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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.பரவா ந

ாய்களைக்கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக பணியாற்றியளைக்காக, ஐக்கிய ாடுகளின் விருளை

வவன்ற ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கேரளா 
இ. ஹிமாச்சல பிரகதசம்
ஈ. ோ்நாடோ
❖ பரவா ந ாய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதின்மூலம் நீடித்ை வைர்ச்சி இலக்குகளை அளைவதில் சிறப்பான
பங்களிப்ளப வெய்ைளைக்காக நகரை ைாநில அரசு ஐக்கிய ாடுகள் அளவயின் விருளை வவன்றுள்ைது.
இந்ை விருளைப் வபறும் உலவகங்கும் உள்ை ஏழு சுகாைார அளைச்ெகங்களுள் நகரைாவும் ஒன்றாகும்.
அம்ைாநிலத்தின் பிற திட்ைங்கைான புற்றுந ாய் சிகிச்ளெ திட்ைம், நுளரயீரல் ந ாய் திட்ைம் ைற்றும்
பக்கவாைம் கட்டுப்பாட்டுத் திட்ைம் ஆகியளவயும் இந்ை விருதுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ைன.

2.பல்லுயிர் வைாைர்பான வட்ைநைளெ உளரயாைளல

ைத்திய ாடு எது?

அ. இந்தியா
ஆ. சீனா 
இ. ஐக்கிய அமமாிே்ே நாடுேள்
ஈ. மொ்மனி
❖ “2020ஆம் ஆண்டு’க்கு அப்பால் பல்லுயிர் பற்றிய வட்ைநைளெ உளரயாைல்: புவியில் உள்ை அளனத்து
உயிர்களுக்குைான எதிர்காலத்ளை உருவாக்குைல்” என்ற ைளலப்பிலான உளரயாைளல வைய்நிகர்
முளறயில் சீனா

ைத்தியது. இந்திய சுற்றுச்சூழல் அளைச்ெர் பிரகாஷ் ஜவநைகர், இந்ை வட்ைநைளெ

உளரயாைலில் கலந்துவகாண்ைார். இது, பல்லுயிர் வைாைர்பான ஐக்கிய ாடுகளின் உச்சிைா ாட்டிற்கு
ஒரு வாரத்திற்கு முன்னைாக

ைத்ைப்பட்டுள்ைது. பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ைற்றும் நீடித்ை வைர்ச்சி குறித்ை

கருத்துகளைப் பரிைாறிக் வகாள்வளையும் இந்ை உளரயாைல் ந ாக்கைாகக் வகாண்டிருந்ைது.

3.பாதுகாப்பு

ஆராய்ச்சி ைற்றும் நைம்பாட்டு அளைப்பால் (DRDO) பரிநொைளன வெய்யப்பட்ை பிருத்வி-2

என்பது எந்ை வளக ஏவுகளையாகும்?
அ. பரப்பிலிருந்து பரப்புே்கு பாயும் ஏவுேணை 
ஆ. பீரங்ேி எதிா்ப்பு ேட்டணள ஏவுேணை
இ. ேப்பல் எதிா்ப்பு ஏவுேணை
ஈ. ேை
் டங்ேளுே்கு இணடயில் பாயும் எறிேணை
❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் நைம்பாட்டு அளைப்பானது அண்ளையில் ஒரு பரப்பிலிருந்து ைற்வறாரு
பரப்புக்கு ஏவக்கூடிய பிருத்வி-2 ஏவுகளைளய நொைளன வெய்ைது. ஒடிொவின் ெண்டிப்பூர் ைைத்தில்
உள்ை ஒருங்கிளைந்ை நொைளனத் ைைத்திலிருந்து இந்திய இராணுவம் இந்ைப் பரிநொைளனளய
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நைற்வகாண்ைது. இந்ை பிருத்வி-2 ஏவுகளை, இந்திய ராணுவத்ைால் நைாராயைாக வைரிவு வெய்யப்பட்டு
பரிநொதிக்கப்பட்ைைாகும். DRDO அறிவியலாைர்களின் கண்காணிப்பின்கீழ் இது ைந்நைறியது.

4. ‘பன்னாட்டு நீதியரெர்கள் ஆளையத்தின்’ ைளலளையகம் அளைந்துள்ை இைம் எது?
அ. பாாிஸ
்
ஆ. கராம்
இ. மெனீ வா 
ஈ. ணநகராபி
❖ ‘பன்னாட்டு நீதியரெர்கள் ஆளையம்’ என்பது சுவிச்ெர்லாந்தின் வஜனீவாளவ ைளலளையிைைாகக்
வகாண்ை, ெர்வநைய ைனிைவுரிளைகள்பற்றி நபசும் ஓர் அரசுொரா அளைப்பாகும். அண்ளையில் இந்திய
ாைாளுைன்றம் நிளறநவற்றிய வவளி ாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்காற்றுைல்) திருத்ை ைநொைா, 2020
ஆனது பன்னாட்டுச் ெட்ைத்திட்ைங்களுைன் வபாருந்ைாது என்று இவ்வளைப்பு அறிவித்ைளை அடுத்து அது
அண்ளைச் வெய்திகளில் இைம்வபற்றது. இந்ை ைநொைாவின் விதிகள் யாவும், ைனிைவுரிளை நைம்பாட்டில்
ைன்னிச்ளெயான ைளைகளை விதிக்கும் என்றும் அது கருத்து வைரிவித்திருந்ைது.

5. Dr. கபில வத்ெயன் விட்டுச்வென்ற காலியிைத்ளை நிரப்புவைற்காக, இந்திய பன்னாட்டு ளையத்தின் (IIC)
வாழ் ாள் அறங்காவலராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்?
அ. ேபில் சிபல்
ஆ. கோபாலேிருஷ்ை ோந்தி 
இ. ராெீ வ் ஆேிா்
ஈ. சுனில் கமத்தா
❖ நைற்கு வங்க ைாநிலத்தின் முன்னாள் ஆளு ரான நகாபாலகிருஷ்ை காந்தி, புது தில்லியின் இந்திய
ெர்வநைெ ளையத்தின் வாழ் ாள் அறங்காவலராக நியைனஞ்வெய்யப்பட்டுள்ைார். Dr கபில வத்ெயனின்
இறப்பால் உருவாக்கப்பட்ை காலியிைத்ளை நிரப்ப அவர் ையாராகவுள்ைார். நகாபாலகிருஷ்ைா காந்தி,
ஓய்வுவபற்ற தூைரும் ைகாத்ைா காந்தியின் வபயரனும் ஆவார். 2004 முைல் 2009 வளர நைற்கு வங்க
ைாநிலத்தின் ஆளு ராக அவர் பணியாற்றினார்.

6. உலக ைருந்ைாளு

ர்கள் ாள் வகாண்ைாைப்படுகிற நைதி எது?

அ. மசப்டம்பா் 25 
ஆ. மசப்டம்பா் 26
இ. மசப்டம்பா் 27
ஈ. மசப்டம்பா் 28
❖ ஒவ்நவார் ஆண்டும் வெப்.25 அன்று உலக ைருந்ைாளு ர்கள் ாள் வகாண்ைாைப்படுகிறது. இந் ாளை
பன்னாட்டு ைருந்துக் கூட்ைளைப்பு (FIP) அனுெரிக்கிறது. இத்நைதிளயக் களைப்பிடிப்பைற்கான முடிவு,
கைந்ை 2009ஆம் ஆண்டில் இஸ்ைான்புல்லில் ைந்ை FIP கவுன்சில் கூட்ைத்தின்நபாது எடுக்கப்பட்ைது.
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ைவடிக்ளககளை

ஊக்குவிப்பநை இந் ாளின் ந ாக்கைாகும். “Transforming global health” என்பது ைப்பாண்டில் (2020)
வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

7.எந்ைத் நைசிய திட்ைத்தின்கீழ்,

டுவைரசு, ெமீபத்தில் ைகாராஷ்டிரா, நகாவா, குஜராத் ைற்றும் ெண்டிகர்

ஆகிய ைாநிலங்களுக்கு 670 மின்ொர நபருந்துகளுக்கு அனுைதி வழங்கியது?
அ. சூாிய மித்ரா
ஆ. பிரதமா் உெ்வாலா கயாெனா
இ. FAME 
ஈ. கதசிய சூாிய மின்னாற்றல் திட்டம்
❖ மின்ொர நபாக்குவரத்துக்கு ஒரு மிகப்வபரிய உந்துைளல அளிக்கும் விைைாக, Faster Adoption and
Manufacturing of Electric Vehicle (FAME) இந்தியா திட்ைத்தின் இரண்ைாம் கட்ைத்தின்கீழ் ைகாராஷ்டிரா,
நகாவா, குஜராத் ைற்றும் ெண்டிகரில் 670 மின்ொர நபருந்துகளுக்கும், ைமிழ் ாடு, ைத்திய பிரநைெம்,
நகரைா, குஜராத் ைற்றும் நபார்ட் பிநைரில் 241 மின்நனற்ற நிளலயங்களுக்கும் டுவைரசு ஒப்புைல்
அளித்துள்ைது. FAME திட்ைத்ளை கனரக வைாழிற்ொளலகள் அளைச்ெகம் வெயல்படுத்தி வருகிறது.

