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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘கரியமில உமிழ்வைத்தடுப்பது & எரிசக்தி மாற்றுத் திட்ட’த்திற்கான எந்த நாட்டின் தூதரகத்துடனான
நநாக்க அறிக்வகயில் NITI ஆநயாக் வகயயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. ஜெர்மனி
ஆ. பின்லரந்து
இ. ஜநதர்லரந்து 
ஈ. ஐக்கியப் பபரரசு
❖ தூய்வமயான மற்றும் அதிக அளவிலான எரிசக்திக்கு ைழிைகுக்கும் ைவகயில், கரியமில உமிழ்வைத்
தடுப்பது மற்றும் எரிசக்தி மாற்றுத் திட்டத்திற்குமான நநாக்க அறிக்வக ஒன்றில் NITI ஆநயாக்கும், புது
தில்லியில் உள்ள யநதர்லாந்து தூதரகமும் வகயயழுத்திட்டுள்ளன. யகாள்வக ைடிைவமப்பாளர்கள்,
யதாழிலவமப்புகள், உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பாளர்கள், தனியார் நிறுைனங்கள் மற்றும் துவைசார்ந்த
நிபுணர்கள்நபான்ை பங்குதாரர்கவள ஒருங்கிவணப்பதற்கான தளத்வத இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம்
NITI ஆநயாக்கும் யநதர்லாந்து தூதரகமும் உருைாக்கும்.

2.உள்நாட்டில்

தயாரிக்கப்பட்ட ஊக்கியுடன்கூடிய எந்த மீய ாலி ஏவுகவண, சமீபத்தில், யைற்றிகரமாக

பரிநசாதவனக்கு உட்படுத்தப்பட்டது?
அ. பிரபமரஸ
் 
ஆ. நிர்பப
இ. ஜெளரியர
ஈ. விரரத்
❖ இந்தியாவில் உற்பத்தி யசய்யப்பட்ட பல்நைறு உபகரணங்கவளக் யகாண்டு தயாரான பிரநமாஸ்
ஏவுகவண, சமீபத்தில், யைற்றிகரமாக பரிநசாதித்து பார்க்கப்பட்டது. உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஊக்கி
(booster), பைக்கும் பிரிவு நபான்ை பல்நைறு உபகரணங்கவளக் யகாண்டு உருைாக்கப்பட்ட இந்தக்
கண்டம்விட்டு கண்டம்பாயக்கூடிய நவீன ஏவுகவண, ஒடிசா மாநிலத்தின் பாலாசூரில் அவமந்துள்ள
நசாதவன தளத்திலிருந்து பரிநசாதித்து பார்க்கப்பட்டது. இது அதன் முந்வதய 290 கிமீ ைரம்பிலிருந்து
சுமார் 400 கிமீ என்ை புதிய ைரம்பிற்கு தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

3.எந்த ைவளகுடா நாட்டின் எமிராக (ஆட்சியாளர்) நேக் நைாப் பதவிநயற்றுள்ளார்?
அ. ஓமரன்
ஆ. பக்பரன்
இ. குபவத் 
ஈ. ஜெளதி அபரபியர
❖ நேக் நைாப் என்றும் அவைக்கப்படும் நேக் நைாப் அல்-அகமத் அல்-சபா குவைத்தின் எமிர் (தவலைர்)
ஆக பதவிநயற்றுள்ளார். முந்வதய ஆட்சியாளர் நேக் சபா அல்-அகமத் அல்-ஜாபர் அல்-சபா, சமீபத்தில்,
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அயமரிக்காவில் தனது 91ஆம் ையதில் காலமானார். நேக் சபா, பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக
நாட்வட ஆட்சியசய்தார்; புதிய பட்டத்தரசரான நேக் நைாபுக்கு தற்நபாது 83 ையதாகிைது.

4.USA’இன் ‘Citizen Diplomacy’ விருதுக்கு இவண யைற்றியாளராக நதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ள அவமப்பு எது?
அ. பில் & ஜமலிண
் டர பகட்ஸ
் அறக்கட்டபள
ஆ. TATA அறக்கட்டளை
இ. ரிபலயன்ஸ
் அறக்கட்டபள
ஈ. பெகல் அறக்கட்டபள 
❖ இந்தியாவின் நசகல் அைக்கட்டவள, ஐக்கிய அயமரிக்க நாடுகளின் (USA) ‘Citizen Diplomacy’ விருதுக்கு
இவண யைற்றியாளராக யதரிவு யசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுைனம் அதன் மனித உரிவமகள் மற்றும்
கிராமப்புை இந்தியாவில் யபண்களின் அதிகாரமளித்தல் பணிகளுக்காக நதர்வு யசய்யப்பட்டுள்ளது.
❖ ஐக்கிய அயமரிக்க நாடுகளின் யைளியுைவுக்யகாள்வகவய உலயகங்கிலும் ைலுப்படுத்தும் குடிமக்கள்
மற்றும் அவமப்புகளின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகவள அங்கீகரிப்பதற்காக அயமரிக்க உலகளாவிய
யபாது விைகாரங்களுக்கான பணியகம், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இவ்விருவத அறிமுகப்படுத்தியது.

5. 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நகாலார் தங்க ையல்களில் ஆய்வு யசய்யத் யதாடங்கிய நிறுைனம் எது?
அ. பதெிய கனிம பமம்பரட்டு கழகம்
ஆ. கனிம ஆய்வுக்கழகம் 
இ. ரிபலயன்ஸ
் ஜதரழிலகங்கள்
ஈ. இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம்
❖ கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள நகாலார் தங்க ையல்கவள (KGF) கனிம ஆய்வுக் கைகம் ஆய்வுயசய்யத்
யதாடங்கியுள்ளது. கனிம ஆய்வுக் கைகம் என்பது சுரங்கங்கள் அவமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கிைரும் மினி
இரத்னா தகுதியபற்ை ஒரு யபாதுத்துவை நிறுைனமாகும். இந்த ஆய்வு நடைடிக்வக, கடந்த பதினான்கு
ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள தங்க ையவல ஆராய்ைது யதாடர்பான பாரத் தங்கங்கள் ஆய்வு
நிறுைனத்தின் சிக்கவலத் தீர்க்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

6.நதசிய ஊட்டச்சத்து நிறுைனத்தின் கூற்றுப்படி, முழு ைளர்ச்சியவடந்த ஓர் இந்திய ஆண்மகனுக்கான
புதிய சிைந்த எவட (ideal weight) என்ன?
அ. 65 கிகி 
ஆ. 85 கிகி
இ. 95 கிகி
ஈ. 100 கிகி
❖ இந்திய மருத்துை ஆராய்ச்சிக்கைகத்தின்கீழ் இயங்கிைரும் நதசிய ஊட்டச்சத்து கல்வி நிறுைனமானது
ஓர் இந்திய ஆணின் சிைந்த உடல் எவடவய 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்த 60 கிநலாவிலிருந்து தற்நபாது
65 ஆகவும், இந்தியப் யபண்ணின் சிைந்த உடல் எவடவய ஐம்பது கிநலாவிலிருந்து ஐம்பத்வதந்து
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ஆகவும் உயர்த்தியுள்ளது. நமலும், ையது ைந்த இந்தியர்களுக்கான ைரம்பு தற்நபாது 19-39ஆக
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது 2010ஆம் ஆண்டில் 20-39ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

7.இந்திய ஆயுதப்பவட வீரர்கள் உருைாக்கும் புத்தாக்கங்கவள அவடயாளங்காணுைதற்காக, பாதுகாப்பு
அவமச்சகம் யதாடங்கியுள்ள முன்யனடுப்பின் யபயர் என்ன?
அ. ஆயுதப்பபட திட்டம்
ஆ. ஐடியர பபட
இ. iDEX4Fauji 
ஈ. Fauji இயக்கம்
❖ iDEX4Fauji என்பது இந்திய ஆயுதப்பவட வீரர்களால் உருைாக்கப்படும் புத்தாக்கங்கவள இனங்காண
பாதுகாப்பு அவமச்சகத்தால் யதாடங்கப்பட்ட ஒரு முன்யனடுப்பாகும். ஆயுதப்பவடகளின் உறுப்பினர்க
-ளால் இனங்காணப்பட்ட புத்தாக்கங்களுக்கு யைகுமதி அளிப்பதற்காக இது யதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
நமலும், வீரர்கள் / கள அவமப்புகளிடமிருந்து புதுவமயான எண்ணங்கள் நமநலாங்கச் யசய்ைவத
இது அதிகரிக்கும். பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டார்ட்அப் சைால்-4’ஐஉம் அவமச்சர் யதாடங்கிவைத்தார்.

8.இந்தியா

ைைங்கிய கடனுதவியுடன் யசயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கவள மறுஆய்வு யசய்ைதற்காக, எந்த

நாட்டுடன் “உயர்மட்ட கண்காணிப்புக் குழுவை” இந்தியா அவமக்கவுள்ளது?
அ. மாலத்தீ வு
ஆ. இலங்ளக
இ. மியான்மா்
ஈ. வங்கததசம் 
❖ இந்தியா ைைங்கிய கடனுதவியுடன் யசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கவள மறுஆய்வு யசய்ய, இந்தியாவும்
ைங்கநதசமும் ஓர், “உயர்மட்ட கண்காணிப்புக்குழுவை” அவமக்க உத்நதசித்துள்ளன. யமய்நிகராக
நவடயபற்ை, இருநாடுகளுக்கும் இவடயிலான ஆைாைது கூட்டு ஆநலாசவன ஆவணயக்கூட்டத்தில்
இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ உயர்மட்ட கண்காணிப்புக் குழுவிற்கு ைங்கநதசத்தின் யபாருளாதார உைவுகள் பிரிவு யசயலாளரும்
ைங்கநதசத்துக்கான இந்திய உயராவணயரும் இவணந்து தவலவம தாங்குைார்கள்.

