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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ோதைப்ப ோருள் தடுப்புப்பணிக்குழுவின் முைலோவது கூட்டத்தை இந்தியோ கீழ்க்கோணும் எந்நோட்படோடு 

இதைந்து நடத்தியது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

ஆ. ஜப்பரன் 

இ. பிரேசில் 

ஈ. இஸ்ரேல் 

❖ இந்திய- அபெரிக்க ப ோதைப்ப ோருள் ைடுப்புப் ணிக்குழுவின் முைலோவது கூட்டத்தில் இந்தியோ ெற்றும் 

ஐக்கிய அபெரிக்க நோடுகளின் அதிகோரிகள் கோபைோலி வோயிலோகக் கலந்துபகோண்டனர். ெத்திய 

உள்துதை அதெச்சகத்தின்கீழ் பசயல் டும் ப ோதைப்ப ோருள் ைடுப்பு வோரியத்தின் துதை இயக்குநர் 

இக்கூட்டத்தில் கலந்துபகோண்டோர். ப ோதைப்ப ோருட்கதை சட்டத்துக்குப்புைம் ோக ையோரித்ைல், உற் த்தி 

பசய்ைல், விநிபயோகிப் து ஆகியவற்றுக்கு எதிரோன ஒத்துதைப்த  இருநோடுகளும் வலுப் டுத்துவதில் 

ைங்கைது உறுதித்ைன்தெதய இருநோட்டு பிரதிநிதிகளும் பவளிப் டுத்தினர். 

2. கீழ்க்கோணும் எந்ை ெோநிலத்தின் நிதி சீர்திருத்ைத்திற்கோக, $50 மில்லியன் அபெரிக்க டோலர் அைவுக்கு 

ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி கடனுைவி வைங்கவுள்ைது? 
அ. ெகரேரஷ்டிேர 

ஆ. ரெற்கு வங்கெ்  

இ. ஆந்திே பிேரதசெ் 

ஈ. ெத்திய பிேரதசெ் 

❖ பெற்கு வங்க ெோநிலத்தில் நிதி பெலோண்தெ நடவடிக்தககதை பெம் டுத்ைவும், ெக்களுக்கு சிைந்ை 

பசதவகதை அளிக்கவும், டிஜிட்டல் ைைங்கதை பெம் டுத்ை $50 மில்லியன் அபெரிக்க டோலர் கடன் 

ஒப் ந்ைத்தில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும், நடுவைரசும் தகபயழுத்திட்டன. இக்கடனுைவி ெோநிலத்தின் 

பசயல் ோட்டுத்திைதன பெம் டுத்துவதை பநோக்கெோகக்பகோண்டுள்ைது. ப ோக்குவரத்துக் கைகங்கள் & 

நகர்ப்புை உள்ைோட்சி அதெப்புகளுக்கோன இதைய அடிப் தடயிலோன குதைதீர்க்கும் முதையுடன் 

இதைந்து நிதிக்பகோள்தக ெற்றும் ப ோது நிதியத்துக்கோன தெயம் ஒன்றும் நிறுவப் டவுள்ைது. 

3. அண்தெச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, ‘737 பெக்ஸ்’ என் து கீழ்க்கோணும் எந்ைப் பிர ல நிறுவனத்தின் 

வோனூர்தியோகும்? 
அ. ஏர்பஸ் 

ஆ. ரபரயிங்  

இ. குவரண்டரஸ் 

ஈ. எெிரேட்ஸ் 
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❖ ‘737 பெக்ஸ்’ என் து அபெரிக்கோதவச் சோர்ந்ை வோன்பவளிப்பபோக்குவரத்து நிறுவனெோன ப ோயிங்கின் 

அதிகம் விற் தனயோகும் வோனூர்தியோகும். ஐந்து ெோை கோலத்திற்குள் இருபவறு வோன்வி த்துகதை 

இவ்வதக வோனூர்திகள் ஏற் டுத்தியதில் பெோத்ைம் 346 ப ர் ெரணித்ைதை அடுத்து கடந்ை 2019 மோர்ச் 

மோதத்தில் இவ்வகை விமோனங்ைள் அகனத்தும் தகரயிறக்ைப்பட்டன. 

