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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2018ஆம் ஆண்டு மாதிரி பதிவு முறையின்படி, இந்தியாவில் நிலவும் பச்சிளங்குழந்றைகளின் இைப்பு 

விகிைம் என்ன? 
அ. 1,000 பிறப்புகளுக்கு 15 இறப்பு 

ஆ. 1,000 பிறப்புகளுக்கு 18 இறப்பு 

இ. 1,000 பிறப்புகளுக்கு 20 இறப்பு 

ஈ. 1,000 பிறப்புகளுக்கு 23 இறப்பு  

❖ தைசிய பச்சிளங்குழந்றைகள் வாரமானது மத்திய குடும்பநலம் & சுகாைார அறமச்சகத்ைால் நவ.15-21 

வறர அனுசரிக்கப்பட்டது. பச்சிளம் குழந்றைகளின் உடல்நலத்திற்கு வழங்கப்படும் முக்கியத்துவத்றை 

வலியுறுத்ைவும், நலவாழவுத்துறையின் முக்கிய முன்னுரிறமகளில் இதுவும் ஒன்று என்பறை எடுத்து 

உறரக்கவும் இந்ை வாரம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “எந்ை இடத்திலும், எந்ை ஒரு நலவாழ்வு றமயத்திலும் 

அறனத்து பச்சிளங்குழந்றைகளுக்கும் ைரமான, சமமான மற்றும் கண்ணியமான தசறவ” என்பதை 

இந்ை ஆண்டு (2020) தைசிய பச்சிளங்குழந்றைகள் வாரத்தின் கருப்பபாருளாகும். 

2. அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ை, பசாட்டுநீர்ப் பாசன நிதியத்றை உருவாக்கிய அறமப்பு எது? 
அ. NABARD  

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. SEBI 

ஈ. FCI 

❖ NABARD வங்கியுடன் இறைந்து `5,000 தகாடி மூலைன நிதியில் பசாட்டுநீர்ப்பாசன நிதியம் 2019-

20ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டு பசயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்ை நிதியத்தின் தநாக்கம், பசாட்டுநீர்ப் 

பாசன திட்டங்கறள விரிவுபடுத்துவைற்கு, மாநிலங்களுக்கு வட்டி மானிய கடன்கறள வழங்குவதும், 

பிரைமரின் கிரிஷி சின்சாயி திட்டத்தின் கீழான பசாட்டுநீர்ப்பாசன திட்டங்கறள ஊக்குவிப்பதுமாகும். 

பசாட்டு நீர்ப்பாசன நிதியின் வழிகாட்டுைல் குழு `3971.31 மதிப்பிலான கடன் திட்டங்களுக்கு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. இதில் ைமிழ்நாட்டுக்கு `1357.93 தகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3.இந்தியப் பபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் வழிபசலுத்ைலுக்குப் பயன்படுத்துவைற்காக, Indian Regional 

Navigation Satellite System (IRNSS)’க்கு ஒப்புைல் அளித்துள்ள அறமப்பு எது? 
அ. பன்னரட்டு கடல்சரர் அமைப்பு  

ஆ. ஐக்கிய நரடுகள் அமவ 

இ. பன்னரட்டு ததரமலத்ததரடர்பு ஒன்றியை் 

ஈ. உலக சுற்றுலர அமைப்பு 
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❖ இந்தியப் பபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் பசயல்படுவைற்காக, உலகளாவிய வாபனாலி வழிபசலுத்ைல் 

அறமப்பின் (WWRNS) ஒருபகுதியாக இந்திய பிராந்திய வழிபசலுத்ைல் பசயற்றகக்தகாள் அறமப்றப 

(IRNSS) பன்னாட்டு கடல்சார் அறமப்பு (IMO) அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இதன்மூலம், பன்னாட்டு கடல்சார் அறமப்பால் (IMO) அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலகின் நான்காவது நாடாக 

இந்தியா மாறியுள்ளது. IMO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிபசலுத்ைல் அறமப்புகறளக்பகாண்ட பிை மூன்று 

நாடுகள் அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகும். 

