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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ஒரே செள்ளை ஒட்டகச்சிவிங்கி காணப்ெடுகிற நாடு எது?
அ. பிரேசில்
ஆ. பபரு
இ. பென்யா 
ஈ. ஆஸ
் திரேலியா
❖ அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற உலகின் ஒரே செள்ளை ஒட்டகச்சிவிங்கியானது சகன்யாவில்
காணப்ெடுகிறது. இந்த ஒட்டகச்சிவிங்கியில் ஒரு GPS கண்காணிப்பு ொதனம் சொருத்தப்ெட்டுள்ைது.
லூசிெம் என்றசொரு ைேெணுக்கூறானது விலங்குகளில் செண்ளை நிறத்ளத ஏற்ெடுத்துகிறது.
❖ இந்த ஒற்ளற ஆண் ஒட்டகச்சிவிங்கியானது, ரெட்ளட அச்சுறுத்தல் நிளலயில் தற்ரொது உள்ைது. இந்த
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் சகாம்புகளுள் ஒன்றனில் இளணக்கப்ெட்டுள்ை ஜி பி எஸ் கண்காணிப்பு ொதனம்,
ெனச்சேகர்களை அந்த ஒட்டகச்சிவிங்கியின் இருப்பிடம் குறித்து எச்ெரிக்கிறது.

2. 2030ஆம்

ஆண்டுக்குள் புதிய செட்ரோல் & டீெல் ைகிழுந்துகளின் விற்ெளனளய தளட செய்ெதாக

உறுதியளித்துள்ை நாடு எது?
அ. பிோன்ஸ
்
ஆ. ஐெ்ெியப் ரபேேசு 
இ. பொ்மனி
ஈ. பெதா்லாெ்து
❖ புதிய செட்ரோல் ைற்றும் டீெல் கார்கள் ைற்றும் ரென்கள் விற்ெளனளய 2030 முதல் தளட செய்ெதாக
ஐக்கியப்பேரரசு (UK) அண்ளையில் உறுதியளித்துள்ைது. இக்காலக்சகடு முன்னர் உறுதியளித்தளத
விட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உள்ைது. முன்னதாக, பிேதைர் ரொரிஸ் ஜான்ென், 2050’க்குள்
நிகே சுழியத்திற்கு உமிழ்ளெக் குளறப்ெதற்காக, ‘ெசுளைப்புேட்சி’ளய அறிவித்தார். கடந்த ஆண்டு,
2050ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகே சுழிய உமிழ்வு இலக்ளக நிர்ணயித்த முதல் G7 நாடாக UK ஆனது.

3.அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ஹிந்ரதான் ொனூர்தி நிளலயம் அளைந்துள்ை ைாநிலம் எது?
அ. குெோத்
ஆ. உத்தே பிேரதசம் 
இ. மொோஷ்டிோ
ஈ. பீொா்
❖ கர்நாடக ைாநிலத்தின் கலபுேகி முதல் உத்தே பிேரதெ ைாநிலத்தின் காசியாொத்தில் உள்ை ஹிந்ரதான்
ொனூர்தி நிளலயம் ெளேயிலான முதல் ரநேடி ொனூர்தி ரெளெ பிோந்திய இளணப்புத் திட்டைான
UDAN’இன்கீழ் சதாடங்கப்ெட்டுள்ைது. இன்ளறய நாள் ெளே UDAN திட்டத்தின்கீழ் 295 ெழித்தடங்கள்,
ஐந்து உலங்கு ொனூர்தி நிளலயங்கள் உட்ெட 53 ொனூர்தி நிளலயங்கள், 2 நீர் ொனூர்தி
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நிளலயங்கள் ஆகியளெ இயங்கி ெருகின்றன. ஸ்டார் ஏர் ொனூர்தி நிறுெனம், ொேத்திற்கு மூன்று
ரெளெகளை கலபுேகி- ஹிந்ரதான் இளடரய இயக்கும்.

4.எந்த இந்திய ைாநிலத்தின் 31ஆெது ைாெட்டைாக ‘விஜயநகேம்’ உருொக்கப்ெட்டுள்ைது?
அ. ஆெ்திே பிேரதசம்
ஆ. ொ்ொடொ 
இ. ரெேளம்
ஈ. பதலுங்ொனா
❖ ‘விஜயநகேம்’ ைாெட்டத்ளத ைாநிலத்தின் 31ஆெது ைாெட்டைாக உருொக்க கர்நாடக அளைச்ெேளெ
அண்ளையில் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தப் புதிய ைாெட்டம் தற்ரொதுள்ை ெல்லாரி ைாெட்டத்திலிருந்து
பிரிக்கப்ெடுகிறது. இப்ெகுதியில் ஆட்சி புரிந்து ெந்த விஜயநகே அேசின் செயோல் இந்தப் புதிய ைாெட்டம்
ெழங்கப்ெடுகிறது.

5.புதிய ெயங்கேொத எதிர்ப்பு உத்திளய தழுவியுள்ை பிோந்திய அளைப்பு எது?
அ. SAARC
ஆ. ASEAN
இ. BRICS 
ஈ. G-77
❖ பிரேசில் (B), ேஷ்யா (R), இந்தியா (I), சீனா (C) ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்காளெ (S) உள்ைடக்கிய பிோந்திய
அளைப்ொன, ‘BRICS’ அண்ளையில் ஒரு புதிய ெயங்கேொத எதிர்ப்பு உத்திளய தழுவியது. ெமீெத்தில்
சைய்நிகோக நளடசெற்ற BRICS ஆண்டு உச்சிைாநாட்டின்ரொது, BRICS நாடுகள் அளனத்தும் ெர்ெரதெ
ெயங்கேொதத்ளத எதிர்ப்ெதற்கான தங்கள் உறுதிப்ொட்ளட மீண்டும் உறுதிப்ெடுத்தின. சைய்நிகோக
நளடசெற்ற இந்த உச்சிைாநாட்ளட இேஷ்யா நடத்தியது.

6. 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் எந்த ரநாளய ஒழிப்ெதற்காக உலக நலொழ்வு அளைப்பு (WHO) உலகைாவிய
உத்திளய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது?
அ. ொசரொய்
ஆ. கருப்பபவாய்ப் புற்றுந ாய் 
இ. தட்டம்மம
ஈ. இளம்பிள்மள வாதம்
❖ 2050ஆம் ஆண்டைவில் கருப்ளெொய்ப்புற்றுரநாளய (Cervical Cancer) ஒழிப்ெதற்கான உலகைாவிய
உத்திளய உலக நலொழ்வு அளைப்பு (WHO) ெமீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 2050ஆம் ஆண்டில்
தடுப்பூசி, ெரிரொதளன ைற்றும் சிகிச்ளெ ஆகியவற்றின்மூலம் நாற்ெது ெதவிகிதத்துக்கும் ரைற்ெட்ட
புதிய ரநாய்த்தாக்குதளலயும், 50 இலட்ெம் இறப்புகளையும் குளறப்ெரத இவ்வுத்தியின் ரநாக்கைாகும்.
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❖ கருப்ளெொய்ப்புற்றுரநாயின் புதிய ொதிப்புகளின் ெருடாந்திே எண்ணிக்ளக, கூடுதல் செயற்ொடுகள்
ஏதுமில்லாைல், 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 2030ஆம் ஆண்டு ெளே 5.7 இலட்ெத்திலிருந்து 7 இலட்ெைாக
உயரும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

7.எந்த ைத்திய அளைச்ெருக்கு ொதாயன் ொழ்நாள் ொதளனயாைர் விருது ெழங்கப்ெடவுள்ைது?
அ. ெிா்மலா சீதாோமன்
ஆ. இேரமஷ் பபாெ்ாியால் ‘ெிஷாங்ெ்’ 
இ. பியுஷ் ரொயல்
ஈ. ஹா்ஷ் வா்தன்
❖ ைத்திய கல்வியளைச்ெர் இேரைஷ் சொக்ரியால் ‘நிஷாங்’கிற்கு ொதாயன் ொழ்நாள் ொதளனயாைர்
விருது ெழங்கப்ெடவுள்ைது. அளைச்ெரின் எழுத்து, கவிளத ைற்றும் இதே இலக்கிய ெளடப்புகளைக்
சகைேவிக்கும் ெளகயில் அெருக்கு இந்த விருது ெழங்கப்ெடுகிறது. இதற்கு முன்பு அெர் ஏற்கனரெ
ெல்ரெறு ரதசிய, ென்னாட்டு விருதுகளைப் செற்றுள்ைார்.
❖ இேரைஷ் சொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, இலக்கியத்துளறயில் சகௌேெ முளனெர் ெட்டம் செற்றுள்ைார். அெர்
இதுெளே ெல்ரெறு துளறகளில் 75’க்கும் ரைற்ெட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ைார். இலண்டனில் உள்ை
ொதாயன் அளைப்பு, கவிஞர்கள், களலஞர்களுக்கு விருதுகளை ெழங்கி சகௌேவிக்கிறது.

