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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.இணைய பாதுகாப்பு குறித்த அறிவு & ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றத்திற்காக எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அணமச்சரணை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. ஜெர்மனி
ஆ. பிரரன்ஸ
்
இ. ெப்பரன் 
ஈ. சிங்கப்பூர்
❖ இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கிணடயய இணைய பாதுகாப்பு குறித்த கூட்டுறவுப் புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில் ணகதயழுத்திட, பிரதமர் திரு. நயரந்திர யமாடி தணைணமயிைான மத்திய அணமச்சரணை
ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. இயற்ணக எரிைாயு விணையிடலில் தரப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தைளிப்பணடயான
மின்னணு-ஏை நணடமுணறக்கு நடுைைணமச்சரணை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தகால்கத்தா தமட்யரா
இரயிலின் ஒரு திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட தசைவினத்திற்கும் அது அனுமதி அளித்துள்ளது. COVID-19
குறித்த தபாது விழிப்புைர்வு பரப்புணரத் திட்டத்திற்கும் அணமச்சரணை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

2.விழாக்காைங்கணள முன்னிட்டு இந்தியப்பிரதமர் ததாடங்கியுள்ள COVID-19 விழிப்புைர்வு பரப்புரரத்
திட்டத்தின் தபயதரன்ன?
அ. ென் அந்த ரலன் 
ஆ. பரர ் அந்த ரலன்
இ. COVID ெக்ரு ர
ஈ. COVID த ரத ர இந் ியர
❖ அண்ணமயில் பிரதமர் யமாடி, COVID-19 தற்காப்பு நடைடிக்ணககளின் ஒருபகுதியாக, ‘ஜன் அந்யதாைன்’
என்ற பரப்புணரத் திட்டத்ணதத் ததாடங்கிணைத்தார். திருவிழாக்கள், குளிர்காைம் மற்றும் தபாருளாதார
நடைடிக்ணககள் மீண்டும் தசயல்படவுள்ளணத கருத்தில்தகாண்டு இப்பரப்புணர ததாடங்கப்பட்டுள்ளது.
முகமணறப்பு அணியவும், ணககணள நன்றாக கழுைவும், சமூக விைகணை பின்பற்றவும் பிரதமர் யமாடி
அப்யபாது யகட்டுக்தகாண்டார்.

3.உைக பருத்தி ைணிகத்தில், இந்திய உயர்ரக பருத்தியின் புதிய ைணிகப் தபயர் (brand) என்ன?
அ. பரர ் பரு ் ி
ஆ. விய ் கு பரு ் ி
இ. கஸ
் தூரி பரு ் ி 
ஈ. மகரரரெர பரு ் ி
❖ மத்திய ஜவுளித்துணற அணமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, அண்ணமயில், இந்திய பருத்திக்கான முதல்
ைணிகப் தபயணரயும் இைச்சிணனணயயும் தைளியிட்டார். அது, அக்யடாபர்.7 அன்று உைகம் முழுைதும்
தகாண்டாடப்பட்ட இரண்டாைது உைக பருத்தி நாளன்று தைளியிடப்பட்டது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

அக்ட ாபர்

16

❖ இந்தியாவின் உயர்ரக பருத்தி, உைக பருத்தி ைணிகத்தில், ‘கஸ்தூரி பருத்தி’ என்று அணழக்கப்படும்.
இந்திய பருத்திக்கான புதிய இைச்சிணனணயயும் அணமச்சர் அப்யபாது தைளியிட்டார்.

4.தநதர்ைாந்து யபரரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யார்?
அ. நவ்த ெ் ர்னர
ஆ. பிர ீ ப் குமரர் ரரவ ் 
இ. அருண
் குமரர் ிங்
ஈ. ஹர்ஷ் வர் ன் ஷ்ரிங்லர
❖ 1990ஆம் ஆண்ணடச் சார்ந்த மூத்த இந்திய தைளியுறவு யசணை (IFS) அதிகாரியான பிரதீப் குமார் ராைத்
தநதர்ைாந்து யபரரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய தைளியுறவு
அணமச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிக்ணகயின்படி, தற்யபாது இந்யதாயனசிய குடியரசின் இந்திய தூதராக
இருக்கும் பிரதீப் குமார், விணரவில் புதிய பதவிணய ஏற்றுக்தகாள்ைார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5.இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியின் (RBI) புதிய துணை ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர் யார்?
அ. M இரரதெஸ
் வர் ரரவ் 
ஆ. ஆஷிமர தகரயல்
இ. ஜெயந் ் R வர்மர
ஈ. ஷங்கர பித
❖ ரிசர்வ் ைங்கியின் புதிய துணை ஆளுநராக M இராயஜஸ்ைர் ராணை நடுைைரசு நியமித்துள்ளது. அைர்
தற்யபாது RBI’இன் நிர்ைாக இயக்குநராக பணியாற்றி ைருகிறார். மத்திய அணமச்சரணையின் நியமனக்
குழு, இந்த நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, N S விஸ்ைநாதணன அடுத்து RBI’இன் நான்காைது
துணை ஆளுநராக M இராயஜஸ்ைர் ராவ் தபாறுப்யபற்கவுள்ளார்.

6.இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன உற்பத்தி ணமயம் (AMHUB) நிறுைப்படவுள்ள மாநிைம் எது?
அ. மிழ்நரடு 
ஆ. கர்நர கர
இ. தகரளம்
ஈ. தமகரலயர
❖ இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன உற்பத்தி ணமயமானது (Advanced Manufacturing HUB - AMHUB)
தமிழ்நாட்டில் நிறுைப்படவுள்ளது. இது ததாடர்பாக, தமிழ்நாட்டின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் உதவி
நிறுைனமான, ‘The Guidance’ உைக தபாருளாதார மன்றத்துடன் (WEF) கூட்டிணைந்துள்ளது. AMHUB
என்பது WEF ைடிைணமத்த பத்ததான்பது தளங்களுள் ஒன்றாகும். நான்காம் ததாழிற்துணற புரட்சியின்
ைாய்ப்புகணளக் கண்டறிந்து, அைற்றுக்கு உரிய தீர்வுகணள ைழங்குைதன்மூைம், இது, தமிழ்நாட்டில்
உற்பத்தி சூழலியல் அணமப்புக்கு உதவிபுரியும்.
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முதலீட்டில் நிதி

நிறுைனங்கணள அணமக்கவியைாது?
அ. மரல ் ீ வு
ஆ. ம ரரிஷியஸ
் 
இ. ஜ ஷல்ஸ
்
ஈ. தகமன் ீ வுகள்
❖ நிதியியல் நடைடிக்ணக பணிக்குழு ைகுத்துள்ள ைணரயணறகணள பூர்த்திதசய்யாத தமாரிஷியஸ்
அல்ைது பிற களங்களினுணடய அந்நிய யநரடி முதலீட்டில் நிதி நிறுைனங்கணள அணமக்க முடியாது
என்று இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி சமீபத்தில் அறிவித்தது. ரிசர்வ் ைங்கியின் இந்த நடைடிக்ணக, ைங்கி சாரா
நிதி நிறுைனங்களின் ைருடாந்திர ைருைாணய யபரளவுக்கு பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8.முதன்முரையாக, யபார்ப்ஸ் இந்தியா தசல்ைந்தர்கள் பட்டியல் – 2020’இன் முதல் 10 இடங்களுக்குள்
இடம்தபற்ற இந்திய ததாழிைதிபர் யார்?
அ. மகளத ் அதரனி
ஆ. ிவ் நர ரர்
இ. ச ரஸ
் பூனவல்லர 
ஈ. உதய் ககரடக்
❖ சமீபத்தில் தைளியிடப்பட்ட யபார்ப்ஸ் இந்தியா தசல்ைந்தர்கள் பட்டியல் – 2020’இன்படி, ரிணையன்ஸ்
ததாழிற்துணறயின் தணைைர் ததாடர்ந்து பதிமூன்றாம் ஆண்டாக தசல்ைந்த இந்தியராக இருக்கிறார்.
அைரது நிகர மதிப்பு $88.7 பில்லியன் டாைராக உள்ளது. முயகஷ் அம்பானிணயத் ததாடர்ந்து $25.2
பில்லியன் டாைர் தசாத்துக்களுடன் தகளதம் அதானியும், $20.4 பில்லியன் டாைர் தசாத்துக்களுடன்
சிவ் நாடரும் உள்ளனர். முதன்முணறயாக முதல் பத்து இடங்களுக்குள் சீரம் இந்தியா நிறுைனத்தின்
தணைைர் ணசரஸ் பூனைல்ைா இடம்தபற்றுள்ளார்.

