


விண்மீன்.காம்               2020 நவம்பர் 01 & 02 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020-2025 இராசாளி பாதுகாப்புக்கான சசயல்திட்டத்தின்படி, எத்தனன மாநிலங்களில் இராசாளி 

பாதுகாப்பு மற்றும் இனப்சபருக்கம் னமயம் இருக்கும்? 
அ. இரண்டு 

ஆ. ஐந்து  

இ. பத்து 

ஈ. பதினைந்து 

❖ 2020-2025 இராசாளி பாதுகாப்புக்கான சசயல்திட்டத்தின்படி, தமிழ்நாடு, உத்தரபிரததசம், திரிபுரா, 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களிலும் தலா ஒரு இராசாளி பாதுகாப்பு மற்றும் 

இனப்சபருக்கம் னமயம் அனமயப்சபறும். கால்நனடகளுக்கான புதிய ஊக்கமருந்து அல்லாத அழற்சி 

எதிர்ப்பு மருந்துகளின் வணிக ரீதியான விற்பனனக்கு முன்னதாக அனவ இராசாளிகளில் பரிதசாதிக்க 

-ப்பட தவண்டும் என்றும் இந்தத்திட்டம் பரிந்துனரத்துள்ளது. இந்தச்சசயல்திட்டத்னத ததசிய வனவுயிரி 

வாரியம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

2.இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா சுழற்சி சபாருளாதாரம் தேக்கத்தானன (I-ACE) நடத்தவுள்ள அனமப்பு எது? 
அ. பாதுகாப்பு அனைச்சகை் 

ஆ. அடல் புத்தாக்க இயக்கை்  

இ. நிதியனைச்சகை்  

ஈ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

❖ 2020 டிச.7 மற்றும் 8 ஆகிய தததிகளில், இந்திய-ஆஸ்திதரலிய சுழற்சி சபாருளாதார தேக்கத்தானன 

ஆஸ்திதரலிய காமன்சவல்த் அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் இனைந்து அடல் 

புத்தாக்க இயக்கம் நடத்துகிறது. சிறந்து விளங்கும் மாைாக்கர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் இரு 

நாடுகளின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் சதாழில்நிறுவனங்களால், புத்தாக்க சதாழில்நுட்பத் தீர்வுகனள 

கண்டறிதல் மற்றும் தமம்படுத்துதல் குறித்து இந்நிகழ்ச்சியின்தபாது கவனஞ்சசலுத்தப்படும். 

3.அண்னமயில், இந்திய மற்றும் கனடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், எந்த நாகரிக காலத்தில் பால் உற்பத்தி 

தமற்சகாண்டதற்கான ஆதாரங்கனளக் கண்டறிந்துள்ளனர்? 
அ. சிந்து சைவவளி நாகாிகை்  

ஆ. வைசவபாடடாைிய நாகாிகை்  

இ. எகிப்திய நாகாிகை் 

ஈ. டராைாைிய நாகாிகை் 

❖ கிமு 2500’இல் சிந்து சமசவளி நாகரிகத்தில் பால் உற்பத்தி இருந்தனத இந்தியா மற்றும் கனடானவச் 

சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு கண்டுபிடித்துள்ளது. பாலுற்பத்தியின் ஆரம்பகால ஆதாரம் இதுவாகும். 

குஜராத்தின் கிராமப்புறப் பகுதியான தகாட்டாடா பத்லியின் சதால்சபாருள் தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
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மட்பாண்டங்களின் எச்சத்தின் தவதியியல் பகுப்பாய்வின் அடிப்பனடயில் இந்த முடிவுகள் கினடத்தன; 

அம்முடிவுகள் அவற்றில் பால் லிப்பிட்கள் இருப்பனதக் காட்டின. 

4.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘IndiGenomes’ என்பதை சவளியிடும் நிறுவனம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. CSIR  

இ. ISRO 

ஈ. AIIMS 

❖ அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) சதாகுதி ஆய்வகங்களான – CSIR -

மரபணுத் தைொகுதியியல் & ஒருங்கினைந்த உயிரியல், தில்லி மற்றும் ஐதராபாத்தின் CSIR-சசல்லுலார் 

& மூலக்கூறு உயிரியல் னமயம் ஆகியனவ இந்திய மரபணுக்கள் குறித்த ஓராய்னவ தமற்சகாண்டன. 

‘நியூக்ளிக் ஆஸிட் ரிசர்ச்’ என்ற அறிவியல்பூர்வ இதழில் சவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, உலகளாவிய 

மாதிரிகளில் 32.23% தனித்துவமானதாக உள்ளது. அனவயனனத்தும் இந்தியாவில் இருந்து வரினசப் 

-படுத்தப்பட்ட மாதிரிகளில் மட்டுதம காைப்படுகின்றன. 

5.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, NISAR சசயற்னகக்தகானள, எந்நாட்தடாடு இனைந்து இந்தியா 

ஏவவுள்ளது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகள்  

இ. ஜப்பாை் 

ஈ. இஸ்டரல் 

❖ 2+2 உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உனரயாடலுக்குப்பிறகு சவளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்னகயின்படி, 

NASA-ISRO சசயற்னக துனள ராடார் (NISAR) சசயற்னகக்தகாள் ஆனது 2022’க்குள் ஏவப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உனரயாடலுக்குப் பிறகு, இந்தியாவும் அசமரிக்காவும் விண்சவளி 

சூழல் விழிப்புைர்வு தகவல்கனளப் பகிர்ந்துசகாள்ள முடிவுசசய்தன. இந்திய விண்சவளி ஆய்வு 

னமயம் (ISRO) மற்றும் ததசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்சவளி நிர்வாகம் (NASA) ஆகியனவ 

சசயற்னகக்தகானள விண்ணில் சசலுத்துவதில் ஒத்துனழக்கும். 

6.ஐக்கிய நாடுகளின் நடப்பொண்டுக்கொன (2020) உலகளாவிய காலநினல சசயற்பாட்டாளர் விருனத 

சவன்ற இந்திய அனமப்பு எது? 
அ . Global Himalayan Expedition  

ஆ. Indian Youth Climate Network 

இ. Greenpeace India 

ஈ. Wildlife Trust of India 
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❖ ஐக்கிய நாடுகளின் நடப்பாண்டுக்கான (2020) உலகளாவிய காலநினல சசயற்பாட்டாளர் விருது 

சவன்றவர்களுள் ஒருவராக இந்தியானவச்சார்ந்த Global Himalayan Expedition அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

GHE என்பது ஓர் இந்திய அனமப்பாகும்; இது, சதானலதூர சமூகங்களுக்கு சூரிய ஆற்றனல அணுக 

உதவுவதற்காக சுற்றுலானவயும் சதாழில்நுட்பத்னதயும் பயன்படுத்துகிறது. இது, ஐக்கிய நாடுகளின் 

காலநினல மாற்றம் சதாடர்பான கட்டனமப்பின் இனையதளத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

7.’ Global Investment Trends Monitor’ என்ற ைதைப்பில் அறிக்தகதயொன்தற தெளியிட்டுள்ள அதைப்பு 

எது? 
அ. உலக வபாருளாதார ைை்றை் 

ஆ. வா்த்தகை் ைற்றுை் டைை்பாடு வதாடா்பாை ஐநா கூட்டனைப்பு  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. பை்ைாட்டுச் வசலவாணி நிதியை் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வர்த்தகம் & முதலீட்டு அனமப்பான UNCTAD, “உலகளாவிய முதலீட்டு தபாக்குகள் 

கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. இவ்வறிக்னகயின் அண்னமய பதிப்பின்படி, 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபாது நடப்பு 2020ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் உலகளாவிய 

அந்நிய தநரடி முதலீடு 49% அளவுக்கு சரிந்துள்ளது. இந்தச்சரிவு COVID-19 சதாற்றின் சபாருளாதார 

சநருக்கடியால் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்னகயின்படி, வளர்ந்த சபாருளாதாரங்கள் அந்நிய தநரடி 

முதலீட்டில் மிகப்சபரிய வீழ்ச்சினயக் கண்டுள்ளன. 

8. அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ஆரஞ்சு னலன் சமட்தரா இரயில்’ தசனவ சதாடங்கப்பட்டுள்ள 

நாடு எது? 
அ. சீைா 

ஆ. இந்தியா 

இ. பாகிஸ்தாை்  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

❖ லாகூரில் சீனா-பாகிஸ்தான் சபாருளாதார வழித்தடத்தின் (CPEC)கீழ் முதல் தபாக்குவரத்து திட்டத்னத 

பாகிஸ்தான் அண்னமயில் சதாடங்கினவத்தது. இந்தத் திட்டம், ஆறாண்டுகாலத்தில், $2.2 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர் சசலவில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லாகூர் ஆரஞ்சு னலன் சமட்தரா இரயில், சீன- 

பாகிஸ்தான் உறவுகளின் அனடயாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. 250,000’க்கும் தமற்பட்ட மக்கள் இந்த 

இரயில் தசனவனயப் பயன்படுத்தி பயணிக்க முடியும். 

9.சபண்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன்கனள வழங்குவதற்காக எந்தத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ததசிய திறன் 

தமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் கூட்டினைந்துள்ளது? 
அ. டபஸ்புக்   ஆ. னைக்டராசாப்ட்  

இ. வவாிடசாை்  ஈ. காக்ைிசண்ட் 
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❖ னமக்தராசாப்ட் நிறுெனம் அண்னமயில் ததசிய திறன் தமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் கூட்டினைந்ததாக 

அறிவித்தது. இக்கூட்டாண்னம, அடுத்த 10 மாதங்களில் இந்தியாவில் உள்ள இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட 

சபண்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன்கனள வழங்குவனத தநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. 70 ம.தநரத்திற்கும் 

தமலான பாடத்திட்ட உள்ளடக்கத்னத னமக்தராசாப்ட் இலவசமாக வழங்கவுள்ளது. 

10.அந்நிய தநரடி முதலீட்டு (FDI) சகாள்னக ஆவைத்தின் அடுத்த பதிப்னப சவளியிட்டுள்ள நடுவண் 

அனமச்சகம் எது? 
அ. வணிகை் ைற்றுை் வதாழிற்துனற அனைச்சகை்  

ஆ. வவளியுறவு அனைச்சகை் 

இ. நிதியனைச்சகை் 

ஈ. எாிசக்தி அனைச்சகை் 

❖ மத்திய வணிகம் மற்றும் சதாழிற்துனற அனமச்சகம் சமீபத்தில் அதன் ஒருங்கினைந்த அந்நிய தநரடி 

முதலீட்டு சகாள்னக ஆவைத்தின் அடுத்த பதிப்னப சவளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் சசய்யப்பட்ட 

அனனத்து மாற்றங்கனளயும் இந்த ஆவைம் இனைத்துள்ளது. 

❖ ஊக்குவிப்பு & உள்நாட்டு வணிகத்னத தமம்படுத்துவதற்கான துனறயின்ன்படி, இப்புதிய சுற்றறிக்னக, 

அக்தடாபர் 15 முதல் நனடமுனறக்கு வந்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Secure Application for Internet–SAI என்ற செய்தியிடல் செயலியய உருவாக்கியுள்ள ஆயுதப்பயட எது? 
அ. இந்தியக் கடற்படட 

ஆ. இந்திய இராணுவம்  

இ. இந்திய வான்படட 

ஈ. இந்தியக் கடல ாரக் காவ ்படட 

❖ ‘பாதுகாப்பான இயையப்பயன்பாடு’ என்ற சபயரிலான தகவல் பரிமாற்ற திறன்பபசி செயலியய ஆத்ம 

நிர்பார் பாரத் இயக்கத்தின்கீழ் இந்திய இராணுவம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ஆண்ட்ராய்டு தளத்தில் 

இயையம் வாயிலாக ஒலி-ஒளி அயைப்பு பெயவகள், குரல் மற்றும் தகவல் பரிமாற்ற பெயவகயள 

பாதுகாப்புடன் வைங்கும். 

❖ இது, ‘end-to-end’ குறியாக்க செய்தியிடல் செறிமுயறயய உபபயாகித்து உருவாக்கப்பட்ட வணிக 

ரீதியிலான தகவல் பரிமாற்ற செயலிகளான வாட்ஸ்ஆப், சடலிகிராம் ஆகியவற்யறப் பபான்றதாகும். 

பதயவக்கேற்ப மாற்றப்படக்கூடிய குறியீட்டு முயற, உள்ளூர் உள் பெயவயகங்கள் ஆகிய பாதுகாப்பு 

அம்ெங்களுடன் Secure Application for Internet - SAI செயலி திகழ்கிறது 

2.நிலம் மற்றும் சொத்துப் பதிவுக்காக, ‘தரணி’ என்ற வயலதளத்யத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு 

எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. ஆந்திர பிரலதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ சதலுங்கானா மாநில முதலயமச்ொர் பக ெந்திரபெகர் இராவ் அண்யமயில் நிலம் மற்றும் சொத்துப் 

பதிவுக்காக, ‘தரணி’ என்ற வயலதளத்யத சதாடங்கியவத்தார். இதன்மூலம், நிலம் மற்றும் சொத்துப் 

பதிவுகளுக்கு தகவல் சதாழில்நுட்ப பெயவகயளப் பயன்படுத்திய முதல் மாநிலமாக சதலுங்கானா 

மாநிலம் மாறியுள்ளது. இந்த வயலதளத்தில் பதிபவற்றப்படாத சொத்து விவரங்கள் ெட்டத்துக்குப் 

புறம்பானதாக கருதப்படுவபதாடு, அயவ மீண்டும் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கவும்படாது. 

3.அண்யமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘DRIP’ திட்டத்துடன் சதாடர்புயடய துயற எது? 
அ. அடை புனரடமப்பு  

ஆ. க ்வி 

இ. தகவ ் ததாழி ்நுட்பம் 

ஈ. நாலனா ததாழி ்நுட்பம் 

❖ உலக வங்கி, ஆசிய கட்டயமப்பு முதலீட்டு வங்கி ஆகியவற்றின் நிதியுதவியுடன், அயை புனரயமப்பு 

மற்றும் பமம்பாட்டு நிதியுதவி திட்டத்தின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட பணிகயள பமற்சகாள்ள 
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பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி தயலயமயிலான சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அயமச்ெரயவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் தமிழ்ொட்டில் உள்ள 59 அயைகள் உட்பட, ொடு முழுவதும் 736 

அயைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பமம்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்கு `10,211 பகாடி 

செலவிடப்படவுள்ளது. பத்தாண்டு காலத்தில் இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும். 

4.ெலவாழ்வு & மருந்துத்துயறயில் ஒத்துயைப்பு ெல்கும் இந்தியாவிற்கும் எந்ொட்டிற்கும் இயடபயயான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் யகசயழுத்திட ெடுவையமச்ெரயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. கம்லபாடியா  

ஆ. இலங்கை 

இ. லநபாளம் 

ஈ.  ாலவாஸ் 

❖ ெலவாழ்வு & மருந்துத்துயறயில் இந்தியா-கம்பபாடியாவுக்கு இயடபயயான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தி 

-ற்கு பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி தயலயமயிலான அயமச்ெரயவக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டது. 

இந்த இருொட்டு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தினால் ெலவாழ்வுத்துயறயில் இந்தியா, கம்பபாடியா ொடுகள் 

இயடபயயான கூட்டு முயற்சிகள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப தயாரிப்புகளுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும். இந்த 

ஒப்பந்தம், இருொடுகளியடபயயான ெல்லுறயவ பமலும் வலுப்படுத்தும். இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

யகசயழுத்திடும் ொளிலிருந்து ஐந்தாண்டு வயர இந்த ஒப்பந்தம் அமலில் இருக்கும். 

