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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020-2025 இராசாளி பாதுகாப்புக்கான சசயல்திட்டத்தின்படி, எத்தனன மாநிலங்களில் இராசாளி 

பாதுகாப்பு மற்றும் இனப்சபருக்கம் னமயம் இருக்கும்? 
அ. இரண்டு 

ஆ. ஐந்து  

இ. பத்து 

ஈ. பதினைந்து 

❖ 2020-2025 இராசாளி பாதுகாப்புக்கான சசயல்திட்டத்தின்படி, தமிழ்நாடு, உத்தரபிரததசம், திரிபுரா, 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களிலும் தலா ஒரு இராசாளி பாதுகாப்பு மற்றும் 

இனப்சபருக்கம் னமயம் அனமயப்சபறும். கால்நனடகளுக்கான புதிய ஊக்கமருந்து அல்லாத அழற்சி 

எதிர்ப்பு மருந்துகளின் வணிக ரீதியான விற்பனனக்கு முன்னதாக அனவ இராசாளிகளில் பரிதசாதிக்க 

-ப்பட தவண்டும் என்றும் இந்தத்திட்டம் பரிந்துனரத்துள்ளது. இந்தச்சசயல்திட்டத்னத ததசிய வனவுயிரி 

வாரியம் அங்கீகரித்துள்ளது. 

2.இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா சுழற்சி சபாருளாதாரம் தேக்கத்தானன (I-ACE) நடத்தவுள்ள அனமப்பு எது? 
அ. பாதுகாப்பு அனைச்சகை் 

ஆ. அடல் புத்தாக்க இயக்கை்  

இ. நிதியனைச்சகை்  

ஈ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

❖ 2020 டிச.7 மற்றும் 8 ஆகிய தததிகளில், இந்திய-ஆஸ்திதரலிய சுழற்சி சபாருளாதார தேக்கத்தானன 

ஆஸ்திதரலிய காமன்சவல்த் அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் இனைந்து அடல் 

புத்தாக்க இயக்கம் நடத்துகிறது. சிறந்து விளங்கும் மாைாக்கர்கள், துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் இரு 

நாடுகளின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் சதாழில்நிறுவனங்களால், புத்தாக்க சதாழில்நுட்பத் தீர்வுகனள 

கண்டறிதல் மற்றும் தமம்படுத்துதல் குறித்து இந்நிகழ்ச்சியின்தபாது கவனஞ்சசலுத்தப்படும். 

3.அண்னமயில், இந்திய மற்றும் கனடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், எந்த நாகரிக காலத்தில் பால் உற்பத்தி 

தமற்சகாண்டதற்கான ஆதாரங்கனளக் கண்டறிந்துள்ளனர்? 
அ. சிந்து சைவவளி நாகாிகை்  

ஆ. வைசவபாடடாைிய நாகாிகை்  

இ. எகிப்திய நாகாிகை் 

ஈ. டராைாைிய நாகாிகை் 

❖ கிமு 2500’இல் சிந்து சமசவளி நாகரிகத்தில் பால் உற்பத்தி இருந்தனத இந்தியா மற்றும் கனடானவச் 

சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு கண்டுபிடித்துள்ளது. பாலுற்பத்தியின் ஆரம்பகால ஆதாரம் இதுவாகும். 

குஜராத்தின் கிராமப்புறப் பகுதியான தகாட்டாடா பத்லியின் சதால்சபாருள் தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
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மட்பாண்டங்களின் எச்சத்தின் தவதியியல் பகுப்பாய்வின் அடிப்பனடயில் இந்த முடிவுகள் கினடத்தன; 

அம்முடிவுகள் அவற்றில் பால் லிப்பிட்கள் இருப்பனதக் காட்டின. 

4.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘IndiGenomes’ என்பதை சவளியிடும் நிறுவனம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. CSIR  

இ. ISRO 

ஈ. AIIMS 

❖ அறிவியல் மற்றும் சதாழிலக ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் (CSIR) சதாகுதி ஆய்வகங்களான – CSIR -

மரபணுத் தைொகுதியியல் & ஒருங்கினைந்த உயிரியல், தில்லி மற்றும் ஐதராபாத்தின் CSIR-சசல்லுலார் 

& மூலக்கூறு உயிரியல் னமயம் ஆகியனவ இந்திய மரபணுக்கள் குறித்த ஓராய்னவ தமற்சகாண்டன. 