9.INOX

ைளி தயாரிப்புகளால் உருைாக்கப்பட்ட மிகப்தபரிய கிரீன்பீல்ட் உயிர்ைளி (oxygen) ஆணைணய

திறந்துணைத்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ. குெரர ்
ஆ. பீகரர்
இ. உ ்

ர பிரத

ம் 

ஈ. ஜரர்க்கண
் ட்
❖ உத்தர பிரயதச மாநில முதைணமச்சர் யயாகி ஆதித்யநாத், காசியாபாத்தின் யமாடி நகரில், மாநிைத்தின்
மிகப்தபரிய உயிர்ைளி ஆணைணயத் திறந்து ணைத்துள்ளார். ததாழிைக மற்றும் மருத்துை ைாயுக்களின்
முன்னணி உற்பத்தியாளர்களான INOX ைளி தயாரிப்புகள் நிறுைனம் இந்த ஆணைணய உருைாக்கி
உள்ளது. இவ்ைாணையின் திட்ட தசைவினம் `135 யகாடியாகும். இந்த ஆணை, நாதளான்றுக்கு 150 டன்
திரை மருத்துை உயிர்ைளிணய உற்பத்தி தசய்யும் திறன்தகாண்டதாகும்.
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10.அண்ணமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘SARDP-NE’ என்பணத தசயல்படுத்தும் நடுைைணமச்சகம் எது?
அ. ரசலப் தபரக்குவர ் த & ஜநடுஞ் ரசலகள் அசம ் கம் 
ஆ. மூக நீ ி & அ ிகரரமளி ் ல் அசம ் கம்
இ. வீ ் டு வ

ி & நகர்ப்புற வறுசம ஒழிப்பு அசம ் கம்

ஈ. உழவு & உழவர்கள் நல அசம ் கம்
❖ ைடகிழக்கு பகுதிகளில் சிறப்பு விணரவுச் சாணை யமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீணட இந்த
நிதியாண்டில் மத்திய சாணைப்யபாக்குைரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாணைத்துணற அணமச்சகம் கிட்டதட்ட இரு
மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது. ைடகிழக்கு மாநிைங்களில் தநடுஞ்சாணைகள் அணமக்க, 2020-21’ஆம் நிதி
ஆண்டுக்கு முன்பு `390 யகாடி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. தற்யபாது இயத காைகட்டத்துக்கு இந்தத்
ததாணக `760 யகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதில் `300 யகாடி, அருைாச்சை பிரயதச மாநிைத்தில்
சாணைகணள யமம்படுத்தும் திட்டத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ “Indian Sat” என்ற தபயரில் கருர் மாைட்டத்ணதச் சார்ந்த மாைைர்கள் உருைாக்கிய தசயற்ணகக்யகாள்,
அதமரிக்க விண்தைளி ஆய்வு நிறுைனமான NASA’ஆல் விண்ணில் ஏைப்படவுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.நாடாளுமன்றத் தேர்ேலில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிவெற்றேற்காக இராம்விலாஸ் ெஸ்ொன்
கின்னஸ் சாேனன ெனடத்ோர்; அெர் எந்ேத் வோகுதியிலிருந்து இந்ேச் சாேனனனய புரிந்ோர்?
அ. ஹாஜிப்பூா் 
ஆ. புத்த கயா
இ. பாட்னா சாஹிப்
ஈ. நாளந்தா
❖ ஒடுக்கப்ெட்தடாரின் உரினமகளுக்காகப் தொராடிய மூத்ே அரசியல் ேனலெரும், தலாக் ஜனசக்தி
கட்சியின் நிறுெனருமான இராம்விலாஸ் ெஸ்ொன் ேனது 74ஆம் ெயதில் காலமானார். நாடாளுமன்றத்
தேர்ேலில் அதிக ொக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றனமக்காக கின்னஸ் சாேனன ெனடத்ோர். 1977ஆம்
ஆண்டில் பீகார் மாநிலத்திலுள்ள ஹாஜிப்பூர் வோகுதியிலிருந்து 4.24 இலட்சம் ொக்கு வித்தியாசத்தில்
அெர் வெற்றி வெற்றார். நுகர்தொர் விெகார அனமச்சராக ெணியாற்றி ெந்ே ெஸ்ொனின் மனறவுக்குப்
பிறகு, அெரின் வொறுப்னெ மத்திய அனமச்சர் பியூஷ் தகாயல், கூடுேலாக நிர்ெகித்து ெருகிறார்.

2. ரிசர்வ் ெங்கியின் அண்னமய அறிவிப்பின்ெடி, 2020 டிசம்ெர் முேல், கீழ்க்காணும் எந்ேச் தசனெ, 24x7
(நாள் முழுவதும்) கினடக்கவுள்ளது?
அ. NEFT
ஆ. IMPS
இ. RTGS 
ஈ. BBPS
❖ எதிர்ெரும் 2020 டிசம்ெர் முேல் RTGS (Real Time Gross Settlement) என்ற பணமனுப்பும் முனறயில்
24 மணி தநரமும் (24x7) ெணம் அனுப்ெ முடியும் என இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்ே ோஸ்
அறிவித்துள்ளார். ேற்தொதுள்ள RTGS தசனெயில், ஒரு தெனல நாளில் கானல 7 மணி முேல் மானல
6 மணி ெனர மட்டுதம ொடிக்னகயாளரால் ெணப்ெரிெர்த்ேனனகள் தமற்வகாள்ள முடியும். தநரக்
கட்டுப்ொடுகனள ேளர்த்துெது என்ெது இனணயெழி ெணப்ெரிமாற்றத்னே மிகவும் ெயனுள்ளோக்கும்.
குனறந்ேெட்சம் `2 லட்சத்திலிருந்து உச்செரம்பு ஏதுமில்லாமல் RTGS மூலம் இனி பணமனுப்ெவியலும்.

3.நடப்பாண்டில் (2020) அனமதிக்கான தநாெல் ெரினச வென்ற நெர் / நிறுெனம் யார் / எது?
அ. ஜெசிந்தா ஆஜடா்ன்
ஆ. கிரேட்டா துன்ஜபா்க்
இ. உலக நலவாழ்வு அமைப்பு
ஈ. ஐநா உலக உணவுத் திட்டை் 
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❖ COVID-19 வோற்றுதநாய்க்கு இனடயில் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு உணெளித்ேனமக்காக
ஐநா அனெயின் உலக உணவுத்திட்டத்திற்கு நடப்ொண்டுக்கான (2020) அனமதிக்கான தநாெல் ெரிசு
ெழங்கப்ெட்டுள்ளது. கடந்ே 1961ஆம் ஆண்டில் ஐநா உலக உணவுத்திட்டம் நிறுெப்ெட்டது.
❖ இந்ே ஐநா அனமப்ொனது கடந்ே ஆண்டில் மட்டும் 97 மில்லியன் உலக மக்களுக்கு உேவியுள்ளது.
தமலும், 88 நாடுகனளச் சார்ந்ே 15 பில்லியனுக்கும் அதிகமாதனாருக்கு கடந்ே ஆண்டில் உணவுப்
வொருட்கனள அது ெழங்கியுள்ளது. இந்ேப் ெரிசு ேங்கப்ெேக்கம், ெட்டயம் மற்றும் ெத்து மில்லியன் சுவீட
குதரானாருக்கான காதசானலனயக் வகாண்டுள்ளது.

4.உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்டு DRDO’ஆல் பரிதசாதிக்கப்ெட்ட கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு ஏவுகனணயின்
வெயவரன்ன?
அ. ருத்ேை் 
ஆ. சிவா
இ. சக்தி
ஈ. இமைவா
❖ ஒடிசா கடற்ெகுதியிலிருந்து SU30 MK1 தொர் விமானத்தின்மூலம், தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு
ஏவுகனணயின் (ருத்ரம்) தசாேனன வெற்றிகரமாக நடத்ேப்ெட்டது. இந்திய ொன்ெனடக்காக, ொதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி & தமம்ொட்டு அனமப்பு (DRDO), இந்ே ‘ருத்ரம்’ எனும் முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய உருொன
தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு ஏவுகனணனய ேயாரித்ேது. இந்ே ஏவுகனணயின்மூலம் இந்திய
ொன்ெனட வீரர்கள், வெகு வோனலவிலிருந்தே எதிரி நாடுகளின் தரடார்கள், டிராக்கிங் மற்றும்
ேகெல் வோடர்னெ அழிக்கவியலும்.