❖ ‘737 பெக்ஸ்’ வோனூர்தியின் ெறுவடிவதெப்பு பசய்யப் ட்ட  திப் ோனது அண்தெயில் ஊடகங்கள் 

முன்னிதலயில் கோட்சிப் டுத்ைப் ட்டது. அது படக்சோஸிலிருந்து அபெரிக்கோவின் ஓக்லப ோெோவுக்கு 45 

நிமிட வோன்பவளிப்  யைத்தை பெற்பகோண்டது. இவ்வதக வோனூர்தியின் முைல் வணிக ரீதியிலோன 

 யணிகள் பசதவ டிசம் ர் ெோை இறுதியில் பெற்பகோள்ை திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

4. ‘அடிதெ முகற உதைப்பில் ப ைப் ட்ட ப ோருள்’ எனக்குறிப்பிட்டு சீனோவிலிருந்து  ருத்தி இைக்குெதி 

பசய்வதை ைதடபசய்ை நோடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

இ. இேஷ்யர 

ஈ. ஐக்கியப் ரபேேசு 

❖ சீனத்தின் மிகப்ப ரிய உற் த்தியோைர்களில் ஒருவரோன ஜின்ஜியோங் உற் த்தி ெற்றும் கட்டுெோனப் 

 தடயிலிருந்து  ருத்தி ெற்றும்  ருத்திசோர்ந்ை ையோரிப்புகதை இைக்குெதிபசய்ய ைதடவிதித்து ஐக்கிய 

அபெரிக்க நோடுகள் உத்ைரவு பிைப்பித்துள்ைது. சின்ஜியோங் பிரோந்தியத்தின் மீைோன ப ோருைோைோர 

அழுத்ைத்தை அதிகரிப் ைற்கோன ஆதைதய அபெரிக்க சுங்க ெற்றும் எல்தல  ோதுகோப்பு நிறுவனம் 

பவளியிட்டுள்ைது. உய்குர் இசுலோமியர்கதை கட்டோயப் டுத்தி, ‘அடிதெ முதை உதைப்பின் மூலெோக 

ப ைப் ட்ட ப ோருள்’ என் தை ைதடக்கோன கோரைெோக அபெரிக்கோ பெற்பகோள் கோட்டியுள்ைது. 

5. இந்தியோ-சுரிநோம் கூட்டு ஆதையக்கூட்டம் அண்தெயில் நதடப ற்ைது. சுரிநோம் அதெந்துள்ை இடம் 

எது? 
அ. ஆப்பிரிக்கர 

ஆ. வட அமெரிக்கர 

இ. ஐரேரப்பர 

ஈ. மதன்னமெரிக்கர  

❖ சுரிநோம் (அதிகோரப்பூர்வெோக சுரிநோம் குடியரசு) என் து பைன்னபெரிக்கோவின் வடகிைக்கு கடற்கதரயில் 

அதெந்துள்ை ஒரு சிறிய நோடோகும். இது முன்பு ‘டச்சு கயோனோ’ என்று அதைக்கப் ட்டது. 7ஆம் இந்தியோ- 

சுரிநோம் கூட்டு ஆதையக்கூட்டெோனது (JCM) அண்தெயில் பெய்நிகரோக நடந்ைது. இந்ை ஆதையக் 

கூட்டத்திற்கு பவளியுைவு இதையதெச்சர் வி முரளீைரன் & சுரிநோமின் பவளியுைவு இதையதெச்சர் 

ஆகிபயோர் இதைந்து ைதலதெைோங்கினர். 
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6.அதனத்துலக உள்நோட்டு வோன்ப ோக்குவரத்து நோள் (International Civil Aviation Day) அனுசரிக்கப் டும் 

