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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, 26 சதவீதத்துடன் உலகில் மிக அதிகைாக
காசநநாயால் பாதிப்பமடந்துள்ள நாடு எது?
அ. நைஜீ ரியர
ஆ. இை்தியர 
இ. மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு
ஈ. கரங்ககர குடியரசு
❖ உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது (WHO) சமீபத்தில், ‘உலகளாவிய காசநநாய் அறிக்மக-2020’ என்ற
தமலப்பில் ஓர் அறிக்மகமய வவளியிட்டது. அந்த அறிக்மகயின்படி, COVID-19 க ொள்ளைந ொயின்
ொரணமொ

விதிக்கப்பட்ட நாடடங்மக அடுத்து, 2020 ஏப்ரலில் காசநநாய் பாதிப்பு சதவீதத்தில், சுைார்

85% அைவுக்கு இந்தியாவில் குமறந்துள்ளது. இருப்பினும், 26 சதவீதத்துடன் உலகில் மிக அதிகைாக
காசநநாயால் பாதிப்பமடந்துள்ள நாடாக இந்தியா உள்ளது.

2.உலக

வங்கி வளர்ச்சிக்குழுவின் 102ஆவது கூட்டத்தில் இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர்

யார்?
அ. ைகரை்திர கமரடி
ஆ. பியூஷ் ககரயல்
இ. ைிர்மலர சீதரரரமன் 
ஈ. ஹர்ஷ் வர்தன்
❖ உலக வங்கி வளர்ச்சிக் குழுவின் 102ஆவது கூட்டத்தில், ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன்
காவ

ாலிக்காட்சிமூலம் கலந்துவகாண்டார். COVID-19 க ொற்று வநருக்கடிமயச் சைாளிக்க அரசாங்கம்

எடுத்துள்ள நடவடிக்மககமள அவர் அப்நபாது எடுத்துமரத்தார். அதில், ஏமைகளுக்கு நநரடி பயன்
பரிைாற்றம் ைற்றும் உ
நிதிமய நடுவ

வுப் பாதுகாப்பு நடவடிக்மகளுக்கு முதற்கட்டைாக $23 பில்லியன் டாலர்

ரசு அறிவித்தது; அமதயடுத்து பிரதைரின் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் $271

பில்லியன் டாலர் ைதிப்பிலான நிதியுதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டமத அமைச்சர் கூறினார்.

3.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ENFUSER & SILAM ஆகியவற்றுடன் வதாடர்புமடய துமற எது?
அ. பரதுகரப்பு
ஆ. சுற்றுச்சூழல் 
இ. கல்வி
ஈ. கலரச்சரரம்
❖ காற்றின் தரம் குறித்து முன்கூட்டிநய அறிவிக்கும் அதிநவீன அமைப்மப தில்லி ைற்றும் இந்தியாவின்
இதர பகுதிகளுக்காக இந்திய வானிமல துமற வசயல்படுத்தியுள்ளது. “System for Integrated Modelling
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of Atmospheric Composition (SILAM)” எனப்படும் காற்றின் தரத்மத முன்கூட்டிநய கணிக்கும் ஒருங்கி
-ம

ந்த அமைப்பு தற்நபாது நைலும் நைம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

❖ “Environmental Information Fusion Service (ENFUSER)” என்னும் அதீத திறன்வாய்ந்த, ைாநகரத்துக்கான
அளவிடும் அமைப்பும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பின்லாந்து வானிமல நிறுவனத்துடன் இம
SILAM & ENFUSER ஆகியமவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு அமைப்புகளின் தும

ந்து

வகாண்டு

காற்றின்தரத்மத துல்லியைாக முன்கூட்டிநய கணித்து ைாமச கட்டுப்படுத்த நதமவயான நடவடிக்மக,
வசயற்பாடுகமள எடுக்கலாம்.

4.அண்மைச்

வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘உத்திசார் ஆயுதக்குமறப்பு ஒப்பந்தம் (START)’ வதாடர்புமடய

இரு நாடுகள் எமவ?
அ. சீனர மற்றும் இரஷ்யர
ஆ. ஐக்கிய அமமரிக்க ைரடுகள் மற்றும் இரஷ்யர 
இ. இை்தியர மற்றும் இரஷ்யர
ஈ. இஸ
் கரல் மற்றும் இரஷ்யர
❖ இரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பிப்ரவரியில் காலாவதியாகும் புதிய உத்திசார் ஆயுதக் குமறப்பு
ஒப்பந்தம் (START) நீட்டிக்கப்படநவண்டும் என முன்வைாழிந்துள்ளார். எவ்வாறாயினும், எந்தவவாரு
நிபந்தமனயும் விதிக்காைல் குமறந்தபட்சம் ஓராண்டுக்கு ஒப்பந்தத்மத நீட்டிக்கும் இரஷ்ய அதிபரின்
முன்வைாழிமவ அவைரிக்கா நிராகரித்துள்ளது. 2010’இல் மகவயழுத்திடப்பட்ட புதிய START ஒப்பந்தம்,
இருநாடுகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அணுவாற்றல் சாதனங்களின்
எண்ணிக்மகமய கட்டுப்படுத்துகிறது.

5.

டப்பொண்டின் (2020) உலகளாவிய பசி குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்த தரநிமல (rank) என்ன?

அ. 102
ஆ. 105
இ. 94 
ஈ. 97
❖ அண்மையில் வவளியிடப்பட்ட பசி ைற்றும் ஊட்டச்சத்தின்மையால் வாடும் நாடுகளின் பட்டியல்–2020
அறிக்மகயின்படி, 107 நாடுகளுள் இந்தியா 94ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 27.2 ைதிப்வபண்கமள
இந்தியா பதிவுவசய்துள்ளது. பசியின் அளவு “தீவிரம்” என்ற அளவில் உள்ளமத இது காட்டுகிறது. கடந்த
ஆண்டு, 117 நாடுகளுள் இந்தியா 102ஆம் இடத்தில் இருந்தது. இந்திய ைக்கள்வதாமகயில் 14 சதவீதம்
நபர் ஊட்டச்சத்து குமறபாடு உள்ளவர்கள் என்றும் இந்த அறிக்மக வவளிப்படுத்தியுள்ளது.

6.இந்தியாமவ

எந்த ஆண்டுக்குள் ைாறுபக்க வகாழுப்பு பாதிப்பற்ற நாடாக ைாற்றநவண்டும் என அரசு

நநாக்கம் வகாண்டுள்ளது?
அ. 2021

ஆ. 2022 

இ. 2025

ஈ. 2030
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❖ வரும் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் ைாறுபக்க வகாழுப்பு பாதிப்பற்ற (Trans Fat Free) நாடாக ைாற்றநவண்டும்
என இந்தியா இலக்கு மவத்துள்ளது. இது உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) நிர்

யித்த இலக்மகவிட

ஓராண்டு முன்னதாகும். ைாறுபக்க வகாழுப்பு என்பது ஓரளவு மைட்ரஜநனற்றப்பட்ட தாவர எண்வ
-களில் உள்ள ஒரு நச்சுப்வபாருளாகும். சுட்ட ைற்றும் வறுத்த உ

ய்

வுகளானது இந்திய ஒன்றியத்தில்

பரவா நநாய்கள் ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கிய ஆதாரைாக விளங்குகிறது.

7.லான்வசட் இதழில் வவளியான சமீபத்திய தரவின்படி, 2019’இல் இந்திய ைக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம்
என்ன?

70.8

அ. 65
ஆ. 66.6
இ. 70.8 
ஈ. 80.8

❖ லான்வசட் இதழின் ஓர் அண்மைய வவளியீட்டின்படி, கடந்த 1990ஆம் ஆண்டில் 59.6 ஆண்டுகளாக
இருந்த இந்தியர்களின் சராசரி ஆயுட்காலம், தற்நபாது 2019’இல் 70.8 ஆண்டுகளாக உயர்ந்துள்ளது.
இதன் ைதிப்பு நகரளத்தில் 77.3 ஆண்டுகளாகவும், உத்தரபிரநதசத்தில் 66.9 ஆண்டுகளாகவும்
உள்ளது. ஆயுட்காலம் அதிகரித்தாலும், இந்தியர்கள் தங்கள் வாழ்நாளின் கமடசியில் வபரும்பாலான
நாட்கமள நநாயுடனும், நலக்குமறவுடனும் அவதிப்பட்டபடிநய கழிக்கின்றனர் என இந்த அறிக்மக
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. உயர் இரத்தவழுத்தம், புமகயிமல பயன்பாடு, வளி ைாசுபாடு ைற்றும் COVID-19
வதாற்றுநநாய் ஆகியமவ கடுமையான சுகாதார பாதிப்புகளுக்கு கார

ைாக அமைந்துள்ளன.

8.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, நியூ வெப்பர்ட் என்ற ஏவுகமனயுடன் வதாடர்புமடய விண்வவளி
நிறுவனம் எது?
அ. ISRO
ஆ. NASA
இ. புளூ ஆர்ஜின் 
ஈ. வர்ஜின் அட்லரண
் டிக்
❖ ‘நியூ வெப்பர்ட்’ என்ற ஏவுகம

மய சமீபத்தில் புளூ ஆர்ஜின் நிறுவனம் நசாதமன வசய்தது. இந்த

‘நியூ வெப்பர்ட்’ ஏவுகலம், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஏவுகலத்மதக் வகாண்டதாகும். இந்தச்
நசாதமனயின்நபாது, வபாதியுமற ைற்றும் ஏவுகல ஊக்கிகள் இரண்டும் வவற்றிகரைாக புவிக்கு
தமரயிறங்கின. ‘புளூ ஆர்ஜின்’ என்பது அநைசான் தமலமைச் வசயல் அலுவலர் வஜப் வபநசாஸால்,
கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு தனியார் விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனைாகும்.