‘நியூக்ளிக் ஆஸிட் ரிசர்ச்’ என்ற அறிவியல்பூர்வ இதழில் சவளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, உலகளாவிய 

மாதிரிகளில் 32.23% தனித்துவமானதாக உள்ளது. அனவயனனத்தும் இந்தியாவில் இருந்து வரினசப் 

-படுத்தப்பட்ட மாதிரிகளில் மட்டுதம காைப்படுகின்றன. 

5.அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, NISAR சசயற்னகக்தகானள, எந்நாட்தடாடு இனைந்து இந்தியா 

ஏவவுள்ளது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. ஐக்கிய அவைாிக்க நாடுகள்  

இ. ஜப்பாை் 

ஈ. இஸ்டரல் 

❖ 2+2 உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உனரயாடலுக்குப்பிறகு சவளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்னகயின்படி, 

NASA-ISRO சசயற்னக துனள ராடார் (NISAR) சசயற்னகக்தகாள் ஆனது 2022’க்குள் ஏவப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உனரயாடலுக்குப் பிறகு, இந்தியாவும் அசமரிக்காவும் விண்சவளி 

சூழல் விழிப்புைர்வு தகவல்கனளப் பகிர்ந்துசகாள்ள முடிவுசசய்தன. இந்திய விண்சவளி ஆய்வு 

னமயம் (ISRO) மற்றும் ததசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்சவளி நிர்வாகம் (NASA) ஆகியனவ 

சசயற்னகக்தகானள விண்ணில் சசலுத்துவதில் ஒத்துனழக்கும். 

6.ஐக்கிய நாடுகளின் நடப்பொண்டுக்கொன (2020) உலகளாவிய காலநினல சசயற்பாட்டாளர் விருனத 

சவன்ற இந்திய அனமப்பு எது? 
அ . Global Himalayan Expedition  

ஆ. Indian Youth Climate Network 

இ. Greenpeace India 

ஈ. Wildlife Trust of India 
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❖ ஐக்கிய நாடுகளின் நடப்பாண்டுக்கான (2020) உலகளாவிய காலநினல சசயற்பாட்டாளர் விருது 

சவன்றவர்களுள் ஒருவராக இந்தியானவச்சார்ந்த Global Himalayan Expedition அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

GHE என்பது ஓர் இந்திய அனமப்பாகும்; இது, சதானலதூர சமூகங்களுக்கு சூரிய ஆற்றனல அணுக 

உதவுவதற்காக சுற்றுலானவயும் சதாழில்நுட்பத்னதயும் பயன்படுத்துகிறது. இது, ஐக்கிய நாடுகளின் 

காலநினல மாற்றம் சதாடர்பான கட்டனமப்பின் இனையதளத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

7.’ Global Investment Trends Monitor’ என்ற ைதைப்பில் அறிக்தகதயொன்தற தெளியிட்டுள்ள அதைப்பு 

எது? 
அ. உலக வபாருளாதார ைை்றை் 

ஆ. வா்த்தகை் ைற்றுை் டைை்பாடு வதாடா்பாை ஐநா கூட்டனைப்பு  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. பை்ைாட்டுச் வசலவாணி நிதியை் 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வர்த்தகம் & முதலீட்டு அனமப்பான UNCTAD, “உலகளாவிய முதலீட்டு தபாக்குகள் 

கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. இவ்வறிக்னகயின் அண்னமய பதிப்பின்படி, 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபாது நடப்பு 2020ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் உலகளாவிய 

அந்நிய தநரடி முதலீடு 49% அளவுக்கு சரிந்துள்ளது. இந்தச்சரிவு COVID-19 சதாற்றின் சபாருளாதார 

சநருக்கடியால் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்னகயின்படி, வளர்ந்த சபாருளாதாரங்கள் அந்நிய தநரடி 

முதலீட்டில் மிகப்சபரிய வீழ்ச்சினயக் கண்டுள்ளன. 