பைதி எது? 
அ . டிசெ்பர் 07  

ஆ. டிசெ்பர் 08 

இ. டிசெ்பர் 09 

ஈ. டிசெ்பர் 10 

❖ 1996ஆம் ஆண்டில், ஐநோ அதவயின் ப ோது அதவ, டிச.7’ஐ அதனத்துலக சிவில் வோன்ப ோக்குவரத்து 

நோள் என அறிவித்ைது. அதனத்துலக உள்நோட்டு வோன் ப ோக்குவரத்து ெோநோட்டில் தகபயழுத்திட்டைன் 

ஐம் ைோெோண்டு நிதைவுநோைோன 1994 டிச.7ஆம் பைதி முைல்  ன்னோட்டு உள்நோட்டு வோன்ப ோக்குவரத்து 

அதெப் ோல் இந்ை நோள் பகோண்டோடப் ட்டுவருகிைது. உலகின் சமூக ெற்றும் ப ோருைோைோர வைர்ச்சிக்கு 

வோனூர்தியின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிப் பை இந்நோளின் பநோக்கெோகும். 

7.ஆயுைப் தடகளின் பகோடி நோள் அனுசரிக்கப் டும் பைதி எது? 
அ . டிசெ்பர் 07  

ஆ. டிசெ்பர் 08 

இ. டிசெ்பர் 09 

ஈ. டிசெ்பர் 10 

❖ ஆயுைப் தடகளின், ‘பகோடி நோள்’ என் து இந்தியோவின் முப் தட வீரர்களின் அரும் ணிகதையும், 

தியோகத்தையும் ப ோற்றும் ஒரு நோைோகும். ஆண்டுபைோறும் டிசம் ர்.7 அன்று  தடவீரர் பகோடி நோைோக 

இந்திய அரசு கதடப்பிடித்துவருகிைது. இந்ைக்பகோடிநோள், 1949 டிசம் ர்.7 முைல் இந்தியோ முழுதெக்கும் 

பகோண்டோடப் ட்டுவருகிைது. 

❖ தியோக உைர்வுடன்  ணியில் ஈடு டும் முப் தட வீரர்களின் குடும் நலதனயும், முன்னோள்  தட 

வீரர்களின் நலதனயும் கோப் ைற்கோன சமுைோயக்கடதெதய நிதைபவற்றும் வதகயில், பைசியக்பகோடி 

விற் தனமூலம் திரட்டப் டும் நிதியோனது  தடவீரர்களின் குடும் த்தினரின் நலவோழ்வுக்கோகவும், 

உடலுறுப்புகதை இைந்ை  தடவீரர்களின் ெறுவோழ்வுப் ணிகளுக்கோகவும்  யன் டுத்ைப் டுகிைது. 

8. ‘இபெஜின் பகோப்த -2021’இன் இந்தியோ  திப்பில், தெக்பரோசோப்டின் அறிவுசோர்  ங்கோைர் எது? 
அ. ரதசிய திறன் ரெெ்பரட்டுக் கழகெ்  

ஆ. NITI ஆரயரக் 

இ. மெகவ் 

ஈ. தூர்தர்ஷன் 

❖ தெக்பரோசோப்ட் இந்தியோவும் பைசிய திைன் பெம் ோட்டுக் கைகமும், ‘தெக்பரோசோப்ட் இபெஜின் பகோப்த  

2021’இன் இந்தியோ  திப்பிற்கோக கூட்டிதைந்துள்ைன. ‘இபெஜின் பகோப்த ’ என் து ெோைவர்கள் 

ெற்றும் பைோழில்நுட்  ஆர்வலர்களுக்கோக தெக்பரோசோப்ட் நடத்தும் ஒரு புத்ைோக்க சவோல் நிகழ்வோகும்.  
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❖ உலகின் நீடித்ைல் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகோண் ைற்கு பசயற்தக நுண்ைறிவு ெற்றும் பிை பைோழில்நுட்  

-ங்கதைப்  யன் டுத்ை ெோைவர்களுக்கு ஒரு வோய்ப் ளிப் தை இது பநோக்கெோகக் பகோண்டுள்ைது. 