9.இந்தியாவில் நதர்தல் பத்திரங்கமள வைங்குவதற்கு எந்த வங்கிக்கு அதிகாரம் வைங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. இை்திய ரிசர்வ் வங்கி

ஆ. பரரத வங்கி 

இ. இை்தியன் வங்கி

ஈ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
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❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கு தனிநபர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் நதர்தல் வசலவினங்களுக்
-கான நன்வகாமடகமள, நதர்தல் பத்திரங்கள்மூலம் வைங்கும் திட்டத்மத ைத்திய அரசு கடந்த 2018ஆம்
ஆண்டு அறிவித்தது. இந்தத் நதர்தல் பத்திரங்கமள, பாரத வங்கி (SBI) தனது 29 அங்கீகரிக்கப்பட்ட
கிமளகளில் 19.10.2020 முதல் 28.10.2020 வமர விற்பமன வசய்கிறது.
❖ இந்தத் நதர்தல் பத்திரங்கள் வைங்கப்பட்ட நததியிலிருந்து 15 நாட்களுக்கு ைட்டுநை வசல்லுபடியாகும்.
அதற்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் நதர்தல் பத்திரங்கமள வடபாசிட் வசய்து ப

ைாக்கி

வகாள்ளநவண்டும். வடபாசிட் வசய்த அநதநாளில், அரசியல் கட்சிகளின் வங்கிக்க

க்கில் ப

மவக்கப்படும். 15 நாட்களுக்குப்பின் நதர்தல் பத்திரங்கமள தாக்கல் வசய்தால் ப

ம் வைங்கப்படாது.

10.ஆறாண்டுகால

தமடக்குப் பிறகு, சர்ச்மசக்குரிய வதன்சீனக்கடலில் எண்வ

ம் வரவு

ய் ைற்றும் எரிவாயு

ஆய்மவ மீண்டும் வதாடங்கவுள்ள நாடு எது?
அ. தரய்லரை்து
ஆ. நதவரன்
இ. பிலிப்நபன்ஸ
் 
ஈ. சிங்கப்பூர்
❖ இயற்மகவள ஆய்வு வதாடர்பான 6 ஆண்டுத்தமடமய முடிவுக்குக்வகாண்டுவந்து, வதன்சீனக்கடலில்
எண்வ

ய் ைற்றும் எரிவாயு ஆய்வுகமள மீண்டும் வதாடங்குவதாக பிலிப்மபன்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

முன்னாள் அதிபர் வபனிக்நனா அக்விநனா III, சீனாவுடனான பதட்டங்களுக்கு ைத்தியில் சர்ச்மசக்குரிய
வதன்சீனக்கடலில் கடந்த 2014’இல் ஆய்மவ நிறுத்திமவத்தார். சீனாவின் நடவடிக்மகக்கு எதிராக
அவைரிக்கா பிலிப்மபன்மஸ ஆதரித்து வருகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.தற்ப

ோததய நிலவரப் டி, மத்திய விதையோட்டு அதமச்சகத்தோல் எத்ததை பகபலோ இந்தியோ மோநில

சிறப்பு தமயங்கள் பதர்ந்ததடுக்கப் ட்டுள்ைை?
அ. 13
ஆ. 17
இ. 20
ஈ. 24 
❖ நோட்டிலுள்ை பமலும் 7 மோநிலங்கள் மற்றும் 2 யூனியன் பிரபதசங்களின் விதையோட்டு தமயங்கதை,
பகபலோ இந்தியோ மோநில சிறப்பு தமயமோக தரமுயர்த்த விதையோட்டு அதமச்சகம் முடிவுதசய்துள்ைது.
இவ்வோண்டின் ததோடக்கத்தில் விதையோட்டு அதமச்சகம் 14 விதையோட்டு தமயங்கதை தரமுயர்த்தி
அறிவித்திருந்தது. இப்ப ோது கூடுதலோக ஒன் து தமயங்கள் பசர்க்கப் ட்டிருப் தத அடுத்து, தமோத்தம்
23 மோநிலங்கள் & யூனியன் பிரபதசங்களில் உள்ை 24 விதையோட்டு தமயங்கள் தரமுயர்த்தப் ட
உள்ைை. ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகளில் இந்தியோவின் கைதவ நைவோக்கும் வதகயில் உலகத்தரம்வோய்ந்த
யிற்சிகளும் வசதிகளும் பகபலோ இந்தியோ மோநில சிறப்பு தமயத்தில் அளிக்கப் டும்.

2.பிரபமோஸ் மீதயோலி ஏவுகதையின் கடற்

தட திப்பு, எந்தக் கப் லிலிருந்து தவற்றிகரமோக பசோததை

தசய்யப் ட்டது?
அ. INS சென்னன 
ஆ. INS னைசூர்
இ. INS ககொல்கத்தொ
ஈ. INS விக்கிரைரதித்யர
❖ ஒலிதயவிட அதிக பவகத்தில் தசல்லும் பிரபமோஸ் சூப் ர்பசோனிக் ஏவுகதை, INS தசன்தை ப ோர்க்
கப் லிலிருந்து தவற்றிகரமோக பசோததை தசய்யப் ட்டது. அது, அரபிக்கடலிலுள்ை இலக்தக துல்லியமோக
தோக்கியது. எதிரிநோட்டுக் கப் ல்கதை ததோதலவிலிருந்து தோக்குந்திறன்தகோண்ட முக்கிய ஆயுதமோக
பிரபமோஸ் ஏவுகதை கருதப் டுகிறது. இந்தியோ மற்றும் இரஷ்யோ நோடுகளின் கூட்டு முயற்சியில் இந்த
பிரபமோஸ் ஏவுகதை வடிவதமத்து தயோர்தசய்யப் ட்டுள்ைது. இந்த ஏவுகதைதய நீர்மூழ்கிக்கப் ல்,
கப் ல், வோனூர்தி அல்லது நிலத்திலிருந்தும் ஏவமுடியும்.

3.தசவ உைவுகளுக்கோை வழிகோட்டுதல்கதை ஆரோய்வதற்கோக

ணிக்குழுதவோன்தற அதமத்துள்ை

அதமப்பு எது?
அ. வேளொண
் அமைச்சகை்
ஆ. FSSAI 
இ. FCI
ஈ. APEDA
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❖ நோட்டில் தசவ உைவுகளுக்கோை வழிகோட்டுதல்கதை ஆரோய்வதற்கோக இந்திய உைவுப் ோதுகோப்பு &
தரநிர்ைய ஆதையம் (FSSAI) அண்தமயில் ஒரு

ணிக்குழுதவ அதமத்தது. இப் ணிக்குழுவில்

ICAR, வர்த்தக அதமச்சகம் மற்றும் ததோழிற்துதற அதமச்சகம் மற்றும் தரக்கழகம் மற்றும் சில தனியோர்
தசவ உைவு நிறுவைங்கள் ப ோன்ற ல்பவறு அதமப்புகதைச்சோர்ந்த 7 உறுப்பிைர்கள் உள்ைைர்.

4. WPP Plc மற்றும் Kantar’இன் அறிக்தகயின்

டி, எது இந்தியோவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவைம்?

அ. TATA மைரட்டரர்ஸ
்
ஆ. HDFC வங்கி 
இ. ொிமலயன்ஸ
் கதொழிற்துமற நிறுேனை்
ஈ. எண
் கணய் & இயற்மக எொிேொயு கழகை்
❖ WPP Plc மற்றும் Kantar’இன் ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின் டி, HDFC வங்கி இந்தியோவின் மிகவும்
மதிப்புமிக்க நிறுவைமோக உருதவடுத்துள்ைது. ததோடர்ந்து ஏழோவது ஆண்டோக இவ்வங்கி முதலிடத்தில்
உள்ைது. HDFC வங்கியின் நிகர மதிப்பு $20.2 பில்லியன் டோலர்கைோகும். அததத்ததோடர்ந்த இடத்தில்,
இந்திய ஆயுள் கோப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) இடத்தில் உள்ைது.

5.கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தில், ‘கோதி பிகூ திருவிழோ’ தகோண்டோடப்

டுகிறது?

அ. ஒடிஸொ
ஆ. அஸ
் ஸொை் 
இ. வைற்கு ேங்கை்
ஈ. கொ்நொடகொ
❖ அஸ்ஸோம் மோநிலத்தில், அண்தமயில், ‘கோதி பிகூ’ திருவிழோ தகோண்டோடப் ட்டது. இது, அக்படோ ர்
மோதத்தில் தகோண்டோடப் டும் ஒரு பவைோண் திருவிழோவோகும். இந்தத் திருவிழோவின்ப ோது, அஸ்ஸோம்
மோநில மக்கள், தங்களின் இல்லங்களிலும் வயல்களிலும் விைக்பகற்றுகிறோர்கள். மோநிலம் முழுவதும்
கலோசோர நடைங்களும், விருந்து நிகழ்வுகளும் ஏற் ோடு தசய்யப் டுகிறது.

6.அறிவியல் மற்றும் ததோழினுட்

உட்கட்டதமப்த பமம் டுத்துவதற்கோை நிதியத்தத தசயல் டுத்துகிற

துதற எது?
அ. வேளொண
் துமற
ஆ. அறிேியல் ைற்றுை் கதொழில்நுட்பத் துமற 
இ. பணியொளொ்கள் துமற
ஈ. ேிண
் கேளித் துமற
❖ “ ல்கதலகள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவைங்களில் அறிவியல் & ததோழில்நுட்

உட்கட்டதமப்த

பமம் டுத்துவதற்கோை நிதியத்தத’ (FIST) மறுசீரதமப் தோக அறிவியல் மற்றும் ததோழில்நுட் த் துதற
கூறியுள்ைது. FIST திட்டம் இப்ப ோது FIST 2.0 எை மீண்டும் ததோடங்கப் டவுள்ைது.
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❖ துளிர் நிறுவைங்களின் பததவகதை அரசோங்கத்தின், ‘தற்சோர்பு இந்தியோ’ திட்டத்துடன் இதைப் தத
இந்த FIST 2.0 திட்டம் பநோக்கமோகக் தகோண்டுள்ைது.

7. NITI ஆபயோக் ஆனது ஒரு முன்ைணி ததோழில்நுட்

மோை, ‘கிைவுட்’ புத்தோக்க தமயத்தத, கீழ்க்கோணும்

எந்த நிறுவைத்துடன் இதைந்து நிறுவவுள்ைது?
அ. இன்கடல்
ஆ. மைக்வ ொசொப்ட்
இ. அவைசொன் 
ஈ. கூகிள்
❖ சமூகத்தில் சவோல்கைோக உள்ை சிக்கல்கதை, டிஜிட்டல் புத்தோக்கங்கள்மூலம் தீர்வுகோை, முன்ைணி
ததோழில்நுட் மோை ‘கிைவுட் புத்தோக்க தமயத்தத’ அபமசோன் வதலயக பசதவகள் நிறுவைத்துடன்
இதைந்து இந்தியோவில் முதல்முதறயோக NITI ஆபயோக் அதமக்கவுள்ளதாக அறிவித்தது. அபமசோன்
வதலயக பசதவயின், உலகைோவிய CIC திட்டத்தின் ஒரு குதிதோன் இம்தமயம். இது இந்தியோவில்
அதமக்கப் டவுள்ை அபமசோனின் முதல் கிைவுட் புத்தோக்க தமயமும் உலக அைவில் ன்னிரண்டோம்
தமயமும் ஆகும்.

