத்தோள்கள் விநிப ோகமும், முந்மத  

ஆண்மடவிட 23.3% குமறந்துள்ளது என RBI கூறியுள்ளது. 

8.உள் ோட்டு நீர்வழி வர்த்தகப் ோமதயின் தச ல் ோடுகமள, எந் ோட்டுடன் ததோடங்க, இந்தி ோ, த ோரோக 

உள்ளது? 
அ. மியான்மா் 

ஆ. வங்கரதசம்  

இ. ரநபாளம் 

ஈ. இலங்மக 

❖ 2020 தசப்டம் ர்.3 முதல், இந்தி ோவும் வங்கபதசமும் நீர்வழி வர்த்தகப் ோமதயின் தச ல் ோடுகமளத் 

ததோடங்கவுள்ளன. இரு ோடுகளும் உள் ோட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகம் ததோடர் ோன 

த றிமுமறயில், கடந்த பை ைோதம் மகத ழுத்திட்டன. 

❖ இந்த ஒப் ந்தத்தின் டி, பசோனமுரோ (திரிபுரோ) முதல் தவுத்கண்டி (வங்கபதசம்) வமரயிலோன வழித்தடம் 

தச ல் டுத்தப் ட்டு வருகிறது. இந் டவடிக்மக, வடகிழக்கு இந்தி ோவுடனோன பிரோந்தி  இமைப்ம  

பைம் டுத்துவபதோடு ப ோக்குவரத்துச் தசலமவயும் தவகுவோகக் குமறக்கும். 

9.ஆண்டுபதோறும் த ண்கள் சைத்துவ  ோள் அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 26    ஆ. ஆகஸ்ட் 27 

இ. ஆகஸ்ட் 28   ஈ. ஆகஸ்ட் 29 
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❖ ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆக.26 அன்று அதைரிக்கோவிலும் உலகின் பிற  குதிகளிலும் த ண்கள் சைத்துவ 

 ோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. அதைரிக்க த ண்கள் வோக்களிக்கும் உரிமைம  அரசமைப்பு ரீதியோக 

த ற்றதன் நிமனவோக இந்த  ோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இது, ஒவ்பவோர் ஆண்டும் அதைரிக்க அதி ரோல் 

 மறசோட்டப் டுகிறது.  டப் ோண்டில் (2020) வரும் இந் ோள், 1920 ஆக.26 முதல் அனுமசரிக்கப் ட்டு 

வரும் இந் ோளின் 100ஆம் ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

10.எந்த அமைப் ோல் தவளியிடப் ட்ட ஓர் அறிக்மகயின் டி, MGNREGA ததோழிலோளர்கள் ஈட்டிய சரோசரி 

வருவோய் இரட்டிப் ோகியுள்ளது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. NABARD 

இ. CIBIL 

ஈ. CRISIL  

❖ CRISIL அறிக்மகயின் டி, MGNREGA (ைகோத்ைோ கோந்தி பதசி  ஊரக பவமல உறுதி ளிப்புச் சட்டம்) 

ததோழிலோளர்கள் ஈட்டி  சரோசரி வருவோய், COVID-19 ககோள்ளளந ோய் கோரணமோன  ோடடங்கின்ப ோது 

இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. இவ்வறிக்மகயின் டி, திறனற்ற ததோழிலோளர்களின் வருவோய், 2020 

ஏப்ரல் முதல் ஜூமல வமர ைோதத்திற்கு `1000 என இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. இது முந்மத  

ஆண்டில், ̀ 509 என இருந்தது. பைலும் இந்தக் கோலகட்டத்தில்  ணி நிமறபவற்ற சதவீதைோனது, 46% 

வளர்ச்சிம க் கண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், ஆயுதப்பமை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைத்மத ஆறுைாதகாலத்திற்கு நீட்டித்த ைாநில அரசு 

எது? 
அ. நாகாலாந்து 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. மிசசாரம் 

❖ அஸ்ஸாம் ைாநில அரசானது ஆக.28 முதல் மைலும் ஆறு ைாதங்களுக்கு அம்ைாநிலத்தில், ஆயுதப்பமை 

(சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைம், 1958’ஐ நீட்டித்துள்ளது. அண்மைக்காலங்களில், பாதுகாப்புப்பமைகள் மீது 

மைற்ககாள்ளப்பட்ை பல்மேறு கிளர்ச்சி தாக்குதல்கமள அடுத்து அஸ்ஸாம் ைாநிலம் முழுேதும் ஒரு 

“பதற்றம் நிமறந்த பகுதி” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ 1990ஆம் ஆண்டு முதல் அஸ்ஸாமில் ஆயுதப்பமை (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்ைம் நமைமுமறயில் இருந்து 

ேருகிறது. அது, ஒவ்மோர் ஆறுைாதங்களுக்கும் ஒருமுமற புதுப்பிக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு நைேடிக் 

-மககமள மைற்ககாள்ளவும், முன்னறிவிப்பின்றி எேமரயும் மகது கசய்யவும் இச்சட்ைம் பாதுகாப்புப் 

பமையினருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

2.எத்தமன புதிய ASI ேட்ைங்கமள உருோக்குேதாக ைத்திய கலாசார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது? 
அ. மூன்று 

ஆ. ஐந்து 

இ. ஏழு  

ஈ. பத்து 

❖ இந்திய கதால்கபாருள் ஆய்வின் ஏழு புதிய ேட்ைங்கமள கலாசார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

தமிழ்நாடு (திருச்சி), ைத்திய பிரமதசம் (ஜபல்பூர்), உத்தர பிரமதசம் (மீரட் & ஜான்சி), கர்நாைகா (ஹம்பி), 

மைற்கு ேங்கம் (இராய்கஞ்ச்) ைற்றும் குஜராத் (இராஜ்மகாட்) ஆகிய ைாநிலங்களில் புதிய ேட்ைங்கள் 

உருோக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக நாடு முழுேதும் இந்திய கதால்கபாருள் ஆய்வின் (ASI) இருபத்து 

ஒன்பது ேட்ைங்கள் இருந்தன. ஆயிரக்கணக்கான மகாவில்களும், மசாழ ைன்னர்களின் புகழ்கபற்ற 

நிமனவுச்சின்னங்களுங்ககாண்ை தமிழ்நாட்டில் கசன்மன ேட்ைத்துைன், திருச்சி ஒரு புதிய ேட்ைைாக 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.அண்மைச் கசய்திகளில் இைம்கபற்ற, சார் கேடிகுண்மை (Tsar’s bomb) உருோக்கிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. மொ்மனி 
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❖ இரஷ்ய அணுோற்றல் நிறுேனைான ROSATOM, அண்மையில், ‘Top Secret: Test of a clean hydrogen 

bomb with a yield of 50 megatons’ என்ற தமலப்பில் ஓர் ஆேணக்காட்சிமய கேளியிட்ைது. அது, சார் 

பாம்பா அல்லது சார் கேடிகுண்டு கேடிப்பமதக் காட்டுகிறது. இது, உலகின் மிகவும் ஆற்றல்ோய்ந்த 

மஹட்ரஜன் குண்டு என்று கூறப்படுகிறது. மைலும் இது, ஹிமராஷிைா தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ை 

கேடிகுண்மைவிை 3000 ைைங்கு அழிவுகரைானதாகும். இந்த சார் குண்டு, முதற்கட்ைைாக மநாேயா 

கஜம்ல்யா தீவுகளில் பரிமசாதமன கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4. RCS-உதான் திட்ைத்தின்கீழ், எத்தமன புதிய ேழித்தடங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன? 
அ. 18 

ஆ. 38 

இ. 58 

ஈ. 78  

❖ ‘உதான்’ என்ற பிராந்திய இமணப்புத்திட்ைத்தின் நான்காம் கட்ைத்தில், 78 புதிய ேழித்தைங்களுக்கு 

உள்நாட்டு ோன்மபாக்குேரத்து அமைச்சகம் அனுைதியளித்துள்ளது. இதனால் நாட்டின் கதாமலதூரப் 

பகுதிகளுக்கு மபாக்குேரத்து இமணப்பு ேசதி மைம்படுத்தப்படும். இதுேமரயில் உதான் சிறிய இரக 

ோனூர்தி மசமேயில் 766 ேழித்தைங்களுக்கு அனுைதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பயன்பாட்டில் உள்ள 

29, மசமேயற்ற இைங்களுக்கு 08, குமறந்த அளவில் மசமே நைக்கும் ோனூர்தி நிமலயங்களுக்கு 

2 என்ற அளவில் புதிய அனுைதிகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

5. STIP 2020’ஐ உருோக்குேதற்காக, அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துமறயால் கதாைங்கப்பட்டுள்ள 

கலந்துமரயாைல் கதாைரின் கபயர் என்ன? 
அ. இன் கான்வா்ஷேேன் வித்  

ஆ. அறிவியல் அரட்டட 

இ. அறிவியல் உடரயாடல் 

ஈ. DST சபச்சு 

❖ அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துமறயானது நாடு முழுேதுமுள்ள நிபுணர்களுைன் ‘In Conversation 

with’ என்ற கபயரில் பிரத்மயக கலந்துமரயாைல் கதாைமரத் கதாைங்குகிறது. அறிவியல், கதாழில்நுட்பம் 

ைற்றும் புத்தாக்கக்ககாள்மகமய (STIP 2020) ேகுப்பதில், DST ைற்றும் இந்திய அரசின் முதன்மை 

அறிவியல் ஆமலாசகர் அலுேலகம் ஆகியவற்றின் கசயல்பாட்டின் ஒருபகுதியாக இக்கலந்துமரயாைல் 

உள்ளது. ககாள்மகயின் ஐந்தாேது பதிப்பான இது, கைந்த 2013’இல் ேடிேமைக்கப்பட்ை தற்மபாதுள்ள 

ககாள்மகக்கு ைாற்றாக இருக்கும். 

6. ‘மதசிய GIS-உைன்கூடிய நில அடமான முமற’மய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. சவளாண் அடமச்சகம் 

ஆ. வணிகம் மற்றும் மதாழிற்துடற அடமச்சகம்  

இ. சாடலப் சபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாடல அடமச்சகம் 
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ஈ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 

❖ ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமற அமைச்சரான பியூஷ் மகாயல், ‘மதசிய GIS-உைன்கூடிய நில 

அைைான முமற’யின் முன்ைாதிரிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். கதாழிற்துமறக்கு ஏற்ற நிலம் ைற்றும் 

ேளங்களின் கிமைப்புகுறித்த நிகழ்மநர தகேல்கமள முதலீட்ைாளர்கள் கபறுேதற்கு இது உதவுகிறது. 

கதாைக்கத்தில் 6 ைாநிலங்களுக்காக கதாைங்கப்பட்டுள்ள இந்தத்திட்ைம், 2020 டிசம்பர் ைாதத்துக்குள் 

அமனத்து ைாநிலங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

7.இந்திய இரயில்மே ஆனது அதன் ஆற்றல் நுகர்வு மதமேகமள, எந்த ஆண்டுக்குள் பூர்த்தி கசய்யும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 
அ. 2025 

ஆ. 2030  

இ. 2035 

ஈ. 2040 

❖ ஆற்றல் மதமேயில் 100 சதவீதம் தற்சார்பு நிமலமய எட்டுேது ைற்றும் நாட்டின் சூரிய மின்னுற்பத்தி 

இலக்மக எட்டுேதில் பங்களிப்பு கசய்ேது ஆகியேற்றுக்கான நைேடிக்மகயாக, கதாைர்புமைய 

துமறயினருைன் இந்திய இரயில்மே நிர்ோகம் சார்பில் இரயில்மே ைற்றும் ேணிகம், கதாழிற்துமற 

அமைச்சர் பியுஷ் மகாயல் தமலமையில் ஆமலாசமனக் கூட்ைம் நமைகபற்றது. 

❖ இந்தக் கலந்துமரயாைலின் முக்கிய அம்சங்கள்: (அ) இரயில் பாமதமய ஒட்டிய பகுதிகளில் சூரிய மின் 

உற்பத்தி நிமலயங்கள் அமைப்பதற்கு புதுமையான திட்ைங்கமள உருோக்குதல். (ஆ) ேரும் 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் கரியமிலோயு உற்பத்திமய இல்லாத அளவுக்கு ைாறுேது என்ற இந்திய இரயில்மேயின் 

இலக்மக எட்டுேதற்கு, புதுப்பிக்கத்தக்க ேளங்களின் மூலைான மின்னுற்பத்திமய 20 GW அளவுக்கு 

எட்டும் ேமகயில் மின் ககாள்முதல் ேழித்தைங்கமள உருோக்குேது & (இ) இந்திய இரயில்மேயில் 

கபரிய அளவில் சூரியசக்தி மின்சாரத்மதப் பயன்படுத்துதல். 

8. GSDP அடிப்பமையில், ைாநிலங்களுக்கு அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள மைம்பட்ை கைன் உச்சேரம்பு என்ன? 
அ. 6% 

ஆ. 5%  

இ. 3% 

ஈ. 2% 

❖ 41ஆேது GST குழுக்கூட்ைத்திற்கு ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் தமலமைதாங்கினார். 

இது, GST இழப்பீட்டு மதமேமயச் சைாளிக்க, ைாநிலங்களுக்கு ேழங்கக்கூடிய ோய்ப்புகள் குறித்து 

விோதித்தது. முன்னதாக கைந்த மை ைாதத்தில், ைாநிலங்கள் கபறக்கூடிய கைன் உச்சேரம்மப மூன்று 

சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதைாக உயர்த்துேதற்கான FRBM சட்ைத்மத நடுேணரசு திருத்தியது. 

கூட்ைத்திற்குப் பிறகு, இக்கைன் உச்சேரம்பில் மைலும் 0.5% தளர்வு ேழங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் 

கூறினார். இந்த ஆண்டு, GST இழப்பீட்டு ததவவயானது `2.35 இலட்சம் மகாடியாக உள்ளது. 
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9.அண்மைச் கசய்திகளில் இைம்கபற்ற ஸ்ட்கரய்ட் தீவு, எந்தத் தீவுக்கூட்ைத்தின் ஒருபகுதியாகும்? 
அ. அந்தமான் & நிக்சகாபாா் தீவு  

ஆ. இலட்சத்தீவுகள் 

இ. மாலத்தீவுகள் 

ஈ. மமாாீஷியஸ் 

❖ மபரந்தைானிய பழங்குடியினரின் தாயகைாக இருக்கும் காரணத்தால், ஸ்ட்கரய்ட் தீவு, அண்மையச் 

கசய்திகளில் இைம்கபற்றது. இந்தப் பழங்குடியினத்மதச்சார்ந்த ஐம்பதுக்கும் மைற்பட்ைேர்கள் ைட்டுமை 

இன்மறய மததியில் உயிருைன் உள்ளனர். அண்மையில், மபரந்தைானிய பழங்குடியினத்தேருள் 

பதின்ைர், COVID-19 மநாய்த்கதாற்றுக்கு உள்ளாகியிருந்தது கண்ைறியப்பட்ைது. அேர்களுள் அறுேர் 

அந்மநாயிலிருந்து மீண்ைதாகக் கூறப்படுகிறது. பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டில், சுைார் ஐயாயிரத்துக்கும் 

மைற்பட்ை அந்தைானியர்கள் அந்தத் தீவில் ோழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 

10.டிஜிட்ைல் ககாடுப்பனவுகளில், ‘மைாசடி ைற்றும் இைர் மைலாண்மை’ என்ற தமலப்பில் மபபால் இந்தியா 

உைன் இமணந்து அறிக்மக கேளியிட்ை அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய தரவுப்பாதுகாப்பு கழகம்  

ஆ. நவீன கணித்திறன் சமம்பாட்டு டமயம் 

இ. இந்திய மதாழிலகங்கள் கூட்டடமப்பு 

ஈ. இடணயம் மற்றும் சமூகத்திற்கான டமயம் 

❖ NASSCOMஆல் நிறுவப்பட்ட, தரவுப்பாதுகாப்பு குறித்த நாட்டின் தமலமை அமைப்பான இந்திய தரவுப் 

பாதுகாப்பு கழகம், மபபால் இந்தியாவுைன் இமணந்து, ‘டிஜிட்ைல் ககாடுப்பனவுகளில் மைாசடி ைற்றும் 

இைர் மைலாண்மை’ என்ற தமலப்பில் அறிக்மககயான்மற கேளியிட்ைது. இந்தியாவில் மின்னணு 

ேணிகச்சந்மத ைற்றும் UPI பரிேர்த்தமன ஆகியமே அண்மைய காலங்களில் பன்ைைங்கு ேளர்ந்து 

ேருேதால் நுகர்மோர், MSME’கள், ேணிகங்களுக்கான ககாடுப்பனவுகமளப் பாதுகாக்க அறிக்மக 

அறிவுறுத்துகிறது. கட்ைணஞ்கசலுத்தும் சூழலமைப்பில் உள்ள அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் அேற்மறத் 

தடுப்பது குறித்தும் இந்த அறிக்மக விோதிக்கின்றது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தென்சீனக்கடல் ெகராறில் ஈடுபட்டெற்காக, 24 சீன நிறுவனங்களை ெடுப்புப்பட்டியலில் சேர்த்துள்ை 

நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

இ. ரஷ்யர 

ஈ. பிபரசில் 

❖ 24 சீன நிறுவனங்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் ேமீபத்தில் தபாருைாொரத் 

ெளடகளை விதித்துள்ைது. இந்ெ நிறுவனங்கள் தென்சீனக்கடலில் ஒரு தேயற்ளக தீளவ உருவாக்கு 

-வதிலும் இராணுவமயமாக்குவதிலும் ஈடுபட்டுள்ைன என்று கூறப்படுகிறது. அளனத்து 24 நிறுவன 

-ங்களும் சீனாவின் அரசுக்கு தோந்ெமான நிறுவனங்கைாகும். இந்ெ நிறுவனங்கள், அதமரிக்காவின் 

‘நிறுவன பட்டியலின்’கீழ் ளவக்கப்பட்டுள்ைன; இென்மூலம், இந்ெ நிறுவனங்களுக்கான பண்டங்கள் 

ஏற்றுமதிக்கு ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் (USA) ெடுக்கும். 

2.அண்ளமயில், ‘பிரதீக்ஷா’ என்ற கடல்வழி அவேர ஊர்திளய வாங்கிய மாநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. ெகரரரஷ்டிரர 

இ. குஜரரத் 

ஈ. பகரளர  

❖ சகரை மாநில மீன்வைத்துளறயானது, ‘பிரதீக்ஷா’ என்ற தபயரில், முெல் கடல்வழி அவேர ஊர்திளய 

வாங்கியுள்ைது. இந்ெக் கடல்வழி அவேர ஊர்திளய தகாச்சி ஷிப்யார்ட் லிட் கட்டியுள்ைது. மணிக்கு 14 

கடல் ளமல் சவகத்தில் தேல்லக்கூடிய இந்ெக்கப்பல், ஆபத்தில் உள்ை மீனவர்களை மீட்க பயன்படும். 

இந்ெக்கப்பலில் ஒசர சநரத்தில் பத்து சபருக்கு மருத்துவ உெவி வழங்கும் அைவுக்கு வேதி உள்ைது. 

3.பலவீனமான பிரிளவச் ோர்ந்ெ தபண்களின் சபரில் `22,000 சகாடி மதிப்புள்ை வீட்டு மளனகளை 

பதிவு தேய்து ெருவொக அறிவித்துள்ை மாநில அரசு எது? 
அ. சத்தீஸ்கர் 

ஆ. ஒடிசர 

இ. ெத்திய பிரபதசெ் 

ஈ. ஆந்திர பிரபதசெ்  

❖ Y S தெகன் சமாகன் தரட்டி ெளலளமயிலான ஆந்திர பிரதேச மாநில அரசு, மாநிலத்தின் பலவீனமான 

பிரிவுகளைச் ோர்ந்ெ 30 இலட்ேம் தபண்களுக்கு `22,000 சகாடி மதிப்புள்ை வீட்டு மளனகள் பதிவு 

தேய்து ெரப்படும் என அறிவித்துள்ைது. 
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❖ வீட்டு மளனகளுக்கான ெைவளமப்புகளைக் குறிக்கும் மற்றும் பயனாளிகளைத் செர்ந்தெடுக்கும் 

பணியில் அம்மாநில அரசு உள்ைது. உச்ேநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்குப்பின்னர், அந்ெ வீட்டு மளனகளை 

அரசு விநிசயாகிக்கும். 

4.வளரவு சுகாொர ெரவு சமலாண்ளம தகாள்ளகளய தவளியிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 
அ. பதசிய நலவரழ்வு ஆணையெ்  

ஆ. நலவரழ்வுச் பசணவகளுக்கரன தணலணெ இயக்குநர் 

இ. குடுெ்பநல பயிற்சி ெற்றுெ் ஆரரய்ச்சி ணெயெ் 

ஈ. அகில இந்திய ெருத்துவ அறிவியல் நிறுவனெ் 

❖ செசிய டிஜிட்டல் நலவாழ்வு இயக்கத்தின் (NDHM) “வளரவு சுகாொர ெரவு சமலாண்ளம தகாள்ளக” 

செசிய நலவாழ்வு ஆளையத்ொல் தவளியிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வளரவுக்தகாள்ளக தபாதுமக்களின் 

கருத்துகள் / பரிந்துளரகளுக்காக NDHM’இன் அதிகாரப்பூர்வ வளலத்ெைத்தில் தவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

கருத்துக்சகட்புக்குப்பிறகு, இந்ெக்தகாள்ளக இறுதிதேய்யப்படும். NDHM திட்டத்ளெ பிரெம அளமச்ேர் 

ெனது விடுெளல நாள் உளரயின்சபாது அறிவித்ொர். 

5.அண்ளமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற குல்குமாசல தேன்ட்ரல் பார்க் அளமந்துள்ை நாடு எது? 
அ. ெரலத்தீவுகள்  

ஆ. மெரரீஷியஸ் 

இ. இலங்ணக 

ஈ. வங்கபதசெ் 

❖ குல்குமாசல மத்திய பூங்காளவ சமம்படுத்துெல் மற்றும் ‘வருளக படகுத்துளற’ளய புனரளமப்பு 

தேய்ெல் ஆகியவற்றிற்காக, மாலத்தீவு, அண்ளமயில், அடிக்கல் நாட்டு விழாளவ ஏற்பாடு தேய்திருந்ெது. 

இத்திட்டங்களை, அந்நாட்டின் வீட்டுவேதி சமம்பாட்டுக்கழகம், இந்தியாவிலிருந்து தபற்ற 10 மில்லியன் 

மதிப்புளடய மாலத்தீவு ரூபாய் நிதியுெவிமூலம் உருவாக்கி வருகிறது. இந்தியாவால் நிதியளிக்கப்பட்டு 

மாலத்தீவில் சமற்தகாள்ைப்பட்டு வரும் 18 மானிய திட்டங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

6.அரசியலளமப்பின் ஆறாவது அட்டவளையில் இளைப்பெற்கான தீர்மானத்ளெ நிளறசவற்றியுள்ை 

மாநில அரசு எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. அருைரச்சல பிரபதசெ்  

இ. ஆந்திர பிரபதசெ் 

ஈ. பெற்கு வங்கெ் 

❖ இந்திய அரசியலளமப்பின் ஆறாவது அட்டவளையின்கீழ் மாநிலத்ளெக் தகாண்டுவருவெற்கான 

தீர்மானத்ளெ அருைாச்ேல பிரசெே மாநில ேட்டமன்றம் நிளறசவற்றியுள்ைது. ஆறாவது அட்டவளை 

ஆனது, வடகிழக்கு இந்தியாவில் வசித்துவரும் பழங்குடியின மக்களின் உரிளமகளைப்பாதுகாக்கிறது.  
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❖ இந்திய அரசியலளமப்பின்கீழ், அென் பழங்குடி ேமூகங்களுக்கு எந்ெவிெமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் 

இல்லாெ ஒசர வடகிழக்கு மாநிலமாக அருைாச்ேல பிரசெே மாநிலம் இருந்து வருகிறது. 

7.இந்திய தொழிற்துளற கூட்டளமப்பு அளமத்துள்ை தேயற்ளக நுண்ைறிவு மீொன புதிய மன்றத்தின் 

ெளலவர் யார்? 
அ. சந்தீப் பபேல்  

ஆ. ணசரஸ் ெிஸ்திரி 

இ. பரகர பெனன் 

ஈ. இரரெ்குெரர் இரரெமூர்த்தி 

❖ ேந்தீப் பசடல் ெளலளமயில் தேயற்ளக நுண்ைறிவு குறித்ெ புதிய கருத்துக்கைத்ளெ நிறுவியுள்ைொக 

இந்திய தொழிற்துளற கூட்டளமப்பு (CII) ேமீபத்தில் அறிவித்ெது. ேந்தீப் பசடல், IBM’இன் இந்தியா / 

தெற்காசியா பிராந்தியத்தின் சமலாண்ளம இயக்குநராக உள்ைார். இந்தியாவில் ஒரு வலுவான AI 

சூழலளமப்ளப உருவாக்குவதில், இந்ெ CII AI கருத்துக்கைம் ெனது கவனத்ளெச் தேலுத்தும். இது, 

அடிமட்டத்திலிருந்து விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்ெவும், வைர்ந்துவரும் தொழினுட்பங்கள் குறித்து இந்திய 

பணியாைர்களை மறுதிறனாக்கவும் முற்படுகிறது. 

8.இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் அறிக்ளகயின்படி, மருத்துவப்படிப்பில் (MBBS), எந்ெப் பாடத்தொகுதி 

புதிொக சேர்க்கப்படவுள்ைது? 
அ. நச்சுயிரியியல் 

ஆ. பெருந்மதரற்று பெலரை்ணெ  

இ. பிளரஸ்ெர மதரழில்நுே்பெ் 

ஈ. பநரமயதிர்ப்பு 

❖ MBBS மாைவர்களுக்கு இைங்களல மருத்துவப் படிப்புகளில் தபருந்தொற்று சமலாண்ளமப் பாடம் 

அறிமுகப்படுத்ெப்படும் என்று இந்திய மருத்துவக் கழகம் அறிவித்துள்ைது. தபருந்தொற்று சமலாண்ளம 

குறித்ெ பாடத்திட்டத்தின்மூலம் MBBS மாைவர்கள், சநாயாளிகளின் உடல்நலக் குளறளவப்சபாக்க 

மட்டுமல்லாமல், பிற சநாய்கைால் ஏற்படும் ேமூக, ேட்ட ரீதியான மற்றும் பிற சிக்கல்களைக்ளகயாைவும் 

அறிந்திருப்பளெ உறுதிதேய்யசவண்டும். 