9. 2020 டிசம் ரில் நடந்ை ரிசர்வ் வங்கியின்  ைக்பகோள்தகக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு புதிய பரப்ப ோ 

விகிைம் என்ன? 
அ. 4.2 சதவீதெ் 

ஆ. 4.0 சதவீதெ்  

இ. 3.8 சதவீதெ் 

ஈ. 3.5 சதவீதெ் 

❖ 2020 டிச.4 அன்று நதடப ற்ை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  ைக் பகோள்தகக் குழு, வட்டி விகிைங்கதை 

ெோற்ைோெல் தவத்திருக்க முடிவுபசய்ைது. பரப்ப ோ வீைத்தை 4% எனவும் ைதலகீழ் பரப்ப ோ வீைத்தை 

3.35% எனவும் அக்குழு முடிவு பசய்துள்ைது. நிதியோண்டு 21’இல் பெய்யோன பெோத்ை உள்நோட்டு உற் த்தி 

-7.5% ஆக இருக்கும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ைது.  ைவீக்க விகிைம் அதிகெோக இருக்கும் 

என்றும் அக்குழு எதிர் ோர்க்கிைது. 

10.CLMV நோடுகள் என்பகவ கீழ்க்ைோணும் எந்ைப் பிரோந்திய அதெப்பிலும் உள்ைன? 
அ . ASEAN  

ஆ. கரென்மவல்த் 

இ. G20 

ஈ. G7 

❖ CLMV நோடுகள் என்பகவ கம்ப ோடியோ (C), லோபவோஸ் (L), மியோன்ெர் (M) ெற்றும் வியட்நோம் (V) ஆகிய 

நோடுைளோகும். அதவ, பைன்கிைக்கோசிய நோடுைள் சங்கத்தின் (ASEAN) உறுப்பினர்கைோகவும் உள்ைன. 

ஆைோவது இந்தியோ–CLMV வர்த்ைக ெோநோட்டின் பைோடக்க அெர்வின்ப ோது, இந்தியோ, CLMV நோடுகதை 

 ன்னோட்டு சூரிய ஆற்ைல் கூட்டணி ெற்றும் இந்தியோவின் பநகிழ்திைன் விநிபயோக சங்கிலி முயற்சியில் 

இதைவைற்கு அதைப்பு விடுத்ைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு ெற்றும் மீட்புப் ணிகள் துதையின் சோர்பில் உருவோக்கப் ட்டுள்ை, ‘தீ’ என்னும் 

திைன்ப சி பசயலிதய ெக்களின்  யன் ோட்டிற்கோக ெோண்புமிகு ைமிழ்நோடு முைலதெச்சர் க.  ைனிசோமி 

பைோடக்கிதவத்ைோர். ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு & மீட்புப் ணிகள் துதையின் பசதவகதை ப ோதுெக்கள் 

எளிதில் ப ைவும், தீ, வி த்து, பவள்ைம், ஆழ்துதைக்கிைறு வி த்து, வனவுயிரி மீட்பு, பவதி ெற்றும் நச்சு 

வளிக்கசிவு உள்ளிட்ட அவசர உைவிகளுக்கு இத்துதைதய ெக்கள் எளிதில் அணுகிடவும், நவீன 

பைோழில்நுட்  உைவியுடன் நோட்டிபலபய முைன்முதையோக ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு & மீட்புப் ணிகள் 

துதையோல், ‘தீ’ எனும் திைன்ப சி பசயலி உருவோக்கப் ட்டுள்ைது. 
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