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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ொன் இசிட்ர ா இயக்கத்துடன் ச ாடர்புடடய நாடு எது? 
அ. இத்தாலி 

ஆ. கியூபா  

இ. ஜொ்மனி 

ஈ. பிரான்ஸ் 

❖ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், கடைஞர்கள், ஊடகவியைாளர்கள் மற்றும் ஆர்வைர்கள் கியூொவின் ொன் 

இசிட்ர ா பி ாந்தியத்தில் கூடி, கைாச்ொ  செயற்ொடுகடள  ணிக்டக செய்வது குறித்  அந்  நாட்டின் 

விதிகளுக்கு எதிர்ப்புத் ச ரிவித் னர். எனரவ, இது சமாவிமியான்ரடா ொன் ஐசிட்ர ா அல்ைது ொன் 

இசிட்ர ா இயக்கம் (MSI) என்று அறியப்ெட்டது. 

❖ இந்  ஆண்டு நவம்ெரில் MSI உறுப்பினர் ஒருவர் டகது செய்யப்ெட்டமத அடுத்து, அ ன் உறுப்பினர்கள் 

உண்ணாவி  ம் ரமற்சகாண்டனர். பின்னர் அவர்கள் டகதுசெய்யப்ெட்டனர். கியூொ அ ொங்கம் 

அந் ப் ரொ ாட்டக்கா ர்கடள ஏகாதிெத்தியத்தின் முகவர்கள் என அடைக்கிறது. 

2.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற, ொயிண்ட் காலிமர் ெறடவகள் மற்றும் வனவுயிரிகள் ெ ணாையம் 

அடமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ஒடிசா 

❖  மிழ்நாட்டின் கீடைக்கடற்கட யில் அடமந்துள்ள ரகாடியக்கட  (காலிமர் முடன) ெறடவகள் மற்றும் 

வனவுயிரிகள் ெ ணாையத்திற்கு ெட்டடத் டை வாத்துகள் அண்டமயில் வைடெவந் ன. இந் ப் 

ெறடவகள் தீவி  வானிடையிலும் அதீ  உய த்திலும் ெறக்கும் திறன் செற்றடவயாகும். அடவ திசெத், 

மத்திய சீனா மற்றும் மங்ரகாலியாவிலிருந்து ஆயி க்கணக்கான டமல்கள் ெறந்து இங்கு வந்திருக்கக் 

கூடும். அடவ சொதுவாக குளிர்காைத்தில் இந்தியாவுக்கு இடம்செயர்கின்றன. 

3.ஏடை ைக்களுக்கு அடிப்ெடட மருத்துவ சிகிச்டெடய வைங்குவ ற்காக 2000 மினி கிளினிக்குகள் 

அடமக்கும் திட்டத்ட  ச ாடங்கியுள்ள அ சு எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ஒடிசா 
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❖ மாண்புமிகு  மிழ்நாடு மு ைடமச்ெர் எடப்ொடி க ெைனிொமி ெமீெத்தில் மாநிைம் முழுவதும் 2,000 மினி 

கிளினிக்குகள் அடமக்கும் திட்டத்ட  ச ாடங்கிடவத் ார். மடறந்  முன்னாள் மு ைடமச்ெர் செ 

செயைலி ாவின் நிடனவில் அடவ ‘அம்மா மினி கிளினிக்குகள்’ என அடைக்கப்ெடும். கிளினிக்குகள், 

ஏடை மற்றும் நலிவடடந்ர ாருக்கு அத்தியாவசிய சுகா ா  ரெடவகடள வைங்குவட  ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளன. இங்கு சிறு சிறு வியாதிகளுக்கு சிகிச்டெயளிக்கப்ெடும். இந்  நடவடிக்டகயின்மூைம் 

அ சு மருத்துவமடனகளின் சுடம ஓ ளவுக்குக் குடறயும். 