8.ெமீபத்திய வெய்திகளில் இைம்வபற்ற “நயாகா பிநரக்” வ

றிமுளறயுைன் வைாைர்புளைய அளைச்ெகம் எது?

அ. நலவாழ்வு அமைச்சகை்
ஆ. ேல்வி அணமச்சேம்
இ. AYUSH அமைச்சகை் 
ஈ. உள்துமை அமைச்சகை்
❖ COVID-19 வ றிமுளறகள் காரைைாக நிறுத்திளவக்கப்பட்டிருந்ை, ‘நயாகா இளைநவளை’ளய ஆயுஷ்
அளைச்ெகம் மீண்டும் வைாைங்கியது. பணியிலிருந்து சிறிது ந ரம் விலகி புத்துைர்வுவபற்று மீண்டும்
பணியில் கவனஞ்வெலுத்துவநை இந்ை ஐந்து நிமிை நயாகா இளைநவளை திட்ைத்தின் ந ாக்கைாகும்.
வைாரார்ஜி நைொய் நைசிய நயாகா ளையத்துைன் இளைந்து இந்ை 5 நிமிை, ‘நயாகா இளைநவளை’
வ றிமுளறகளை கைந்ை 2019ஆம் ஆண்டில் AYUSH அளைச்ெகம் உருவாக்கியது.

9.பாரத்

வகாடுப்பனவுகள் இயக்கப்பிரிவு அளைப்பைற்கு, அண்ளையில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியிைமிருந்து

வகாள்ளக அைவிலான ஒப்புைளலப் வபற்ற அளைப்பு எது?
அ. வே்ரங்ேீ 
ஆ. IDFC
இ. கிராைாலயா
ஈ. ஏா்மடல் மோடுப்பனவு வங்ேி
❖ பாரத் வகாடுப்பனவுகள் இயக்கப்பிரிவு (BBPOU) அளைப்பைற்கு, வக்ரங்கீக்கு (Vakrangee), RBI (இந்திய
ரிெர்வ் வங்கி) வகாள்ளக அைவிலான ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. வகாடுப்பனவு ைற்றும் தீர்ளவ முளறகள்
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ெட்ைம், 2007’இல் உள்ை விதிகளின்படி இந்ை ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. இைன்மூலம் BBPS’இன் கீழ்
வரும் வகாடுப்பனவுகள் வைாைர்பான நெளவகளை வக்ரங்கீயால் ைற்நபாது ளகயாை முடியும்.

10.இராஜஸ்ைான்

ைற்றும் ைத்திய பிரநைெம் ஆகிய ைாநிலங்களில் நைற்வகாள்ைப்பைவுள்ை

கர்ப்புறத்

துளற ரீதியான திட்ைங்களுக்கு, $570 மில்லியன் அவைரிக்க ைாலர் ைதிப்பிலான கைனுைவிளயச் வெய்ய
ஒப்புைல் அளித்துள்ை வைர்ச்சி வங்கி எது?
அ. ஆசிய உட்ேட்டணமப்பு முதலீ ட்டு வங்ேி
ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்ேி 
இ. BRICS வங்ேி
ஈ. உலே வங்ேி
❖ ராஜஸ்ைான் ைற்றும் ைத்திய பிரநைெத்தில் கர்ப்புறத் துளற ரீதியிலான திட்ைங்களுக்வகன 2 கைன்கள்
வழங்க ஒப்புைல் அளித்துள்ைைாக ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி அறிவித்துள்ைது. ராஜஸ்ைான் கரங்களில் நீர்
வழங்கல் ைற்றும் லவாழ்வு உட்கட்ைளைப்ளப நைம்படுத்துவைற்கு $300 மில்லியன் அவைரிக்க ைாலர்
கைனும், ைத்திய பிரநைெ கர்ப்புற நெளவகள் நைம்பாட்டுத் திட்ைத்திற்காக $270 மில்லியன் அவைரிக்க
ைாலர் கைளனயும் வழங்க அவ்வங்கி ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ைமிழ் ாடு முழுவதும், ‘ஒநர ாடு, ஒநர குடும்ப அட்ளை’த்திட்ைத்ளை இன்று (01.10.2020) முைலமைச்சர்
எடப்பாடி க பழனிொமி வைாைக்கிளவத்ைார். இத்திட்ைம் வென்ளன, காஞ்சி, வெங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர்
உள்ளிட்ை 32 ைாவட்ைங்களில் 01.10.2020 முைல் வெயல்படுத்ைப்படும். நைலும், தூத்துக்குடி, ைஞ்ொவூர்,
விருது கர், இராை ாைபுரம், ைதுளர ைற்றும் திருவண்ைாைளல ஆகிய 6 ைாவட்ைங்களில் 16.10.2020
முைல் வெயல்படுத்ைப்படும்.
❖

ாட்டிநலநய முைன்முளறயாக வபரு கர வென்ளன ைா கராட்சியின் ஏழு ைண்ைலத்திற்குட்பட்ை
பகுதிகளில், வெயல்திறன் அைவீட்டு முளறயில் திைக்கழிவு நைலாண்ளை பணிகளை ைனியார்
பங்களிப்புைன் வைாைக்கிளவக்கும் அளையாைைாக காம்பாக்ைர்கள், வைக்கானிக்கல் ஸ்வீப்பர், இ-ரிக்ஷா
வாகன நெளவகளை ைமிழ் ாடு அரசு வைாைங்கிளவத்துள்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு ளமயம் நிறுவப்படவுள்ை நகரம் எது?
அ. மும்பை
ஆ. சென்பன
இ. குவாலியா் 
ஈ. வாரணாெி
❖ மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் நகரத்தில் உலகத்ேரம்வாய்ந்ே, “மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான
விளையாட்டு ளமயத்திற்கு” அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. `170.99 தகாடி மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ை இந்ே
விளையாட்டு ளமயத்திற்கு மத்திய அளமச்சரளவ கடந்ே 2019 பிப்ரவரி.28 அன்று ஒப்புேல் அளித்ேது.
இது, நாட்டின் முேல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு ளமயமாக இருக்கும்.

2.இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் மற்றும் அமமரிக்கா ஆகிய நான்கு நாடுகைால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட
உளரயாடலின் மபயரென்ன?
அ. CHAAR DHAM
ஆ. QUAD 
இ. CONNECT
ஈ. DEVELOP
❖ Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) என்பது அமமரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா மற்றும் இந்தியா
ஆகிய நாடுகளுக்கு இளடதய ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட ஓர் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே கருத்துக்
கைம் ஆகும். அண்ளமயில், மபாதுநல தநாக்கில் பிராந்திய பிரச்சளனகள்பற்றி மமய்நிகர் முளறயில் இக்
கருத்துக்கைம் விவாதித்ேது. களடசியாக, கடந்ே 2019 மசப்டம்பரில் இது நளடமபற்றது. அளனத்ளேயும்
உள்ைடக்கிய இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான ேங்கள் உறுதிப்பாட்ளட, இந்ேக் கருத்துக்கைத்தில்
பங்தகற்ற மூத்ே அதிகாரிகள் அளனவரும் மறுவுறுதிப்படுத்தினர்.