9. ‘CSIR – ஊரக ைளர்ச்சிக்கான யதாழினுட்பங்கவள’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நடுைணவமச்சகம் எது?
அ. அறிவியல் & ஜதரழில்நுட்ப அபமெ்ெகம் 
ஆ. கல்வி அபமெ்ெகம்
இ. பவளரண
் பம & உழவர்நல அபமெ்ெகம்
ஈ. ஊரக வளர்ெ்ெி அபமெ்ெகம்
❖ மத்திய அறிவியல் & யதாழினுட்ப அவமச்சர் ஹர்ஷ் ைர்தன், ஊரக ைளர்ச்சிக்கான அறிவியல் மற்றும்
யதாழிலக ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின் (CSIR) யதாழினுட்பங்கவள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். CSIR, உன்னத்
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பாரத் அபியான், ஐஐடி தில்லி மற்றும் விஞ்ஞான பாரதி ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியின்கீழ் இந்தத்
யதாழினுட்பங்கள் யதாடங்கப்பட்டுள்ளன. இத்யதாழினுட்பங்களுள் நமம்பட்ட நதன்கூடு, ஈரப்பதமற்ற
உலர்த்தி மற்றும் நைளாண் கழிவுகவள அடிப்பவடயாகக்யகாண்ட மக்குந்தட்டுகள் ஆகியன அடங்கும்.

10. ‘ஸ்ைச்சதா நக 6 சால், யபமிசால்’ என்ை முைக்கம் கீழ்க்காணும் எந்தத்திட்டம் அதன் ஆறு ஆண்டுகவள
நிவைவு யசய்தவத நிவனவுகூரும் ைவகயில் பயன்படுத்தப்பட்டது?
அ. துூய்பம இந்தியர இயக்கம் – நகர்ப்புறம் 
ஆ. துூய்பம இந்தியர இயக்கம் – கிரரமப்புறம்
இ. நமரமி கங்பக
ஈ. கந்தகி முக்த் பரரத்
❖ வீட்டுைசதி மற்றும் நகர்ப்புை விைகாரங்கள் அவமச்சகமானது தூய்வம இந்தியா இயக்கம் – நகர்ப்புைத்
திட்டத்தின் (SBM-U) ஆைாமாண்டு நிவைவைக்யகாண்டாடுகிைது. இதவன நிவனவுகூரும் ைவகயில்,
‘ஸ்ைச்சதா நக 6 சால், யபமிசால்’ என்ை தவலப்பில் ஓர் இவணயைழிக் கருத்தரங்வக அவமச்சகம்
ஏற்பாடு யசய்தது. இதுைவர 4,327 நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அவமப்புகள் திைந்தயைளி மலங்கழித்தலற்ை
நகர்ப்புைங்கள் (ODF) என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவ்ைவமச்சகம் யதரிவித்துள்ளது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

அக்ட ாபர்

09

நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இந்தியாவில் உள்ள மரபுசாரா துறைகள் & நுண் நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்காக $1.9 மில்லியன்
டாலர்கறை வழங்கவுள்ை நாடு எது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 
இ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஈ. மஜா்ெனி
❖ மரபுசாரா துறை ததாழிலாைர்கள் உட்பட இந்தியாவில் பாதிப்புக்கு ஆைாகக்கூடிய மக்களுக்கு
உதவுவதற்காக, ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகளின் (USA) பன்னாட்டு வைர்ச்சிக்கான அதமரிக்க முகறம
$1.9 மில்லியன் டாலர்கறை வழங்கியுள்ைது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் சிறு மற்றும் குறு ததாழில்கள்
மமம்படும். ஆயிரக்கணக்காமனாருக்கு மவறலவாய்ப்பு கிறடக்கும்.

2.உலக நலவாழ்வு அறமப்பால், “நலமான முதுறம தசாப்தம்” என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ை தசாப்தம் எது?
அ. 2018 – 2028
ஆ. 2020 – 2030 
இ. 2021 – 2031
ஈ. 2022 – 2032
❖ உலக நலவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) 2020-2030’ஐ “நலமான முதுறம தசாப்தம்” என அறிவித்து
உள்ைது. ஆண்டுமதாறும் அக்.1 அன்று பன்னாட்டு முதிமயார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. முதிமயாரின்
நலன் மற்றும் சிைப்புத்மதறவகளில் கவனஞ்தசலுத்துவதற்காக ஐநா அறவ இந்த நாறை அறிவித்தது.
“Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?” என்பது நடப்பாண்டில் (2020)
வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும்.

3.இந்தியாவின்

மிகப்தபரிய றகவிறனப் தபாருட்கள் மற்றும் இயற்றக முறையில் விறைவிக்கப்பட்ட

தபாருட்கள் சந்றதயின் தபயதரன்ன?
அ. Go Tribal
ஆ. Tribes India 
இ. Local to Global
ஈ. India Tribe
❖ மத்திய பழங்குடியின நலத்துறை அறமச்சர் அர்ஜுன் முண்டா, இந்தியாவின் மிகப்தபரிய றகவிறனப்
தபாருட்கள் மற்றும் இயற்றக முறையில் விறைவிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் சந்றதறய, “பழங்குடியினர்
இந்தியா மின்-சந்றத” என்ை தபயரில் ததாடங்கியுள்ைார். காந்தி தஜயந்திறய முன்னிட்டு இச்சந்றத
ததாடங்கப்பட்டது. TRIFED’இன் இம்முயற்சி, நாட்டின் அறனத்து பகுதிகறைச் சார்ந்த பழங்குடி நிறுவன
-ங்களின் உற்பத்தி மற்றும் றகவிறனப்தபாருட்கறைக் விற்பறன தசய்யும்.
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❖ ஜார்க்கண்டின் பாகூறரச் மசர்ந்த சந்தால் பழங்குடியினரால் மசகரிக்கப்பட்ட பாகூர் மதறனயும்
அறமச்சர் அப்மபாது ததாடங்கிறவத்தார்.

4.பதிப்பாைர்களுக்கு அவர்களின் உள்ைடக்கத்திற்காக பணஞ்தசலுத்த உறுதிபூண்டுள்ை ததாழில்நுட்ப
நிறுவனம் எது?
அ. பபஸ
் புக்
ஆ. கூகுள் 
இ. அபெசான்
ஈ. ஆப்பிள்
❖ உலகெங்குமிருந்து கூகுள் தைத்தில் தசய்திகறை தவளியிடும் பதிப்பாைர்களுக்கு நிதி வழங்கப்படும்
என அந்நிறுவன தறலறமச் தசயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்றச அறிவித்துள்ைார். இதற்காக, ‘கூகுள் நியூஸ்
ம

ாமகஸ்’ என்ைதவான்றை உருவாக்கியிருப்பதாகவும், முதலில் தஜர்மனியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு

பின்னர் இந்தியா உள்ளிட்ட பலநாடுகளில் விரிவுப்படுத்தப்படும் என சுந்தர் பிச்றச குறிப்பிட்டுள்ைார்.

5. ‘Asteroid Mining Robot’ என்று கெயரிலான உலகின் முதல் சுரங்கப்பணி மமற்தகாள்ளும் எந்திரத்றத
விண்தவளிக்கு அனுப்பவுள்ை நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்
இ. சீனா 
ஈ. இஸ
் பரல்
❖ உலகின் முதல் சுரங்கப் பணி மமற்தகாள்ளும் மராமபாறவ வரும் நவம்பர் மாதத்தில் விண்தவளிக்கு
சீனா அனுப்பவுள்ைது. தபய்ஜிங்கில் உள்ை தனியார் நிறுவனமான ஆர்ஜின் ஸ்மபஸ் மூலம் இந்தத்
திட்டம் தசயல்படுத்தப்படவுள்ைது. இந்த மராமபா, “சிறுகல் சுரங்க மராமபா’ என்று அறழக்கப்படுகிைது.
இந்த மராமபா இடம்தபற்றுள்ை NEO-1 என்ை விண்கலத்துடன் சீனத்தின் லாங் மார்ச் ஏவுகலம்
விண்ணுக்குச் தசல்லவுள்ைது.