8.அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘கலிப்ர

ா’ ஆெரேஷனுடன் சதாடர்புளடய துளற எது?

அ. ரபாமதப்பபாருள் ெடத்தல் 
ஆ. பண ரமாசடி
இ. குழெ்மத ெடத்தல்
ஈ. வாி ஏய்ப்பு
❖ ெருொய் புலனாய்வு இயக்குநேகைானது (DRI) ெமீெத்தில் ஒரு ென்னாட்டு ரொளதப்சொருள் கடத்தல்
ரைாெடிளய, ‘Calypso’ என்ற செயரில் முறியடித்தது. இந்த ஆெரேஷன், மும்ளெ ைற்றும் ோஜஸ்தானின்
உதய்பூரில் மூன்று நாட்கள் ரைற்சகாள்ைப்ெட்டது. டிரினிடாட் ைற்றும் சடாொரகாவிலிருந்து மும்ளெக்கு
அனுப்ெப்ெட்ட ½ கிரலாவுக்கும் அதிகைான சகாக்ளகளன ெருொய் புலனாய்வு இயக்குநேகம் ெறிமுதல்
செய்தது. ரொளதப்சொருள் கடத்தலில் ஈடுெட்ட நால்ெரும் ளகது செய்யப்ெட்டனர்.

9.ஆண்டுப

ோறும் UNESCO’ஆல் உலக தத்துெ நோள் அனுெரிக்கப்ெடுகிற ரததி எது?

அ. ெவம்பா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது வியாழெ்ெிழமம 
ஆ. அெ்ரடாபா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது வியாழெ்ெிழமம
இ. ெவம்பா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிெ்ெிழமம
ஈ. அெ்ரடாபா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிெ்ெிழமம
❖ உலக தத்துெ நாைானது ஐநா கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாச்ொே அளைப்ொன UNESCO’ஆல் கடந்த
2002’இல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 2005ஆம் ஆண்டு நளடசெற்ற UNESCO சொதுைாநாட்டின்ரொது,
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நெம்ெரில் ெரும் ஒவ்சொரு மூன்றாெது வியாழக்கிழளையும் உலக தத்துெ நாள் சகாண்டாடப்ெடும்
என்று அறிவித்தது. நடப்ொண்டின் (2020) களடப்பிடிப்பு, தற்ரொது ெேவிெரும் சதாற்றுரநாயில் தத்துெ
பிேதிெலிப்புகளில் கெனஞ்செலுத்துைாறு உலக நாடுகளுக்கு அளழப்பு விடுத்துள்ைது.

10. கழிவுநீர் கால்ொய்கள் ைற்றும் சதாட்டிகளை அொயகேைாக சுத்தம் செய்ெளதத் தடுக்க சதாடங்கப்ெட்ட
ெொலின் செயர் என்ன?
அ. சபாய்மித்ோ சுேக்ஷா 
ஆ. பிேதான் மெ்திாி சபாய்மித்ோ
இ. ரசப் சபாய்மித்ோ
ஈ. சுவச் பாேத் சபாய்மித்ோ
❖ ‘அொயகேைான’ தூய்ளைப்ெணியின் காேணைாக எந்தசொரு கழிவுநீர் கால்ொய்கள் அல்லது சதாட்டி
தூய்ளைப்ெடுத்துரொரும் தங்கள் இன்னுயிளே இழந்துவிடக்கூடாது என்ெளத உறுதிசெய்ெதற்காக
ைத்திய அளைச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அண்ளையில் ‘ெொய்மித்ோ சுேக்ஷா’ என்ற ெொளல சதாடங்கினார்.
❖ உலக கழிப்ெளற நாளை முன்னிட்டு, நாடு முழுெதுமுள்ை 243 நகேங்களில் இது சதாடங்கப்ெட்டது.
இந்த நிகழ்வில், 243 நகேங்களின் பிேதிநிதிகளும் 2021 ஏப்ேல் 30ஆம் ரததிக்குள் அளனத்து கழிவுநீர்
கால்ொய் & சதாட்டிகளை தூய்ளைப்ெடுத்தும் ெணிகளை இயந்திேையைாக்குெதாக உறுதியளித்தனர்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, PM-FME திட்டத்தை செயல்ெடுத்துகிற மத்திய அதமச்ெகம் எது?
அ. நுகர்வ ரர்
ஆ. உண ு ்

ி கரரங்கள், உண ு & ப ரது

ழங்கல் அமைச்சகை்

தனிடுதல் பதரழிற்சரமலகள் அமைச்சகை் 

இ. உழ ு அமைச்சகை்
ஈ. கனரக பதரழிற்சரமலகள் அமைச்சகை்
❖ பிரைமரின், சிறு உணவுப் ெைப்ெடுத்தும் நிறுவனங்கதை முதறப்ெடுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் (PM-FME),
திறன் மமம்ொட்டு ெயிற்சிதய மத்திய உணவுப்ெைப்ெடுத்துைல் துதற அதமச்ெர் நமரந்திர சிங் மைாமர்,
காசணாலிக்காட்சிமூலம் சைாடங்கிதவத்ைார்.
❖ 5 ஆண்டு காலப்ெகுதியில் `10,000 மகாடி செலவினத்துடன், உணவு ெைப்ெடுத்தும் துதறயின் அதமப்பு
ொரா பிரிவில் நுண் நிறுவனங்கதை முதறப்ெடுத்துவதை மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது.

2. ‘காற்றாதல பூங்காக்கள் / காற்று-சூரிய ஆற்றல் கலப்பின பூங்கா’ ஆகியவற்தற உருவாக்குவைற்கு
முன்சமாழிந்துள்ை நடுவண் அதமச்ெகம் எது?
அ. த
ு ிய & ுது ் ிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகை் 
ஆ. எரிசக்தி அமைச்சகை்
இ. சரமல ் வ ரக்கு ரத்து & பெடுஞ்சரமலகள் துமற அமைச்சகை்
ஈ. உழ ு & உழ ர்கள் அமைச்சகை்
❖ மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிெக்தி அதமச்ெகமானது, ‘காற்றாதல பூங்காக்கள் / காற்றுசூரிய ஆற்றல் கலப்பின பூங்கா’க்கதை உருவாக்கும் திட்டத்தை முன்சமாழிந்துள்ைது. நாட்டில் காற்று
மற்றும் காற்று-சூரிய கலப்பின பூங்காக்கதை உருவாக்குவைற்கான ெரிந்துதரகதையும் அதமச்ெகம்
மகாரியுள்ைது. காற்றாதல ஆற்றல் திட்டங்கதை நிறுவுவதை விதரவுெடுத்துவைற்காக, சவளிமயற்ற
வெதிகள் உள்ளிட்ட முதறயான உட்கட்டதமப்புகதைக் சகாண்ட திட்டம் முன்சமாழியப்ெட்டுள்ைது.

3.நில நிர்வாக அதமப்தெ முைன்முதறயாக சைாடங்கியுள்ை மத்திய அதமச்ெகம் எது?
அ. உழ ு ைற்றுை் உழ ர்கள் ெல அமைச்சகை்
ஆ. ரதுகர ் ு அமைச்சகை் 
இ.