8.

ல ண்டங்கள் ரிமோற்றகம் (MCX) அறிமுகப் டுத்திய நிகழ்பநர எளிய உபலோகக் குறியீட்டின் (Base

Metals Index) த யர் என்ை?
அ. METLDEX 
ஆ. GOLDEX
இ. BULLDEX
ஈ. BASEDEX
❖

ண்டப் ரிமோற்றகமான Multi Commodity Exchange of India (MCX) அண்தமயில் நிகழ்பநர எளிய
உபலோகக் குறியீடான, ‘METLDEX’இல் எதிர்கோல வர்த்தகத்தத அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. துத்தநோகம்,
தோமிரம், நிக்கல், ஈயம் மற்றும் அலுமினியம் உள்ளிட்டவற்றின் நிகழ்பநர தசயல்திறதை இந்த எளிய
உபலோக அட்டவதை கண்கோணிக்கும். கடந்த 2020 ஆகஸ்டில், இந்தப் ரிமோற்றகம், MCX Bullion
Index (MCX BULLDEX)’ஐ அறிமுகப் டுத்தியது.

9. 2019ஆம் ஆண்டில் அதிக உள்நோட்டு சுற்றுலோப்

யணிகதைப் திவு தசய்துள்ை இந்திய மோநிலம் எது?

அ. தைிழ்நொடு
ஆ. வக ளை்
இ. கொ்நொடகொ
ஈ. உத்தர பிரமதெை் 
❖ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் அதிக உள்நோட்டு சுற்றுலோப் யணிகதை ஈர்த்த இந்திய மோநிலமோக உத்தர
பிரபதச மோநிலம் விைங்குகிறது. இந்திய சுற்றுலோ புள்ளிவிவரங்கள் 2020’இன் டி, இந்தியோதவச்
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யணிகளின்

சரோசரி எண்ணிக்தகயில், அம்மோநிலம் மூன்றோவது இடத்தில் உள்ைது. 47 இலட்சத்திற்கும் பமற் ட்ட
யணிகள், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் அம்மோநிலத்திற்கு வருதக புரிந்துள்ைைர்.

10.மகோரோஷ்டிரோவின் சோதல பமம்

ோட்டுக்கோக கீழ்க்கோணும் எந்த நிறுவைத்துடைோை $177 மில்லியன்

டோலர் மதிப்புள்ை கடதைோப் ந்தத்தத இந்தியோ பமற்தகோண்டுள்ைது?
அ. உலக ேங்கி
ஆ. பன்னொட்டுச் கசலேொணி நிதியை்
இ. ஆசிய ேளொ்ச்சி ேங்கி 
ஈ. ஆசிய உட்கட்டமைப்பு & முதலீ ட்டு ேங்கி
❖ மகோரோட்டிர மோநிலத்தில் 450 கிபலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தநடுஞ்சோதலகள் மற்றும் முக்கிய சோதலகதை
பமம் டுத்த $177 மில்லியன் டோலர் கடன் ஒப் ந்தத்தில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும், நடுவைரசும்
தகதயழுத்திட்டுள்ைை. இது, மகோரோட்டிர மோநிலத்தின் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற சோதலகள் இதைப்த
பமம் டுத்தும், பவதலவோய்ப்த உருவோக்கும், இதன்மூலம் இப் குதியின் த ோருைோதோரம் பமம் டும்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

அக்ட ாபர்

24 & 25

நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.எத்திட்டத்திற்கான வல்லுநர் குழுவவ அவைக்குைாறு தேசிய பசுவைத் தீர்ப்பாயம் ைத்திய சுற்றுச்சூழல்
அவைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது?
அ. காலேஸ
் வரம் நீ லரற்றுப் பாசனத் திட்டம் 
ஆ. ததேங்கானா மீ அனே்மின் திட்டம்
இ. காகதீ ய திட்டம்
ஈ. பகீ ரதா திட்டம்
❖ தேலுங்கானா ைாநிலத்தில் உள்ள காதலஸ்வரம் நீதரற்றுப் பாசனத் திட்டத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுைதி
வழங்கப்பட்டோக தேசிய பசுவைத் தீர்ப்பாயம் சமீபத்தில் அறிவித்ேது. ஏழு உறுப்பினர்கவளக்தகாண்ட
வல்லுநர் குழுவவ அவைத்து நிவாரணம் ைற்றும் புனர்வாழ்வு நடவடிக்வககவள பரிந்துவரக்குைாறு
தேசிய பசுவைத் தீர்ப்பாயம் சுற்றுச்சூழல் அவைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. திட்டத்ோல் ஏற்படும்
தசேத்தின் அளவவயும் இந்ேக் குழு ைதிப்பீடு தசய்யும்.

2. Solvent Extractors’ சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில், இந்ே எண்தணய் ஆண்டில், எப்ப

ொருளின்

இறக்குைதி 12 சேவீே அளவுக்கு குவறந்துள்ளது?
் தணய் 
அ. சமமயே் எண
ஆ. லசாயா பீன்ஸ
்
இ. பிண
் ணாக்கு
ஈ. கடுகு
❖ இந்தியாவின் சால்வண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் சங்கத்தின் ஓர் அண்வைய அறிக்வகயின்படி, 2019–20
எண்தணய் ஆண்டின் முேல் 11 ைாேங்களில் (நவம்பர் முேல் தசப்டம்பர் வவர) இந்தியாவின் சவையல்
எண்தணய் இறக்குைதி 12 சேவீே அளவுக்கு குவறந்துள்ளது. ஓர் எண்தணய் ஆண்டு என்பது நவம்பர்
முேல் அக்தடாபர் வவரயுவடயோகும். 2019–20 நவம்பர்–தசப்டம்பர் ைாேங்களில் ைட்டும் இந்தியா 11.95
மில்லியன் டன் சவையல் எண்தணவய இறக்குைதி தசய்துள்ளது.

3. ஐநா

ைனிேவுரிவைகள் உயராவணயரானவர் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுேல்) சட்டத்வே

எந்ே நாடு மீளாய்வு தசய்யதவண்டும் எனக் தகட்டுக்தகாண்டுள்ளார்?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்
ஈ. பிலரசிே்
❖ ஐநா ைனிேவுரிவைகள் உயராவணயரான வைக்தகல் தபச்தலட், சமீபத்தில் இந்திய அரசாங்கத்திடம்
அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுேல்) சட்டத்வே மீளாய்வு தசய்யுைாறு தவண்டுதகாள் விடுத்ோர்.
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❖ ஐநா ைன்றத்தின் ேவலவரும் இந்தியாவவ பன்னாட்டு ைனிேவுரிவை விதிமுவறகளுடன் இணங்கிச்
தசல்வவே ைறுபரிசீலவன தசய்யுைாறு தகட்டுக்தகாண்டார். ைனிேவுரிவை மீறல் குறித்ே புகாரளிப்பின்
பின்னணியில் ேன்னார்வ தோண்டு நிறுவனங்கவள ேண்டிக்க இது பயன்படுத்ேப்படுவோகவும் அவர்
வருத்ேம் தேரிவித்ோர். முன்னோக, பன்னாட்டு ைன்னிப்பு அவவ ேனது வங்கிக்கணக்குகவள
இந்தியா முடக்கியவே அடுத்து, இந்தியாவிலுள்ள ேனது அலுவலகத்வே மூடியது குறிப்பிடத்ேக்கது.

4.அண்வைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘PM 2020’ என்

துடன் தோடர்புவடய அவைப்பு எது?

அ. ISRO
ஆ. DRDO 
இ. BSNL
ஈ. HAL
❖ ‘ேற்சார்பு இந்தியா’வவ உருவாக்கும் முயற்சியில், துளிர் நிறுவனங்கள், சிறு, குறு ைற்றும் நடுத்ேரத்
தோழில் நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டுத் துவறயில் ஈடுபடும் வவகயில்,
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & தைம்பாட்டு அவைப்பின் (DRDO) தகாள்முேல் வகதயடு 2020’ஐ (Procurement
Manual 2020) ைத்திய பாதுகாப்பு துவற அவைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தவளியிட்டுள்ளார்.

5.அண்வைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘OSIRIS–Rex’ என்றால் என்ன?
் கேம் 
அ. விண
ஆ. நீ ா்மூழ்கிக்கப்பே்
இ. COVID–19 தடுப்பூசி
ஈ. பீரங்கி எதிா்ப்பு ஏவுகமண
❖ Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS–REx)
என்பது NASA’இன் விண்கலைாகும். 2023ஆம் ஆண்டில் புவிக்கு வழங்குவேற்காக, ஒரு குறுங்தகாளின்
தைற்பரப்பிலிருந்து தூசி ைற்றும் கூழாங்கற்கவள தசகரிக்க, அவ்விண்கலம் அேன் எந்திர வகவயப்
பயன்படுத்தி அக்குறுங்தகாவளத் தோட்டவே அடுத்து அது அண்வைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்றுள்ளது.
‘தபன்னு’ எனப்படும் குறுங்தகாள் ேற்தபாது புவியிலிருந்து ஏறத்ோழ 321 மில்லியன் கிமீட்டருக்கும்
அப்பால் உள்ளது.

6.எந்ே ைாநிலத்தில், 172 ஆயிரைாண்டுகள் பழவையான ஆற்றின் சான்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. லகரளா
இ. இராஜஸ
் தான் 
ஈ. கா்நாடகா
❖ ‘குவாட்டர்னரி வசன்ஸ் ரிவியூஸ்’ இேழில் அண்வையில் தவளியிடப்பட்ட ஓர் ஆய்வின்படி, தோவலந்ே
ஓர் ஆறு குறித்ே சான்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன; இந்ே ஆறு அக்காலத்தில் ைாந்ேரின் உயிர்நாடியாக
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இருந்திருக்கலாம். 172,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிகாதனருக்கு அருகிலுள்ள ைத்திய ோர் பாவலவ
–னத்தின் வழியாக இந்த ஆறு ொய்ந்ததொடியுள்ளது. இந்ே ஆய்வவ, தெர்ைனியில் அவைந்துள்ள ைாந்ேர்
வரலாற்று அறிவியலுக்கான தைக்ஸ் பிளாங்க் நிறுவனம், ேமிழ்நாட்வடச் சார்ந்ே தசன்வன அண்ணா
பல்கவலக்கழகம் ைற்றும் IISER தகால்கத்ோ ஆகியவவ இவணந்து நடத்தியுள்ளன.