5.தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தர் பயாபகஷ் தியாகியய பணியியடநீக்கம் செய்தவர் யார்? 
அ. குடியரசுத்தட வா்  

ஆ. பிரதமா் 

இ. தி ் ி முத டமச்சா் 

ஈ. துகை நிகல ஆளுநர், தில்லி 

❖ தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தர் பயாபகஷ் தியாகியய இந்தியக் குடியரசுத்தயலவர் இராம் 

ொத் பகாவிந்த் பணியியடநீக்கம் செய்துள்ளார். தில்லி பல்கயலக்கைக ெட்டவிதிகளின்கீழ், கடும் 

முயறபகடு, கடயமகயள மீறுதல், அதிகார துஷ்பிரபயாகம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பற்ற தன்யம ஆகியவ 

-ற்றின் அடிப்பயடயில் இப்பணியியடநீக்கம் பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. தியாகி, கடந்த 2016 மார்ச்சில் 

தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தராக நியமிக்கப்பட்டார். 

6.ஷாங்காய் ஒத்துயைப்பு அயமப்பின் (SCO) அயல்ொட்டு வர்த்தகம் மற்றும் சபாருளாதார அயமச்ெர்கள் 

பங்பகற்ற 19ஆம் கூட்டத்திற்கு தயலயமதாங்கியவர் யார்? 
அ . பியூஷ் லகாய ்  

ஆ. நலரந்திர லமாடி 

இ. நிா்ம ா சீதாராமன் 

ஈ. S தெய்சங்ைர் 
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❖ மத்திய வணிகம் மற்றும் சதாழிற்துயற அயமச்ெர் பியூஷ் பகாயல், 19ஆவது ஷாங்காய் ஒத்துயைப்பு 

அயமப்பின் (SCO) அயல்ொட்டு வர்த்தகம் மற்றும் சபாருளாதார அயமச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கு தயலயம 

தாங்கினார். SCO’இன் தயலயமயகம் சீனத்தின் ஷாங்காயில் உள்ளது. சீனா, இந்தியா, கிர்கிஸ் 

குடியரசு, கஜகஸ்தான், பாகிஸ்தான், இரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய எட்டு 

உறுப்புொடுகயள SCO தன்னேத்கத சகாண்டுள்ளது. 

7.இந்திய வானியல ஆய்வுயமயத்தின் அறிக்யகயின்படி, கீழ்க்ோணும் எந்தப் பருவமயை, இந்தியாவில் 

இருந்து முழுயமயாக விலகிவிட்டது? 
அ . ததன்லமற்குப் பருவமடழ  

ஆ. வடகிழக்குப் பருவமடழ 

இ. பின்னடடயும் பருவமடழ 

ஈ. குளிா்கா  பருவமடழ 

❖ 2020 அக்படாபர்.28 அன்று சதன்பமற்குப் பருவமயை இந்தியாவிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகியதாக 

இந்திய வானியல ஆய்வுயமயம் சதரிவித்துள்ளது. வடகிைக்குப் பருவமயை சதாடங்கியுள்ளதாகவும் 

அது சதரிவித்துள்ளது. வடகிைக்குப் பருவமயையின்கீழ் (பின்னயடயும் பருவமயை என்றும் அயைக்கப்ப 

-டுகிறது) தமிழ்ொடு, புதுச்பெரி, ஆந்திர பிரபதெ மாநிலத்தின் சில பகுதிகள், கர்ொடகா மற்றும் பகரளா 

ஆகிய மாநிலங்களில் மிகக்கனமயை சபாழியும். 

8.கீழ்க்ோணும் எந்த அயமப்பு, எரிெக்தி அயமச்ெகத்துடன் இயைந்து, ‘Electricity Access in India and 

Benchmarking Distribution Utilities’ என்ற அறிக்யகயய சவளியிட்டுள்ளது? 
அ. பி ் & தம ிை்டா லகட்ஸ் அறக்கட்டடள 

ஆ. NITI ஆய ரை்  

இ. நிதி ஆடையம் 

ஈ. மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுடற ஆடையம் 

❖ NITI ஆபயாக், ராக்சபல்லர் அறக்கட்டயள மற்றும் ஸ்மார்ட் பவர் இந்தியா ஆகியயவ இயைந்து 

‘இந்தியாவில் மின்ொர பயன்பாடு மற்றும் விநிபயாக அயமப்புகயள ஒப்பிடுதல்’ என்னும் அறிக்யகயய 

சவளியிட்டன. பத்து மாநிலங்களில் ெடத்தப்பட்ட ஆய்வில், இந்தியாவின் கிராமப்புற மக்கள்சதாயகயில் 

65 ெதவீதத்யத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வயகயில் 25,000’க்கும் பமற்பட்படார் கலந்துசகாண்டனர். 

❖ ஆய்வில் கலந்துசகாண்டவர்களில் 87% பபர் சதாகுப்பு ொர்ந்த மின்ொரத்யத பயன்படுத்துகின்றனர். 

13% பபர் சதாகுப்புொராத மின்ொரத்யத பயன்படுத்துகின்றனர் (அ) மின்ொரத்யத பயன்படுத்தவில்யல. 

9.பத்தாவது இந்தியா-ஐக்கியப்பபரரசு சபாருளாதார மற்றும் நிதியியல் பபச்சுவார்த்யதயில் இந்தியாயவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்? 
அ. உள்துடற அடமச்சா்  ஆ. நிதியடமச்சா்  

இ. பிரதமா்    ஈ. தவளியுறவு அடமச்சா் 
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❖ COVID-19 மீட்புப்பணிகள் குறித்த பத்தாவது இந்தியா-ஐக்கியப்பபரரசு சபாருளாதார மற்றும் நிதியியல் 

பபச்சுவார்த்யதயில் நிதியயமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாயவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

காசைாலிக்காட்சிமூலம் இந்தச் ெந்திப்பு ெடந்தது. COVID-19 மீட்புப்பணிேள் குறித்த அனுபவங்கயளப் 

பகிர்ந்துசகாள்வயதயும், சதாற்றுபொய்களின்பபாது சபாருளாதார மீட்சிக்கான சகாள்யககயள செயல் 

-படுத்துவயதயும் இந்த மாொடு பொக்கமாகக்சகாண்டது. 

10.அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு வைங்குவதற்கு மபொதா நியறபவற்றியுள்ள மாநிலம் 

எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ததலுங்கானா 

இ. ஆந்திர பிரலதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ NEET கதர்வில் ததரிய அரசுப்பள்ளிகயளச்பெர்ந்த மாைாக்கருக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7.5% இட 

ஒதுக்கீடு வைங்குவதற்கான மபொதாயவ தமிழ்ொடு அரசு ெமீபத்தில் நியறபவற்றியுள்ளது. தமிழ்ொட்டு 

ஆளுெர் பன்வரிலால் புபராகித், ெமீபத்தில் இந்த மபொதாவுக்கு தனது ஒப்புதயல வைங்கியுள்ளார். இந்த 

மபொதாவின்படி, மாநில அரொல் நிர்வகிக்கப்சபறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பமல்நியல 

வகுப்பு வயர பயின்றவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7.5% இட ஒதுக்கீடு கியடக்கும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்கா’ அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. பீகாா்  

ஆ. குஜராத்  

இ. உத்தர பிரததசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ குஜராத் ைாநிலத்தின் நர்ைதா ைாவட்டத்தில் உள்ள சகவாடியாவில் ‘ஜங்கிள் ெொரி’ என அமைக்கப்ெடும் 

ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்காமவ பிரதைர் நடரந்திர டைாடி ெமீெத்தில் திறந்து மவத்தார். இந்த 

விலங்கியல் பூங்கா, ‘ஒற்றுமை சிமல’க்கு மிகவருகில் அமைக்கப்ெட்டுள்ளது. டைலும், ‘ஆடராக்கியா 

டவன்’ என்ற ஒன்மறயும் பிரதைர் திறந்து மவத்தார். சுைார் நானூறு வமகயான தாவரம் ைற்றும் ைர 

வமககமள இந்தப் பூங்கா சகாண்டுள்ளது. 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’ என்ெது இந்தியாவுக்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இமடயிலான கூட்டு ஆமையக் கூட்டத்துடன் சதாடர்புமடயது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. மமக்ஸிதகா  

இ. பிதரசில் 

ஈ. ஐக்கியப் தபரரசு 

❖ 8ஆவது இந்திய-சைக்ஸிடகா கூட்டு ஆமையக் கூட்டைானது அண்மையில் காசைாலிக்காட்சிமூலம் 

நமடசெற்றது. இந்தக்கூட்டத்திற்கு இந்திய சவளியறவு அமைச்ெர் S சஜய்ெங்கரும் சைக்ஸிக பிரதிநிதி 

ைார்செடலா எப்ரார்ட்டும் தமலமைதாங்கினர். இருநாடுகளும், சொருளாதார ஆற்றமல ஊக்குவிக்கவும், 

அவர்களின், ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’மய வலுப்ெடுத்தவும் அப்டொது ஒப்புக்சகாண்டன. 