5.எந்ேவொரு திட்டத்தின்கீழ், வசாத்து விவர அட்னடகளின் விநிதயாகத்னே பிரேமர் வோடங்கவுள்ளார்?
அ. ஸ
் வாைித்வா 
ஆ. ஸ
் வயை்
இ. ஸ
் வநிதி
ஈ. ஸ
் வீகாா்
❖ பிரேமர் தமாடி, SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village
Areas) திட்டத்தின்கீழ் வசாத்து விவர அட்னடகனள விநிதயாகத்னே வோடங்கவுள்ளார். கடன் வெறதொ
அல்லது இேர நிதி ெயன்ொடுகளுக்காகதொ கிராம மக்கள், ேங்களது வசாத்துகனள, ஒரு நிதி வசாத்ோக
உெதயாகிப்ெேற்கு இந்ே நடெடிக்னக ெழி ெகுக்கும். இந்நிகழ்வின்தொது 132,000’க்கும் தமற்ெட்ட நில
உரினமயாளர்களுக்கு வசாத்து விெர அட்னடகளின் நகல்கள் ஒப்ெனடக்கப்ெடும். அட்னடகனள மாநில
அரசுகளும் மக்களுக்கு விநிதயாகிக்கும்.
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6.நாட்டின் தெனலொய்ப்பு நினலனய மதிப்பிடுெேற்காக வோழிலாளர் அனமச்சகத்ோல் அனமக்கப்ெட்ட
ெல்லுநர் குழுவின் ேனலெர் யார்?
அ. S P முகா்ஜி 
ஆ. சந்ரதாஷ் கங்வாா்
இ. நிா்ைலா சீதாோைன்
ஈ. பியூஷ் ரகாயல்
❖ நாட்டின் தெனலொய்ப்பு நினலகுறித்து மதிப்பீடு வசய்ெேற்காக வோழிலாளர் ெணியகம் அனமக்கப்ெ
-ட்டிருப்ெோக வோழிலாளர் அனமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. SP முகர்ஜி ேனலனமயிலான நிபுணர் குழு
புலம்வெயர்ேல், வோழிற்முனற அனமப்புகள், வீட்டுப்ெணியாளர்கள் குறித்து மூன்று ஆய்வுகள் நடத்தும்.
வகால்கத்ோ ெல்கனலக்கழகத்தின் வகளரெ தெராசிரியரான SP முகர்ஜி ேனலனமயிலான இக்குழுவில்
புகழ்வெற்ற வொருளாோர நிபுணர்கள், புள்ளியிலாளர்கள் மற்றும் அரசலுெலர்கள் இடம்வெற்றுள்ளனர்.

7.வேன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு ெயிற்சிகனள வோடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. ஜப்பான் 
இ. ைரலசியா
ஈ. மதவான்
❖ ஜப்ொனிய ொதுகாப்பு அனமச்சகத்தின் அண்னமய அறிக்னகயின்ெடி, ஜப்ொனின் கடல்சார் ேற்காப்புப்
ெனட, வேன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்கப்ெல் எதிர்ப்புப் ெயிற்சிகனளத் வோடங்கியுள்ளது. இப்ெயிற்சியில்
உலங்கூர்தி ோங்கி கப்ெல் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்ெல் உள்ளிட்ட மூன்று கப்ெல்கள் ஈடுெடுத்ேப்ெட்டன.
முழு வேன்சீனக்கடலும் சீனாொல் உரினமதகாரப்ெடும் நினலயில், அந்நாடு அக்கடலில் அனமந்துள்ள
வசயற்னகத் தீவுகளில் இராணுெ நினலயங்கனள நிறுவியுள்ளது. வேன்சீனக்கடனல சீன தேசம்
இராணுெமயமாக்கியோக ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள் (USA) குற்றஞ்சாட்டிெருகிறது.

8.தம மற்றும் அக்தடாெர் மாதத்தில் வரும் இரண்டாம் சனிக்கிழனமகளில், ெல்லுயிர் வோடர்ொன எந்ேச்
சிறப்புநாள் வகாண்டாடப்ெடுகிறது?
அ. உலக பல்லுயிா் நாள்
ஆ. உலக புலை்ஜபயா்ந்த பைமவகள் நாள் 
இ. உலக பாலுூட்டிகள் நாள்
ஈ. உலக நீ ா்வாழ் விலங்கினங்கள் நாள்
❖ புலம்வெயர்ந்ே ெறனெகள் மற்றும் அெற்றின் ொழ்விடங்கனள ொதுகாக்க தெண்டியேன் அெசியம்
குறித்ே விழிப்புணர்னெ ஏற்ெடுத்துெேற்காக, ஒவ்தொர் ஆண்டும் தம மற்றும் அக்தடாெர் மாேத்தில்
இரண்டாெது சனிக்கிழனமகளில் உலக புலம்வெயர்வு ெறனெகள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது.
புலம்வெயர்ந்ே ெறனெகள் எதிர்வகாள்ளும் அச்சுறுத்ேல்கள், சூழலியலில் அெற்றின் முக்கியத்துெம்
மற்றும் அெற்னறப் ொதுகாக்க தெண்டியேன் அெசியம் ஆகிெற்னற இந்ே நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
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❖ “Birds Connect Our World – புள்ளினங்கள் நம் உலகத்னே இனணக்கின்றன” என்ெது நடப்ொண்டு
(2020) அக்.10 அன்று வகாண்டாடப்ெட்ட உலக புலம்வெயர்ந்ே ெறனெகள் நாளின் கருப்வொருளாகும்.

9.அண்னமயில் தேசிய கடல்சார் அறக்கட்டனளயுடன் கூட்டுதசர்ந்ே TAEF என்ெது எந்ே நாட்டில் அனமந்ே
ஒரு மதியுனரயகமாகும்?
அ. ெப்பான்
ஆ. மதவான் 
இ. பிலிப்மபன்ஸ
்
ஈ. தாய்லாந்து
❖ னேொன் - ஆசியா ெரிமாற்ற அறக்கட்டனள (TAEF) என்ெது னேொனனச் சார்ந்ே ஒரு முன்னணி
மதியுனரயகமும் யுஷான் மன்றத்தின் அனமப்ொளரும் ஆகும். இந்தோ-ெசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒத்துனழ
-ப்னெ தமம்ெடுத்துெேற்காக இந்தியாவின் தேசிய கடல்சார் அறக்கட்டனளயுடனான ஓர் ஒப்ெந்ேத்தில்
னகவயழுத்திட்டுள்ளோல், இது அண்னமச் வசய்திகளில் இடம்வெற்றது. கூட்டு ஆராய்ச்சி வசய்ெனேயும்
இந்ே ஒப்ெந்ேம் தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

10.எந்ே மத்திய அனமச்சகத்தின்கீழ், ‘இராஷ்டிரிய காமதேனு ஆதயாக்’ அனமக்கப்ெட்டுள்ளது?
அ. ஊேக வளா்ச்சி அமைச்சகை்
ஆ. ைீ ன்வளை், கால்நமட போைாிப்பு ைை்றுை் பால்வளத் துமை அமைச்சகை் 
இ. சுை்றுச்சூழல், வனை் & காலநிமல ைாை்ை அமைச்சகை்
ஈ. உழவு & உழவா்கள் நல அமைச்சகை்
❖ இந்திய அரசானது மீன்ெளத்துனற, கால்நனட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்ெளத்துனற அனமச்சகத்தின்கீழ்
இயங்கிெரும் கால்நனட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்ெளத்துனறயின்கீழ், ‘இராஷ்டிரிய காமதேனு ஆதயாக்’
அனமத்துள்ளது. நவீன மற்றும் அறிவியல்பூர்ெ ெழிமுனறகளில் கால்நனட ெளர்ப்னெ ஊக்குவிப்ெதும்,
கால்நனடயினங்கனள ொதுகாப்ெதும் தமம்ெடுத்துெதும் இேன் தநாக்கமாகும்.
❖ ெஞ்சகவ்யப் வொருட்கனளப் ெயன்ெடுத்தித் தீொெளினயக் வகாண்டாடும் தநாக்கத்தோடு, “காமதேனு
தீொெளி அபியான்” ெரப்புனரனய தேசிய காமதேனு ஆதயாக் வோடங்கியுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. TRIFED,