6. “அம்மபத்கர் சமூக புத்தாக்கம் மற்றும் அறடவுத் திட்டத்றத” ததாடங்கியுள்ை அறமச்சகம் எது?
அ. MSME அமைச்சகை்
ஆ. சமூக நீ தி & அதிகாரெளித்தல் அமெச்சகெ் 
இ. ெனிதவள பெெ்பாட்டு அமெச்சகெ்
ஈ. பழங்குடியினா் நலத்துமை அமெச்சகெ்
❖ மத்திய சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அறமச்சகமானது பட்டியலினத்தவர்களுக்கான கூட்டு மூலதன
நிதியத்தின்கீழ், “அம்மபத்கர் சமூக புத்தாக்கம் மற்றும் அறடவுத் திட்டத்றத” ததாடங்கியுள்ைது. உயர்
கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் பட்டியலினத்றதச் (SC) சார்ந்த மாணாக்கரிறடமய புத்தாக்கம் மற்றும்
ததாழில்முறனவு எண்ணத்றத ஊக்குவிக்கும்மநாக்கத்துடன் இத்திட்டம் ததாடங்கப்பட்டுள்ைது.
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7.புதிய தபாது வழங்கல் முறை அங்காடிகளுள் 30 சதவீதத்றத தபண்களுக்கு வழங்க முடிவு தசய்துள்ை
மாநிலம் எது?
அ. பகரளா
ஆ. உத்தர பிரபதசெ்
இ. இராஜஸ
் தான் 
ஈ. பெை்கு வங்கெ்
❖ புதிய தபாது வழங்கல் முறை அங்காடிகளுள் 30 சதவீதத்றத தபண்களுக்கு வழங்க இராஜஸ்தான்
மாநில அரசு முடிவு தசய்துள்ைது. மாநிலத்தின் மகளிர்க்கு அதிகாரமளிக்கும் விதமாக முதலறமச்சர்
அமசாக் தகலாட் இந்த முடிறவ எடுத்துள்ைார். ‘சஹ்மயாக் எவம் உபர் மயாஜனா’வுக்கு `11 மகாடி
கூடுதல் தசலவினத்துக்கும் அம்மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இதன்மூலம், மகளின் திருமணத்
மதறவக்கு நிதி மதறவப்படும் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

8.விறரவு மராந்துக்கப்பலான “கனகலதா பருவா”, எந்தப் பாதுகாப்புப் பறடயில் மசர்க்கப்பட்டுள்ைது?
அ. இந்தியக் கடற்பமட
ஆ. இந்திய இராணுவை்
இ. இந்தியக்கடலலாரக் காவல்பமட 
ஈ. இந்திய வான்பமட
❖ விறரவு மராந்துக்கப்பலான “கனகலதா பருவா”, இந்தியக்கடமலாரக் காவல்பறடயில் மசர்க்கப்பட்டது.
இந்தக் கப்பறல கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் மற்றும் தபாறியாைர்கள் நிறுவனத்தால் கட்டியுள்ைது.
விறரவு மராந்துக்கப்பல் வரிறசயில் இந்த நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட ஐந்தாவது மற்றும் கறடசிக்
கப்பலாக இது உள்ைது. தவள்றையமன தவளிமயறு இயக்கத்தின்மபாது சுட்டுக்தகால்லப்பட்ட, அசாம்
மாநிலத்றதச் சார்ந்த பதின்மவயது விடுதறலப் மபாராளியின் தபயர் இக்கப்பலுக்கு சூட்டப்பட்டுள்ைது.

9.இந்திய விண்தவளி ஆய்வுறமயமானது (ISRO) எவ்வாண்டில், வீனஸ் திட்டத்றத ததாடங்கவுள்ைது?
அ. 2022
ஆ. 2023
இ. 2024
ஈ. 2025 
❖ இந்திய விண்தவளி ஆய்வு றமயம் தனது தவள்ளிக் மகாளுக்கு பயணம் மமற்தகாள்ளும் ‘வீனஸ்’
திட்டத்றத, எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டைவிள் ததாடங்க முன்தமாழிந்துள்ைது. பிதரஞ்சு விண்தவளி
நிறுவனமான CNES, இந்தப் பயணத்தில் ISRO உடன் கெகொர்க்ெவுள்ளது. தற்மபாது, இருநாடுகளும்
2022’க்குள் மூன்று இந்தியர்கறை விண்தவளிக்கு அனுப்புவறத மநாக்கமாகக் தகாண்ட ISRO’இன்
மனிதர்கறை விண்தவளிக்கு அனுப்பும் திட்டமான ‘ககன்யான்’ குறித்து ஈடுபட்டு வருகின்ைன.
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10.எந்த அறமப்புக்கான புதிய இலச்சிறனறய மத்திய விறையாட்டு அறமச்சர் தவளியிட்டுள்ைார்?
அ. அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமெப்பு
ஆ. இந்திய தடகள கூட்டமெப்பு
இ. இந்திய விமளயாட்டு ஆமையெ் 
ஈ. இந்திய ஒலிெ்பிக் சங்கெ்
❖ இந்திய விறையாட்டு ஆறணயத்தின் (SAI) புதிய இலச்சிறனறய மத்திய விறையாட்டு அறமச்சர்
கிரண் ரிஜிஜு தவளியிட்டுள்ைார். இப்புதிய இலச்சிறன, விறையாட்டு ஆளுறமகளின் திைறமகறை
இனங்கண்டு அவர்கறை திைறமயாைர்கைாக உருவாக்கும் இந்திய விறையாட்டு ஆறணயத்தின்
(SAI) பயணத்றதக் குறிக்கும் வறகயில் உள்ைது. கடந்த 1982’இல் இந்திய விறையாட்டு ஆறணயம்
(SAI) நிறுவப்பட்டது. இது, இந்தியாவில் விறையாட்டுக்கான றமயமாக இருந்துவருகிைது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘ஆபரேஷன் மை சரேலி’யைத் த

ொடங்கிய அமைப்பு எது?

அ. DRDO
ஆ. இந்திய இரயில்வே 
இ. ISRO
ஈ. இந்திய இராணுேம்
❖ த ன்கிழக்கு இேயில்ரே அமைப்பொல், ‘ஆபரேஷன் மை சரேலி’ என்றதேொன்று த ொடங்ேப்பட்டுள்ளது.
ஏறுமிடத்திலிருந்து இறங்குமிடம் ேமே தபண் பயணிேளின் பொதுேொப்மப அதிேரிப்பம

இத்திட்டம்

னது ர ொக்ேைொேக் தேொண்டுள்ளது. ஒரு ரசொ மனத் திட்டைொே, தெளேொ - தயஷ்ேந்த்பூர் துேந்ர ொ
சிறப்பு இேயில், தெளேொ - அேை ொபொத் சிறப்பு இேயில் ைற்றும் தெளேொ - மும்மப சிறப்பு இேயிலில்
இந் த் திட்டம் த ொடங்ேப்பட்டுள்ளது.

2.2020 அக்ரடொபர்.1 அன்று, எந்

ஆப்பிரிக்ே ொடு னது 60ஆேது விடு மை ொமளக் தேொண்டொடியது?

அ. ததன்னாப்பிாிக்கா
ஆ. நநஜீ ாியா 
இ. எகிப்து
ஈ. ஜிம்பாப்வே
❖ ம ஜீரியொ னது 60ஆேது விடு மை ொமள 2020 அக்.1 அன்று தேொண்டொடியது. 1960 அக்.1 அன்று,
ம ஜீரியொ, ஏேொதிபத்திய பிரிட்டனிடமிருந்து விடு மை தபற்றது. அப்ரபொது, 2ஆம் எலிசபத் ரபேேசியின்
பிேதிநிதி, ம ஜீரியொவின் அேசியைமைப்மப அந் ொட்டின் புதிய பிே ைேொன அபுபக்ேர் பேொ பரைேொவி
-டம் ஒப்பமடத் ொர். அ ன்பின் மூன்றொண்டுேளுக்குப்பின், ம ஜீரியொ ஒரு குடியேசு ொடொே ைொறியது.

3. 10 ைட்சம் மேதயறி குண்டுேமள ேொங்குே

ற்ேொே, பொதுேொப்பு அமைச்சேம், எந் நிறுேனத்துடனொன

`400 ரேொடி ைதிப்பிைொன ஒப்பந் த்தில் மேதயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. தபாருளாதார தேடிதபாருட்கள் நிறுவனம் 
ஆ. இராணுே தளோட ததாழிற்சாநல ோாியம்
இ. ஹிந்துஸ
் தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ
் லிட்
ஈ. பாரத் எதலக்ட்ரானிக்ஸ
் லிட்
❖ பொதுேொப்பு அமைச்சேத்தின் பொதுேொப்பு
மேதயறி குண்டுேளுக்ேொே

ளேொடங்ேள் தேொள்மு ல் பிரிவு, பத்து இைட்சம் பல்முமன

ொக்பூமேச் சொர்ந்

எக்ேனொமிக் எக்ஸ்ப்ரளொசிவ்ஸ் நிறுேனத்துடனொன்

ஒப்பந் த்தில் மேதயழுத்திட்டுள்ளது. பொதுேொப்பு ஆேொய்ச்சி ரைம்பொட்டு நிறுேனம் (DRDO) / தடர்மினல்
பொலிஸ்டிக் ஆேொய்ச்சி ஆய்ேேத் ொல் இந் க் மேதயறி குண்டுேள் ேடிேமைக்ேப்பட்டுள்ளன. முன்னர்,
இர ரபொன்ற யொரிப்புேமள, ேொணுே ளேொட த ொழிற்சொமை ேொரியைொனது இறக்குைதிரயொ அல்ைது
யொரிக்ேரேொ தசய்துதேொண்டிருந் ன.
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இமையேழி

திமேப்படத் திருவிழொவின் தபயர் என்ன?
அ. காந்தி பிலிவமாற்சேம் 
ஆ. வதசத்தந்நத உற்சேம்
இ. மகாத்மா ேிழா
ஈ. மகாத்மா பற்றி அறிக
❖ ைேொத்ைொ ேொந்தியின் 150ஆேது பிறந் ஆண்டு விழொவின் இேண்ைொண்டு தேொண்டொட்டத்தின் இறுதி
நிேழ்வின் ஒருபகுதியொே திமேப்படப்பிரிவு, “ேொந்தி பிலிரைொற்சேம்” என்றதேொரு நிேழ்மே ஏற்பொடு
தசய்திருந் து. ஒருேொேேொைம் நீண்ட இவ்விமையேழி திமேப்பட விழொ, திமேப்படப்பிரிவின் ேமைத்
ளத்திலும் அ ன் யூடியூப் அமைேரிமசயிலும் ஒளிபேப்பப்பட்டது. ைேொத்ைொ ேொந்தியின் பிறந்

ொள்

அக்.2 அன்று உைேம் முழுேதும் தேொண்டொடப்படுகிறது. முன்னொள் பிே ைர் ைொல் பேதூர் சொஸ்திரியின்
பிறந்

ொளும் அர

5.மூன்றொம்

ொளில் தேொண்டொடப்படுகிறது.