3. QCI’உடன் இமைந்து, உட்கட்டமைப்புத்துமறக்கு, ‘டதசிய திட்டம் & திட்ட டைலாண்மைக் சகாள்மக 

கட்டமைப்பு’ ஒன்மற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. நிதி ஆணையம் 

ஆ. NITI ஆதயாக்  

இ. ததசிய வளா்ச்சிக் கழகம் 

ஈ. உலக வா்த்தக அணமப்பு 

❖ இந்தியாவின் உட்கட்டமைப்புத்துமறயில் தீவிர சீர்த்திருத்தங்கமளக் சகாண்டுவரும் வமகயில் NITI 

ஆடயாக், இந்திய தரக்கவுன்சில் ஆகியமவ இமைந்து டதசிய திட்டம் ைற்றும் திட்ட டைலாண்மைக் 

சகாள்மக கட்டமைப்பு முன்சனடுப்மெத் சதாடங்கியுள்ளன. 
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❖ ைத்திய ொமலப்டொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ொமலகள், சிறு, குறு & நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்கள் 

அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி, இந்திய திட்ட நமடமுமற ைற்றும் திட்டடைலாண்மைக்கான ‘இந்திய உட்கட் 

-டமைப்பு அறிவுொர் முமற’ என்ற நூமல சவளியிட்டார். 

4.வைக்குமரஞர்கட்கு காப்பீடு வைங்குவதற்காக ̀ 40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரடதெம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தில்லி  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. தகரளம் 

❖ டதசிய தமலநகரத்தில் வசிக்கும் வைக்குமரஞர்களுக்கு ைருத்துவ காப்பீடு வைங்குவதற்காக தில்லி 

அமைச்ெரமவ, `40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முதலமைச்ெர் 

வைக்குமரஞர்கள் நலத்திட்டத்தின்கீழ், `5 லட்ெம் ைருத்துவ காப்பீடு ைற்றும் `10 லட்ெம் ஆயுள் காப்பீடு 

வைங்கப்ெடுகிறது. வைக்குமரஞர்களின் நலனுக்காக இந்நிதிமயப் ெயன்ெடுத்துவதற்கான வழிகமள 

ெரிந்துமரக்க, 13 டெர் சகாண்ட குழு இராடகஷ் குைார் கன்னா தமலமையில் அமைக்கப்ெட்டது. 

5.எந்தத் தயாரிப்பின் உற்ெத்தி, விற்ெமன, இறக்குைதி ைற்றும் வணிகம் ஆகியவற்றிற்கு BIS குறியீட்மட 

அரசு கட்டாயைாக்கியுள்ளது? 
அ. மடிக்கைினிகள் 

ஆ. அணலதபசிகள் 

இ. ததால் பாதைிகள்  

ஈ. ணகக்கடிகாரங்கள் 

❖ BIS குறியீடற்ற எந்தசவாரு டதால் ொதணிகமளயும் உற்ெத்தி செய்யடவா, விற்கடவா, வணிகம் 

செய்யடவா, இறக்குைதி செய்யடவா (அ) டெமித்து மவக்கடவா முடியாது என இந்திய அரசு அறிவித்து 

உள்ளது. சதாழிற்துமற & உள்நாட்டு வணிகத்மத ஊக்கப்ெடுத்துவதற்கான துமற இந்த அறிவிப்மெ 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்மக, இந்தியாவில் ைலிவான டதால் சொருட்களின் இறக்குைதிமயக் 

கட்டுப்ெடுத்துவமத டநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

6.கீழ்க்காண்ெனவற்றுள் அண்மையில் கப்ெல் அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்ெட்ட வமரவு ைடொதா எது? 
அ . கடதலார கப்பல் தபாக்குவரத்து மதசாதா  

ஆ. வழிமசலுத்தலுக்கு உதவும் மதசாதா 

இ. முதன்ணம துணைமுக அதிகாாிகள் மதசாதா 

ஈ. ததசிய நீா்வழித்தடங்கள் மதசாதா 
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❖ கடடலார கப்ெல் டொக்குவரத்து ைடொதா -2020’க்கான வமரவு அறிக்மகமய சொதுைக்கள் ைற்றும் 

கப்ெல் டொக்குவரத்து துமறயினரின் ஆடலாெமனக்காக ைத்திய கப்ெல் டொக்குவரத்து அமைச்ெகம் 

அண்மையில் சவளியிட்டது. 

❖ கப்ெல் டொக்குவரத்துத் துமறயின் இமையதளத்தில் இந்த வமரவு ைடொதா சவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 

சொதுைக்கள் இதுகுறித்த தங்களது கருத்துக்கமள அனுப்ெலாம். 

7. “SERB POWER” திட்டைானது அரொங்கத்தால் எந்தப் பிரிமவ இலக்காகக்சகாண்டு சதாடங்கப்ெட்டது? 
அ. சுயவுதவிக் குழுக்கள் 

ஆ. மதருதவார வியாபாாிகள் 

இ. உழவா்கள் 

ஈ. மபை் அைிவியலாளா்கள்  

❖ அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெத் துமறயில் ெணியாற்றுவதற்கு செண் அறிவியலாளர்கமள ஊக்குவிக்கும் 

டநாக்கில் பிரத்டயகைாக வடிவமைக்கப்ெட்ட SERB POWER (Promoting Opportunities for Women in 

Exploratory Research) திட்டத்மத அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெ அமைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. இந்திய 

அரசின் அறிவியல் & சதாழினுட்ெத்துமறயின் ெட்டரீதியான அமைப்ொன அறிவியல் ைற்றும் சொறியியல் 

ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) இந்தத் திட்டத்மத செயல்ெடுத்துகிறது. 

8.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ANTRIX கைகம் என்பது எவ்வமைப்பின் வணிகப் பிரிவாகும்? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ ANRIX கார்ப்ெடரஷன் என்ெது இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையத்தின் (ISRO) வணிகப்பிரிவாகும். இது 

விண்சவளித்துமறயின் நிர்வாக கட்டுப்ொட்டின்கீழ் செயல்ெடுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில் செயற்மகக் 

டகாள் ஒப்ெந்தத்மத இரத்து செய்ததற்காக செங்களூமரச் ொர்ந்த துளிர் நிறுவனைான டதவாஸ் ைல்டி 

மீடியாவிற்கு $1.2 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் இைப்பீடு வைங்குைாறு ெமீெத்தில் அசைரிக்க நீதிைன்றம் 

ANTRIX கார்ப்ெடரஷனிடம் டகாரியுள்ளது. 