4.சகார ானா டவ ஸால் ொதிக்கப்ெட்ட மு ல் வனவுயிரியான உட்டா மிங்க் ொர்ந்  நாடு எது? 
அ. ெப்பான் 

ஆ. சீனா 

இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

ஈ. ஆஸ்திகரலியா 

❖ அசமரிக்காவின் ரவளாண்துடற ெமீெத்தில் ‘உட்டா மிங்க்’ என்னும் ஒரு வனவுயிரில் சகார ானா 

டவ ஸின் மு ல் ொதிப்டெ உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளது. முன்ன ாக, டவ ஸால் ொதிக்கப்ெட்ட வீட்டு 

மிங்குகடள சகால்ை சடன்மார்க் முடிவுசெய் து. உயிரியல் பூங்காக்களில் உள்ள புலிகள் மற்றும் வீட்டு 

பூடனகள் மற்றும் நாய்களிலும் COVID-19 டவ ஸ் ததொற்று காணப்ெட்டது. ஆனால் இது, COVID-19 

ச ாற்றுரநாயால் ொதிக்கப்ெட்ட மு ல் வனத்ட  இருப்பிடமாகக்சகாண்ட விைங்கு ஆகும். 

5. வங்காள விரிகுடா முழுவதும் கீழ்க்கொணும் எந்  வடக அடை நகர்ந்து  மிழ்நாடு மற்றும் ரக ளாடவ 

குறிடவத்து மடைசொழிகிறது? 
அ. கமற்குத்திசச அசலகள் 

ஆ. கீழ்த்திசச அசைகள்  

இ. ராஸ்பி அசைகள் 

ஈ. ஜெட் காற்கறாசட 

❖ இந்திய வானிடை ஆய்வு டமயத்தின் ெமீெத்திய அறிவிப்பின்ெடி, ெ வைான மடை அல்ைது இடியுடன் 

கூடிய மடை அல்ைது இடியுடன் கூடிய மடையானது  மிழ்நாடு, ரக ளா மற்றும் ச ற்கு தீெகற்ெத்தில் 

உள்ள ெகுதிகளில் மீண்டும் சொழியவுள்ளது. வங்காள விரிகுடா முழுவதும் சவகுரவகமாக நகரும் 

கீழ்த்திடெ அடைகள் சொதுவாக ச ற்கு தீெகற்ெ ெகுதிடய குறிடவக்கின்றன. சவப்ெமண்டை அடை 

அல்ைது சவப்ெமண்டை கீழ்த்திடெ அடை என்றும் அடைக்கப்ெடுகின்ற இது, ஒப்பீட்டளவில் குடறந்  

காற்றழுத் த்தின் ஒருெகுதியாகும். இது, சவப்ெமண்டைத்தின் குறுக்ரக கிைக்கிலிருந்து ரமற்கு ரநாக்கி 

நகர்ந்து ரமகமூட்டம் மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமடைடய ஏற்ெடுத்துகிறது. 

6. எஃகு துடறயில், நடப்ொண்டிற்கான (2020)  ங்கமயில் சுற்றுச்சூைல் ரமைாண்டம விருது செற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ . SAIL    ஆ. RINL  

இ. NMDC   ஈ. TATA Steel 
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❖ SAIL எனப்ெடும் இந்தியா எஃகு ஆடணயம், நடப்ொண்டுக்கான (2020)  ங்கமயில் சுற்றுச்சூைல் 

ரமைாண்டம விருட  இயக்குநர்கள் வாரியத்திடமிருந்து செற்றுள்ளது. இந்  விருட  ச ாடர்ந்து 

இ ண்டாவது ஆண்டாக SAIL நிறுவனம் சவன்றுள்ளது. SAIL என்ெது புது தில்லிடய தமைமையொகக் 

சகாண்ட இந்திய அ சுக்கு சொந் மான எஃகு  யாரிக்கும் நிறுவனமாகும். சுற்றுச்சூைடைப் ொதுகாக்க 

அந்நிறுவனம் ரமற்சகாண்ட ெல்ரவறு நடவடிக்டககள் இவ்விருதின்மூைம் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

7.கீழ்க்காணும் எம்மாநிைத்தில் அடமயவுள்ள நாட்டின் மிகப்செரிய புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் பூங்காவுக்கு 

பி  மர் நர ந்தி  ரமாடி அண்டமயில் அடிக்கல் நாட்டினார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. இராெஸ்தான் 

இ. குெராத்  

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ பி  மர் நர ந்தி  ரமாடி குெ ாத்திற்கு விெயம் செய்து ெல்ரவறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். கட்ச் மாவட்டத்தில் அடமயவுள்ள புதுப்பிக்கத் க்க எரிெக்தி பூங்காவானது கட்டி முடிக்கப்ெட் 

-டவுடன் நாட்டின் மிகப்செரிய புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் உற்ெத்தி பூங்காவாக இருக்கும். ஒரு 

முழுடமயான  ானியங்கி ொல் ெ ப்ெடுத்து ல் மற்றும் சொதி ஆடை மற்றும் கச்சின் மாண்ட்வியில் ஒரு 

கடல்நீட க் குடிநீ ாக்கும் ஆடைக்கும் அவர் அப்ரொது அடிக்கல் நாட்டினார். 

