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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மூன்றாவது முமறயாக எந்த நாட்டின் 

ெட்டப்பெரமவக்கு மீண்டும் பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார்? 
அ. நியூசிலாந்து 

ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

இ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

❖ இந்திய வம்ொவளிமயச் ொர்ந்த ஜனநாயக பெரமவ உறுப்பினரான இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சதாடர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 47 

வயதான அவர், எண்ணப்ெட்ட சைாத்த வாக்குகளில் எழுெது ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான வாக்குகமளப் 

செற்றதாகக் கூறப்ெடுகிறது. இவரது குடும்ெம் தமிழ்நாட்டில் வசித்து வந்தது. இவர் முதன்முதலாக கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார். 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லுஹ்ரி நிமல-I நீர்மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரபதசெ் 

ஆ. ஹிொச்சல பிரபதசெ்  

இ. பீகாா் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

❖ 210 MW லுஹ்ரி நிமல-1 நீர்மின் திட்டத்திற்கு 1,810 பகாடி ரூொய் முதலீடு செய்யும் திட்டத்திற்கு ைத்திய 

அமைச்ெரமவ அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது இைாச்ெல பிரபதெத்தின் சிம்லா ைற்றும் குலு 

ைாவட்டங்களில் ொய்ந்பதாடும் ெட்லுஜ் ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தால் ஆண்டுக்கு 758.20 

மில்லியன் அலகு மின்ொரம் உற்ெத்தி செய்யப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்மத, 

ெத்லுஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிட் செயல்ெடுத்துகிறது. 

3.பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், எந்த நகரத்தில், ‘சுற்றுலா உதவி மையம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. மெசூரு 

இ. குருவாயூா்  

ஈ. பவளாங்கண்ணி 

❖ ைத்திய சுற்றுலாத்துமறயின் பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், “குருவாயூரின் வளர்ச்சி, பகரளா” என்ற செயரில் 

சதாடங்கப்ெட்ட சுற்றுலா உதவி மையத்மத ைத்திய சுற்றுலா (தனிப்சொறுப்பு) ைற்றும் கலாச்ொரத்துமற 

இமணயமைச்ெர் பிரகலாத் சிங் ொட்டீல் காசணாலிக்காட்சி வாயிலாகத் சதாடங்கிமவத்தார். 
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❖ Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) திட்டைானது சுற்றுலா 

அமைச்ெகத்தால் 2014-15’இல் சதாடங்கப்ெட்டது. குறிப்பிட்ட யாத்திமர ைற்றும் ொரம்ெரிய தலங்களின் 

ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சிமய இது பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

4.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கூட்டுப்ெணிக்குழுவில், இந்தியாவுடன் சதாடர்புமடய நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்திபரலியா 

❖ முதலீடுகள் சதாடர்ொன இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரக உயர்ைட்ட கூட்டுப்ெணிக் குழுவின் எட்டாவது 

கூட்டத்மத இந்தியா சைய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு ைத்திய அமைச்ெர் பியூஷ் 

பகாயல் ைற்றும் அபுதாபி அமீரகத்தின் நிர்வாக ெமெ உறுப்பினர் பெக் ஹபைத் பின் மெயீத் அல் நயான் 

ஆகிபயார் தமலமைதாங்கினர். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இமடயிலான சொருளா 

-தார உறமவ பைம்ெடுத்துவதற்காக, கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் கூட்டுப்ெணிக்குழு உருவாக்கப்ெட்டது. 

5.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, T N கிருஷ்ணனுடன் சதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. அரசியல் 

ஆ. இமச  

இ. விமளயாட்டு 

ஈ. இலக்கியெ் 

❖ இந்தியாவின் புகழ்செற்ற கர்நாடக இமெக்கமலஞரான T N கிருஷ்ணன் அண்மையில் தனது 92ஆம் 

வயதில் சென்மனயில் காலைானார். பகரளத்மத பிறப்பிடைாகக்சகாண்ட இவர், கடந்த 1940’களின் 

முற்ெகுதியில் சென்மனக்கு புலம்செயர்ந்தார். ‘ெத்ை விபூஷன்’, இமெ அகாடமியின் ‘ெங்கீத கலாநிதி’ 

உட்ெட ெல்பவறு விருதுகமள அவர் செற்றுள்ளார். தில்லி ெல்கமலக்கழகத்தின் இமெக்கல்லூரி & 

இமெப்ெள்ளி ைற்றும் நுண்கமல ஆகியவற்றில் ஆசிரியராகவும் ெணியாற்றியுள்ளார். 