3.எந்ே நாட்டுடனான மபைத்ே உறளவ தமம்படுத்துவேற்காக, இந்தியா, $15 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர்
மதிப்புளடய மானியத்ளே அறிவித்துள்ைது?
அ. நேைாளம்
ஆ. இலங்பை 
இ. வங்ைநேெம்
ஈ. வியட்ோம்
❖ பிரேமர் தமாடி மற்றும் இலங்ளக பிரேமர் மகிந்ே இராஜபக்ஷ இளடதயயான முேல் மமய்நிகர் உச்சி
மாநாடு அண்ளமயில் நளடமபற்றது. இலங்ளகயுடனான மபைத்ே உறவுகளை தமம்படுத்துவேற்காக,
இந்தியா, $15 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர் மதிப்புளடய மானியத்ளே அறிவித்துள்ைது.
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❖ இந்தியப்மபருங்கடலில் பாதுகாப்ளப உறுதிப்படுத்துவேற்காக, அந்நாட்தடாடு பாதுகாப்புக்கூட்டணிளய
விரிவுபடுத்ேவும் இந்தியா அப்தபாது உறுதி மேரிவித்ேது.

4.ளைட்ரஜன்

எரிமபாருள் வாகனங்களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு ேரநிளலகளை அறிவித்துள்ை மத்திய

அளமச்சகம் எது?
அ. எாிெை்ேி அபமெ்ெைம்
ஆ. ைுதுை்ைிை்ைே்ேை்ை ஆற்றல் அபமெ்ெைம்
இ. ொபலை் நைாை்குவரே்து மற்றும் சேடுஞ்ொபல அபமெ்ெைம் 
ஈ. MSME அபமெ்ெைம்
❖ சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாளல அளமச்சகமானது ளைட்ரஜன் எரிமபாருள் மின்கல
அடிப்பளடயிலான வாகனங்களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டிற்கான ேரங்களை உள்ைடக்கிய அறிவிப்ளப
மவளியிட்டுள்ைது. ளைட்ரஜன் எரிமபாருள் மின்கலங்கைால் இயக்கப்படும் வாகனங்களுக்கான
ேரங்களைக் குறிப்பிட, மத்திய தமாட்டார் வாகன விதிகள், 1989’ஐ அளமச்சகம் திருத்தியுள்ைது. இந்ேத்
ேரநிளலகள், ேற்தபாதுள்ை சர்வதேச ேரநிளலகளுக்கு இளையாக இருப்போகக் கூறப்படுகிறது.

5.இந்திய நவநாகரிக உடை வடிவளமப்புக் கவுன்சிலின் ேளலவரான சுனில் தசத்தி, கீழ்க்காணும் எந்ே
அளமப்பின் ஆதலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்?
அ. ைாேி & ைிராமை்ைுறே் சோழிலைங்ைள் ஆபணயம் 
ஆ. நேெிய ெிறு சோழிலைங்ைள் ைழைம்
இ. ைிாிட்டிஷ் ேவோைாிை உபட வடிவபமை்ைுை் ைவுன்ெில்
ஈ. ைல்ைபலை்ைழை மானியை் குழு
❖ MSME அடைச்சகத்தின் கீழ் ரசயல்பட்டு வரும் காதி & கிராமப்புறத் மோழிலகங்கள் ஆளையத்தின்
(KVIC) ஆதலாசகராக இந்திய நவநாகரிக உளட வடிவளமப்புத் துளறயின் முன்தனாடியான சுனில்
தசத்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ஆயத்ே ஆளடகளில் சமீபத்திய வடிவளமப்புகள் தபாக்கு குறித்து சுனில்
தசத்தி அவ்வாளையத்திற்கு ஆதலாசளன வழங்குவார். உள்நாட்டிலும் அயல்நாட்டிலும் காதிளய
பிரபலப்படுத்துவதில் அவர் கவனம் மசலுத்துவார்.

6.எந்ேத் திட்டத்தின் உருவாக்க நாள், “மகைஷல் தச கல் பாட்மலங்தக” எனக் மகாண்டாடப்பட்டது?
அ. ைிரேமா் சைளஷல் விைாஸ
் நயாஜனா
ஆ. ேீ னேயாள் உைாே்யாய ைிராமீ ன் சைளஷல்யா நயாஜனா 
இ. ேிறன் இே்ேியா ைடன் ைரை்ைுபர
ஈ. சைளஷல் ெம்மான் ேிேி
❖ தீனேயாள் உபாத்யாய கிராமீன் மகைஷல்யா தயாஜனாவின் (DDU-GKY) உருவாக்க நாள்,
“மகைஷல் தச கல் பாட்மலங்தக” எனக் மகாண்டாடப்பட்டுள்ைது. DDU-GKY திட்டத்தின் ஆறாவது
ஆண்டு நிளறளவ நிளனவுகூரும் வளகயில், அந்திதயாேயா திவாஸின் நிகழ்வில், ஊரக வைர்ச்சி
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அளமச்சகம் இந்நிகழ்ளவ ஏற்பாடு மசய்திருந்ேது. இத்திட்டத்தின்கீழ் சுமார் 10.51 இலட்சம் கிராமப்புற
இளைதயாருக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டு 6.65 இலட்சம் தபருக்கு தவளலவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

7.அண்ளமயில் காலமான திருமிகு S P பாலசுப்பிரமணியத்துடன் மோடர்புளடயது எது?
அ. அரெியல்வாேி
ஆ. ைவிஞா்
இ. ைின்னணிை் ைாடைா் 
ஈ. ேீ ேியரொ்
❖ மூத்ே பின்னணிப் பாடகரான திரு S P பாலசுப்பிரமணியம் (74), COVID-19 மோற்றால் பாதிக்கப்பட்டு
சிகிச்ளசப்பலனின்றி 2020 மசப்.25 அன்று காலமானார். புகழ்மபற்ற பாடகரான இவர், ஒரு பாடகரால்
பாடப்பட்ட அதிக எண்ணிக்ளகயிலான பாடல்களுக்காக கின்னஸ் உலக சாேளன பளடத்ோர். 1979
முேல் 1996 வளர 6 தேசிய விருதுகளை மவன்ற இவர், 2001’இல் ‘பத்மஸ்ரீ’, 2011’இல் ‘பத்ம பூஷண்’
ஆகிய இரண்டு விருதுகளை மவன்றுள்ைார்.

8.மாநிலத்தில் வாழும் மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப்மபாருட்களை வழங்க முடிவுமசய்துள்ை
மாநில அரசு எது?
அ. உத்தர பிரததசம்
ஆ. மே்ேிய ைிரநேெம்
இ. தேரளம் 
ஈ. ஹரியரனர
❖ மாநிலத்தில் வாழும் 1,000 மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப் மபாருட்களை வழங்குவேற்கு
தகரை மாநில அரசு முடிவுமசய்துள்ைது. 2020 மார்ச் மாேத்தில் நாடங்கின் முேற்கட்டத்தின்தபாது
மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கு உைவுப் மபாருட்களை வழங்கிய முேல் இந்திய மாநிலமாக தகரைா
திகழ்ந்ேது. 3ஆம் பாலினத்ேவர்களுக்கு ேலா `700 மதிப்புளடய உைவுப்மபாருட்களை வழங்குவேற்கு,
தகரை மாநில அரசு, ேற்தபாது அனுமதியளித்துள்ைது.

9.அண்ளமச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, “D-SII” என்பேன் முழு விரிவாக்கம் என்ன?
அ. Domestic – Systemically Important Insurers 
ஆ. Domestic System Import Insurance
இ. Domestic Service Import Insurance
ஈ. Document for Service Import Insurance
❖ ஆயுள் காப்பீட்டுக்கழகம் (LIC), மபாதுக் காப்பீட்டுக் கழகம் (GIC) மற்றும் நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் (NIA)
ஆகியவற்ளற உள்நாட்டு முளறப்படி முக்கிய காப்பீட்டாைர்கைாக (D-SII) IRDAI இனங்கண்டுள்ைது.
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❖ D-SII ஆனடவ தபரைவிைான மற்றும் சந்ளே முக்கியத்துவம்வாய்ந்ே காப்பீட்டு நிறுவனங்கைாகும்;
அேன் தோல்வி உள்நாட்டு நிதியியல் அளமப்பில் மபருங்தகட்ளட விளைக்கும். D-SII’கள் உயர்மட்ட
ஒழுங்குமுளறயின் தமற்பார்ளவக்கு உட்படுத்ேப்படும்.