7.நாட்டின் 29 ைாநிலங்களுள் சிறந்ே இரத்ேதசாவக முக்த் பாரத் குறியீட்வடக் தகாண்ட ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. லகரளா
இ. ஹாியானா 
ஈ. கா்நாடகா
❖ சுகாோர ைற்றும் குடும்பநல அவைச்சகத்ோல் சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்ட அனீமியா முக்த் பாரத் (AMB)
குறியீட்டின் மதிப்ப ண் ட்டியலில், ஹரியானா ைாநிலம் 46.7 என்ற AMB குறியீட்டுடன் முேலிடத்வேப்
பிடித்ேது. இரத்ேதசாவக முக்த் பாரத் என்பது நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அவைச்சகம் ைற்றும் UNICEF
ஆகியவற்றின் ஒரு முன்தனடுப்பாகும். இந்தியா முழுவதும் இரத்ேதசாவக பாதிப்வபக் குவறப்பவே
இது ேனது தநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது.

8.அண்வைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘நாஸ்கா தகாடுகள்’ அவைந்துள்ள நாடு எது?
அ. பிலரசிே்
ஆ. தபரூ 
இ. ஜமமக்கா
ஈ. ததன்னாப்பிாிக்கா
❖ புகழ்தபற்ற UNESCO உலக பாரம்பரிய ேளைான நாஸ்கா தகாடுகள் (பம்பா டி நாஸ்கா) தேன்னதைரிக்க
நாடான தபரூவில் அவைந்துள்ளது. இந்ே ைவலயின் சரிதவான்றில் வவரயப்பட்ட பூவன தோடர்பான
புதிய உருவ அவடயாளம் காணப்பட்டோல் இந்ே இடம் அண்வைச் தசய்திகளில் காணப்பட்டது. இந்ேத்
ேளம், பிரம்ைாண்டைான விலங்குகள், ோவரங்கள் ைற்றும் கற்பவன ைனிேர்களின் சித்ேரிப்புகளுக்கு
தபயர் தபற்றது.

9. “Global Estimate of Children in Monetary Poverty – An update” என்ற அறிக்கைகய உலை வங்கியுடன்
இகைந்து பவளியிட்டுள்ள அகமப்பு எது?
அ. WHO
ஆ. FAO
இ. IMF
ஈ. UNICEF 
❖ “Global Estimate of Children in Monetary Poverty – An update” என்பது உலக வங்கிக் குழுமமும் UNICEF
அவைப்பும் இவணந்து தவளியிட்டுள்ள வறுவையில் வாடும் சிறார்கள் குறித்ே ஒரு பகுப்பாய்வு ஆகும்.
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❖ இம்ைதிப்பீட்டின்படி, உலகில் உள்ள தைாத்ே 356 மில்லியன் குழந்வேகளில் ஆறில் ஒரு பங்கினர் (1/6),
COVID–19 தகாள்வளதநாய்க்கு முன்னோக மிகுந்ே வறுவையில் வாழ்ந்து வந்ேனர். துவண சஹாரா
ஆப்பிரிக்க பகுதிகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு சிறார்கள் கடுவையான வறுவையில் வாழ்கின்றனர்
என்று அவ்வறிக்வக கூறுகிறது.

10. ‘Global Air 2020’ என்ற அறிக்வகயின்படி, கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் அதிக காற்றுைாவச
ஏற்படுத்திய நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்
இ. இந்தியா 
ஈ. சிங்கப்பூா்
❖ ‘The State of Global Air 2020’ (SOGA 2020) என்ற அறிக்வகவய ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகவளச்
சார்ந்ே தஹல்த் எதபக்ட்ஸ் நிறுவனமும் குதளாபல் பர்டன் ஆப் டிசீசசும் இவணந்து தவளியிட்டுள்ளன.
இவ்வறிக்வகயின்படி, கடந்ே ஆண்டு, இந்தியாவில் மிகவுயர்ந்ே ஆண்டு சராசரியான PM 2.5 தசறிவு
தவளிப்பாட்வட இந்தியா பதிவுதசய்துள்ளது. இந்திய ைக்கள் உலகளவில் மிகவுயரிய PM 2.5 தசறிவுக்கு
ஆளாகின்றனர். தைலும், 2010 முேல் PM 2.5 தசறிவானது இந்தியாவில் அதிகரித்து வருவது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்திய

கடற்படடயில் இடைக்கப்பட்டுள்ள, நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கடள இரகசியமாக தாக்கியழிக்கும்

பபார்க்கப்பலின் பபயர் என்ன?
அ. INS கவச்
ஆ. INS கவராட்டி 
இ. INS கம ாா்தா
ஈ. INS கில்தான்
❖ விசாகப்பட்டிைம் கடற்படட தளத்தில் நடடபபற்ற விழாவில், உள்நாட்டு பதாழில்நுட்பத்தில் தயாரான
INS கவராட்டி பபார்க்கப்படை, ராணுவ தடைடமத்தளபதி மபனாஜ் முகுந்த் நரவாபன கடற்படடயில்
இடைத்து டவத்தார். நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கடள இரகசியமாக தாக்கியழிக்கும் கபமார்தா வடகடயச்
பசர்ந்த 4 சிறிய பபார்க்கப்பல்கள் உள்நாட்டு பதாழினுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டன. இவற்றில் கடடசி
பபார்க்கப்பைான INS கவராட்டி, கடற்படடயில் இடைந்துள்ளது. இடவ அடனத்தும் ‘Project 28’இன்
கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
❖ INS கவராட்டி பபார்க்கப்படை பகால்கத்தாவில் உள்ள கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் & பபாறியாளர்கள்
என்ற நிறுவனம் உள்நாட்டு பதாழில்நுட்பத்தில் வடிவடமத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. 80,000 அரசுப்பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் கரும்பைடக திட்டத்டத பசயல்படுத்தியுள்ள மாநிைம் எது?
அ. த ிழ்நாடு 
ஆ. மகரள ்
இ. ஒடிஸா
ஈ. ஆந்திர பிரமதச ்
❖ 80,000 அரசாங்கப் பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் கரும்பைடக திட்டத்டத பசயல்படுத்துவதற்கு, தமிழ்நாடு அரசு
பதாடங்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட் கரும்பைடக திட்டத்தின்கீழ், ஒலி-ஒளி வழியாக பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும்.
இதற்கு விரலிகளும், கணினித் திடரகளும் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும். இத்திட்டம் சிறந்த கற்பித்தல்
சூழடை உறுதிபசய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. ICMR’ஆல்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மலிவுவிடை COVID-19 பரிபசாதடன அைகான, ‘COVIRAP’ என்பதை

உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. IIT சசன்னன
ஆ. IIT கரக்பூர் 
இ. AIIMS
ஈ. JIPMER
❖ கரக்பூரில் அடமந்துள்ள இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்டதச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுமம்,
‘COVIRAP’ என்ற பபயரில் குடறந்த விடையில் COVID-19 பரிபசாதடன அைடக உருவாக்கியுள்ளது.
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❖ COVID-19’இன் விடரவான பநாயறிதலுக்கான ஒரு சிறிய அைகான இது, ஒரு மணிக்கும் குடறவான
பநரத்தில் முடிவுகடளத் தருகிறது. இந்த அைகு துல்லியமான மூைக்கூறு கண்டறியும் பசயல்முடறடய
உள்ளடக்கியதாகும். இதில் ஒருமுடற பரிபசாதிக்க `500 மட்டுபம பசைவாகும்.

4. ‘இ-தர்தி ஜிபயா’ வடைதளத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ. வீட்டுவசதி & நகா்ப்புற விவகாரங்கள் அம ச்சக ் 
ஆ. வவளரண
் அனைச்சகை்
இ. சுற்றுச்சூழல் அம ச்சக ்
ஈ. உள்துமற அம ச்சக ்
❖ மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அடமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி சமீபத்தில், ‘இ-தர்தி ஜிபயா’
வடைதளத்டத அறிமுகப்படுத்தினார். இ-தர்தி என்ற பபயரிைான இம்பமைாண்டம தகவைடமப்பில்,
வடரபடங்கள் மற்றும் குத்தடகத் திட்டங்கள் பபான்ற வடரபடங்கடள ஒருங்கிடைத்து, புவியியல்
தகவைடமப்புடன் (GIS) அவற்டற ஒருங்கிடைத்த ஒபர அடமப்பாக மாற்றுவடத இந்தத் வடைதளம்
பநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

5. ‘The Future of Jobs Report 2020’ என்ற அறிக்தகதை பவளியிட்டுள்ள அடமப்பு எது?
அ. ILO
ஆ. WEF 
இ. WTO
ஈ. UNCTAD
❖ சுவிச்சர்ைாந்டதச் சார்ந்த உைக பபாருளாதார மன்றம் (WEF) அண்டமயில், ‘The Future of Jobs Report
2020’ என்ற தடைப்பிைான ஓரறிக்டகடய பவளியிட்டுள்ளது. இவ்வறிக்டகயின்படி, பராபாட்டிக்ஸ்
& பசயற்டக நுண்ைறிவு ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அதிக பணிவாய்ப்புகடள
உருவாக்கும். COVID-19 பகாள்டளபநாய், பதாழிைாளர்களுக்கு, “இரட்டட இடடயூறு” ஏற்படுத்தும்
என்படதயும் அவ்வறிக்டக பவளிப்படுத்தியது.

6. அண்டமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘Right of First Refusal (RoFR)’ என்பதுடன் பதாடர்புடடய துடற
எது?
அ. ருத்துவ ்
ஆ. கப்பல் வாணிப ் 
இ. சுற்றுச்சூழல்
ஈ. கல்வி
❖ நடுவைரசின், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம்’ பகாள்டகடய பின்பற்றுவதற்காக, ஒப்பந்த முடறயில்
கப்பல்கடள வாடடகக்கு அமர்த்தும் உரிமம் நிபந்தடனடய, கப்பல் பபாக்குவரத்து துடற அடமச்சகம்
மீளாய்வுபசய்து திருத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் கட்டப்படும் கப்பல்களுக்கான பதடவடய ஊக்குவிக்கும்
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வடகயில், இந்தியாவில் கட்டப்படும் கப்பல்கடள வாடடகக்கு அமர்த்துவதில் முன்னுரிடம அளிக்க
முடிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்பகற்ப உரிமம் நிபந்தடன வழிகாட்டுதல்களில் திருத்தம் பசய்யப்பட்டது.

