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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்கா’ அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. பீகாா்
ஆ. குஜராத் 
இ. உத்தர பிரததசம்
ஈ. கா்நாடகா
❖ குஜராத் ைாநிலத்தின் நர்ைதா ைாவட்டத்தில் உள்ள சகவாடியாவில் ‘ஜங்கிள் ெொரி’ என அமைக்கப்ெடும்
ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்காமவ பிரதைர் நடரந்திர டைாடி ெமீெத்தில் திறந்து மவத்தார். இந்த
விலங்கியல் பூங்கா, ‘ஒற்றுமை சிமல’க்கு மிகவருகில் அமைக்கப்ெட்டுள்ளது. டைலும், ‘ஆடராக்கியா
டவன்’ என்ற ஒன்மறயும் பிரதைர் திறந்து மவத்தார். சுைார் நானூறு வமகயான தாவரம் ைற்றும் ைர
வமககமள இந்தப் பூங்கா சகாண்டுள்ளது.

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’ என்ெது இந்தியாவுக்கும் எந்த
நாட்டிற்கும் இமடயிலான கூட்டு ஆமையக் கூட்டத்துடன் சதாடர்புமடயது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. மமக்ஸிதகா 
இ. பிதரசில்
ஈ. ஐக்கியப் தபரரசு
❖ 8ஆவது இந்திய-சைக்ஸிடகா கூட்டு ஆமையக் கூட்டைானது அண்மையில் காசைாலிக்காட்சிமூலம்
நமடசெற்றது. இந்தக்கூட்டத்திற்கு இந்திய சவளியறவு அமைச்ெர் S சஜய்ெங்கரும் சைக்ஸிக பிரதிநிதி
ைார்செடலா எப்ரார்ட்டும் தமலமைதாங்கினர். இருநாடுகளும், சொருளாதார ஆற்றமல ஊக்குவிக்கவும்,
அவர்களின், ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’மய வலுப்ெடுத்தவும் அப்டொது ஒப்புக்சகாண்டன.

3. QCI’உடன் இமைந்து, உட்கட்டமைப்புத்துமறக்கு, ‘டதசிய திட்டம் & திட்ட டைலாண்மைக் சகாள்மக
கட்டமைப்பு’ ஒன்மற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. நிதி ஆணையம்
ஆ. NITI ஆதயாக் 
இ. ததசிய வளா்ச்சிக் கழகம்
ஈ. உலக வா்த்தக அணமப்பு
❖ இந்தியாவின் உட்கட்டமைப்புத்துமறயில் தீவிர சீர்த்திருத்தங்கமளக் சகாண்டுவரும் வமகயில் NITI
ஆடயாக், இந்திய தரக்கவுன்சில் ஆகியமவ இமைந்து டதசிய திட்டம் ைற்றும் திட்ட டைலாண்மைக்
சகாள்மக கட்டமைப்பு முன்சனடுப்மெத் சதாடங்கியுள்ளன.
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❖ ைத்திய ொமலப்டொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ொமலகள், சிறு, குறு & நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்கள்
அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி, இந்திய திட்ட நமடமுமற ைற்றும் திட்டடைலாண்மைக்கான ‘இந்திய உட்கட்
-டமைப்பு அறிவுொர் முமற’ என்ற நூமல சவளியிட்டார்.

4.வைக்குமரஞர்கட்கு காப்பீடு வைங்குவதற்காக `40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புதல்
அளித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரடதெம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. தில்லி 
இ. கா்நாடகா
ஈ. தகரளம்
❖ டதசிய தமலநகரத்தில் வசிக்கும் வைக்குமரஞர்களுக்கு ைருத்துவ காப்பீடு வைங்குவதற்காக தில்லி
அமைச்ெரமவ, `40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முதலமைச்ெர்
வைக்குமரஞர்கள் நலத்திட்டத்தின்கீழ், `5 லட்ெம் ைருத்துவ காப்பீடு ைற்றும் `10 லட்ெம் ஆயுள் காப்பீடு
வைங்கப்ெடுகிறது. வைக்குமரஞர்களின் நலனுக்காக இந்நிதிமயப் ெயன்ெடுத்துவதற்கான வழிகமள
ெரிந்துமரக்க, 13 டெர் சகாண்ட குழு இராடகஷ் குைார் கன்னா தமலமையில் அமைக்கப்ெட்டது.

5.எந்தத் தயாரிப்பின் உற்ெத்தி, விற்ெமன, இறக்குைதி ைற்றும் வணிகம் ஆகியவற்றிற்கு BIS குறியீட்மட
அரசு கட்டாயைாக்கியுள்ளது?
அ. மடிக்கைினிகள்
ஆ. அணலதபசிகள்
இ. ததால் பாதைிகள் 
ஈ. ணகக்கடிகாரங்கள்
❖ BIS குறியீடற்ற எந்தசவாரு டதால் ொதணிகமளயும் உற்ெத்தி செய்யடவா, விற்கடவா, வணிகம்
செய்யடவா, இறக்குைதி செய்யடவா (அ) டெமித்து மவக்கடவா முடியாது என இந்திய அரசு அறிவித்து
உள்ளது. சதாழிற்துமற & உள்நாட்டு வணிகத்மத ஊக்கப்ெடுத்துவதற்கான துமற இந்த அறிவிப்மெ
சவளியிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்மக, இந்தியாவில் ைலிவான டதால் சொருட்களின் இறக்குைதிமயக்
கட்டுப்ெடுத்துவமத டநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது.