IIT கான்பூர் மற்றும் சத்தீஸ்கர் MFP கூட்டமமப்பு ஆகியவற்றால் இணைந்து த ாடங்கப்பட்ட

முன்தெடுப்பின் தபயர் என்ெ?
அ. Incredible Tribals
ஆ. Tech for Tribals 
இ. Tribal Thrust
ஈ. Tribal Leaders
❖ பழங்குடியிெர் நலத்துமை அமமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய பழங்குடியிெர் கூட்டுைவு சந்ம ப்படுத்து ல்
மமம்பாட்டு கூட்டமமப்பாெது (TRIFED), சத்தீஸ்கர் MFP கூட்டமமப்பு & IIT கான்பூர் ஆகியவற்றுடன்
இமைந்து, “பழங்குடியிெருக்காெ த ாழில்நுட்பம்” என்ை முன்தெடுப்மபத் த ாடங்கியுள்ளது. இது,
சிறு மற்றும் நடுத் ரத் த ாழிற்துமை நிறுவெங்கள் அமமச்சகத்தின் (MSME) ஒத்துமழப்புடன், ‘த ாழில்
முமெவு திைன்மமம்பாட்டுத்திட்டத்தின்’கீழ் த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் அமெத்து
மாவட்டங்களிலும் உள்ள வான் ன் பயொளிகளுக்கு ஆறு வாரங்கள் பயிற்சியளிக்கப்படுகிைது.

2.யாரின் வாழ்க்மக வரலாற்மை, ‘ம

தவச்சவா கரணி’ என்ை மலப்பில், பிர மர் மமாடி தவளியிட்டார்?

அ. Dr பாலாசாகேப் விகே பாட்டீல் 
ஆ. அடல் பிகாாி வாஜ்பாயி
இ. L K அத்வானி
ஈ. ஷியாமா பிரசாத் முகா்ஜி
❖ காலஞ்தசன்ை நாடாளுமன்ை உறுப்பிெர் Dr. பாலாசாமகப் விமக பாட்டீலின் வாழ்க்மக வரலாற்மை
பிர மர் மமாடி அண்மமயில் தவளியிட்டார். ஒருவரின் வாழ்க்மகமய ஓர் உன்ெ மநாக்கத்திற்காக
அர்ப்பணிப்பது எெப்தபாருள்படும், ‘ம தவச்சவா கரணி’ என்ை தபயரில் இந் த் ன்வரலாறு தவளியீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளது. பாலாசாமகப், எழுமுமை நாடாளுமன்ை உறுப்பிெராக பணியாற்றியவராவார். சமூக
பணித்துமையில் அவராற்றிய பங்களிப்புக்காக, கடந் 2010ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு மதிப்புமிக்க, ‘பத்ம
பூஷண்’ விருது வழங்கப்பட்டது.

3.எந்

இந்திய நிறுவெத்தின் நிறுவெர்கள், நடப்பாண்டு (2020) IIFL தவல்த் ஹுருன் இந்தியா 40 &

ாமாக உருவாெ தசல்வந் ர்கள் பட்டியலில் மு லிடம் பிடித்துள்ளெர்?
அ. சசாமமட்மடா (Zomato)
ஆ. சசமராதா (Zerodha) 
இ. உதான்
ஈ. பிளிப்காா்ட்
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❖ பங்குச்சந்ணை ரகு நிறுவெமாெ, ‘தசமரா ா’வின் நிறுவெர்களாெ நிதின் காமத் மற்றும் நிகில் காமத்
ஆகிமயார், நடப்பாண்டு (2020) IIFL தவல்த் ஹுருன் இந்தியா 40 & ாமாக உருவாெ தசல்வந் ர்கள்
பட்டியலில் மு லிடம் பிடித்துள்ளெர்.
❖ அவர்கள், ‘True Beacon’ என்ற தசாத்து மமலாண்மம நிறுவெத்ம யும் நிர்வகித்து வருகின்ைெர்.
அவ்விருவரின் தமாத் நிகர தசாத்து மதிப்பு `24,000 மகாடியாகும். இப்பட்டியலில், `1000 மகாடிக்கும்
அதிகமாெ தசாத்து மதிப்புடன்கூடிய 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய த ாழிலதிபர்கள் இடம்தபற்றுள்ளெர்.

4.உள்நாட்டிலேலய உருவாக்கப்பட்ட கால்சியம் மநட்மரட் மற்றும் மபாமராமெட்டட் கால்சியம் மநட்மரட்
வமககமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவெம் எது?
அ. குஜராத் மாநில உரங்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் நிறுவனம் 
ஆ. இந்திய உரங்கள் கழகம்
இ. மவதாந்தா மவதி நிறுவனம்
ஈ. SPIC
❖ குஜராத் மாநில உரங்கள் மற்றும் இரசாயெங்கள் நிறுவெமாெது உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட
கால்சியம் மநட்மரட் & மபாமராமெட்டட் கால்சியம் மநட்மரட் வமககமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ற்மபாதுவமர இைக்குமதி தசய்யப்பட்டு வரும் இவ்விரு மவதிகளும், இந்தியாவில் மு ன்முமையாக
யாரிக்கப்படுவது குறிப்பிடத் க்கது. கால்சியம் மநட்மரட் என்பது மிகவும் கமரயக்கூடிய கூைாகும்;
இது பரவலாக பாசெவழி உரமிடலில் பயன்படுத் ப்படுகிைது. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு & சிதமண்டின்
வலிமமமய அதிகரிக்கவும் இது பயன்படுத் ப்படுகிைது. மபாமராமெட்டட் கால்சியம் மநட்மரட் ஆெது
நீரில் கமரயக்கூடிய ஓர் உரமாகும், இதில் உயர் ர அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளெ.

5.

ெது பதிமூன்ைாவது பிதரஞ்சு ஓப்பன் ஆடவர் ஒற்மையர் பட்டத்ம தவன்ை தடன்னிஸ் வீரர் யார்?

அ. மநாவக் மஜாமகாவிச்
ஆ. மராஜா் சபடரா்
இ. ரமபல் நடால் 
ஈ. சடாமினிக் தியம்
❖ பிதரஞ்சு ஓப்பன் தடன்னிஸ் மபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்மையர் பிரிவில், ஸ்தபயினின் ரமபல் நடால்
சாம்பியொொர். பிதரஞ்சு ஓப்பனில் இது அவரது 13ஆவது பட்டமாகும். ஒட்டுதமாத் கிராண்ட்ஸ்லாமில்
இது அவரது இருப ாவது பட்டம். இ ன்மூலம், இருபது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம்தவன்ை சுவிச்சர்லாந்தின்
மராஜர் தபடரர் சா மெமய ரமபல் நடால் சமன்தசய்துள்ளார். 2005ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாெதில்
இருந்து, தமாத் ம் ஆடிய 102 ஆட்டங்களில் இரண்டில் மட்டுமம ம ால்வியமடந் ரமபல், 100 பிதரஞ்சு
ஓப்பன் மபாட்டிகளில் தவன்றுள்ளார். இளம் மபாலந்து வீராங்கமெயாெ இகா ஸ்தவய்தடக், பிதரஞ்சு
ஓப்பனில் தவன்ை மிகக்குமைந்
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Discoveries 2019 and Plant Discoveries 2019’ என்ை அண்மமய அறிக்மகயின்படி, கடந்

2019ஆம் ஆண்டில் எத் மெ புதிய உயிரிெங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளெ?
அ. 244
ஆ. 344
இ. 444
ஈ. 544 
❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுமமயம் மற்றும் இந்திய

ாவரவியல் ஆய்வுமமயம் ஆகியமவ, ‘Animal

Discoveries 2019 and Plant Discoveries 2019’ என்ை மலப்பில் ஓர் அறிக்மகமய தவளியிட்டெ. இந்
அறிக்மகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் 364 விலங்கிெங்கள் மற்றும் 180 ாவர இெங்கள் உட்பட 544
புதிய இெங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளெ. Cnemaspisanandani (பாமையில் வசிக்கும் மரப்பல்லி)
மற்றும் Ginger Amomum nagamiense (நாகாலாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு காட்டு இஞ்சி வமக)
ஆகியமவ இந் க் கண்டுபிடிப்புகளுள் இடம்பபற்ற சில முக்கியமாெ இெங்களாகும்.