4.நடப்பாண்டு (2020) நறடபபற்ை பதிறனந்ைாவது G20 உச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ. Realising the Opportunities of the 21st Century for All  

ஆ. Extraordinary times; Extraordinary Steps 

இ. Pandemic preparedness 

ஈ. Sustainable Growth and Climate Resilience 

❖ செளதி அதரபியா கூட்டிய பதிறனந்ைாவது G20 உச்சிமாநாட்டில் பிரைமர் நதரந்திர தமாடி பங்தகற்ைார். 

19 உறுப்புநாடுகளின் ைறலவர்கள், ஐதராப்பிய யூனியன் மற்றும் அறழப்பு விடுக்கப்பட்ட இைர நாடுகள் 

மற்றும் பன்னாட்டு அறமப்புகள் கலந்துபகாண்ட இந்ை உச்சிமாநாடு, COVID-19 பைாற்று காரைமாக 

காபைாலிக்காட்சிமூலம் நடத்ைப்பட்டது. இவ்வுச்சிமாநாடு, “அறனவருக்குமான 21ஆம் நூற்ைாண்டின் 

வாய்ப்புகறள உைர்ந்து பகாள்வது” என்ை கருப்பபாருறள றமயமாகக் பகாண்டு நடந்ைது. 

5.நில அதிர்வு ஆய்றவத் பைாடங்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய எண்தணய் நிறுவனை்  

ஆ. ONGC 

இ. BHEL 

ஈ. GAIL 

❖ இந்திய எண்பைய் நிறுவனத்தின் (OIL) `220 தகாடி மதிப்பிலான நில அதிர்வு ஆய்விறன மத்திய 

பபட்தராலியம் மற்றும் இயற்றக எரிவாயு அறமச்சர் ைர்தமந்திர பிரைான் பைாடக்கி றவத்ைார். மகாநதி 

படுறகயிலிருந்து உற்பத்தி பசய்யப்படும் எண்பைய் மற்றும் எரிவாயு, ஒடிஸாவின் சமூக பபாருளாைார 

வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றும் என அவர் அப்தபாது கூறினார்.  

6.ஆன்றலன் சூைாட்டத்திற்கு எதிராக ஓர் அவசர சட்டத்றை இயற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ . தைிழ்நரடு  

ஆ. கேரளம் 

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்திர பிரததசை் 
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❖ ைமிழ்நாட்டில் ஆன்றலன் சூைாட்டம் தபான்ை இறையவழி விறளயாட்டுகறள ைறடபசய்யும் அவசர 

சட்டத்துக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புதராகித் ஒப்புைல் அளித்துள்ளார். ைறடறய மீறினால் `5,000 

அபராைம் மற்றும் 6 மாைம் சிறை ைண்டறன விதிக்கவும் இச்சட்டத்தில் வழிவறக பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.ஹதவரி இரயில் நிறலயத்திற்கு மகாதைவப்ப றமலாரா இரயில் நிறலயம் என மறுபபயரிடுவைாக 

அறிவிப்றப பவளியிட்டுள்ள மாநில அரசு எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசை் 

ஆ. ததலுங்கரனர 

இ. தகரளர 

ஈ. கர்நரடகர  

❖ கர்நாடகாவின் ஹதவரி மாவட்டத்றைச் சார்ந்ை விடுைறலப் தபாராளி மகாதைவப்ப றமலாராவின் 

பபயறர, ஹதவரி இரயில் நிறலயத்திற்கு சூட்டுவைற்கு கர்நாடக மாநில அரசு அறிவிப்பு பவளியிட்டது. 

மறுபபயரிடுவைற்கான கர்நாடக மாநில அரசின் தவண்டுதகாளுக்கு மத்திய உள்துறை அறமச்சகம் 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

8.குடிநீர் திட்டங்களுக்காக ̀ 5,555.38 தகாடி மதிப்புள்ள, ‘ஹர் கர் நல் தயாஜனா’றவ பிரைமர் நதரந்திர 

தமாடி எங்கு பைாடங்கிறவத்ைார்? 
அ. ைத்திய பிரததசை் 

ஆ. குஜரரத் 

இ. உத்தர பிரததசை்  

ஈ.  ஒடிசர 

❖ பிரைமர் தமாடி, உத்ைர பிரதைச மாநிலத்தின் விந்தியாச்சல் பகுதியில் உள்ள மிர்சாப்பூர் & தசான்பத்ரா 

மாவட்டங்களில் ஊரகக் குடிநீர் விநிதயாக திட்டங்களுக்கு காபைாலி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டினார். 