❖ இந்ெப்பாடத்திட்டம், முழு இைங்களலக்கும் நீட்டிக்கப்படும். COVID-19 சபான்ற தொற்றுசநாய்கைால் 

ஏற்படும் ேவால்களை எதிர்தகாள்ை, மருத்துவர்களுக்கு இது உெவும். 

9.மிகநீண்டகாலம் ெப்பானின் பிரெமராக பெவி வகித்ெவர் யார்? 
அ. பயரஷிசரக்கி தே்சுஹிபகர 

ஆ. ஷின்பசர அபப  

இ. ெசரகி ஷிரகரவர 

ஈ. ஹருஹிபகர குபரரேர 
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❖ நீண்டகாலம் ெப்பானின் பிரெம அளமச்ேராக பணியாற்றிய ஷின்சோ அசப, உடல்நிளல ேரியில்லாெ 

காரைத்ொல் ெனது தபாறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ைார். ஆளுங்கட்சித்ெளலவரும் பிரெமருமான 

ஷின்சோ அசபவின் பெவிக்காலம் 2021 தேப்டம்பரில் முடிவளடகிறது. அவர் பெவி விலகிய பின்னர், 

லிபரல் தடமாக்ரடிக் கட்சி ஒரு சவட்பாைளரத் செர்ந்தெடுக்கும்; அென்பின், அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றம் 

அவ்சவட்பாைளர முளறயாக செர்ந்தெடுக்கும். ஷின்சோ அசப, ‘அசபனாமிக்ஸ்’ என்னும் பிரபலமான 

ெனது தபாருைாொர உத்திக்காக குறிப்பாக அறியப்படுகிறார். 

10.தபய்ரூட்டின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை புனரளமப்பெற்காக, ‘தபய்ரூட்’ என்ற புதியதொரு முயற்சிளய 

தொடங்கியுள்ை உலகைாவிய அளமப்பு எது? 
அ. UNESCO  

ஆ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ் 

இ. பன்னரே்டுச் மசலவரைி நிதியெ் 

ஈ. கிரீன்பீஸ் 

❖ ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாோர அளமப்பானது (UNESCO) ‘தபய்ரூட்’ என்ற புதிய முயற்சிளயத் 

தொடங்கியுள்ைது. தபய்ரூட்டில் அளமந்துள்ை பாரம்பரிய கட்டடங்களை புனரளமப்பெற்கு நிதி திரட்ட 

இந்ெ முயற்சி முற்படுகிறது. இம்மாெ இறுதிக்குள் நன்தகாளடயாைர்களுக்கான கூட்டத்ளெ UNESCO 

நடத்ெவுள்ைது. முன்னொக, தலபனானில் நிகழ்ந்ெ தவடிவிபத்தில், பல கட்டடங்கள் சேெமளடந்ென. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் தறைறமயகம் அறமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. ைுது தில்லி  

இ. லக்ன ோ 

ஈ. பைதரோைோத் 

❖ காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பிரிவு (BPR&D) தனது பபான்விழாறவ 2020 ஆகஸ்ட்.28 

அன்று பகாண்டாடியது. மத்திய உள்துறை இறையறமச்சர் G கிஷன் பரட்டி, இந்தப்ப ொன்விழொவின் 

தறைறம விருந்தினராக கைந்துபகாண்டார். இவ்விழாவின்மபாது, பெய்ப்பூரில் அறமக்கப்பட்டுள்ள 

மத்திய துப்பறி பயிற்சி நிறுவனம் & மாைவர் காவல்பறட வறைத்தளம் ஆகியறவ பதாடங்கப்பட்டன.  

❖ காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுப் பிரிவு (BPR&D), 1970 ஆக.28 அன்று, மத்திய உள்துறை 

அறமச்சகத்தின் தீர்மானத்தின்படி பதாடங்கப்பட்டது. காவல்துறைறய சிைப்பாக மமம்படுத்துவது, 

காவல்துறைப் பிரச்சறனகள்பற்றி விறரவான, முறையான ஆய்றவ மமற்பகாள்வது, காவல்துறை 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப உத்திகறளக் கறடப்பிடிப்பது ஆகிய ம ாக்கங்கறள நிறைமவற்றும் 

வறகயில் இது ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

2. ̀ 850 மகாடி பசைவில் இந்தியாவின் முதல் திைன் பல்கறைக்கழகத்றத அறமக்கவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. மத்திய ைிரனதசம் 

ஆ. அஸ்ஸோம்  

இ. னமற்கு வங்கம் 

ஈ. குஜரோத் 

❖ அஸ்ஸாம் மாநிை அரசானது தர்ராங் மாவட்டத்தில் உள்ள மங்கல்மடாயில், திைன் பல்கறைக்கழகம் 

அறமக்கவுள்ளதாக முன்பமாழிந்துள்ளது. இந்தப் புதிய பல்கறைக்கழகம், `850 மகாடி பசைவில் 

அறமக்கப்படவுள்ளது. அஸ்ஸாம் திைன் மமம்பாட்டு பல்கறை மமசாதாவுக்கு அஸ்ஸாம் அறமச்சரறவ 

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அஸ்ஸாம் திைன் மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் இயக்கு ர், இப்பல்கறைக்கழகம், 

‘திைன்  கரம்’ என்று அறழக்கப்படும் என்றும் இது இந்தியாவின் முதல் திைன் பல்கறைக்கழகமாக 

இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். 10,000 இடங்கறள இப்பல்கறை பகாண்டிருக்கும். 

3. டப்பு நிதியாண்டில், 20 இைட்சம் சந்தாக்கறள ப ருங்கியுள்ள அரசுத்திட்டம் எது? 
அ. அடல் ஓய்வூதிய திட்டம்  

ஆ. ைிரதமோ் ஜ ் த ் னயோஜ ோ 

இ. ைிரதமோ் ஜ ் ஆனரோக்ய னயோஜ ோ 

ஈ. ைிரதமோ் ைசல் ைீமோ னயோஜ ோ 
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❖ அடல் ஓய்வூதிய திட்டமானது (APY)  டப்பு நிதியாண்டில் 2020 ஏப்ரல் முதல் 20 ைட்சம் (2 மில்லியன்) 

சந்தாதாரர்கறள எட்டியுள்ளது. APY திட்டத்தின்கீழ் பமாத்த சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்றக இருபத்து 

ஒரு மில்லியறன எட்டியுள்ளது. அறனவருக்கும், குறிப்பாக ஏறழகளுக்கு ஓர் உைகளாவிய சமூகப் 

பாதுகாப்பு முறைறய உருவாக்கும் ம ாக்கத்துடன், APY திட்டம், 2015’இல் பதாடங்கப்பட்டது. இந்தத் 

திட்டத்றத மதசிய ஓய்வூதிய முறைறமயின்மூைம் (NPS) PFRDA நிர்வகிக்கிைது. 

4.பபண்களால்  டத்தப்படும்  ாட்டின் முதல் பன்னாட்டு வர்த்தக றமயத்றத அறமக்கவுள்ள மாநிைம் / 

யூனியன் பிரமதசம் எது? 
அ. மகோரோஷ்டிரோ 

ஆ. ஆந்திர ைிரனதசம் 

இ. ைீகோோ் 

ஈ. னகரளோ  

❖ பபண்டிரால்  டத்தப்படும் இந்தியாவின் முதல் பன்னாட்டு வர்த்தக றமயம் மகரள மாநிைம் அங்கமாலி 

மாவட்டத்தில் அறமக்கப்படும். ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகளுக்கு (SDG) ஏற்ப இம்மையம் அமைய 

உள்ளது. பபண்பதாழில்முறனமவாறர உருவாக்குவதும்,  ாட்டில் பாலின சமத்துவத்றத அறடவதும் 

இவ்வர்த்தக றமயத்றத அறமப்பதற்கான ம ாக்கங்களாகும். பபண்கள் தங்கள் புதிய பதாழில்கறளத் 

பதாடங்குவதற்கும், தங்கள் தயாரிப்புகறள உைகளவில் சந்றதப்படுத்துவதற்கான ஒரு தளத்றத 

வழங்குவதற்கும் இது ஒரு பாதுகாப்பான பணியிடத்றத வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.அண்றமயில் வட பகாரியாவில் நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்திய சூைாவளியின் பபயபரன்ன? 
அ. வோவி 

ஆ. ைவி  

இ. மகோ 

ஈ. வோயு 

❖ ‘பவி’ என்ை சூைாவளி சமீபத்தில் வட பகாரியாவின் மமற்கு கடற்கறரயில் நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்தியது. 

இந்தப்புயல், குறைந்த மசதத்றத மட்டுமம ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று வட பகாரியாவின் தறைவர் கிம் 

ொங் உன் கூறியுள்ளார். ‘Typhoon No: 8’ என அந் ாட்டால் குறிப்பிடப்படும் இந்தப்புயல், எதிர்பார்த்தறத 

விட சிறிய அளமவ மசதமமற்படுத்தியதாக கிம் ொங் உன் கூறினார். நிைச்சரிறவ ஏற்படுத்தும்மபாது, 

இந்தப் புயல், அதிகபட்ச மவகத்றத அறடந்திருந்தது. வட பகாரியாறவத் தாக்கிய பின்னர், அது, பதன் 

பகாரியா மற்றும் சீனாறவ ம ாக்கிச் பசன்ைது. 

6. ‘மதசிய அளவில் பபைப்பட்ட பங்களிப்புகள் - ஆசியாவுக்கான மபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின்’ இந்திய 

கூறுகறளத் பதாடங்கவுள்ள அறமப்பு எது? 
அ . NITI ஆனயோக்       ஆ. NHAI 

இ. இந்திய வோனூோ்தி நிபலயங்கள் ஆபையம்  ஈ. இந்திய இரயில்னவ 
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❖ ‘மதசிய அளவில் பபைப்பட்ட பங்களிப்புகள் - ஆசியாவுக்கான மபாக்குவரத்துத்திட்டம்’ ஆகியவற்றை 

காபைாளிக் காட்சி வாயிைாக NITI ஆமயாக் பதாடக்கவுள்ளது. இந்த விவாதம், இந்திய மபாக்குவரத்துத் 

துறை எதிர்பகாள்ளும் சவால்களில் முக்கிய கவனஞ்பசலுத்தும். இது றபங்குடில் வாயு உமிழ்றவக் 

குறைப்பதற்கான பதாழில்நுட்ப ஆதரறவயும் வழங்கும். மபாக்குவரவு, எரிபபாருள் மற்றும் பருவநிறை 

பதாடர்பாக, வரும் ஆண்டில் இந்தியாவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள  டவடிக்றககள் குறித்து இந்த நிகழ்வில் 

எடுத்துறரக்கப்படவுள்ளது. 

7.இந்திய மருத்துவர் துவாரக ாத் மகாட்னிசுக்கு மதிப்புறு சிறை அறமக்கவுள்ள  ாடு எது? 
அ. சீ ோ  

ஆ. இலங்பக 

இ. னநைோளம் 

ஈ. வங்கனதசம் 

❖ சீனாவின் அலுவல்பூர்வ ஊடகங்களின் கூற்றுப்படி, இந்திய மருத்துவர் துவாரக ாத் மகாட்னிறஸ 

பகளரவிப்பதற்காக, சீன  ாடு அவருக்கு பவண்கைத்தினாைான சிறைறய அறமக்கவுள்ளது. மாமவா 

மசதுங் தறைறமயிைான சீனப்புரட்சி மற்றும் இரண்டாம் உைகப்மபாரின்மபாது அவராற்றிய பங்களிப்பு 

-களுக்காக நிறனவுகூரப்படுகிைார். இரண்டாம் உைகப்மபாரின்மபாது சீனர்களுக்கு உதவ, இந்திய 

மதசிய காங்கிரஸ் அனுப்பிய மருத்துவக்குழுவில் துவாரக ாத்தும் ஒருவராக இருந்தார். பின்னர் அவர், 

சீன பபாதுவுறடறமக் கட்சியில் மசர்ந்தார். 

8. டுவைரசு அறிமுகப்படுத்திய மவளாண் சந்றதப்படுத்தல் பதாடர்பான அவசர ஆறைகளுக்கு 

எதிராக தீர்மானத்றத நிறைமவற்றிய மாநிை சட்டமன்ைம் எது? 
அ. னகரளம் 

ஆ. ைஞ்சோை்  

இ. இரோஜஸ்தோ ் 

ஈ. சத்தீஸ்கோ் 

❖  டுவைரசின் மவளாண் சந்றதப்படுத்தல் பதாடர்பான அவசர ஆறைகளுக்கு எதிராக முதைறமச்சர் 

அமரீந்தர் சிங் முன்றவத்த தீர்மானத்றத பஞ்சாப் சட்டமன்ைம் ஒருமனதாக நிறைமவற்றியுள்ளது. 

முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மின்சார திருத்த மமசாதா-2020’க்கு எதிரான தீர்மானத்றதயும் சட்டமன்ைம் 

நிறைமவற்றியது. மாநிை முதைறமச்சர் மற்றும் சட்டமன்ைத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த அவசர ஆறைகள், 

விவசாயிகளின் உரிறமகளுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விறை முறைறமக்கும் எதிரானறவயாகும். 

9.மகளிர் & குழந்றதகள் மமம்பாட்டு அறமச்சகத்தால், ‘மபாஷான்மா’ ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிை மாதம் எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 

ஆ. சசை்டம்ைோ்  

இ. அக்னடோைோ் 

ஈ. நவம்ைோ் 
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❖ மக்களிறடமய ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பின்  ன்றமகள் குறித்த விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் மமம்பாட்டு அறமச்சகம், ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்மை ஏற்பாடு பசய்கிைது. 

அண்றமயில், ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்றவ  டத்துவது பதாடர்பாக உைவு மற்றும் பபாதுவழங்கல் துறை, 

இந்திய உைவுக்கழகம் மற்றும் மத்திய கிடங்குக்கழகம் ஆகியறவ சந்தித்தன. ‘மபாஷான்மா’ நிகழ்வு, 

ஆண்டுமதாறும் பசப்டம்பர் மாதம்  டத்தப்படுகிைது. 

10.எளிதாக பதாழில் புரிவது (ease of doing business) குறித்த அறிக்றகறய பவளியிடுகிை அறமப்பு எது? 
அ. உலக சைோருளோதோர ம ்றம் 

ஆ. ை ் ோட்டுச் சசலவோைி நிதியம் 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. NITI ஆனயோக் 

❖ வணிகத்றத மமம்படுத்துதற்கான பசயல்பாடுகளின் அடிப்பறடயில் 190  ாடுகறள தரவரிறசப்படுத்த 

உைக வங்கி, ‘எளிதாக பதாழில் புரிவது’ குறித்த அறிக்றகறய பவளியிடுகிைது. தரவு றகயாளுதலில் 

நிகழ்ந்த பிைக்குகளுக்கு மத்தியில், அறிக்றக பவளியிடுவறத இறடநிறுத்தியதாக சமீபத்தில் உைக 

வங்கி அறிவித்தது. வால் ஸ்ட்ரீட் இதழின் அறிக்றகபயான்று, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட  ான்கு 

 ாடுகளின் தரவு மாற்றி உள்ளீடு பசய்யப்பட்டதாகக் கூறுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டின் (2020) எந்த மாதத்தில், 1976ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அதிக மழை பபாழிந்துள்ளது? 
அ. ஜூலை 

ஆ. ஆகஸ்ட்  

இ. ஜூன் 

ஈ. மே 

❖ இந்திய வானிழை ஆய்வுழமயத்தின் (IMD) அண்ழமய அறிக்ழகயின்படி, 1976ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு, நடப்பாண்டு (2020) ஆகஸ்டில், இந்தியாவில் அதிக மழை பபாழிந்துள்ளது. ஆகஸ்டில் பதிவான 

மழைப்பபாழிவின் அளவு 296.2 மில்லிமீட்டர் ஆகும்; இது, சராசரி மழைப்பபாழிவின் அளவான 237.2 

மில்லிமீட்டழரவிட 25 சதவீதம் அதிகமாகும். பசப்டம்பர் மாதத்தில் பருவமழை குழறயக்கூடும் என்றும் 

IMD கணித்துள்ளது. 

2.அண்ழமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற இராணி இைட்சுமி பாய் மத்திய வவளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம் 

அழமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ . உத்தர பிரமதசே்  

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. குஜராத் 

❖ பிரதமர் வமாடி, காப ாளிக்காட்சிமூைம் இராணி இைட்சுமி பாய் மத்திய வவளாண்ழமப்பல்கழையின் 

கல்லூரி மற்றும் நிர்வாகக் கட்டங்கழளத் பதாடங்கிழவத்தார். இந்தப்பல்கழைக்கைகம், புந்தல்காண்ட் 

பிராந்தியத்தின் முதன்ழம நிறுவனமாக ஜான்சியில் அழமந்துள்ளது. இந்தப்பல்கழை, 2014-15’இல் 

தனது முதைாவது கல்வி அமர்ழவத் பதாடங்கியது. வவளாண், வதாட்டக்கழை மற்றும் வனப்படிப்பில் 

இளநிழை மற்றும் முதுநிழைப் பட்டங்கழள அது வைங்குகிறது. இந்தப் பல்கழைக்கைகத்தின் முக்கிய 

கட்டடம் உருவாகி வருவதால், தற்வபாது அது, ஜான்சியில் உள்ள இந்திய புல்பவளி & தீவன ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில் இயங்கிவருகிறது. 

3.இந்வதா-பாகிஸ்தான் எல்ழையில் 20 மீ., நீளமுள்ள சுரங்கப்பாழதழய கண்டறிந்த ஆயுதப்பழட எது? 
அ. எை்லைப் பாதுகாப்புப் பலட  

ஆ. ேத்திய மசேக்காவை் பலட 

இ. ஷஷஸ்திர சீோ பாை் 

ஈ. ேத்திய ததாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பலட 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீரின் சம்பா பகுதி முழுவதும், பாகிஸ்தானிலிருந்து உருவான ஓர் எல்ழைதாண்டிய 

சுரங்கப்பாழதழய எல்ழைப் பாதுகாப்புப் பழட கண்டறிந்துள்ளது. இச்சுரங்கப்பாழதழய கண்டறிந்த 

பிறகு, இதுவபான்ற வவறு ஏவதனும் சுரங்கப்பாழத உருவாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பழத அறிய, BSF, ஒரு 
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பபரும் நடவடிக்ழகழயத் பதாடங்கவுள்ளது. இந்தச் சுரங்கப்பாழதக்கான நுழைவு வாயில், பன்னாட்டு 

எல்ழையிலிருந்து 170 மீட்டர் பதாழைவில் அழமந்துள்ளது. 

4.எந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரவதசத்தில், மூன்று வபரளவிைான மூங்கில் பதாகுதிகழள அழமப்பதற்கு 

முடிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது? 
அ. ஜே்மு & காஷ்ேீா்  

ஆ. ைடாக் 

இ. பீகாா் 

ஈ. மகரளா 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரவதசத்தில், மூன்று வபரளவிைான மூங்கில் பதாகுதிகழள அழமப்பதற்கு 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. மூங்கில் பதாகுதிகழளத் தவிர, ஒரு மூங்கில் பதாழில்நுட்ப பூங்கா மற்றும் 

ஒரு மூங்கில் பயிற்சி ழமயமும் அழமக்கப்படும். இந்நிறுவனங்கள், வடகிைக்கு பிராந்திய வளர்ச்சி 

அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள கரும்பு மற்றும் மூங்கில் பதாழில்நுட்ப ழமயத்தால் நிறுவப்படும். 

5.கீழ்க்காணும் எந்த நாட்வடாடு, இந்தியா, பமய்நிகராக ஒரு பாதுகாப்பு பகாள்ழக வபச்சுவார்த்ழதழய 

நடத்தியது? 
அ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஆ. இரஷ்யா 

இ. சிங்கப்பூா்  

ஈ. ஜப்பான் 

❖ பதினான்காவது இந்திய-சிங்கப்பூர் பாதுகாப்புக்பகாள்ழக உழரயாடல், காப ாளிக்காட்சி வாயிைாக 

நழடபபற்றது. இந்த உழரயாடலுக்கு, பாதுகாப்புச் பசயைாளர் Dr. அஜய் குமார் தழைழமதாங்கினர்.  

❖ இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இழடயிைான இருதரப்புப் பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககளின் பல்வவறு 

சிக்கல்கள்குறித்து இருதரப்பினரும் கைந்துழரயாடினர். அப்வபாது இருநாடுகளுக்கும் இழடயிைான 

பாதுகாப்புக் கூட்டணிழய வமலும் வமம்படுத்த இருதரப்பினரும் உறுதியளித்தனர். இந்த உழரயாடல் 

-களின் முடிவில், இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இழடயில் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் வபரிடர் 

நிவார ம் (HADR) அமல்படுத்தும் ஏற்பாடும் ழகபயழுத்தானது. 

6.ஆண்ட்வராபமடா வபரழடழயச் சுற்றியுள்ள, ‘ஹாவைா’ என்ற வாயுவின் அபரிமிதமான உழறகழளக் 

கண்டறிந்த பதாழைவநாக்கி எது? 
அ. ஸ்பிட்சா் விண்தவளி ததாலைம ாக்கி 

ஆ. ஹப்பிள் விண்தவளி ததாலைம ாக்கி  

இ. ச ்திரா எக்ஸ்மர ஆய்வகே் 

ஈ. தகப்ைா் ததாலைம ாக்கி 
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❖ NASA’இன் ஹப்பிள் விண்பவளி பதாழைவநாக்கிழயப் பயன்படுத்தி, ஆண்ட்வராபமடா வபரழடழயச் 

சுற்றியுள்ள, ‘ஒளிவட்டம்’ எனப்படும் வாயு உழறகழள அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த 

வாயுத்வதக்கத்தில், வபரழடக்குள், எதிர்காைத்தில் நட்சத்திரங்களின் உருவாக்கத்திற்கு வதழவயான 

எரிபபாருள் இருப்பதாக அறிவியைாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த, கிட்டத்தட்ட கண்ணுக்குத் பதரியாத 

‘ஹாவைா’, பரவைான பிளாஸ்மா வபரழடயிலிருந்து 1.3 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் பரவியுள்ளது. இது 

பால்வீதி வபரழடயில் பாதியாகும். 

7.பாரத வங்கியின் தழைவர் பதவிக்கு, வங்கி வாரிய பணியகத்தால் பரிந்துழரக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. அாிஜித் பாசு 

ஆ. அஸ்வானி பாட்டியா 

இ. பூா்ணிோ குப்தா 

ஈ. திமனஷ் குோா் காரா  

❖ பாரத வங்கியின் (SBI) அடுத்த தழைவராக, திவனஷ்குமார் காராழவ, வங்கி வாரிய பணியகம் (BBB) 

பரிந்துழரத்துள்ளது. பாரத வங்கியை அதன் 5 இழ  வங்கிகளுடனும், பாரத மகிளா வங்கியுடனும் 

இழ ப்பதில் முக்கியப்பங்கு வகித்தவராவார் திவனஷ் குமார் காரா. தற்வபாது, அவர் SBI நிர்வாக 

இயக்குநராக உள்ளார். அதற்கு முன்னர், SBI நிதி வமைாண்ழம நிறுவனத்தின் தழைழமச் பசயல் 

அதிகாரியாக இருந்தார். 

8.சவரன் தங்கப் பத்திரத் திட்டத்ழத அறிவிக்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. இ ்திய தங்கே்/லவரே்/ தவள்ளி சங்கே் 

இ.  ிதி அலேச்சகே் 

ஈ. இ ்திய ாிசா்வ் வங்கி  

❖ இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் சவரன் தங்கப்பத்திரம் வைங்கப்படுகிறது. 

தங்கத்ழத ஆவ  வடிவில் வசமிக்கும் திட்டமான இதில் ஒரு கிராம் தங்கம் ஒரு யூனிட் எனப்படுகிறது. 

இந்த 6ஆம் கட்ட பவளியீட்டில் தங்கத்தின் விழை கிராம் ஒன்றுக்கு `5,117 என நிர் யிக்கப்பட்டுள்ளது 

என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பதரிவித்துள்ளது. இந்த ஆறாம் கட்ட தங்கப்பத்திர பவளியீடு 31 ஆகஸ்ட் 

பதாடங்கி பசப்டம்பர் 4 அன்று முடிவழடகிறது. 

9.இந்தியா முழுவதும், ‘பதலுங்கு பமாழி’ நாள் பகாண்டாடப்படுகிற வததி எது? 
அ. ஆகஸ்ட் 29  

ஆ. ஆகஸ்ட் 30 

இ. செப்டம்பர் 01 

ஈ. தசப்டே்பா் 02 
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❖ ‘பதலுங்கு பாஷா திவனாத்ஸவம்’ என்றும் அழைக்கப்படும் பதலுங்கு பமாழி நாள், நாடு முழுவதும் 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.29 அன்று பகாண்டாடப்படுகிறது. பதலுங்கு கவிஞர் கிடுகு பவங்கட்ட 

இராமமூர்த்தியின் பிறந்தநாழள, ஆந்திர மாநிைம், இந்நாளின்வபாது நிழனவுகூர்கிறது. பண்பாட்டுத் 

துழறயானது பதலுங்கு பமாழிழய வளர்ப்பதற்கான பல்வவறு நிகழ்வுகழள இந்நாளின்வபாது ஏற்பாடு 

பசய்கிறது. பதன்னாப்பிரிக்க பதலுங்கு சமூகம் ஏற்பாடு பசய்த, ‘எங்கள் பமாழி, எங்கள் சமூகம் மற்றும் 

நமது கைாசாரம்’ என்ற நிகழ்வில் குடியரசுத்துழ த்தழைவர் M பவங்ழகயா உழரயாற்றினார். 

10.இைண்டனில் நிழனவுப்பட்டயம் பபற்ற முதல் இந்திய வம்சாவளி பபண் யார்? 
அ. நூா் இனாயத் ஹான்  

ஆ. அடா ைவ்ைாக் 

இ. மராசாைிண்ட் பிராங்க்ளின் 

ஈ. மடே் தேளட் தேக்காா்த்தி 

❖ இரண்டாம் உைகப்வபாரின்வபாது பிரிட்டனுக்கான உளவாளியாக பணியாற்றிய நூர் இனாயத் கான், 

ைண்டனில் நிழனவுப்பட்டயம் பபற்ற முதல் இந்திய வம்சாவளி பபண் என்ற பபருழமழயப்பபற்றார். 