9.T20 கிரிக்சகட்டில் 1000 சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 
அ. விராட் தகாலி 

ஆ. கிைிஸ் மகய்ல்  

இ. ஆை்ட்தர ரஸ்ஸல் 

ஈ. ஈதயான் தமாா்கன் 

❖ கிங்ஸ் சலவன் ெஞ்ொப் அணிக்காக விமளயாடும் கிறிஸ் சகய்ல், ெமீெத்தில் T20 கிரிக்சகட்டில் 1000 

சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச்ொதமனமய புரிந்தார். 690 சிக்ஸர்கமள 
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அடித்த கீடரான் சொல்லார்ட் இப்ெட்டியலில் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளார். IPL 2020’இன் தற்டொமதய 

ெதிப்பில், கிறிஸ் சகய்ல், இதுவமர சைாத்தம் 276 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

10.ைங்களூரு வானூர்தி நிமலயத்மத ஐம்ெதாண்டுக்கு குத்தமகக்கு எடுத்துள்ள குழுைம் எது? 
அ. ாிணலயன்ஸ் குழுமம் 

ஆ. GMR உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம் 

இ. அதானி குழுமம்  

ஈ. GVK ஆை்ைல் மை்றும் உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம் 

❖ அண்மையில், அதானி குழுைைானது ைங்களூரு ென்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத நிர்வகிக்கும் 

சொறுப்மெ மகப்ெற்றியது. PPP முமறமூலம் ைங்களூரு, அகைதாொத் ைற்றும் லக்டனா ஆகிய மூன்று 

வானூர்தி நிமலயங்களின் செயற்ொடுகள், டைலாண்மை & டைம்ொட்டுக்கான ெலுமக ஒப்ெந்தங்கள் 

இந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் உள்நாட்டு வான் டொக்குவரத்து அமைச்ெகத்தால் மகசயழுத்திடப்ெட்டன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கல்வியின் நிலை குறித்த ஆண்டறிக்கக (ASER) 2020’இன்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 

எத்ைகை சைவீைம் கபர் கேரகை ஆன்கைன் வகுப்புகளுக்காை அணுககைப் பபறுகின்றைர்? 
அ. 11  

ஆ. 16 

இ. 24 

ஈ. 37 

❖ கிராமப்புற இந்தியா முழுவதும் சீரற்ற முலையில் 60,000 மாணாக்கரிடம் பைாகைகபசி வாயிைாக 

கமற்பகாண்ட கருத்துக்ககட்பின் அடிப்பகடயில், கல்வி நிகை குறித்ை அறிக்கக - 2020 சமீபத்தில் 

பவளியிடப்பட்டது. இந்ை அறிக்ககயின்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 11% கபருக்கு மட்டுகம 

கேரகை இகணயவழி வகுப்புகளுக்காை அணுகல் கிகடக்கின்றது. கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைக 

-ளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைருக்கு மட்டுகம இகணயவழிக் கற்றல் அணுகல் இருந்ைது. ோட்டில் 

நிைவும் டிஜிட்டல் சமத்துவமின்கமகய இந்ை அறிக்கக பவளிப்படுத்துகிறது. 

2.அண்கமயில் திறக்கப்பட்ட, “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” என்பைன் கருப்பபாருள் என்ை? 
அ. பெருமை 

ஆ. ஒற்றுமை  

இ. நேர்மை 

ஈ. ஒருமைெ்ெரடு 

❖ அண்கமயில், பிரைமர் கமாடி குஜராத் மாநிைத்தின் ேர்மைா மாவட்டத்தில் உள்ள பகவாடியாவில், சிகை 

வளாகத்கைச் சுற்றியுள்ள 17 சுற்றுைாத் திட்டங்ககளத் திறந்து கவத்ைார். சர்ைார் பகடலின் பிறந்ைோள் 

கைசிய ஒற்றுகம ோளாக பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பிரைமரால் பைாடங்கிகவக்கப்பட்ட இந்ை 17 சுற்றுைாத் திட்டங்களும், “ஒற்றுகம” என்ற கருப்பபாருளின் 

கீழ், “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” எை அகழக்கப்படுகின்றை. 

3. பபாது விவகாரங்கள் அட்டவகண-2020’இல் சிறந்ை முகறயில் நிர்வகிக்கப்படும் மாநிைமாக கைர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ பபாது விவகாரங்களுக்காை கமயம் பவளியிட்ட பபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2020’இன்படி, ககரள 

மாநிைம், பபரிய மாநிைங்கள் பிரிவில் சிறந்ை ஆளுகக உகடய மாநிைமாக அறிவிக்கப்பட்டது.  
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❖ நிர்வாக பசயல்திறனின் அடிப்பகடயில் மாநிைங்கள் ைரவரிகசப்படுத்ைப்பட்டுள்ளை. ககரளத்கைத் 

பைாடர்ந்து ைமிழ்ோடு, ஆந்திர பிரகைசம் மற்றும் கர்ோடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளை. இப்பட்டியலில் 

ககடசி இடத்தில் உத்ைர பிரகைச மாநிைம் உள்ளது. 

4.பிரகமாஸ் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணகய கசாைகை பசய்ைைற்காக, அண்கமச் பசய்திகளில் 

இடம்பபற்ற, ‘கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணி’, எந்ை மாநிைத்கை அடிப்பகடயாகக் பகாண்டைாகும்? 
அ. தைிழ்ேரடு  

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர 

❖ வங்காள விரிகுடாவில், சுககாய் கபார் விமாைத்திலிருந்து, ’பிரகமாஸ்’ என்ற சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக 

ஏவுககணயின் புதிய பதிப்கப இந்திய வான்பகட பவற்றிகரமாக கசாைகை பசய்ைது. இவ்விமாைம் 

ைஞ்சாவூகரச் சார்ந்ை கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணிக்கு பசாந்ைமாைைாகும். அண்கமயில், இந்தியா, 

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணயாை, ‘பிரகமாகசயும்’ கதிர்வீச்சு 

எதிர்ப்பு ஏவுககணயாை ‘ருத்ரம்-1’ஐயும் பரிகசாதித்ைது. 

5.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘ஆரம்ப்’ என்பது எந்ைப் பயைாளிகளுடன் பைாடர்புகடயது? 
அ. உழவர்கள் 

ஆ. குடிமைெ்ெணிகள் ெயிற்சிபெறுை் அதிகரரிகள்  

இ. கல்லுூரி ைரணக்கர்கள் 

ஈ. கீழ்நிலைப் பணியாளா்கள் 

❖ ‘ஆரம்ப்’ என்ற பபயரில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுக்காை ஒருங்கிகணந்ை 

அடிப்பகடப் பயிற்சித் திட்டமாைது கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டில் முைன்முகறயாக பைாடங்கப்பட்டது. 

சமீபத்தில், பிரைமர், LBSNAA முகசாரியில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுடன் 

காபணாலிக்காட்சியின் ஊடாக கைந்துகரயாடிைார். இது, ‘AARAMBH’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

6.வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாகத்திற்காை திட்டத்கை பைாடங்கியுள்ள மாநிைம் / யூனியன் பிரகைசம் 

எது? 
அ. ெஞ்சரெ் 

ஆ. நகரளர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. ஒடிசர 

❖ சத்தீஸ்கர் மாநிை முைைகமச்சர் பூகபஷ் பாககல், அண்கமயில், பபாது வழங்கல் முகறகமமூைம் 

வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிகய விநிகயாகிக்கும் திட்டத்கை பைாடங்கிைார். பமய்நிகராக, மாநிை உருவாை 

ோளன்று பைாடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், ஊட்டச்சத்து குகறபாடு மற்றும் இரத்ைகசாகக ஆகியவற்கற 
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ஒழிப்பதில் உைவுவகை கோக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இரும்பு, கவட்டமின் B12 மற்றும் கபாலிக் 

அமிைம் ஆகியவற்றின் கைகவயாகும் இச்பசறிவூட்டப்பட்ட வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி. 

7.ஏகழக்குடும்பங்கள் மற்றும் அரசு அலுவைகங்களுக்கு ‘இைவச இகணயம்’ திட்டத்கை முைன்முைலில் 

பைாடங்கிய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ இந்ை ஆண்டு டிசம்பர் மாைத்திற்குள் மாநிைத்தில் உள்ள பள்ளிகள், அரசு அலுவைகங்கள் மற்றும் ஏகழ 

வீடுகளுக்கு இைவச, அதிகவக இகணயத்கை வழங்க ககரள மாநிை அரசு இைக்கு பகாண்டுள்ளது. 

இைன்மூைம், இதுகபான்ற திட்டத்கை அறிமுகப்படுத்திய முைன்கம மாநிைமாக ககரளா மாறியுள்ளது. 

இது, ேடுவணரசின் பாரத்பேட் திட்டத்திற்கு ஒத்ைைாகும். ககரள கண்ணாடியிகழ வகையகமப்புத் 

திட்டம் அல்ைது KFON, பபாதுத்துகற நிறுவைமாை பாரத் எபைக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் ைகைகமயிைாை 

கூட்டகமப்பிற்கு இைற்காை ஒப்பந்ைத்கை வழங்கியுள்ளது. 

8. COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ உருவாக்குவைற்காக ஒரு நிமிட இகணயவழி விகளயாட்கட 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. IIT திை்ைி 

ஆ. IIT பைட்ரரஸ்  

இ. IIT பகளகரத்தி 

ஈ. IIT ககாரக்பூா் 

❖ பமட்ராஸ் இந்திய பைாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (IIT) மாணவர்கள், COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவைற்காக ஒரு டிஜிட்டல் விகளயாட்கட உருவாக்கியுள்ளைர். சிறார்கள் மத்தியில் விழிப்புண 

-ர்கவ ஏற்படுத்துவகை கோக்கமாகக்பகாண்ட இந்ை விகளயாட்டு 12 பமாழிகளில் இைவசமாகக் 

கிகடக்கப்பபறுகிறது. இந்ை விகளயாட்டு, பிரபை ‘சூப்பர் கமரிகயா’ விகளயாட்கட அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இன்பவஸ்ட் இந்தியாவுடன் இலைந்து, “உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு” என்றபவான்கற 

அகமக்கவுள்ள மத்திய அகமச்சகம் எது? 
அ. வணிகை் & பதரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஆ. ேலவரழ்வு & குடுை்ெேல அமைச்சகை் 

இ. ேிதியமைச்சகை் 

ஈ. AYUSH அலைச்சகை்  
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❖ AYUSH துகறயின் திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்கு உைவும் வககயில், AYUSH துகற அகமச்சகம், இன்பவஸ்ட் 

இந்தியா என்ற நிறுவைத்துடன் இகணந்து ‘உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு’ ஏற்படுத்ைவுள்ளது. 

AYUSH அகமச்சகத்தின் உத்திகள் மற்றும் பகாள்கக ேடவடிக்கககளுக்கு ஆைரவாக இந்ைப் பிரிவு 

பசயல்படும். AYUSH அகமச்சகத்தின் திட்டங்ககள பசயல்படுத்ை இன்பவஸ்ட் இந்தியா அகமப்பு ைைது 

பயிற்சிபபற்ற நிபுணர்ககள பணியில் ஈடுபடுத்தும். 

10.அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் கபாட்டியில் பவன்ற சஞ்சீத் என்பவருடன் பைாடர்புகடய விகளயாட்டு எது? 
அ. F1 காா் பந்தயை் 

ஆ. குத்துச்சண்மட  

இ. ெளு துூக்குதல் 

ஈ. சதுரங்கை் 

❖ 91 கிகைா பிரிவில் ோண்டஸில் ேடந்ை அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் சர்வகைச குத்துச்சண்கட கபாட்டியில் 

இந்திய குத்துச்சண்கட வீரர் சஞ்சீத் ைங்கப்பைக்கம் பவன்றார். 52 கிகைா பிரிவில் அமித் பங்கல் ைங்கம் 

பவன்றார். காயம் காரணமாக கபாட்டியாளர் பவளிகயறிய காரணத்ைால் 75 கிகைா பிரிவில், ஆஷிஷ் 

குமார் ைங்கம் பவன்றார். கவீந்ைர் சிங் பிஷ்ட் பவள்ளிப்பைக்கம் பவன்றார். இகவயல்ைாமல், இந்தியா, 

கமலும் மூன்று பவண்கைப்பைக்கங்ககள பவன்றது.

 

 

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


விண்மீன்.காம்                      2020 நவம்பர் 06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ ஆகிய மாநிலங்ேள், கீழ்க்ோணும் 

எந்ேத் கேதியில் உருவாக்ேப்பட்டன? 
அ. நவம்பர் 1  

ஆ. நவம்பர் 2 

இ. நவம்பர் 3 

ஈ. நவம்பர் 4 

❖ நவ.1ஆம் கேதி, ேமிழ்நாடு, கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ கபான்ற 

பல இந்திய மாநிலங்ேள் உருவாக்ேப்பட்டன. அந்ே நாள் மாநில நாள் அல்லது மாநில உருவாக்ேம் நாள் 

என அங்கீேரிக்ேப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர பிரகேசம், ேமிழ்நாடு, ேர்நாடோ, மத்திய பிரகேசம் மற்றும் கேரளா 

ஆகியவவ 1956’இல் உருவாக்ேப்பட்டன. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா 1966’இல் உருவாக்ேப்பட்டன. 

2.தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள தவளியிட்டுள்ள அவமச்சேம் எது? 
அ. கனரக த ரழிற்சரலைகள் அலமச்சகம் 

ஆ. உள்துலற அலமச்சகம் 

இ. வணிகம் & த ரழிற்துலற அலமச்சகம் 

ஈ. த ரழிைரளர் & வவலைவரய்ப்பு அலமச்சகம்  

❖ தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள நடுவண் தோழிலாளர் மற்றும் 

கவவலவாய்ப்பு அவமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. இவ்விதிேள், பணியாளர்ேவள பணிநீக்ேம் தசய்வேற்கு 

பணியமர்த்துநர்ேளுக்கு தநகிழ்வுத்ேன்வமவய அதிேரிக்கும் என எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. தோழிலாளர் 

சங்ேங்ேள் ோங்ேள் பணிநிறுத்ேம் கமற்தோள்வேற்கு முன்னோே முன்னறிவிப்வப வழங்ே கவண்டும் 

என்றும் அது ேட்டவளயிடுகிறது. தோழிலாளர் குறியீடுேவள, 2021 ஏப்.1 முேல் தசயல்படுத்ே அரசாங்ேம் 

இலக்கு வவத்துள்ளது. 

3. BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம், 2020’ஐ நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந் ியர 

ஆ. பிவரசிை் 

இ. இரஷ்யர  

ஈ. சீனர 

❖ BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளத்தின் முக்கியமான ஆண்டு நிேழ்வான BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம், 

2020 ஆனது அக்கடாபர்.20-28 வவர இரஷ்யாவால் நடத்ேப்பட்டது. இரஷ்யாவின் வர்த்ேே மற்றும் 

தோழிற்துவற கசம்பர் ேவலவர் BRICS வணிே ேவுன்சிலின் ேற்கபாவேய ேவலவராே உள்ளார். 

“BRICS Business Partnership: Common Vision for Sustainable Inclusive Development” என்ற தலைப்பில் 

ோத ாலிக்ோட்சி வழியாே இந்ேக் ேருத்துக்ேளம் நவடதபற்றது. 
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4.வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே, எந்ே அவமப்வப அரிசி ஆவலேளுடன் 

இவ ந்துதோள்ள அரசு கேட்டுக்தோண்டுள்ளது? 
அ. இந் ிய உணவுக் கழகம்  

ஆ. உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு 

இ. ஆற்றை் மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் 

ஈ. உைக உணவு ்  ிட்டம் 

❖ வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே அரிசி ஆவலேளுடன் ஒப்பந்ேம் தசய்யுமாறு 

இந்திய உ வுக் ேழேத்திடம் (FCI) கேட்டுக்தோள்ளப்பட்டுள்ளோே அரசாங்ேம் அறிவித்துள்ளது. நியாய 

விவலக் ேவடேள் மற்றும் பிற நலத்திட்டங்ேள்மூலம் வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிவய வழங்குமாறு, அந்ேக் 

ேழக்ேத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது. “வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி குறித்ே நடுவ ரசின் திட்டம் மற்றும் தபாது 

வழங்ேல் முவறவம வழியாே விநிகயாகித்ேல்” என அவடயாளம் ோ ப்பட்ட 15 மாநிலங்ேளில் ஐந்து 

மாநிலங்ேள், ேலா ஒரு மாவட்டத்தில் இேவன தசயல்படுத்துகின்றன. 

5.அண்வமச் தசய்திேளில் இடம்தபற்ற, ருதுஜா கபாசாகலவுடன் தோடர்புவடய விவளயாட்டு எது? 
அ. சதுரங்கம் 

ஆ. தடன்னிஸ்  

இ. இறகுப்பந் ரட்டம் 

ஈ. ஹாக்கி 

❖ எகிப்தின் ஷர்ம் எல் கஷக்கில் நவடதபற்ற $15,000 டாலர் பரிசுத்ததொலை தைொண்ட ITF தபண்ேள் 

தடன்னிஸ் கபாட்டியின் இறுதிப் கபாட்டியில், தசக் குடியரசின் அன்னா சிஸ்கோவாவவ 6-3, 7-5 

என்ற தசட் ே க்கில் வீழ்த்தி இந்திய தடன்னிஸ் வீரர் ருதுஜா கபாசகல (24) ஒற்வறயர் பட்டத்வே 

தவன்றார். அவர் முன்னாள் ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியனும் கேசிய மேளிர் சாம்பியனும் ஆவார். 