மைமுமறமயச் சொர்ந்

எந்

மு ன்மை ரபொர் பீேங்கியிலிருந்து, DRDO, பீேங்கி எதிர்ப்பு

ேட்டமள ஏவுேமைமய (anti-tank guided missile) பரிரசொ மன தசய் து?
அ. அா்ஜுன் 
ஆ. ேிராத்
இ. கட்டதபாம்மன்
ஈ. கருட்
❖ பொதுேொப்பு ஆேொய்ச்சி ைற்றும் ேளர்ச்சி அமைப்பொனது (DRDO) உள் ொட்டில் உருேொக்ேப்பட்ட ரைசர்
தபொருத் ப்பட்ட பீேங்கி எதிர்ப்பு ேட்டமள ஏவுேமைமய (ATGM) தேற்றிேேைொே ரசொ மன தசய் து.
இந் ஏவுேமை, ைேொேொட்டிே ைொநிைத்தின் அேைது ேரிலிருந்து மூன்றொம் மைமுமறமயச் சொர்ந் ,
‘அர்ெூன்’ என்ற மு ன்மை ரபொர் பீேங்கியிலிருந்து பரிரசொ மன தசய்யப்பட்டது. இந்

ATGM, பல்

ரேறு ளங்ேளிலிருந்து ஏவுே ற்ேொன திறனுடன் உருேொக்ேப்பட்டுள்ளது.

6. 2020 அக்ரடொபரில்

டத் ப்பட்ட, இந்தியொ ைற்றும் அயல் ொட்டில் ேொழும் இந்திய ஆேொய்ச்சியொளர்ேள்

பங்ரேற்ற உைேளொவிய தைய்நிேர் உச்சிைொ ொட்டின் தபயர் என்ன?
அ. நேபே் 
ஆ. அஸ
் நபயா்
இ. அக்யூதமன்
ஈ. ஸ
் பாா்க்
❖ அக்.2 அன்று பிே ைர்

ரேந்திே ரைொடி, Vaishwik Bharatiya Vaigyanik (VAIBHAV) உச்சிைொ ொட்மடத்

த ொடங்கிமேத் ொர். இவ்வுச்சிைொ ொடு, இந்தியொ ைற்றும் அயல் ொட்டில் ேொழும் ஆேொய்ச்சியொளர்ேள்
ைற்றும் ேல்வியொளர்ேளுக்ேொன பன்னொட்டு தைய்நிேர் ைொ ொடொகும். இது, அக்ரடொபர் 2 மு ல் 31 ேமே
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டத் ப்படவுள்ளது. இந் உச்சிைொ ொடு அறிவியல் ைற்றும் த ொழினுட்பம் த ொடர்பொன விேொ ங்ேளுக்கு
ஒரு ளத்ம உருேொக்கித் ருகிறது.

7.ேம்ரபொடியொவுக்ேொன இந்தியொவின் அடுத்

தூ ேொே நியமிக்ேப்பட்டுள்ள இந்திய அதிேொரி யொர்?

அ. வதேயானி உத்தம் வகாப்ரகவட 
ஆ. தரஞ்சித் சிங் சந்து
இ. ஹா்ஷ் ோ்தன் ஷ்ாிங்களா
ஈ. நே்வதஜ் சா்னா
❖ ேம்ரபொடியொவுக்ேொன இந்தியொவின் அடுத் தூ ேொே இந்திய தேளியுறவு ரசமே அதிேொரி ர ேயொனி
உத் ம் ரேொப்ேேரட நியமிக்ேப்பட்டுள்ளொர். இம தேளியுறவு அமைச்சேம் அறிவித்துள்ளது. 1999’ஆம்
ஆண்டு இந்திய தேளியுறவு ரசமே அதிேொரியொன தசல்வி. ர ேயொனி உத் ம் ரேொப்ேேரட, ற்ரபொது
தேளியுறவு அமைச்சேத்தின் இமைச்தசயைொளேொே பணியொற்றி ேருகிறொர். அேர் தபர்லின், இசுைொ
-ைொபொத், ரேொம் ைற்றும் நியூயொர்க்கில் உள்ள இந்தியத்தூ ேேங்ேளில் பணியொற்றியுள்ளொர்.

8. COVID-19 சிகிச்மசக்ேொே, மிேவும் தூய்மைப்படுத்

ப்பட்ட ‘ஆன்டிசீேொ’மே உருேொக்கியுள்ள அமைப்பு

எது?
அ. ICMR 
ஆ. AIIMS
இ. JIPMER
ஈ. CSIR
❖ இந்திய ைருத்துே ஆேொய்ச்சிக் ேழேைொனது (ICMR) COVID-19

டுப்பு ைற்றும் சிகிச்மசக்ேொே மிேவும்

தூய்மைப்படுத் ப்பட்ட ‘ஆன்டிசீேொ’மே உருேொக்கியுள்ளது. ICMR ைற்றும் மெ ேொபொத்ம ச் சார்ந்த
பரயொைொஜிக்ேல் E. லிட் ஆகியமே COVID-19 சிகிச்மச ைற்றும் ர ொய்த் டுப்புக்ேொே விைங்குேளிடம்
இருந்து தபறப்பட்ட மிேவும் தூய்மைப்படுத் ப்பட்ட எதிர்-ஊனீமே உருேொக்கியுள்ளன. இது, முன்னர்,
பல்ரேறு மேேஸ் & பொக்டீரியொ த ொற்றுர ொய்ேளுக்கு சிகிச்மசயளிப்ப ற்ேொே ைருத்துே அறிவியலில்
பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது.

9.சுேச் சுந்

ர் சமு ொயிக் தசளச்சொையொ பேப்புமேயில் மு லிடம் பிடித் ைொநிைம் எது?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. குஜராத் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. உத்தர பிரவதசம்
❖ ேொந்தி தெயந்திமய முன்னிட்டு, சுேச் பொேத் திேொஸ் - 2020 தேொண்டொடப்பட்டது; இதில், சுேச் பொேத்
விருதுேள் ேழங்கும் நிேழ்வும் அடங்கும். 2019 ே.1 மு ல் 2020 ஏப்ேல்.30 ேமே ஏற்பொடு தசய்யப்பட்ட
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சுேச் சுந் ர் சமு ொயிக் தசளச்சொையொ பேப்புமேயில், குெேொத் ைொநிைத்திற்கு மு ல் பரிசு கிமடத்துள்ளது.
மிழ் ொட்டின் திருத ல்ரேலிக்கு, ‘சிறந் ைொேட்ட விருது’ கிமடத்துள்ளது.

10. “Time Use Survey in India” என்ற ஆய்ேறிக்மேமய தேளியிட்டுள்ள நிறுேனம் எது?
அ. பில் & தமலிண
் டா வகட்ஸ
் அறக்கட்டநள
ஆ. வதசிய புள்ளியியல் அலுேலகம் 
இ. பிரதம்
ஈ. ஐநா ேளா்ச்சித் திட்டம்
❖ ர சிய புள்ளியியல் அலுேைேைொனது (NSO) 2019 ெனேரி மு ல் டிசம்பர் ேமேயிைொன ேொைேட்டத்தில்,
“இந்தியொவில் ர ேப்பயன்பொட்டு ஆய்மே” டத்தியது. இந் ஆய்வின் முடிவு, சமீபத்தில், ஓர் அறிக்மே
ேடிவில் தேளியிடப்பட்டது. ஊதியம் பெற்ற தசயல்பொடுேள், பேொைரிப்பு தசயல்பொடுேள், ஊதியம் தபறொ
தசயல்பொடுேள் ரபொன்றேற்றுக்ேொே தசைவிடப்பட்ட ர ேத்ம

இந்

ஆய்வு அளவிடுகிறது.