8. அண்னமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ஆரஞ்சு னலன் சமட்தரா இரயில்’ தசனவ சதாடங்கப்பட்டுள்ள 

நாடு எது? 
அ. சீைா 

ஆ. இந்தியா 

இ. பாகிஸ்தாை்  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

❖ லாகூரில் சீனா-பாகிஸ்தான் சபாருளாதார வழித்தடத்தின் (CPEC)கீழ் முதல் தபாக்குவரத்து திட்டத்னத 

பாகிஸ்தான் அண்னமயில் சதாடங்கினவத்தது. இந்தத் திட்டம், ஆறாண்டுகாலத்தில், $2.2 பில்லியன் 

அசமரிக்க டாலர் சசலவில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லாகூர் ஆரஞ்சு னலன் சமட்தரா இரயில், சீன- 

பாகிஸ்தான் உறவுகளின் அனடயாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. 250,000’க்கும் தமற்பட்ட மக்கள் இந்த 

இரயில் தசனவனயப் பயன்படுத்தி பயணிக்க முடியும். 

9.சபண்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன்கனள வழங்குவதற்காக எந்தத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ததசிய திறன் 

தமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் கூட்டினைந்துள்ளது? 
அ. டபஸ்புக்   ஆ. னைக்டராசாப்ட்  

இ. வவாிடசாை்  ஈ. காக்ைிசண்ட் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்               2020 நவம்பர் 01 & 02 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

❖ னமக்தராசாப்ட் நிறுெனம் அண்னமயில் ததசிய திறன் தமம்பாட்டுக் கழகத்துடன் கூட்டினைந்ததாக 

அறிவித்தது. இக்கூட்டாண்னம, அடுத்த 10 மாதங்களில் இந்தியாவில் உள்ள இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட 

சபண்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன்கனள வழங்குவனத தநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. 70 ம.தநரத்திற்கும் 

தமலான பாடத்திட்ட உள்ளடக்கத்னத னமக்தராசாப்ட் இலவசமாக வழங்கவுள்ளது. 

10.அந்நிய தநரடி முதலீட்டு (FDI) சகாள்னக ஆவைத்தின் அடுத்த பதிப்னப சவளியிட்டுள்ள நடுவண் 

அனமச்சகம் எது? 
அ. வணிகை் ைற்றுை் வதாழிற்துனற அனைச்சகை்  

ஆ. வவளியுறவு அனைச்சகை் 

இ. நிதியனைச்சகை் 

ஈ. எாிசக்தி அனைச்சகை் 

❖ மத்திய வணிகம் மற்றும் சதாழிற்துனற அனமச்சகம் சமீபத்தில் அதன் ஒருங்கினைந்த அந்நிய தநரடி 

முதலீட்டு சகாள்னக ஆவைத்தின் அடுத்த பதிப்னப சவளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் சசய்யப்பட்ட 

அனனத்து மாற்றங்கனளயும் இந்த ஆவைம் இனைத்துள்ளது. 

❖ ஊக்குவிப்பு & உள்நாட்டு வணிகத்னத தமம்படுத்துவதற்கான துனறயின்ன்படி, இப்புதிய சுற்றறிக்னக, 

அக்தடாபர் 15 முதல் நனடமுனறக்கு வந்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Secure Application for Internet–SAI என்ற செய்தியிடல் செயலியய உருவாக்கியுள்ள ஆயுதப்பயட எது? 
அ. இந்தியக் கடற்படட 

ஆ. இந்திய இராணுவம்  

இ. இந்திய வான்படட 

ஈ. இந்தியக் கடல ாரக் காவ ்படட 

❖ ‘பாதுகாப்பான இயையப்பயன்பாடு’ என்ற சபயரிலான தகவல் பரிமாற்ற திறன்பபசி செயலியய ஆத்ம 

நிர்பார் பாரத் இயக்கத்தின்கீழ் இந்திய இராணுவம் உருவாக்கியுள்ளது. இது, ஆண்ட்ராய்டு தளத்தில் 

இயையம் வாயிலாக ஒலி-ஒளி அயைப்பு பெயவகள், குரல் மற்றும் தகவல் பரிமாற்ற பெயவகயள 

பாதுகாப்புடன் வைங்கும். 