ீட்டு சதி ைற்றுை் ெகர் ் ுற

ி கரரங்கள் அமைச்சகை்

ஈ. உள்துமற அமைச்சகை்
❖ இராணுவத்துக்கு சொந்ைமான நிலங்களின் ஒட்டுசமாத்ை நிர்வாகத்தை மமம்ெடுத்தும் விைமாக, நில
நிர்வாக அதமப்பு ஒன்தற முைன்முதறயாக ொதுகாப்பு அதமச்ெகம் செயல்ெடுத்தியுள்ைது இைற்கான
இதணயைைத்தை ொதுகாப்பு ெதடகளின் உயரதிகாரிகளின் முன்னிதலயில் ொதுகாப்பு அதமச்ெர்
இராஜ்நாத் சிங் சைாடங்கிதவத்ைார்.
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4.இந்தியாவில் உள்ள செண் சைாழில்முதனமவாருக்காக, ‘Project Kirana’ என்றசவான்தறத் சைாடங்க,
கீழ்க்காணும் எந்ை நிதியியல் மெதவ நிறுவனம் USAID’உடன் கூட்டு மெர்ந்துள்ைது?
அ.

ிசர

ஆ. ைரஸ
் டர்கரர்டு 
இ. அபைரிக்கன் எக்ஸ
் ிரஸ
்
ஈ. ரூவ
❖ ‘கிராணா திட்ட’த்தின்கீழ், உத்ைரபிரமைெ மாநிலத்தின் கான்பூர், லக்மனா மற்றும் வாரணாசி மொன்ற
மைர்ந்சைடுக்கப்ெட்ட நகரங்களில் ஈராண்டுகால மவதலத்திட்டம் உருவாக்கப்ெடவுள்ைது. வருவாய்,
டிஜிட்டல் சகாடுப்ெனவுகள் மற்றும் நிதி உள்ைடக்கத்தை விரிவாக்குவைற்கு இந்ைத் திட்டம் செயல்ெடும்.
❖ இத்திட்டம், அம்மாநிலத்தில் உள்ை செண்களின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு மற்றும் நிதிொர் கல்வியறிதவ
கட்டதமப்ெதை மநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. இது செண்களின் வணிக மமலாண்தம திறதன
மமம்ெடுத்தும். அதிகமான மகளிதர சைாழில்முதனதவ மநாக்கிக்சகாண்டுவருவைன்மூலம் அடுத்ை
ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டின் GDP 12% முைல் 25% வதர வைரும் என்று மதிப்பிடப்ெட்டுள்ைது.

5.கீழ்க்காணும்

எந்ை அண்தட நாட்டில், RuPay அட்தடயின் 2ஆம் கட்டத்தை பிரைமர் நமரந்திர மமாடி

சைாடங்கிதவத்ைார்?
அ. இலங்மக
ஆ. பூட்டரன் 
இ. ைியரன்ைர்
ஈ.

ங்கவதசை்

❖ ரூமெ அட்தடயின் இரண்டாம் கட்டத்தை பிரைமர் மமாடி மற்றும் பூட்டான் பிரைமர் லயஞ்சென் டாக்டர்
மலாட்மட செரிங் ஆகிமயார் காசணாலிக்காட்சி மூலம் சைாடக்கி தவத்ைனர். ரூமெ அட்தடகள்
பூட்டானில் செயல்ெடுத்ைப்ெட்டைன்மூலம் பூட்டான் முழுவதிலும் உள்ை ATM தமயங்கள் & விற்ெதன
முதனயங்கதை இந்தியாவிலிருந்து பூட்டானுக்கு செல்ெவர்கள் ெயன்ெடுத்ை முடியும்.
❖ இத்திட்டத்தின் இராண்டாம் கட்டம்மூலம் பூட்டானிலிருந்து இந்தியா வருெவர்கள் இங்குள்ை ரூமெ
தமயங்கதை ெயன்ெடுத்திக்சகாள்ை முடியும். ெகிர்ந்து சகாள்ைப்ெடும் கலாச்ொர ொரம்ெரியம் மற்றும்
மக்களிதடமய உள்ை வலுவான உறவுகளின் மூலமான ெரஸ்ெர புரிைல் மற்றும் மரியாதையின்
அடிப்ெதடயில் இந்தியா மற்றும் பூட்டானுக்கிதடமய சிறப்ொன நட்புறவு நிலவுகிறது.

6.நவம்ெர் மாைத்தில் பீகார், ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்ைரபிரமைெம்

ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவதும் சூரியக்

கடவுளுக்காக சகாண்டாடப்ெடும் விழாவின் செயர் என்ன?
அ. சத் பூமச 

ஆ. தசரா

இ. கர் ர பசளத்

ஈ. கரர்த்திமக தீ ை்
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❖ சூரியக்கடவுளுக்காக அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட ‘ெத் பூதெ’ எனப்ெடும் திருவிழா, பீகார், ஜார்க்கண்ட் மற்றும்
உத்ைரபிரமைெம் ஆகிய மாநிலங்கள் முழுவதும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்ைத் திருவிழாவின்மொது,
ெக்ைர்கள் மநான்பு மநாற்கிறார்கள், சூரியக்கடவுளிடம் பிரார்த்ைதன செய்கிறார்கள். இந்ைத் திருவிழா,
அண்தட நாடான மநொைத்தின் சில ெகுதிகளிலும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது.

7. அண்தமச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, துங்கெத்ரா புஷ்கரலு சகாண்டாடப்ெடுகிற மாநிலம் எது?
அ. ஆெ்திர ிரவதசை் 
ஆ. பதலுங்கரனர
இ. வகரளர
ஈ. கர்ெரடகர
❖ ‘துங்கெத்ரா புஷ்கரலு’ என்ெது துங்கெத்ரா ஆற்தற சகைரவிக்கும் விைமாக ஆந்திர பிரமைெ மாநிலத்தில்
சகாண்டாடப்ெடும் 12 நாள் விழாவாகும். இது, இந்ை ஆண்டு நவ.20ஆம் மைதி சைாடங்கியது. துங்கெத்ரா
ஆறானது கர்நாடக மாநிலத்தில் உற்ெத்தியாகி சைலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரமைெம் ஆகிய இரண்டு
அண்தட மாநிலங்கள் வழியாக ொய்ந்மைாடுகிறது. நாடு முழுவதுமுள்ை 12 மெராறுகளில், ‘புஷ்கரலு’
அல்லது புஷ்கரம்’ என்ற திருவிழா நடத்ைப்ெடுகிறது.

8. இந்தியா மற்றும் எவ்விரு நாடுகளிதடமய, ‘SITEMEX’ என்ற முத்ைரப்பு கடற்ெதடப் ெயிற்சி நடந்ைது?
அ.

ங்கவதசை் & ைியரன்ைர்

ஆ. சிங்க ் பூர் & தரய்லரெ்து 
இ. ஆஸ
் திவரலியர & ஜ ் ரன்
ஈ. சீனர & ிலி ் ம ன்ஸ
்
❖ இந்தியா, சிங்கப்பூர், ைாய்லாந்து கடற்ெதடகளுக்கு இதடயிலான ‘SITEMEX-20’ என்றதழக்கப்ெடும்
முத்ைரப்பு ெயிற்சி அண்தமயில் நிதறவதடந்ைது. இப்ெயிற்சி, அந்ைமான் கடற்ெகுதியில் நதடசெற்றது.
இந்திய கடற்ெதடக்கு சொந்ைமான, நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கதைத் ைாக்கியழிக்கும் கப்ெலான INS ‘கமமார்ைா’
மற்றும் ஏவுகதண ைாங்கிக்கப்ெலான, ‘கர்முக்’ ஆகியதவ இந்ைப் ெயிற்சியில் ெங்குெற்றின. முைலாவது
SITEMEX ெயிற்சி கடந்ை ஆண்டு மொர்ட் பிமையரில் நதடசெற்றது.
❖ இந்தியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் ைாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் கடற்ெதடகளுக்கு இதடமய ெரஸ்ெர
ைன்னம்பிக்தகதய வலுப்ெடுத்ைவும், சொதுவான புரிைதல வைர்க்கவும், கடல்சார் ொதுகாப்தெ மமம்ெ
-டுத்துவைற்கு மைதவயான சிறந்ை வழிமுதறகதைப் பின்ெற்றவும் இப்ெயிற்சி நடத்ைப்ெடுகிறது. இந்ை
வருடப் ெயிற்சிதய சிங்கப்பூர் கடற்ெதட ைதலதமமயற்று நடத்தியது.