10.எந்ே நாட்டின் ேளலவர், “ேளலயிடுேல் கூடாது (Non-Interference)” மோடர்பாக ஒப்பந்ேம் மசய்வேற்கு
ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகளுக்கு அளழப்பு விடுத்துள்ைார்?
அ. இே்ேியா
ஆ. ெீனா
இ. ஜை்ைான்
ஈ. இரஷ்யா 
❖ இரஷ்ய அதிபர் விைாடிமிர் புதின், அமமரிக்காவுடனான (USA) ஓர் ஒப்பந்ேத்ளே முன்மமாழிந்துள்ைார்.
உள்நாட்டு விவகாரங்களில் ஒருவருக்மகாருவர் பரஸ்பரம் “ேளலயிடுேல் கூடாது” என்பதே அந்ே
ஒப்பந்ேத்தின் சாராம்சமாகும். இந்ே ஒப்பந்ேம், ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகளுக்கான (USA) அதிபர் தேர்ேல்
நளடமபறுவேற்கு சில வாரங்களுக்கு இருக்கும் காலத்தில் முன்மமாழியப்பட்டுள்ைது.
❖ பிற நாடுகளின் தேர்ேல் முடிவுகளுக்கு தகட்ளட விளைவிக்க இரஷ்யா ேனது நிரலாைர்களையும்
ககலிச்சித்திெக்கடைஞர்கடையும் பயன்படுத்துவோக தமற்கத்திய நாடுகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன.
தமலும், மடானால்ட் டிரம்பிற்கு ஆேரவாக தேர்ேல் முடிவுகளை மாற்றியளமக்க இரஷ்யா முயற்சிப்போக
அமமரிக்க உைவுத்துளற மேரிவித்துள்ைது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ 2020 அக்கைாபர்.02 - கல்விக்கண் திறந்ே ‘கர்மவீரர்’ காமராஜர் அவர்களின் 45ஆவது நிடனவு நாள்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.ஹேகில் உள்ள சர்வஹேச நடுவர் தீர்ப்பாயத்தில், இந்தியாவுக்கு எதிரான வழக்கை வவன்ற நிறுவனம்
எது?
அ. ம ோோ்கன் ஸ
் டோன்லி
ஆ. பெெ்ஸி மகோ
இ. மகோமகோ மகோலோ
ஈ. ம ோடமெோன் 
❖ ஹேக் நைரில் அகைந்துள்ள பன்னாட்டு நடுவர் தீர்ப்பாயத்தில் இந்திய அரசுக்கு எதிராை ஹவாடஹபான்
நிறுவனம் வோடுத்ே வழக்கில் அந்நிறுவனம் வவற்றிவபற்றுள்ளது. ஹவாடஹபான் நிறுவனத்தின் மீோன
இந்திய அரசின் வரி விதிப்பு, வட்டி ைற்றும் அபராேம் உள்ளிட்டகவ இந்தியாவிற்கும் வநேர்லாந்திற்கும்
இகடஹயயான முேலீட்டு ஒப்பந்ேத்கே மீறுவோை தீர்ப்பாயம் கூறியது. வரி, வட்டி ைற்றும் அபராேம்
என சுைார் $2 பில்லியன் டாலர் உட்பட வைாத்ேம் `279 பில்லியகன இந்தியா ஹைாரியது.

2.நடப்பாண்டு (2020) வரும் பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாளுக்கான கருப்ப

ாருள் என்ன?

அ. Sign Languages are for Everyone 
ஆ. Sign Languages for Communication
இ. Making Sign Languages Mainstream
ஈ. IT for Sign Languages
❖ ‘பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாள்’ ஆனது வசப்டம்பர்.23 அன்று வைாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவில்,
இது சமூை நீதி ைற்றும் அதிைாரைளிப்பு அகைச்சைத்தின்கீழ் ஒரு ேன்னாட்சி அகைப்பாை இயங்கிவரும்
இந்திய கசகை வைாழி ஆராய்ச்சி & பயிற்சி கையத்ோல் வைாண்டாடப்பட்டது. ஐநா அகவ, வசப்.23’ஐ
பன்னாட்டு கசகை வைாழிைள் நாளாை அறிவித்ேது. கசகை வைாழிைள் குறித்ே விழிப்புணர்கவ அதிைரி
-ப்பேற்கும், அகனவருக்கும் அேன் அணுைகல விரிவாக்குவேற்குைாை, “Sign Languages are for Every
one” என்பது நடப்பாண்டு (2020) வரும் இந்நாளுக்கான ைருப்வபாருளாை வேரிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது.

3.உலை ைடல்சார் ப

ாக்குவரத்து நாள் (World Maritime Day) அனுசரிக்ைப்படுகிற ஹேதி எது?

அ. 20 ஜூலல
ஆ. 24 பெெ்ட ் ெோ் 
இ. 19 அக்மடோெோ்
ஈ. 4 ந

் ெோ்

❖ உலை ைடல்சார் ஹபாக்குவரத்து நாளானது ஆண்டுஹோறும் வசப்டம்பர்.24 அன்று பன்னாட்டு ைடல்சார்
அகைப்பால் வைாண்டாடப்படுகிறது. இது, உலை வபாருளாோரத்திற்கு சர்வஹேச ைடல்சார் வோழில்ைளின்
குறிப்பாை ைப்பல் ஹபாக்குவரத்து அளிக்கும் பங்ைளிப்கப குறிக்கின்றது. “Sustainable Shipping for a
Sustainable Planet” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான ைருப்வபாருளாகும்.
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ைற்றும் சமூை விஹராே நடவடிக்கைைள் (ேடுப்பு) ைஹசாோவவ நிகறஹவற்றியுள்ள ைாநிலச்

சட்டைன்றம் எது?
அ. குஜரோத் 
ஆ. இரோஜஸ
் தோன்
இ. உத்தர ெிரமதெ ்
ஈ. த்திய ெிரமதெ ்
❖ குண்டர் ைற்றும் சமூை விஹராே நடவடிக்கைைள் (ேடுப்பு) ைஹசாோகவ 2020 வசப்.24 அன்று குஜராத்
சட்டைன்றம் நிகறஹவற்றியது. இம்ைஹசாோ சமூை விஹராே தீயசக்திைள் ைற்றும் வன்குற்றம் புரிஹவாகர
மிைக்ைண்டிப்புடன் கையாளுவஹோடு 7 முேல் 10 ஆண்டுைள் வகர சிகறத்ேண்டகன விதிக்ைவும்
முற்படுகிறது. 15 நாட்ைளுக்கு பதிலாை 30 நாள் ைாவலில் கவக்ைவும், ேற்ஹபாகேய 60 நாட்ைளுக்கு
பதிலாை 90 நாட்ைளுக்குள் குற்றப்பத்திரிகைகயத் ோக்ைல் வசய்வும் இது ைாவல்துகறக்கு அதிைாரம்
அளிக்கிறது.

5.எந்ே அகைச்சைத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் வோகுதி அளவிலான வைாத்துக்ைகள உருவாக்குவேற்ைான
ஹேசிய கைத்ேறி ஹைம்பாட்டுத் திட்டம் வசயல்படுத்ேப்படுகிறது?
அ. ஜ ள
ு ித்துலை அல ெ்ெக ் 
ஆ.

டகிழக்கு ெிரோந்திய

ளோ்ெ்ெி அல ெ்ெக ்

இ. குறு, ெிறு ை்று ் நடுத்தரத் பதோழில் நிறு னங்கள் அல ெ்ெக ்
ஈ. ம ை்கண
் ட எது ு ் இல்லல
❖ ஆந்திர பிரஹேசம் ைற்றும் வேலுங்ைானா ஆகிய ைாநிலங்ைள் உட்பட நாடு முழுவதும் வோகுதி அளவில்
வைாத்து நிறுவனங்ைகள ஹைம்படுத்துவேற்ைாை இந்திய அரசின் ைத்திய ஜவுளித் துகற அகைச்சைம்
ஹேசிய கைத்ேறி ஹைம்பாட்டுத்திட்டத்கே (NHDP) வசயல்படுத்துகிறது. ைாநில அரசிடமிருந்து வபறப்பட்ட
சாத்தியக்கூறு நிவைந்த முன்வைாழிவுைளின் அடிப்பகடயில் அகவ அனுைதிக்ைப்படுகின்றன.