❖ இது, ‘end-to-end’ குறியாக்க செய்தியிடல் செறிமுயறயய உபபயாகித்து உருவாக்கப்பட்ட வணிக 

ரீதியிலான தகவல் பரிமாற்ற செயலிகளான வாட்ஸ்ஆப், சடலிகிராம் ஆகியவற்யறப் பபான்றதாகும். 

பதயவக்கேற்ப மாற்றப்படக்கூடிய குறியீட்டு முயற, உள்ளூர் உள் பெயவயகங்கள் ஆகிய பாதுகாப்பு 

அம்ெங்களுடன் Secure Application for Internet - SAI செயலி திகழ்கிறது 

2.நிலம் மற்றும் சொத்துப் பதிவுக்காக, ‘தரணி’ என்ற வயலதளத்யத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு 

எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. ஆந்திர பிரலதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ சதலுங்கானா மாநில முதலயமச்ொர் பக ெந்திரபெகர் இராவ் அண்யமயில் நிலம் மற்றும் சொத்துப் 

பதிவுக்காக, ‘தரணி’ என்ற வயலதளத்யத சதாடங்கியவத்தார். இதன்மூலம், நிலம் மற்றும் சொத்துப் 

பதிவுகளுக்கு தகவல் சதாழில்நுட்ப பெயவகயளப் பயன்படுத்திய முதல் மாநிலமாக சதலுங்கானா 

மாநிலம் மாறியுள்ளது. இந்த வயலதளத்தில் பதிபவற்றப்படாத சொத்து விவரங்கள் ெட்டத்துக்குப் 

புறம்பானதாக கருதப்படுவபதாடு, அயவ மீண்டும் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கவும்படாது. 

3.அண்யமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘DRIP’ திட்டத்துடன் சதாடர்புயடய துயற எது? 
அ. அடை புனரடமப்பு  

ஆ. க ்வி 

இ. தகவ ் ததாழி ்நுட்பம் 

ஈ. நாலனா ததாழி ்நுட்பம் 

❖ உலக வங்கி, ஆசிய கட்டயமப்பு முதலீட்டு வங்கி ஆகியவற்றின் நிதியுதவியுடன், அயை புனரயமப்பு 

மற்றும் பமம்பாட்டு நிதியுதவி திட்டத்தின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட பணிகயள பமற்சகாள்ள 
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பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி தயலயமயிலான சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அயமச்ெரயவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் தமிழ்ொட்டில் உள்ள 59 அயைகள் உட்பட, ொடு முழுவதும் 736 

அயைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பமம்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்திற்கு `10,211 பகாடி 

செலவிடப்படவுள்ளது. பத்தாண்டு காலத்தில் இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும். 

4.ெலவாழ்வு & மருந்துத்துயறயில் ஒத்துயைப்பு ெல்கும் இந்தியாவிற்கும் எந்ொட்டிற்கும் இயடபயயான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் யகசயழுத்திட ெடுவையமச்ெரயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. கம்லபாடியா  

ஆ. இலங்கை 

இ. லநபாளம் 

ஈ.  ாலவாஸ் 

❖ ெலவாழ்வு & மருந்துத்துயறயில் இந்தியா-கம்பபாடியாவுக்கு இயடபயயான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தி 

-ற்கு பிரதமர் ெபரந்திர பமாடி தயலயமயிலான அயமச்ெரயவக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வைங்கப்பட்டது. 

இந்த இருொட்டு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தினால் ெலவாழ்வுத்துயறயில் இந்தியா, கம்பபாடியா ொடுகள் 

இயடபயயான கூட்டு முயற்சிகள் மற்றும் சதாழில்நுட்ப தயாரிப்புகளுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும். இந்த 

ஒப்பந்தம், இருொடுகளியடபயயான ெல்லுறயவ பமலும் வலுப்படுத்தும். இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

யகசயழுத்திடும் ொளிலிருந்து ஐந்தாண்டு வயர இந்த ஒப்பந்தம் அமலில் இருக்கும். 