6.கீழ்க்காண்ெனவற்றுள் அண்மையில் கப்ெல் அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்ெட்ட வமரவு ைடொதா எது?
அ. கடதலார கப்பல் தபாக்குவரத்து மதசாதா 
ஆ. வழிமசலுத்தலுக்கு உதவும் மதசாதா
இ. முதன்ணம துணைமுக அதிகாாிகள் மதசாதா
ஈ. ததசிய நீ ா்வழித்தடங்கள் மதசாதா
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❖ கடடலார கப்ெல் டொக்குவரத்து ைடொதா -2020’க்கான வமரவு அறிக்மகமய சொதுைக்கள் ைற்றும்
கப்ெல் டொக்குவரத்து துமறயினரின் ஆடலாெமனக்காக ைத்திய கப்ெல் டொக்குவரத்து அமைச்ெகம்
அண்மையில் சவளியிட்டது.
❖ கப்ெல் டொக்குவரத்துத் துமறயின் இமையதளத்தில் இந்த வமரவு ைடொதா சவளியிடப்ெட்டுள்ளது.
சொதுைக்கள் இதுகுறித்த தங்களது கருத்துக்கமள அனுப்ெலாம்.

7. “SERB POWER” திட்டைானது அரொங்கத்தால் எந்தப் பிரிமவ இலக்காகக்சகாண்டு சதாடங்கப்ெட்டது?
அ. சுயவுதவிக் குழுக்கள்
ஆ. மதருதவார வியாபாாிகள்
இ. உழவா்கள்
் அைிவியலாளா்கள் 
ஈ. மபை
❖ அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெத் துமறயில் ெணியாற்றுவதற்கு செண் அறிவியலாளர்கமள ஊக்குவிக்கும்
டநாக்கில் பிரத்டயகைாக வடிவமைக்கப்ெட்ட SERB POWER (Promoting Opportunities for Women in
Exploratory Research) திட்டத்மத அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெ அமைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. இந்திய
அரசின் அறிவியல் & சதாழினுட்ெத்துமறயின் ெட்டரீதியான அமைப்ொன அறிவியல் ைற்றும் சொறியியல்
ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) இந்தத் திட்டத்மத செயல்ெடுத்துகிறது.

8.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ANTRIX கைகம் என்பது எவ்வமைப்பின் வணிகப் பிரிவாகும்?
அ. DRDO
ஆ. ISRO 
இ. BHEL
ஈ. HAL
❖ ANRIX கார்ப்ெடரஷன் என்ெது இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையத்தின் (ISRO) வணிகப்பிரிவாகும். இது
விண்சவளித்துமறயின் நிர்வாக கட்டுப்ொட்டின்கீழ் செயல்ெடுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில் செயற்மகக்
டகாள் ஒப்ெந்தத்மத இரத்து செய்ததற்காக செங்களூமரச் ொர்ந்த துளிர் நிறுவனைான டதவாஸ் ைல்டி
மீடியாவிற்கு $1.2 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் இைப்பீடு வைங்குைாறு ெமீெத்தில் அசைரிக்க நீதிைன்றம்
ANTRIX கார்ப்ெடரஷனிடம் டகாரியுள்ளது.

9.T20 கிரிக்சகட்டில் 1000 சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் யார்?
அ. விராட் தகாலி
ஆ. கிைிஸ
் மகய்ல் 
இ. ஆை
் ட்தர ரஸ
் ஸல்
ஈ. ஈதயான் தமாா்கன்
❖ கிங்ஸ் சலவன் ெஞ்ொப் அணிக்காக விமளயாடும் கிறிஸ் சகய்ல், ெமீெத்தில் T20 கிரிக்சகட்டில் 1000
சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச்ொதமனமய புரிந்தார். 690 சிக்ஸர்கமள
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அடித்த கீடரான் சொல்லார்ட் இப்ெட்டியலில் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளார். IPL 2020’இன் தற்டொமதய
ெதிப்பில், கிறிஸ் சகய்ல், இதுவமர சைாத்தம் 276 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

10.ைங்களூரு வானூர்தி நிமலயத்மத ஐம்ெதாண்டுக்கு குத்தமகக்கு எடுத்துள்ள குழுைம் எது?
அ. ாிணலயன்ஸ
் குழுமம்
ஆ. GMR உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம்
இ. அதானி குழுமம் 
ஈ. GVK ஆை்ைல் மை்றும் உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம்
❖ அண்மையில், அதானி குழுைைானது ைங்களூரு ென்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத நிர்வகிக்கும்
சொறுப்மெ மகப்ெற்றியது. PPP முமறமூலம் ைங்களூரு, அகைதாொத் ைற்றும் லக்டனா ஆகிய மூன்று
வானூர்தி நிமலயங்களின் செயற்ொடுகள், டைலாண்மை & டைம்ொட்டுக்கான ெலுமக ஒப்ெந்தங்கள்
இந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் உள்நாட்டு வான் டொக்குவரத்து அமைச்ெகத்தால் மகசயழுத்திடப்ெட்டன.
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