6.ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்கவ ஹைற்வைாள்ளும் அகைச்சைம் எது?
அ. நல ோழ் ு ை்று ் குடு ் ெநல அல ெ்ெக ் 
ஆ. பெண
் கள் ை்று ் குழந்லதகள் ம
இ. நுகோ்ம ோோ்

் ெோட்டு அல ெ்ெக ்

ி கோரங்கள், உண ு ை்று ் பெோது

ழங்கல் அல ெ்ெக ்

ஈ. ம ை்கண
் ட எது ு ் இல்லல
❖ அவ்வப்ஹபாது ஆய்வுைகள ஹைற்வைாண்டு குழந்கேைளின் ஊட்டச்சத்து நிகலகுறித்ே ேைவல்ைகளச்
ஹசைரிப்பேற்ைாை ைத்திய நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அகைச்சைம் ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்வுைகள
ஹைற்வைாள்கிறது. அண்கையில் பவளியிடப் ட்ட ஒரு விரிவான ஹேசிய ஊட்டச்சத்து ஆய்வு (CNSS)
(2016-2018), பள்ளிவசல்லும் சிறார்ைளின் ஊட்டச்சத்து நிகலகுறித்ே ேரவுைகளச் ஹசைரித்ேது.
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7.சமீபத்தில், பின்வரும் எந்(பதந்)ே வோழிலாளர் குறியீகட(டுைகள) ைாநிலங்ைளகவ நிகறஹவற்றியது?
அ. பதோழில்துலை உை ுகள் குைியீடு, 2020
ஆ. ெணிெோோ் ெோதுகோெ்ெு, நல ோழ் ு & ெணிெுோி சூழல்கள் குைியீடு, 2020
இ. ெமூகெ் ெோதுகோெ்ெு குைித்த குைியீடு, 2020
் ட அலனத்து ் 
ஈ. ம ை்கண
❖ (i) வோழிற்துகற உறவுைள் குறியீடு, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) (ii) பணிசார் பாதுைாப்பு,
நலவாழ்வு ைற்றும் பணிபுரி சூழல்ைள் குறியீடு, 2020 (Code on Occupational Safety, Health & Working
Conditions Code, 2020) ைற்றும் (iii) சமூைப் பாதுைாப்பு குறித்ே குறியீடு, 2020 (Social Security Code,
2020) ஆகிய மூன்று வோழிலாளர் குறியீடுைகள ைாநிலங்ைளகவ நிகறஹவற்றியுள்ளது.

8. ‘ஏைகலவன் ைாதிரி உண்டு உகறவிடப் பள்ளிைள்’ திட்டத்கேச் வசயல்படுத்துகிற அகைச்சைம் எது?
அ. பழங்குடியினர் நலத்துறை அறைச்சகை் 
ஆ. ைனிதவள மைை்பரட்டு அறைச்சகை்
இ. கல்வி அறைச்சகை்
ஈ. மைை்கண
் ட எதுவுை் இல்றல
❖ பழங்குடியின (ST) ைாணாக்ைருக்கு ேரைான வோடக்ை நிகல, இகடநிகல & ஹைல்நிகலக் ைல்விகய
வழங்குவது; ைல்வியினூடாை சிறந்ே வாய்ப்புைகள அவர்ைகள அணுைகவப்பது; வழக்ைைான நாட்டு
ைக்ைளுக்கு இகணயாை அவர்ைகள வளர்த்வேடுப்பது ஆகிய முேன்கை ஹநாக்ைங்ைளுடன், ைத்திய
பழங்குடியின நலத்துகற அகைச்சைத்ோல், 2019-20 முேல், ‘ஏைகலவன் ைாதிரி உண்டு உகறவிடப்
பள்ளிைள்’ திட்டம் ஒரு ைத்திய துகற திட்டைாை வசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது.

9. ‘U-Rise’ என்ை ேளத்கே அறிமுைப்படுத்தியுள்ள ைாநில அரசு எது?
அ. ஆந்திர ெிரமதெ ்
ஆ. மகரள ்
இ. உத்தர ெிரமதெ ் 
ஈ. ெஞ்ெோெ்
❖ ைாணாக்ைருக்கு வோழில் வாழ்க்கை குறித்ே ஆஹலாசகனைகள வழங்குவேற்ைாை உத்ேர பிரஹேச
ைாநில முேலகைச்சர் ஹயாகி ஆதித்யநாத், ‘U-Rise’ என்ற ப யரிலான ஓர் ஒருங்கிகணந்ே ேளத்கேத்
வோடங்கியுள்ளார். வோழிற்ைல்வி ைற்றும் வோழில்நுட்பக் ைல்விகயப் வபறுவேற்கு, ைாணாக்ைருக்கு
உேவிைகள வழங்குவகே இந்ேத் ேளம் ஹநாக்ைைாைக் வைாண்டுள்ளது. இது மின்னணு உள்ளடக்ைம்,
மின்-நூலைம் ைற்றும் இகணயவழி பாடத்திட்டங்ைகள உள்ளடக்கியோகும். ைாநிலத்தின் உள்ளைப்
பகுதிைளில் வசிக்கும் ைாணாக்ைருக்கு இகவ உேவிைரைாை இருக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது.
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10.வபண்ைளுக்கு எதிரான குற்றங்ைகள ைண்ைாணிப்பேற்ைாை, ‘ஆபஹரஷன் துராச்சாரி’கயத் வோடங்ை
உள்ள ைாநில அரசு எது?
அ. உத்தர ெிரமதெ ் 
ஆ. த்திய ெிரமதெ ்
இ. அருணோெ்ெல ெிரமதெ ்
ஈ. ஹி ோெ்ெல ெிரமதெ ்
❖ உத்ேர பிரஹேச ைாநிலைானது வபண்ைள் / சிறுமிைளுக்கு எதிரான குற்றங்ைளில் ஈடுபடுஹவாருக்கு
ைடிவாளம் ஹபாடும் விேைாை, விகரவில், உத்ேர பிரஹேச மாநிலத்தில் உள்ள சாகலைளின் ஓரத்தில்
பாலியல் வோடர்பான குற்றங்ைளில் ஈடுபடுவகே வழக்ைைாைக் வைாண்டுள்ள வைாடுங்குற்றவாளிைளின்
நிழற்படங்ைகளத் ோங்கிய போகைைகள கவப்பேற்ைாை, ‘ஆபஹரஷன் துராச்சாரி’ என்றவவான்கறத்
வோடங்ை முடிவுவசய்துள்ளது.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ேமிழ்நாட்டில் முேன்முகறயாை திருச்சிராப்பள்ளி ைாவட்டத்தில், முன்ஹனாட்ட அடிப்பகடயில், நியாய
விகலக்ைகடைளில் வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கும் திட்டம் அக்.1 அன்று வோடங்ைப்பட்டது. ேயாமின்,
நயாசின் அடங்கிய திரவத்தில் அரிசிகய நகனத்து உலரகவத்து, அேன்ஹைல் இரும்புச்சத்துமிக்ை
கபஹரா பாஸ்ஹபட்டுைகள தூவி வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி அேற்குரிய ஆகலைளில் ேயாரிக்ைப்படுகிறது.
100 கிராம் வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசியில் இரும்புச்சத்து 4.25 மில்லி கிராம், ஹபாலிக் அமிலம் 12.5 கைக்ஹரா
கிராம், கவட்டமின் பி12 0.125 கைக்ஹரா கிராம் ஆகியகவ அடங்கியுள்ளன. திருச்சி ைாவட்டத்தில் 100
கிகி வழக்ைைான அரிசியுடன் 1 கிஹலா வசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ைலக்ைப்பட்டு நியாயவிகலக் ைகடைளில்
வபாதுைக்ைளுக்கு விநிஹயாகிக்ைப்பட்டது.
❖ சிவைங்கை ைாவட்டம் திருப்புவனம் அருஹை அைரத்தில் நகடவபற்ற அைழாய்வில், இருபது அடுக்குைள்
வைாண்ட உகறகிணறு ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. இதுவகர ஆறாம்ைட்ட அைழாய்வில் கிகடத்ே உகற
கிணறுைளின் உயரத்கேவிட ேற்ஹபாது கிகடத்துள்ள உகறகிணறு அதிை உயரங்வைாண்டோகும்.
❖ சிவைங்கை அருஹை ‘ஆசிரியம்’ பற்றிய 13ஆம் நூற்றாண்டு ைல்வவட்டுைள் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டுள்ளது.
‘ஆசிரியம்’ என்றால் அகடக்ைலம் ேருேல், பாதுைாப்பு ேருேல் என்று வபாருள்.
❖ உயர்நீதிைன்ற ைதுகர கிகளயில் ைத்திய அரசின் உேவி ேகலகை அரசு வழக்குகரஞராை ைதிர்ஹவல்
பணிபுரிந்து வந்ோர். அவர் பேவிக்ைாலம் முடிந்ேகேயடுத்து குைரி ைாவட்டம் வவளிக்ஹைாடு கிராைத்கேச்
ஹசர்ந்ே வழக்குகரஞர் விக்ஹடாரியா வைளரி, அப்பேவிக்கு நியைனம் வசய்யப்பட்டுள்ளார். ேமிழ்நாட்டில்
வபண் வழக்குகரஞர் ஒருவர் நடுவணரசின் உேவி ேகலகை அரசு வழக்குகரஞராை நியைனம்
வசய்யப்படுவது இதுஹவ முேல்முகறயாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. G20 தலைவர்கள் உச்சிமாநாட்லை மமய்நிகராக நைத்தவுள்ள நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்
ஆ. ஜப்பரன்
இ. மெளதி அரேபியர 
ஈ. இந்தியர
❖ செளதி அரேபியாவின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, G20 தலைவர்கள் உச்சிமாநாட்லை அந்நாடு வரும்
நவ.21-22 ஆகிய தததிகளில் நைத்தவுள்ளது. COVID-19 மதாற்றுதநாயால் ஏற்படும் பாதிப்புகலள
நிவர்த்தி மெய்வதில் இவ்வுச்சிமாநாடு கவனஞ்மெலுத்தும் என்றும் அந்நாடு கூறியது. தடுப்பூசி உற்பத்தி
மற்றும் விநிதயாகத்திற்காக G20 கூட்டமைப்பு, $21 பில்லியன் ைாைர்களுக்கு தமல் பங்களிப்பு மெய்தது.
குலைந்தபட்ெ வளர்ச்சிமகாண்ை நாடுகளுக்கான கைன் இலைநீக்க முன்மனடுப்லபயும் இந்த அலமப்பு
மதாைங்கியுள்ளது.