9.

‘இந்மைா-ைாய் CORPAT’ என்ெது இந்தியா மற்றும் ைாய்லாந்தின் எந்ை ஆயுைப்ெதட ெம்ெந்ைப்ெட்ட

ெயிற்சியாகும்?
அ. இரரணு ம்

ஆ. கடற் மட 

இ.

ஈ. கடவலரர கர ல் மட

ரன் மட
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❖ இந்தியா மற்றும் ைாய்லாந்தின் கடற்ெதடகளுக்கிதடமயயான இந்திய-ைாய்லாந்து ஒருங்கிதணந்ை
மராந்தின் (CORPAT) முப்ெைாவது ெதிப்பு நவம்ெர் 20 வதர நதடசெற்றது. இந்தியக் கப்ெலான INS
கார்முக், ைாய்லாந்து கப்ெலான கிரபூரி ஆகியதவ இந்ை மராந்தில் ெங்மகற்றுள்ைன. இந்திய அரசின்
ொகர் திட்டத்தின் ஒருெகுதியாக, இந்தியப் செருங்கடல் ெகுதியில் உள்ை நாடுகளுக்கு கண்காணிப்பு,
மெரிடர் நிவாரணம் மற்றும் இைர உைவிகதை இந்தியக் கடற்ெதட செய்து வருகிறது.
❖ கடற்ொர்ந்ை உறவுகதை மமலும் வலுப்ெடுத்தும் விைமாக, 2005’ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுக்கு இரு
முதற கூட்டு மராந்து நடவடிக்தகதய இருநாடுகளும் மமற்சகாண்டு வருகின்றன. வர்த்ைக கப்ெல்
மொக்குவரத்து மற்றும் ெர்வமைெ வர்த்ைகத்துக்கு உகந்ைைாக இந்தியப் செருங்கடலின் ொதுகாப்தெ
உறுதிசெய்வது இைன் முக்கிய மநாக்கமாகும்.

10.மீன்வைம், கால்நதட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வைத்துதற அதமச்ெகத்ைால், ‘சிறந்ை கடல்ொர் மாவட்டம்’
விருதுக்கு மைர்வு செய்யப்ெட்டுள்ை மாவட்டம் எது?
அ. கிருஷ்ணர 
ஆ. கடலுூர்
இ. துூத்துக்குடி
ஈ. கன்னியரகுைரி
❖ மீன்வைத்துதறயில் முைன்முதறயாக, இந்திய அரசு, 2019-20’ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ை செயல்திறன்
உதடய மாநிலங்களுக்கு விருது வழங்கி சகைரவித்ைது. அதில், கடற்புற மாநிலங்களில் ஒடிொவும்;
உள்நாட்டு மாநிலங்களில் உத்ைரபிரமைெமும்; மதலப்ொங்கான மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில்
அஸ்ஸாமும் சைரிவாகின.
❖ 2019-20’ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்ை அதமப்புகளுக்கும் இந்திய அரசு விருது வழங்கி சகைரவித்ைது.
அதில், ‘கடல்ொர்’ பிரிவில் ைமிழ்நாடு மீன்வை மமம்ொட்டுக் கழகமும்; ‘உள்நாட்டு’ பிரிவில் சைலுங்கானா
மாநில மீனவர் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் கூட்டதமப்பும்; ‘மதலப்ொங்கான’ பிரிவில் அஸ்ஸாம் கூட்டுறவு
மீன் ெந்தைப்ெடுத்ைல் மற்றும் செயலாக்க கூட்டதமப்பும் சைரிவாகின.
❖ சிறந்ை கடல்ொர் மாவட்டமாக ஆந்திர பிரதேச ைாநிலத்தின் கிருஷ்ணா மாவட்டமும்; ஒடிொ மாநிலத்தின்
கலஹந்தி சிறந்ை உள்நாட்டு மாவட்டமாகவும்; அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் நாகான் சிறந்ை மதலப்ொங்கான
மற்றும் வடகிழக்கு மாவட்டமாகவும் சைரிவாகின.
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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 201920ஆம் 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?
் தணய் நிறுவனை் 
அ. இந்திய எண
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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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. CEFPPC என்ற திட்டத்துடன் த

ொடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது?

அ. உணவுப்பதப்படுத்தும் ததொழிற்சொலைகள் அலமச்சகம் 
ஆ. உழவு மற்றும் உழவொ் நை அலமச்சகம்
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகொ்ப்புற விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
ஈ. இலளய ொொ் விவகொரங்கள் மற்றும் விலள ொட்டு அலமச்சகம்
❖

மிழ்நொடு உள்ளிட்ட பத்து மொநிலங்களில் உணவுப் ப ப்படுத்து ல் துடறயில் திறடை மமம்படுத்துவ
-ற்கொை புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய உணவுப் ப ப்படுத்து ல் அடமச்சக
-த்தின் கீழொை உணவுப் ப ப்படுத்து ல் பொதுகொப்பு திறன்கடள உருவொக்கு ல் / விரிவொக்கம் தசய் ல்
(CEFPPC) என்னும் திட்டத்தின்கீழ் `107.42 மகொடி மொனியத்துடன், `320.33 மகொடி தசலவில் 28
திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இ ன்மூலம் சுமொர் 10,000 மபருக்கு மவடல கிடடக்கும்.

2. நடப்பொண்டு (2020) கடைப்பிடிக்கப்பட்ை ம

சிய மருந்தியல் வொரத்துக்கொை கருப்தபொருள் என்ை?

அ. Pharmacists: Frontline Health Professionals 
ஆ. COVID-19 Warriors
இ. Responsible Pharmacy
ஈ. Ethical Pharmacy
❖ 59ஆவது ம சிய மருந்தியல் வொரமொைது நவ.16 மு ல் 22 வடர நொடு முழுவதும் தகொண்டொடப்பட்டது.
“Pharmacists: Frontline Health Professionals” என்பது இந் வொரத்துக்கொை கருப்தபொருளொகும். இந்திய
மருந்துக் கழகமொைது ஒவ்மவொர் ஆண்டும் நவம்பர் மூன்றொம் வொரத்தில் இந்

வொரத்ட

ஏற்பொடு

தசய்கிறது. சமு ொயத்தில் மருந் ொளுநர்களின் இருப்டப அடைவருக்கும் உணர்த்துவதும்; மருந்துகள்,
அவற்றின் பயன்பொடு, டகயொளு ல் மற்றும் விநிமயொகித் ல் ஆகியவற்றில் பதிவுதசய்யப்பட்ட ஒரு
மருந் ொளுநரின் பங்டக அறிந்துதகொள்வதும் இந் வொரத்தின் முக்கிய மநொக்கமொகும்.

3.எந்

அடமச்சகத்தின்கீழ், அண்டமயில், 43 தசயலிகடளத் டட தசய்து (இன்றுவடர தமொத் ம் 220

சீை தசயலிகள்) இந்திய அரசு உத் ரவு பிறப்பித் து?
அ. அறிவி ை் மற்றும் ததொழிை்நுட்ப அலமச்சகம்
ஆ. தவளி ுறவு அலமச்சகம்
இ. உள்துலற அலமச்சகம்
ஈ. மின்னணு மற்றும் தகவை் ததொழிை்நுட்ப அலமச்சகம் 
❖ இந்தியொவின் இடறயொண்டமக்கும், பொதுகொப்புக்கும் தீங்கு விடளவிக்கும் 43 திறன்மபசி தசயலிகடள
டடதசய்ய மத்திய மின்ைனு மற்றும் கவல் த ொழில்நுட்ப துடற அடமச்சகம் உத் ரவு பிறப்பித் து.
மத்திய உள்துடற அடமச்சகத்தின் இடணயதவளிக் குற்ற ஒருங்கிடணப்பு டமயம் கவலளித் ட
அடுத்து இந்நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டது.
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❖ இ ற்கு முன்பு கடந் ஜூன் 29 அன்று 59 திறன்மபசி தசயலிகடளயும், கடந் தசப்.2 அன்று 118 திறன்
மபசி தசயலிகடளயும் மத்திய அரசு டட தசய் து குறிப்பிடத் க்கது.