5.தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தர் பயாபகஷ் தியாகியய பணியியடநீக்கம் செய்தவர் யார்? 
அ. குடியரசுத்தட வா்  

ஆ. பிரதமா் 

இ. தி ் ி முத டமச்சா் 

ஈ. துகை நிகல ஆளுநர், தில்லி 

❖ தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தர் பயாபகஷ் தியாகியய இந்தியக் குடியரசுத்தயலவர் இராம் 

ொத் பகாவிந்த் பணியியடநீக்கம் செய்துள்ளார். தில்லி பல்கயலக்கைக ெட்டவிதிகளின்கீழ், கடும் 

முயறபகடு, கடயமகயள மீறுதல், அதிகார துஷ்பிரபயாகம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பற்ற தன்யம ஆகியவ 

-ற்றின் அடிப்பயடயில் இப்பணியியடநீக்கம் பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. தியாகி, கடந்த 2016 மார்ச்சில் 

தில்லி பல்கயலக்கைக துயைபவந்தராக நியமிக்கப்பட்டார். 

6.ஷாங்காய் ஒத்துயைப்பு அயமப்பின் (SCO) அயல்ொட்டு வர்த்தகம் மற்றும் சபாருளாதார அயமச்ெர்கள் 

பங்பகற்ற 19ஆம் கூட்டத்திற்கு தயலயமதாங்கியவர் யார்? 
அ . பியூஷ் லகாய ்  

ஆ. நலரந்திர லமாடி 

இ. நிா்ம ா சீதாராமன் 

ஈ. S தெய்சங்ைர் 
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❖ மத்திய வணிகம் மற்றும் சதாழிற்துயற அயமச்ெர் பியூஷ் பகாயல், 19ஆவது ஷாங்காய் ஒத்துயைப்பு 

அயமப்பின் (SCO) அயல்ொட்டு வர்த்தகம் மற்றும் சபாருளாதார அயமச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கு தயலயம 

தாங்கினார். SCO’இன் தயலயமயகம் சீனத்தின் ஷாங்காயில் உள்ளது. சீனா, இந்தியா, கிர்கிஸ் 

குடியரசு, கஜகஸ்தான், பாகிஸ்தான், இரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான் மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய எட்டு 

உறுப்புொடுகயள SCO தன்னேத்கத சகாண்டுள்ளது. 

7.இந்திய வானியல ஆய்வுயமயத்தின் அறிக்யகயின்படி, கீழ்க்ோணும் எந்தப் பருவமயை, இந்தியாவில் 

இருந்து முழுயமயாக விலகிவிட்டது? 
அ . ததன்லமற்குப் பருவமடழ  

ஆ. வடகிழக்குப் பருவமடழ 

இ. பின்னடடயும் பருவமடழ 

ஈ. குளிா்கா  பருவமடழ 

❖ 2020 அக்படாபர்.28 அன்று சதன்பமற்குப் பருவமயை இந்தியாவிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகியதாக 

இந்திய வானியல ஆய்வுயமயம் சதரிவித்துள்ளது. வடகிைக்குப் பருவமயை சதாடங்கியுள்ளதாகவும் 

அது சதரிவித்துள்ளது. வடகிைக்குப் பருவமயையின்கீழ் (பின்னயடயும் பருவமயை என்றும் அயைக்கப்ப 

-டுகிறது) தமிழ்ொடு, புதுச்பெரி, ஆந்திர பிரபதெ மாநிலத்தின் சில பகுதிகள், கர்ொடகா மற்றும் பகரளா 

ஆகிய மாநிலங்களில் மிகக்கனமயை சபாழியும். 