ஒரு காைத்தில் நூர் இனாயத் கான் வாழ்ந்த, இைண்டனில் உள்ள வீட்டிற்கு ஒரு தனித்துவமான நீைப் 

பட்டயம் கிழடத்துள்ளது. திப்பு சுல்தானின் வழித்வதான்றைான இவர், ‘வமடலின்’ என்ற குறியீட்டுப் 

பபயரில், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரான்ஸிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் பபண் வாபனாலி இயக்கியாவார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கங்ககயில் காணப்பட்ட, ‘Systomus gracilus’ என்பது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவ்வினம் சார்ந்தது? 
அ. மீன்  

ஆ. ஆமம 

இ. ஆக்ட ோபஸ் 

ஈ. முதமை 

❖ கங்ககயாற்றில், ‘Systomus gracilus’ என்ற புதிய வகக நன்னீர் மீனினம் அகடயாளம் 

காணப்பட்டுள்ளது. ககரளா & கேற்கு வங்கத்கதச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த உண்ணக்கூடிய 

மீனினத்கத கேற்கு வங்கத்தில் அகடயாளம் கண்டுள்ளனர். இது ஒரு மேல்லிய ேற்றும் சுருக்கப்பட்ட 

உடலகேப்கபக்மகாண்டுள்ளது. இதகன உள்நாட்டு நீர்நிகலகளிலும் வளர்க்கவியலும். இப்புதிய 

வகக மீன் குறித்த தகவல்கள், ‘Experimental Zoology’ என்ற இதழில் மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

2. ‘SpiceOxy’ என்ற மபயரில் புதிய மசயற்கக சுவாச வழங்கிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ . ஸ்மபஸ்ஜெ ்  

ஆ. இண்டிடகோ 

இ. ோிமையன்ஸ் 

ஈ. அமுை் 

❖ குர்காகனச் சார்ந்த இந்திய வானூர்தி நிறுவனோன ஸ்கபஸ்மெட், அண்கேயில், ‘ஸ்கபஸ் ஆக்ஸி’ 

என்ற மபயரில் ககக்கு அடக்கோன, எங்கும் எளிதில் எடுத்துச் மசல்லக்கூடிய ஒரு மசயற்கக சுவாச 

வழங்கிகய அறிமுகப்படுத்தியது. கலசான & மிதோன சுவாச பிரச்சகனகள் உள்ள கநாயாளிகளுக்கு 

இந்தச் சாதனத்கத பயன்படுத்தப்படவியலும். ஸ்கபஸ்மெட், ஒரு விரல் நுனி துடிப்பு ஆக்ஸிமீட்டகரயும் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; அது, குருதியில் உள்ள உயிர்வளியின் மசறிகவ அளவிட பயன்படுகிறது. 

3.எந்நாட்டின் ஒற்றுகே இயக்கத்கதக் குறிக்கும் வககயில், குதுப் மினார், மவண்கே ேற்றும் மசம்கே 

வண்ணங்களில் ஒளிரப்பட்டது? 
அ. ஜெோ்மனி 

ஆ. இரஷ்யோ 

இ. டபோைந்து  

ஈ. ெப்போன் 

❖ கபாலந்தின் தூதரகம் ேற்றும் தில்லியில் அகேந்துள்ள கபாலந்து நிறுவனம் ஆகியகவ, அண்கேயில், 

குதுப் மினாகர, கபாலந்தின் கதசிய வண்ணங்களான மவண்கே ேற்றும் மசம்கே வண்ணங்களில் 

ஒளிரச்மசய்துள்ளன. கபாலந்தின் ஒற்றுகே இயக்கம் உருவாக்கப்பட்ட நாற்பதாம் ஆண்டு நிகறகவ 

நிகனவுகூரும் வககயில் இது மசய்யப்பட்டது. அவ்வியக்கம், காந்தியின் அகிம்கச மகாள்ககககள 

அடிப்பகடயாகக்மகாண்ட ஒரு ேக்களுரிகே இயக்கோகும். 
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4.நீதிேன்றத்கத அவேதித்தகேக்காக, இந்திய உச்சநீதிேன்றம், பிரசாந்த் பூஷனுக்கு விதித்த அபராதம் 

எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1,00,00,000 

ஆ. ரூ.1,00,000 

இ. ரூ.1,000 

ஈ. ரூ.1  

❖ நீதிேன்ற அவேதிப்பு வழக்கில் மூத்த வழக்குகரஞர் பிரசாந்த் பூஷனுக்கு `1 அபராதம் விதித்து உச்ச 

நீதிேன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. `1 அபராதத்கதத் மசலுத்தத் தவறினால் 3 ோதங்கள் சிகற ேற்றும் 3 

ஆண்டுகள் வழக்குகரஞராக பணியாற்றவும் தகட விதிக்கப்படும் என்றும் இந்திய உச்சநீதிேன்றம் 

தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தகலகேயிலான அேர்வு, இந்தத் தீர்ப்கப 

வழங்கியுள்ளது. 

5.மும்கப பன்னாட்டு வானூர்தி நிகலயத்தின் (MIAL) 74% பங்குககள வாங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. TATA குழுமம் 

ஆ. ோிமையன்ஸ் இண் ஸ் ்ோீஸ் ைிமிஜ  ் 

இ. அதோனி குழுமம்  

ஈ. GMR இன்ப்ரோ 

❖ மும்கப பன்னாட்டு விோன நிகலயத்தின் 74% பங்குககள, அதானி குழுேம் ககயகப்படுத்தியுள்ளது. 

மும்கப பன்னாட்டு வானூர்தி நிகலயத்கத நிர்வகித்துவரும் GVK குழுேத்திடமிருந்து 50.5 சதவீத 

பங்ககயும், MIAL’இல் 23.5% பங்குககளயும் அதானி குழுேம் ககப்பற்றுகிறது. இதன்மூலம், அதானி 

குழுேம், தில்லி ேற்றும் கைதராபாத் வானூர்தி நிகலயங்ககள இயக்கும் GMR குழுேத்திற்குப் பிறகு, 

நாட்டின் இரண்டாவது மபரிய வானூர்தி நிகலய நிர்வாகிப்பு நிறுவனோக ோறியுள்ளது. 

6.இந்தியா & எந்தப் பன்முகச் சங்கத்துடனான மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகலாசகனக்கூட்டோனது, 

அண்கேயில், மேய்நிகராக நகடமபற்றது? 
அ. BRICS 

ஆ. ASEAN  

இ. SAARC 

ஈ. BIMSTEC 

❖ இந்தியாவின் வணிகம் & மதாழிற்துகற, இரயில்கவ அகேச்சர் பியூஷ் ககாயல் ேற்றும் வியட்நாமின் 

மதாழில் & வர்த்தக அகேச்சர் இட்ரான் துவான் ஆன் ஆகிய இருவரும் இகணந்து தகலகேகயற்க, 

மேய்நிகராக 17ஆவது ASEAN-இந்தியா மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகலாசகனக்கூட்டம் நடந்தது. 

இக்கூட்டத்தில், 10 ASEAN நாடுகளின் மபாருளாதார அகேச்சர்களும் கலந்துமகாண்டனர். சரக்குகள் 

குறித்த ASEAN இந்திய வர்த்தக ஒப்பந்தத்கத மீளாய்வுமசய்வது குறித்து அகேச்சர்கள் விவாதித்தனர். 
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7.ஓணம் என்பது எந்த இந்திய ோநிலத்தின் பண்பாட்டுத் திருவிழாவாகும்? 
அ. டகரளம்  

ஆ. கோ்நோ கோ 

இ. ஆந்திர பிரடதசம் 

ஈ. குெரோத் 

❖ ஓணம் என்பது ககரள ோநிலத்தில் மகாண்டாடப்படும் ஒரு மிக முக்கியோன பண்டிககயாகும். இது, 

“திருகவாணம்” என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. இந்தத் திருவிழா, ேகலயாள நாட்காட்டியின் சிங்கம் 

ோத மதாடக்கத்தில் மகாண்டாடப்படுகிறது. மகாண்டாட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சோக, பூக்கள் ேற்றும் 

ேலரிதழ்களால் அலங்கரிக்கப்படும், “ஓணப்பூக்ககாலம்” உள்ளது. மகாண்டாட்டங்களுள், “வல்லம்கலி” 

(படகுப்பந்தயம்) ேற்றும் “ஓணசதயம்” (விருந்து) ஆகியகவ அடங்கும். 

8.எந்த நாட்டின் பிரதேராக, முஸ்தபா ஆதிப், பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. சிங்கப்பூோ் 

ஆ. சவூதி அடரபியோ 

இ. இஸ்டரை் 

ஈ. ஜைபனோன்  

❖ மலபனானின் பிரதே அகேச்சர் பதவிக்கு முஸ்தபா ஆதிப் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 2013ஆம் 

ஆண்டு முதல் மெர்ேனிக்கான மலபனானின் தூதராக இருந்துவருகிறார். ஆகஸ்ட்.4 அன்று மபய்ரூட் 

துகறமுகத்தில் நடந்த மவடிவிபத்கதத் மதாடர்ந்து, பதவி விலகிய ைசன் டயப்புகக்குப் பதிலாக அவர் 

முன்மோழியப்பட்டுள்ளார். மலபனான் அதிபர் கேக்ககல் அவுன், மபரும்பான்கே நாடாளுேன்ற 

உறுப்பினர்களில் ஆதரகவப்மபற்றபின், ஒரு புதிய அரசாங்கத்கத உருவாக்குவதற்காக முஸ்தபாகவ 

மலபனானின் பிரதே அகேச்சராக பரிந்துகரத்துள்ளார். 

9. ‘ஸ்வச்சதா’ பிரச்சகனகளில் கவனஞ்மசலுத்துவதற்காக, அகனத்து அகேச்சகங்களாலும் பதிகனந்து 

நாட்கள் ககடப்பிடிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வின் மபயமரன்ன? 
அ. ஸ்வச்சதோ பக்வோ ோ  

ஆ. ஸ்வச்சதோ சமிக்ஷோ 

இ. ஸ்வச்சதோ வித்யோ 

ஈ. ஸ்வச்சதோ சோ்டவக்ஷன் 

❖ ெல் சக்தி அகேச்சகத்தின் தூய்கே இந்தியா இயக்கத்தின்கீழ், தூய்கே குறித்த சிக்கல்களில் கவனம் 

மசலுத்துவதற்காக, பதிகனந்து நாட்கள் நீளும் ஒரு நிகழ்வு அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’ 

என்று மபயரிடப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சி, 2016ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது. அன்றிலிருந்து ஒவ்மவாரு 15 

நாட்களுக்கும் ஓர் அகேச்சகம் என இதகனக் ககடப்பிடித்து வருகின்றன. அண்கேயில், உரங்கள் 

அகேச்சகம், மசப்டம்பர் 1-15 முதல் ‘ஸ்வச்சதா பக்வாடா’கவ அனுசரித்து வருகிறது. 
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10.விநிகயாகச் சங்கிலி மநகிழ்திறன் மதாடர்பான ஆஸ்திகரலியா-இந்தியா-ெப்பான் அகேச்சர்களின் 

கூட்டத்தில், இந்தியாகவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது யார்? 
அ. நிோ்மைோ சீதோரோமன் 

ஆ. பியூஷ் டகோயை்  

இ. நிதின் க ்கோி 

ஈ. இரோம் விைோஸ் பஸ்வோன் 

❖ இந்தியாவின் ேத்திய வணிக ேற்றும் மதாழிற்துகற அகேச்சர் பியூஷ் ககாயல், ஆஸ்திகரலிய ேற்றும் 

ெப்பானிய மபாருளாதார அகேச்சர்கள் ஆகிய மூவரும், விநிகயாகச் சங்கிலிகள் மநகிழ்திறன் குறித்த 

ஆஸ்திகரலியா-இந்தியா-ெப்பான் மபாருளாதார அகேச்சர்களின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் பங்ககற்றனர்.  

❖ அவர்கள் மவளியிட்ட கூட்டு அறிக்ககயின்படி, இந்கதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில், மநகிழ்திறன் மிக்க ஒரு 

விநிகயாகச்சங்கிலிகய உருவாக்க இந்த மூன்று நாடுகளும் முடிவுமசய்துள்ளன. கேலும், தங்கள் 

சந்கதககள கட்டற்ற நிகலயில் கவத்திருக்கவும், அதன்மூலம் மவளிப்பகடயான வர்த்தகச்சூழகல 

உருவாக்கவும் இந்த மூன்று நாடுகள் முடிவுமசய்துள்ளன. இது சீனாவின் ஆதிக்கத்கத குகறக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.செயற்கை நுண்ணறிவில் இயங்கும் இயலி செகைகய, ‘LiGo’ என்ற செயரில் அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ள 

ைாப்பீட்டு நிறுைனம் எது? 
அ. HDFC எர்க ர 

ஆ. ICICI புருடென்ஷியல்  

இ. ஆயுள்  ரப்பீெ்டு ்  ழ ம் 

ஈ.  னரர – HSBC OBC 

❖ ICICI புருசென்ஷியல் ஆயுள் ைாப்பீட்டு நிறுைனமானது ெமீெத்தில், கூகிள் உதவியாளரில் ‘லிசைா’ என்ற 

செயற்கை நுண்ணறிவில் இயங்கும் குரல்ைழி இயலிகய அறிமுைப்ெடுத்தியது. ைாடிக்கையாளர்ைள் 

மற்றும் ைாப்பீடுதாரர்ைள், இந்தச் செகைகயப் ெயன்ெடுத்தி, எளிய குரல் ெணிப்புைகள ைழங்குைதன் 

மூலம், தயாரிப்புைள் குறித்த அைர்ைளின் சைள்விைளுக்கு விகெ ைாணலாம். 

❖ அந்நிறுைனத்தின் கூற்றுப்ெடி, ைாப்பீடுைள் குறித்த விைரங்ைகளப்செற, ைாடிக்கையாளர்ைள் தங்ைள் 

ஆண்ட்ராய்டு திறன்செசிைளில், ‘கூகிள் அசிஸ்செண்ட்’ ைெதிகய செயல்ெடுத்தி, அைர்ைளின் ைாப்பீடு 

எண் அல்லது அகலசெசி எண்கணக் கூறலாம். 

2.புளூம்செர்க் பில்லியனர்ைள் தரைரிகெயின்ெடி, மார்க் சுக்ைர்செர்க்கை விஞ்சி, உலகின் மூன்றாைது 

செருஞ்செல்ைந்தராை மாறியுள்ளைர் யார்? 
அ. பில் க ெ்ஸ் 

ஆ. எகலரன் மஸ் ்  

இ. டம ்ட ன்சி ஸ் ரெ் 

ஈ. வரரன் பகப 

❖ புளூம்செர்க் பில்லியனர்ைள் தரைரிகெயின்ெடி, முன்னணி விண்சைளி நிறுைனமான SpaceX’இன் 

தகலகம நிர்ைாை அதிைாரியான எசலான் மஸ்க், தற்சொது உலகின் மூன்றாைது செல்ைந்தர் ஆைார். 

49 ையதான அைர், செஸ்புக் இகண நிறுைனர் மார்க் சுக்ைர்செர்க்கை இப்ெட்டியலில் விஞ்சியுள்ளார். 

எசலான் மஸ்க்கின் நிைர சொத்து மதிப்பு $115.4 பில்லியன் ொலர்ைளாைவும், சுக்ைர்செர்க்கின் நிைர 

சொத்து மதிப்பு $110.8 பில்லியன் ொலராைவும் அதிைரித்துள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்ொம் இெங்ைகள 

முகறசய பில் சைட்ஸ் மற்றும் செப் செசொஸ் ஆகிசயார் பிடித்துள்ளனர். 

3. NPCI’இன் அண்கமய தரவுைளின்ெடி, 2020 ஆைஸ்டில் 1.62 பில்லியன் ெரிைர்த்தகனைகளக் ைண்ெ 

ைட்ெணஞ்செலுத்து முகற எது? 
அ. UPI  

ஆ. IMPS 

இ. AePS 

ஈ. FASTag 
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❖ ெமீெத்தில், இந்திய சதசிய சைாடுப்ெனவுக்ைழைம் (NPCI) சைளியிட்ெ தரவுைளின்ெடி, ஒருங்கிகணந்த 

சைாடுப்ெனவு இகெமுைம் (UPI) அடிப்ெகெயிலான சைாடுப்ெனவுைள், 2020 ஆைஸ்டில், 1.62 பில்லியன் 

ெரிைர்த்தகனைகளக்ைண்டுள்ளன. ைெந்த ஆண்டு இசத மாதத்தில் 918 மில்லியன் ெரிைர்த்தகனைள் 

நெந்திருந்தகத ஒப்பிடும்சொது, தற்சொது சுமார் 8 ெதவீதம் இது உயர்ந்துள்ளது. ைெந்த மாதம் ெதிவு 

செய்யப்ெட்ெ ெரிைர்த்தகனைளின் மதிப்புகெ `2.98 டிரில்லியனாகும்; அது, ைெந்த ஆண்டின் மதிப்கெ 

விெ `1.54 டிரில்லியனுக்கும் அதிைமாகும். 

4.சிங்ைப்பூரில், எதிர்க்ைட்சியின் தகலைராை சொறுப்செற்ற இந்தியா ைம்ொைளி நெர் யார்? 
அ. சியரம் சீ கெரங் 

ஆ. பிரிதம் சிங்  

இ. இந்திரரணி 

ஈ. சில்வியர லிம் 

❖ சிங்ைப்பூரில் நெந்த சொதுத்சதர்தலில், ஆளும் லீ சியன் லூங்கின் பீப்புள் ஆக்ென் ைட்சி 83 இெங்ைளில் 

சைன்றது. பிரிதம் சிங்கின் சதாழிலாளர் ைட்சியானது மீதமுள்ள 10 இெங்ைகள கைப்ெற்றியது. இகதத் 

சதாெர்ந்து, பிரிதம் சிங் அைர்ைகள பிரதான எதிர்க்ைட்சித் தகலைராை அகைத் தகலைர் இந்திராணி 

இராொ அறிவித்தார். சிங்ைப்பூர் ைரலாற்றில் இந்திய ைம்ொைளிகயச்ொர்ந்த ஒருைர் எதிர்க்ைட்சித் 

தகலைராை ெதவிசயற்ெது இதுசை முதல்முகறயாகும். 

5.அண்கமயில் சமற்ைத்திய & சதற்ைத்திய ஓப்ென் சென்னிஸ் சொட்டியில் சைன்றைர் யார்? 
அ. ரகபல் நெரல் 

ஆ. கரரஜர் டபெரர் 

இ. கநரவ ் கஜரக ரவிச்  

ஈ. டெரமினி ் தியம் 

❖ நியூயார்க்கில் நெந்த சமற்ைத்திய & சதற்ைத்திய ஓப்ென் சென்னிஸ் சொட்டியில், மிசலாஸ் ரவ்னிக்கை 

வீழ்த்தி சநாைக் சொசைாவிச் சைன்றுள்ளார். இது, அசமரிக்ைாவில் அைர் சைல்லும் முப்ெத்கதந்தாைது 

மாஸ்ெர்ஸ் ெட்ெமாகும். இவ்சைற்றியின் மூலம், ஒவ்சைாரு மாஸ்ெர்ஸ் சொட்டிைளிலும் இரண்டு முகற 

சைன்ற ஒசர சென்னிஸ் வீரர் என்ற செருகமகய சநாைக் சொசைாவிச் உருைாக்கியுள்ளார். 

6.COVID-19 த ொற்றுந ொய் ைாரணமாை 25 ைகையான சுைாதார செகைைளில் ொதிக்கும் சமற்ெட்ெகை 

ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளதாைக் ைண்ெறிந்த ஓர் ஆய்கை சைளியிட்டுள்ள அகமப்பு எது? 
அ. உல  டபரருளரதரர மன்றம் 

ஆ. உல  நலவரழ்வு அமமப்பு  

இ. UNICEF 

ஈ. பன்னரெ்டுச் டசலவரணி நிதியம் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2020 செப்டம்பர் 09 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

❖ உலை நலைாழ்வு அகமப்பின் (WHO) ஓர் ஆய்வின்ெடி, COVID-19 சதாற்றுசநாயால், 25 ைகையான 

நலைாழ்வுச் செகைைளில் ொதிக்கும் சமற்ெட்ெகை ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளன. சநாய்த்தடுப்பு செகைைள் 

இதில் மிைவும் ொதிக்ைப்ெட்டுள்ளன. அசதசநரம், ெரைா சநாய்ைகளக்ைண்ெறிதல் & சிகிச்கெயளித்தல் 

செகை இரண்ொைது மிைவும் ொதிப்புக்குள்ளான செகையாை உள்ளது. இந்த ஆய்வில், 94% நாடுைள் 

தங்ைள் முயற்சிைகள COVID-19’ஐ கையாளுைதில் மட்டுசம ைைனம் செலுத்தியதாை கூறப்ெட்டுள்ளது. 

7. 1 பில்லியன் ென் எரிசொருள் உற்ெத்திகய அகெைதற்ைாை, 2023-24ஆம் ஆண்ெளவில் `1.22 லட்ெம் 

சைாடிகய முதலீடு செய்யவுள்ள சொதுத்துகற நிறுைனம் எது? 
அ. இந்திய நில ் ரி நிறுவனம்  

ஆ. ONGC 

இ. NHPC 

ஈ. NTPC 

❖ 1 பில்லியன் ென் எரிசொருள் உற்ெத்தி என்ற இலக்கை அகெைதற்ைாை, ெல்சைறு திட்ெங்ைளில் `1.22 

இலட்ெம் சைாடிக்கும் சமல் முதலீடு செய்ய உள்ளதாை அரசுக்கு சொந்தமான சொதுத்துகற நிறுைனம் 

இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் அறிவித்தது. நிதியளிக்ைப்ெெவுள்ள சமாத்த 500 திட்ெங்ைளில், 2023-

24ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலக்ைரி அைழ்வு, சுரங்ை உட்ைட்ெகமப்பு மற்றும் திட்ெ சமம்ொடு சதாெர்ொன 

திட்ெங்ைளில், இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் ஒரு செரும்ெங்கை முதலீடு செய்யும். நிலக்ைரி உற்ெத்தியில் 

இந்திய நிலக்ைரி நிறுைனம் ஆண்டுக்கு 7.1 ெதவீத ைளர்ச்சிகயப் ெதிவு செய்துள்ளது. 

8.7 ஆண்டுைளில், கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்கறயர் சமயின் டிரா சொட்டியில் சைன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 
அ. சுமித் நர ல்  

ஆ. பிரஜ்கனஷ் குன்கனஸ்வரன் 

இ. கரர ன் கபரபண்ணர 

ஈ. யூ ி பரம்ப்ரி 

❖ US ஓப்ென் சென்னிஸ் சதாெரின் ஆெைர் ஒற்கறயர் பிரிவின் முதல் சுற்றில், அசமரிக்ைாவின் பிராட்லி 

கிளாகன வீழ்த்தி சுமித் நாைல் சைற்றிகய ைெப்ெடுத்தினார். இவ்சைற்றியின்மூலம் 7 ஆண்டுைளுக்கு 

பிறகு US ஓப்ென் சொட்டியின் ஒற்கறயர் பிரிவு இரண்ொைது சுற்றுக்கு முன்சனறிய இந்திய வீரர் 

என்ற செருகமகய சுமித் செற்றுள்ளார். இறுதியாை, ைெந்த 2013ஆம் ஆண்டில் சொம்சதவ் சதவ்ைர்மன் 

இரண்ொைது சுற்றுக்கு முன்சனறி இருந்தது குறிப்பிெத்தக்ைது. 

9. நெப்ொண்டில் (2020) ைரும் உலை சதங்ைாய் நாளுக்ைான ைருப்சொருள் என்ன? 
அ. Invest in Coconut to save the world  

ஆ. Coconuts and Nutrition World 

இ. Coconuts and COVID-19 

ஈ. Coconuts in Asian and Pacific regions 
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❖ ஒவ்சைார் ஆண்டும் செப்.2 அன்று உலைம் முழுைதும் உலை சதங்ைாய் நாளாை அனுெரிக்ைப்ெடுகிறது. 

சதங்ைாயின் முக்கியத்துைம் மற்றும் அதன் நன்கமைள் குறித்து விழிப்புணர்கை ஏற்ெடுத்துைதற்ைாை 

இந்த நாள் ைகெப்பிடிக்ைப்ெடுகிறது. இது, ஆசிய மற்றும் ெசிபிக் சதங்ைாய் ெமூைம் (APCC) நிறுைப்ெட்ெ 

நாகளயும் நிகனவுகூர்கிறது. APCC என்ெது ஆசியா & ெசிபிக் நாடுைளுக்ைான ஐநா சொருளாதார 

மற்றும் ெமூை ஆகணயத்தின் (UN-ESCAP) உதவியுென் செயல்ெடும் ஓர் அகமப்ொகும். நெப்ொண்டு 

(2020) ைரும் இந்நாளுக்ைான ைருப்சொருள் - “உலகைக்ைாக்ை சதங்ைாயில் முதலீடு செய்யுங்ைள்”. 

10.ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பில் (SCO) உள்ள ொதுைாப்பு அகமச்ெர்ைளின் கூட்ெத்கத நெத்தவுள்ள 

நைரம் எது? 
அ. கெர ் ிகயர 

ஆ. டபய்ஜிங் 

இ. மரஸ்க ர  

ஈ. புது தில்லி 

❖ ஷாங்ைாய் ஒத்துகழப்பு அகமப்பில் (SCO) உள்ள உறுப்பு  ொடுகளின் ொதுைாப்பு அகமச்ெர்ைள் கூட்ெம், 

இரஷ்யாவின் மாஸ்சைா நைரில் நெத்தப்ெெவுள்ளது. இக்கூட்ெத்தில் ைலந்துசைாள்ள, மத்திய ொதுைாப்பு 

அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் அண்கமயில் இரஷ்யாவுக்கு புறப்ெட்ொர். அைர் இரஷ்ய ொதுைாப்பு அகமச்ெர் 

செர்ஜி சஷாயுகுெனும் செச்சுைார்த்கத நெத்துைார் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. அசதசைகள, சீன 

ொதுைாப்பு அகமச்ெகர ெந்திப்ெதற்ைான எந்த நிரலும் சைளியிெப்ெெவில்கல. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த, புதிய குடிமைப் பணிகள் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் பபயர் என்ன? 
அ. நிர்வரக இயக்கம் 

ஆ. கர்மய ரகி இ க்கம்  

இ. iGOT இயக்கம் 

ஈ. இந்தி ர் இயக்கம் 

❖ “கர்ையயோகி இயக்கம்” என்ற புதிய ஒருங்கிமைந்த குடிமைப்பணிகள் சீர்திருத்த திட்டத்திற்கு ைத்திய 

அமைச்சரமை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது. நடத்மத ைோற்றத்மத மையைோகக்பகோண்ட, ‘நோட்டு 

ைக்கமை மையைோகக்பகோண்ட குடிமைப்பணி’மய உருைோக்குையத இத்திட்டத்தின் யநோக்கைோகும். 