6.ஐம்ெதுக்கும் பைற்ெட்ட கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவதற்காக, எந்த ைத்திய 

அமைச்ெகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் பிரெர் ொரதி மகசயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ . ெின்னணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. தகவல் மதாடா்பு அமெச்சகெ் 

இ. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமெச்சகெ் 

ஈ. அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

❖ இந்திய சொது ஒலிெரப்புத்துமறயான பிரொர் ொரதி, ைத்திய மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

அமைச்ெகத்தின்கீழ் செயல்ெடும் ொஸ்கராச்ொரியா விண்சவளி ெயன்ொடுகள் ைற்றும் புவி தகவலியல் 

பதசிய நிறுவனத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 
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❖ இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம், 51 DTH கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவமத 

பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் கிராைப்புற ைற்றும் சதாமலதூர ெகுதியில், ஒவ்சவாரு 

வீட்டுக்கும் தரைான கல்விொர் நிகழ்ச்சிகள் சென்றமடயும். அமனவருக்கும் கல்வி வழங்கும் அரசின் 

பநாக்கத்மத நிமறபவற்றும் வமகயில் இந்த முயற்சி அமையும். 

7. MyGov ஆனது கீழ்க்காணும் எந்த அமைப்பின் ஒத்துமழப்புடன், ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவாமல’ ஏற்ொடு 

செய்துள்ளது? 
அ . ஐநா மபண்கள் அமெப்பு  

ஆ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

❖ ஐநா செண்கள் அமைப்பும் இந்திய அரசும் (MyGov) இமணந்து நடத்திய, ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவால்’ 

விருது, ைகளிர் நடத்தும் 6 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. செருைளவிலான செண்களிடம் 

தாக்கத்மத ஏற்ெடுத்தும் வமகயில் பிரச்ெமனகளுக்குத் தீர்வுகாணுதல் (அ) COVID-19’க்கு எதிரான 

பொரில் உதவுவதற்கான புதுமையான தீர்வுகளுடன் செயல்ெடும் செண்கள் நடத்தும் துளிர் நிறுவனங் 

-கமள ஊக்குவிக்கும் பநாக்கத்துடன் இந்தப் பொட்டி கடந்த 2020 ஏப்ரல் ைாதம் அறிவிக்கப்ெட்டது. 

8.ைருந்துத் தயாரிப்பு ஒழுங்குமுமற & ICT துமறயில் எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. இஸ்பரல் 

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. ஐக்கியப் பபரரசு  

❖ இந்தியாவின் ைத்திய ைருந்து தரக்கட்டுப்ொட்டு நிறுவனம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் ைருந்து ைற்றும் 

நலவாழ்வுப் சொருட்களுக்கான ஒழுங்குமுமற முகமை ஆகியவற்றுக்கு இமடபய ைருந்துப்சொருட்கள் 

ஒழுங்குமுமற சதாடர்ொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கு நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ பைலும், இந்தியாவின் சதாமலத்சதாடர்பு அமைச்ெகம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் டிஜிட்டல், கலாச்ொரம், 

ஊடகம் ைற்றும் விமளயாட்டுத் துமறகள் ஆகியவற்றுக்கு இமடபய சதாமலத்சதாடர்பு ைற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெம் ஆகிய துமறகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டது. 

9.ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகத்தால் நடத்தப்ெடவுள்ள 13ஆவது இந்திய 

நகர்ப்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கத்தின் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Emerging Trends in Urban Mobility  ஆ. Decoding Urban Mobility  

இ. Leveraging Urban Mobility   ஈ. Innovation in Urban Mobility 
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❖ 13ஆவது இந்திய நகர்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கு - 2020’ஐ நவ.9 அன்று ைத்திய வீட்டுவெதி & 

நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி சதாடங்கிமவக்கிறார். ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் 

நகர்ப்புற விவகாரத்துமற ொர்பில் இந்த இமணயவழி கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு, ‘நகர்ப்புற பொக்குவரத்தில் வளர்ந்துவரும் பொக்குகள்’ என்ற தமலப்பில் நாள் முழுவதும் 

இக்கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்ெட்டுள்ள ெவால்களுக்குத் தீர்வுகாணும் 

வமகயில் ைக்களுக்கு அணுகக்கூடிய ைற்றும் வெதியான பொக்குவரத்மத வழங்குவதற்கு ெர்வபதெ, 

பதெ அளவில் எடுக்கப்ெடும் புதிய நடவடிக்மககள் குறித்து கருத்தரங்கில் கவனத்தில் சகாள்ளப்ெடும். 

10.அண்மையில் தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்தின் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கிய நாடு எது? 
அ. வங்கபதசெ் 

ஆ. மபல்ஜியெ் 

இ. மபலாரஸ்  

ஈ. இலங்மக 

❖ ‘ஆஸ்ட்பராசவட்ஸ் ஆமல’ என்ற செயமரக் சகாண்ட தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்திலிருந்து 

செலாரஸ் சவற்றிகரைாக மின்னுற்ெத்திமய சதாடங்கியுள்ளது. அதன் அலகு-1’இலிருந்து மின்னுற்ெத்தி 

சதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. அலகு-2 ஆனது அடுத்த ஆண்டு முதல் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ‘செலாரஸ் குடியரசு’ நாடானது சுற்றிலும் நிலங்களால் சூழப்ெட்ட ஒரு கிழக்கு 

ஐபராப்பிய நாடாகும்.
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