8. சூ த்தில் ெமீெத்தில் ெணியமர்த் ப்ெட்ட C-454 என்பது எந்  வடகயான இ ாணுவ வாகனமாகும்? 
அ. இசடமறிப்புப் படகு  

ஆ. கடற்புற ஆளில்லா வானூா்தி 

இ. கசரகயார கராந்துக் கப்பல் 

ஈ. ஜமத்துூா்தி 

❖ குெ ாத் ைொநிைத்தின் சூ த்தில் உள்ள ஹசி ா துடறமுகத்தில், இந்திய கடரைா  காவல்ெடடயின் C-

454 என்ற உள்நாட்டில் கட்டப்ெட்ட இடடமறிப்புப்ெடகு ெணியமர்த் ப்ெட்டது. இந்  இடடமறிப்புப்ெடகு 

ஹசி ாவில் உள்ள L&T கப்ெல்கட்டும் நிறுவனத் ால் கட்டப்ெட்ட ாகும். ஆைமற்ற நீரில் அதிரவகத்தில் 

இயங்கக்கூடிய ாகும் இந் ப்ெடகு. இந் ப் ெடகில் அதிநவீன வழிசெலுத்து ல் மற்றும்  கவல் ச ாடர்பு 

ொ னங்கள் சொருத் ப்ெட்டுள்ளன. 

9.இந்தியா ரொஸ்ட் ரெசமன்ட்ஸ் வங்கி ச ாடங்கியுள்ள புதிய கட்டணஞ்செலுத்  ெயன்ெடும் செயலியின் 

செயர் என்ன? 
அ. Post Pay 

ஆ. Dak Pay  

இ. IPPB Pay 

ஈ. Dak Digital 
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❖ அஞ்ெல் துடற மற்றும் இந்திய அஞ்ெல் துடற வங்கி, டிஜிட்டல் முடறயில் ெணம் செலுத்  ‘டாக் ரெ’ 

என்ற புதிய செயலிடய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் ெணப்ெரிமாற்ற ரெடவடய 

அளிக்கும் முயற்சியின் ஒருெகுதியாக, இந்  ‘டாக் ரெ’ செயலி ச ாடங்கப்ெட்டுள்ளது. ‘டாக் ரெ’ செயலி 

டிஜிட்டல் முடறயில் ெணம் செலுத்தும் ரெடவடய மட்டும் வைங்கவில்டை, நாடு முழுவதுமுள்ள  ொல் 

துடற சநட்சவார்க் மூைம் இந்திய அஞ்ெல் வங்கியின் டிஜிட்டல் வங்கி ரெடவகடளயும் வைங்குகிறது. 

10.நிதி நிடைத் ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக்கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு  டைடம ாங்கியவர் யார்? 
அ. பிரதமா் 

ஆ. நிதியசமச்சா்  

இ. ாிசா்வ் வங்கியின் ஆளுநா் 

ஈ. NITI ஆகயாக் தசலசமச் மசயை் அதிகாாி 

❖ மத்திய நிதி மற்றும் செருநிறுவன விவகா ங்களுக்கான அடமச்ெர் நிர்மைா சீ ா ாமன் நிதி நிடைத் 

 ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக் கவுன்சிலின் 22ஆவது கூட்டத்திற்கு  டைடம ாங்கினார். நாட்டின் 

 ற்ரொட ய உைகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு சொருளா ா  நிடைடம மற்றும் நிதி நிடைத் ன்டம 

குறித்து ஆய்வுசெய் ார். 

❖ மத்திய நிதியடமச்ெர், 2010ஆம் ஆண்டில் அடமக்கப்ெட்ட ஒரு  ன்னாட்சி ஒழுங்குமுடற அடமப்ொன 

நிதிநிடைத் ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக்கவுன்சிலின்  டைவ ாக உள்ளார். இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் 

ஆளுநர், நிதி செயைாளர்,  டைடம சொருளா ா  ஆரைாெகர், SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI ஆகியவற்மை 

தவிர ர டவயான ரவறு நெர்கடள நிதியடமச்ெர் இக்கவுன்சிலில் ரெர்க்கைாம். 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