Integrated Government Online Training - iGOT கர்ையயோகி தைத்மத அமைப்பதன்மூலம் இந்தப் பயிற்சி 

ைழங்கப்படும். பிரதைரின்கீழ் உள்ை ஒரு பபோது ைனிதைை கவுன்சில், இத்திட்டத்மதக்கண்கோணிக்கும். 

2. ‘ஒயர நோடு ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்தில், தற்யபோது, இந்தியோவின் எவ்விரு யூனியன் பிரயதசங்கள் 

இமைந்துள்ைன? 
அ . லடரக் & இலட்சத்தீவுகள்  

ஆ. லடரக் & புதுச்யசரி 

இ. புதுச்யசரி & அந்தமரன் மற்றும் நிக்யகரபரர் தீவுகள் 

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் & அந்தமரன் மற்றும் நிக்யகரபரர் தீவுகள் 

❖ இந்தியோவின் இரு யூனியன் பிரயதசங்கைோன லடோக் ைற்றும் இலட்சத்தீவுகள், சமீபத்தில், “ஒயர நோடு 

ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்துடன் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ைன. இவ்விரு யூனியன் பிரயதசங்களும், 

‘ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்மட’ திட்டத்தில் இமையும் பரியசோதமனகமை நிமறவுபசய்துவிட்டன. 

இத்துடன் பைோத்தம் 26 ைோநிலங்கள் / யூனியன் பிரயதசங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் இமைந்துள்ைன. 

3. விமையோட்டு வீரர் / வீராங்கனைகமை அரசோங்க யைமலகளில் யநரடியோக யசர்ப்பதற்கு, எத்தமன 

விமையோட்டுகள் யசர்க்கப்பட்டுள்ைன? 
அ. 10 

ஆ. 20  

இ. 30 

ஈ. 40 

❖ விமையோட்டு ஒதுக்கீடுமூலம் குரூப் C நிமல அரசோங்கப் பதவிகளில் யநரடி ஆட்யசர்ப்புக்கு தகுதியோன 

விமையோட்டுப்பட்டியலில் நடுைைரசு யைலும் 20 விமையோட்டுக்கமை யசர்த்துள்ைது. முன்னதோக 43 

துமறகள் இருந்தன; அமை இப்யபோது 63 பிரிவுகைோக உயர்த்தப்பட்டுள்ைன. யதசிய அல்லது சர்ையதச 

யபோட்டிகளில் தங்கள் ைோநிலம் / இந்தியோமை பிரதிநிதித்துைப்படுத்திய திறமையோன விமையோட்டு 

ஆளுமைகள், சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு யைமலகளுக்கு தகுதியுமடயைர்கைோைர். 
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4.பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்மத அைல்படுத்தும் நிறுைனைோக உள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. யவளரண் & உழவர்நல அமமச்சகம் 

ஆ. உணவுப் பதனிடுதல் ததரழிலகங்கள் அமமச்சகம்  

இ. ஊரக வளர்ச்சி அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

❖ உைவுப்பதனிடுதல் பதோழிலகங்கள் அமைச்சகைோனது பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்மத (Scheme for 

Agro - Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters - SAMPADA) 

பசயல்படுத்துகிறது. சமீபத்தில், பிரதைர் கிசோன் சம்பதோ திட்டத்தின்கீழ் 27 திட்டங்கமை பசயல்படுத்த 

நடுைைரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இத்திட்டங்கள் ஒருங்கிமைந்த குளிர்பதனச்சங்கிலிகள் ைற்றும் 

ைதிப்புக்கூட்டல் உட்கட்டமைப்மப உருைோக்குைமத யநோக்கைோகக்பகோண்டுள்ைன. 

5.எந்த ஆயுதப்பமடக்கு, பினோகோ பமடயணிமய ைழங்குைதற்கோக, போதுகோப்பு அமைச்சகம் BMEL, TATA 

பைர் ைற்றும் L&T ஆகியவற்றுடன் கூட்டிமைந்துள்ைது? 
அ. இந்தி  இரரணுவம்  

ஆ. இந்தி க் கடற்பமட 

இ. இந்தி  வரன்பமட 

ஈ. இந்தி  கடயலரரக்கரவல்பமட 

❖ போதுகோப்புத்துமறயில், ‘இந்தியோவில் தயோரிப்யபோம்’ திட்டத்மத ஊக்கப்படுத்தும் யநோக்கில், போதுகோப்பு 

அமைச்சகத்தின் பகோள்முதல் பிரிைோனது போரத் நில அகழ்வு நிறுைனம் (BEML), TATA பைர் நிறுைனம் 

(TPCL) ைற்றும் லோர்சன் & டூப்யரோ (L&T) ஆகியைற்றுடனோன ஒப்பந்தங்களில் மகபயழுத்திட்டுள்ைது. 

இந்திய இரோணுைத்தின் பீரங்கிப் பிரிவுக்கு ஆறு பினோகோ பமடயணிகமை ைழங்குைதற்கோன ஒப்பந்த 

-ங்கள் மகபயழுத்திடப்பட்டுள்ைன. இத்திட்டத்தின் யதோரோயைோன பசலவினம், `2580 யகோடியோகும். 

6. PUBG உள்ளிட்ட 118 பசயலிகளுக்கு தமட விதித்துள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது? 
அ. பரதுகரப்பு அமமச்சகம் 

ஆ. மின்னணு & தகவல் ததரழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

இ. தவளி ுறவு அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

❖ தகைல் பதோழில்நுட்ப சட்டத்தின் 69A பிரிவின்கீழ் ைழங்கப்பட்டுள்ை அதிகோரத்மத பயன்படுத்தி, 118 

பசயலிகளுக்கு தமடவிதித்து இந்திய அரசின் மின்னணு ைற்றும் தகைல் பதோழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

உத்தரவு பிறப்பித்துள்ைது. இந்திய ஒருமைப்போடு, போதுகோப்பு ைற்றும் இமறயோண்மைக்கு எதிரோனது 

என்பதோல் இந்தத் தமட விதிக்கப்படுைதோக நடுைைரசு பதரிவித்துள்ைது. இதில் PUBG ைற்றும் Wechat 

யபோன்ற பிரபல பசயலிகளும் அடங்கும். 
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7.நோட்டில் பைட்யரோ இரயில்கமை இயக்குைதற்கோன ைழிகோட்டல்கமை பைளியிட்ட அமைச்சகம் எது? 
அ. பரதுகரப்பு அமமச்சகம் 

ஆ. இர ில்யவ அமமச்சகம் 

இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமமச்சகம்  

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

❖ ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விைகோரங்கள் அமைச்சகைோனது நோட்டில் பைட்யரோ இரயில்கமை 

இயக்குைோதற்கோன நிமலயோன இயக்க முமறமைமய பைளியிட்டுள்ைது. பைட்யரோ ரயில் யசமைகள், 

பசப்டம்பர்.7 முதல் மீண்டும் பசயல்படத்பதோடங்கியுள்ைன. பயணிகளும் ஊழியர்களும் முகைமறப்பு 

அணிைது கட்டோயம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது. சமூக விலகமல உறுதிபசய்ைதற்கோக, பைட்யரோ 

இரயில் நிமலயங்கள் ைற்றும் இரயில்களுக்குள் அமடயோை ைட்டங்களும் ைமரயப்படும். 

8.ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மத (UAE) அமடைதற்கு, அமனத்து நோடுகளின் ைோனூர்திகளும் தன் நோட்டின் 

ைழியோக பசல்லலாம் என அனுைதித்துள்ை நோடு எது? 
அ. இந்தி ர 

ஆ. பரகிஸ்தரன் 

இ. சவூதி அயரபி ர  

ஈ. துருக்கி 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) யகோரிக்மக விடுத்தமத அடுத்து, சவூதி அயரபியோ, அமனத்து நோடுகளின் 

ைோனூர்திகளும் தனது நோட்டின் ைழியோக பசல்லலோம் என அனுைதியளித்து அறிவித்துள்ைது. சில 

நோட்களுக்கு முன்னர், சவூதி அயரபியோ, முதலாம் யநரடி இஸ்யரலிய ைணிகப்பயணிகள் விைோனத்மத 

தனது ைோன்பைளிமயப் பயன்படுத்தி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்மத அமடய அனுைதித்தது. அது, இஸ்யரல் 

அரசோங்கம் ைற்றும் அபைரிக்கோவின் உயர்ைட்ட தூதுக்குழு பசன்ற விைோனைோகும். 

9.எந்த ைோநிலத்மத ைட்டும் தவிர்த்து, நோடு முழுைதும் பைட்யரோ இரயில் யசமைகள் இயக்கப்படவுள்ைன? 
அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. யகரளர 

இ. மகரரரஷ்டிரர  

ஈ. யமற்கு வங்கம் 

❖ ‘அன்லோக் 4’ நடைடிக்மககளின்கீழ், பைட்யரோ இரயில் யசமைகமை மீண்டும் பதோடங்குைதற்கோன 

ைழிகோட்டுதல்கமை ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விைகோரங்கள் அமைச்சு பைளியிட்டுள்ைது. 

பைட்யரோ இரயில்கள், ைகோரோஷ்டிர ைோநிலத்மதத்தவிர நோடு முழுைதும் முதற்கட்டைோக பசப்.7 முதல் 

தங்கைது யசமைகமை மீண்டும் பதோடங்கும். யசமைகமை எப்யபோது ைறுபதோடக்கம் பசய்ைது என்பது 

குறித்து அம்ைோநில அரசு முடிவுபசய்யும். இவ்ைழிகோட்டுதல்களின்படி, கட்டுப்போட்டு ைண்டலங்களின்கீழ் 

ைரும் அமனத்து இரயில் நிமலயங்களும் முடக்கநிமலயியலயய மைத்திருக்கப்படும். 
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10.எந்த நோட்டின் புதிய பிரதைரோக ஹிச்பசம் பைச்சிச்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்? 
அ. துனிசி ர  

ஆ. தலபனரன் 

இ. பியரசில் 

ஈ. மதவரன் 

❖ துனிசியோவின் சட்டமியற்றுநர்கள் நோட்டின் புதிய பிரதைரோக ஹிச்பசம் பைச்சிச்சி ைருைதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைனர். பைச்சிச்சியும் அைரது முன்பைோழியப்பட்ட அரசோங்கமும் நீண்ட விைோதத்திற்குப்பிறகு 

நம்பிக்மக ைோக்பகடுப்மப பைன்றன. முன்னதோக, 46 ையதோன முன்னோள் அமைச்சர், தனது அரசு 

எவ்ைோறு பபோருைோதோர ைற்றும் சமூக பநருக்கடியிலிருந்து துனிசிய நோட்மட பைளியய பகோண்டுைரும் 

என்பமத விைக்கினோர். இது, அக்யடோபர் முதல் துனிசியோவில் ஏற்படும் மூன்றோைது அரசோங்கமும், 2011 

ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்குப் பின்னர் ஏற்படும் ஒன்பதோைது அரசோங்கமும் ஆகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கு இடையயயான தரமான ஜவுளிகள் துடையில் ஒத்துடைப்புக்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அடமச்சரடை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. ஜப்பரன்  

இ. ஆஸ்திரேலியர 

ஈ. பிரேசில் 

❖ ஜப்பான் நாட்டு சந்டதக்யகற்ைைாறு இந்திய ஜவுளிகள் மற்றும் ஆடைகளின் தரத்டத யமம்படுத்துைது 

மற்றும் பரியசாதிப்பதற்காக, இந்தியாவின் ஜவுளிகள் ஆடணயம் மற்றும் ஜப்பானின் நிசன்ககன் தர 

மதிப்பீடு டமயம் ஆகியைற்றுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டககயழுத்திடுைதற்காக 

பிரதமர் யமாடி தடைடமயிைான மத்திய அடமச்சரடை ஒப்புதல் அளித்தது. இதனால், கதாழில்நுட்பத் 

துடைக்கான ஜவுளிகள் & துணி ைடககடள இந்தியாவில் பரியசாதிக்கும் பணிகடள, நிசன்ககன் தர 

மதிப்பீடு டமயத்தின் சார்பாக ஜவுளிகள் ஆடணயம் யமற்ககாள்ளும். 

2.புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைாக்க அடமச்சகத்தின் கசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யார்? 
அ . க்ஷத்திேபதி சிவரஜி  

ஆ. கிரிஸ் பரண்ரே 

இ. லீனர வில்ஜமனன் 

ஈ. V முேளீதேன் 

❖ 2020 கசப்.1 முதல், இந்தியாவின் தடைடமப் புள்ளியியல் நிபுணராக க்ஷத்ரபதி சிைாஜிடய நியமித்து 

இந்திய அரசு உத்தரவு பிைப்பித்துள்ளது. 1986ஆம் ஆண்டுத்கதாகுதிடயச் சார்ந்த IAS அதிகாரியான 

இவர், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைாக்க அடமச்சகத்தின் கசயைாளராக கபாறுப்யபற்பார். இந்திய 

அரசு, அைடர இன்னும் ஒரு முழுயநர தடைடமப் புள்ளியியல் நிபுணராக நியமிக்காத காரணத்தால், 

க்ஷத்திரபதி சிைாஜி, கதாைர்ந்து மத்திய பணியாளர்கள், கபாதுமக்கள் குடைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய 

அடமச்சகத்தின் தடைைராக பணியிலிருப்பார். 

3.உயிரி பல்ைடகடமடயப் பாதுகாப்பதற்காக, அடை ஒன்டை அடமத்துள்ள மாநிை / யூனியன் பிரயதச 

அரசு எது? 
அ. அஸ்ஸரெ் 

ஆ. ெத்திய பிேரதசெ் 

இ. கர்நரேகர 

ஈ. ஜெ்மு & கரஷ்ெீர்  

❖ ஜம்மு & காஷ்மீர் அரசானது உயிரி பல்ைடகடமடயப் பாதுகாப்பதற்காக, பத்து உறுப்பினர்கடளக் 

ககாண்ை ஒரு குழுடை அண்டமயில் அடமத்தது. ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் உயிரி பல்ைடகடம அடை’ என்ை 
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கபயரிைான இப்புதிய அடையில், முதன்டம ைனப்பாதுகாைைர் தடைைராகவும், 5 அலுைல்பூர்ைமற்ை 

உறுப்பினர்களும் இருப்பார்கள். இந்த அடை, “ஜம்மு-காஷ்மீர் உயிரி பல்ைடகடமடய கவுன்சில் 

நிதியம்” என்று கபயரிைப்பட்ை ஒரு நிதியத்டதயும் உருைாக்கும். 

4.கதாட்டுணரக்கூடிய பாரம்பரியத்டத பாதுகாப்பதற்கான மயசாதாடை நிடையைற்றியுள்ள மாநிை அரசு 

எது? 
அ. ெத்திய பிேரதசெ் 

ஆ. அஸ்ஸரெ்  

இ. பீகரர் 

ஈ. ரகேளர 

❖ கதாட்டுணரக்கூடிய பாரம்பரியத்டத பாதுகாத்து மீட்கைடுக்கும் மயசாதாடை அண்டமயில் அஸ்ஸாம் 

மாநிை சட்ைமன்ைம் நிடையைற்றியது. அசாம் பாரம்பரிய நிடனவுச்சின்னங்கள் & பதிவுச்சட்ைம், 1959 

உட்பை எந்தகைாரு யதசிய / மாநிை சட்ைத்தின் கீழும் தற்யபாது இல்ைாத, குடைந்தது 75 ஆண்டுகளாக 

இருந்துைரும் அடனத்து மரபுச்சின்னங்கடளயும் இந்தச்சட்ைம் உள்ளைக்கும். 

5. அகமரிக்க பாதுகாப்புத்துடையின் நடப்பாண்டுக்கான (2020) அறிக்டகயின்படி, உைகின் மிகப்கபரிய 

கைற்படைடயக் ககாண்டுள்ள நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. சீனர  

இ. இஸ்ரேல் 

ஈ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

❖ அகமரிக்க பாதுகாப்புத்துடையானது தனது சீன இராணுைத்தின் ஆற்ைல் குறித்த நைப்பாண்டு (2020) 

அறிக்டகடய அகமரிக்க காங்கிரசுக்கு சமர்ப்பித்தது. இந்த அறிக்டகயின்படி, சுமார் 350 கப்பல்கள் 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்களுைன் சீனா உைகின் மிகப்கபரிய கைற்படைடயக் ககாண்டுள்ளது. அயத 

சமயம், அகமரிக்கக் கைற்படையின் யபார் படை சுமார் 293 கப்பல்கடள மட்டுயம ககாண்டுள்ளது. 

6.நிடை நிைமாடைமானிடயப் பயன்படுத்தி, COVID-19 டைரஸ் கதாற்டைக்கண்ைறியும் முடைடய 

உருைாக்கியுள்ள நிறுைனம் எது? 
அ. ICAR 

ஆ. IGIB  

இ. ICMR 

ஈ. AIIMS 

❖ நிடை நிைமாடைமானிடயப்பயன்படுத்தி COVID-19 டைரஸ் கதாற்டைக்கண்ைறியும் ஒரு முடைடய 

மரபணுத்கதாகுதியியல் மற்றும் ஒருங்கிடணந்த உயிரியல் நிறுைனத்தின் (IGIB) ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உருைாக்கியுள்ளனர். 
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❖ இம்முடையில், டைரஸ் கண்ைறிதல் ஆனது 90% உணர்திைன் மற்றும் 100% தனித்தன்டமயுைன் 

யமற்ககாள்ளைாம். கமாத்த கசயல்முடைக்கு எடுத்துக்ககாள்ளும் யநரம் கைறும் 30 நிமிைங்களாகும். 

IGIB என்பது அறிவியல் & கதாழிைக ஆராய்ச்சிக்கைகத்தின்கீழ் (CSIR) இயங்கும் ஒரு நிறுைனமாகும். 

7.அகமரிக்க – இந்திய உத்திகள் ைகுத்தல் மற்றும் பங்யகற்ைல் அடமப்பின் நைப்பாண்டுக்கான (2020) 

உச்சிமாநாட்டின் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Navigating New Challenges  

ஆ. COVID and the world 

இ. Unlocking New Opportunities 

ஈ. Make Way for the Future 

❖ “Navigating New Challenges” என்பது மூன்ைாம் அகமரிக்க – இந்திய உத்திகள் ைகுத்தல் மற்றும் 

பங்யகற்ைல் அடமப்பின் உச்சிமாநாட்டின் கருப்கபாருளாகும். பிரதமர் யமாடி, இந்த நிகழ்வின் முக்கிய 

உடரடய, கமய்நிகராக நிகழ்த்தினார். USISPF என்பது ஒரு சுயாதீன இைாப யநாக்கற்ை அடமப்பாகும்; 

இது அகமரிக்க-இந்திய கூட்ைாண்டமடய ைலுப்படுத்துைடத யநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

8.கமாத்த விற்பனன மருந்துப்பூங்கா அடமப்பதற்காக இந்திய யைதித்கதாழினுட்ப நிறுைனத்துைன் (IICT) 

ஒப்பந்தம் கசய்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ரகேளெ் 

ஆ. ஆந்திே பிேரதசெ்  

இ. இேரஜஸ்தரன் 

ஈ. அருணரச்சல பிேரதசெ் 

❖ மாநிைத்தில் கமாத்த விற்படன மருந்துப்பூங்கா அடமப்பதற்காக, ஆந்திர பிரயதச மாநிை கதாழிைக 

உட்கட்ைடமப்பு கைகமானது (APIIC) CSIR-இந்திய வவதித்கதாழினுட்ப நிறுைனத்துைன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, CSIR-IICT ஓர் அறிவுப்பங்காளராக கசயல்படுையதாடு, 

நிதியுதவி யகாருைதற்காக, ஆந்திர மாநிை அரசு, மத்திய யைதியியல் & உரங்கள் அடமச்சகத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்க ஒரு திட்ைத்டத தயாரிப்பதற்கான கதாழில்நுட்ப உதவிடயயும் ைைங்கும். 

9.ஹிந்தி, காஷ்மீர் மற்றும் யைாக்ரி ஆகிய மூன்றும் எந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரயதசத்தின் அலுைல்பூர்ை 

கமாழிகளாக மாைவுள்ளன? 
அ. ெகரேரஷ்டிேர 

ஆ. மதலுங்கரனர 

இ. ஜெ்மு–கரஷ்ெீர்  

ஈ. ேரென் ெற்றுெ் டேயூ 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீரில் காஷ்மீர், யைாக்ரி மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மூன்று கமாழிக்கும் அலுைல்பூர்ை கமாழித் 

தகுதி ைைங்கும் மயசாதாவுக்கு பிரதம அடமச்சர் தடைடமயிைான நடுைண் அடமச்சரடை ஒப்புதல் 
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ைைங்கியுள்ளது. இந்த கமாழிகள் தற்யபாதுள்ள அலுைல்பூர்ை கமாழிகளான உருது & ஆங்கிைத்துைன் 

கூடுதைாக இருக்கும். இந்த மயசாதாடை சட்ைமாக்குைதற்காக, ஜம்மு-காஷ்மீர் அலுைல்கமாழிச்சட்ைம், 

2020 ஆனது நாைாளுமன்ைத்தின் பருைமடை கூட்ைத்தின்யபாது அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

10.இந்தியாவிலிருந்து கபாருட்கடள ஏற்றுமதி கசய்யும் திட்ைத்தின்கீழ் (MEIS) கிடைக்கப்கபறும் கமாத்த 

கைகுமதிகளுக்கு, அரசாங்கம் விதித்துள்ள ைடரயடை என்ன? 
அ. ரூ. 50 இலே்செ் 

ஆ. ரூ. 1 ரகரடி 

இ. ரூ. 2 ரகரடி  

ஈ. ரூ. 5 ரகரடி 

❖ இந்தியாவிலிருந்து கபாருள்கடள ஏற்றுமதி கசய்யும் திட்ைத்தின்கீழ் (MEIS) கிடைக்கப்கபறும் கமாத்த 

கைகுமதிகளுக்கு ைடரயடை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 01.09.2020 - 31.12.2020 ைடர கசய்யப்படும் 

ஏற்றுமதிகளுக்காக இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு (IEC) டைத்திருக்கும் ஒருைருக்கு இத்திட்ைத்தின்கீழ் 

ைைங்கப்படும் கமாத்த கைகுமதி, ஓர் இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீட்டுக்கு ̀ 2 யகாடிடய தாண்ைக்கூைாது 

என்று கைளிநாட்டு ைர்த்தக தடைடம இயக்குநரகம் கதரிவித்துள்ளது. 

❖ யமலும், இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு டைத்திருக்கும் ஒருைர் 01.09.2020’க்கு முன் ஓராண்டு 

காைத்துக்கு எந்த ஏற்றுமதியும் கசய்யாமல் இருந்தாயைா அல்ைது கசப்ைம்பர்.1 அன்று அல்ைது அதற்கு 

பிைகு புதிய இைக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு கபற்றிருந்தாயைா, அைர் MEIS’இன்கீழ் எந்தப்பைடனயும் 

யகார தகுதியுடையைர் ஆகமாட்ைார். அது மட்டுமல்ைாமல், 01.01.2021 முதல் MEIS திட்ைம் திரும்பப் 

கபற்றுக்ககாள்ளப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவுடன் இணைந்து, ‘இந்த ா-பசிபிக் உத்தி’ணய வெளியிட்டுள்ள நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. ஜெர்மனி  

இ. இத்தரலி 

ஈ. பிரரசில் 

❖ ஐத ாப்பிய ஒன்றியத்தின்  ற்தபாண ய  ணைெ ாக இருந்துெரும் வெர்மனி  னது இந்த ா-பசிபிக் 

உத்திணய இந்தியாவுடன் இணைந்து வெளியிட்டுள்ளது. வெர்மனியின் வெளியுறவு அணமச்சகத் ால் 

வெளியிடப்பட்ட இவ்வுத்தி, கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் தபரிடர் தமைாண்ணம ஆகிய துணறகள் குறித்து, 

BIMSTEC மற்றும் இந்தியப்வபருங்கடல் விளிம்பில் உள்ள நாடுகளின் கூட்டணமப்பு (IORA) தபான்ற 

அணமப்புகளுடன் உண யாட பரிந்துண த்துள்ளது. 

2.ணநனிடாலில் உள்ள ARIES’இன் அறிவியைாளர்கள், பிற நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது எந்  

நக த்தின் மீது ஓதசான் படைத்தின் வசறிவு மிகவும் குணறந்திருப்பண க் கண்டுபிடித் னர்? 
அ. சிம்லர 

ஆ. ஜகளகரத்தி  

இ. ரல 

ஈ. ரகங்ர ரக் 

❖ ணநனிடாலில் அணமந்துள்ள ஆரியபட்டா கூர்தநாக்கு அறிவியல் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனத்தின் (ARIES) 

அறிவியைாளர்கள், பிற நகர்ப்புற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது வகளகாத்தி நக த்தின்மீது ஓதசான் (O3) 

படைத்தின் வசறிவு மிகவும் குணறந்திருப்பண க் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ARIES என்பது அறிவியல் 

மற்றும் வ ாழில்நுட்பத் துணறயின்கீழியங்கும்  ன்னாட்சிவபற்ற ஓர் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமாகும். 

❖ இந் க்குழு, பி ம்மபுத்தி ா ஆற்றுப்பள்ளத் ாக்குப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள தமற்ப ப்பு ஓதசாணன மதிப்பீடு 

வசய்து, அ ணன இந்தியாவின் பிற நகர்ப்புறப்பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது, வகளகாத்தியில் ஓதசான் 

மாறுபாட்ணடக் கண்டறிந்துள்ளது. 

3.இந்தியாவில் மட்டுதம  யாரிக்கப்படும் எந்  ெணக கப்பணை ொங்கதொ / ொடணகக்கு எடுக்கதொ 

அணனத்து மு ன்ணம துணறமுகங்களுக்கும், மத்திய கப்பல் அணமச்சகம் உத்  விட்டுள்ளது? 
அ. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஆ. இழுவைப்ப கு  

இ. எண்ஜணய்க்கப்பல் 

ஈ. ப கு 

❖ இந்தியாவில்  யாரிக்கப்பட்ட இழுணெப் படகுகணள மட்டுதம வகாள்மு ல் வசய்ய அல்ைது பயன்படுத்  

அணனத்து முக்கியத் துணறமுகங்கணளயும் மத்திய கப்பல் அணமச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
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❖ மு ன்ணம துணறமுகங்களால் வசய்யப்படும் அணனத்து வகாள்மு ல்களும் திருத் ப்பட்ட, ‘இந்தியாவில் 

 யாரிப்தபாம்’ உத்  வின்படி ான் இனி இருக்கும். இந்திய கப்பல் கட்டும் வ ாழிணை ஊக்கப்படுத்துெ 

-ண  தநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ள கப்பல் அணமச்சகம், கப்பல் கட்டு ணை இந்தியாவில் தமற்வகாள்ள 

முன்னணி நாடுகளுடன் தபச்சுொர்த்ண  நடத் வுள்ளது. 