ேர்ப்புற

ைற்றும் ஊேேங்ேளில் உள்ள 1,38,799 வீடுேமள உள்ளடக்கிய இந் ஆய்மே NSO டத்தியது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.எந்த அமைப்பின்கீழ், ‘E Way Bill’ செயல்படுத்தப்படுகிறது?
அ. மத்திய நேரடி வரிகள் வரரியம்
ஆ. மத்திய மறைமுக வரிகள் மை்றும் சுங்கங்கள் வரரியம் 
இ. அமலரக்க இயக்குேரகம்
ஈ. ேிதி ஆறையம்
❖ ‘E Way Bill’ முமறமய ைத்திய ைமறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியம் (CBIC) செயல்படுத்துகிறது.
GST’இல் பதிவு செய்த ஒருவர் `50,000’க்கு மைல் ைதிப்புள்ள சபாருட்கமள ‘E Way Bill’ இல்லாைல்
சகாண்டு செல்லமுடியாது. 2020 செப்டம்பர் ைாதத்தில் 5.74 மகாடிக்கும் அதிகைான ‘E Way Bill’கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதிச்செயலாளர் Dr. அஜய் பூஷன் பாண்மட அண்மையில் சதரிவித்தார். இது,
நாட்டில் வணிக நடவடிக்மககள் புத்துயிர் சபற்றுள்ளதன் அமடயாளைாகக் கருதப்படுகிறது.

2.எவ்வமைப்பால், தரவு ஆளுமக தரக்குறியீடு (Data Governance Quality Index) ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது?
அ. ஐக்கிய ேரடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டம்
ஆ. உலக ப ரருளரதரர மன்ைம்
இ. ப ரருளியல் கூட்டுைவு மை்றும் வளர்ச்சிக்கரன அறம ் ு
ஈ. NITI ஆநயரக் 
❖ தரவு ஆளுமகத் தரக் குறியீடு ஆய்விமன நாட்டின் ைதியுமரகைான NITI ஆமயாக், அதன் வளர்ச்சிக்
கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு அலுவலகத்தால் நடத்துகிறது. ைத்திய துமறொர் திட்டங்கள் ைற்றும்
ைத்திய நிதியுதவி திட்டங்கமளச் செயல்படுத்துவதில் பல்மவறு அமைச்ெகங்கள் அல்லது துமறகளின்
செயல்திறமன ைதிப்பீடு செய்வமத இந்த ஆய்வு மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. தரவு ஆளுமகத் தரக்
குறியீட்டு ஆய்வின்கீழ், 65 துமறகளுள் உரங்கள் துமற இரண்டாவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.

3.எந்த

வங்கிமய நடத்துவதற்கு இயக்குநர்கள் குழுமத்தை நியமிக்க, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ஒப்புதல்

அளித்துள்ளது?
அ. YES வங்கி
ஆ. தனலக்ஷ்மி வங்கி 
இ. PMC வங்கி
ஈ. லக்ஷ்மி விலரஸ
் வங்கி
❖ தனலக்ஷ்மி வங்கிமய நடத்துவதற்கு இயக்குநர்கள் குழுைத்மத நியமிக்க இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI)
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வங்கிமய நடத்துவதற்கு ஜி சுப்பிரைணிய ஐயர் தமலமையிலான மூன்று மபர்
சகாண்ட இமடக்கால இயக்குநர்கள் குழுைத்திற்கு ரிெர்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக, பங்குதாரர்கள் அமனவரும், வங்கியின் மைலாண்மை இயக்குநர் ைற்றும் தமலமைச்
செயல் அதிகாரியாக சுனில் குர்பாக்ொனிமயத் சதரிவு செய்வதற்காக வாக்களித்தனர்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

அக்ட ாபர்

12

4.ஆண்டுமதாறும் பன்னாட்டு அகிம்மெ நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற மததி எது?
அ. அக்நடர ர் 01
ஆ. அக்நடர ர் 02 
இ. அக்நடர ர் 03
ஈ. அக்நடர ர் 04
❖ ைகாத்ைா காந்தியின் பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில் அக்மடாபர்.2ஆம் தைதிதை ஐநா அமவ
ஆண்டுமதாறும் பன்னாட்டு அகிம்மெ நாளாகக் சகாண்டாடுகிறது. 2007 ஜூன்.15 அன்று தீர்ைானம்
ஒன்மற நிமறமவற்றியதன்மூலம் ஐநா சபாது அமவ இந்நாமள அறிவித்தது. கல்வி & விழிப்புணர்வு
மூலம் அகிம்மெயின் ொராம்ெத்மத பரப்புவமத இந்த நாளின் மநாக்கைாகும். ைகாத்ைா காந்தி தனது
அகிம்மெ இயக்கைான, ‘ெத்யாகிரகத்தின்’ மூலம் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்டவராவார்.

5.செய்திகளில் இடம்சபற்ற ைாதாபி பூரி புச், எந்த அமைப்பின் முதலாவது முழுமநர சபண் உறுப்பினராக
உள்ளார்?
அ. RBI
ஆ. SEBI 
இ. IRDAI
ஈ. PFRDA
❖ இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியத்தின் (SEBI) முதல் முழுமநர சபண் உறுப்பினர் ைாதாபி
பூரி புச் ஆவார். தனியார் துமறயிலிருந்து SEBI வாரியத்திற்கு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட முதல்
நபரும் இவராவார். 2020 அக்மடாபர் 4 முதல் மைலும் ஓராண்டுக்கு அவரது பதவிக்காலத்மத நீட்டித்து
அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

6.ஒடிொ

மொதமன தளத்திலிருந்து பரிமொதமன செய்யப்பட்ட, அணுவாயுதங்கமள தாங்கிச் செல்லும்

திறன்சகாண்ட மீஉயர் ஏவுகமணயின் சபயர் என்ன?
அ. வீர்
ஆ. பசளரியர 
இ. அக்னி VII
ஈ. நதஜஸ
்
❖ ‘செளரியா’ என்ற சபயரிலான உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட அணுவாயுதங்கமள தாங்கிச் செல்லும்
திறன்சகாண்ட மீஉயர் ஏவுகமணமய இந்தியா தனது ஒடிொ மொதமன தளத்திலிருந்து மொதமன
செய்தது. இந்த ஏவுகமண 1000 கிமீ சதாமலவுக்கு அப்பாலுள்ள இலக்குகமளத் தாக்கி அழிக்கும்
திறன் சபற்றது. ‘செளரியா’, இந்தியாவின் K-15 ஏவுகமணயின் தமர வமகயினதாகும். 200 கிமலா
முதல் 1000 கிமலா வமரயிலான எமடமயத் தாங்கிச் செல்லும் திறன்சகாண்டதாகும் இது.
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7.எந்தத் தமலவரின் பிறந்தநாளின்மபாது, ‘உலக பண்மண விலங்குகள் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது?
அ. ‘மகரத்மர’ கரே்தி 
ஆ. ‘ப ருே்தறலவர்’ கரமரரஜர்
இ. ஆ ிரகரம் லிங்கன்
ஈ. வ. உ. சிதம் ரனரர்
❖ ைகாத்ைா காந்தியின் பிறந்தநாளான அக்.2 அன்று ‘உலக பண்மண விலங்குகள் நாள்’ சகாண்டாடப்ப
-டுகிறது. ‘உலக விலங்குப்பாதுகாப்பு & விலங்குகளுக்கான ஆசியக்கூட்டணி’ உள்ளிட்ட பல்மவறு
பன்னாட்டு அமைப்புகளால் கடந்த 1983ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நாள் அனுெரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த
ஆண்டில், ‘Pledge to #FastAgainstSlaughter’ என்ற பரப்புதர நமடசபற்றது.

8.எந்நகரின் வனப்பரப்மப அதிகரிப்பதற்காக இந்தியக்கடற்பமட ‘வான்வழி விமதப்பு’ செயல்முமறமய
மைற்சகாண்டது?
அ. சென்னன
ஆ. மும்னை
இ. விசரக ் ட்டினம் 
ஈ. திருவனந்தைுரம்
❖ இந்தியக்கடற்பமடயானது சபருநகர விொகப்பட்டின ைாநகராட்சியுடனிமணந்து விொகப்பட்டினத்தில்
‘வான்வழி விமதப்மப’ மைற்சகாண்டது. இம்முயற்சி, விொகப்பட்டினம் ைற்றும் அதமனச்சுற்றியுள்ள
பகுதிகளில் வனப்பரப்மப அதிகரிக்கும் மநாக்கம் சகாண்டது. கடற்பமட உலங்கூர்திகளில் இருந்து
ஐந்து இடங்களில் கிட்டத்தட்ட 6.25 டன் விமதப்பந்துகள் வீெப்பட்டுள்ளன.