4.தபண்களுக்கு

எதிரொை வன்முடறகடள ஒழிப்ப ற்கொை ஐநொ அடவயின் பன்ைொட்டு நொளுக்கொை

கருப்தபொருள் என்ை?
அ. Orange the World: HearMeToo
ஆ. Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape
இ. Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! 
ஈ. Orange the World: Men Against the Rape & Discrimination (MARD)
❖ உலதகங்கிலும் தபண்கள் பொலியல் வன்புணர்வு, குடும்ப வன்முடற மற்றும் பிற வன்முடறகளுக்கு
ஆளொவது குறித் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவ ற்கொக ஐநொ அடவ ஆண்டும ொறும் நவம்பர்.25 அன்று
தபண்களுக்கு எதிரொை வன்முடறகடள ஒழிப்ப ற்கொை பன்ைொட்டு நொடள உலகம் முழுவதும்
கடடப்பிடித்து வருகிறது. “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” என்பது நடப்பொண்டில்
(2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

5அண்டமச்

தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘Chang’e-5 probe’ என்பது எந் நொட்டொல் த ொடங்கப்பட்ட நிலவு

ஆய்வுத்திட்டமொகும்?
அ. அதமொிக்க ஐக்கி நொடுகள்
ஆ. சீனொ 
இ. இரஷ் ொ
ஈ. இஸ
் யரை்
❖ ‘Chang’e-5’ என்ற தபயரிலொை நிலவு ஆரொய்ச்சித் திட்டத்ட சீைொ அண்டமயில் அறிமுகப்படுத்தியது.
கடந் 40 ஆண்டுகளில் நிலவிலிருந்து பொடற மொதிரிகடள அ ன் முன்ைர் ஆரொயப்படொ பகுதிகளில்
இருந்து தகொண்டுவரும் மு ல் ஆய்வுப்பணியொக இது இருக்கும்.
❖ ‘Chang’e-5’ என்பது நிலவின் த ொடலவில் டரயிறங்கிய மு ல் ஆய்வுத் திட்ைமாகும். நிலவின் சுழற்சி
மற்றும் ற்சுழற்சிக்கொலம் ஆகிய இரண்டும் ஒமர மொதிரியொக இருப்ப ொல், நிலவின் ஒரு பக்கம் மட்டுமம
த ொடர்ந்து பூமிக்கு த ரிகிறது. இன்றுவடர நிலவின் மறுபக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படொமல் உள்ளது மற்றும்
இது நிலவின் தூரப்பகுதி என்று அடழக்கப்படுகிறது.

6.எந்

அரசொங்க தசயலியின் பன்ைொட்டு பதிப்பொைது மத்திய

கவல் த ொழில்நுட்ப அடமச்சரொல்

அண்டமயில் தவளியிடப்பட்டது?
அ. UMANG 
ஆ. FAME
இ. துூ ் லம இந்தி ொ
ஈ. m-AWAS
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❖ நவம்பர்.23 அன்று மத்திய கவல் த ொழில்நுட்ப அடமச்சர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பிரசொத், UMANG தசயலியின்
பன்ைொட்டு பதிப்டப தவளியிட்டொர். UMANG என்பது புதிய
ஒருங்கிடணந்

டலமுடற நிர்வொகத்திற்கொை ஓர்

திறன்மபசி தசயலியொகும். இது இங்கிலொந்து, அதமரிக்கொ, ஆஸ்திமரலியொ, கைடொ

தந ர்லொந்து, UAE, சிங்கப்பூர் மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய நொடுகளில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
❖ UMANG தசயலி த ொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் நிடறவடடந் ட அடுத்து அ ன் பன்ைொட்டு பதிப்பு
தவளியிடப்பட்டுள்ளது. தவளியுறவு அடமச்சகத்தின் ஒத்துடழப்மபொடு இது தவளியிடப்பட்டுள்ளது.

7.கீழ்க்கொணும்

எந் ச் சீக்கிய குருவின் உயிர்த்துறவு நொள், நவம்பர் மொ த்தில், ‘ஷொகீத் திவொஸ்’ எை

அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ. குரு யதஜ்பகதுூொ் 
ஆ. குரு ஹொ்யகொவிந்த்
இ. குரு யகொபிந்து சிங்
ஈ. குரு ரொம் தொஸ
்
❖ குரு ம ஜ்பகதூரின் உயிர்த்துறவு நொளொைொது ஒவ்மவொர் ஆண்டும் நவம்பர்.24 அன்று ‘ஷொகித் திவொஸ்’
எை அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்

1675ஆம் ஆண்டில், சீக்கிய ம த்தின் 10 குருக்களுள் ஒன்ப ொவது

குருவொை குரு ம ஜ்பகதூர் தூக்கிலிடப்பட்டொர். அவர் குரு ஹர்மகொவிந்த்தின் இடளய மகைொவொர்.
குரு கிரந்த் சொகிப்பின்மமல் அவர் பல்மவறு பொடல்கடள இயற்றியுள்ளொர்.

8. மத்திய கல்வியடமச்சரொல் த

ொடங்கப்பட்ட ATAL ஆசிரியர் மமம்பொட்டுத் திட்டங்கடள ஏற்பொடு தசய்யும்

நிறுவைம் எது?
அ. AICTE 
ஆ. UGC
இ. NASSCOM
ஈ. NCTE
❖ நவம்பர்.23 அன்று மத்திய கல்வி அடமச்சர் இரமமஷ் மபொக்ரியொல் ‘நிஷொங்க்’, AICTE பயிற்சி மற்றும்
கற்றல் அகொடமியின் (ATAL) 46 ஆசிரிய மமம்பொட்டுத் திட்டங்கடள த ொடங்கிடவத் ொர். அகில இந்திய
த ொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சிலின் உயர்கல்வி நிறுவைங்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும்.
ரமொை த ொழில்நுட்பக் கல்விடய வழங்குவம

இந்

அகொடமியின் மநொக்கமொகும். இது ஆரொய்ச்சி

மற்றும் த ொழில்முடைடவ ஊக்குவிக்கிறது.

9.இந்திய வொனூர்தி நிடலயங்கள் ஆடணயத்தின்

டலடமயகம் அடமந்துள்ள இடம் எது?

அ. மும்லப
ஆ. புது திை்ைி 
இ. ைக்யனொ
ஈ. லஹதரொபொத்
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❖ இந்திய வொனூர்தி நிடலய ஆடணயம் என்பது உள்நொட்டு வான்மபொக்குவரத்து அடமச்சகத்தின்கீழ்
தசயல்படும் ஒரு சட்டபூர்வ அடமப்பொகும். 1995ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இவ்வடமப்பு புது தில்லிடய
டலடமயிடமொகக்தகொண்டு தசயல்படுகிறது. இந்திய வொனூர்தி நிடலயங்கள் ஆடணயமொைது
2020 நவம்பர்.23 மு ல் 27 வடர வொனூர்தி பொதுகொப்பு விழிப்புணர்வு வொரத்ட அனுசரித் து. அது,
இந்தியொ முழுவதும், AAI’ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் அடைத்து வொனூர்தி நிடலயங்கள் மற்றும் வொனூர்தி
நிடலய வழிதசலுத் ல் மசடவ ஆகிய இடங்களில் கடடப்பிடிக்கப்பட்டது.