4. ‘த சிய அளவில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகணள தமம்படுத்து ல்’ என்ற  ணைப்பில் அறிக்கை 

ஒன்கை வெளியிட்டுள்ள அணமப்பு எது? 
அ. UNEP  

ஆ. FAO 

இ. UNDP 

ஈ. UNESCO 

❖ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) ‘த சிய அளவில் நிர்ையிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகணள தமம்படுத்து ல்’ 

என்ற  ணைப்பில் ஓர் அறிக்ணகணய வெளியிட்டது. உைவு இழப்பு மற்றும் கழிவுப்பி ச்சணனக்கு தீர்வு 

காை பதினாறு ெழிகணள இவ்ெறிக்ணக அணடயாளங்காட்டுகிறது. இவ்ெம்சங்கள் த சிய காைநிணை 

திட்டங்களில் தசர்க்கப்பட தெண்டும் என்றும், இ னால் உைவு முணறகளிலிருந்து ெரும் ‘ ணிப்பு 

மற்றும்  ழுெல் பங்களிப்புகள்’ 25 ச வீ ம் தமம்படுத் ப்படைாம் என்றும் அது அறிவுறுத்துகிறது. 

5.எதிர்காை ெணிகக்குழுணெ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய ெர்த் க சங்கம் எது? 
அ. ASSOCHAM 

ஆ. CII  

இ. CDAC 

ஈ. NASSCOM 

❖ இந்திய வ ாழிற்துணற கூட்டணமப்பானது (CII) கடந்  சிை ஆண்டுகளில் வ ாடங்கப்பட்ட புதிய ெணிக 

-ங்களுக்கு ஆ  ொக, “எதிர்காை ெணிகக்குழு” என்றவொரு முன்வனடுப்ணபத் வ ாடங்கியுள்ளது. 

இம்முயற்சி வ ாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ெர்த் கத்ண  தமம்படுத்துெ ற்கான துணறயுடன் இணைந்து 

‘எதிர்காை ெணிகங்களுக்கான த சிய உத்தி’ணய உருொக்குெண  தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

இம்முயற்சி புதிய ெளர்ச்சி ொய்ப்புகணள இனங்கண்டு, பன்னாட்டு உறவுகணள நிறுெ உ வும். 

6.தில்லி IIT’இன் அணடவிலுள்ள, ‘சக்ர்’ என்ற துளிர் நிறுெனம் உருொக்கியுள்ள, N95 தூய்ணமயாக்கும் 

கருவியின் வபயர் என்ன? 
அ . Chakr DeCoV  

ஆ. Chakr DeCold 

இ. Chakr Disinfect 

ஈ. Chakr Clean 
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❖ தில்லி IIT’இன் அணடவிலுள்ள, ‘சக்ர்’ என்ற துளிர் நிறுெனம், N95 முகமணறப்புகணள தூய்ணமயாக்க, 

‘Chakr DeCoV’ என்ற கருவிணய உருொக்கியுள்ளது. இக்கருவி ஒரு தபணழ ெடிெத்தில் ெடிெணமக்க 

-ப்பட்டுள்ளது. இது, N95 முகமணறப்புகளின் துணளகணள தூய்ணமயாக்குெ ற்கு ஓதசான் ெளிகைப் 

பயன்படுத்துகிறது, இ னால் முகமணறப்பின் அணனத்து அடுக்குகளின் முழுணமயான தூய்ணமப்படுத்  

-ணை இந்தக் ைருவி உறுதி வசய்கிறது. 

7. 2020-25ஆம் ஆண்டிற்கான தனது புதிய  கெல் வ ாழில்நுட்பக் வகாள்ணகக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ள 

மாநிைம் எது? 
அ. உத்தர பிரரதசம் 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர 

இ. கர்நர கர  

ஈ. ஆந்திர பிரதேசம் 

❖ கர்நாடக மாநிை அ சு, 2020-25ஆம் ஆண்டுக்கான தனது புதிய  கெல் வ ாழினுட்ப வகாள்ணகக்கு 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இப்புதிய வகாள்ணக,  கெல் வ ாழினுட்பத்துணறயில் மாநிைத்தின் நிணைணயத் 

 க்கணெத்துக்வகாள்ெ ற்கும் தமம்படுத்துெ ற்கும் உ வும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந் ப் புதிய 

வகாள்ணகயின்மூைம், 1 டிரில்லியன் டாைர் டிஜிட்டல் வபாருளா ா த்ண  அணடெ ற்கும் 6 மில்லியன் 

தெணைொய்ப்புகணள உருொக்குெ ற்கும் கர்நாடக மாநிை அ சு இைக்கு வகாண்டுள்ளது. 

8.இ ண்டாம் உைகப்தபாரின் பா ம்பரிய நக மாக அறிவிக்கப்பட்ட வில்மிங்டன் அணமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் ரபரரசு 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. இத்தரலி 

ஈ. ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள்  

❖ அவமரிக்காவின் ெட கத ாலினா மாகாைத்தில் உள்ள, ‘வில்மிங்டன்’ - இ ண்டாம் உைகப்தபாரின் 

பா ம்பரிய நக மாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதபான்று ஒரு நக ம் இவ்ொறு அறிவிக்கப்படுெது 

இதுதெ மு ல்முணறயாகும். இ ண்டாம் உைகப்தபார் முடிவின் 75ஆம் ஆண்டு நிணறணெக்குறிக்கும் 

விழாவில், அவமரிக்க அதிபர் வடானால்ட் டி ம்ப் இந்  அறிவிப்ணப வெளியிட்டார். இ ண்டாம் உைகப் 

தபாரின்தபாது, வில்மிங்டனில் அணமந்துள்ள ெடகத ாலினா கப்பல்கட்டும் நிறுெனம், 5 ஆண்டுகளில் 

243 கப்பல்கணள அவமரிக்காவின் அெச  கப்பல்கட்டும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக கட்டியது. 

9.அண்ணமயில் ெடவகாரியாணெத்  ாக்கிய சூறாெளியின் வபயவ ன்ன? 
அ. ரமசக்  

ஆ. கரம்பீன் 

இ. வைஜஷன் 

ஈ. லிசர 
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❖ “தமசக்” (கம்தபாடியச்வசால்) என்ற ஆற்றல்மிக்க சூறாெளியானது ெட வகாரியாணெத்  ாக்கியதுடன், 

அப்பகுதியில் கனமணழ மற்றும் வெள்ளத்துக்கும் கா ைமாகியுள்ளது. ஒரு ொ த்திற்குள்ளாை வகாரிய 

தீபகற்பத்ண த்  ாக்கிய இ ண்டாெது சூறாெளியாகும் இந்  தமசக். பவி என்ற மற்வறாரு சக்திொய்ந்  

சூறாெளி, ஆகஸ்ட் கணடசி ொ த்தில், அந்நாட்டில் நிைச்சரிணெ ஏற்படுத்தியது. வ ன் வகாரியாவின் 

பிை பி ாந்தியங்களிலும் இந் ச் சூறாெளி  ாக்கியது. 

10. இம்மா ம் நணடவபற்ற BIMSTEC கூட்டம், எந்  நாட்டின்  ணைணமயில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. ைங்கரதசம் 

இ. இலங்வக  

ஈ. மியரன்மர் 

❖ இைங்ணகயின்  ணைணமயில், BMISTEC’இன் (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and 

Economic Cooperation) ஒரு முக்கிய கூட்டம் மெய்நிைராை நணடவபற்றது. இந் க் கூட்டத்தின்தபா ான 

விொ ங்கள், COVID-19 வ ாற்றின் பல்தெறு சொல்கணளக் ணகயாள அ ன் உறுப்புநாடுகளிணடதய 

ஒத்துணழப்ணப விரிவுபடுத்துெ ற்கான ெழிகள் குறித்து தனது கெனத்ண ச் வசலுத்தின. BIMSTEC 

என்பது இந்தியா, ெங்கத சம், மியான்மர், இைங்ணக,  ாய்ைாந்து, பூட்டான் & தநபாளம் ஆகியெற்றின் 

ஒரு பன்னாட்டுக் குழுமமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நாட்டிலிருந்து வைட்டமின் C இறக்குமதி செய்ைது சதாடர்பாக, இந்தியா, இறக்குமதி மிகு குவிப்பு 

எதிர்ப்பு விொரவைவயத் சதாடங்கியுள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர  

இ. இரஷ்யர 

ஈ. பிரரசில் 

❖ ைர்த்தக தீர்வுகள் தலைலம இயக்குநரகம் (DGTR) அண்வமயில் சைளியிட்டுள்ள அறிக்வகயின்படி, 

இந்தியா, அண்வமயில், சீனாவிலிருந்து வைட்டமின் C இறக்குமதி செய்ைது சதாடர்பாக, இறக்குமதி 

மிகு குவிப்பு எதிர்ப்பு (anti-dumping) விொரவைவயத் சதாடங்கியுள்ளது. முன்னதாக, பஜாஜ் செல்த் 

ககர் நிறுைனமானது அதன் ெந்வதப்பங்கு, இலாபங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு சதாழிற்துவறக்கு இந்த 

இறக்குமதி மிகுகுவிப்பு, மிகுகெதம் ஏற்படுத்துைதாக DGTR’க்கு புகாரளித்தது. மருந்து நிறுைனங்களால், 

பேரளவில் இந்த வைட்டமின் சி பயன்படுத்தப்படுைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2.இந்திய சபாது நிர்ைாக நிறுைனத்தின் தவலைர் யார்? 
அ. பிரதெர் 

ஆ. குடியரசுத்தலலவர் 

இ. குடியரசுத்துலைத்தலலவர்  

ஈ. பைியரளர் அலெச்சர் 

❖ இந்திய சபாது நிர்ைாக நிறுைனம் என்பது மத்திய பணியாளர் அவமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிைரும் ஒரு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி அவமப்பாகும். குடியரசுத்துவைத்தவலைர் சைங்வகயா, இதன் பதவிைழித் 

தவலைராைார். மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துவற அவமச்ெர் ஸ்ரீ அர்ஜுன் முண்டா தவலவமயில், 

சமய்நிகராக, பழங்குடியின நலத்துவற அவமச்ெகமும் இந்திய சபாதுநிர்ைாக நிறுைனமும் இவைந்து 

அண்வமயில் நவடசபற்ற இரண்டு நாள், “கதசிய பழங்குடி ஆராய்ச்சி மாநாட்வட” நடத்தின. 

3.முதன்முவறயாக சமய்நிகராக நடந்த விருதுைழங்கும் விழாவில், எத்தவன ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு, 

இந்தியக் குடியரசுத்தவலைர், கதசிய விருவத ைழங்கினார்? 
அ. 17 

ஆ. 27 

இ. 37 

ஈ. 47  

❖ ெர்ைபள்ளி இராதாகிருட்டிைனின் பிறந்தநாவளக்சகாண்டாடும் ஆசிரியர் நாளன்று, இந்தியக்குடியர 

-சுத்தவலைர் இராம்நாத் ககாவிந்த், ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு கதசிய விருவத ைழங்கினார்.  
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❖ கல்விவய கமம்படுத்துைதில் தன்னலமற்ற பங்களிப்பு செய்தவமக்காக, நாடு முழுைதிலும் இருந்து 47 

ஆசிரியப்சபருமக்களுக்கு, மதிப்புமிக்க இவ்விருது ைழங்கப்பட்டது. விருது சபற்கறாருள் சுமார் 40 

ெதவீதத்தினர் சபண்களாைர். கமலும், முதன்முவறயாக, இவ்விழா, சமய்நிகராக நடந்கதறியது. 

4. “From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19” என்ற அறிக்வகவய சைளியிட்ட 

அவமப்பு எது? 
அ. ஐநர மபை்கள் அலெப்பு  

ஆ. உலக வங்கி 

இ. பன்னரட்டுச் மசலவரைி நிதியெ் 

ஈ. உலக மபரருளரதரர ென்றெ் 

❖ ஐநா சபண்கள் அவமப்பானது ஐநா ைளர்ச்சித்திட்டத்துடன் இவைந்து, “From Insights to Action: 

Gender Equality in the wake of COVID-19” என்ற தவலப்பில் ஓர் அறிக்வகவய சைளியிட்டது. 2021ஆம் 

ஆண்டளவில், COVID-19 சகாள்வளகநாயானது சபண்கவளப்சபரிதும் பாதிக்கும் என்றும் கமலும் 47 

மில்லியன் சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகவள அது தீவிர ைறுவமயில் தள்ளும் என்றும் அந்த அறிக்வக 

எடுத்துக்கூறியுள்ளது. சதற்காசியாவில் பாலின ைறுவம இவடசைளி கமாெமவடயும் என்றும் சதற்கு 

ஆசியாவிலும் துவை ெகாரா ஆப்பிரிக்காவிலும் ைறுவம கமாெமவடயும் என்றும் இது எச்ெரித்துள்ளது.  

5.பைப்பரிைர்த்தவன ெம்பந்தப்பட்ட இவையைழி விவளயாட்டுகளுக்கு தவடவிதிக்கும் மகொதாவுக்கு, 

ஒப்புதல் அளித்துள்ள மாநில அரசு எது? 
அ. தெிழ்நரடு 

ஆ. ஆந்திர பிரரதசெ்  

இ. மதலுங்கரனர 

ஈ. கர்நரடகர 

❖ பைப்பரிைர்த்தவனகவள உள்ளடக்கிய இவையைழி விவளயாட்டுகளுக்குத் தவட விதிப்பதற்காக, 

ஆந்திர பிரகதெ மாநில விவளயாட்டுச் ெட்டம், 1974’ஐ திருத்துைதற்கு ஆந்திர மாநில அவமச்ெரவை 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முன்சமாழியப்பட்ட இந்தத் திருத்தத்தின்படி, ரம்மி மற்றும் கபாக்கர் உள்ளிட்ட 

விவளயாட்டுகவள விவளயாடுகைாருக்கு 6 மாத சிவறத்தண்டவனயும், விவளயாட்டுகவள ஏற்பாடு 

செய்பைர்களுக்கு ஓராண்டு சிவறத்தண்டவனயும் விதிக்கப்படும். பைப்பரிைர்த்தவனகவள உள்ளட 

-க்கிய இவையைழி விவளயாட்டுத்ததொழிைொனது ஆண்டுகதாறும் 30% அளவுக்கு ைளர்கிறது. 

6.இந்திய தானியங்கி உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கத்தின் (SIAM) புதிய தவலைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 
அ . மகனிச்சி அயுகரவர  

ஆ. சுங் ரெரங்–கூ 

இ. கியூன்டர் புச்மசக் 

ஈ. கரகு நக்கனிஷி 
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❖ இந்திய தானியங்கி உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கம் அதன் புதிய தவலைராக சகனிச்சி அயுகாைாவைத் 

கதர்ந்சதடுத்துள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மாருதி சுசூகி இந்தியா நிறுைனத்தின் நிர்ைாக 

இயக்குநராகவும், தவலவமச் செயல் அதிகாரியாகவும் அைர் பணியாற்றி ைருகிறார். முன்னதாக, 

SIAM’இன் துவைத்தவலைராக பணியாற்றிய அைர், இராஜன் ைகதராவைத் சதாடர்ந்து இப்பதவிக்கு 

ைரவுள்ளார். அகொக் கலலண்டின் விபின் கொந்தி, துவைத்தவலைராக கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். 

7.கூடுதைொக 3053 செக்கடர் பரப்புக்கு விரிைாக்கம் செய்யப்படவுள்ள இந்தியத்கதசியப்பூங்கா எது? 
அ. கரசிரங்கர ரதசியப்பூங்கர  

ஆ. ரரந்தெ்ரபரர் ரதசியப்பூங்கர 

இ. அலெதிப் பள்ளத்தரக்கு ரதசியப்பூங்கர 

ஈ. கிர் ரதசியப்பூங்கர 

❖ ஆசிய ஒற்வறக்சகாம்பு காண்டாமிருகங்களின் ைாழ்விடமான அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் அவமந்துள்ள 

காசிரங்கா கதசியப்பூங்கா, கூடுதலாக 3053 செக்கடர் பரப்புக்கு விரிைாக்கம் செய்யப்படவுள்ளது. 

இந்தத் கதசியப்பூங்காவிற்கு ஏழாம், எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் தலங்கவள கெர்க்க ஒப்புதல் அளிக்கும் 

அறிவிப்வப அஸ்ஸாம் மாநில அரசு சைளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கூடுதல் பகுதிகளுள், ஆக்கிரமிப்புக்கு 

உள்ளாகக்கூடிய ஆற்றிவடத்தீவுப்பகுதிகளும் அடங்கும். 

8.இரயில்கை ைளாகங்களில் இரப்பது சதாடர்பாக, எச்ெட்டத்வதத் திருத்துதற்கு, இரயில்கை அவமச்ெகம் 

முன்சமாழிந்துள்ளது? 
அ. இரயில்ரவ சட்டெ்  

ஆ. இரத்தல் தடுப்பு சட்டெ் 

இ. இந்திய தை்டலனச் சட்டெ் 

ஈ. ரபரக்குவரத்துச்சட்டெ் 

❖ இரயில்கை ெட்டம், 1989’இன் 144ஆைது பிரிவில் திருத்தம் கமற்சகாள்ைதற்கு இரயில்கை அவமச்ெகம் 

முன்சமாழிந்துள்ளது. இச்ெட்டத்தின் தற்கபாவதய விதியின்படி, இரயில்கள் & இரயில் நிவலயங்களில் 

இரத்தல் என்பது ஒரு குற்றமாகும். கமலும், இது ஓராண்டு சிவறத்தண்டவன அல்லது `2000/- 

அபராதத்திற்கும் ைழிைகுக்கிறது. இரயில்கள் மற்றும் இரயில்கை ைளாகங்கள் உள்ளிட்ட இரயில்கை 

சொத்துக்களில் இரக்க அனுமதிக்கப்படாது என்று கூறி இந்தப்பிரிவு மாற்ற உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9. SVAYEM என்ற சுயகைவலைாய்ப்பு திட்டத்வத மீண்டும் சதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ெகரரரஷ்டிரர 

ஆ. மதலுங்கரனர 

இ. அஸ்ஸரெ்  

ஈ. பீகாா் 
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❖ அஸ்ஸாம் மாநில அரொனது அம்மாநிலத்வதச் ொர்ந்த இரண்டு இலட்ெம் இவளகயார்க்கு, சுயசதாழில் 

ைாய்ப்பிவன ைழங்குைவத கநாக்கமாகக்சகாண்ட, “SVAYEM” என்ற பவழய திட்டத்வத மீண்டும் 

சதாடங்கியுள்ளது. Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment என்பதன் சுருக்கந்தான் SVAYEM. 

இந்தத் திட்டம், கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட இவளகயார்க்கு அைர்களின் சதாழிவலத் சதாடங்குைதற்காக 

`50,000 நிதிவய சதாடக்க மூலதனமாக ைழங்கும். இத்திட்டத்தின் சமாத்த செலவினம் ̀ 1000 ககாடி. 

10.அண்வமயில் நவடசபற்ற 48ஆைது ஆண்டு உலக ஓப்பன் செஸ் கபாட்டியில் சைன்றைர் யார்? 
அ. P இனியன்  

ஆ. ஸ்வயெ்ஸ் ெிஸ்ரர 

இ. P கரர்த்திரகயன் 

ஈ. கரர்த்திக் மவங்கடரரென் 

❖ அண்வமயில் நடத்தப்பட்ட 48ஆம் ஆண்டு உலக ஓப்பன் செஸ் கபாட்டியில், இந்திய இளம் கிராண்ட் 

மாஸ்டர் P இனியன் சைற்றிசபற்றார். COVID-19 சதாற்றுகநாய் காரைமாக, இந்தப்கபாட்டி ஆன்வலன் 

முவறயில் நடத்தப்பட்டது. மூன்று சுற்றுகளாக நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்வில், 16 நாடுகவளச் ொர்ந்த 122 

கபாட்டியாளர்கள் பங்ககற்றனர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19 த ொற்றை எதிர்த்துப் ப ொரொடுவ ற்கு கொங்பகொ மற்றும் த ற்கு சூடொனுக்கு உ வுவ ற்கொக, 

ஐநொ  ணிக்குழுவுக்கு  னது வல்லுநர் குழுக்கறை அனுப் வுள்ை நொடு எது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர 

இ. இந்தியர  

ஈ. பிரேசில் 

❖ இந்தியொவின் ஐநொ அறமதிகொக்கும்  றடயினரின் ஓர் அண்றமய அறிக்றகயின் டி, த ற்கு சூடொன் 

மற்றும் கொங்பகொ மக்கைொட்சிக் குடியரசு (DRC) ஆகியவற்றில் ஐநொ அறமதிகொக்கும்  றடயினரொல் 

பமற்தகொள்ைப் ட்டு வரும் நடவடிக்றககளுக்கு ஆ ரவொக இந்தியொ இரண்டு நிபுணர்கள் குழுக்கறை 

அனுப் வுள்ைது. இந்நடவடிக்றக, அவ்விருநொடுகளிலும் COVID-19 சவொறை எதிர்தகொள்ளும் பநொக்கம் 

தகொண்டது. 15 நிபுணர்கறைக் தகொண்ட ஒரு குழு DRC’இல் உள்ை பகொமொவுக்கு அனுப் ப் டும்.  

❖ பமலும் 15 நிபுணர்கறைக்தகொண்ட மற்தைொரு குழு த ன் சூடொனில் உள்ை ஜூ ொவுக்கு அனுப் ப் டும். 

இது, இந்திய அறமதிகொக்கும்  றடயினரொல் நிர்வகிக்கப் டும் மருத்துவ வசதிகறை வலுப் டுத் வும் 

COVID-19 த ொற்றுபநொறய எதிர்த்துப்ப ொரொடவும் அந்  இருநொடுகளுக்கும் உ வும். 

2.உைகம் முழுவதும், ‘ ன்னொட்டுத் த ொண்டு நொள்’ அனுசரிக்கப் டுகிை ப தி எது? 
அ . மசப்டெ்பர் 5  

ஆ. மசப்டெ்பர் 6 

இ. மசப்டெ்பர் 7 

ஈ. மசப்டெ்பர் 8 

❖ ஒவ்பவொர் ஆண்டும் தசப்.5 அன்று உைகம் முழுவதும் சர்வப ச த ொண்டு நொள் அனுசரிக்கப் டுகிைது. 

 ன்னொர்வ மற்றும் தகொறட நடவடிக்றககளில் ஈடு டுவ ற்கு மக்கறையும்  ன்னொர்வ த ொண்டு 

நிறுவனங்கறையும் ஊக்குவிப் ப  இந்நொளின் பநொக்கமொகும். தசப்.5-அன்றன த ரசொவின் நிறனவு 

நொறையும் குறிக்கிைது. தகொல்கத் ொவில் பமற்தகொண்ட த ொண்டுகளுக்கொக அவர் அறியப் டுகிைொர். 

கடந்  1979ஆம் ஆண்டில், அறமதிக்கொன ‘பநொ ல்’  ரிசு அவருக்கு வழங்கப் ட்டது. 

3.அரசியைறமப்பின் அடிப் றட கட்டறமப்பு குறித்  இந்திய உச்சநீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்பில் மனு ொரரொக 

இருந் வரும் அண்றமயில் கொைமொனவருமொனவர் யொர்? 
அ. ரகசவரனந்த பரேதி  

ஆ. நரேந்திே குெரர் சுவவன் 

இ. S மெரஹிந்தர் 

ஈ. இேரெகிருஷ்ணர பரபர பரட்டீல் 
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❖ கடந்த 1973ஆம் ஆண்டில், அரசியைறமப்பின் அடிப் றட கட்டறமப்பு குறித்  உச்சநீதிமன்ை தீர்ப்பின் 

மனு ொரரொக இருந்  பகசவொனந்   ொரதி, அண்றமயில் கொைமொனொர். பகரைொவின் கொசர்பகொடுவில் 

உள்ை ஒரு மடத்தின்  றைவரொக இருந்  அவர், கடந்  1969ஆம் ஆண்டு பகரை அரசொங்கத்தின் நிைச் 

சீர்திருத் ச் சட்டத்ற  சவொல்தசய்து உச்சநீதிமன்ைத்ற  நொடினொர். அரசியைறமப்பின் அடிப் றட 

கட்டறமப் ொனது உறடக்க முடியொ து என்றும் நொடொளுமன்ைத் ொல் திருத் ஞ்தசய்யமுடியொ என்றும் 

இந்திய உச்சநீதிமன்ைம் தீர்ப் ளித் து. 

4.ஜப் ொறனத்  ொக்கிவிட்டு  ற்ப ொது த ன்தகொரியொறவ தநருங்கிவரும் சூைொவளியின் த யதரன்ன? 
அ. வஹமஷன்  

ஆ. சின்லரகு 

இ. ஹரகுபிட் 

ஈ. பவி 

❖ ஜப் ொனிய வொனிறை ஆய்வுறமயத்தின் டி, றைதென் சூைொவளி ஜப் ொறனத்  ொக்கியப ொடு அங்கு 

கடுறமயொன கொற்றுக்கும் த ருமறழக்கும் கொரணமொக மொறியுள்ைது. ‘றைதென்’ என்ைொல் சீன 

தமொழியில், ‘கடற்கடவுள்’ எனப்த ொருைொகும். மணிக்கு 180 கிமீ பமற் ட்ட பவகத்தில் வீசிய கொற்றுக்கு 

கொரணமொன இந் ச்சூைொவளி, கியுெு தீவில் உள்ை ஒகினொவொவின் சிை  குதிகறை பச ப் டுத்தியது. 

 ற்ப ொது இச்சூைொவளி, த ன்தகொரியொவின் சிை குதிகறை தநருங்கும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது. 

5.கீழ்க்கொணும் எந்  உணவுப்த ொருறை மதிய உணவுத்திட்டத்தில் பசர்ப்  ற்கு, இந்தியக் குடியரசுத் 

துறணத் றைவர்  ரிந்துறரத்துள்ைொர்? 
அ. பரல்  

ஆ. முட்வட 

இ. இவைச்சி 

ஈ. பழங்கள் 

❖ குழந்ற களின் ஊட்டச்சத்து அைறவ பமம் டுத்துவ ற்கொக கொறை உணவிபைொ/மதிய உணவிபைொ 

 ொறைச்பசர்க்கைொம் என இந்தியக் குடியரசுத்துறணத் றைவர் M தவங்றகயொ எண்ணம் த ரிவித் 

- ொர். மத்திய த ண்கள் மற்றும் குழந்ற கள் நை அறமச்சர் ஸ்மிரிதி இரொனியுடன் ப சும்ப ொது இந்  

எண்ணத்ற  தவங்றகயொ த ரிவித் ொர். 