2. COVID-19 தடுப்பூசி தளத்லதத் மதாைங்கும்தபாது, மத்திய சுகாதார அலமச்ெர், எந்த நிறுவனத்தின் 100
ஆண்டுகாை வரைாற்று காைச்சுவலை மவளியிட்ைார்?
அ. AIIMS
ஆ. ICMR 
இ. NMA
ஈ. CSIR
❖ மத்திய நைவாழ்வு அலமச்ெர் ஹர்ஷ்வர்தன் சிங், ெமீபத்தில், COVID-19 குறித்த அலனத்து ெமீபத்திய
தகவல்கலளயும் உள்ளைக்கிய ஓர் இலையதளத்லத மதாைங்கினார். நாட்டில் ரைற்ச ாள்ளப்படும்
COVID-19 தடுப்பூசி குறித்த ஆராய்ச்சி தமம்பாடு மற்றும் மருத்துவப் பரிதொதலனகள் குறித்தலவயும்
இதில் அைங்கும். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICMR) நூைாண்டுகாை காைச்சுவட்லையும்
அலமச்ெர் அப்தபாது மதாைங்கிலவத்தார்.

3.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை ‘குல்ஹதுபுஷி’ அலமந்துள்ள நாடு எது?
அ. இலங்கக
ஆ. ரநபரளெ்
இ. ெரலத்தீ வு 
ஈ. இந்தியர
❖ தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மற்றும் தகரள மாநிைத்தின் மகாச்சினிலிருந்து மாைத்தீவுக்கு ெரக்கு கப்பல்
தபாக்குவரத்து தெலவலய இந்திய அேசு ச ாடங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல் தெலவயின் மதாைக்கமாக,
‘MCP Linz’ என்ை கப்பல் வ உ சிதம்பரனார் துலைமுகத்திலிருந்து ெேக்கு மள ஏற்றிக்மகாண்டு மகாச்சி
துலைமுகத்துக்கு புைப்பட்டுச் மென்ைது. அங்கு தமலும், பல்தவறு ெரக்குகலள ஏற்றிக்மகாண்டு வைக்கு
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மாைத்தீவில் உள்ள குல்ஹதுபுஷி துலைமுகத்லத அலைந்த பிைகு மாதை துலைமுகத்லத மெப்.29ஆம்
தததி மென்ைலைந்தது. இந்தக்கப்பல்தெலவலய இந்திய கப்பல் கழகம் மாதத்துக்கு மும்முலை இயக்கும்.

4.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை, “Branded Royal” என்பதுடன் ச

ாடர்புமடய உயிரினம் எது?

அ. பரெ்பு
் ணத்துப்பூெ்ெி 
ஆ. வண
இ. தவகள
ஈ. கடலரகெ
❖ “Branded Royal” என்று மபயரிைப்பட்ை ஓர் அரியவலக வண்ைத்துப்பூச்சி, அண்லமயில், நீைகிரியின்
தகாத்தகிரி மலைச்ெரிவுகளில் காைப்பட்ைது. இந்த வலக வண்ைத்துப்பூச்சிலய, 1888ஆம் ஆண்டில்,
GF ஹாம்ப்ென் என்பவர் ஆவைப்படுத்தியிருந்தார். இந்த வண்ைத்துப்பூச்சிபற்றி இதுதபான்ை ஒரு
பதிவுமட்டுதம தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. இது (Tajuria melastigma) லைமெனிட் வம யினைாகும்.

5.யார் தலைலமயின்கீழ், பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020 தயாரிக்கப்பட்ைது?
அ. அபூர்வர ெந்திேர 
ஆ. ேரஜீ வ் குெரர்
இ. ேரஜ்நரத் ெிங்
ஈ. அஜீ த் ரதரவரல்
❖ பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020’ஐ பாதுகாப்பு அலமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் புது
தில்லியில் மவளியிட்ைார். கைந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதன்முலையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பாதுகாப்பு
தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை, உள்நாட்டு மதாழில்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கவும், பாதுகாப்பு
தளவாைங்கள் உற்பத்தியில் தற்ொர்லப எட்ைவும் அவ்வப்தபாது திருத்தப்பட்டு வருகிைது. இதலன
வடிவலமப்பதற்காக முதன்லம ஆய்வுக்குழு ஒன்லை தலைலம இயக்குநர் (மகாள்முதல்) அபூர்வா
ெந்திரா தலைலமயில் 2019 ஆகஸ்டில் பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் அலமத்தது. 2020 அக்தைாபர் 1 அன்று
பாதுகாப்பு தளவாைங்கள் மகாள்முதல் மெயல்முலை-2020 அமலுக்கு வந்தது.

6. ‘Health in India’ என்ை தலைப்பில் ஓர் ஆய்வறிக்லகலய மவளியிட்டுள்ள மத்திய அலமச்ெகம் எது?
அ. புள்ளியியல் ெற்றுெ் திட்ட அெலரக்க அகெெ்ெகெ் 
ஆ. மபண
் கள் ெற்றுெ் குழந்கதகள் ரெெ்பரட்டு அகெெ்ெகெ்
இ. நுகர்ரவரர் விவகரேங்கள், உணவு ெற்றுெ் மபரது வழங்கல் அகெெ்ெகெ்
ஈ. நலவரழ்வு அகெெ்ெகெ்
❖ ‘Health in India’ என்ை தலைப்பில் ஓர் ஆய்வறிக்லகலய புள்ளியியல் & திட்ை அமைாக்கம் அலமச்ெகம்
மவளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வறிக்லக, NSS அட்ைவலை 25.0 (குடும்ப நுகர்வு: நைவாழ்வு) ஊைாக
தெகரிக்கப்பட்ை தகவல்களின் அடிப்பலையில் அலமந்துள்ளது. இந்த அறிக்லகயின்படி, சொோஷ்டிரிய
மக்கள், மவகு எளிதாக தநாயால் பீடிக்கப்படுகின்ைனர்.
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7.இந்திய தரக்கழகத்துைன் இலைந்து மத்திய சுற்றுைா அலமச்ெகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மெயலியின்
(app) மபயர் என்ன?
அ. அதிதி (ADHITHI)
ஆ. ெரதி (SAATHI) 
இ. வருகரவ! (WELCOME!)
ஈ. வியக்கத்தக்கது (INCREDIBLE)
❖ உைக சுற்றுைாத் துலைலய கருத்தில்மகாண்டு இந்திய தரக்கழகத்துைன் இலைந்து SAATHI என்ற
செயலிமய சுற்றுைா அலமச்ெகம் அறிமுகம் மெய்துள்ளது. பாதுகாப்பு தரங்கள் மற்றும் மெயல்பாடுகலள
பராமரிப்பதிலும் விருந்ததாம்பல் மதாழிற்துலைக்கும் இந்தச் மெயலி உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
இது ஊழியர்களிலைதய நம்பிக்லகலய வளர்க்கும். வியத்தகு இந்தியா சுற்றுைா வழிநைத்திகள்
ொன்ைளிப்புத் திட்ைம் குறித்த ‘Pathik’ என்ை திமேப்பைமும் மவளியிைப்பட்ைது.