7.யாமர தகளரவிக்கும் வி

மாக, பிர மர், `100 மதிப்புள்ள நிமெவு நாையத்ம தவளியிட்டார்?

அ. விஜய ராமஜ சிந்தியா 
ஆ. திருப்பூா் குமரன்
இ. சியாமா பிரசாத் முகா்ஜி
ஈ. தீ னதயாள் உபாத்யாய
❖ விஜய ராமஜ சிந்தியாவின் பிைந் நாள் நூற்ைாண்டு விழாவின் ஒரு பகுதியாக இந்தியப் பிர மர் மமாடி
`100 மதிப்புள்ள நிமெவு நாையத்ம தவளியிட்டார். குவாலியரின் ‘ராஜமா ா’ எெ அமழக்கப்பட்ட
அவர், 1919ஆம் ஆண்டில் பிைந் ார். விஜய ராமஜ சிந்தியா ெது அரசியல் வாழ்க்மகமய காங்கிரஸ்
கட்சியிலிருந்து த ாடங்கிொர்; பின்ெர் பாரதிய ஜெ ா கட்சியின்

ாய் கட்சியாெ ஜெ சங்கத்தில்

உறுப்பிெராவ ற்கு முன்பு சு ந்திராக் கட்சியில் மசர்ந் ார்.

8.அமெத்து FCRA கைக்குகமளயும் த

ாடங்குவ ற்கு மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள வங்கி எது?

அ. ஆக்சிஸ
் வங்கி
ஆ. பாரத வங்கி 
இ. ஐசிஐசிஐ வங்கி
ஈ. YES வங்கி
❖ தவளிநாட்டு நன்தகாமடகமளக்மகாரும் அமெத்து ன்ொர்வ த ாண்டு நிறுவெங்களுக்கும் 2021
மார்ச்.31ஆம் ம திக்குள் பார வங்கியின் புதுதில்லி கிமளயில் FCRA கைக்மகத் த ாடங்க உள்துமை
அமமச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. FCRA’இன்கீழ் பதிவுதசய்யப்பட்ட ன்ொர்வ த ாண்டு நிறுவெங்கள்
2021 ஏப்ரல்.1 மு ல் மவறு எந் வங்கிக் கைக்கிலும் தவளிநாட்டு நன்தகாமடகமளப் தபைவியலாது.
தவளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்று ல்) சட்டம், 2020, கடந் தசப்டம்பர் மா ம் நாடாளுமன்ைத் ால்
திருத் ப்பட்டது குறிப்பிடத் க்கது.
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9.நடப்பாண்டில் (2020) ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் (SCO) சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்சர்களின்
ஏழாவது கூட்டத்ம நடத்திய நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. பாகிஸ
் தான்
ஈ. இரஷ்யா
❖ ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் நீதித்துமை அமமச்சர்களின் ஏழாவது மாநாட்மட, மத்திய சட்ட
அமமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் மலமம ாங்கி நடத்திொர். இதில் கஜகஸ் ான், சீொ, கிர்கிஸ் ான்,
பாகிஸ் ான், இரஷ்யா, ஜிகிஸ் ான், உஸ்தபகிஸ் ான் நாடுகளின் நீதித்துமை அமமச்சர்கள் மற்றும்
பிரதிநிதிகள் பங்மகற்ைெர். நிபுைர்கள் பணிக்குழுவின் இரண்டாவது கூட்டத்ம சட்ட விவகாரங்கள்
துமையின் தசயலாளர் நடத்திொர்.

10. ‘2020 காலநிமல மசமவகளின் நிமல’ குறித்

அறிக்மகமய தவளியிட்டுள்ள அமமப்பு எது?

அ. உணவு & மவளாண
் அமமப்பு
ஆ. உலக வானிமல அமமப்பு 
இ. UNICEF
ஈ. உலக உணவுத் திட்டம்
❖ நடப்பாண்டு (2020) காலநிமல மசமவகள் அறிக்மகமய உலக வானிமல அமமப்பு, 16 பன்ொட்டு
முகவர் மற்றும் நிதி நிறுவெங்களுடன் இமைந்து தவளியிட்டுள்ளது. ஆண்டும ாறும் வானிமல
காரைமாக அதிக மபரிடர்கள் நமடதபறுவ ாக உலக வானிமல அமமப்பு த ரிவித்துள்ளது. 2018ஆம்
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில், பன்ொட்டளவில் மனி மநய அடிப்பமடயிலாெ உ விகள் ம மவப்படும்
நபர்களின் எண்ணிக்மக, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 50% உயரக்கூடும் என்றும் அது எச்சரித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ நீலகிரி மாவட்டத்தில் பன்பெடுங்காேமாக வசித்துவரும் ‘படுகர்’ இெ மக்கமள பூர்வகுடியிெருக்காெ
பட்டியலில் மசர்த்து, ஐநா மமலகளுக்காெ கூட்டமமப்பு அறிவித்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. ‘ஊழல் ஏற்றுமதி 2020’ என்ற அறிக்கைகை வெளியிட்டுள்ள அகமப்பு எது?
அ. டிரான்ஸ
் பரன்சி இன்டா்நேஷனல் 
ஆ. UNESCO
இ. உலக வா்த்தக அமைப்பு
ஈ. UNCTAD
❖ வெர்லினில் உள்ள ஊழல் தடுப்பு ைண்ைாணிப்புக் குழுொன டிரான்ஸ்ெரன்சி இன்டர்நேஷனல் தனது
அண்கமை ஆய்கெ, “ஏற்றுமதி ஊழல் 2020: OECD கையூட்டு ஒழிப்பு தீர்மானத்தின் அமலாக்ைத்கத
மதிப்பிடுதல்” என்ற தகலப்பில் வெளியிட்டது. ஆய்வின்ெடி, சீனா, ஜப்ொன், வேதர்லாந்து, வதன்வைாரிைா,
ஹாங்ைாங், ைனடா மற்றும் வமக்ஸிநைா ஆகிைெற்றுடன் மிை நமாசமான ெதிவுைகளக்வைாண்ட மிைப்
வெரிை உலைளாவிை ஏற்றுமதிைாளர்ைளுள் ஒன்றாை இந்திைா உள்ளது.
❖ இந்திை ஏற்றுமதிைாளர்ைள் அைல்ோட்டு அதிைாரிைளுக்கு கையூட்டு வைாடுப்ெகதத் தடுப்ெதற்ைான எந்த
ஒரு ெழிமுகறயும் இந்திைாவில் இல்கல என்ெகதயும் அவ்ெறிக்கை வெளிப்ெடுத்தியுள்ளது.

2.ென்னாட்டுச் வசலொணி நிதிைம் (IMF) வெளியிட்டுள்ள, “உலை வொருளாதார ைண்ந

ாட்டம்–2020”

அறிக்கையின் தகலப்பு என்ன?
அ. A Long and Difficult Ascent 
ஆ. Pandemic and Global Economy
இ. Tackling the Economic Crisis
ஈ. Longway Ahead
❖ ென்னாட்டுச் வசலொணி நிதிைம், “A Long and Difficult Ascent” என்ற தகலப்பில் “உலை வொருளாதார
ைண்ந

ாட்டம்-2020” என்ற அறிக்கைகை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையின்ெடி, 2020-21ஆம்

நிதிைாண்டில் இந்திைப் வொருளாதாரம் 10.30 சதவிகித அளவுக்கு குறுகிவிடும். ேடப்ொண்டு (2020)
உலைளாவிை ெளர்ச்சி - 4.4 சதவிகித அளவுக்கு (குறுக்ைம்) இருக்கும் என அறிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது.