❖ மதிய உணவுத்திட்டத்தில்  ொறைச் பசர்க்க அறனத்து மொநிைங்களுக்கும்  ரிந்துறரக்க, மத்திய அரசு 

 ரிசீலிக்கும் என்று இந்தியக்குடியரசுத்துறணத் றைவரிடம் அறமச்சர் உறுதியளித் ொர். 

6.மு ைொம் உைக சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி த ொழில்நுட்  உச்சிமொநொட்றட நடத்திய அறமப்பு எது? 
அ. பன்னரட்டு அணுவரை்ைல் நிறுவனெ் 

ஆ. பன்னரட்டு சூரிய ஆை்ைல் உை்பத்தி கூட்டணி  

இ. ஐநர சுை்றுச்சூழல் திட்டெ் 

ஈ. உணவு ெை்றுெ் ரவளரண் அவெப்பு 
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❖ மு ைொம் உைக சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி த ொழில்நுட்  உச்சிமொநொட்றட (WSTS) 2020 தசப்.8 அன்று 

 ன்னொட்டு சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி கூட்டணி (ISA) நடத்தியது. 149 நொடுகறைச் பசர்ந்  25000’க்கும் 

பமற் ட்ட  ங்பகற் ொைர்கள் மற்றும்  ை புகழ்த ற்ை நீதி திகள், இவ்வுச்சிமொநொட்டில்  ங்பகற்ைனர். இக் 

கூட்டணியின்  றைவரும், இந்திய புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித் துறையின் அறமச்சருமொன RK 

சிங், மு ன்றம அறிவியல் ஆபைொசகரொன K விஜய இரொகவனுடன் இதில்  ங்பகற்ைொர். 

7.மு ைொவது கஞ்சொ மருந்துத்திட்டம் அறமக்கப் டவுள்ை மொநிைம் / யூனியன் பிரப சம் எது? 
அ. இலட்சத்தீவுகள் 

ஆ. ஜெ்மு – கரஷ்ெீர்  

இ. சிக்கிெ் 

ஈ. அஸ்ஸரெ் 

❖ பிர மர் அலுவைகத்திலிருந்து வந்  தசய்தியின் டி, ஜம்முவில் அறமந்துள்ை இந்திய ஒருங்கிறணந்  

மருத்துவ நிறுவனத்தில் (IIIM), நொட்டின் மு ைொவது கஞ்சொ மருந்துத்திட்டம் அறமக்கப் டவுள்ைது. இத் 

திட்டம், ஜம்மு-கொஷ்மீர் யூனியன் பிரப சமொக ஆன பிைகு பமற்தகொள்ைப் டும் மு ல் மு ன்றம அயல் 

நொட்டு மு லீட்டில் அறமயும் திட்டமொகும். இது, கனடொவுடன் இறணந்து நிறுவப் டும். கஞ்சொவிலிருந்து 

 யொரிக்கப் டும் மருந்து, வலி நிவொரணி  யொரிக்க  யன் டுகிைது. 

8.ஆண்டுப ொறும் நறடத றும் இந்ப ொ- சிபிக் வர்த் க கருத்துக்கைம், எதிர்வரும் அக்படொ ர் மொ த்தில், 

எந்  நொட்டில் நறடத ைவுள்ைது? 
அ. பிலிப்வபன்ஸ் 

ஆ. வியட்நரெ்  

இ. இந்தியர 

ஈ. இலங்வக 

❖ மூன்ைொவது இந்ப ொ- சிபிக் வர்த் க கருத்துக்கைமொனது, எதிர்வரும் 2020 அக்படொ ர்.28 மற்றும் 29 

ஆகிய ப திகளில் வியட்நொமின்  றைநகரமொனன ைபனொய் நகரில் நறடத ைவுள்ைது. அதமரிக்க-

ASEAN வணிகக் கவுன்சில் மற்றும் பிை வர்த் க சங்கங்கள், வியட்நொம் அரசொங்கம் ஆகியவற்றுடன் 

இறணந்து இந் க் கருத்துக்கைத்ற  ஐக்கிய அதமரிக்க நொடுகள் அரசு நடத் வுள்ைது. உட்கட்டறமப்பு, 

டிஜிட்டல் த ொருைொ ொரம், சந்ற  இறணப்பு, நைவொழ்வு மற்றும் த ொருைொ ொர மீட்சி ஆகியவற்றில் 

இந் க் கருத்துக்கைம் முக்கிய கவனம் தசலுத்தும். 

9. ‘கொதி அகர் த்தி ஆத்மநிர் ொர் மிென்’ என்ை திட்டத்ற  தசயல் டுத்துகிை அறமச்சகம் எது? 
அ. கல்வி அவெச்சகெ் 

ஆ. பழங்குடியினர் நலத்துவை அவெச்சகெ் 

இ. MSME அவெச்சகெ்  

ஈ. மதரழிலரளர் நல அவெச்சகெ் 
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❖ ‘கொதி அகர் த்தி  ற்சொர்பு இந்தியொ திட்ட’த்ற  மத்திய MSME அறமச்சகம் தசயல் டுத்தி வருகிைது. 

பவறையற்பைொர் மற்றும் புைம்த யர்ந்  த ொழிைொைர்களுக்கு பவறைவொய்ப்ற  உருவொக்குவற  

பநொக்கமொகக்தகொண்ட இத்திட்டம், றகவிறனஞர்களுக்கும் உள்ளூர் அகர் த்தி த ொழிற்துறைக்கும் 

ஆ ரவளிக்கிைது. இந் த் துறையில் இந்தியொறவ  ன்னம்பிக்றகதகொள்ைச்தசய்ய, திட்டத்தின் தமொத்  

மதிப்பீடு `55 பகொடிக்கும் அதிகமொக உயர்த் ப் ட்டுள்ைது. 

❖ இதில் 1,500 றகவிறனஞர்களுக்கு உடனடி ஆ ரவு மற்றும் `2.20 பகொடி தசைவில் இரண்டு சிைப்பு 

றமயங்கறை உருவொக்கு ல் ஆகியறவ அடங்கும். 

10.மின்னணு மற்றும் வன்த ொருள் உற் த்திக்கொன தகொள்றகறய அறிவித்துள்ை மொநிைம் எது? 
அ. தெிழ்நரடு  

ஆ. ஒடிசர 

இ. அஸ்ஸரெ் 

ஈ. ரகேளர 

❖  மிழ்நொடு அரசொனது புதிய மின்னணு மற்றும் வன்த ொருள் உற் த்தி தகொள்றகறய அறிவித்துள்ைது. 

இந் க்தகொள்றக, 2025ஆம் ஆண்டில் மொநிைத்தின் மின்னணு த ொழில் உற் த்திறய 100 பில்லியன் 

டொைரொக உயர்த்துவற  பநொக்கமொகக்தகொண்டுள்ைது. வரும் 2024ஆம் ஆண்டைவில் 1,00,000’க்கும் 

பமற் ட்ட மக்களுக்கு திைன்  யிற்சி அளிப்  ற்கும், மின்னணு த ொழிற்துறையில் மொநிைத்தின் மனி  

வை ப றவறய பூர்த்திதசய்வ ற்கும் இந் க்தகொள்றக முற் டுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாள் க ாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 
அ. செப்டம்பர் 8  

ஆ. செப்டம்பர் 9 

இ. செப்டம்பர் 10 

ஈ. செப்டம்பர் 11 

❖ பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாளானது ஒவ்த ார் ஆண்டும் கெப்.8 அன்று உல ம் முழு தும் க ாண்டாடப் 

–படுகிறது. முதலா து பன்னாட்டு எழுத்தறிவு நாள்,  டந்த 1966ஆம் ஆண்டு நடடகபற்ற UNESCO 

கபாதுமாநாட்டின்தபாது அறிவிக் ப்பட்டது. உலக ங்கிலும் உள்ள தனிநபர் ளுக்கும் ெமூ ங் ளுக்கும் 

எழுத்தறிவின் முக்கியத்து த்டத எடுத்துக் ாட்டு டத இந்த நாள் தநாக் மா க்க ாண்டுள்ளது. 

“Literacy teaching and learning in the Covid–19 crisis and beyond” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் 

இந்த நாளுக் ான  ருப்கபாருளாகும். 

2.எந்த அரொங் த் திட்டத்துக் ான புதிய இலச்சிடனடய, மத்திய த ளாண் அடமச்ெர் நதரந்திர சிங் 

ததாமர், அண்டமயில் அறிமு ப்படுத்தினார்? 
அ . தேெிய மூங்கில் இயக்கம்  

ஆ. தேெிய தேனீ வளர்ப்பு இயக்கம் 

இ. தேெிய தேரட்டக்கலல இயக்கம் 

ஈ. தேெிய கரல்நலட பரரமரிப்பு இயக்கம் 

❖ மத்திய த ளாண் மற்றும் உழ ர்நலத்துடற அடமச்ெரான நதரந்திர சிங் ததாமர், அண்டமயில், 

குஜராத், மத்திய பிரததெம், ம ாராஷ்டிரா, ஒடிொ, அஸ்ஸாம், நா ாலாந்து, திரிபுரா, உத்தர ண்ட் மற்றும் 

 ர்நாட ா ஆகிய 9 மாநிலங் ளிலும் தெர்த்து கமாத்தம் 22 மூங்கில் கதாகுதி டள திறந்து ட த்தார். 

தபாட்டியின்மூலம் ததர்ந்கதடுக் ப்பட்ட ததசிய மூங்கில் இயக் த்துக் ான இலச்சிடனடயயும் அ ர் 

க ளியிட்டார். மஞ்ெள்–பச்டெ  ண்ணத்திலான இப்புதிய இலச்சிடன, கதாழிற்துடற ெக் ரம் மற்றும் 

மூங்கில்  ண்டு ளுடன் கூடிய உழ ர் கபருமக் டள தன்ன த்தத க ாண்டுள்ளது. 

3.தில்லி–மீரட் RRTS  ழித்தடத்திற்கு, $500 மில்லியன் அகமரிக்  டாலர் டள  டனா   ழங் வுள்ள 

நிறு னம் எது? 
அ. ஆெிய உட்கட்டலமப்பு & முேலீட்டு வங்கி 

ஆ. உலக வங்கி 

இ. ஆெிய வளர்ெ்ெி வங்கி  

ஈ. BRICS வங்கி 
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❖ தில்லி–மீரட் பிராந்திய விடரவுப் தபாக்கு ரத்து அடமப்பு (RRTS)  ழித்தடத்டத உரு ாக்கு தற் ா  

ஆசிய  ளர்ச்சி  ங்கியும் இந்திய அரசும் அண்டமயில், $500 மில்லியன் அகமரிக்  டாலர் மதிப்புடடய 

 டகனாப்பந்தத்தில் ட கயழுத்திட்டன. 

❖ இந்தியாவின் ததசிய தடலந ரப் பிராந்தியத்தில் (NCR) அதி நவீன, அதித   82 கிதலாமீட்டர் RRTS 

 ழித்தடத்டத நிர்மாணிப்பதற் ா   ழங் ப்படவுள்ள கமாத்த $1 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான  டன் 

கதாகுப்பில் இது முதல் த டணயாகும். தில்லிடய பிற ந ரங் ளுடன் இடணப்பதற் ா , NCR 

பிராந்திய திட்டம், 2021’இன்கீழ், கமாத்தம் 3 இரயில்  ழித்தடங் ளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

4.பா ல்பூர் மற்றும்  ாரணாசியில், புதிய திறன் ளர்ப்பு மற்றும் கதாழில்நுட்ப ஆதரவு டமயங் டள 

அடமக் வுள்ள நிறு னம் எது? 
அ. CIPET  

ஆ. பூெ்ெிக்சகரல்லி சேரழில்நுட்பத்தத உருவரக்கும் நிறுவனம் 

இ.CSIR – மே்ேிய உணவு சேரழில்நுட்ப ஆரரய்ெ்ெி நிறுவனம் 

ஈ. CSIR – மே்ேிய மருந்து ஆரரய்ெ்ெி நிறுவனம் 

❖ மத்திய இரொயனம் மற்றும் உரங் ள் அடமச்ெ த்தின்கீழ் இயங்கி ரும் மத்திய கபட்தராக மிக் ல் 

கபாறியியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ப நிறு னம் (CIPET), இரு திறன் ளர்ப்பு மற்றும் கதாழில்நுட்ப ஆதரவு 

டமயங் டள பா ல்பூர் (பீ ார்) மற்றும்  ாரணாசியில் (உத்தரபிரததெம்) விடரவில் அடமக் வுள்ளது. 

கபட்தராக மிக் ல் மற்றும் அடத ொர்ந்த துடற ளில் த டல ாய்ப்பு டளப் கபறு தற் ா  பட்டயம் 

மற்றும் திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி ள், ஆண்டுததாறும் தலா 1000 இடளதயார்க்கு இம்டமயங் ளின் 

மூலம்  ழங் ப்படவுள்ளது. 

5. டந்த 2019ஆம் ஆண்டுக் ான, ‘இந்திரா  ாந்தி அடமதிப்பரிசு’ யாருக்கு  ழங் ப்பட்டுள்ளது? 
அ. தடவிட் அட்டன்பதரர  

ஆ. தடவிட் மரல்பரஸ் 

இ. ரே்ேன் டரடர 

ஈ. முதகஷ் அம்பரனி 

❖ பிரிட்டிஷ் ஒளிபரப்பாளரான தடவிட் அட்டன்பதராவுக்கு,  டந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ‘இந்திரா  ாந்தி 

அடமதிப்பரிசு’  ழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மன்தமா ன் சிங், கமய்நி ரா  

நடடகபற்ற ஒரு நி ழ்வில் அ ருக்கு இந்தப் பரிசிடன  ழங்கினார். “அடமதி, நிராயுதபாணியாக் ம் 

மற்றும்  ளர்ச்சிக் ான இந்திரா  ாந்தி பரிசு”, 1986’இல் நிறு ப்பட்டது. ெர் ததெ அடமதிடய அடடய 

உடழக்கும் தனிநபர் ள் / நிறு னங் ளுக்கு இந்தப்பரிசு  ழங் ப்படுகிறது. பாராட்டுச் ொன்றிதழுடன் 

கூடிய `25 இலட்ெம் கராக் ப்பரிசிடன இவ்விருது க ாண்டுள்ளது. 

6. COVID–19 தடுப்பூசி டள அதி  அளவில் க ாள்முதல் கெய்யும் நிறு னம் எது? 
அ. உலக நலவரழ்வு அலமப்பு  ஆ. UNICEF  

இ. UNESCO     ஈ. AIIMS 
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❖ COVID–19 தடுப்பூசி டள  ாங்கு திலும்  ழங்கு திலும் UNICEF முன்னணியில் உள்ளது. இது, 

உலகின் மி ப்கபரிய & மி விடர ான தடுப்பூசி க ாள்முதல் மற்றும் விநிதயா  செயல்முறையாக 

இருக் லாம் எனக் ருதப்படுகிறது. அகமரிக்  நல ாழ்வு அடமப்புடன் (PAHO) இடணந்து, UNICEF, 

92 குடறந்த & நடுத்தர  ரு ாய்க ாண்ட நாடு ளுக்கு, COVID–19 தடுப்பூசி டள  ழங்கு தற் ான 

முயற்சி ளில் தன்டன ஈடுபடுத்திக்க ாண்டுள்ளது. 

7. COVID–19 கதாற்றால் பாதிக் ப்பட்டுள்ள  டன் டள மறுசீரடமப்பது கதாடர்பா , ரிெர்வ்  ங்கியால் 

(RBI) அடமக் ப்பட்ட குழுவின் தடல ர் யார்? 
அ. உேய் தகரடக் 

ஆ. உஷர தேரரே் 

இ. K V கரமே்  

ஈ. உர்ஜிே் பதடல் 

❖  ட்டுமானம், மடன  ணி ம், சுரங் ம்,  ா னத்துடற உள்ளிட்ட இருபத்தாறு துடற ளில்  டன் 

மறுசீரடமப்புத் திட்டத்டத கெயல்படுத்தலாம் என்ற K V  ாமத் குழுவின் பரிந்துடரடய இந்திய ரிெர்வ் 

 ங்கி (RBI) ஏற்றுக்க ாண்டுள்ளது.  டன் மறுசீரடமப்பு உட்பட அந்தக்குழு  ழங்கிய பரிந்துடர டள 

ஏற்றுக்க ாண்டதா  ரிெர்வ்  ங்கி கதரிவித்துள்ளது. 

❖ COVID சூழலில் கபாருளாதார கநருக் டியில் சிக்கியுள்ள நிறு னங் ளுக் ா   டன் மறுசீரடமப்புத் 

திட்டங் டள அறிவிப்பது கதாடர்பா  பரிந்துடரக் , மூத்த  ங்கியாளர் K V  ாமத் தடலடமயிலான 

குழுட  இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி  டந்த ஆ ஸ்ட் மாதம் அடமத்தது. 

8. NSO’இன் ஓர் அண்டமய அறிக்ட யின்படி, எந்த மாநிலமானது எழுத்தறிவு விகிதத்தில் முதலிடம் 

 கிக்கிறது? 
அ. குஜரரே் 

ஆ. உே்ேர பிரதேெம் 

இ. தகரளர  

ஈ. மே்ேிய பிரதேெம் 

❖ ததசிய மாதிரி  ணக்க டுப்பின் எழுபத்டதந்தா து சுற்றின் ஒருபகுதியா , அண்டமயில், ததசிய 

புள்ளிவி ர அலு ல ம் (NSO) ‘Household Social Consumption: Education in India’ குறித்த அறிக்ட டய 

க ளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்ட யின்படி, நாட்டின்  ல்வியறிவில் 96.2 ெதவீதத்துடன் த ரள மாநிலம் 

முதலிடம்  கிக்கிறது. தில்லி (88.7%), உத்தர ண்ட் (87.6%), ஹிமாச்ெல பிரததெம் (86.6%), அஸ்ஸாம் 

(85.9%) ஆகிய மாநிலங் ள் அடுத்த இடங் டள  கிக்கின்றன. அததெமயம் ஆந்திர பிரததெம் (66.4%) 

 டடசி இடம்பிடித்துள்ளது. 

❖ இதில், எட்டாமிடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில், கிராமப்புறத்தில் 77.5 ெதவீத மக் ளும், ந ர்ப் 

புறத்தில் 89% மக் ளும் ஒட்டுகமாத்தத்தில் 82.9% தபர்  ல்வியறிவு கபற்ற ர் ளா  உள்ளனர். 
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9.இந்திய இரயில்த யின் இரயில்த  பாது ாப்புப்படடயால் தடடகெய்யப்பட்ட ெட்டத்துக்குப் புறம்பான 

கமன்கபாருளின் கபயகரன்ன? 
அ. டிக்–டரக் 

ஆ. பப்ஜி 

இ. ரியல் தமங்தகர  

ஈ. ரியல் ஆப்பிள் 

❖ இந்திய இரயில்த யின் இரயில்த  பாது ாப்புப்படடயின் (RPF) நாடு தழுவிய விொரடணயில், “ரியல் 

தமங்த ா” என்ற ெட்டத்துக்குப்புறம்பான கமன்கபாருளின் கெயல்பாடு சீர்குடலக் ப்பட்டது. பயணி ள் 

இரயில்தெட  ள் மறுகதாடக் ம்கெய்யப்பட்டபின்னர், தரகு கெயல்பாடு ள் அதி ரித்ததன்  ாரணமா  

இந்த விொரடண தமற்க ாள்ளப்பட்டது. இந்தச் ெட்டவிதராத கமன்கபாருளின் கெயல்பாட்டில் ஈடுபட்ட 

கிங் பின் (அடமப்பு உரு ாக்குநர்) மற்றும் முக்கிய தமலாளர் ள் உட்பட ஐம்பது குற்ற ாளி டள RPF 

இது டர ட துகெய்துள்ளது. 

10.அண்டமச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற, பத்திரி ா  ாயில் அடமந்துள்ள ந ரம் எது? 
அ. வரரணரெி 

ஆ. சஜய்ப்பூர்  

இ. தபரபரல் 

ஈ. அகமேரபரே் 

❖ கஜய்ப்பூரில் அடமந்துள்ள பத்திரி ா  ாயிடல, பிரதமர் தமாடி, கெப்டம்பர்.8 அன்று கமய்நி ரா  திறந்து 

ட த்தார். இந்த அடடயாள நுடழவு  ாயிடல, கஜய்ப்பூரின் ஜ ஹர்லால் தநரு மார்க் பகுதியில், 

பத்திரி ா குழுமம்  ட்டியுள்ளது. 

❖ பத்திரி ா குழுமத்தின் தடல ர் எழுதிய இரு நூல் டளயும் பிரதமர் தமாடி அப்பபாது க ளியிட்டார். 

இந்நிடனவுச்சின்னம், அப்பகுதியில், சுற்றுலாட  அதி ரிக்கும் என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. சமூக வலைத்தளங்களில் ப ோலி தகவல்கலளக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக, ‘அபசோல் சினி’ என்றவவோரு 

 ரப்புலரத் திட்டத்லத வதோடங்கியுள்ள நோடு எது? 
அ. வங்கதேசம்  

ஆ. மியான்மா் 

இ. இலங்கக 

ஈ. பாகிஸ்ோன் 

❖ சமூக வலைத்தளங்களில் ப ோலி தகவல்கலளக் கட்டுப் டுத்துவதற்கோக, வங்கபதசம், அண்லையில், 

‘அபசோல் சினி’ என்ற நோடு தழுவிய  ரப்புலரத்திட்டத்லத வதோடங்கியது. ‘வைய்யோன அலடயோளம்’ எனப் 

வ ோருள் டும் ‘அபசோல் சினி’  ரப்புலரத்திட்டைோனது, ப ோலி தகவல்கலளயும் வதந்திகலளயும் தடுக்க 

டிஜிட்டல் கல்வியறிலவ உருவோக்குவலத பநோக்கைோகக் வகோண்டுள்ளது. இந்த மூன்று ைோத கோை 

 ரப்புலரத்திட்டத்லதச் வசயல் டுத்த, durbar21.org என்ற டிஜிட்டல் தளம் உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. 

2.கோல்நலடகலள நிர்வகிப் தற்கோக, பிரதைர் வதோடங்கியுள்ள புதிய தளத்தின் வ யர் என்ன? 
அ . e-Gopala App  

ஆ. e-Livestock App 

இ. e-Gaumata App 

ஈ. e-Animal Info 

❖ ‘இ-பகோ ோைோ’ வசயலி எனப் வ யரிடப் ட்ட, கோல்நலடகலள நிர்வகிப் தற்கோன புதிய தளத்லத பிரதைர் 

வதோடங்கவுள்ளோர். இந்தச் வசயலி, இன பைம் ோட்டுச்சந்லதயோக வசயல் டும். கோல்நலடகளின் வித்துச் 

பசோற்லற (germplasm) வோங்குவது ைற்றும் விற் து உள்ளிட்ட கோல்நலடகலள நிர்வகிப் து ற்றிய 

தகவல்கலளயும் இத்தளம் வழங்குகிறது. கோல்நலடகள், விைங்குகளின் ஊட்டச்சத்து ைற்றும்  ோரம் ரிய 

ைருத்துவ சிகிச்லசக்கோன தரைோன இனப்வ ருக்க பசலவகலளயும் இது உறுதிவசய்கிறது. தடுப்பூசி 

ைற்றும் கன்று ஈன்றலத நிலனவூட்டுவதற்கோன எச்சரிக்லக அறிவிப்புகலளயும் இது அனுப்புகிறது. 

3. சுவலதக்கு தலட விதிக்கவுள்ள இந்தியோவின் அண்லட நோடு எது? 
அ. வங்கதேசம் 

ஆ. தேபாளம் 

இ. இலங்கக  

ஈ. சீனா 

❖ சமீ த்திய ஊடக அறிக்லகயின் டி, இைங்லகயின் ஆளுங்கட்சியோன இைங்லக வ ோடுசனோ வ ரமுனோ 

(SLPP),  சுவலதக்கு தலடவிதிக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நோட்டில், சுைோர் 99% ைக்கள் 

இலறச்சி உண்ணு வர்களோக உள்ளனர். அபதசையம், வ ரும் ோன்லையோன ஹிந்துக்களும் வ ளத்த 
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ைக்களும் ைோட்டிலறச்சி உண்ணு வர்களோக இல்லை. ைகிந்த ரோஜ க்ஷ தலைலையிைோன SLPP கட்சி, 

கடந்த ைோதம் நடந்த நோடோளுைன்றத் பதர்தலில், 2/3  ங்கு வ ரும் ோன்லைலய வவன்றது. 

4.அண்லையில் வகோடியலசத்து வதோடங்கிலவக்கப் ட்ட நோட்டின் இரண்டோவது கிசோன் இரயில், நோட்டின் 

எந்த இரண்டு நகரங்கலள இலைக்கின்றது? 
அ. பபங்களூா் – மும்கப 

ஆ. பசன்கன – ேில்லி 

இ. அனே்ேபூா் – ேில்லி  

ஈ. கைேராபாே் – பகால்கே்ோ 

❖ நோட்டின் இரண்டோவதும் வதன்னிந்தியோவின் முதைோவதுைோன கிசோன் இரயில் பசலவ, அண்லையில், 

வகோடியலசத்து வதோடக்கி லவக்கப் ட்டது. இது, ஆந்திர பிரபதச ைோநிைத்தின் அனந்தபூலர தில்லியில் 

உள்ள ஆதர்ஷ் நகர் இரயில் நிலையத்துடன் இலைக்கும். இந்த இரயிலை ைத்திய பவளோண் துலற 

அலைச்சர் நபரந்திர சிங் பதோைர் வகோடியலசத்து வதோடக்கிலவத்தோர். கிசோன் ரயில் திட்டம், 2020-21 

வரவுவசைவுத் திட்டத்தில், பவளோண் உற் த்திப் வ ோருட்களின் ப ோக்குவரத்துக்கோக அறிவிக்கப் ட்டது. 