10.அண்டமச்

தசய்திகளில் இடம்தபற்ற மு லீட்டுக் கூட்டமொை, ‘RE-INVEST 2020’ என்பட ஏற்பொடு

தசய் மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ. தபட்யரொைி ம் மற்றும் இ ற்லக எொிவொ ு அலமச்சகம்
ஆ. புதி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றை் அலமச்சகம் 
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகொ்ப்புற விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
ஈ. தபரு நிறுவன விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
❖ புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித்துடறயில் மு லீடுகடள ஊக்குவிப்ப ற்கொக மத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க
எரிசக்தி அடமச்சகமொைது புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி மு லீட்டொளர்கள் சந்திப்பு மற்றும் கண்கொட்சிடய
(RE-INVEST 2020) ஏற்பொடு தசய்துள்ளது. இந் க் கூட்டத்தின் மூன்றொவது பதிப்பொைது, 2020 நவம்பர்
26 மு ல் 28 வடர, “நிடலயொை ஆற்றல் மொற்றத்திற்கொை கண்டுபிடிப்புகள் - Innovations for
Sustainable Energy Transition” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் நடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந் தமய்நிகர்
கூட்டத்ட , பிர மர் நமரந்திர மமொடி த ொடங்கிடவக்கிறொர். இ ன் மு ல் இரண்டு பதிப்புகள், 2015
மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடடதபற்றது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.முதன்மை கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான ததசிய கூட்டுறவு தைம்பாட்டுக் கழகம் ததாடங்கியுள்ள பயிற்சி
ததாகுதிகளின் தபயதென்ன?
அ. சகாகா் பிரக்யா 
ஆ. NCDC சகாகா்
இ. ககாஆப் எஜூககட்
ஈ. PACS திறன் பராமாிப்பு
❖ கிொைப்புறங்களில் திறன் வளர்த்தல் பயிற்சிகமள அளிப்பதற்காக, ‘சகாகர் பிெக்யா’ என்னும் திட்டத்மத
ைத்திய உழவு, உழவர்கள் நலன், ஊெக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ொஜ் & உணவுப்பதப்படுத்துதல் அமைச்சர்
நதெந்திெ சிங் ததாைர் ததாடங்கிமவத்தார். இத்திட்டத்தின்மூலம், 45 புதிய பயிற்சிகள் நாட்டின் கிொைப்
புறங்களிலுள்ள ததாடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் ததசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகத்தால் அளிக்கப்படும்.

2.திருைணத்திற்காக சட்டத்துக்குப் புறம்பாக ைதைாற்றம் தசய்தமல தமட தசய்வதற்காக அவசெ ஆமண
பிறப்பித்துள்ள ைாநிலம் எது?
அ. உத்தர பிரகதசம் 
ஆ. மத்திய பிரகதசம்
இ. குஜராத்
ஈ. அஸ
் ஸாம்
❖ திருைணம் தசய்து தகாள்வதற்காக சட்டத்துக்குப் புறம்பாக ைதைாற்றம் தசய்தமல தமட தசய்வதற்காக
அவசெ ஆமண பிறப்பித்து உத்தெ பிெததச ைாநில அெசு அறிவிப்பு தவளியிட்டுள்ளது. இந்த அவசெ
ஆமணயின்படி, திருைணம் தசய்து தகாள்வதற்காக கட்டாயப்படுத்திதயா, வஞ்சகம்-சூழ்ச்சி தசய்ததா,
அல்லது ைனவழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்கிதயா ஒருவர் சட்டத்துக்குப்புறம்பாக ைதம்ைாற்றினால், ைதைாற்றம்
தசய்யும் அந்நபர், பிமணயில் தவளிவெ இயலாத குற்றஞ்தசய்தவொ கருதப்படுவான்/ள். அவனு/ளுக்கு,
அதிகபட்சைாக 10 ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமனயும், `50,000 அபொதமும் விதிக்கப்படும்.

3.ததசிய அறிவியல் திமெப்பட விழாவின் பத்தாவது பதிப்பு ததாடங்கப்படுகிற ைாநிலம் எது?
அ. கமற்கு வங்கம்
ஆ. அஸ
் ஸாம்
இ. திாிபுரா 
ஈ. உத்தரகண
் ட்
❖ ததசிய அறிவியல் திமெப்பட விழாவின் பத்தாவது பதிப்பானது திரிபுொ ைாநிலத்தில் ததாடங்கப்பட்டது.
தைய்நிகர் முமறயில் இந்தத் திருவிழா நமடதபறும். அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்பத் துமறயின்கீழ்
ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனைாக தசயல்பட்டு வரும் விக்யான் பிெஸார் இந்த விழாமவ ஏற்பாடு தசய்து
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வருகிறது. இந்த ஆண்டு, திரிபுொ ைாநில அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப கவுன்சிலுடன் இமணந்து
விக்யான் பிெசார் இதமன நடத்துகிறது. தவவ்தவறு தைாழிசார்ந்த 372 படங்கள் தபறப்பட்டுள்ளன.

4. CII

ைற்றும் எர்ன்ஸ்ட் & யங் அண்மையில் நடத்திய ஓர் ஆய்வின்படி, முதலீட்டாளர்களின் விருப்ப

நாடாக உள்ளது எது?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள்
ஈ. மமாாிசியஸ
்
❖ இந்திய ததாழிற்துமற கூட்டமைப்பு (CII) ைற்றும் எர்ன்ஸ்ட் & யங் ஆகியவை சமீபத்தில் நடத்திய ஓர்
ஆய்வின்படி, உலதகங்கிலும் உள்ள முதலீடுகளின் அடிப்பமடயில், பன்னாட்டு ததசிய நிறுவனங்கள்
இந்தியாமவ தங்கள் முதல் விருப்பைாக கருதுகின்றன.
❖ அந்தப் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தகாள்மக வகுப்பாளர்களுள் 82% தபர் அடுத்த 2-3 ஆண்டுகளில்
தங்கள் வணிகத்மத விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறினர். இந்தியாவுக்குப்பிறகு, இெண்டாவது
மிகவும் சாதகைான நாடாக வட அதைரிக்கா உள்ளது.

5.துன்பத்திலிருக்கும் ைகளிர்க்கு உதவுதற்காக பிெத்திதயக வாட்ஸ்அப் எண்மண அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
ைாநில அெசு எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. ககாவா 
இ. ககரளா
ஈ. மதலுங்கானா
❖ தகாவா ைாநில முதலமைச்சர் அம்ைாநிலத்தில் துன்பத்தில் உள்ள தபண்களுக்கு உதவுவதற்காக
பிெத்திதயக வாட்ஸ்அப் உதவி எண்மண (7875756177) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். தகாவா ைாநில
காவல்துமற கட்டுப்பாட்டமறயுடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாட்ஸ்அப் எண் 24 ைணி தநெமும்
தசயல்படும். ைத்திய பாதுகாப்பு இமண அமைச்சரும் AYUSH அவைச்சருைான ஸ்ரீ பத் நாயக் ைருத்துவ
ரீதியாக உதவிபுரியும் ஓர் அவசெ ஊர்திமய தகாவா ைாநிலத்திற்கு வழங்கியுள்ளார்.

6. அண்மையில் காலைான அஜய் தலாதா, கீழ்க்காணும் எந்தத் ததாழிற்துமறடன் ததாடர்புமடயவர்?
அ. எழுத்தாளா்
ஆ. மருத்துவா் 
இ. அரசியல்வாதி
ஈ. அறிவியலாளா்
❖ மூத்த இந்திய-அதைரிக்க ைருத்துவொன அஜய் தலாதா (58) அதைரிக்காவில் தகாதொனா ததாற்றால்
காலைானார். அவர், அதைரிக்க வம்சாவளிமயச் தசர்ந்த ைருத்துவர்கள் சங்கத்தின் (AAPI) முன்னாள்
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தமலவொவார். 2016ஆம் ஆண்டில் ‘எல்லிஸ் தீவு’ பதக்கம் உட்பட பல்தவறு தகளெவங்கமள அவர்
தபற்றுள்ளார். புலம்தபயர்ந்த ொஜஸ்தானியர்களுக்கு அவொற்றிய பங்களிப்புக்காக அவர் அறியப்பட்டார்.