3.உலைச்சாம்ெகல ெழங்குெதற்ைாை ோடு முழுெதுமுள்ள சிவமண்ட் உற்ெத்திைாளர்ைளுடன் ஒப்ெந்தம்
வசய்துள்ள இந்திை எரிசக்தி உற்ெத்தி நிறுெனம் எது?
அ. அதானி பவா்
ஆ. TATA பவர்
இ. NTPC 
ஈ. ாிமலயன்ஸ
் பவா்
❖ ோட்டின் மிைப்வெரிை எரிசக்தி உற்ெத்தி நிறுெனமும், மத்திை எரிசக்தி அகமச்சைத்தின்கீழ் இைங்கும்
வொதுத்துகற நிறுெனமுமான NTPC லிமிவடட், ோடு முழுெதுமுள்ள சிவமண்ட் உற்ெத்திைாளர்ைளுடன்
இக

ந்து, சாம்ெகல ோட்டின் ெல்நெறு ெகுதிைளுக்கு எடுத்துச்வசல்லும் ெணிகை வதாடங்கியுள்ளது.
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❖ மின்னுற்ெத்தி ஆகலைளிலிருந்து உலைச்சாம்ெகல 100 சதவிகிதம் ெைன்ெடுத்துெதற்ைான NTPC’இன்
உறுதிப்ொட்டுக்கு ஏற்ெ இந்ேடெடிக்கை நமற்வைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இந்திை ரயில்நெயின் ெரந்து விரிந்த
ெகலப்பின்னகல ெைன்ெடுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த ெகையிலும், குகறந்த வசலவிலும் சாம்ெகல
ோடு முழுெதும் NTPC எடுத்துச்வசல்கிறது. சிவமன்ட் உற்ெத்திைாளர்ைளுக்கு ெதப்ெடுத்தப்ெட்ட உகலச்
சாம்ெகல அனுப்பிை முதல் மின்னுற்ெத்தி நிகலைமாை உபி’இல் உள்ள NTPC ரிஹந்த் திைழ்கிறது.

4.AYUSH அகமச்சகத்தின் மண்டல மூல மருந்துக் ைளஞ்சிைம் நிறுெப்ெட்டுள்ள இடம் எது?
அ. சசன்மன 
ஆ. முை்மப
இ. சகால்கத்தா
ஈ. தில்லி
❖ AYUSH திட்டத்தின்கீழ் வசன்கனயில் மண்டல மூலமருந்துக்ைளஞ்சிைத்கத (Regional Raw Drug
Repository - RRDR) மத்திை AYUSH அகமச்சைம் வதாடங்கியுள்ளது. நதசிை AYUSH இைக்ைத்தின்கீழ்
மூலிகைத் தாெரங்ைகளப் ெயிரிடுெதில் மண்டல மூலமருந்துக்ைளஞ்சிைம் முக்கிைப்ெங்கு ெகிக்கிறது.
வசன்கன நதசிை சித்த மருத்துெ நிறுெனத்தில் இது அகமக்ைப்ெட்டுள்ளது. வதன் மண்டலத்திலிருந்து
நசைரிக்ைப்ெட்ட மூலமருந்துைகளப் ொதுைாக்ைவும், ஆெ

ப்ெடுத்தவும் இது ஏதுொை இருக்கும்.

5. ஈராண்டுைாலத்திற்கு ென்னாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணியின் தகலெராை நதர்ந்வதடுக்ைப்ெட்டுள்ள
ோடு எது?
அ. பிஜி
ஆ. சைாாீஷியஸ
்
இ. இே்தியா 
ஈ. மேஜா்
❖ ென்னாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணியின் மூன்றாெது கூட்டத்தில், முப்ெத்து ோன்கு உறுப்பு ோடுைளின்
அகமச்சர்ைள் ைலந்துவைாண்டனர். இந்தக்கூட்டத்தில், தகலெர் மற்றும் துக

த்தகலெராை இந்திைா

மற்றும் பிரான்ஸ் மீண்டும் நதர்ந்வதடுக்ைப்ெட்டன.
❖ ஈராண்டு ைாலத்துக்கு இந்தப் ெதவியில் இந்திைாவும், பிரான்சும் இருக்கும். ஆசிை-ெசிபிக் ெகுதிக்கு, பிஜி
மற்றும் வேளரு, ஆப்பிரிக்ைாவுக்கு வமாரீசிைஸ் மற்றும் கேஜர், ஐநராப்ொ மற்றும் இதர ெகுதிைளுக்கு
இங்கிலாந்து மற்றும் வேதர்லாந்து, இலத்தீன் அவமரிக்ைா மற்றும் ைரீபிைன் ெகுதிக்கு கியூொ மற்றும்
ைைானா ஆகிை ோடுைளின் பிரதிநிதிைள் துக

6. ‘அங்கிைார்’

த் தகலெர்ைளாை நதர்வுவசய்ைப்ெட்டனர்.

திட்டம் குறித்த நதசிை அறிக்கை அண்கமயில் வெளியிடப்ெட்டது. இந்தத் திட்டத்துடன்

வதாடர்புகடை அகமச்சைம் எது?
அ. சமூக ேீ தி & அதிகாரைளித்தல் அமைச்சு
ஆ. வீட்டுவசதி & ேகா்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகை் 
இ. ைின்னணு & தகவல் சதாழில்நுட்ப அமைச்சகை்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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ஈ. ேிதி அமைச்சகை்
❖ ைடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ‘அங்கிைார்’ திட்டம் வதாடங்ைப்ெட்டது; இதன்கீழ், பிரதமர் ஆொஸ் திட்டத்தின்
ெைனாளிைளுக்கு ெயிற்சிைளிக்ைப்ெட்டு பிற ேலத்திட்டங்ைளுக்கு அணுைல் ெழங்ைப்ெடுகிறது. மத்திை
வீட்டுெசதி & ேைர்ப்புற விெைாரங்ைள் அகமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஓர் இக

ைெழி ைருத்தரங்கில்

ெங்நைற்றார்; அப்நொது, ைட்டுப்ெடிைாைக்கூடிை ொடகை வீட்டுெசதி ெளாைங்ைளுக்ைான ெகலத்தளத்
-கத அெர் வதாடங்கிகெத்தார். இந்தக் ைருத்தரங்ைத்தின்நொது, அெர், ‘ANGIKAAR’ திட்டம் குறித்த
நதசிை அறிக்கைகையும் வெளியிட்டார்.

7.அண்கமச் வசய்திைளில் இடம்வெற்ற ேைர்னர் எஃகு ஆகல அகமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. நைற்கு வங்கை்
ஆ. சத்தீ ஸ
் கா் 
இ. குஜராத்
ஈ. ஒடிசா
❖ நதசிை ைனிம நமம்ொட்டு நிறுெனத்திடமிருந்து (NMDC), ேைர்னர் எஃகு ஆகலகை (NSP) பிரிக்ைவும்,
அதிலுள்ள ேடுெ

ரசின் ெங்குைகள முழுகமைாை விற்ைவும், பிரதமர் திரு. நமாடி தகலகமயிலான

வொருளாதார விெைாரங்ைட்ைான அகமச்சரகெக்குழு வைாள்கை அளவிலான ஒப்புதகல ெழங்கிைது.
❖ NSP ெங்குைகள, NMDC’இன் கிகள நிறுெனமாை விற்ெகன வசய்ை ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முடிவு
வசய்ைப்ெட்டது. ஆனால் அந்த முடிவில் திருத்தஞ்வசய்து, NSP நிறுெனத்கத தனி நிறுெனமாை பிரித்து
அதன் ெங்குைகள விற்ை வொருளாதார விெைாரங்ைளுக்ைான மத்திை அகமச்சரகெ குழு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இந்தச் செயல்முலற 2021 செப்டம்பருக்குள் நிலறவலடயும் என எண்ணப்படுகிறது.