9.சபண்கள் குறித்த வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்ை நான்காவது உலக ைாநாட்மட நடத்திய நாடு எது?
அ. இே்தியர
ஆ. சீனர 
இ. ஐக்கிய அபமரிக்கர ேரடுகள்
ஈ. ஜ ் ரன்
❖ சபண்கள் சதாடர்பான நான்காவது உலக ைாநாட்மட ஐநா அமவ கடந்த 1995 செப்டம்பரில் சீனாவின்
சபய்ஜிங்கில் நடத்தியது. இம்ைாநாட்டின் 25ஆவது ஆண்டுவிழா அண்மையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இம்ைாநாட்டில் ைத்திய சபண்கள் ைற்றும் சிறார்கள் மைம்பாட்டு அமைச்ெர் ஸ்மிருதி இரானி பங்மகற்றார்.
மதசிய ஊட்டச்ெத்து இயக்கம் உட்பட இந்தியாவில் மைற்சகாள்ளப்பட்டு வரும் முன்சனடுப்புகள் குறித்து
அவர் அப்மபாது எடுத்துமரத்தார்.
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10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘P-8A’ என்னும் கடல்ொர் மராந்து வானூர்தி ொர்ந்த நாடு எது?
அ. சீனர
ஆ. ஐக்கிய அபமரிக்க ேரடுகள் 
இ. ஜ ் ரன்
ஈ. இஸ
் நரல்
❖ ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளின் (USA) கடற்பமடமயச் ொர்ந்த ‘P-8A’ என்ற கடல்ொர் மராந்து வானூர்தி,
அந்தைான் & நிக்மகாபார் தீவுகளின் மபார்ட் பிமளரில் தமரயிறங்கியது. இருதரப்பு தளவாடங்கள் ஆதரவு
ஒப்பந்தத்தின்கீழ் எரிசபாருள் நிரப்புவதற்காக USA P-8A வானூர்தி மபார்ட் பிமளரில் தமரயிறங்கியது
இதுமவ முதன்முமறயாகும். இந்த ஒப்பந்தம், ‘Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)’
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘இந்தியா P V எட்ஜ் 2020’ என்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தத ஏற்பாடு செய்த நடுவணமைச்ெகம் எது?
அ. எரிசக்தி அமைச்சகை்
ஆ. புதிய ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகை் 
இ. ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் ததரழில்நுட்ப அமைச்சகை்
ஈ. தகவல் ததரடர்பு அமைச்சகை்
❖ இந்தியாவில் அதிநவீன சூரிய மின்னாற்றல் தகடுகள் உற்பத்திமய ஊக்குவிக்க, ‘இந்தியா P V எட்ஜ்
2020’ என்ற தமைப்பில் உைகளாவிய இமணய கருத்தரங்குக்கு NITI ஆயயாக், புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்
-கத்தக்க எரிெக்தி அமைச்ெகம் ைற்றும் இன்சவஸ்ட் இந்தியா ஆகிய அமைப்புகள் ஏற்பாடு செய்தன.
❖ ‘சதாகுதிகள் ைற்றும் உற்பத்தி உபகரணங்கள்’ ைற்றும் ‘விநியயாக ெங்கிலி’ ஆகியமவ பற்றிய
முழுமையான அைர்வு ைற்றும் அடுத்தடுத்த அைர்வுகள் இக்கருத்தரங்கில் நமைசபற்றன. இந்தியாவின்
பிரபை நிறுவனங்களின், 60 தமைமைச் செயல் அதிகாரிகள், இந்தக்கருத்தரங்கில் காசணாலிக்காட்சி
வழியில் பங்யகற்றனர்.

2. ‘CORPAT’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இமையிைான இராணுவப் பயிற்சியாகும்?
அ. ஜப்பரன்
ஆ. இலங்மக
இ. வங்கததசை் 
ஈ. பிரரன்ஸ
்
❖ பாதுகாப்பு அமைச்ெகம் சவளியிட்டுள்ள அண்மைய செய்திக்குறிப்பில், ‘பாங்யகாொகர்’ ைற்றும்
Coordinated Patrol (CORPAT) ஆகிய இரண்டு பயிற்சிகள் அக்யைாபர் முதல் வாரத்தில் இந்தியாவிற்கும்
வங்கயதெத்துக்கும் இமையில் நமைசபறும். ெர்வயதெ கைசைல்மைப்பகுதியில் ெட்ைத்துக்குப் புறம்பான
நைவடிக்மககமள தடுக்கும் யராந்துப்பணியில் இருநாட்டு கைற்பமைகளும் இமணந்து செயல்பை இக்
கூட்டு யராந்துப்பயிற்சி யைற்சகாள்ளப்படுகிறது. பிரதைரின் SAGAR (Security and Growth for All in the
Region) முன்சனடுப்பின் ஒருபகுதியாக இந்தப் பயிற்சிகள் நைத்தப்படுகின்றன.

3.இந்திய சபாது நிர்வாக நிறுவனத்தின் தமைவர் யார்?
அ. பிரதைர்
ஆ. குடியரசுத்தமலவர்
இ. குடியரசுத்துமைத்தமலவர் 
ஈ. பணியாளா் நலத்துறை அறைச்சா்
❖ இந்திய சபாது நிர்வாக நிறுவனம் (IIPA) என்பது ைத்திய பணியாளர் நைத்துமற அமைச்ெகத்தின்கீழ்
இயங்கிவரும் ஓர் ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி அமைப்பாகும். குடியரசுத்துமணத்தமைவர் சவங்மகயா,
IIPA’இன் பதவிவழித் தமைவராக உள்ளார்.ைத்திய பழங்குடியினர் நைத்துமற அமைச்ெர் ஸ்ரீ அர்ஜுன்
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முண்ைா தமைமையில், பழங்குடியினர் நைத்துமற அமைச்ெகமும் இந்திய சபாது நிர்வாக நிறுவனமும்
இமணந்து அண்மையில் “யதசிய பழங்குடியினர் ஆராய்ச்சி ைாநாட்மை” ஏற்பாடுசெய்தன. இரு நாட்கள்
நமைசபற்ற இம்ைாநாடு சைய்நிகர் முமறயில் நைந்யதறியது.

4.அண்மைச் செய்திகளில் இைம்சபற்ற V S காயததான்டி ொர்ந்தது எது?
அ. விமையரட்டு
் ணுை் விமனஞர் 
ஆ. கை
இ. வழக்குமரஞர்
ஈ. அரசியல்வரதி
❖ மும்மப ஏைக்கூைைான புந்யதாலில் நமைசபற்ற ஏைத்தில், `32 யகாடிக்கு விமையபானமத அடுத்து,
VS காயயதான்டியின் அவ்யவாவியம், ஓர் இந்திய கமைஞரின் மிகவும் விமையுயர்ந்த கமைப்பமைப்பு
ஆக ைாறியுள்ளது. கைந்த 1974ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ை அப்சபயரிைப்பைாத எண்சணய் வண்ண
ஓவியத்மத பன்னாட்டு வாங்குபவர் ஒருவர் வாங்கியுள்ளார். இதன்மூைம் VS காயயதான்டியின்
ைற்சறாரு கமைப்பமைப்பு, 2015ஆம் ஆண்டில் நிகழ்த்திய `29.3 யகாடி ொதமனமய இது முறியடித்தது.

5.நைப்பாண்டில் (2020) கைற்பமை பதவியயற்பு விழாமவ நைத்திய நகரம் எது?
அ. திருவனந்தபுரை்
ஆ. விசரகப்பட்டிணை் 
இ. தகரச்சின்
ஈ. தசன்மன
❖ நைப்பாண்டு (2020) கைற்பமை பதவியயற்பு விழா, விொகப்பட்டிணத்தில் நைத்தப்பட்டுள்ளது. விழாவின்
யபாது, நைப்பாண்டு குடியரசு நாளன்று அறிவிக்கப்பட்ை வீரதீரச் செயல் புரிந்யதாருக்கான விருதுகள்
வழங்கப்பட்ைன. கைற்பமைத் துமணத்தமைவர் அதுல் குைார் சஜயின், கைந்த ஆண்டு (2019) சிறப்பாக
செயல்பட்ை புகழ்சபற்ற கைற்பமை அைகுகளுக்கு, சிறப்புப் பாராட்டுப் பத்திரங்கமள வழங்கினார்.

6.அண்மைச் செய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘PARAM சித்தி – AI’ என்றால் என்ன?
அ. ைீ த்திறன் கைினி 
ஆ. எந்திர ைனிதன்
இ. ஆைில்லர வரனூர்தி
ஈ. ஏவுகமை
❖ நவீன கணித்திறன் வளர்ச்சி மையைானது (C-DAC) இந்தியாவின் மிகப்சபரிய HPC-AI மீத்திறன்
கணினியான, ‘பரம் சித்தி – AI’ஐ அமைக்கவுள்ளது. இந்த முயற்சிக்கு CDAC அறிவியைாளர் ைற்றும்
திட்ை இயக்குநர் அபியேக் தாஸ் தமைமைதாங்கினார். இதற்கு ைத்திய மின்னணு ைற்றும் தகவல்
சதாைர்பு அமைச்ெர் இரவிெங்கர் பிரொத் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
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❖ இந்த மீத்திறன் கணினியில் (super-computer), 210 AI சபட்ைாபிளாப்கள் இருக்கும்; இது NVIDIA DGX
சூப்பர்POD கட்ைமைப்பிதன அடிப்பமையாகக்சகாண்டு இருக்கும்.

7.ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, எந்தக் காடு, வனத்திலிருந்து ெவானா புல்சவளியாக ைாறும் அபாயத்தில்
உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது?
அ. தசரமலக்கரடுகை், தைற்குத்ததரடர்ச்சி ைமல
ஆ. அமைசான் ைறைக்காடுகள் 
இ. கரங்தகர ைறைக்காடுகள்
ஈ. சதுப்புநிலக்கரடுகை், பிச்சரவரை்
❖ யநச்ெர் கம்யூனியகேன்ஸ் இதழில் சவளியிைப்பட்ை ஓர் அண்மைய ஆய்வில், சவப்பைண்ைை ைமழக்
காடுகளின் சநகிழ்திறன் 2 கூடுதல் தீவிர சூழ்நிமைகளின்கீழ் ஆராயப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின்படி,
அயைொனில் ைமழப்சபாழிவின் அளவு மிகவும் குமறந்துள்ளது; இதன் காரணைாக நாற்பது ெதவீதம்
வமரயிைான வனப்பரப்புகள் ெவானா புல்சவளிப்பரப்பாக ைாறும் அபாயத்தில் உள்ளன. புமதப்படிவ
எரிசபாருட்கமள எரிப்பதால் ஏற்படும் தாக்கத்மதயும் இந்த ஆய்வு உருவகப்படுத்தியுள்ளது.