8.கீழ்க்ோணும் எந்த அயமப்பு, எரிெக்தி அயமச்ெகத்துடன் இயைந்து, ‘Electricity Access in India and 

Benchmarking Distribution Utilities’ என்ற அறிக்யகயய சவளியிட்டுள்ளது? 
அ. பி ் & தம ிை்டா லகட்ஸ் அறக்கட்டடள 

ஆ. NITI ஆய ரை்  

இ. நிதி ஆடையம் 

ஈ. மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுடற ஆடையம் 

❖ NITI ஆபயாக், ராக்சபல்லர் அறக்கட்டயள மற்றும் ஸ்மார்ட் பவர் இந்தியா ஆகியயவ இயைந்து 

‘இந்தியாவில் மின்ொர பயன்பாடு மற்றும் விநிபயாக அயமப்புகயள ஒப்பிடுதல்’ என்னும் அறிக்யகயய 

சவளியிட்டன. பத்து மாநிலங்களில் ெடத்தப்பட்ட ஆய்வில், இந்தியாவின் கிராமப்புற மக்கள்சதாயகயில் 

65 ெதவீதத்யத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வயகயில் 25,000’க்கும் பமற்பட்படார் கலந்துசகாண்டனர். 

❖ ஆய்வில் கலந்துசகாண்டவர்களில் 87% பபர் சதாகுப்பு ொர்ந்த மின்ொரத்யத பயன்படுத்துகின்றனர். 

13% பபர் சதாகுப்புொராத மின்ொரத்யத பயன்படுத்துகின்றனர் (அ) மின்ொரத்யத பயன்படுத்தவில்யல. 

9.பத்தாவது இந்தியா-ஐக்கியப்பபரரசு சபாருளாதார மற்றும் நிதியியல் பபச்சுவார்த்யதயில் இந்தியாயவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர் யார்? 
அ. உள்துடற அடமச்சா்  ஆ. நிதியடமச்சா்  

இ. பிரதமா்    ஈ. தவளியுறவு அடமச்சா் 
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❖ COVID-19 மீட்புப்பணிகள் குறித்த பத்தாவது இந்தியா-ஐக்கியப்பபரரசு சபாருளாதார மற்றும் நிதியியல் 

பபச்சுவார்த்யதயில் நிதியயமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாயவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். 

காசைாலிக்காட்சிமூலம் இந்தச் ெந்திப்பு ெடந்தது. COVID-19 மீட்புப்பணிேள் குறித்த அனுபவங்கயளப் 

பகிர்ந்துசகாள்வயதயும், சதாற்றுபொய்களின்பபாது சபாருளாதார மீட்சிக்கான சகாள்யககயள செயல் 

-படுத்துவயதயும் இந்த மாொடு பொக்கமாகக்சகாண்டது. 

10.அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு வைங்குவதற்கு மபொதா நியறபவற்றியுள்ள மாநிலம் 

எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ததலுங்கானா 

இ. ஆந்திர பிரலதசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ NEET கதர்வில் ததரிய அரசுப்பள்ளிகயளச்பெர்ந்த மாைாக்கருக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7.5% இட 

ஒதுக்கீடு வைங்குவதற்கான மபொதாயவ தமிழ்ொடு அரசு ெமீபத்தில் நியறபவற்றியுள்ளது. தமிழ்ொட்டு 

ஆளுெர் பன்வரிலால் புபராகித், ெமீபத்தில் இந்த மபொதாவுக்கு தனது ஒப்புதயல வைங்கியுள்ளார். இந்த 

மபொதாவின்படி, மாநில அரொல் நிர்வகிக்கப்சபறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பமல்நியல 

வகுப்பு வயர பயின்றவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7.5% இட ஒதுக்கீடு கியடக்கும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்கா’ அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. பீகாா்  

ஆ. குஜராத்  

இ. உத்தர பிரததசம் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ குஜராத் ைாநிலத்தின் நர்ைதா ைாவட்டத்தில் உள்ள சகவாடியாவில் ‘ஜங்கிள் ெொரி’ என அமைக்கப்ெடும் 

ெர்தார் ெடடல் விலங்கியல் பூங்காமவ பிரதைர் நடரந்திர டைாடி ெமீெத்தில் திறந்து மவத்தார். இந்த 

விலங்கியல் பூங்கா, ‘ஒற்றுமை சிமல’க்கு மிகவருகில் அமைக்கப்ெட்டுள்ளது. டைலும், ‘ஆடராக்கியா 

டவன்’ என்ற ஒன்மறயும் பிரதைர் திறந்து மவத்தார். சுைார் நானூறு வமகயான தாவரம் ைற்றும் ைர 