6.அண்வமயில், இயற்வேக்ைொன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) தவளியிட்ட ஓரரறிக்வேயின்படி, அடுத்ே 

சில பத்ோண்டுேளில் எத்ேவன இந்திய நேரங்ேள் நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும்? 
அ. ஐந்து 

ஆ. ப ்து 

இ. இருபது 

ஈ. முப்பது  

❖ இயற்வேக்ோன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்வேயின்படி, அடுத்ே 

சில ேசாப்ேங்ேளில் முப்பது இந்திய நேரங்ேளில் நீர் பற்றாக்குவறயானது அதிேரிக்கும். ‘WWF Water 

Risk Filter’ அறிக்வேயின்படி, தஜய்ப்பூர், தோல்ேத்ோ, தபங்ேளூரு, மும்வப உள்ளிட்ட முப்பது இந்திய 

நேரங்ேள் ேடுவமயான நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும். 
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❖ உலதேங்கிலும் உள்ள நேரங்ேளில் வசிக்கும் கோடிக்ே க்ோன மக்ேள் அதீே நீர் பற்றாக்குவறவய 

எதிர்தோள்ளக்கூடும் என்றும் அவ்வறிக்வே மதிப்பிட்டுள்ளது. 

7.மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ ந்து MSME ேடன் நலக் குறியீட்வட 

தவளியிட்டுள்ள அவமப்பு எது? 
அ. பரர  வங்கி 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. இந் ிய சிறு த ரழிை்கள் வமம்பரட்டு வங்கி 

ஈ. டிரரன்ஸ் யூனியன் CIBIL  

❖ டிரான்ஸ் யூனியன் CIBIL ஆனது மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ ந்து 

‘MSME ேடன் நலக்குறியீட்வட’ தவளியிட்டுள்ளது. இக்குறியீடு, இந்தியாவில் MSME துவறயின் வளர்ச்சி 

மற்றும் வலிவமவய அளவிடுகிறது. 

❖ MSME ேடன் நலக்குறியீடானது TransUnion CIBIL நிறுவனத்ோல் ேடன்ேள் வழங்கும் நிறுவனங்ேள் 

மற்றும் வங்கிேளால் வழங்ேப்பட்ட ேடன் ேரவவப் பயன்படுத்தி ேயாரிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

8.வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்வவ (Business Expectation Survey) நடத்துகிற அவமப்பு எது? 
அ. NITI ஆவயரக் 

ஆ. வ சிய பயன்பரட்டு தபரருளர ரர ஆரரய்ச்சிக் கவுன்சிை்  

இ. வ சிய புள்ளியியை் அலுவைகம் 

ஈ. இந் ிய த ரழிற்துலறகள் கூட்டலமப்பு 

❖ வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்விவன கேசிய பயன்பாட்டு தபாருளாோர ஆராய்ச்சிக்ோன ேவுன்சில் (NACER) 

நடத்துகிறது. இந்ே ஆய்வறிக்வேயின்படி, இந்தியாவில் வணிே நம்பிக்வேக் குறியீடானது ஆண்டின் 

முேல் ோலாண்டில் 46.4 ஆேக்குவறந்து, நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோலாண்டில் 65.5 ஆே உயர்ந்து 

ோ ப்படுகிறது. NCAER என்பது புது தில்லியில் அவமந்துள்ள, தபாருளாோரத்வே அடிப்பவடயாேக் 

தோண்ட ஒரு இலாப-கநாக்ேற்ற மதியுவரயேமாகும். நந்ேன் நிலகேனி, NCAER நிர்வாேக் குழுவின் 

ேவலவராேவும், Dr கசேர் ஷா, NCAER’இன் ேற்கபாவேய தலைலம இயக்குநராேவும் உள்ளனர். 

9.அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான்விழாவவ நிவனவுகூரும் வலையில் கீழ்க்ைொணும் 

எந்ேதவான்வற அஞ்சல் துவற தவளியிட்டுள்ளது? 
அ. நிலனவு அஞ்சை் லை 

ஆ. நிலனவு நரணயம் 

இ. சிறப்பு அஞ்சை் உலற  

ஈ. பு ிய பண ் ரள் 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பம், சுோோரம் மற்றும் குடும்பநலம், புவி அறிவியல் துவறேளின் 

அவமச்சர் Dr ஹர்ஷ் வர்ேன் மற்றும் மத்திய அஞ்சல், ேல்வி, மின்னணு மற்றும் ேேவல் தோழில்நுட்பத் 
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துவற இவ யவமச்சர் சஞ்சய் கோத்கர ஆகிகயார் அறிவியல் & தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான் 

விழாவவக் குறிக்கும் வவேயிலான அஞ்சல் துவறயின் சிறப்பு அஞ்சல் உவறவய புது தில்லியில் நடந்ே 

நிேழ்ச்சியில் தவளியிட்டனர். 

10.ோற்றின் ேரகமம்பாட்டிற்ோே, 15 மாநிலங்ேளுக்கு, நடுவ ரசு, எவ்வளவு நிதியுேவி அறிவித்துள்ளது? 
அ. ரூ.1000 ககாடி 

ஆ. ரூ.2000 வகரடி 

இ. ரூ.2200 வகரடி  

ஈ. ரூ.2500 வகரடி 

❖ பதிவனந்ோம் நிதி ஆவ யத்தின் பரிந்துவரேளின் அடிப்பவடயில், மத்திய அரசு 15 மாநிலங்ேளுக்கு 

`2200 கோடி நிதியுேவிவய அறிவித்துள்ளது. திறன் கமம்பாட்டு நடவடிக்வேேவள கமற்தோள்வேன் 

மூலம் இந்ே மாநிலங்ேளில் ோற்றின் ேரத்வே கமம்படுத்ே இந்நிதியுேவி பயன்படுத்ேப்படும். ோற்றின் 

ேர கமம்பாட்டிற்ோே வழங்ேப்படும் மானியத்தின் முேல் ேவவ  இதுவாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மூன்றாவது முமறயாக எந்த நாட்டின் 

ெட்டப்பெரமவக்கு மீண்டும் பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார்? 
அ. நியூசிலாந்து 

ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

இ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

❖ இந்திய வம்ொவளிமயச் ொர்ந்த ஜனநாயக பெரமவ உறுப்பினரான இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சதாடர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 47 

வயதான அவர், எண்ணப்ெட்ட சைாத்த வாக்குகளில் எழுெது ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான வாக்குகமளப் 

செற்றதாகக் கூறப்ெடுகிறது. இவரது குடும்ெம் தமிழ்நாட்டில் வசித்து வந்தது. இவர் முதன்முதலாக கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார். 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லுஹ்ரி நிமல-I நீர்மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரபதசெ் 

ஆ. ஹிொச்சல பிரபதசெ்  

இ. பீகாா் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

❖ 210 MW லுஹ்ரி நிமல-1 நீர்மின் திட்டத்திற்கு 1,810 பகாடி ரூொய் முதலீடு செய்யும் திட்டத்திற்கு ைத்திய 

அமைச்ெரமவ அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது இைாச்ெல பிரபதெத்தின் சிம்லா ைற்றும் குலு 

ைாவட்டங்களில் ொய்ந்பதாடும் ெட்லுஜ் ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தால் ஆண்டுக்கு 758.20 

மில்லியன் அலகு மின்ொரம் உற்ெத்தி செய்யப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்மத, 

ெத்லுஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிட் செயல்ெடுத்துகிறது. 