8.தனது வணிக சைன்சபாருள் சதாகுப்புக்கு ‘Workspace’ என ைறுசபயரிட்டுள்ள சதாழினுட்ப நிறுவனம்
எது?
அ. றைக்ம ாசாப்ட்
ஆ. கூகுள் 
இ. IBM
ஈ. மசாம

ா

❖ கூகிள் தனது வணிக கருவிகளின் சதாகுப்புக்கு, ‘Google Workspace’ என மறுபபயரிட்டுள்ளது. மின்
-அஞ்ெல் ைற்றும் ஆவணத்திருத்தம் உள்ளிட்ை இந்தத்சதாகுப்பு முன்னர் ‘G Suite brand’ என்ற பபயரில்
அறியப்பட்ைது. 2016ஆம் ஆண்டில் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. ெக ஊழியர்களுைன் காசணாளிவழி
அரட்மைமய ஒருங்கிமணப்பது உள்ளிட்ை சிை புதிய அம்ெங்கமளயும் கூகிள் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

9.சூரிய ஆற்றல் துமறயில் புத்தாக்கம் குறித்த டிஜிட்ைல் ைாநாட்மை, இந்தியா, எந்நாட்யைாடு இமணந்து
நைத்தவுள்ளது?
அ. பிரரன்ஸ
்
ஆ. தஜர்ைனி
இ. இஸ
் தரல் 
ஈ. ஐக்கியப் தபரரசு
❖ சதாழில்நுட்ப ஒத்துமழப்பில் சிறப்பு கவனஞ்செலுத்தி COVID-19 மவரசுக்கு எதிரான யபாராட்ைத்தில்
இருதரப்பு ஒத்துமழப்மப முன்சனடுக்க, இந்தியாவும் இஸ்யரலும் ஒப்புக்சகாண்டுள்ளன. இந்தியப்
பிரதைர் நயரந்திர யைாடி & இஸ்யரலிய பிரதைர் சபஞ்ெமின் சநதன்யாகு ஆகியயாருக்கு இமையிைான
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சதாமையபசி உமரயாைலின்யபாது, சூரிய ஆற்றல் துமறயில் புத்தாக்கம் குறித்த டிஜிட்ைல் ைாநாட்மை
நைத்த இரு தமைவர்கள் ஒப்புக்சகாண்ைனர்.

10. ‘டிஜிட்ைல் யெவா யெது திட்ைத்மத’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைாநிை அரசு எது?
அ. ைத்திய பிரததசை்
ஆ. குஜரரத் 
இ. அஸ
் ஸரை்
ஈ. உத்தரகை
் ட்
❖ குஜராத் ைாநிை அரொனது அண்மையில் ைாநிைத்தின் கிராைப்புறங்களுக்காக, ‘டிஜிட்ைல் யெவா யெது
திட்ைத்மத’ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத்திட்ைத்தின்கீழ், குடிைக்களுக்கு பஞ்ொயத்து ைட்ைத்தில் பல்யவறு
சபாதுநைச்யெமவகளுக்கான இமணய அணுகல் கிமைக்கப்சபறும்.
❖ கிராைப் பஞ்ொயத்துகமள கண்ணாடியிமழ வமையமைப்பின்மூைம் இமணப்பமத யநாக்கைாகக்
சகாண்ை, ‘பாரத் சநட் திட்ைத்தின்’கீழ் இந்த, ‘டிஜிட்ைல் யெவா யெது’ திட்ைம் சதாைங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ைத்திய அரசின் இ-ெஞ்சீவினி திட்ைத்தில் ைருத்துவ ஆயைாெமனகமளப் சபறுவதில் யதசிய அளவில்
தமிழ்நாட்டின் ைதுமர ைாவட்ைம் இரண்ைாமிைத்தில் உள்ளது. இந்தச்யெமவமய அதிகம் பயன்படுத்திய
ைாநிைங்களுள் தமிழ்நாடு முதலிைத்தில் உள்ளது. சபாதுைக்கள் அமையபசிமூைம் ைருத்துவர்கமளத்
சதாைர்புசகாண்டு யநாய்களுக்கான ைருந்து, ைாத்திமரகள் பரிந்துமரச்சீட்டு சபறும் வமகயில் இெஞ்சீவினி என்ற திட்ைத்மத ைத்திய அரசு கைந்த ஏப்ரல்.13 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. தேசிய தூய்மை கங்மக திட்டமானது இந்திய வனவுயிரி நிறுவனத்துடன் இமைந்து எந்ே வனவுயிரி
தேொடர்பொன திட்டத்மேத் தேொடங்கியுள்ளது?
அ. வங்கப்புலி
ஆ. ஓங்கில் 
இ. கடலாமை
ஈ. கடற்குதிரை
❖ தேசிய தூய்மை கங்மக திட்டைொனது இந்திய வனவுயிரி நிறுவனம் & வனத்துமை ஆகியவற்றுடன்
இமைந்து ‘எனது கங்மக எனது ஓங்கில்’ என்ை திட்டத்மேத் தேொடங்கியுள்ளது. 2020 அக்.5 அன்று
அனுசரிக்கப்பட்ட, கங்மகயொற்றில் வொழும் ஓங்கில்கள் நொமள முன்னிட்டு இது தேொடங்கப்பட்டது.
கங்மகயொற்றின் குறுக்தக பல்தவறு இடங்களில் ஓங்கில்கள் சொர்ந்ே சூழல் சுற்றுலொ திட்டமும் தேொடங்
-கப்பட்டது. இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ், கங்மக ஓங்கில்களின் எண்ணிக்மக கைக்தகடுப்பு நடத்ேப்பட்டு
விழிப்புைர்வு பரப்புமரகள் நடத்ேப்படும்.

2.புதிய தவளொண் தேொழினுட்பத்மே விளம்பரப்படுத்துவேற்கொக, எந்நிறுவனத்துடன் இந்திய உழவர்கள்
உர கூட்டுைவு நிறுவனம் (IFFCO) கூட்டிமைந்துள்ளது?
அ. பிரஸாா் பாரதி 
ஆ. பத்திாிமக தகவல் அலுவலகை்
இ. இந்திய பத்திாிமக அறக்கட்டமை
ஈ. ANI செய்தி முகமை
❖ புதிய தவளொண் தேொழில்நுட்பங்கள் & புத்ேொக்கங்கமள ஊக்குவிக்கவும், அமவ குறித்ே நிகழ்ச்சிகமள
ஒளிபரப்பவும், இந்திய உழவர்கள் உர கூட்டுைவு நிறுவனம் (IFFCO) ைற்றும் பிரஸொர் பொரதி ஒப்பந்ேம்
ஒன்றில் மகதயழுத்திட்டுள்ளன. இந்ே ஒப்பந்ேத்தின்படி, தவளொண்துமையில் பயன்படுத்ேப்பட்டு வரும்
பல்தவறு புதிய தேொழில்நுட்பங்கமள பற்றிய நிகழ்ச்சிகள், உழவர்களின் நலனுக்கொக எளிய தைொழி
நமடயில் 30 நிமிட தேொடரொக தூர்ேர்ஷன் கிஸொன் தேொமலக்கொட்சி அமலவரிமசயில் ஒளிபரப்பொகும்.

3.எந்ேப் தபொதுத்துமை வங்கியின் ேமலவரொக திதனஷ்குைொர் கொரொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்?
அ. பாரத வங்கி 
ஆ. பஞ்ொப் ததெிய வங்கி
இ. யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா
ஈ. கனரா வங்கி
❖ திதனஷ் குைொர் கொரொமவ பொரே வங்கியின் (SBI) ேமலவரொக நடுவைரசு நியமித்துள்ளது. 2020 அக்.7
முேல் மூன்ைொண்டு கொலத்திற்கு அவர் SBI வங்கியின் ேமலவரொக தபொறுப்பு வகிப்பொர் என்று ைத்திய
நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு தவளியிட்டுள்ளது.
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❖ ேற்தபொது பொரே வங்கியின் ேமலவரொக உள்ள இரஜ்னிஷ் குைொரின் மூன்ைொண்டுகொல பேவிக்கொலம்
முடிவமடந்ேமே அடுத்து திதனஷ்குைொர் கொரொ புதிய ேமலவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 2016 ஆகஸ்ட்
முேல் SBI’இன் நிர்வொக இயக்குநரொக திதனஷ்குைொர் கொரொ பணியொற்றிவந்ேொர்.