5.எந்த ைத்திய அலைச்சகம் அதன் அலனத்து திட்டங்களுக்குைோன 33 வசயல்திட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு 

நூலை வவளியிட்டுள்ளது? 
அ. தவளாண் மற்றும் உழவா்ேல அகமச்சகம் 

ஆ. சமூக ேீேி மற்றும் அேிகாரமளிே்ேல் அகமச்சகம்  

இ. ேலவாழ்வு மற்றும் குடும்பேல அகமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசேி மற்றும் ேகா்ப்புற வறுகம ஒழிப்பு அகமச்சகம் 

❖ 2020-21ஆம் ஆண்டில் சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் துலறயின் அலனத்து திட்டங்களுக்கோன 

33 வசயல்திட்டங்கள் அடங்கிய நூவைோன்லற ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் அலைச்சர் 

தோவர்சந்த் வகபைோட் வவளியிட்டுள்ளோர். ைத்திய அலைச்சகம், ைோநிை அரசுகள் ைற்றும் அரசு-சோரோ 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ள இைக்குகலள எட்டுவதற்கோக, விரிவோன வசயல் 

திட்டம் ஒன்லற சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் துலற வவளியிடுவது இதுபவ முதல்முலறயோகும். 

6.வதன்னிந்தியோவின் முதல் ஒருங்கிலைந்த வோன்வழி அவசர ஊர்தி பசலவலய அறிமுகம் வசய்துள்ள 

ைோநிை அரசு எது? 
அ. ேமிழ்ோடு 

ஆ. கா்ோடகா  

இ. தகரளா 

ஈ. ஆே்ேிர பிரதேசம் 

❖ கர்நோடக ைோநிை முதைலைச்சர் B S எடியுரப் ோ, அண்லையில், ஒருங்கிலைந்த வோன்வழி அவசர ஊர்தி 

பசலவலய வதோடங்கிலவத்தோர். வதன்னிந்தியோவிலிருந்து வதோடங்கப் டும் முதல் பசலவயோன இதில் 
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சிக்கைோன COVID-19 பநோயோளிகலளக் வகோண்டுவசல்வதற்கோன வஜர்ைனிய தனிலைப் டுத்தும் வசதி 

உள்ளது. இதலன, ஒரு வோனூர்தி வதோழினுட்  நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிலைந்து, ICATT உருவோக்கி 

உள்ளது. அதிக சோலைப்ப ோக்குவரத்து இருந்தப ோதிலும், இச்பசலவ, ைருத்துவ அவசரநிலைகளுக்கு 

பசலவயோற்றும் என்று எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. 

7. ‘இணையவழியிலான நுகர்பவோர் புகோர் தோக்கல் முலற’லய அறிமுகப் டுத்தியுள்ள ைோநிை / யூனியன் 

பிரபதச அரசு எது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உே்ேரபிரதேசம் 

இ. புது ேில்லி  

ஈ. புதுச்தசாி 

❖ புது தில்லி முதைலைச்சர் அரவிந்த் வகஜ்ரிவோல், தில்லி அரசின் ‘இலையவழியிைோன நுகர்பவோர் புகோர் 

தோக்கல் முலற’லய அண்லையில் வதோடங்கிலவத்தோர். இந்த அலைப்பு, வைய்நிகர்  யன்முலறயின் 

மூைம், புகோர்கலள  திவுவசய்ய, ைக்களுக்கு உதவுவலத பநோக்கைோகக்வகோண்டுள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் 

பசலவ, COVID-19 வதோற்றுபநோய்க்கு இலடபய சமூக இலடவவளிலய கலடபிடிக்க வ ோதுைக்களுக்கு 

உதவுகிறது. கடந்த ஜூலை ைோதம், தில்லி அரசோங்கம் ஒரு e-RTI தளத்லத அறிமுகப் டுத்தியது; அது, 

குடிைக்களுக்கு, இலையவழியில் தகவல் உரிலை (RTI) விண்ைப் த்லத தோக்கல்வசய்ய உதவுகிறது. 

8. e-KYC ஆதோர் அங்கீகரிப்ல  பைற்வகோள்வதற்கு, எந்த அலைப்புக்கு, SEBI ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. BSE 

ஆ. NSE  

இ. NABARD 

ஈ. NHB 

❖ e-KYC ஆதோர் அங்கீகோரத்லத பைற்வகோள்ளக்கூடிய நிறுவனங்களின்  ட்டியலில், SEBI, பதசிய  ங்குச் 

சந்லதலய (NSE) பசர்த்துள்ளது. முன்னதோக, 2020 பை ைோதத்தில், e-KYC (மின்னணு முலறயில் -

உங்கள் வோடிக்லகயோளலர அறிந்துவகோள்ளுங்கள்) ஆதோர் அங்கீகோரத்லத பைற்வகோள்ள அனுைதித்த 

எட்டு நிறுவனங்களின்  ட்டியலை SEBI வவளியிட்டது. சிை விதிமுலறகள் ைற்றும் நி ந்தலனகளுக்கு 

இைங்க, UIDAI’இன் ஆதோர் அங்கீகரிப்புச்பசலவலய, NSE பைற்வகோள்ளைோம் என SEBI கூறியுள்ளது. 

9.அண்லையில் எந்த நோட்படோடு, இந்தியோ, முதன்முலறயோக, கூட்டு ஆலையக் கூட்டத்லத நடத்தியது? 
அ. அங்தகாலா  

ஆ. அா்பென்டினா 

இ. கியூபா 

ஈ. தகாஸ்ட்டா ாிக்கா 
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❖ இந்தியோவுக்கும் அங்பகோைோவுக்கும் இலடயிைோன முதல் கூட்டு ஆலையக்கூட்டம் அண்லையில் 

நடந்தது. இக்கூட்டத்திற்கு வவளியுறவு அலைச்சர் S வஜய்சங்கரும், அங்பகோைோ வவளியுறவு அலைச்சர் 

வடட் அன்படோனிபயோவும் இலைந்து தலைலைதோங்கினர். இந்தக்கூட்டத்தின்ப ோது, இருநோடுகளும் 

தங்கள் வணிக உறலவப்  ன்முகப் டுத்துதற்கு ஒப்புக்வகோண்டன. நைவோழ்வு, ைருந்துகள்,  ோதுகோப்பு, 

பவளோண் ஆகிய துலறகளில் ஒத்துலழப்பு நல்குவது குறித்து இருவரும் விவோதித்தனர். 

10.ஐநோ உைக உைவுத்திட்டைோனது எந்த இந்திய ைோநிைத்துடன் கூட்டிலைந்து, நிரப்பு ஊட்டச்சத்து 

(supplementary nutrition) உற் த்தி அைகுகலள அலைக்கவுள்ளது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. உே்ேர பிரதேசம்  

இ. உே்ேரகண்ட் 

ஈ. ொா்க்கண்ட் 

❖ ஐநோ அலவயின் உைக உைவுத்திட்டமும் (WFP) உத்தர பிரபதச ைோநிை ஊரக வோழ்வோதோரத் திட்டமும் 

இலைந்து இருநூற்றுக்கும் பைற் ட்ட நிரப்பு ஊட்டச்சத்து உற் த்தி அைகுகலள நிறுவவுள்ளன. இது, 

ஒருங்கிலைந்த சிறோர்கள் பைம் ோட்டு பசலவகள் திட்டத்தின்கீழ் பைற்வகோள்ளப் டவுள்ளது. இந்தக் 

கூட்டணி, எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டுக்குள், 18 ைோவட்டங்கலளச் சோர்ந்த கிட்டத்தட்ட 33 இைட்சம் 

 யனோளிகலள வசன்றலடய பநோக்கங்வகோண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு  வைகள்  ரஸ் ரம் ைழங்குைது ப ொைர் ொக, எந்  நொட்டுைனொன 

ஒப் ந் த்தில், இந்தியா, வகபெழுத்திட்டுள்ைது? 
அ. ஜப்பான்  

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. ஜஜா்மனி 

ஈ. பிரரசில் 

❖ கூட்டுப் யிற்சியில், ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு  வைகள்  ரஸ் ரம் ைழங்குைது ப ொைர் ொக 

இந்திெொ மற்றும் ஜப் ொன் ஆகிெவை ஒப் ந் த்தில் வகபெழுத்திட்ைன. இரு ரப்பு கூட்டுப் யிற்சி நைை 

–டிக்வககள், ஐநொ அவமதிப் ணி நைைடிக்வககள்,  ன்னொட்டு நிைொரண நைைடிக்வககள் ச ொன்றைற் 

–றில் ஈடு டும்ச ொது, ப ொருட்கள் & சேவைகவை இருநொட்டு இரொணுைப் வைகள்  ரஸ் ரம்  ரிமொறிக் 

பகொள்ைதில் ஒத்துவழப்புைன் பேெல் ை இந்  ஒப் ந் ம் ைழிைகுக்கிறது. 

2.அண்வமச்பேய்திகளில் இைம்ப ற்ற ‘PNGRB’ மற்றும் ‘CGD அங்கீகொரம்’ ஆகிெைற்றுடன் ப ொைர்புவைெ 

அவமச்ேகம் எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுமை ஒழிப்பு அமமச்சகம் 

ஆ. ஜபட்ரராலிய மற்றும் இயற்மக எாிவாயு அமமச்சகம்  

இ. புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி அமமச்சகம் 

ஈ. எாிசக்தி அமமச்சகம் 

❖ 56 இெற்வக எரிைொயு வமெங்கவை மத்திெ ப ட்சரொலிெம் மற்றும் இெற்வக எரிைொயு அவமச்ேர் 

 ர்சமந்திர பிர ொன் நொட்டுக்கு அர்ப் ணித் ொர். நொட்டுக்கு அர்ப் ணிக்கப் ட்ை 56 இெற்வக எரிைொயு 

வமெங்கள் 13 மொநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனிென் பிரச ேத்தில்  ரவியுள்ைன. அவை ேண்டிகர், பீகொர், 

ஹரிெொனொ, குஜரொத், ஜொர்க்கண்ட், சகரைொ, மத்திெ பிரச ேம், மகொரொஷ்டிரொ,  ஞ்ேொப், இரொஜஸ் ொன், 

உத் ர பிரச ேம், உத் ரகண்ட், சமற்கு ைங்கம் மற்றும் ஆந்திர பிரச ேம் ஆகும். 

❖  திசனொரொைது நகர எரிைொயு விநிசெொக (CGD) அங்கீகொர சுற்றுகவை ப ொைங்க, ப ட்சரொலிெ மற்றும் 

இெற்வக எரிைொயு ஒழுங்குமுவற ைொரிெம் (PNGRB) பேெல் ட்டு ைருை ொகவும் அவமச்ேர் கூறினொர். 

இந்  ஒழுங்குமுவற ைொரிெமானது ைண்டிகளுக்கும், வீடுகளுக்கும் ேவமெல் எரிைொயுவை ைழங்கும் 

சில்லவற ைணிக CNG நிறுைனங்களுக்கு உரிமம் அளிக்கிறது. 

3.எந்  அவமச்ேகத்தின்கீழ், ச சிெ அறிவிெல் & ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெம் 

(NSTEDB) பேெல் ட்டு ைருகிறது? 
அ. கல்வி அமமச்சகம் 

ஆ. திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ஜதாழில்முமனவு அமமச்சகம் 

இ. அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ப அமமச்சகம்  
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ஈ. வணிகம் மற்றும் ஜதாழிற்துமற அமமச்சகம் 

❖ ச சிெ அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெமொனது (NSTEDB) 

மத்திய அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட்  அவமச்ேகத்தின் அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட் த் துவறயின் 

உ வியுைன் பேெல் ட்டு ைருகிறது. புத் ொக்கம், ப ொழில்முவனசைொர் & அவைவு விவனயூக்கத்தில் 

ச சிெ அறிவிெல் & ப ொழில்நுட்  ப ொழில்முவனசைொர் சமம் ொட்டு ைொரிெத்தின் (NSTED)  ெணம் 

குறித்  அறிக்வகவெ ேமீ த்தில் அறிவிெல் மற்றும் ப ொழில்நுட் த் துவற பைளியிட்ைது. 

4.கப் ல் அவமச்ேகத் ொல் ப ொைங்கப் ட்ை புதிெ குவறதீர்ப்புத்  ைத்தின் ப ெர் என்ன? 
அ. SAROD – துமறமுகங்கள்  

ஆ. SAROJ – துமறமுகங்கள் 

இ. SHIMOGA – துமறமுகங்கள் 

ஈ. SPEAK – துமறமுகங்கள் 

❖ கைல்ேொர் பிரச்சவனகவை எளிதில் தீர்க்கும் ‘SAROD – துவறமுகங்கள் (Society for Affordable 

Redressal of Disputes)’ அவமப்வ  மத்திெ கப் ல் ச ொக்குைரத்துத் துவற இவணெவமச்ேர் மன்சுக் 

மொண்ைவிெொ கொபணொளிைழியில் ப ொைங்கிவைத் ொர். 

❖ SAROD–துவறமுகங்கள், ேங்கங்கள்  திவுச் ேட்ைத்தின்கீழ் நிறுைப் ட்டுள்ைன. சமலும், ப ொழில்நுட்  

ைல்லுநர்கள் குழுவுைனொன சமொ ல்கவை, நடுைர்கைொக இருந்து தீர்வுகொண்ப்வ  இது சநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ைது. இது, ேட்ை பேலவுகவையும் சநரத்வ யும் மிச்ேப் டுத்தும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. 

இது, NHAI’ஆல் நிறுைப் ட்ை SAROD–ேொவலகள் அவமப்பு ச ொன்று பேெல் டுகிறது. 

5.அபமரிக்கொவைச் ேொர்ந்  விண்பைளி நிறுைனமொன நொர்த்சரொப் கிரம்மன்,  னது விண்கலத்திற்கு, 

இந்திெ ைம்ேொைளிவெச் சேர்ந்  எந்  விண்பைளி வீரர் / வீராங்கனனயின் ப ெவரச் சூட்டியுள்ைது? 
அ. இராரகஷ் சா்மா 

ஆ. கல்பனா சாவ்லா  

இ. சுனிதா வில்லியம்ஸ் 

ஈ. லாரல் கிளாா்க் 

❖ அபமரிக்கொவைச் ேொர்ந்  விண்பைளி மற்றும்  ொதுகொப்பு நிறுைனமொன நொர்த்சரொப் கிரம்மன்  னது 

விண்கலத்திற்கு விண்பைளிக்குச் பேன்ற இந்திெ ைம்ேொைளிவெச் ேொர்ந்  மு ல் ப ண்மணிெொன 

கல் னொ ேொவ்லொவின் ப ெவரச் சூட்டியுள்ைது. இந்நிறுைனம்  னது NG–14 சிக்னஸ் விண்கலத்திற்கு 

‘SS கல் னொ ேொவ்லொ’ எனப் பெயரிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிறுவனம் அ ன் ஒவ்பைொரு சிக்னஸ் கலத்துக்கும் மனி  விண்பைளிப் ெணத்தில்  னிப் ட்ை 

ேொ வன புரிந்ச ொரின் ப ெவரச்சூட்டுைவ  ைழக்கமொகக் பகொண்டுள்ைது. 
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6.ஐந்து விண்மீன் சிற்றூர்கள் (5 Star Villages) என்ற புதிெ திட்ைத்வ  ப ொைங்கியுள்ை அரசுத்துவற எது? 
அ. ரவளாண்மம, கூட்டுறவு & உழவா் நலத்துமற 

ஆ. அறிவியல் & ஜதாழில்நுட்பத்துமற 

இ. நிதியியல் ரசமவகள் துமற 

ஈ. அஞ்சல் துமற  

❖ நொட்டின் உட்புற சிற்றூர்களில், இந்திெ அஞ்ேல் துவறயின் திட்ைங்கள் மற்றும் சேவைகள் குறித்து 

விழிப்புணர்வை ஏற் டுத்துை ற்கொக, 5 விண்மீன் சிற்றூர்கள் என்ற புதிெ திட்ைத்வ  இந்திெ அஞ்ேல் 

துனை அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. சுகன்ெொ ேம்ரிதி கணக்குகள், PPF கணக்குகள், பிர மர் ேரக்ஷொ பீமொ 

செொஜனொ கணக்கு, பிர மர் ஜீைன் சஜொதி பீமொ செொஜனொ கணக்கு மற்றும் பிற சேமிப்புக்கணக்குகள் 

மற்றும் ப ொைர் வைப்புக்கணக்குகள் உள்ளிட்ைவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தப்ெடும்.  

7. US ஓப் ன் அவரயிறுதிப் ச ொட்டிக்கு, ப ொைர்ந்து 11ஆைது முவறெொக ச ர்ச்சி ப ற்றுள்ை விவைெொட்டு 

வீரொங்கவன ெொர்? 
அ. ஜசானீா வில்லியம்ஸ்  

ஆ. கரராலினா பில்ஸ்ரகாவா 

இ. ரசாபியா ஜகன் 

ஈ. ரஜாகன்னா ஜகான்டா 

❖ US ஓப் ன் அவரயிறுதிப் ச ொட்டிக்கு, பேரீனொ வில்லிெம்ஸ், ப ொைர்ந்து 11ஆைது முவறெொக ச ர்ச்சி 

ப ற்றுள்ைொர். இ ன்மூலம், US ஓப் னில் ப ொைர்ச்சிெொக 11 முவற அவரயிறுதிக்குள் நுவழந்  பெண் 

என்ற ப ருவமவெ அைர் ப றுகிறொர். 

❖ 38 ைெ ொன பேரீனொ வில்லிெம்ஸ், 6 US ஓப் ன் உட் ை 23 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ஒற்வறெர்  ட்ைங்கவை 

பைன்றுள்ைொர். US ஓப் னில், நொன்கு முவற இரண்ைொமிைம் ப ற்றுள்ைொர். 

8.டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்வை (Digital Payment Index) உருைொக்க முடிவுபேய்துள்ை அவமப்பு எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி (RBI)  

ஆ. NITI ஆரயாக் 

இ. இந்திய ரதசிய ஜகாடுப்பனவுக் கழகம் 

ஈ. பாரத வங்கி (SBI) 

❖ டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்வை ைகுப்  ன்மூலம் இந்திெொவில் டிஜிட்ைல் முனையில் கட்ைணம் 

பேலுத்தும் அைவை அைவிை ரிேர்வ் ைங்கி (RBI) முடிவுபேய்துள்ைது. இந்தக் குறியீைொனது ஏற்கனசை 

உள்ை முவறகளில் புதுவமகவை மதிப்பிடும் மற்றும் டிஜிட்ைல் இவைபைளிகவை குவறக்க உ வும். 

டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு ப ொைர் ொன நந் ன் நிலசகனி குழு அளித்   ரிந்துவரகளின் அடிப் வையில், 

டிஜிட்ைல் பகொடுப் னவு குறியீட்டின் உருைொக்கம் அவமந்துள்ைது.  
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9.ச ொர்ப்ஸின் அபமரிக்க பசல்வந்தர்கள்  ட்டிெலில், மு லிைம் பிடித்  ப ொழில்முவனசைொர் ெொர்? 
அ. பில் ரகட்ஸ் 

ஆ. ஜடானால்ட் டிரம்பு 

இ. ஜஜப் ஜபரசாஸ்  

ஈ. வாரன் பஜபட் 

❖ ச ொர்ப்ஸின்  ணக்கொர அபமரிக்கர்களின்  ட்டிெலில், அசமேொனின் தனைனம நிர்வாகியும் இவண 

நிறுைனருமொன பஜப் ப சேொஸ் மு லிைத்தில் உள்ைொர். ச ொர்ப்ஸின்  ட்டிெலின் டி ப ொைர்ச்சிெொக 

மூன்றொம் முவறெொக அைர் மு லிைத்வ ப் பிடித்துள்ைொர். அைவரத்ப ொைர்ந்  இைத்தில் வமக்சரொேொப்ட் 

இவண நிறுைனர் பில் சகட்ஸ் உள்ைொர். ச ொர்ப்ஸ் மற்றும் புளூம்ப ர்க் பேல்ைந் ர்கள் குறியீட்டின் டி, 

$200 பில்லிென் அபமரிக்க ைொலர் மதிப்புவைெ பேொத்துக்கவைக் பகொண்டுள்ை மு ல் ந ரொக பஜப் 

ப சேொஸ் மாறியுள்ளார். 

10.புலம்ப ெர் ப ொழிலொைர்களின் நலன் ப ொைர் ொக, மொநிலங்களுக்கு ைழிகொட்டு ல்கவை பைளியிட்ை 

அவமச்ேகம் எது? 
அ. ஜதாழிலாளா் & ரவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம்  

ஆ. சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ. உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ. நிதி அமமச்சகம் 

❖ COVID–19 கொரணமொக இலக்கு மொநிலங்களுக்குத் திரும்பும் புலம்ப ெர்ந்  ப ொழிலொைர்களின் நலன் 

ப ொைர் ொன ைழிகொட்டு ல்கவை மத்திெ ப ொழிலொைர் & சைவலைொய்ப்பு அவமச்ேகம் பைளியிட்ைது. 

புலம்ப ெர்ந்ச ொருக்கு விவலயில்லொ COVID–19  ரிசேொ வனகவை நைத்து ற்கு மொநிலங்கள் மற்றும் 

யூனிென் பிரச ேங்களுக்கு அவமச்ேகம் அறிவுறுத்தியுள்ைது. சமலும்,  ற்ச ொதிருக்கும் மொநிலங்களில் 

இருந்து பிறிப ொரு மொநிலத்திற்குச் பேல்லும் அவனத்து ப ொழிலொைர்களின்  கைல்களும் அைங்கிெ 

 ரவுத் ைத்வ யும்  ரொமரிக்க அவமச்ேகம் அறிவுறுத்தியுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2016-17ஆம் ஆண்டு முதல் 2018-19ஆம் ஆண்டு வரை, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி, 

எத்தரை சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது? 
அ. 100% 

ஆ. 300% 

இ. 500% 

ஈ. 700%  

❖ 2016-17ஆம் ஆண்டில் `1521 ககாடியிலிருந்த இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி, 700% 

அதிகரித்து, 2018-19ஆம் ஆண்டில் `10,745 ககாடியாக உயர்ந்துள்ளது என்று பாதுகாப்புப் பரடத் 

தரைவர் ஜெைைல் பிபின் ைாவத் ஜதரிவித்துள்ளார். கமலும், 2019ஆம் ஆண்டு நிைவைப்படி, உைகின் 

சிறந்த பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதியாளர்கள் பட்டியலில், இந்தியா 19ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இது, இதுவரை அரடந்த இந்தியா மிகவுயர்ந்த தைநிரையாகும். 

2. POCSO ஜதாடர்பாை வழக்குகரள கமற்பார்ரவயிட, ககைளாவின் ஒவ்ஜவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு 

ஜபண் இ. கா. ப அதிகாரிரய நியமிக்க உத்தைவிட்டுள்ள அரமப்பு எது? 
அ. இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

ஆ. பெண்கள் & குழந்ததகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம் 

இ. மகரள உயா்நீதிமன்றம்  

ஈ. மதசிய பெண்கள் ஆதணயம் 

❖ பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து சிறார்கரளப் பாதுகாத்தல் சட்டம் (POCSO) ஜதாடர்பாக ககைள மாநில 

உயர்நீதிமன்றம், அம்மாநிைத்திற்கு பல்கவறு உத்தைவுகரள பிறப்பித்துள்ளது. POCSO சட்டத்தின்கீழ் 

விசாரிக்கப்படும் வழக்குகரள கமற்பார்ரவயிடுவதற்கு, ஒவ்ஜவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு ஜபண் IPS 

அதிகாரிரய நியமிக்க, உயர்நீதிமன்றம், மாநிைத்திற்கு உத்தைவிட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்கரளப் 

பாதுகாப்பதற்கு, உதவி ரமயத்ரத நிறுவவும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

3. ‘iStartup 2.0’ என்ற ஜபயரில் துளிர் நிறுவைங்களுக்காை திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திய 

வங்கி எது? 
அ. ொரத வங்கி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ வங்கி  

இ. HDFC வங்கி 

ஈ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

❖ இந்தியாவின் முன்ைணி தனியார் துரற வங்கியாை ஐசிஐசிஐ வங்கி, ‘iStartup 2.0’ என்ற ஜபயரில் 

துளிர் நிறுவைங்களுக்காை பிைத்கயக திட்டத்ரத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ இத்திட்டத்தின்கீழ், 10 ஆண்டுகாைம் தரடயின்றி நரடஜபற்று வரும் புதிய வணிகங்களுக்கு, நடப்புக் 

கணக்ரக உருவாக்க முடியும். ஜபருநிறுவை விவகாைங்கள் அரமச்சகத்தின் வரைத்தளத்துடன் ICICI 

வங்கி தைது API’கரள ஒருங்கிரணத்துள்ளது. 

4.ஓமன் கடலில், ‘கசால்பாகர்-99’ என்ற பெயரில் கடற்பரடப் பயிற்சிரய நடத்துகிற நாடு எது? 
அ. ஈரான்  

ஆ. ஓமன் 

இ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

ஈ. ெிரான்ஸ் 

❖ ஈைானிய கடற்பரடயாைது ஓமானிய கடலில், ‘கசால்பாகர்-99’ என்ற ஜபயரிைாை மூநாள் பயிற்சிரய 

உத்திசார் முக்கியத்துவமிக்க ஹார்முஸ் நீரிரணயில் ஜதாடங்கியுள்ளது. கபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கள், வானூர்தி மற்றும் ஆளில்ைா வானூர்தி ஆகியவற்றில் ஜபாருத்தப்பட்ட, கடகைாைத்திலிருந்து 

கடலுக்குள் ஏவக்கூடிய எறிகரணகள் மற்றும் இைண்டு நிைப்பைப்புக்குள்ளாக ஏவக்கூடிய எறிகரண 

அரமப்புகள் ஆகியவற்ரற ஈைானிய கடற்பரட பரிகசாதரை ஜசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நாட்டின் நிைப்பைப்புகரள பாதுகாக்க, தற்காப்பு உத்திகரள வகுப்பதும் இப்பயிற்சியின் கநாக்கமாகும். 

5.எல்ரைப் பிைச்சரைகளுக்கு தீர்வுகாண்பதற்காக, எந்த அண்ரட நாட்டுடைாை 5 அம்ச திட்டத்திற்கு 

இந்தியா ஒப்புக்ஜகாண்டுள்ளது? 
அ. மநொளம் 

ஆ. சீனா  

இ. ொகிஸ்தான் 

ஈ. வங்கமதசம் 

❖ ஆதிக்க எல்ரைக்ககாடு (LAC) ஜதாடர்புரடய 5 அம்ச திட்டத்திற்கு இந்தியாவும் சீைாவும் சமீபத்தில் 

ஒப்புக்ஜகாண்டுள்ளை. மாஸ்ககாவில் நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துரழப்பு அரமப்பு (SCO) கூட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாக, இந்திய ஜவளியுறவு அரமச்சர் S ஜெய்சங்கரும் சீை ஜவளியுறவு அரமச்சர் வாங் யியும் 

உத்திசார் முக்கியத்துவமிக்க கபச்சுவார்த்ரதகரள நடத்திைர். அந்தப் கபச்சுவார்த்ரத, பரடகரள 

எல்ரைகளிலிருந்து திரும்பப்ஜபறுவது மற்றும் பதட்டங்கரள தணிப்பது ஆகியவற்ரற ரமயமாகக் 

ஜகாண்டு நரடஜபற்றது. 