7.பதாழிைாளர் அடமச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி பதாழிற்துடற ஊழியர்களுக்கான நுகர்பவார்
குறியீட்டு எண்ணுக்கான அடிப்படட ஆண்டு எது?
அ. 2010
ஆ. 2012
இ. 2016 
ஈ. 2018
❖ பதாழிற்துடற ஊழியர்களுக்கான திருத்தியடமக்கப்பட்ட நுகர்பவார் குறியீட்டு எண்டை மத்திய
பதாழிைாளர் & பவடைவாய்ப்புத்துடற அடமச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. பதாழிற்துடறயினருக்கான
நுகர்பவார் குறியீட்டு எண்ணின் புதிய பதிப்பு, 2001 = 100 என்ற அடிப்படடயிலிருந்து 2016 = 100
என்று மாற்றியடமக்கப்பட்டுள்ளது. உடல்நைம், கல்வி மற்றும் பிற இதர பசைவுகளுக்கு அதிக பங்டக
பகாடுப்பதற்காக மாறிவரும் நுகர்வு முடறக்கு ஏற்ற வடகயில் இது பசய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும்,
இது அரசு ஊழியர்களின் அகவிடைப்படிடய பாதிக்காது.

8.பகால்பகாண்டா பகாட்டட அடமந்துள்ள இந்திய நகரம் எது?
அ. அ ிா்தசரஸ
்
ஆ. ஜான்சி
இ. மைதராபாத் 
ஈ. அமயாத்தியா
❖ அண்டமயில் டஹதராபாத்தில் பபய்த கனமடழயின் காரைமாக 500 ஆண்டுகள் பழடமயான
பகால்பகாண்டா பகாட்டட பசதமடடந்துள்ளது. இது, குதுப் ஷாஹி வம்சத்தின் பதாடக்ககாை தடை
நகரமாகும். இந்திய பதால்பபாருள் ஆய்வறிக்டகயின்படி, அரசப்பாடதயின் படிகள் மற்றும் பாடறகள்,
ஜகதாம்பிடக பகாவிலுக்கு அருகிலுள்ள சுவர், பின்புற சுவர் மற்றும் இரண்டாவது கிைற்றுக்கு
அருகிலுள்ள ஓர் அடமப்பு ஆகியடவ கடுஞ்பசதமடடந்துள்ளன.

9.பிடைமுறிகடள முன்பமாழிந்துள்ள IRDAI பணிக்குழுவின் தடைவர் யார்?
அ. G ஸ்ரீநிவரசன் 
ஆ. அமசாக் ம த்தா
இ. இஞ்சசட்டி ஸ்ரீநிவாஸ
்
ஈ. உதய் வகரடக்
❖ இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுடற & பமம்பாட்டு ஆடையமானது (IRDAI) நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்சின்
முன்னாள் தடைவர் G ஸ்ரீநிவாசன் தடைடமயில் பசயற்குழுபவான்டற அடமத்துள்ளது. இந்திய
காப்பீட்டுத் துடறயால் பிடைமுறிகடள வழங்குவதற்கான பபாருத்தத்டத ஆய்வு பசய்ய இந்தக்குழு
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அடமக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்டம பத்திரங்களின் அடிப்படட கடடமகடள பாதிக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு
எதிராக பிடைமுறி ஒரு பயனாளிடயப் பாதுகாக்கின்றது. காப்பீட்டுத்துடறயில் பிடைமுறிகடள
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு இந்தக் குழு ஆதரவளித்துள்ளது.

10.மபைசியா & பப்புவா நியூ கினியாவில் உள்ள அடமப்புக்கும், இந்திைாவில் உள்ள அைற்கிதைைான
எவ்வதைப்புக்கும் இடடயிைான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்களுக்கு இந்திய நடுவைடமச்சரடவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது?
அ. இந்திய விண
் சவளி ஆய்வு ம ய ்
ஆ. இந்திய பட்டயக் கணக்கரளர்கள் நிறுவனை் 
இ. இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு & தரப்படுத்தல் ஆமணய ்
ஈ. இந்திய புவியியல் ஆய்வு ம ய ்
❖ இந்தியாவின் ICAI மற்றும் மபைசியாவின் MICPA ஆகியவற்றுக்கு இடடபயயான ஒப்பந்தத்திற்கு
ைத்திை அதைச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தப் பரஸ்பர அங்கீகார ஒப்பந்தம், தகுதியுடடய ICAI
உறுப்பினர் MICPA’இலும், தகுதியுடடய MICPA உறுப்பினர் ICAI’இலும் இடைந்துபகாள்ள வழிவகுக்
-கும். ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்திலுள்ள நிறுவனங்கபளாடு இருதரப்பு கூட்டு ஏற்படுத்திக்பகாள்ள ICAI
விரும்புகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக MICPA உடன் ஒப்பந்தம் பசய்ய முடிபவடுக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூைம், உரிய முடறயில் ICAI சான்றளித்த நபர்கடள MICPA’உம், அபதபபான்று
MICPA சான்றளித்த உறுப்பினர்கடள ICAI’உம் ஏற்றுக்பகாள்ளும்.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ 2020 பசப்டம்பர் மாதத்துக்கான பவளாண் மற்றும் ஊரகத் பதாழிைாளர்களுக்கு அகிை இந்திய
நுகர்பவார் குறியீட்டு எண்கடள மத்திய பதாழிைாளர் & பவடைவாய்ப்பு அடமச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
அதில், பவளாண் பதாழிைாளர்களுக்கான குறியீட்டு எண்ணின் வரிடசயில் 1234 புள்ளிகளுடனும்,
ஊரகத் பதாழிைாளர்களுக்கான குறியீட்டு எண்ணின் வரிடசயில் 1218 புள்ளிகளுடனும் தமிழ்நாடு
முதலிடத்தில் உள்ளது.
❖ கிராமிய கடைகடள மீட்படடுக்கும் வடகயில் பகாயம்புத்தூரில் ‘கிராமிய புதல்வன்’ கடைக்குழுடவ
நடத்தி வருபவரும், தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் கடைப்பிரிவில் தூதராகவும் உள்ள கடையரசனுக்கு,
ஐநா அடவயின் பவளவிழாடவபயாட்டி கடைஞர்கடள பகளரவப்படுத்தும் விதமாக, ‘கிராமிய விருது’
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் முதன்முடறயாக கடையரசனுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.ர

ோபோர் இந்திய த ோழினுட்ப நிறுவனத்தின் நி ந்

வளோகம் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம்

அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது?
அ. இராஜஸ
் தான்
ஆ. பஞ்சாப் 
இ. உத்தரபிரததசம்
ஈ. ஹாியானா
❖ ர ோபோர் இந்திய த ோழினுட்பக் கழகத்தின் நி ந்

வளோகத்ம

ைத்திய கல்வி அமைச்சர் இ ரைஷ்

தபோக்ரியோல் ‘நிஷோங்க்’ அண்மையில் திறந்துமவத் ோர். மடம்ஸ் உயர்கல்வி உலக பல்கமலக்கழக
வரிமச 2020’இல் IIT ர ோபோர் 351-400

வரிமசயில் இடம்தபற்றுள்ளது. ரவளோண்மை ைற்றும்

நீர் துமறகளில் த ோழினுட்ப புத் ோக்க மையத்ம அமைக்க இந் நிறுவனம் `110 ரகோடி ைதிப்பிலோன
ைோனியத்ம யும் தபற்றுள்ளது.

2. ‘பரினம் ைஞ்சுஷோ’ என்பது கீழ்க்கோணும் எந்

நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் கல்விக்களஞ்சியைோகும்?

அ. ததசிய ஆட்தசா்ப்பு நிறுவனம்
ஆ. இந்திய விண
் வவளி ஆய்வு மமயம்
இ. மத்திய இமடநிமைக் கை்வி வாாியம் 
ஈ. அகிை இந்திய வதாழிை்நுட்ப கை்விக் கழகம்
❖ முக அங்கீகோ முமறமைமயப்பயன்படுத்தி ைோணவர்களுக்கு பத் ோம் வகுப்பு ைற்றும் பன்னி ண்டோம்
வகுப்பு டிஜிட்டல் கல்வி ஆவணங்கமள ைத்திய இமடநிமலக் கல்வி வோரியம் (CBSE) வழங்கவுள்ளது.
CBSE ரசர்க்மக அட்மடயிலுள்ள நிழற்படத்துடன் ைோணவரின் ரே டிப்படம் தபோருந்தும் வமகயில் அது
இருக்கும். அமவ, ைத்திய இமடநிமலக் கல்வி வோரியத்தின் டிஜிட்டல் கல்விக்களஞ்சியைோன, ‘பரினம்
ைஞ்சுஷோ’ ைற்றும் டிஜி லோக்கரில் கிமடக்கப்தபறும்.

3.ர

சிய மூலிமக ோவ வோரியத்தின் இ ண்டோவது ைண்டல மூல ைருந்துக் களஞ்சியம் திறக்கப்பட்ட

இடம் எது?
அ. வாரணாசி
ஆ. புது திை்ைி 
இ. அகமதாபாத்
ஈ. மமசூா்
❖ புது தில்லியில் அமைந்துள்ள அகில இந்திய ஆயுர்ரவ நிறுவனத்தில் ைண்டல மூல ைருந்து களஞ்சியம்
(RRDR) திறக்கப்பட்டுள்ளது. AYUSH அமைச்சகத்தின் ர சிய மூலிமக ோவ வோரியத் ோல் அறிவிக்கப்ப
-ட்ட களஞ்சியங்களின் வரிமசயில் இந் RRDR இ ண்டோவது இடத்தில் உள்ளது.
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❖ AYUSH அமைச்சகம் எட்டு RRDR ைற்றும் ஒரு NRDR’ஐ முன்தைோழிந்துள்ளது; அதில், மூன்று ைண்டல
மூல ைருந்துக்களஞ்சியங்கள் ற்ரபோது யோர்நிமலயில் உள்ளன.

4. G-20

ஊழல்

டுப்பு தசயற்குழுவின் மு லோவது அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில், இந்தியோவின் சோர்போக

உம யோற்றியவர் யோர்?
அ. நிதின் கட்காி
ஆ. ஜிததந்திர சிங் 
இ. நிா்மைா சீதாராமன்
ஈ. பியூஷ் தகாயை்
❖ G-20 ஊழல் டுப்பு தசயற்குழுவின் மு லோவது அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் ேடுவணமைச்சர் ஜிர ந்தி
சிங் இந்தியோமவ பி திநிதித்துவப்படுத்தினோர். கோதணோலிவழி ேடந்ர றிய இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்
கலந்து தகோண்டோர். அவர் னது உம யின்ரபோது, ஊழல் (அ) கணக்கில் வ ோ பணத்திற்கு எதி ோக
சகிப்புத் ன்மையற்ற தகோள்மகமய இந்தியோ தகோண்டுள்ள ோக த ரிவித் ோர். இந்தியோவின் ஊழல்
டுப்புச்சட்டம், 1988 குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டுப் ரபசினோர்.