8.ஆப்பிரிக்ைாவின் மிைவுைர்ந்த சிைரமான கிளிமஞ்சாநரா அகமந்துள்ள ோடு எது?
அ. சதன்னாப்பிாிக்கா
ஆ. தான்சானியா 
இ. ஜிை்பாப்நவ
ஈ. மேஜீ ாியா
❖ கிளிமஞ்சாநரா சிைரம் தான்சானிைாவில் அகமந்துள்ள ஒரு வசைற்ொடற்ற எரிமகலைாகும. இது,
ஆப்பிரிக்ைாவின் மிைவுைர்ந்த சிைரமும் உலகின் மிைவுைர்ந்த தனித்த மகலயுமாகும். அண்கமயில்,
ஐந்நூற்றுக்கும் நமற்ெட்ட தன்னார்ெலர்ைள், கிளிமஞ்சாநரா சிைரத்தில் ஏற்ெட்ட தீகை அக

க்கும்

முைற்சியில் ஈடுெட்டு ெருகின்றனர். தீ ெரெகலக் ைட்டுப்ெடுத்த முடியும் என்றாலும், வசய்திைளின்ெடி,
‘கிபுனிைா மகல’ என்று அகழக்ைப்ெடும் ெகுதி இன்னும் எரிந்துவைாண்டுதான் உள்ளது. இந்தத் தீயில்,
28 சகிமீ ெரப்ெளவில் இருந்த தாெரங்ைள் தீக்கு இகரைானதாை கூறப்ெடுகிறது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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எந்த நோய்க்கு சிகிச்கசைளிப்ெதற்ைான முதலாெது மருந்தாை, ‘Inmazeb’ என்ற மருந்து

அங்கீைரிக்ைப்ெட்டுள்ளது?
அ. COVID-19
ஆ. எநபாலா 
இ. சடங்கு
ஈ. தட்டம்மம
❖ ஐக்கிை அவமரிக்ை ோடுைளின் ஒழுங்குமுகற அகமப்ொன உ

வு மற்றும் மருந்து நிர்ொைம், எநொலா

சிகிச்கசக்ைான முதலாெது மருந்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ‘Inmazeb’ என்ற சபயரிைான இம்மருந்து
ரீவஜனரான் மருந்துைள் நிறுெனத்தால் உருொக்ைப்ெட்டுள்ளது. பிற சிகிச்கச முகறைகள ஒப்பிடும்
நொது, நோைாளிைளின் உயிர்ொழ்வு விகிதம் இந்த மருந்தில் அதிைமாை உள்ளது. காங்ககாவில்
ஈராயிரத்துக்கும் நமற்ெட்நடாரின் மர

த்திற்கு ைார

மாை இருந்த எநொலா நோய்த்வதாற்றின்நொது

இந்த மருந்து ெரிநசாதிக்ைப்ெட்டது.

10. ென்னாட்டுச் வசலொணி நிதிைம் வெளியிட்டுள்ள, ‘உலை வொருளாதார ைண்ந

ாட்டம்-2020’இன்

ெடி, 2020ஆம் ஆண்டில் இந்திைாவின் தனிேெர் வமாத்த உள்ோட்டு உற்ெத்தி என்னொை இருக்கும்?
அ. USD 1800
ஆ. USD 1855
இ. USD 1877 
ஈ. USD 2000
❖ ென்னாட்டுச் வசலொணி நிதிைத்தால் (IMF) அண்கமயில் வெளியிடப்ெட்டுள்ள ‘உலை வொருளாதார
ைண்ந

ாட்டம்–2020’இன்ெடி, இந்திைாவின் தனிேெர் வமாத்த உள்ோட்டு உற்ெத்தி (GDP) 2020ஆம்

ஆண்டில் $1877 டாலராை குகறயும் என்று எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது. ெங்ைநதசத்தின் தனிேெர் வமாத்த
உள்ோட்டு உற்ெத்தி (GDP) 2020ஆம் ஆண்டில் $1888 டாலராை இருக்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுகிறது.
❖ இது, இந்திைாவின் தனிேெர் வமாத்த உள்ோட்டு உற்ெத்திகைவிட அதிைமாகும். இந்த அறிக்கையின்ெடி,
COVID-19 வதாடர்ொன ோடடங்கு மற்றும் வொருளாதார மந்தநிகலயின் விகளநெ தனிேெர் வமாத்த
உள்ோட்டு உற்ெத்தியில் இந்திைாவின் இந்த வீழ்ச்சிக்கு ைார

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில்

இடம்செற்ற, “கடன்களுக்கான கூட்டு வட்டி தள்ளுெடி” என்ெது கீழ்க்காணும்

எத்தமன வமக கடன்களுக்கு சொருந்தும்?
அ. மூன்று
ஆ. நான்கு
இ. எட்டு 
ஈ. பத்து
❖ வங்கிகளில் கடன் செற்றவர்கள் COVID-19 பெரிடர் காலத்தில் திரும்ெச் செலுத்துவதில் சிக்கல்
ஏற்ெட்டமதயடுத்து, அவர்களுக்கு நடப்ொண்டு ைார்ச்-ஆகஸ்ட் வமையிலான ஆறு ைாத காலத்துக்கு
ைாதாந்திை தவமை ஒத்திமவப்பு ெலுமக அறிவிக்கப்ெட்டது. இச்ெலுமகமய ெயன்ெடுத்திபயாருக்கு
கூட்டு வட்டி (வட்டிக்கு வட்டி) விதிக்க முன்பு திட்டமிடப்ெட்டிருந்தது. ஆனால் தற்பொது, `2 பகாடி வமை
கடன்செற்றவர்களுக்கு இந்த வட்டிமய தள்ளுெடி செய்ய ைத்திய அைசு முடிசவடுத்துள்ளது.
❖ அதன்ெடி, ரூ.2 பகாடி வமையில் கடன் செற்ற குறு, சிறு, நடுத்தை சதாழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ைற்றும்
தனிநெர் கடனாளிகளுக்கு கூட்டு வட்டி தள்ளுெடி செய்யப்ெடவுள்ளது. இமவதவிை, கல்வி, வீட்டு வெதி,
நுகர்பவார் ொதனங்கள், கடனட்மட நிலுமவ, பைாட்டார் வாகனம், நுகர்வு ஆகிய பிரிவுகளுக்கும் இந்த
கூட்டு வட்டி தள்ளுெடி ெலுமக சொருந்தும். இந்தத் திட்டத்மத வரும் 2020 நவம்ெர்.2ஆம் பததிக்குள்
நமடமுமறப்ெடுத்துவதற்கான திட்டவட்டைான திட்டத்மத சகாண்டுவருைாறு இந்திய உச்ெநீதிைன்றம்
அண்மையில் நடுவைைசுக்கு அறிவுறுத்தியது.

2. COVID-19 த

ொற்றை ெைாளிப்ெதற்கு ஏழ்மையான நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக, $25 பில்லியன் டாலர்

ைதிப்பிலான அவெைகால நிதியுதவிக்கு அமைப்பு விடுத்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ. ADB
ஆ. AIIB
இ. உலக வங்கி 
ஈ. IMF
❖ உலகின் ஏழ்மையான நாடுகளுக்கு உதவ, COVID-19 சதாற்றுபநாயின் ெவால்கமள மகயாள, $25
பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் அவெை நிதியுதவிக்கு உலக வங்கி அமைப்பு விடுத்துள்ளது. அண்மையில்,
உலக வங்கியின் தமலவர் படவிட் ைால்ொஸ், நிதியமைச்ெர்கள் ைற்றும் G20 முதன்மை சொருளாதாை
-ங்களின் ைத்திய வங்கி ஆளுநர்களிடம், ென்னாட்டு வளர்ச்சி ெங்கத்தின் பிைதிநிதிகளிடம் இந்த உதவி
நிதித்சதாகுப்மெ வைங்கப்பொவதாக சதரிவித்தார்.

3. “Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are our future” என்ெது அக்.16 அன்று சகாண்டாடப்ெடும்
எந்தச் சிறப்பு நாளின் கருப்சொருளாகும்?
அ. உலக புவி நாள்

ஆ. உலக உணவு நாள் 

இ. உலக ஊட்டச்சத்து நாள்

ஈ. உலக வாழ்வாதார நாள்
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❖ நல்ல உைவு ைற்றும் ஊட்டச்ெத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துவதற்காக
உலக உைவு நாள், ஆண்டுபதாறும் அக்படாெர்.16 அன்று உலகம் முழுவதும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது.
“Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are our future” என்ெது நடப்ொண்டில் (2020) வரும்
இந்நாளுக்கான கருப்சொருளாகும். உலகம் முழுவதும் இந்த நாளில் நடத்தப்ெடும் சகாண்டாட்டங்கள்
ைற்றும் செயற்ொடுகளுக்கு உைவு ைற்றும் பவளாண் அமைப்பு (FAO) தமலமை வகிக்கிறது.