இந்ைத் திட்டங்களின் மூலம் 2,995 கிராமங்களில் உள்ள அறனத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் ைண்ணீர் 

இறைப்புகள் அளிக்கப்படும். இைன்மூலம் சுமார் 42 இலட்சம் தபர் பயனறடவர். 

❖ இந்ைத்திட்டத்தின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்காக கிராமப்புை ைண்ணீர் மற்றும் சுகாைாரக் குழுக்கள் 

அறனத்து கிராமங்களிலும் அறமக்கப்பட்டுள்ளன. இைற்காக `5,555.38 தகாடி பசலவாகும் என 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 24 மாைங்களுக்குள் இைற்கான பணிகறள முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

9. “FDI in India: Now, Next and Beyond” என்ை ைறலப்பிலான இந்திய பைாழிற்துறை கூட்டறமப்பின் (CII) 

அறிக்றகயில், அதிகபட்ச அந்நிய தநரடி முைலீட்றட ஈர்த்ை மாநிலம் எது? 
அ. ைகரரரஷ்டிரர  

ஆ. குஜரரத் 

இ. உத்தரபிரததசை் 

ஈ.  ஒடிசர 
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❖ இந்திய பைாழிற்துறை கூட்டறமப்பும் எர்ன்ஸ்ட் & யங் நிறுவனமும் இறைந்து, “FDI in India: Now, Next 

and Beyond” என்ை ைறலப்பில் அறிக்றகபயான்றை பவளியிட்டது. 2025ஆம் ஆண்டளவில் இந்தியா 

$120-160 பில்லியன் அபமரிக்க டாலர்கள் அந்நிய தநரடி முைலீட்றட ஈர்க்கக்கூடும் என இவ்வறிக்றக 

கூறியுள்ளது. மாநில வாரியாக மகாராஷ்டிரா மிக அதிக அளவிலான (28%) அந்நிய தநரடி முைலீட்றட 

ஈர்த்து முைலிடத்தில் உள்ளது. அறைத் பைாடர்ந்து கர்நாடகா (19%), தில்லி (16%) மற்றும் குஜராத் (10%) 

ஆகியறவ உள்ளன. இந்ை நான்கு மாநிலங்கள் மட்டும் 2019 அக்தடாபர் முைல் 2020 ஜூன் வறர 

75% அந்நிய தநரடி முைலீட்றடப் ஈர்த்துள்ளன. 

10. 48ஆவது பன்னாட்டு எம்மி விருதுகள் 2020’இல் ‘நாடகத்பைாடர்’ பிரிவின்கீழ் விருறை பவன்றுள்ள 

இந்திய வறலத் பைாறலக்காட்சித் பைாடர் எது? 
அ. Breathe 

ஆ. Mission Over Mars 

இ. Special Ops 

ஈ. Delhi Crime  

❖ அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் நியூயார்க் நகரத்தில் நடிகர் ரிச்சர்ட் றகண்ட் நடத்திய விழாவின்தபாது 

பன்னாட்டு பைாறலக்காட்சி கறல மற்றும் அறிவியல் அகாைமியானது 48ஆவது பன்னாட்டு எம்மி 

விருதுகளின் பவற்றியாளர்கறள அறிவித்ைது. ரிச்சி தமத்ைா எழுதி இயக்கி, பநட்பிளிக்ஸ் இந்தியாவில் 

பவளியான, ‘தில்லி கிறரம்’ என்ை அசல் பைாடர் ‘நாடகத்பைாடர்’ பிரிவின்கீழ் விருறை பவன்ைது. 

இந்தியாவிலிருந்து பைாடபரான்று எம்மி விருறை பவல்வது இதுதவ முைல்முறையாகும். 
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