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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஓர் அண்மைய அறிக்கையின்படி, ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி 

மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைைளுக்ைொை புதிய வரம்பு என்ை? 
அ. ரூ. 1000 

ஆ. ரூ. 2000 

இ. ரூ. 3000 

ஈ. ரூ. 5000  

❖ ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைக்ைொை வரம்கப 2021 

ஜைவரி.1 முதல் 2,000 ரூபொயிலிருந்து 5,000 ஆை உயர்த்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. 

இந்த அறிவிப்பு, ரிசர்வ் வங்கியின் வளர்ச்சி ேற்றும் ஒழுங்குமுகற தைொள்கைைள் குறித்த அறிக்கையின் 

ஒரு பகுதியொகும். அட்கைைள் ேற்றும் UPI ஆகியவற்கறப் பயன்படுத்தி ததொைர்ச்சியொை பரிவர்த்தகை 

மேற்தைொள்வதற்ைொை வரம்பும் `5000 ஆை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

2.உறவுைகள வலுப்படுத்துவதற்ைொை, இந்தியொவுைன் ‘நட்பு சங்ைம்’ என்றதவொன்கற நிறுவவுள்ளதொை 

அறிவித்துள்ள நொடு எது? 
அ. சவுதி அரேபியா 

ஆ. ஓமான்  

இ. பிரேசில் 

ஈ. ஐக்கியப் ரபேேசு 

❖ அண்மையில் தேய்நிைரொை நகைதபற்ற இந்தியொ-ஓேொன் உகரயொைலின்மபொது, ‘ஓேொன்-இந்தியொ நட்பு 

சங்ைத்கத’ நிறுவவுள்ளதொை ஓேொன் அறிவித்தது. மேற்ைத்திய ஆசியொவில் தவளியுறவு அகேச்சைத்தின் 

தகலகேயில் இதுமபொன்றததொரு முயற்சி மேற்தைொள்வது இது முதன்முகறயொகும். 2019 டிசம்பரில், 

தவளியுறவு அகேச்சர் தஜய்சங்ைர், ஓேொன் நொட்டிற்கு தசன்றிருந்தமபொது, இந்தியொவும் ஓேொனும் ைைல் 

மபொக்குவரத்து குறித்த ஒப்பந்தத்தில் கைதயழுத்திட்ைை. 

3.மபொகத ேருந்துகள் ததொைர்பொை ஐநொ ஆகையத்தின் தகலகேயைம் அகேந்துள்ள இைம் எது? 
அ. வியன்னா  

ஆ. ஜெனிவா 

இ. ரோம் 

ஈ. வாஷிங்க்டன் D C 

❖ ஆஸ்திரியொவின் வியன்ைொகவ தகலகேயிைேொைக் தைொண்ை மபொகத ேருந்துைள் ததொைர்பொை ஐநொ 

ஆகையம் என்பது ஐநொ தபொருளொதொர ேற்றும் சமூை ைவுன்சிலின் (ECOSOC) ஆகையங்ைளுள் 

ஒன்றொகும். 
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❖ அண்கேயில், அவ்வொகையத்தின் ேறுகூட்ைப்பட்ை அேர்வின்மபொது, 53 உறுப்புநொடுைள், 1966ஆம் 

ஆண்டின் மபொகதப்தபொருள் மீதொை ஒற்கற தீர்ேொைத்தின் அட்ைவகை IV’இலிருந்து ைஞ்சொகவ நீக்ை 

வொக்ைளித்தை. அத்தீர்ேொைத்தில் அது தைொடிய ேற்றும் மபொகத ேருந்து எைப்பட்டியலிைப்பட்டிருந்தது. 

இந்தியொ உட்பை 27 உறுப்புநொடுைள் வொக்ைளித்தை. 

4. DCOAS (உத்தி) என்பது கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்பகையில் உருவொக்ைப்பைவுள்ள புதிய 

பதவியொகும்? 
அ. இந்திய இோணுவம்  

ஆ. இந்தியக் கடற்படட 

இ. இந்திய வான்படட 

ஈ. இந்தியக் கடரலாேக் காவல்படட 

❖ இரொணுவத்தில் ைட்ைகேப்பு சீர்திருத்தங்ைகளக் தைொண்டுவருவதற்ைொை நடுவைரசு இரொணுவப் 

பணியொளர்ைளின் துகைத்தகலவர் அல்லது DCOAS (உத்தி) என்ற புதிய பதவிகய அறிவித்துள்ளது. 

இந்தப்பதவிகய உருவொக்குவதற்ைொை திட்ைம் இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் ததொைங்ைப்பட்ைது. 

இரொணுவ நைவடிக்கைைளுக்ைொை தகலகே இயக்குநர் (DGMO) ேற்றும் இரொணுவ புலைொய்வுக்கான 

தகலகே இயக்குநர் (DGMI) ஆகிமயொரின் பணிைகள DCOAS மேற்பொர்கவயிட்டு, துகை தகலகே 

இரொணுவ தகலவருக்கு அறிக்கையளிப்பொர். 

5. கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ேொநிலத்தில் குறியிைப்பட்ை வரகுக்மைொழிைள், அண்கேயில் ததலுங்ைொைொ 

ேொநிலத்துக்கு பறந்துதசன்றை? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குெோத்  

இ. ஆந்திேப் பிேரதசம் 

ஈ. ஒடிசா 

❖ குஜரொத் ேொநில வைத்துகறயொல் குறியிைப்பட்ை இரண்டு வரகுக்மைொழிைளுள் ஒன்று ததலுங்ைொைொ 

ேொநிலத்திற்கு பறந்து தசன்றுள்ளது. பொவ்நைரில் உள்ள மவளொவதரில் அகேந்துள்ள தவளிேொன் மதசிய 

பூங்ைொவில் அந்த வரகுக்மைொழி குறியிைப்பட்டிருந்தது. வரகுக்மைொழிைள் தங்ைளது இைப்தபருக்ை ைொலத் 

-திற்குப் பிறகு இந்தியொவின் மேற்குப்பகுதியிலிருந்து தீபைற்ப இந்திய நிலப்பரப்புக்கு குடிதபயர்கின்றை 

என்பகத இது உறுதிப்படுத்துகிறது. 

6. மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைம் அகேந்துள்ள இடம் எது? 
அ. மும்டப 

ஆ. டநனிடால் 

இ. ஜசன்டன 

ஈ. புரன  
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❖ மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைேொைது (NIN) புமை நைரில் அகேந்துள்ளது. NIN’இன் தற்மபொகதய 

ைட்ைைம், “பொபு பவன்” எை அகைக்ைப்படுகிறது. ைொந்திஜி இங்கு தங்கியிருந்தமபொது பல்மவறு இயற்கை 

ேருத்துவ பரிமசொதகைைகள மேற்தைொண்ைொர். மேலும் பல்மவறு மதசிய ேற்றும் பன்ைொட்டு நிைழ்வுை 

-ளுக்கும் ஏற்பொடு தசய்தொர். AYUSH அகேச்சைம், புமைவின் மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைத்தின் 

வரவிருக்கும் புதிய வளொைத்திற்கு, “நிசர்க் கிரொம்” என்று தபயரிை பரிந்துகரத்துள்ளது. 

7.பிரைொஷ் சிங் பொதல் என்பவர் கீழ்க்ைொணும் எந்த ேொநிலத்தின் முன்ைொள் முதலகேச்சரொை இருந்தொர்? 
அ. ஹாியானா 

ஆ. பஞ்சாப்  

இ. உத்தேகண்ட் 

ஈ. ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

❖ பஞ்சொபின் முன்ைொள் முதலகேச்சரும், ஷிமரொேணி அைொலிதளம் ைட்சியின் தகலவருேொை பிரைொஷ் 

சிங் பொதல், ‘பத்ே விபூஷன்’ விருகத அரசுக்கு திருப்பியளித்துள்ளொர். நடுவைரசு தைொண்டுவந்த 

மவளொண் சீர்திருத்தங்ைளுக்கு எதிரொை தைது எதிர்ப்கபக்ைொட்டுவதற்ைொை அவர் இந்த விருகத 

திருப்பியளித்துள்ளொர். ைைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு இம்ேதிப்புமிக்ை விருது வைங்ைப்பட்ைது. 

8.இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுகேயத்தின் ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கீழ்க்ைொணும் எந்த வகை அணில் 

அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது? 
அ. ஜபாிய மலாயன் அணில்  

ஆ. பறக்கும் அணில் 

இ. இந்திய மடல அணில் 

ஈ. பசும் புதா் அணில் 

❖ ேத்திய சுற்றுச்சூைல், வைம் ேற்றும் ைொலநிகல ேொற்ற அகேச்சைத்தின்கீழ், இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 

கேயம் மேற்தைொண்ை இத்தகைய முதலொம் ஆய்வில், தபரிய ேலொயன் அணில்ைள் அழிவின் விளிம்பில் 

உள்ளை. 2050ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவில் தபரிய ேலொயன் அணில்ைளின் எண்ணிக்கை 90 சதவீத 

அளவுக்கு குகறயக்கூடும் எை அது ைணித்துள்ளது. அரசொங்ைத்தொல் நைவடிக்கை எடுக்ைப்பைொவிட்ைொல், 

இவ்வகை இைங்ைள் இந்தியொவிலிருந்து முற்றிலுேொை அழிந்துமபொைக்கூடும். 

9. நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலக ைண் நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 
அ . Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity  

ஆ. Life of Soil 

இ. Soil and Nature 

ஈ. Conserve Soil to Conserve World 

❖ நலேொை ேண்ணின் முக்கியத்துவம் ேற்றும் ேண் வளங்ைளின் நிகலயொை மேலொண்கே குறித்த 

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவதற்ைொை ஒவ்மவொர் ஆண்டும் டிசம்பர்.5 அன்று உலைம் முழுவதும் உலை 
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ேண் நொளொை தைொண்ைொைப்படுகிறது. உைவு ேற்றும் மவளொண்கே அகேப்பின் திட்ைத்தின்படி, “Keep 

soil alive, protect soil biodiversity” என்பது நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலை ேண் நொளுக்ைொை ைருப் 

தபொருளொகும். பன்ைொட்டு ேண் அறிவியல் சங்ைம், இந்நொகளக்தைொண்ைொை 2002’இல் பரிந்துகரத்தது. 

10. NITI ஆமயொக்கின் முன்னனற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை, 2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில் 

முதலிைத்கதப் பிடித்த ேொமித் ேொவட்ைம் அகேந்துள்ள ேொநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. மிரசாேம்  

ஈ. மத்திய பிேரதசம் 

❖ மிமசொரம் ேொநிலத்தின் ேொமித் ேொவட்ைம், NITI ஆமயொக்கின் முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை, 

2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில் முதலிைத்கதப் பிடித்தது. பீைொர் ேொநிலத்தின் பொங்ைொ ேற்றும் 

ஒடிசொ ேொநிலத்தின் ததங்ைைல் ஆகியை முகறமய இரண்ைொவது ேற்றும் மூன்றொவது இைங்ைகளப் 

தபற்றுள்ளை. ஆறு வளர்ச்சிக்கூறுைளில் 112’க்கும் மேற்பட்ை முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைள் மேற் 

-தைொண்ை முன்மைற்றத்கத NITI ஆமயொக் ேதிப்பிட்டுள்ளது. 
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