4.அதிநவீன ென்னாட்டு மவைாலஜி நிறுவனம் திறக்கப்ெட்டுள்ள ைாநிலம் எது?
அ. கா்நாடகா
ஆ. மகாராஷ்டிரா
இ. ககரளா 
ஈ. உத்தர பிரகதசம்
❖ அதிநவீன ென்னாட்டு மவைாலஜி நிறுவனத்மத பகைள ைாநிலத்தின் முதலமைச்ெர் பினைாயி விஜயன்
ெமீெத்தில் திறந்துமவத்தார். அது, திருவனந்தபுைத்தில் உள்ள சதானக்கல்லில் உள்ள வாழ்வறிவியல்
பூங்காவில் அமைந்துள்ளது. புகழ்செற்ற மவைாலஜிஸ்ட், Dr அகில் ொனர்ஜி, தற்பொது அறிவியல் ைற்றும்
சதாழில்நுட்ெத்துமறயின்கீழ் உள்ள இவ்வொைாய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமலவைாக நியமிக்கப்ெட்டார்.

5.எந்த நாட்டுடனொன அமைதி ஒப்ெந்தத்திற்கு இஸ்பைல் நாடாளுைன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள்
ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம் 
இ. இரஷ்யா
ஈ. ஈரான்
❖ இஸ்பைலுக்கும் ஐக்கிய அைபு அமீைகத்துக்கும் (UAE) இமடயில் மகசயழுத்திடப்ெட்ட சுமூகைாக்குதல்
ஒப்ெந்தத்திற்கு இஸ்பைல் நாடாளுைன்றம் அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இஸ்பைலும் ஐக்கிய
அைபு அமீைகமும் செப்.15 அன்று வாசிங்டனில் தங்கள் உறவுகமள சுமூகைாக்குதலுக்கான ஒப்ெந்தத்தில்
மகசயழுத்திட்டன. பைலும் ெக்மைனுடனான ஓர் அமைதி ஒப்ெந்தத்திலும் இஸ்பைல் மகசயழுத்திட்டது.
ஐக்கிய அைபு அமீைகம் ைற்றும் ெக்மைன் ஆகியமவ இஸ்பைலுடனான உத்திபயாகபூர்வ உறவுகளுக்கு
உடன்ெட்ட முதல் வமளகுடா நாடுகளாகும்.

6. “தாலசீமியா ொல் பெவா பயாஜனா” என்ெது ஹீைபடாொய்டிக் ஸ்சடம் செல் ைாற்று சிகிச்மெயின் ஒரு
ெகுதியாகும். இதற்கு நிதியுதவி அளித்துவரும் சொதுத்துமற நிறுவனம் எது?
அ. NTPC
ஆ. இந்திய நிலக்காி நிறுவனம் 
இ. SAIL
ஈ. ONGC
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❖ தலசீமியாவால் ொதிக்கப்ெட்ட பின்தங்கிய பநாயாளிகள் ெயன்செறும் வமகயில், 2ஆம்கட்ட, “தலசீமியா
ொல் பெவா பயாஜனா” திட்டத்மத ைத்திய நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்ெநலத்துமற அமைச்ெர் Dr. ஹர்ஷ
வர்தன் சதாடங்கிமவத்தார். இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் ெமூகப்ெணியாக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு
சதாடங்கப்ெட்ட இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் தலசீமியா ைற்றும் அரிவாள் செல் பநாயாளிகளுக்கு குருதியில்
உள்ள ஸ்சடம் செல் ைாற்று சிகிச்மெ வைங்கப்ெட்டு வருகின்றன.

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘e-VIN’ என்ப

ன் விரிவொக்கம் என்ன?

அ. Electronic Vaccine Intelligence Network 
ஆ. Emergency Vaccine Infrastructure Network
இ. Electronic Voting Intelligence Network
ஈ. Electronic Voluntary Intelligence Network
❖ சுைார் 200-250 மில்லியன் ைக்கமள உள்ளடக்கிய சுைார் 400-500 மில்லியன் தடுப்பூசிகமள
வாங்குவதற்கும் ெயன்ெடுத்துவதற்கும் அைொங்கம் செயலாற்றி வருவதாக ைத்திய சுகாதாை அமைச்ெர்
ஹர்ஷ் வர்தன் அண்மையில் அறிவித்தார். மின்னணு தடுப்பூசி நுண்ைறிவு சநட்சவார்க் (e-VIN)
ஆனது பநாய்த்தடுப்பு திட்டத்திற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. பைலும், தடுப்பூசி இயக்கத்தின் நிகழ்பநை
கண்காணிப்புக்கும்; சகாள்முதல் முதல் பெமிப்புக்கும், விநிபயாகத்திற்கும் அது ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.

8. “இந்தியா – ென்னாட்டு உைவு ைற்றும் பவளாண் வாைம்” என்ெமத சதாடங்கிய அமைச்ெகம் எது?
அ. கவளாண
் அமமச்சகம்
ஆ. உணவுப் பதனிடுதல் அமமச்சகம் 
இ. புவி அறிவியல் அமமச்சகம்
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ அக்படாெர்.16-22 வமை ஒருங்கிமைக்கப்ெடும் “இந்தியா-ென்னாட்டு உைவு ைற்றும் பவளாண்
வாைத்மத” இமையவாயிலாக ைத்திய பவளாண் ைற்றும் உைவர்கள் நலன், உைவு ெதப்ெடுத்தும்
சதாழிற்துமற, ஊைக வளர்ச்சி ைற்றும் ெஞ்ொயத்து ைாஜ் அமைச்ெர் நபைந்திை சிங் பதாைர் சதாடங்கி
மவத்தார். சதாடக்க நிகழ்வில் உமையாற்றிய நபைந்திை சிங் பதாைர், இந்திய உைவு ெந்மதயில்
இந்தியாவின் உைவுப் ெதப்ெடுத்தும் துமறயின் ெங்கு 32% இருப்ெதாக கூறினார். இந்த நிகழ்மவ
முன்னிட்டு, ‘அன்ன பதபவா ெவா’ என்று தமலப்பிடப்ெட்ட இயக்கத்மதயும் அவர் சதாடங்கிமவத்தார்.

9.பதால் துமற திறன் கைகம் (LSSC) அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள திறன்பெசி செயலியின் செயர் என்ன?
அ. Skill India
ஆ. Leather India
இ. Scale India 
ஈ. Scale Skill
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❖ “Scale India” என்ற ஆண்ட்ைாய்டு அடிப்ெமடயிலான திறன்பெசி செயலிமய, இலாெ பநாக்கற்ற
அமைப்ொன Leather Sector Skill Council சதாடங்கியுள்ளது. திறன் ைற்றும் பவமலவாய்ப்பு சூைலியலில்
உள்பளாரின் பதமவகமளப் பூர்த்தி செய்வமத இந்தச் செயலி பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்தச்
செயலிமய, ைத்திய திறன் பைம்ொடு ைற்றும் சதாழில்முமனவு அமைச்ெர் ைபகந்திை நாத் ொண்பட, ஒரு
சைய்நிகர் நிகழ்வில் அறிமுகப்ெடுத்தினார்.

10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற செபிசகாலம்பொ என்ெது எந்தக் பகாள் / வான் சொருமள ஆைாய
ஏவப்ெட்ட விண்கலைாகும்?
அ. சனி
ஆ. மசவ்வாய்
இ. புதன் 
ஈ. மவள்ளி
❖ ‘BepiColombo’ என்ெது ஐபைாப்பிய விண்சவளி நிறுவனம் (ESA) ைற்றும் ஜப்ொன் விண்சவளி ஆய்வு
நிறுவனம் (JAXA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்திட்டைாகும்; இது, புதன் பகாமள ஆைாய்வமத பநாக்கைாகக்
சகாண்டுள்ளது. ெமீெத்தில் இவ்விண்கலம், முதன்முமறயாக சவள்ளிக் பகாமளக் கடந்து, சவள்ளிக்கு
17,000 கிபலாமீட்டர் சதாமலவிலிருந்து சவள்ளிமய ெடம் பிடித்தது. புதனுக்கு ஏைாண்டு ெயைத்மத
பைற்சகாள்வதற்காக இந்த விண்கலம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ஏவப்ெட்டது.
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