5.ஐர

ோப்பிய ஒன்றியத்தின் நடப்பாண்டுக்கான (2020) சகர ோவ் பரிசு, எந்

ேோட்டின் எதி ணிக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. வபைாரஸ
் 
ஆ. சிைி
இ. அா்வஜன்டினா
ஈ. சிங்கப்பூா்
❖ அதிபர் அதலக்சோண்டர் லுகோதஷன்ரகோமவ எதிர்க்கும் தபலோ ஸிய இயக்கத்திற்கு, ைனி வுரிமைக
-ளுக்கோன நடப்பாண்டுக்கான (2020) சகர ோவ் பரிமச ஐர ோப்பிய ேோடோளுைன்றம் வழங்கியுள்ளது.
இவ்வணிக்கு, ேோடுகடத் ப்பட்ட சுதவட்லோனோ டிகோரனோவ்ஸ்கயோ மலமை ோங்கினோர். தபலோ ஸில்
எதிர்ப்போளர்கள்மீது ஒடுக்குமுமறயில் ஈடுபட்ட ோக ஐயப்படும் அதிகோரிகளுக்கு எதி ோக தபோருளோ ோ
மடகமள விதிக்க ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் ஒப்புக்தகோண்டுள்ளது.

6.எந்

ேோட்டின் புதிய பி

ை ோக சோத் அல் ஹரிரி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளோர்?

அ. குமவத்
ஆ. வைபனான் 
இ. ஜிம்பாப்தவ
ஈ. ஈரான்
❖ தலபனோனின் முன்னோள் பி

ைர் சோத் அல் ஹரிரி, அந்ேோட்டு ேோடோளுைன்றத்தில் ேடத் ப்பட்ட வோக்தக

-டுப்பில் ஒரு சிறிய தபரும்போன்மை வோக்குகமளப் தபற்று அடுத் பி

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ தவகுஜன எதிர்ப்புக்களுக்கு ைத்தியில் அவர் ப வி விலகிய ஓ ோண்டுக்குள்ளோக, னது ேோன்கோவது
அ சோங்கத்ம அமைக்கும் பணி அவருக்கு கிமடத்துள்ளது. அதிபர் மைரகல் ஒளன் அவம பி

ைர்

என அறிவிப்ப ற்கு முன்பு, பல்ரவறு ேோடோளுைன்ற சங்கங்களுடன் கலந் ோரலோசித் ோர்.

7. இந்தியக்கடற்பமடயோனது சமீபத்தில், கீழ்க்கோணும் எக்கப்பலிலிருந்து கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணமய
(AshM) பரிச ாதித்தது?
அ. INS பிரபல் 
ஆ. INS கவராட்டி
இ. INS கல்வாாி
ஈ. INS விராத்
❖ INS பி பல் என்ற கப்பலிலிருந்து இந்தியக் கடற்பமட

னது கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணமய (AshM)

பரிச ாதித்தது. அதிகோ ப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, ஒரு பமழய கப்பமல இலக்கோகக்தகோண்டு அ பிக்கடலி
-லிருந்து இக்கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணமய INS பிரபல் ஏவியது. இந் ஏவுகமண மிகத்துல்லியத்துட
-ன் இலக்மகத் ோக்கி இலக்குக்கப்பமல மூழ்கடித் து.

8.உலகின் மிகப்தபரிய நீரூற்றுக்கோன சோ

மனமய முறியடித் நகரம் எது?

அ. வசன்மன
ஆ. தடாக்கிதயா
இ. துபாய் 
ஈ. நியூயாா்க்
❖ ஐக்கிய அ பு அமீ கத்தின் (UAE) துபோய் ேக ம் உலகின் மிகப்தபரிய நீரூற்றுக்கோன சோ மனமய
முறியடித் து. 14,366 சது அடி ப ப்பளமவக் தகோண்ட போம் நீரூற்று துபோயின் போம் ஜுரை ோவிலுள்ள
போயிண்ட் ஷோப்பிங் ைற்றும் மடனிங் ைோவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. ஏழு அமீ கங்களுள் ஒன்றோன
துபோய், ஏற்கனரவ உலகின் மிகவுய ைோன கட்டடம் ைற்றும் உலகின் அதிரவக கோவல்துமற கோர்
ரசமவயில் சோ மன பமடத்துள்ளது.

9.நிக

சுழிய கரியமிலவோயு உமிழ்வுக்கோன (Net Zero Carbon Emission) இலக்மக ஐர ோப்பிய ஒன்றியம்

எந் ஆண்டுக்கு நிர்ணயித்துள்ளது?
அ. 2025
ஆ. 2030
இ. 2050 
ஈ. 2100
❖ லக்ஸம்பர்க்கில் ஐர ோப்பிய ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்கள் ேடத்திய கூட்டத்தில், வரும் 2050ஆம்
ஆண்டளவில் ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்ம நிக சுழிய கரியமிலவோயு உமிழ்வோனோக ஆக்குவ ற்கு ஒரு
சட்டம் மகதயழுத்திடப்பட்டது. இந்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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சட்டப்பூர்வைோக கட்டுப்படுத்துகிறது. இக்கோலநிமலச்சட்டம், பல்ரவறு த ோழிற்சோமலகளில் மபங்குடில்
வோயு உமிழ்மவக் குமறப்ப ற்கோன ஐர ோப்போவின் திட்டங்களுக்கு ஓர் அடிப்பமடமய உருவோக்கும்.

10.அ

சு மின்னணு சந்ம யானது (GeM) சமீபத்தில் எந் த் ளத்துடன் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது?

அ. ஸ
் வயம் வமைதளம்
ஆ. IRCTC வமைதளம்
இ. மத்திய வபாதுக் வகாள்முதை் வமைதளம் 
ஈ. சாம்பியன்ஸ
் வமைதளம்
❖ அண்மையில், அ சு மின்னணு சந்ம யோனது ைத்திய தபோதுக்தகோள்மு ல் ளத்துடன் தவற்றிக ைோக
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. அவ்வோறு தசய்வ ன்மூலம், பண்டங்கள் ைற்றும் ரசமவகமள தபோதுக்
தகோள்மு ல் தசய்வ ற்கோன முழு தசயல்முமறயும் ஒர

ளத்தின்கீழ் தகோண்டுவ ப்படும். னிப்பயன்

ஆக்கப்பட்ட ஏலச்தசயல்போடும் இதில் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இது, வோங்குபவம GeM’இல் ஏலதைடுக்க
அனுைதிக்கும்.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) அதிகாரங்களைக் குளைக்கும் மூன்ைாவது மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. உத்தர பிரததசம்
ஈ. மத்திய பிரததசம்
❖ மாநிலத்தில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) அதிகாரங்களைக் குளைக்கும் நாட்டின் மூன்ைாவது
மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா ஆனது. CBI முகளமயுடனான ப ாது ஒப்புதல் ஒப் ந்தத்ளத அம்மாநில அரசு
திரும் ப்ப ற்ைது. எனவவ, CBI இனி தான் விசாரிக்க வவண்டிய ஒவ்பவாரு வழக்கிற்கும் மகாராஷ்டிரா
அரசிடம் அனுமதி ப ைவவண்டும். இவதவ ான்ை நடவடிக்ளகளய முன்னதாக இராஜஸ்தான் மற்றும்
வமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்கள் வமற்பகாண்டுள்ைன.

2.சமீ

த்தில், விளல கண்காணிப்பு மற்றும் வைப்பிரிவு அளமக்கப் ட்ட இந்திய மாநிலம் எது?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. தகாவா 
இ. உத்தர பிரததசம்
ஈ. மத்திய பிரததசம்
❖ வதசிய மருந்துகள் விளல நிர்ணய ஆளணயத்தின் (NPPA) உதவியுடன் வகாவா மாநிலத்தில் விளல
கண்காணிப்பு மற்றும் வைப்பிரிவு (PMRU) அண்ளமயில் அளமக்கப் ட்டது. NPPA ஏற்கனவவ அதன்
நுகர்வவார் விழிப்புணர்வு, விைம் ரம் மற்றும் விளல கண்காணிப்பு திட்டத்தின்கீழ் 15 மாநிலங்கள் /
யூனியன் பிரவதசங்களில் PMRU’களை நிறுவியுள்ைது.
❖ ரசாயனங்கள் & உரங்கள் அளமச்சகத்தின் கூற்றுப் டி, இவ்வலகு, மாநில மருந்துக் கட்டுப் ாட்டாைரின்
வநரடி வமற் ார்ளவயின்கீழ் வகாவா மாநில அைவில் பசயல் டும்.

3. ஓர் அண்ளமய ஆய்வின்

டி, காலநிளல மாற்ைம் காரணமாக, எதிர்வரும் 2050ஆம் ஆண்டைவில், எந்த

உயிரினத்தின் வாழ்விடங்கள் பவகுவாக குளையும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ைது?
அ. கங்ககவாழ் ஓங்கில்
ஆ. வங்கப்புலி
இ. இமயமலை பழுப்புக்கரடி 
ஈ. கானமயில்
❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு அறிவியலாைர்கைால் சமீ த்தில் வமற்பகாள்ைப் ட்ட இமயமளல ழுப்புக்
கரடிகுறித்த ஆய்வில், காலநிளல மாற்ைம் காரணமாக அவற்றின் ப ாருத்தமான வாழ்விடங்களுக்கு
ாதிப்பு ஏற் டும் எனக்கணித்துள்ைனர். வமற்கிமயமளலயில் ாதுகாக்கப் ட்ட குதி வளலயளமப்பின்

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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தகவளமப்புத் திட்டத்ளத ரிந்துளரக்கவும், இமயமளல ழுப்புக்கரடி இனங்களை (Ursus arctos
isabellinus) ாதுகாக்கவும் இந்த ஆய்வு அறிவியலாைர்களை வலியுறுத்தியுள்ைது.