8.அண்லமயில், ICT துளிர் நிறுவனங்கள் விருது – 2020’ஐப் மபற்ை இன்தைாட் மைக்னாைஜிஸ் ொர்ந்த
மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. கேரளம் 
இ. ஆந்திர பிரகதசம்
ஈ. ோ்நாடோ
❖ புத்தாக்கத்தின் மூைம் டிஜிட்ைல் ஒலிபரப்பு ஏற்பிகள் துலையில் சிைந்து விளங்கியலமக்காக, தகரள
மாநிைம் மகாச்சிலயச் ொர்ந்த இன்தைாட் மைக்னாைஜிஸ், ICT துளிர் நிறுவனங்கள் விருது-2020’ஐ
மவன்றுள்ளது. இந்த நிறுவனத்லத தகரள துளிர் நிறுவனங்கள் இயக்கம் (KSUM) ஆதரித்து வருகிைது.
இந்திய வர்த்

ைற்றும் ச ாழிற்துமற ொர்ந்

அமைப்பு ளின் கூட்டமைப்பு (ASSOCHAM) மத்திய

மின்னணு & தகவல் மதாழினுட்ப அலமச்ெகம் மற்றும் எரிக்ென் இலைந்து இந்நிகழ்லவ நைத்தின.

9.அண்லமச் மெய்திகளில் இைம்மபற்ை, ‘கங்கா அவதைாகன்’ என்ைால் என்ன?
அ. பேப்புகே
ஆ. அருங்கரட்ெியகெ் 
இ. நிகனவு அஞ்ெல்தகல
ஈ. கரல்வரய்
❖ நமாமி கங்லக திட்ைத்தின்கீழ் ஆறு மிகப்மபரிய வளர்ச்சித் திட்ைங்கலள உத்தரகண்டில் பிரதமர் தமாடி
மதாைக்கிலவத்தார். கங்லகயாற்லைப்பற்றிய பிரத்திதயக அருங்காட்சியகமான ‘கங்கா அவதைாகன்’
என்பலதயும் அவர் ஹரித்துவாரில் திைந்துலவத்தார். “Rowing Down the Ganges” என்னும் நூலையும்
ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின் புதிய இைச்சிலனலயயும் அவர் அப்தபாது மவளியிட்ைார். ஜல் ஜீவன் திட்ைத்தின்
கீழ் கிராமப்பஞ்ொயத்துகள் மற்றும் நீர்குழுக்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கலளயும் அந்நிகழ்ச்சியின்தபாது
பிரதமர் நதரந்திர தமாடி மவளியிட்ைார்.
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10.எந்த நாட்தைாடு ‘பசுலம முக்கியத்துவ பங்களிப்பு’ நிறுவப்படுவதாக இந்தியா அறிவித்துள்ளது?
அ. பின்லரந்து
ஆ. சுவிெ்ெர்லரந்து
இ. மடன்ெரர்க் 
ஈ. பிேரன்ஸ
்
❖ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி மைன்மார்க்கின் பிரதமரான மமட்தை பிரமைரிக்ெனுைனான முதல் மமய்நிகர்
உச்சிமாநாட்டில் கைந்துமகாண்ைார். கூட்டு அறிக்லகயின்படி, அரசியல், எரிெக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும்
கல்வி உள்ளிட்ை பல்தவறு துலைகளில் தற்தபாதுள்ள ஒத்துலழப்புக்கான கூட்டு ஆலையத்தின்
அடிப்பலையில் புதிய ‘பசுலம முக்கியத்துவ பங்களிப்பு - Green Strategic Partnership’ நிறுவப்படும்.

தமிழ்நாடு ந ப்பு நிகழ்வுகள்
❖ உழவர்களுக்கு மிகக்குலைந்த வாைலகயில் உழவு எந்திரங்கள் உள்ளிட்ை எந்திரங்கலள வழங்கும்
திட்ைத்லத தமிழ்நாடு முதைலமச்ெர் க. பழனிொமி மதாைங்கிலவத்துள்ளார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.சிறு

மற்றும் நடுத்தரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதற்காக மும்பப பங்குச்சந்பத (BSE)

ஆனது கீழ்க்கொணும் எந்த வங்கியுடன் கூட்டிபைந்துள்ளது?
அ. ஆக்ஸிஸ
் வங்கி
ஆ. YES வங்கி 
இ. ககோட்டக் மஹிந்திரோ வங்கி
ஈ. ஐசிஐசிஐ வங்கி
❖ சிறு மற்றும் நடுத்தரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கு (SME) ஊக்கமளிப்பதற்காக YES வங்கியுடனொன ஓர்
ஒப்பந்தத்தில் பகயெழுத்திட்டுள்ளதாக மும்பப பங்குச்சந்பத (BSE) அறிவித்துள்ளது. BSE’இன் கூற்றுப்
படி, பட்டிெலிடப்பட்டுள்ள SME’களுக்கு விழிப்புைர்வு மற்றும் அறிவுப்பகிர்வு திட்டங்களின் மூலம்,
ஏற்றுமதி மமம்பாடு மற்றும் வங்கியிெல் & நிதியிெல் தீர்வுகள் ஆகிெவற்றில் அதிகாரமளிப்பபத இந்த
ஒப்பந்தம் தனது மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. பட்டிெலிடப்பட்ட SME’களுக்கு தனிப்பெனாக்கப்பட்ட
மசபவகள் மற்றும் தொரிப்புகபளயும் YES வங்கி வழங்கும்.

2.அண்பமச் யசய்திகளில் இடம்யபற்ற, ‘Cat Que’ என்பது எந்த நாட்டில் கண்டறிெப்பட்ட நச்சுயிரிொகும்?
அ. இந்தியோ
ஆ. சீனோ 
இ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள்
ஈ. மகன்யோ
❖ இந்திெ மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் (ICMR) ஓர் அண்பமெ எச்சரிக்பக அறிவிப்பின்படி, சீனாவில்
‘Cat Que’ என்ற ஒரு புதிெ வபக பவரஸ் கண்டறிெப்பட்டுள்ளது. இந்த பவரஸ் சீனா & விெட்நாமில்
உள்ள கியூயலக்ஸ் யகாசுக்கள் மற்றும் பன்றிகளிலிருந்து பரவுகிறது. ICMR’இன் கூற்றுப்படி, இந்த வபக
கியூயலக்ஸ் யகாசுக்களுக்மகற்ற இனப்யபருக்க காலநிபல இந்திொவில் நிலவி வருகிறது. இது இந்திெ
மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழில் யவளியிடப்பட்டுள்ளது.

3.மனிதவுரிபமகள் குழுமமான பன்னாட்டு அபவ, எந்த நாட்டிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது?
அ. ஐக்கிய அமமோிக்க நோடுகள்
ஆ. இந்தியோ 
இ. சீனோ
ஈ. வட மகோோியோ
❖ மனிதவுரிபமகள் குழுமமான பன்னாட்டு யபாது மன்னிப்பு அபவொனது தான் இந்திொவில் நடத்தி
வரும் அபனத்து பரப்புபர மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகபளயும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. உரிபம
மீறல்கள்குறித்து மபசிெதற்காக வங்கிக்கைக்குகபள அரசு முடக்கியுள்ளது என குழு யதரிவித்துள்ளது.
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❖ ஜம்மு-காஷ்மீரில் நிகழ்ந்த உரிபம மீறல்கள் மற்றும் தில்லியில் நடந்த கலவரங்கள் குறித்து இந்தப்
பன்னாட்டு யபாது மன்னிப்பு அபவ முன்னர் எடுத்துபரத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

4. MSF’இன்கீழ் வங்கிகளுக்கான மமம்பட்ட கடன் வசதிபெ, ரிசர்வ் வங்கி, எதுவபர நீட்டித்துள்ளது?
அ. 2021 ஜனவரி
ஆ. 2021 மோோ்ச் 
இ. 2021 ஏப்ரல்
ஈ. 2021 ஜூன்
❖ இந்திெ ரிசர்வ் வங்கியொனது (RBI) வங்கிகளுக்கு வழங்கும் மமம்பட்ட கடன் வசதிபெ மமலும் ஆறு
மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 2021 மார்ச்.31 வபர பைப்புழக்க பற்றாக்குபறபெ பூர்த்தி யசய்ெ, MSF
திட்டத்தின்கீழ் கடன் யபறுவதற்கான வசதி இதுவாகும். கடந்த மார்ச் மாதத்தில், RBI, வங்கிகளின் நிகர
மதபவயின் வரம்பப 2 சதவீதத்திலிருந்து 3 சதவீதமாக அதிகரித்திருந்தது.