3.பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், எந்த நகரத்தில், ‘சுற்றுலா உதவி மையம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. மெசூரு 

இ. குருவாயூா்  

ஈ. பவளாங்கண்ணி 

❖ ைத்திய சுற்றுலாத்துமறயின் பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், “குருவாயூரின் வளர்ச்சி, பகரளா” என்ற செயரில் 

சதாடங்கப்ெட்ட சுற்றுலா உதவி மையத்மத ைத்திய சுற்றுலா (தனிப்சொறுப்பு) ைற்றும் கலாச்ொரத்துமற 

இமணயமைச்ெர் பிரகலாத் சிங் ொட்டீல் காசணாலிக்காட்சி வாயிலாகத் சதாடங்கிமவத்தார். 
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❖ Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) திட்டைானது சுற்றுலா 

அமைச்ெகத்தால் 2014-15’இல் சதாடங்கப்ெட்டது. குறிப்பிட்ட யாத்திமர ைற்றும் ொரம்ெரிய தலங்களின் 

ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சிமய இது பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

4.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கூட்டுப்ெணிக்குழுவில், இந்தியாவுடன் சதாடர்புமடய நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்திபரலியா 

❖ முதலீடுகள் சதாடர்ொன இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரக உயர்ைட்ட கூட்டுப்ெணிக் குழுவின் எட்டாவது 

கூட்டத்மத இந்தியா சைய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு ைத்திய அமைச்ெர் பியூஷ் 

பகாயல் ைற்றும் அபுதாபி அமீரகத்தின் நிர்வாக ெமெ உறுப்பினர் பெக் ஹபைத் பின் மெயீத் அல் நயான் 

ஆகிபயார் தமலமைதாங்கினர். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இமடயிலான சொருளா 

-தார உறமவ பைம்ெடுத்துவதற்காக, கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் கூட்டுப்ெணிக்குழு உருவாக்கப்ெட்டது. 

5.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, T N கிருஷ்ணனுடன் சதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. அரசியல் 

ஆ. இமச  

இ. விமளயாட்டு 

ஈ. இலக்கியெ் 

❖ இந்தியாவின் புகழ்செற்ற கர்நாடக இமெக்கமலஞரான T N கிருஷ்ணன் அண்மையில் தனது 92ஆம் 

வயதில் சென்மனயில் காலைானார். பகரளத்மத பிறப்பிடைாகக்சகாண்ட இவர், கடந்த 1940’களின் 

முற்ெகுதியில் சென்மனக்கு புலம்செயர்ந்தார். ‘ெத்ை விபூஷன்’, இமெ அகாடமியின் ‘ெங்கீத கலாநிதி’ 

உட்ெட ெல்பவறு விருதுகமள அவர் செற்றுள்ளார். தில்லி ெல்கமலக்கழகத்தின் இமெக்கல்லூரி & 

இமெப்ெள்ளி ைற்றும் நுண்கமல ஆகியவற்றில் ஆசிரியராகவும் ெணியாற்றியுள்ளார். 

6.ஐம்ெதுக்கும் பைற்ெட்ட கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவதற்காக, எந்த ைத்திய 

அமைச்ெகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் பிரெர் ொரதி மகசயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ . ெின்னணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. தகவல் மதாடா்பு அமெச்சகெ் 

இ. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமெச்சகெ் 

ஈ. அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

❖ இந்திய சொது ஒலிெரப்புத்துமறயான பிரொர் ொரதி, ைத்திய மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

அமைச்ெகத்தின்கீழ் செயல்ெடும் ொஸ்கராச்ொரியா விண்சவளி ெயன்ொடுகள் ைற்றும் புவி தகவலியல் 

பதசிய நிறுவனத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 
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❖ இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம், 51 DTH கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவமத 

பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் கிராைப்புற ைற்றும் சதாமலதூர ெகுதியில், ஒவ்சவாரு 

வீட்டுக்கும் தரைான கல்விொர் நிகழ்ச்சிகள் சென்றமடயும். அமனவருக்கும் கல்வி வழங்கும் அரசின் 

பநாக்கத்மத நிமறபவற்றும் வமகயில் இந்த முயற்சி அமையும். 

7. MyGov ஆனது கீழ்க்காணும் எந்த அமைப்பின் ஒத்துமழப்புடன், ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவாமல’ ஏற்ொடு 

செய்துள்ளது? 
அ . ஐநா மபண்கள் அமெப்பு  

ஆ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

❖ ஐநா செண்கள் அமைப்பும் இந்திய அரசும் (MyGov) இமணந்து நடத்திய, ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவால்’ 

விருது, ைகளிர் நடத்தும் 6 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. செருைளவிலான செண்களிடம் 

தாக்கத்மத ஏற்ெடுத்தும் வமகயில் பிரச்ெமனகளுக்குத் தீர்வுகாணுதல் (அ) COVID-19’க்கு எதிரான 

பொரில் உதவுவதற்கான புதுமையான தீர்வுகளுடன் செயல்ெடும் செண்கள் நடத்தும் துளிர் நிறுவனங் 

-கமள ஊக்குவிக்கும் பநாக்கத்துடன் இந்தப் பொட்டி கடந்த 2020 ஏப்ரல் ைாதம் அறிவிக்கப்ெட்டது. 

8.ைருந்துத் தயாரிப்பு ஒழுங்குமுமற & ICT துமறயில் எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. இஸ்பரல் 

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. ஐக்கியப் பபரரசு  

❖ இந்தியாவின் ைத்திய ைருந்து தரக்கட்டுப்ொட்டு நிறுவனம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் ைருந்து ைற்றும் 

நலவாழ்வுப் சொருட்களுக்கான ஒழுங்குமுமற முகமை ஆகியவற்றுக்கு இமடபய ைருந்துப்சொருட்கள் 

ஒழுங்குமுமற சதாடர்ொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கு நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ பைலும், இந்தியாவின் சதாமலத்சதாடர்பு அமைச்ெகம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் டிஜிட்டல், கலாச்ொரம், 

ஊடகம் ைற்றும் விமளயாட்டுத் துமறகள் ஆகியவற்றுக்கு இமடபய சதாமலத்சதாடர்பு ைற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெம் ஆகிய துமறகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டது. 

9.ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகத்தால் நடத்தப்ெடவுள்ள 13ஆவது இந்திய 

நகர்ப்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கத்தின் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Emerging Trends in Urban Mobility  ஆ. Decoding Urban Mobility  

இ. Leveraging Urban Mobility   ஈ. Innovation in Urban Mobility 
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❖ 13ஆவது இந்திய நகர்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கு - 2020’ஐ நவ.9 அன்று ைத்திய வீட்டுவெதி & 

நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி சதாடங்கிமவக்கிறார். ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் 

நகர்ப்புற விவகாரத்துமற ொர்பில் இந்த இமணயவழி கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு, ‘நகர்ப்புற பொக்குவரத்தில் வளர்ந்துவரும் பொக்குகள்’ என்ற தமலப்பில் நாள் முழுவதும் 

இக்கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்ெட்டுள்ள ெவால்களுக்குத் தீர்வுகாணும் 

வமகயில் ைக்களுக்கு அணுகக்கூடிய ைற்றும் வெதியான பொக்குவரத்மத வழங்குவதற்கு ெர்வபதெ, 

பதெ அளவில் எடுக்கப்ெடும் புதிய நடவடிக்மககள் குறித்து கருத்தரங்கில் கவனத்தில் சகாள்ளப்ெடும். 

10.அண்மையில் தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்தின் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கிய நாடு எது? 
அ. வங்கபதசெ் 

ஆ. மபல்ஜியெ் 

இ. மபலாரஸ்  

ஈ. இலங்மக 

❖ ‘ஆஸ்ட்பராசவட்ஸ் ஆமல’ என்ற செயமரக் சகாண்ட தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்திலிருந்து 

செலாரஸ் சவற்றிகரைாக மின்னுற்ெத்திமய சதாடங்கியுள்ளது. அதன் அலகு-1’இலிருந்து மின்னுற்ெத்தி 

சதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. அலகு-2 ஆனது அடுத்த ஆண்டு முதல் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ‘செலாரஸ் குடியரசு’ நாடானது சுற்றிலும் நிலங்களால் சூழப்ெட்ட ஒரு கிழக்கு 

ஐபராப்பிய நாடாகும்.
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