4.அண்ளமச்

பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, ‘தரங் சுவ ாஷித் மகாராஷ்டிரச்சா’ திட்டத்துடன் பதாடர்புளடய

துளை எது?
அ. கல்வி
ஆ. ஊட்டச்சத்து 
இ. விகையாட்டு
ஈ. ததாழிற்சாகல
❖

ாலூட்டும் தாய்மார்கள் & சிைார்களின் ஊட்டச்சத்து வதளவகளை பூர்த்திபசய்வதற்காக மகாராஷ்டிர
மாநிலம் அண்ளமயில், ‘தரங் சுவ ாஷித் மகாராஷ்டிரச்சா’ என்ை தைத்ளத திைந்துள்ைது. இந்தத் தைம்,
அைவைாவும் குரல்வழி மறுபமாழி முளைளய அடிப் ளடயாகக் பகாண்டது. மாநிலத்தின் ப ண்கள்
மற்றும் குழந்ளதகளின் ஊட்டச்சத்து வதளவகள் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற் டுத்துவளதயும் இந்தத்
தைம் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இந்த ஆண்டு அனுசரிக்கப் ட்ட, ‘வ ாஷான் மா’வில் மகாராஷ்டிர
மாநிலம் முதலிடத்தில் இருந்தது.

5. Mars

Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) என்பது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் செவ்வாய்

ககாள் சுற்றுக்கலன் திட்டமாகும்?
அ. இந்தியா
ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகை் 
இ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
ஈ. இரஷ்யா
❖ Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) என் து கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப் ட்ட,
பசவ்வாய் வகாள் சுற்றுக்கலன் திட்டமாகும். இது, பசவ்வாய் வகாளின் வமல்வளிமண்டலம் மற்றும்
அயனி மண்டலத்ளத ஆராய்கிைது. ISRO’இன் பசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் திட்டம் & NASA’இன் MAVEN
அனுப்பிய தரவு மற்றும் டங்கள் குறித்த அண்ளமய ஆய்வின் டி, சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மற்ை
வகாள்களுடன் ஒப்பிடும்வ ாது பசவ்வாயானது அதன் வளிமண்டலத்ளத வவகமாக இழந்துவருகிைது.

6.வஜாகிந்தர் வ

ார் நிளனவுச்சின்னம் திைக்கப் ட்ட ம் லா அளமந்துள்ை மாநிலம் எது?

அ. சிக்கிம்
ஆ. தகரைா
இ. அருணாச்சல பிரததசம் 
ஈ. கா்நாடகா

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ இந்திய இராணுவம் அண்ளமயில் அருணாச்சல பிரவதச மாநிலத்தில் உள்ை ம் லாவில் வஜாகிந்தர்
வ ார் நிளனவுச்சின்னத்தின் திைப்புவிழாளவ ஏற் ாடு பசய்திருந்தது. 1962ஆம் ஆண்டில் வடாங்ப ன்
லா ( ம் லா) வ ார் நடந்த அக்.23 அன்று இந்த விழா நளடப ற்ைது.
❖ சீக்கிய ளடப்பிரிவில் ணியாற்றிய வஜாகிந்தர் சிங்குக்கு, அவரது மளைவுக்குப்பிைகு, வீரதீரச்பசயல்
புரிந்வதாருக்கு வழங்கப் டும் மிகவுயரிய ‘ ரம் வீர் சக்ரா’ விருது வழங்கப்பட்டது. கடந்த 1962ஆம் ஆண்டு
நடந்த சீன-இந்திய வ ாரின்வ ாது அவர் தனது இன்னுயிளரத் தியாகஞ்பசய்தார்.

7.’The world’s women 2020: Trends & Statistics’ என்ற தலலப்பில் அறிக்லகச

ான்லற சவளியிட்டுள்ள

அலமப்பு எது?
அ. உலக தபாருைாதார மன்றம்
ஆ. ஐக்கிய நாடுகை் 
இ. உலக வங்கி
ஈ. பன்னாட்டுச் தசலவாணி நிதியம்
❖ ஐக்கிய நாடுகள் அளவயானது ’The World’s Women 2020: Trends and Statistics’ என்ை தளலப்பில்
அறிக்ளகபயான்ளை பவளியிட்டுள்ைது. உலகைவில் ாலின சமத்துவத்தின் நிளலளய மதிப்பிடுதற்கு
இது 100 தரவுக்களதகளைத் பதாகுக்கிைது. இவ்வறிக்ளகயின் டி, உளழக்கும் வயதுளட ப ண்களுள்
50 சதவிகிதத்துக்கும் குளைவானவர்கவை பதாழிலாைர் சந்ளதயில் உள்ைனர். நூற்ைாண்டின் களடசி
காலாண்டிலிருந்து இவத நிளலதான் நீடித்து வருகிைது. COVID-19 பகாள்ளைவநாய் ப ண்களின்
ணி மற்றும் வாழ்வாதாரங்களை கூடுதலாக ாதிக்கிைது என் ளதயும் அறிக்ளக பவளிப் டுத்துகிைது.

8. “அணுவாயுதங்களை

தளடபசய்வதற்கான ஐநா ஒப் ந்தம்” எப்வ ாது நளடமுளைக்கு வரும் என்று

எதிர் ார்க்கப் டுகிைது?
அ. டிசம்பா் 2020
ஆ. ஜனவாி 2021 
இ. மாா்ச் 2021
ஈ. டிசம்பா் 2021
❖ அணுவாயுதங்களை தளடபசய்வதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஒப் ந்தம் 20 பசப்டம் ர் 2017 அன்று
ஐக்கிய நாடுகளின் தளலளமயகத்தில் ளகபயாப் மிட திைக்கப் ட்டது. 50 நாடுகள் இதற்கு ஒப்புதல்
அளித்தவுடன், அது நளடமுளைக்கு வரும். ஐக்கிய நாடுகள் சள சமீ த்தில் 50 நாடுகள் ஒப் ந்தத்ளத
ஒப்புக்பகாண்டுள்ைதாகவும், 2021 ஜனவரி மாதத்திற்குள் 90 நாட்களுக்குள் நளடமுளைக்கு வரும்
என்றும் அறிவித்தது.

9.அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்ப

ற்ை, ‘வகங்டாக் - நாதுலா மாற்று சீரளமப்புச்சாளல’ளய உருவாக்கிய

அளமப்பு எது?
அ. லாா்சன் & டூப்தரா

ஆ. எல்கலபுறச் சாகலகை் அகமப்பு 

இ. தைவாடங்கை் ததாழிற்சாகல வாாியம்

ஈ. இந்திய ததசிய தநடுஞ்சாகலகை் ஆகணயம்
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ாதுகாப்பு அளமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், ‘வகங்டாக் - நாதுலா மாற்று சீரளமப்புச் சாளல’ளயத்

திைந்து ளவத்தார். இச்சாளலளய சிக்கிமில் இராணுவத்தின் எல்ளலபுைச் சாளலகள் அளமப்பு (BRO)
உருவாக்கியுள்ைது. டார்ஜிலிங்கில் இருந்து பமய்நிகர் முளையில் இந்தச் சாளல திைந்து ளவக்கப் ட்டது.
வதசிய பநடுஞ்சாளல-310’இல் 19.35 கிமீ நீைமுள்ை இந்த மாற்று வழி வகங்டாக்ளக ‘நாது லா’ உடன்
இளணக்கிைது.

10.இந்திய வம்சாவளிளயச் சார்ந்த வவபவல் ராம்கலவன், எந்நாட்டின் அதி

ராக வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார்?

அ. பாகிஸ
் தான்
ஆ. இலங்கக
இ. இந்ததாதனசியா
ஈ. சீதஷல்ஸ
் 
❖ இந்திய வம்சாவளில ச் ொர்ந்த வவபவல் ராம்கலவன், அண்ளமயில் சீபஷல்ஸின் அதி ராக வதர்ந்பத
-டுக்கப் ட்டார். அவர் எதிர்க்கட்சிளயச் சார்ந்தவர், 1977’க்குப் பிைகு முதல்முளையாக எதிர்க்கட்சிளயச்
வசர்ந்த ஒருவர் அதி ர் தவிளய ஏற்றுக்பகாள்கிைார். முப் தாண்டுகைாக அதி ர் தவிக்கு வ ாட்டியிட்டு
வதால்வியுற்ை முன்னாள் ஆங்கில ாதிரியாரான வவபவல் ராம்கலவன், தற்வ ாளதய அதிபரான வடனி
ாளர வீழ்த்தி பவற்றி ப ற்றுள்ைார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.ஆண்டுத

ோறும் உலக கவல் வளர்ச்சி நோள் ககோண்டோடப்படுகிற த தி எது?

அ. அக்ட ோபோ் 21
ஆ. அக்ட ோபோ் 22
இ. அக்ட ோபோ் 24 
ஈ. அக்ட ோபோ் 25
❖ ஒவ்தவோர் ஆண்டும், அக்தடோபர்.24 அன்று ஐக்கிய நோடுகள் அவவயோல் உலக கவல் வளர்ச்சி நோள்
ககோண்டோடப்படுகிறது. இது க ோடர்போன தீர்மோனம், கடந் 1972ஆம் ஆண்டில் ஐநோ கபோதுச்சவபயோல்
ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்டது. பன்னோட்டுச் சிக்கல்கவளத் தீர்ப்ப ற்கோக சர்வத ச ஒத்துவைப்வப வலுப்படுத்
தவண்டிய ன் அவசியத்வ இந்நோள் வலியுறுத்துகிறது. கவல்களின் பரவவல தமம்படுத்துவ ற்கும்,
கபோதுக்கருத்வ அணிதிரட்டுவ ற்கும் குறிப்போக இவளதயோரிவடதய வளர்ச்சியின் பிரச்சவனகளுக்கு
தீர்வுகோண்ப ற்கு இது ஆவையிடுகிறது.

2.நடப்போண்டின் (2020) விழிப்புநிவல & ஊைல் எதிர்ப்பு க

ோடர்போன த சிய மோநோட்டின் கருப்கபோருள்

என்ன?
அ. Healthy India, Powerful India
ஆ. Vigilant India, Prosperous India 
இ. Nation towards Anti-corruption
ஈ. Corruption free India
❖ “விழிப்புநிவல இந்தியோ, கசழிப்போன இந்தியோ” என்ற

வலப்பில் அக்தடோபர் 27 மு ல் விழிப்புநிவல

மற்றும் ஊைல் டுப்பு க ோடர்போன த சிய மோநோடு நவடகபற்றது. கோகைோலிக்கோட்சிமூலம் நடந்த றிய
இந் மோநோட்வட இந்தியப்பிர மர் க ோடங்கிவவத் ோர்.
❖ மூன்று நோள் நவடகபற்ற இம்மோநோட்வட நடுவண் புலனோய்வுப்பிரிவு (CBI) ஏற்போடு கசய்திருந் து. இது
கண்கோணிப்பு விழிப்புைர்வு வோரத்தின் ஒரு பகுதியோக நவடகபற்றது.