5.

னது ஐந்தாண்டுகால விண்மீன்கள் படமாக்கல் பணிபெ நிபறவுயசய்துள்ள இந்திெ விண்யவளி

யசெற்பகக்மகாள் எது?
அ. அஸ
் ட்கரோஸோட் 
ஆ. ோிஸோட்
இ. கோோ்கடோஸோட்
ஈ. மதற்கோசிய மசயற்ககக்ககோள்
❖ இந்திொவின் முதல் பன்னபலநீள வானிெல்சொர் தசயற்ககக்ககொளொன “அஸ்ட்மராஸாட்”, சமீபத்தில்
விண்யவளியில் தனது ஐந்தாண்டு கால விண்மீன்கள் படமாக்கல் பணிபெ நிபறவுயசய்துள்ளது.
இந்தச் யசெற்பகக்மகாபள இந்திெ விண்யவளி ஆய்வு பமெம் (ISRO) கடந் 2015’இல் ஏவிெது. இது,
எண்ணூறு தனித்துவமான விண்மூலங்களில் ஆயிரத்துக்கும் மமற்பட்ட ஆய்வுகபள யவற்றிகரமாக
மமற்யகாண்டது. புவியிலிருந்து சுமார் 10 பில்லிென் ஒளிொண்டுகள் யதாபலவில் அபமந்துள்ள ஒரு
விண்மீன் திரளும் இபதப் பென்படுத்தி கண்டறிெப்பட்டுள்ளது.

6.எந்த நடிகருக்கு, UNDP’இன் “SDG சிறந்த மனிதமநெச் யசெற்பாட்டாளர்” விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. சிவகோோ்த்திககயன்
ஆ. கீ ோ்த்தி சுகரஷ்
இ. கசோனு சூத் 
ஈ. தீ பிகோ படுககோகன
❖ நடிகர் மசானு சூத் அவர்களுக்கு ஐநா வளர்ச்சித் திட்டத்தின் (UNDP) “SDG சிறந்த மனிதமநெச்
யசெற்பாட்டாளர் விருது” வழங்கப்பட்டுள்ளது. புலம்யபெர்ந்மதார், அெல்நாடுகளில் சிக்கித்தவிக்கும்
மாைாக்கபர மீண்டும் இந்திொவுக்குக் யகாண்டுவருவதற்கான அவரது தன்னலமற்ற உதவிக்காக
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அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள மருத்துவமபனகளில் பணிொற்றும் சுகாதார
ஊழிெர்களுக்காக மும்பபயில் உள்ள தனது உைவகத்பதயும் அவர் திறந்து பவத்தார்.

7.பிளிப்கார்ட் ஆனது எந்தக் காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் இபைந்து இபைவழி பைமமாசடிகளுக்கான
காப்பீட்டுத் திட்டத்பத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ. கதசிய கோப்பீட்டு நிறுவனம்
ஆ. பஜோஜ் அகையன்ஸ
் 
இ. TATA AIG
ஈ. சுந்தரம் கோப்பீடு
❖ பிளிப்கார்ட் மற்றும் பஜாஜ் அபலென்ஸ் ஆகிெ நிறுவனங்கள் இபைந்து “டிஜிட்டல் சுரக்ஷா குழுமக்
காப்பீட்பட” வழங்க முன்வந்துள்ளன. இபைெவழித் தாக்குதல்கள், இபைெவழி மமாசடிகள் (அ)
இபைெதளங்களில் இதுமபான்ற பிற நடவடிக்பககள் காரைமாக ஏற்படும் பை இழப்புகளுக்கு
எதிராக தங்கபள தற்காத்துக்யகாள்ள விரும்பும் வாடிக்பகொளர்கபள காப்பபத இந்தக் காப்பீட்டுத்
திட்டம் மநாக்கமாகக்யகாண்டுள்ளது. இக்காப்பீட்டுத் திட்டம், இபைவழி மமாசடி ஏற்பட்டால், காப்பீடு
யசய்ெப்பட்ட முழுத்யதாபகபெயும் காப்பீடுதாரருக்கு வழங்குகிறது.

8.எந்த நாட்டிலிருந்து 72,000 தாக்குதல் துப்பாக்கிகபள இந்திொ வாங்கவுள்ளது?
அ. இஸ
் ரரல்
ஆ. ஈரரன்
இ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 
ஈ. இரஷ்யர
❖ பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் தபலபமயிலான பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் யகாள்முதல் கழகம்
ஆனது `2290 மகாடி மதிப்புள்ள யகாள்முதல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதலளித்துள்ளது. இத்திட்டங்களுள்
ஐக்கிெ அயமரிக்க நாடுகளிலிருந்து 72,000 தாக்குதல் துப்பாக்கிகள் யபறுவதும் அடங்கும். உள்நாட்டுத்
யதாழிலகங்கள் மற்றும் அெல்நாட்டு விற்பபனொளர்களிடமிருந்து இபவ யகாள்முதல் யசய்ெப்படும்.
இது, ‘தற்சார்பு இந்திொ’ யகாள்பகயுடன் இைக்கமாக உள்ளதாக யதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

9.தமிழ்நாட்டில், புதிெ ‘மசமிப்புக்கிடங்பகத்’ யதாடங்கியுள்ள மின்னணு வணிக நிறுவனம் எது?
அ. பிளிப்கோோ்ட்
ஆ. கிளவுட் மடயிை்
இ. அைிபோபோ
ஈ. அகமசோன் 
❖ முதன்பம மின்னணு வணிக நிறுவனமான அமமசான் தனது புதிெ மசமிப்பு பமெத்பத தமிழ்நாட்டில்
யதாடங்கியுள்ளது. இது, அந்நிறுவனத்தின் வபலெபமப்பப தமிழ்நாட்டில் வலுப்படுத்துவபத மநாக்கம்
எனக்யகாண்டுள்ளது. இவ்வசதி, தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மவபலவாய்ப்புகபள வழங்கும் மற்றும்
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யபாருளாதாரத்திற்கு ஓர் ஊக்கத்பத அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏழு இலட்சம் கன அடி
அளவுக்கு மசமிப்பு இடம் யகாண்டுள்ள இந்தச்மசமிப்புக்கிடங்கில், இலட்சக்கைக்கான தொரிப்புகள்,
உபகரைங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள் ஆகிெவற்பறச் மசமிக்கவிெலும்.

10.மத்திெ எரிசக்தி அபமச்சகத்துடன் பகயெழுத்திட்டு, 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான தனது இலக்குகபள
நிர்ையித்துள்ள யபாதுத்துபற நிறுவனம் எது?
அ. ONGC
ஆ. NTPC 
இ. PFC
ஈ. GAIL
❖ மத்திெ எரிசக்தி அபமச்சகத்துடனொன ஒப்பந்தம் ஒன்றில் அண்பமயில் NTPC பகயெழுத்திட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தில், 2020-21ஆம் நிதிொண்டில் அபடெ மவண்டிெ இலக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
340 BU மின்னுற்பத்தி, 15 மில்லிென் யமட்ரிக் டன் நிலக்கரி தொரிப்பு, `21,000 மகாடி முதலீட்டு
யசலவினங்கள் மற்றும் யசெல்பாடுகளிலிருந்து `98,000 மகாடி வருவாய் ஆகிெபவ சிறப்புப்பிரிவின்
கீழ் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிெ இலக்குகளாம். CAPEX உள்ளிட்ட இதர நிதி அளவுமகால்களும்
இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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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.
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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.
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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.
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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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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.
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❖ 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

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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
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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.
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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

ந ப்பு நிகழ்வுகள்
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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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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.
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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.

ந ப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

அக்ட ாபர்

24 & 25

❖ 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

ை ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.
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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

ஒப்பந் ம் அமனத்து ஐர ோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர்கமளயும்
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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
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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.
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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.
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