6.ஆசியாவின் மிகப்ஜபரிய விமாை கண்காட்சியாை, ‘ஏகைா இந்தியா-21’ நிகழ்ரவ ஜதாகுத்து வழங்கும் 

இந்திய நகைம் எது? 
அ. குருகிராம் 

ஆ. பெங்களூரு  

இ. விசாகெ்ெட்டினம் 

ஈ. பகால்கத்தா 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                             2020 செப்டம்பர் 19 & 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

❖ பதிமூன்றாவது ‘ஏகைா இந்தியா-21’ வானூர்தி கண்காட்சி, கர்நாடகா மாநிைம் ஏைகங்காவில் உள்ள 

வான்பரட தளத்தில், 2021 பிப்.3 முதல் 7 வரை நரடஜபறவுள்ளது. இதற்காக https://aeroindia.gov.in 

என்ற இரணயதளத்ரத, பாதுகாப்புத்துரற அரமச்சர் இைாஜ்நாத் சிங் ஜதாடங்கிரவத்தார். 

❖ இந்த இரணயதளம், கண்காட்சியில் பங்ககற்கும் விமாை நிறுவைங்களுக்கும், பார்ரவயாளர்களுக் 

-கும், இந்நிகழ்ச்சி ஜதாடர்பாை கசரவகள் மற்றும் தகவல்கரள ஆன்ரைன்மூைம் மட்டும் வழங்கும். 

அகதாடு பாதுகாப்புத்துரற அரமச்சகத்தின் அண்ரமய ஜகாள்ரககள், நடவடிக்ரககள், உள்நாட்டு 

தயாரிப்பு வானூர்திகள் மற்றும் உைங்கு வானூர்திகள் பற்றிய தகவல்களும் இடம்ஜபற்றிருக்கும். 

7. ‘பருவநிரை மாற்றத்ரத எதிர்ஜகாள்ளும் ஸ்மார்ட் நகைங்கரள உருவாக்குவதற்காை கட்டரமப்ரப’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அரமச்சகம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிதல மாற்ற அதமச்சகம் 

ஆ. வீட்டுவசதி & நகா்ெ்ெுற வறுதம ஒழிெ்ெு அதமச்சகம்  

இ. மவளாண்தம & உழவா் நலத்துதற அதமச்சகம் 

ஈ. சாதலெ் மொக்குவரத்து & பநடுஞ்சாதலகள் அதமச்சகம் 

❖ பருவநிரை மாற்றத்ரத எதிர்ஜகாள்ளும் ஜபாலிவுறு நகர்கரள உருவாக்குவதற்காை கட்டரமப்ரப, 

மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வறுரமஜயாழிப்பு இரணயரமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜதாடங்கி 

ரவத்தார். திட்டமிடுதல், முதலீடு திட்டங்கரள அமல்படுத்தும்கபாது, அரைத்து விதமாை பருவநிரை 

மாற்றங்கரளயும் எதிர்ஜகாள்ளும் வரகயிைாை ஜதளிவாை கட்டரமப்ரப வழங்குவகத CSCAF 2.0 

(Climate Smart Cities Assessment Framework)’இன் கநாக்கமாகும். 

❖ கதசிய நகர்ப்புற விவகாைங்கள் நிறுவைத்தின்கீழ் உள்ள நகைங்களுக்காை காைநிரை ரமயம், இந்த 

திட்டத்ரத ஜசயல்படுத்தும். நடடபாதசாரிகளுக்கு உதவும் கநாக்குரடய, ‘Streets for People Challenge’ 

என்ற நிகழ்ச்சிரயயும் அரமச்சர் ஜதாடங்கிரவத்தார். 

8.உலக நலவாழ்வு அடமப்பின், ‘Countdown to 2023’ என்ற அண்ரமய அறிக்ரகயின்படி, ஆண்டுக்கு 

ஐந்து இைட்சம் இறப்புகரள ஏற்படுத்தும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ள கநாய் எது? 
அ. இதய மநாய்  

ஆ. ெுற்றுமநாய் 

இ. நீரழிவு மநாய் 

ஈ. காசமநாய் 

❖ உைக நைவாழ்வு அரமப்பாைது சமீபத்தில், ‘கவுண்டவுன் டூ 2023: உைகளாவிய மாறுபக்க ஜகாழுப்பு 

ஒழிப்பு (trans fat) - 2020 பற்றிய WHO அறிக்ரக’ என்ற தரைப்பில் ஓர் அறிக்ரகரய ஜவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்ரகயின்படி, நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட நாடுகள் தங்கள் உணவு விநிகயாகத்திலிருந்து தீங்கு 

விரளவிக்கும் ஜபாருட்கரள அகற்ற நடவடிக்ரக எடுக்கும் நிரையில் உள்ளை. 

❖ மாறுபக்க ஜகாழுப்பின் நுகர்வால் ஏற்படும் ககைாைரி இதய கநாயால், ஆண்டுக்கு ஐந்து ைட்சம் மக்கள் 

மைணிப்பார்கள் எை இந்த அறிக்ரக மதிப்பிட்டுள்ளது.  
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9.புதிய பாைம்பரிய சுற்றுைா ஜகாள்ரகரய ஜகாண்டுவந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல ெிரமதசம் 

ஆ. குஜராத்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ககரளம் 

❖ குெைாத் மாநிை அைசாைது அம்மாநிைத்தின் முதல் பாைம்பரிய சுற்றுைா ஜகாள்ரகரய அறிவித்துள்ளது. 

பாைம்பரிய அைண்மரை & ககாட்ரடகள், பாைம்பரிய உணவகங்கள், பாைம்பரிய அருங்காட்சியகங்கள், 

பாைம்பரிய விருந்தைங்குகள் மற்றும் பாைம்பரிய விடுதிகள் கபான்ற வைைாற்று கட்டடங்கரள (1950’க்கு 

முந்ரதய வைைாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டடங்கள்) பயன்பாட்டுக்கு ஜகாண்டுவை இக்ஜகாள்ரக வழிவரக 

ஜசய்கிறது. இந்தக் ஜகாள்ரகயின்கீழ், இந்தப் பாைம்பரிய கட்டரமப்புகரள புதுப்பிப்பதற்காக, குெைாத் 

மாநிை அைசு, `5-10 ககாடி வடையிலான நிதிடய ஒதுக்கீடு பெய்யும்.  

10.கீழ்க்காணும் எந்தத்திட்டத்தின்கீழ் ஜபறப்படும் நிதியுதவியுடன், சீதாமதியில் (பீகார்) ஒரு மீன் வளர்ப்பு 

வங்கி நிறுவப்படவுள்ளது? 
அ. ெிரதமா் கிஸான் மயாஜனா 

ஆ. ெிரதமா் மத்ஸ்ய சம்ொத மயாஜனா  

இ. ெிரதமா் காீெ் கல்யாண் மயாஜனா 

ஈ. ெிரதமா் ஜன் ஜீவன் மயாஜனா 

❖ சீதாமதியில் (பீகார்) ஒரு மீன் வளர்ப்பு வங்கி நிறுவப்படவுள்ளது. கமலும், பிைதம மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பாத 

கயாெைாவின் (PMMSY) ஒருபகுதியாக கிஷன்கஞ்சில் (பீகார்) நீர்வாழ் கநாய்கள் பரிந்துரை ஆய்வகம் 

அரமக்கவும் உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இடவ தைமாை மற்றும் மலிவு விரையிைாை மீன் குஞ்சுகள் 

சரியாை கநைத்தில் கிரடப்பரத உறுதிஜசய்வகதாடு மீன் உற்பத்திரயயும் கமம்படுத்துகின்றை. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ அண்ரமயில் நிரறவரடந்த அரைத்திந்திய கமைாண்ரம சங்கம் (AIMA) - சாணக்யா (ஜதாழில் 

ஊக்க விரளயாட்டு) கதசிய நிர்வாக விரளயாட்டு கபாட்டிகள்-2020’இல், எரிசக்தி அரமச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் மத்திய ஜபாதுத்துரற நிறுவைமாை கதசிய அைல் மின் நிறுவைத்தின், தமிழ்நாட்டின் 

வல்லூர் மின்நிரைய அணி ஜவற்றி ஜபற்றது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் முதன்முரறயாக NTPC ஜவற்றி 

ஜபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய உர நிறுவனத்தின் (National Fertilizers Ltd) ேலைலையகம் அலைந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்பை 

ஆ. சென்பன 

இ. ச ொய்டொ  

ஈ. சகொல்கத்தொ 

❖ ைத்திய இரசாயனம் ைற்றும் உர அலைச்சகத்தின் உரங்கள் துலையின்கீழ் இயங்கும் ப ாதுத்துலை 

நிறுவனைான தேசிய உர நிறுவனம், 2020-21’இன் முேல் ஐந்து ைாேங்களில், 16.11 இைட்சம் டன் 

உரத்லே உற் த்தி பசய்து உற் த்தி இைக்குகலள ோண்டியுள்ளது. 2019-20’இன் இதேகாைகட்டத்தில் 

உற் த்தி பசய்யப் ட்ட 14.26 டன்னுடன் ஒப்பிடும்த ாது, இது 13 சேவீேம் அதிகைாகும். தேசிய உரங்கள் 

நிறுவனத்தின் ேலைலையகம் ப ாய்டாவில் அலைந்துள்ளது 

2. துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலை பவளியிட்டுள்ள 

ைத்திய அலைச்சகம் எது? 
அ. சுற்றுெ்சூழல், வனம் & கொல ிபல மொற்ற அபமெ்ெகம் 

ஆ. வணிகம் & சதொழிற்துபற அபமெ்ெகம்  

இ. வவளொண்பம & உழவொ்  லத்துபற அபமெ்ெகம் 

ஈ.  ிதி அபமெ்ெகம் 

❖ துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலின் 2ஆம்  திப்ல  

ைத்திய வணிகம் & போழிற்துலை அலைச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் 

பிரதேசங்களிலடதய த ாட்டித்ேன்லைலய ஊக்குவிக்கவும், ப ாதுத்துலை நிறுவனங்களுக்கு ஆேரவு 

அளிக்கும் சூழ்நிலைலய தைம் டுத்ேவும் இந்ேத் ேரவரிலச  ட்டியலை போழில் ைற்றும் உள் ாட்டு 

வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துலை ேயாரித்துள்ளது. 

❖ இந்ேத் ேரவரிலச கட்டலைப்பில், 30 பசயற் ாட்டுப் புள்ளிகளுடன் கூடிய 7  ரந்ே சீர்திருத்ே  குதிகள் 

உள்ளன. இத்ேரவரிலசயில், 22 ைாநிைங்கள் ைற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்கள்  ங்தகற்ைன. இதில், 

வளர்ந்துவரும் சூழலியல்களில் ஒன்ைாக ேமிழ் ாடு இடம்ப ற்றுள்ளது. 

3.அண்லையில் காைைான சமூக ஆர்வைரும், ஆர்ய சைாஜத்தின் ேலைவருைானவரின் ப யபரன்ன? 
அ. சுவொமி அக்னிவவஷ்  

ஆ.  வே ்திே குமொொ் ஸ்பவன் 

இ. வகொவி ்த் ஸ்வரூை் 

ஈ. வகெவொன ்த ைொேதி 

❖ மூத்ே சமூக ஆர்வைரும், ஹரியானா முன்னாள் சட்டைன்ை உறுப்பினருைான சுவாமி அக்னிதவஷ், 

கல்லீரல் அழற்சி த ாயால்  ாதிக்கப் ட்டு அண்லையில் தில்லியில் காைைானார். சுவாமி அக்னிதவஷ், 
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ஆர்ய சைாஜத்தின் ஒரு புரட்சிகர ேலைவராக கருேப் ட்டார். பகாத்ேடிலைத் போழிைாளர் முலைக்கும் 

ப ண்சிசுக்பகாலைக்கும் எதிராக  ல்தவறு த ாராட்டங்களுக்கு அவர் ேலைலை ோங்கியுள்ளார். 

4. G20  ாடுகளின் போழிைாளர் நலன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்பு அலைச்சர்களின் பைய்நிகர் கூட்டத்தில், 

இந்தியாலவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்? 
அ. ைியூஷ் வகொயல் 

ஆ. ெ ்வதொஷ் கங்வொொ்  

இ.  ிொ்மலொ ெீதொேொமன் 

ஈ. ஜிவத ்திே ெிங் 

❖ G20 உறுப்பு  ாடுகளின் போழிைாளர்  ைன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்பு அலைச்சர்களின் பைய்நிகரான 

கூட்டத்தில், ைத்திய போழிைாளர்  ைன் ைற்றும் தவலைவாய்ப்புத் துலை அலைச்சர் சந்தோஷ் கங்வார் 

இந்தியாவின் சார் ாக  ங்தகற்ைார். இந்ேச் சந்திப்பு, ‘G20 இலளதயாருக்கான பசயல்திட்டம் 2025’ஐ 

லையைாகக் பகாண்டு  டந்ேது. தைலும், போழிைாளர் சந்லேயில் COVID-19 சூழலின் ோக்கத்லேத் 

ேடுப் ேற்கான  டவடிக்லககள் குறித்தும் இதில் விவாதிக்கப் ட்டது. முேன்முலையாக இலளதயார் 

போடர் ான பசயல்திட்டத்லே இந்ேச் சந்திப்பு அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 

5. DPIIT’இன் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் 

ேரவரிலச  ட்டியலில், சிைந்ே ைாநிைைாக பேரிவாகியுள்ள இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ. உத்தே ைிேவதெம் 

ஆ. குஜேொத்  

இ. வகேளம் 

ஈ. கொ் ொடகொ 

❖ போழில் & உள் ாட்டு வர்த்ேக ஊக்குவிப்புத் துலையானது (DPIIT) சமீ த்தில் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 

துளிர்-நிறுவன சூழலியலுக்கு ஆேரவளிக்கும் ைாநிைங்களின் ேரவரிலச  ட்டியலை பவளியிட்டது. 

இந்ேத் ேரவரிலசப் டி, ைாநிைங்களுள் குஜராத் சிைந்ேோகவும், யூனியன் பிரதேசங்களுள் அந்ேைான் & 

நிக்தகா ார் தீவுகள் சிைந்ேோகவும் தேர்வுபசய்யப் ட்டுள்ளன. கர் ாடகா & தகரளா ஆகிய ைாநிைங்கள் 

வளர்ந்துவரும் சிைந்ே ைாநிைங்களாக பேரிவாகியுள்ளன. இந்ேக் கட்டலைப் ானது 7  ரந்ே சீர்திருத்ே 

 குதிகலள அடிப் லடயாகக் பகாண்டோகும். 

6.ைாநிைத்தில் உள்ள MSME’களுக்கு ஆேரவு வழங்குவேற்காக, SIDBI வங்கியுடன் கூட்டிலைந்துள்ள 

இந்திய ைாநிைம் எது? 
அ . இேொஜஸ்தொன்  

ஆ. கொ் ொடகொ 

இ. ஆ ்திே ைிேவதெம் 

ஈ. கேரளம் 
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❖ சிறு போழில்கள் தைம் ாட்டு வங்கியானது (SIDBI) இராஜஸ்தான் ைாநிைத்தில் உள்ள MSME சூழலை 

தைம் டுத்துவேற்காக அம்ைாநிை அரசுடனான புரிந்துைர்வு ஒப் ந்ேத்தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளது. அந்ே 

ைாநிைத்தில் உள்ள MSME’களுக்கு நிதியியல் ைற்றும் போழில்நுட்  உேவிகலள வழங்குவேற்காக 

இராஜஸ்ோன் ைாநிைத்தின் போழிற்துலை ஆலையாத்ோல் எடுக்கப் ட்ட முன்பனடுப் ாக்கும் இது.  

❖ போழில்கலள ஊக்குவிப் ேற்கும், அனுைதி ைற்றும் ஆய்வுகளிலிருந்து வணிகங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் 

விைக்களிப் ேற்குைாக, MSME சட்டத்லேயும் இராஜஸ்தான் மாநில அரசு திருத்தியுள்ளது. 

7. ன்றி இலைச்சி இைக்குைதிலயக் குலைப் ேற்காக, ‘ ன்றிப் ண்லை இயக்க’த்லேத் போடங்கியுள்ள 

ைாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸொம் 

ஆ. வமகொலயொ  

இ. உத்தே ைிேவதெம் 

ஈ.  ொகொலொ ்து 

❖ தைகாையா மாநில அரசானது அண்லையில், `200 தகாடி திட்ட ைதிப்பிைான, ‘ ன்றிப்  ண்லை 

இயக்க’த்லே போடங்கியது. ஆண்டுக்கு `150 தகாடி ைதிப்புள்ள  ன்றி இலைச்சியின் இைக்குைதிலயக் 

குலைப் தே இந்ே மிகப்ப ரிய ‘ ன்றிப்  ண்லை இயக்க’த்தின் த ாக்கைாகும்.  

❖ தைகாையா ைாநிை முேைலைச்சர் கான்ராட் K சங்ைா இத்திட்டத்லே போடங்கினார். தேசிய கூட்டுைவு 

தைம் ாட்டுக் கழகைானது தைகாையா மாநிலத்துடன் கூட்டிலைந்து, இந்ே ‘தைகாையா ைாநிை  ன்றிப் 

 ண்லை இயக்க’த்லே பசயல் டுத்தியுள்ளது. 

8.குஜராத் ைாநிைத்தின் இராகதனஸ்ோ சூரிய மின்னுற் த்தி பூங்காவில், 200 MW திறனுடைய சூரிய 

மின்னாற்ைல் உற் த்தி திட்டத்திற்கு நிதியுேவி பசய்யவுள்ள அலைப்பு எது? 
அ. ஆெிய வளொ்ெ்ெி வங்கி  

ஆ. ஆெிய உட்கட்டபமை்ைு & முதலீட்டு வங்கி 

இ. BRICS வங்கி  

ஈ. உலக வங்கி 

❖ குஜராத் ைாநிைத்தில் 200 MW சூரிய மின்னுற் த்தி திட்டத்லே அலைப் ேற்காக ஆசிய வளர்ச்சி 

வங்கியும் (ADB) பிரான்சின் ENGIE குழுைமும், `466 தகாடி வலரயிைான நீண்டகாை கடன் ஒப் ந்ேத் 

-தில் லகபயழுத்திட்டுள்ளன. இராகதனஸ்ோ சூரிய மின்னுற் த்தி பூங்காவில் உருவாக்கப் டவுள்ள 

இந்ேத் திட்டம், 2021ஆம் ஆண்டின் முேல்  ாதியில் போடங்கப் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிைது. ENGIE 

குழுைத்திற்கு பசாந்ேைான எைக்ட்தரா தசாலைர் பிலரதவட் லிட் இத்திட்டத்லே பசயல் டுத்தும். 
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9.இந்தியாவின் எந்ே ஒழுங்காற்று அலைப்பு அேன் ேகவல் போழில்நுட்  உட்கட்டலைப்பு ைற்றும் ேகவல் 

போடர்பு அலைப்புகலள சீரலைக்கவுள்ளது? 
அ. இ ்திய ொிெொ்வ் வங்கி 

ஆ. வதெிய வவளொண் மற்றும் ஊேக வளொ்ெ்ெி வங்கி 

இ. இ ்திய ைங்கு & ைொிவொ்த்தபன வொொியம்  

ஈ. இ ்தியக் கொை்ைீடு ஒழுங்கொற்று மற்றும் வளொ்ெ்ெி முகபம 

❖ இந்திய  ங்கு ைற்றும்  ரிவர்த்ேலன வாரியம் (SEBI) ேனது ேகவல் போழில்நுட்  உட்கட்டலைப்பு 

வலையலைப்பு ைற்றும் ேகவல் போடர்பு அலைப்புகலள சீரலைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. தைலும், ேனது 

வலையலைப்பில் லையப் டுத்ேப் ட்ட கட்டுப் ாட்லடக்பகாண்டிருக்கவும் SEBI திட்டமிட்டுள்ளது. இது 

போடர் ாக,  ாரதி ஏர்படல், விப்தரா, TCS, HP, IBM, NTT இந்தியா, ஆரஞ்சு வணிக தசலவகள் இந்தியா 

போழினுட் ம் ைற்றும் சிபி போழினுட் ங்கள் உள்ளிட்ட 8 நிறுவனங்கலள SEBI ததரிவு தெய்துள்ளது. 

10. BREXIT’க்குப் பிறகு, ஐக்கியப் த ரரசு, எந்ே  ாட்தடாடு ேனது முேல் ப ாருளாோர கூட்டு ஒப் ந்ேத்தில் 

லகபயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. இ ்தியொ 

ஆ. ஜை்ைொன்  

இ. ஐக்கிய அசமொிக்க  ொடுகள் 

ஈ. ெீனொ 

❖ ஜப் ானுடனான ப ாருளாோர கூட்படாப் ந்ேத்தில் ஐக்கியப்த ரரசு (UK) லகபயழுத்திட்டுள்ளது. இந்ேக் 

கூட்டாண்லை ஒரு வரைாற்று  டவடிக்லகயாகக் கருேப் டுகிைது; ஏபனனில், ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தி 

-லிருந்து ஐக்கியப் த ரரசு (UK) பவளிதயறிய பிைகு அது லகபயழுத்திட்ட முேல் வர்த்ேக ஒப் ந்ேைாகும் 

இது. இந்ே ஒப் ந்ேம், இரு  ாடுகளுக்கும் இலடயிைான வர்த்ேகத்லே சுைார் 15 பில்லியன் யூதராக்கள் 

மதிப்புக்கு உயர்த்தும் எனக் கூைப் டுகிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ேமிழ் ாடு அரசு ைற்றும் இந்திய போழில் கூட்டலைப் ால்  டத்ேப் ட்ட, ‘Connect 2020’ ைா ாட்டில் 

 ங்தகற்று, ேமிழ் ாடு இலையப்  ாதுகாப்புக் பகாள்லக-2020; ேமிழ் ாடு  ம்பிக்லக இலையக் 

பகாள்லக-2020 ைற்றும் ேமிழ் ாடு  ாதுகாப்பு ைற்றும் ப றிமுலை சார்ந்ே பசயற்லக நுண்ைறிவு 

பகாள்லக-2020 ஆகியவற்லை மாண்புமிகு ேமிழ் ாடு முேைலைச்சர் க  ழனிசாமி பவளியிட்டார். 

❖ எளிோக போழில்புரிய ஏற்ை ைாநிைங்கள் ேரவரிலசப் ட்டியலில் ேமிழ் ாடு  தினான்காவது இடத்லேப் 

பிடித்துள்ளது. கடந்ே 2018’இல்  திலனந்ோவது இடத்திலிருந்து ஓரிடம் முன்தனறியுள்ளது. 
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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. ஐஸ்வா்யா 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 கண்காணிப்பு 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. மாலத்தீவு  

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. அஸ்ஸாம்  

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 மரஸ் 

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. அஸ்ஸாம் 
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❖ பிரதைர் மைாடி, பீகார் ைாநிலத்தில், தபட்மராலியத்துமற ததாடர்பான மூன்று முக்கியத் திட்டங்கமை 

காதைாலிக்காட்சிமூலம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். துர்காபூர்–பங்கா பிரிவில், பாரதிப் –ஹால்தியா- 

துர்காபூர் 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. ஆஸ்திரேலியர 

இ. ஜப்பரன் 

ஈ. பிலிப்பபன்ஸ் 

❖ 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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4. ‘நமாமி 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 விஸ்வவஷ்வபரயா  

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. இஸ்ரேல் 

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 & கரஷ்மீர்  

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. ஆஸ்திரேலியர 

❖ 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. ரவளரண் 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. பிரான்ஸ் 

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 ாட்டுக்கான ஒரு புதிெ நிறுைனத்தத (BARDA) 

அமேப்  ா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. அஸ்ஸாம் 

❖ 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 அமீரகம் 

❖ 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. சவளாண்மை & உழவா்நலத்தமற அமைே்ேகை் 

ஆ. MSME அமைச்சகை்  

இ. ேமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அமைச்சகை் 

ஈ. பபண்கள் & 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. விண்பவளித் பதாழில்நுட்பை் 

இ. வீட்டுவேதி  

ஈ. சவளாண்மை 

❖ 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. பாகிஸ்தாே் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                                     2020 செப்டம்பர் 25 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

❖ 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 

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. இராஜஸ்தான் 

❖ 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, 
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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 – இரை்டு 

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 தீவுகள் 

ஈ. ஜை்மு & காஷ்ைீா்  

❖ 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. 
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❖ 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 ாதீா 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 நாராயண் ததசிய குற்றவியல் ெற்றுெ் தடய அறிவியல் நிறுவனெ் 

இ. (அ) ெற்றுெ் (ஆ) இரண்டுெ்  

ஈ. (அ) அல்லது (ஆ) இரண்டுெ் 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. பிரான்ஸ் 

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. அஸ்ஸாெ் 

❖ 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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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 ஆண்டு நிறைவு 

ஆ. 70ஆவது ஆண்டு நிறைவு 

இ. 73ஆவது ஆண்டு நிறைவு 

ஈ. 75ஆவது ஆண்டு நிறைவு  

❖ 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. கவளோண் 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 ண்ட 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. மமற்கண்ட 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 & நீதித்துலற 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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7.கீழ்க்கோணும் எந்த இரு இந்திய ைோநிலங்கள் / யூனியன் பிரசத ங்கமள ஷிங்குன் லோ சுரங்கப்போமத 

இமைக்கிைது? 
அ. லடாக் & ஜம்மு–காஷ்மீா் 

ஆ. லடாக் & ஹிமாச்சல பிரமதசம்  

இ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் & உத்தரகண்ட் 

ஈ. சிக்கிம் & உத்தரகண்ட் 

❖  ோ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. மவளாண் தகவல் அலமப்பு 

இ. நிலம் & வருவொய் தகவல் அலமப்பு 

ஈ. மமற்கண்ட 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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10.அண்மையில், 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. கஷ்மீாி 

ஆ. ஹிந்தி 

இ. மடாக்ாி 

ஈ. மமற்கண்ட அலைத்தும்  

❖ 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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