வமககமள இந்தப் பூங்கா சகாண்டுள்ளது. 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’ என்ெது இந்தியாவுக்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இமடயிலான கூட்டு ஆமையக் கூட்டத்துடன் சதாடர்புமடயது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. மமக்ஸிதகா  

இ. பிதரசில் 

ஈ. ஐக்கியப் தபரரசு 

❖ 8ஆவது இந்திய-சைக்ஸிடகா கூட்டு ஆமையக் கூட்டைானது அண்மையில் காசைாலிக்காட்சிமூலம் 

நமடசெற்றது. இந்தக்கூட்டத்திற்கு இந்திய சவளியறவு அமைச்ெர் S சஜய்ெங்கரும் சைக்ஸிக பிரதிநிதி 

ைார்செடலா எப்ரார்ட்டும் தமலமைதாங்கினர். இருநாடுகளும், சொருளாதார ஆற்றமல ஊக்குவிக்கவும், 

அவர்களின், ‘சிறப்புரிமையுமடய கூட்டாண்மை’மய வலுப்ெடுத்தவும் அப்டொது ஒப்புக்சகாண்டன. 

3. QCI’உடன் இமைந்து, உட்கட்டமைப்புத்துமறக்கு, ‘டதசிய திட்டம் & திட்ட டைலாண்மைக் சகாள்மக 

கட்டமைப்பு’ ஒன்மற அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. நிதி ஆணையம் 

ஆ. NITI ஆதயாக்  

இ. ததசிய வளா்ச்சிக் கழகம் 

ஈ. உலக வா்த்தக அணமப்பு 

❖ இந்தியாவின் உட்கட்டமைப்புத்துமறயில் தீவிர சீர்த்திருத்தங்கமளக் சகாண்டுவரும் வமகயில் NITI 

ஆடயாக், இந்திய தரக்கவுன்சில் ஆகியமவ இமைந்து டதசிய திட்டம் ைற்றும் திட்ட டைலாண்மைக் 

சகாள்மக கட்டமைப்பு முன்சனடுப்மெத் சதாடங்கியுள்ளன. 
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❖ ைத்திய ொமலப்டொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ொமலகள், சிறு, குறு & நடுத்தரத் சதாழில் நிறுவனங்கள் 

அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி, இந்திய திட்ட நமடமுமற ைற்றும் திட்டடைலாண்மைக்கான ‘இந்திய உட்கட் 

-டமைப்பு அறிவுொர் முமற’ என்ற நூமல சவளியிட்டார். 

4.வைக்குமரஞர்கட்கு காப்பீடு வைங்குவதற்காக ̀ 40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ள இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரடதெம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. தில்லி  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. தகரளம் 

❖ டதசிய தமலநகரத்தில் வசிக்கும் வைக்குமரஞர்களுக்கு ைருத்துவ காப்பீடு வைங்குவதற்காக தில்லி 

அமைச்ெரமவ, `40 டகாடிக்கும் அதிகைான நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முதலமைச்ெர் 

வைக்குமரஞர்கள் நலத்திட்டத்தின்கீழ், `5 லட்ெம் ைருத்துவ காப்பீடு ைற்றும் `10 லட்ெம் ஆயுள் காப்பீடு 

வைங்கப்ெடுகிறது. வைக்குமரஞர்களின் நலனுக்காக இந்நிதிமயப் ெயன்ெடுத்துவதற்கான வழிகமள 

ெரிந்துமரக்க, 13 டெர் சகாண்ட குழு இராடகஷ் குைார் கன்னா தமலமையில் அமைக்கப்ெட்டது. 