3. ‘தமோதலவ்’ என்ற சூறோவளியானது அண்வமயில் எந்

க் கடற்புற நோட்வடத் ோக்கியது?

அ. இலங்கக
ஆ. தென்னோப்பிோிக்கோ
இ. கியூபோ
ஈ. பிலிப்கபன்ஸ
் 
❖ அதிதவகமோக நகர்ந்துவரும், ‘தமோதலவ்’ என்ற சூறோவளி பிலிப்வபன்ஸின் க ற்கு மோகோைங்கவளத்
ோக்கியுள்ளது. இ னோல் அந்நோட்டின் கிரோமங்களில் கபரும் கவள்ளப்கபருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
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❖ இச்சூறோவளி க ன்சீனக்கடவல தநோக்கி மணிக்கு 125 கிமீ தவகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. பள்ளிகள்
மற்றும் அரசு கட்டிடங்களுக்கு சுமோர் 25,000 மக்கள் இதன் காரணமாக இடம்கபயர்ந்துள்ளனர்.

4.நோன்கு நோள்

ளபதிகள் மோநோட்வட நடத்திய போதுகோப்புப் பவட எது?

அ. இந்ெியக் க ற்பக
ஆ. இந்ெிய வோன் பக
இ. இந்ெியக் க டலோரக் கோவல்பக
ஈ. இந்ெிய இரோணுவம் 
❖ இந்திய ரோணுவம், 2020 அக்.26-29 வவரயிலான 4 நோட்களுக்கு ளபதிகள் மோநோட்வட நடத்தியது.
இம்மோநோட்டின்தபோது, அவனத்து உத்திசோர் முக்கியத்துவம் வோய்ந் மற்றும் மனி வள பிரச்சிவனகள்
குறித்து விவோதிக்கப்பட்டன. இது, ககோள்வக வகுத் ல் & தீர்மோன நிவறதவற்றலுக்கோக நடத் ப்படும்
ஒரு நிகழ்வு ஆகும். இ ன் க ோடக்கவுவரவய மத்திய போதுகோப்பு அவமச்சர் நிகழ்த்தினோர்.

5.” No Mask, No Service” என்ற ககாள்கககய அண்கமயில் ஏற்றுக்ககாண்ட நாடு எது?
அ. போகிஸ
் ெோன்
ஆ. சீனோ
இ. ஐக்கிய அதமோிக்க நோடுகள்
ஈ. வங்கடெசம் 
❖ COVID-19 ககோள்வளதநோய் பரவவலக் கட்டுப்படுத்து ற்கோக வங்கத ச அரசு, “முகமவறப்பு இல்வல,
தசவவ இல்வல” என்ற ககோள்வகவய ஏற்றுக்ககோண்டது. இப்புதிய விதிமுவறப்படி, அவனத்து அரசு
மற்றும்

னியோர் நிறுவனங்கள், சந்வ ப்புறங்கள் மற்றும் பிற வழிபோட்டுத் லங்களில் முகக்கவசம்

அணிவது கட்டோயமோகும். தமலும், முகக்கவசம் அணியோ யோக ோருவருக்கும் கபோது மற்றும் னியோர்
அலுவலகங்கள் தசவவ வைங்கோது.

6.அண்வமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, சிந்து இவைவு மண்டலம் (ISZ) என்பது கோைப்படுகிற மோநிலம்
(அ) யூனியன் பிரத சம் எது?
அ. அஸ
் ஸோம்
ஆ. சிக்கிம்
இ. உெ்ெரகண
் ்
ஈ. ல ோக் 
❖ தடரோடூனில் உள்ள வோடியோ இமோலய புவியியல் நிறுவனத்வ ச் (WIHG) சோர்ந்

அறிவியலோளர்கள்

குழு அண்வமயில் நடத்திய ஆய்வின்படி, லடோக் பிரோந்தியத்தில் உள்ள சிந்து இவைவு மண்டலம்
(Indus Suture Zone - ISZ) புவி ஒட்டுக்குரிய கசயலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்திய மற்றும்
ஆசிய ட்டுகள் இவைந் இம்மண்டலம் இன்றுவவர பிவைந் மண்டலமோக கரு ப்படுகிறது.
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❖ WIHG என்பது அறிவியல் மற்றும் க ோழில்நுட்பத்துவறயின்கீழ் ஒரு ன்னோட்சி நிறுவனம். இந் ஆய்வு
அண்வமயில், ‘கடக்தனோபிசிக்ஸ்’ இ ழில் கவளியிடப்பட்டது.

7. ‘மஞ்சள் தூசி’ என்ற மர்மமோன தமகம் குறித்து

னது குடிகளுக்கு எச்சரிக்வக விடுத்துள்ள நாடு எது?

அ. பிலிப்கபன்ஸ
்
ஆ. ஜப்போன்
இ. வ தகோோியோ 
ஈ. இந்ெியோ
❖ ‘மஞ்சள் தூசி – Yellow Dust’ என்ற மர்மமோன ககோண்டலுடன் க ோடர்பு ககோள்வவ த்

விர்க்குமோறு

வட ககோரியோவின் அதிகோரிகள் அந்நோட்டு குடிகவள வலியுறுத்தியுள்ளனர். அந்நோட்டு அதிகோரிகளின்
கூற்றுப்படி, சீனோவிலிருந்து வீசும் இந் , ‘மஞ்சள் தூசி’ SARS CoV-2’ஐ ககோண்டு வரக்கூடும். வட
ககோரிய நோட்டில் வரயிறங்கும் என எதிர்போர்க்கப்படும் இந் த் தூசிப் புயலுடன் க ோடர்புககோள்வவ த்
விர்ப்ப ற்கோக அந்நோடு னது குடிகவள வீட்டுக்குள்ளிருக்குமோறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

8.பன்னோட்டுப் பயணிகளுக்கோக, எந்

வோனூர்தி நிவலயத்தில் மு ன்முவறயோக, ‘இ-தபோர்டிங் வசதி’

க ோடங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. மும்கப பன்னோ ் டு வோனூோ்ெி நிகலயம்
ஆ. கைெரோபோெ் பன்னோ ் டு வோனூோ்ெி நிகலயம் 
இ. ெில்லி பன்னோ ் டு வோனூோ்ெி நிகலயம்
ஈ. தகோச்சின் பன்னோ ் டு வோனூோ்ெி நிகலயம்
❖ வை ரோபோத் பன்னோட்டு வோனூர்தி நிவலயமோனது உள்நோட்டு பயணிகளுக்கோக கூடு லோக
க ோடு லற்ற ‘இ-தபோர்டிங் வசதி’வய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியோவிலிருந்து பிறநோடுகளுக்குச்
கசல்லும் பயணிகளுக்கு க ோடு லற்ற ‘இ-தபோர்டிங் வசதி’வய அறிமுகப்படுத்திய நோட்டின் மு ல்
வோனூர்தி நிவலயமோக இது திகழ்கிறது. இது, உள்நோட்டில் உருவோக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் முவறயிலோன
தீர்வவ இ ற்கு பயன்படுத்துகிறது. இவ ப்பயன்படுத்தி, பயணிகள், அவனத்து வரிவசகவளயும்
கோத்திருக்கும் தநரத்வ யும் விர்க்கலோம்.

9.எந்

நோட்டுடனான அடிப்பவட பரிவர்த் வன மற்றும் ஒத்துவைப்பு ஒப்பந் த்தில் (BECA) இந்தியோ

வககயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. ரஷ்யோ
ஆ. பிரோன்ஸ
்
இ. ஐக்கிய அதமோிக்க நாடுகள் 
ஈ. பிடரசில்
❖ இந்தியோவுக்கும் அகமரிக்கோவுக்கும் இவடயில் நவடகபற்ற மூன்றோவது 2 + 2 தபச்சுவோர்த்வ களின்
தபோது, அடிப்பவட பரிமோற்றம் மற்றும் ஒத்துவைப்பு ஒப்பந் ம் அல்லது BECA வககயழுத் ோனது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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விண்மீன்.காம்
❖ இந்

2020

ஒப்பந் ம், இந்தியோவுக்கு வவகப்படுத் ப்பட்ட புவியிடம்சோர்

அக்ட ாபர்

31

ரவு மற்றும் அகமரிக்கோவிலிருந்து

குறிப்பிடத் க்க இரோணுவ பயன்போடுகவளக் ககோண்ட முக்கியமோன கவல்களுக்கோன அணுகவல
வைங்குகிறது. இது ஒரு நீண்டகோல தபச்சுவோர்த்வ க்குப் பின்னோன போதுகோப்பு ஒப்பந் மோகும்.

10.கப்பல்

அவமச்சகமோனது இந்தியாவின் எந் மு ன்வம துவறமுகத்தில், ‘தநரடி துவறமுக நுவைவு

வசதி’வய (Direct Port Entry) க ோடங்கியுள்ளது?
அ. வ உ சிெம்பரனோோ் துகறமுகம் 
ஆ. தகோச்சின் துகறமுகம்
இ. புெிய மங்களூரு துகறமுகம்
ஈ. போரெீ ப் துகறமுகம்
❖ தூத்துக்குடியிலுள்ள வ உ சி ம்பரனோர் துவறமுகத்தில் சரக்கு ககோள்கலன்கவள தநரடியோக ககோண்டு
கசல்லும், ‘தநரடி துவறமுக நுவைவு வசதி’வய (Direct Port Entry), மத்திய கப்பல் தபோக்குவரத்துத்துவற
அவமச்சகம் க ோடங்கியுள்ளது. இது சரக்குகளின் தபோக்குவரத்வ

விவரவுபடுத்து ல் மற்றும் சரக்கு

தபோக்குவரத்து கசலவவக் குவறத் ல் ஆகியவற்றுக்கோன குறிப்பிடத் க்க நடவடிக்வகயோக உள்ளது.
❖ பன்னோட்டு வணிகத்தில் கப்பல் சரக்கு தபோக்குவரத்து க ோழிலில் தபோட்டித் ன்வமவய தமம்படுத் வும்
கசயல்திறவன அதிகரிக்கவும், கோலவிவரயத்வ க் குவறக்கவும், குவறவோன கட்டைச்கசலவு ஆகிய
-வற்வற இந்

வசதி

ருவதுடன் ஏற்றுமதியோளர்கள் வணிகம் தமற்ககோள்வவ

எளி ோக்குவவ

அதிகரிக்க இது உ விகரமோக இருக்கும். நடுவண் கப்பல் தபோக்குவரத்து அவமச்சகத்தின், ‘கடல்சோர்
க ோவலதநோக்கு 2030’ ககோள்வகக்கு இைங்க இது உள்ளது.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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