4.தசன்மனயில் தவள்தளொட்டம் பொர்க்கப்பட்ட, இந்தியக் கடதலொரக் கொவல்பமடயின் ஏழொவது தரொந்துக்
கப்பலின் தபயதரன்ன?
அ. விக்ரஹா 
ஆ. விராத்
இ. வராஹா
ஈ. வீா்
❖ தசன்மனமய அடுத்ே கொட்டுப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள L&T கப்பல்கட்டுந்ேளத்ேொல் கட்டப்பட்ட ‘விக்ரகொ’
எனப்தபயரிடப்பட்ட கடதலொரக் கொவல்பமடக்கொன புதிய தரொந்துக்கப்பலின் தவள்தளொட்டம் முமையொக
தேொடங்கிமவக்கப்பட்டது.
❖ கடந்ே 2015’ஆம் ஆண்டு ஏழு தரொந்துக்கப்பல்கள் ேயொரிப்பேற்கொன ஒப்பந்ேத்மே L&T நிறுவனத்திற்கு
பொதுகொப்பு அமைச்சகம் வழங்கியது. இதில் ‘விக்ரம்’, ‘வீர்’, ‘விஜயொ’, ‘வரொஹா’, ‘விரொத்’, ‘வஜ்ரொ’ ஆகிய
ஆறு தரொந்துக்கப்பல்கள் ஏற்கனதவ கடதலொரக் கொவல்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபடு
-த்ேப்பட்டு வருகின்ைன. இவ்வரிமசயில், ‘விக்ரஹொ’ 7ஆவதும் கமடசியுைொகும். தரொந்துக்கப்பல்களின்
வடிவமைப்பு ைற்றும் கட்டுைொனத்மே ஒரு ேனியொர் துமை கப்பல்கட்டுந்ேளம் தைற்தகொள்வது இதுதவ
முேல்முமையொகும்.

5.இந்தியொவில், எந்ே ைொேத்தில், ‘வனவுயிரி வொரம்’ தகொண்டொடப்படுகிைது?
அ. செப்டை்பா்
ஆ. அக்தடாபா் 
இ. நவை்பா்
ஈ. டிெை்பா்
❖ வனவுயிரிகமள தைம்படுத்துவேற்கும் பொதுகொப்பேற்குைொக ஒவ்தவொர் ஆண்டும் அக்.1 முேல் 8 வமர
இந்தியொவில், ‘வனவுயிரி வொரம்’ தகொண்டொடப்படுகிைது. விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவேற்கும் உடனடி
நடவடிக்மககள்மூலம் வனவுயிரிகளின் வொழ்மவ பொதுகொப்பேற்குைொக, 1952ஆம் ஆண்டில் வனவுயுரி
வொரம் கருத்துருவொக்கம் தசய்யப்பட்டது. நடப்பொண்டு, இந்திய வனவுயிரி நிறுவனம், இதுதேொடர்பொக
இமையவழிக் கருத்ேரங்கத் தேொடமர ஏற்பொடு தசய்து வருகிைது.

6.வொங்குபவர்-விற்பவர்

வமலயமைப்மப தைம்படுத்துவேற்கொக, ‘கிஸொன் ரத்’ திைன்தபசி தசயலிமய

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைொநில அரசு எது?
அ. கா்நாடகா

ஆ. அஸ
் ஸாை் 

இ. தைகாலயா

ஈ. குஜராத்
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❖ தவளொண் தபொருட்கமள குறித்ே தநரத்தில் விற்பமன தசய்வேற்கொக அஸ்ஸொம் முேல்வர் சர்பொனந்ேொ
தசொதனொவொல், ‘கிஸொன் ரத்’ என்ை திைன்தபசி தசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளொர். இந்ேச் தசயலி
தேசிய ேகவல் மையத்ேொல் வடிவமைக்கப்பட்டு தேொழில்நுட்ப ரீதியொக பரொைரிக்கப்பட்டு வருகிைது.
வலுவொன வொங்குபவர்-விற்பவர் வமலயமைப்மப நிறுவுவமே இது தநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது.
அஸ்ஸொம் தவளொண்-வணிக ைற்றும் கிரொமிய உருைொற்ைம் திட்டம் (APART) இேமன தவளியிடும்.

7. வரும் நவம்பர்.17 அன்று தைய்நிகரொக நமடதபைவிருக்கும் 12ஆவது BRICS உச்சிைொநொடு, முேலில் எந்ே
நகரத்தில் நமடதபைவிருந்ேது?
அ. சபய்ஜிங்
ஆ. புனித பீட்டர்ஸ
் பர்க் 
இ. ைாஸ
் தகா
ஈ. புது தில்லி
❖ பிதரசில் (B) – இரஷ்யொ (R) – இந்தியொ (I) – சீனொ (C) – தேன்னொப்பிரிக்கொ (S) - (BRICS) நொடுகளின்
12ஆவது உச்சிைொநொடு, வரும் நவம்பர் 17 அன்று தைய்நிகரொக நமடதபைவுள்ளது. தை ைொேம் லடொக்கில்
நிகழ்ந்ே எல்மல தைொேலுக்குப் பின், இந்தியப் பிரேைர் நதரந்திர தைொடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும்
இமையும் முேல் தைய்நிகர் பலேரப்பு கூட்டைொக இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ “BRICS Partnership for Global Stability, Shared Security and Innovative Growth - உலகளொவிய நிமலத்
ேன்மை, பகிரப்பட்ட பொதுகொப்பு ைற்றும் புத்ேொக்க வளர்ச்சிக்கொன BRICS கூட்டொண்மை” என்பது
நடப்பாண்டு (2020) கூட்டத்தின் கருப்தபொருளொகும்.

8.உலக

வர்த்ேக அமைப்பின் (WTO) கூற்றுப்படி, நடப்பொண்டில் (2020) உலக வணிகத்தின் வளர்ச்சி

விகிேம் என்ன?
அ. -1.2 %
ஆ. -5.2 %
இ. -9.2 % 
ஈ. -13.2 %
❖ உலக வர்த்ேக அமைப்பின் (WTO) திருத்ேப்பட்ட வர்த்ேக முன்கணிப்பின்படி, நடப்பொண்டில் (2020)
உலக வணிகம், 9.2 சேவிகிேம் வீழ்ச்சியமடயும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. இருப்பினும், 2021ஆம்
ஆண்டில், உலகம், 7.2% உயர்மவ பதிவுதசய்யும் என WTO ைதிப்பிட்டுள்ளது. முன்னேொக ஏப்ரல்
ைொேத்தில், உலக வர்த்ேகத்தின் அளவு 2020ஆம் ஆண்டில் 13 சேவிகிேத்திற்கும் 32 சேவிகிேத்திற்கும்
இமடயில் வீழ்ச்சியமடயும் என்று உலக வர்த்ேக அமைப்பு கணித்திருந்ேது.
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9.கீழ்க்கண்ட எந்ே தவதியியல் துமையில் பணியொற்றியேற்கொக தவதியியலுக்கொன நடப்பொண்டு (2020)
தநொபல் பரிசு இரண்டு அறிவியலொளர்களுக்கு பகிர்ந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. ைரபணு திருத்தியமைத்தல் 
ஆ. உயிாி – தவதியியல்
இ. ைின் தவதியியல்
ஈ. குவரண
் டம் தவதியியல்
❖ தவதியியல் துமைக்கொன நடப்பொண்டு (2020) தநொபல் பரிசு இம்ைொனுதவல் சொர்தபன்டியர் ைற்றும்
தஜனிபர் A தடளட்னொ ஆகிய இரு தபண் அறிவியலொளர்களுக்கு பகிர்ந்ேளிக்கப்படுவேொக இரொயல்
சுவீட அறிவியல் கழகம் அறிவித்துள்ளது. ைரபணுமவத் திருத்தியமைப்பேற்கொன வழிமுமைமயக்
கண்டறிந்ேேற்கொக அவர்களுக்கு இந்ேப் பரிசு வழங்கப்படுகிைது.
❖ இவர்கள் இருவரும் பொக்டீரியத்தின் தநொதயதிர்ப்பு ைண்டலத்மே ஆய்வுதசய்ேதபொது, ஒரு மூலக்கூறு
கருவிமயக் கண்டறிந்ேனர். அது, ைரபணுவில் துல்லியைொன கீைல்கமள தைற்தகொள்ள உேவுகிைது.
ைரபணு தேொழில்நுட்பத்தின் கூர்மையொன கருவிகளுள் ஒன்ைொன CRISPR / Cas9 ைரபணு கத்ேரிக்
தகொமல பயன்படுத்தி, விலங்குகள், ேொவரங்கள் & நுண்ணுயிரிகளின் ைரபணுமவ மிகத்துல்லியைொக
ைொற்ைவியலும்.

10. 5G தரடிதயொ ைற்றும் தபொக்குவரத்து தீர்வுகமள வழங்குவேற்கொக எரிக்சனுடன் கூட்டிமைந்துள்ள
இந்திய நிறுவனம் எது?
அ. ஜிதயா
ஆ. ஏா்சடல் 
இ. தவாடதபான்
ஈ. ஐடியா
❖ இந்திய தேொமலத் தேொடர்பு தசமவ வழங்குநரொன பொரதி ஏர்தடல், 5G தரடிதயொ வமலயமைப்மப
உருவொக்குவேற்கொன எரிக்சன் நிறுவனத்துடனொன ஒப்பந்ே கொலத்மே நீட்டித்துள்ளது. இந்தியொவில்
ேயொரிக்கப்பட்ட ஐந்ேொம் ேமலமுமைக்தகற்ை எரிக்சன் தரடிதயொ அமைப்பு ேயொரிப்புகள் அமனத்தும்
ஏர்தடல் வொடிக்மகயொளர்களின் இமைய அனுபவத்மே தைம்படுத்தும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது.
இந்தியாவில் அதிக திறன்பபசி பயன்பாடு உள்ளதாக ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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