7.சிறு ததாழில்கள் தைம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) MSME சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருவாக்குதற்காக
கீழ்க்காணும் எந்த ததன் ைாநிலத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ஆந்திர பிரகதசம்
இ. ககரளா
ஈ. கா்நாடகா
❖ தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தெத் த ாழில் நிறுவனங்களுக்கான (MSME) சூழல் அமைப்மப
உருவாக்குவதற்காக இந்திய சிறு ததாழில்கள் தைம்பாட்டு வங்கியானது (SIDBI) தமிழ்நாடு அெசுடனான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், SIDBI ஒரு திட்ட
தைலாண்மை பிரிமவ தமிழ்நாடு அெசில் நிறுவும். அது, ைாநிலங்களில் தைற்தகாள்ளப்படவுள்ள பயிற்சி
ைற்றும் திறன் தைம்பாட்டுத் திட்டங்கமள வடிவமைக்கும் தசயல்முமறமய தைற்தகாள்ளும்.

8. 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 93 மில்லியன் ைக்கமள வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாகவும், தனது நாட்டில்
தீவிெைாக வறுமைமய ஒழித்து வருவதாகவும் அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா 
இ. பாகிஸ
் தான்
ஈ. இந்கதாகனசியா
❖ கடந்த 2014ஆம் ஆண்டின் மிகவும் ஏழ்மையான பிொந்தியங்களின் பட்டியலிலிருந்த மீதமுள்ள 832
பகுதிகமளயும் சீனா அண்வையில் நீக்கியது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து 93 மில்லியன் ைக்கமள
வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாகவும் சீனா அறிவித்துள்ளது.
❖ சீனா தனது தசாந்த ததசிய தீவிெ வறுமைக்கான தெத்மத அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது. தனிநபர்
வருைான வெம்பில் ஆண்டுக்கு 4,000 யுவான் அல்லது நாதளான்றுக்கு $1.52 அதைரிக்க டாலர் ைற்றும்
பிற சமூக காெணிகளின் அடிப்பமடயில் அந்தத் தெம் உள்ளது.

9. ‘ஹர் கர் நல் தயாஜனா’ தசயல்படுத்

ப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது?

அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. குஜராத்
இ. உத்தர பிரகதசம் 
ஈ. ஒடிசா
❖ பிெதைர் நதெந்திெ தைாடி, உத்தெ பிெததச ைாநிலத்தில், ‘ஹர் கர் நல் தயாஜனா’மவ ததாடங்கிமவத்தார்.
தசான்பத்ொ ைற்றும் மிர்சாபூர் ஆகிய இெண்டு ைாவட்டங்களில் உள்ள 4.1 மில்லியனுக்கும் அதிகைான
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ைக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவமத இத்திட்டம் தநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் தசலவினம்
`5,555 தகாடியாகும். இந்தத்திட்டம் 3,000’க்கும் தைற்பட்ட கிொைங்களுக்கு குடிநீமெ வழங்கும்.

10. DRDO’ஆல்

ததாடங்கிமவக்கப்பட்டு இந்திய கடற்பமடக்கு வழங்கப்பட்ட கனைான எமடதகாண்ட

நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமணயின் (torpedo) தபயர் என்ன?
அ. பிரகமாஸ
்
ஆ. வருணாஸ
் திரம் 
இ. ஆகாஷ்
ஈ. தனுஷ்
❖ பாதுகாப்பு ஆொய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பின் (DRDO) தமலவர் அண்வையில் முதலாம் கனைான
எமடதகாண்ட நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமணயான வருணாசுதிெத்மத தகாடியமசத்து ததாடங்கி
மவத்தார். விசாகப்பட்டினம் பிரிவின் பாெத் மடனமிக்ஸ் லிமிதடட்டில் நமடதபற்ற விழாவில், இந்த
நீர்மூழ்கி கப்பல் தகர்ப்பு ஏவுகமண இந்திய கடற்பமடயிடம் வழங்கப்பட்டது. இமத, விசாகப்பட்டினம்
கடற்பமட அறிவியல் & ததாழில்நுட்ப ஆய்வகம் வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மூன்றாம்

பாலினத்தவர்கள் பாலின அடையாள (gender identity) சான்றிதடை விண்ணப்பிப்பதற்காக

ஒரு வடைதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ள நடுவண் அடைச்சகம் எது?
அ. பெண
் கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்
ஆ. சமூக நீ ைி மற்றும் அைிகாரமளிை்ைல் அதமச்சகம் 
இ. உள்துதற அதமச்சகம்
ஈ. சட்டம் மற்றும் நீ ைி அதமச்சகம்
❖ ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அடைச்சரான தாவர்சந்த் தகைாட், திருநங்டககளுக்கான
ததசிய இடணயதளத்டதயும், குஜராத் ைாநிைத்தின் வததாதராவில், “Garima Greh: A Shelter Home for
Transgender Persons” என்ற மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான விடுதிடயயும் ததாைங்கிடவத்தார்.
❖ இந்தப்புதிய இடணயதளத்தின் வாயிைாக மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள், சான்றுகள் ைற்றும் அடையாள
அட்டைகளுக்கு டிஜிட்ைல் முடறயில் நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் சுைபைாக விண்ணப்பிக்கைாம்.
விண்ணப்பங்கள் அடனத்தும் உரிய தநரத்தில் சரி பார்க்கப்பட்டு காைதாைதமின்றி வைங்கப்படும்.
அடையாள அட்டை ைற்றும் சான்றிதழ்கடள டிஜிட்ைல் முடறயிதைதய தரவிறக்கம் தசய்து தகாள்ளைாம்

2.ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வைாக பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ள திடரப்பைம் எது?
அ. ைி டிஸிெிள்
ஆ. சகுந்ைலா மைவி
இ. ஜல்லிக்கட்டு 
ஈ. சொக்
❖ லிதஜா தஜாஸ் தபல்லிதசரி இயக்கிய ைடையாள திடரப்பைைான ‘ஜல்லிக்கட்டு’, 2021ஆம் ஆண்டின்
93ஆவது ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வைாக பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. இது,
ஆஸ்கர் விருதுக்கு பட்டியலிைப்பட்ை மூன்றாவது ைடையாள திடரப்பைைாகும்.
❖ இந்தத் திடரப்பைம், எழுத்தாளர் S ஹரீஷின் ‘ைாதவாயிஸ்ட்’ என்ற கடதடய தழுவி எடுக்கப்பட்ைதாகும்.
தற்தபாது வடர, ைகான், ைதர் இந்தியா ைற்றும் சைாம் பம்பாய்! ஆகிய மூன்று இந்திய பைங்கள் ைட்டுதை
ஆஸ்கர் விருடத தவன்றுள்ளன.

3.ததாடைத்ததாைர்புத்துடறயின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, 2021 ஜனவரி முதல் தடரவழி ததாடைதபசி
இடணப்பிலிருந்து அடைதபசிக்கு அடைப்புகள் தைற்தகாள்ளும்தபாது, கீழ்க்காணும் எந்த எண்டண
அடைதபசி எண்ணின் முன்தனாட்ைாக தகாடுக்கதவண்டும்?
அ. 9

ஆ. 2

இ. 3

ஈ. 0 
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❖ தபாதுைான எண் வளங்கடள ததாடைதபசி ைற்றும் அடைதபசி தசடவகளுக்கு வைங்கும் விதைாக,
ததாடைத்ததாைர்பு ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தின் பரிந்துடரடய ஏற்றுக்தகாண்டு ததாடைத்ததாைர்பு
துடற புதிய முடிதவான்டற எடுத்துள்ளது.
❖ இதன்படி, 2021 ஜன.15’லிருந்து ததாடைதபசியிலிருந்து அடைதபசிக்கு தசய்யப்படும் அடைப்புகளின்
தபாது ‘0’ அழுத்த தவண்டும். ததாைர்புதகாள்ளதவண்டிய அடைதபசி எண்டண அழுத்துவதற்கு
முன்னர் ததாடைதபசியில் சுழியத்டத அழுத்தி, அதன்பின்னர் அடைக்க தவண்டும்.

4.அதன்

நூற்றாண்டில் `100 நிடனவு நாணயம் தபற்ற இந்தியாவின் மூன்றாவது பல்கடைக்கைகம்

எது?
அ. பமட்ராஸ
் ெல்கதலக்கழகம்
ஆ. லக்ம

ா ெல்கதலக்கழகம் 

இ. ககொல்கத்தொ ெல்கதலக்கழகம்
ஈ. ஜவஹா்லால் மநரு ெல்கதலக்கழகம்
❖ உத்தர பிரததச ைாநிைத்தில் உள்ள ஓர் அரச பல்கடைக்கைகைான ைக்தனா பல்கடைக்கைகம் அதன்
நூற்றாண்டில் `100 நிடனவு நாணயம் தபற்ற இந்தியாவின் மூன்றாவது பல்கடைக்கைகைாக ஆனது.
இதற்கு முன்பு டைசூர் பல்கடைக்கைகம் ைற்றும் பனாரஸ் ஹிந்து பல்கடைக்கைகம் ஆகிய இரண்டு
பல்கடைக்கைகங்கள் ைட்டுதை இந்தக் தகளரவத்டத தபற்றிருந்தன. பிரதைர், அப்பல்கடைக்கைகத்தின்
நூற்றாண்டு நாள் தகாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துதகாண்டு சிறப்பு அஞ்சல் தடை ைற்றும் `100 ைதிப்புடைய
நிடனவு நாணயத்டத தவளியிட்ைார்

5.புதிதாக நிறுவப்பட்ை UMANG விருதுகளில், கீழ்க்காணும் எந்த அடைப்புக்கு பிளாட்டினம் கூட்ைாண்டை
விருது வைங்கப்பட்ைது?
அ. ESIC
ஆ. EPFO 
இ. LIC
ஈ. GIC
❖ UMANG செயலி ததாைங்கி மூன்று ஆண்டு நிடறவடைந்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில், மின்னணு ைற்றும்
தகவல் ததாழில்நுட்பத்துடற அடைச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் புதிதாக நிறுவப்பட்ை UMANG விருதுகடள
அறிமுகப்படுத்தினார். கைந்த ஆறு ைாதங்களில், சராசரி பரிவர்த்தடனகளின் அடிப்படையில் நடுவண்
ைற்றும் ைாநிைத் துடறகளுக்கு விருதுகள் வைங்கப்படும். UMANG தசயலியில் 25 இைட்சத்துக்கும்
தைற்பட்ை பரிவர்த்தடனகடள பதிவுதசய்ததற்காக ஊழியர்களின் வருங்காை டவப்பு நிதி அடைப்புக்கு
(EPFO) ‘பிளாட்டினம் கூட்ைாண்டை விருது’ வைங்கப்பட்டுள்ளது.
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6.கங்கா அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடை திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள ைாநிை அரசு எது?
அ. உை்ைரகண
் ட்
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. ெீகாா்
ஈ. ஜாா்க்கண
் ட்
❖ `36,402 தகாடி ைதிப்புள்ள 594 கிமீ நீள கங்கா அதிதவக தநடுஞ்சாடை திட்ைத்திற்கு உத்தர பிரததச
ைாநிை அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தில், ஹரித்வாரிலிருந்து அைகாபாத் வடர கங்டக
ஆற்றின் குறுக்தக இந்த அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடை இயங்கும். இந்த அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடைடய
ைாவட்ை வாரியாக சீரடைக்க ைாநிை அடைச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்தது. உத்தர பிரததச ைாநிை அதி
விடரவு தநடுஞ்சாடை ததாழிற்துடற தைம்பாட்டு ஆடணயம் இந்தத் திட்ைத்டத தசயல்படுத்தும்.

7. ‘கட்டுைல் இந்தியா பள்ளி வாரம்’ ஆனது, எந்த ைாதத்தில்வரும் வாரத்தில் தகாண்ைாைப்படுகிறது?
அ. பசெ்டம்ொ்
ஆ. அக்மடாொ்
இ. நவம்ொ்
ஈ. டிசம்ொ் 
❖ பள்ளி குைந்டதகளுக்கு உைற்பயிற்சி ைற்றும் விடளயாட்டு குறித்த விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதற்காக,
‘கட்டுைல் இந்தியா பள்ளி வாரம்’ திட்ைைானது கைந்த ஆண்டு நவம்பரில் ததாைங்கப்பட்ைது. பள்ளிகள்,
தங்கடள, ‘கட்டுைல் இந்தியா’ இடணயதளத்தில் பதிவுதசய்த பிறகு, டிசம்பர் ைாதத்தில் ஒரு வாரத்டதத்
ததர்ந்ததடுக்கும். பின், விடளயாட்டு அடைச்சகத்தால் பட்டியலிைப்பட்ை தசயற்பாடுகடள குைந்டதகள்
பின்பற்றும். கைந்த ஆண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியில், 15000’க்கும் தைற்பட்ை பள்ளிகள் பங்தகற்றன.

8.தவளாண் அடைச்சரால் திறக்கப்பட்ை NAFED’இன் புதிய வடக உைவர் உற்பத்தி அடைப்பு எது?
அ. மூங்கில் FPO
ஆ. மை ் FPO 
இ. பட்டு FPO
ஈ. இரெ்ொ் FPO
❖ ததசிய தவளாண் கூட்டுறவு சந்டதப்படுத்துதல் கூட்ைடைப்பின் ததன் உைவர் உற்பத்தியாளர்கள்
அடைப்டப ைத்திய உைவு & உைவர்கள் நைன் அடைச்சர் நதரந்திர சிங் ததாைர் ததாைங்கிடவத்தார்.
இந்த அடைப்பு, சிறு உைவர்களின் வருவாடய உயர்த்தும் ைட்சியத்டத அடைய உதவும். ‘10,000
விவசாயி உற்பத்தியாளர் அடைப்புகளின் உருவாக்கம் ைற்றும் ஊக்குவிப்பு’ என்னும் திட்ைத்தின்கீழ்,
ததன் விவசாயி உற்பத்தியாளர்கள் அடைப்புகள் ததாைங்கப்பட்டுள்ளன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்
9. “சூரிய

2020

நவம்பர்

29 & 30

ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்பத்தி நிடையம் 1.5 MW” என்று தபயரிைப்பட்ை மிகப்தபரிய சூரிய

மின்னுற்பத்தி திட்ைம் நிறுவப்பட்டுள்ள இைம் எது?
அ. ஜம்மு & காஷ்மீ ா்
ஆ. லடாக் 
இ. இராஜஸ
் ைா ்
ஈ. அருணாச்சல ெிரமைசம்
❖ ைைாக் யூனியன் பிரததசத்தில் உள்ள தைவில், அதிக உயரத்தில் அடைந்த மிகப்தபரிய சூரிய மின்
உற்பத்தித் திட்ைம் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ைம் தை இந்திய வான்படை நிடையத்தில் நிறுவப்பட்டு
உள்ளது. “சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்பத்தி 1.5 தைகாவாட்” என்ற தபயரில் `122 தகாடி ைதிப்புள்ள
இந்தத் திட்ைம், இந்திய அரசின், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் – Make in India’ என்ற முன்தனடுப்பின்கீழ்
கருத்துருவாக்கம் தசய்யப்பட்ைது.

10.உத்தர பிரததசத்தில் உள்ள அதயாத்தி வானூர்தி நிடையம் ____ என ைறுதபயரிைப்பைவுள்ளது?
அ. ெுருமஷாை்ைம் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
ஆ. ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
இ. மாியாதை ெுருமஷாை்ைம் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம் 
ஈ. அமயாை்ைி நமரஷ் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
❖ உத்தர பிரததச ைாநிை முதைடைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் தடைடையிைான உத்தர பிரததச ைாநிை
அடைச்சரடவ, அதயாத்தி வானூர்தி நிடையத்திற்கு ைரியாடத புருத

ாத்தம் ஸ்ரீ இராம் வானூர்தி

நிடையம் என ைறுதபயரிடுவதற்கான திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதற்கான முன்தைாழிவு,
அம்ைாநிைத்தின் சட்ைைன்றத்தால் நிடறதவற்றப்பட்ை பின், இந்திய அரசின் உள்நாட்டு வான் தபாக்குவ
-ரத்து அடைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
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