5.எந்தத் தயாரிப்பின் உற்ெத்தி, விற்ெமன, இறக்குைதி ைற்றும் வணிகம் ஆகியவற்றிற்கு BIS குறியீட்மட 

அரசு கட்டாயைாக்கியுள்ளது? 
அ. மடிக்கைினிகள் 

ஆ. அணலதபசிகள் 

இ. ததால் பாதைிகள்  

ஈ. ணகக்கடிகாரங்கள் 

❖ BIS குறியீடற்ற எந்தசவாரு டதால் ொதணிகமளயும் உற்ெத்தி செய்யடவா, விற்கடவா, வணிகம் 

செய்யடவா, இறக்குைதி செய்யடவா (அ) டெமித்து மவக்கடவா முடியாது என இந்திய அரசு அறிவித்து 

உள்ளது. சதாழிற்துமற & உள்நாட்டு வணிகத்மத ஊக்கப்ெடுத்துவதற்கான துமற இந்த அறிவிப்மெ 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்மக, இந்தியாவில் ைலிவான டதால் சொருட்களின் இறக்குைதிமயக் 

கட்டுப்ெடுத்துவமத டநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

6.கீழ்க்காண்ெனவற்றுள் அண்மையில் கப்ெல் அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்ெட்ட வமரவு ைடொதா எது? 
அ . கடதலார கப்பல் தபாக்குவரத்து மதசாதா  

ஆ. வழிமசலுத்தலுக்கு உதவும் மதசாதா 

இ. முதன்ணம துணைமுக அதிகாாிகள் மதசாதா 

ஈ. ததசிய நீா்வழித்தடங்கள் மதசாதா 
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❖ கடடலார கப்ெல் டொக்குவரத்து ைடொதா -2020’க்கான வமரவு அறிக்மகமய சொதுைக்கள் ைற்றும் 

கப்ெல் டொக்குவரத்து துமறயினரின் ஆடலாெமனக்காக ைத்திய கப்ெல் டொக்குவரத்து அமைச்ெகம் 

அண்மையில் சவளியிட்டது. 

❖ கப்ெல் டொக்குவரத்துத் துமறயின் இமையதளத்தில் இந்த வமரவு ைடொதா சவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 

சொதுைக்கள் இதுகுறித்த தங்களது கருத்துக்கமள அனுப்ெலாம். 

7. “SERB POWER” திட்டைானது அரொங்கத்தால் எந்தப் பிரிமவ இலக்காகக்சகாண்டு சதாடங்கப்ெட்டது? 
அ. சுயவுதவிக் குழுக்கள் 

ஆ. மதருதவார வியாபாாிகள் 

இ. உழவா்கள் 

ஈ. மபை் அைிவியலாளா்கள்  

❖ அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெத் துமறயில் ெணியாற்றுவதற்கு செண் அறிவியலாளர்கமள ஊக்குவிக்கும் 

டநாக்கில் பிரத்டயகைாக வடிவமைக்கப்ெட்ட SERB POWER (Promoting Opportunities for Women in 

Exploratory Research) திட்டத்மத அறிவியல் & சதாழில்நுட்ெ அமைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. இந்திய 

அரசின் அறிவியல் & சதாழினுட்ெத்துமறயின் ெட்டரீதியான அமைப்ொன அறிவியல் ைற்றும் சொறியியல் 

ஆராய்ச்சி வாரியம் (SERB) இந்தத் திட்டத்மத செயல்ெடுத்துகிறது. 

8.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ANTRIX கைகம் என்பது எவ்வமைப்பின் வணிகப் பிரிவாகும்? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ ANRIX கார்ப்ெடரஷன் என்ெது இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையத்தின் (ISRO) வணிகப்பிரிவாகும். இது 

விண்சவளித்துமறயின் நிர்வாக கட்டுப்ொட்டின்கீழ் செயல்ெடுகிறது. 2005ஆம் ஆண்டில் செயற்மகக் 

டகாள் ஒப்ெந்தத்மத இரத்து செய்ததற்காக செங்களூமரச் ொர்ந்த துளிர் நிறுவனைான டதவாஸ் ைல்டி 

மீடியாவிற்கு $1.2 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் இைப்பீடு வைங்குைாறு ெமீெத்தில் அசைரிக்க நீதிைன்றம் 

ANTRIX கார்ப்ெடரஷனிடம் டகாரியுள்ளது. 

9.T20 கிரிக்சகட்டில் 1000 சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 
அ. விராட் தகாலி 

ஆ. கிைிஸ் மகய்ல்  

இ. ஆை்ட்தர ரஸ்ஸல் 

ஈ. ஈதயான் தமாா்கன் 

❖ கிங்ஸ் சலவன் ெஞ்ொப் அணிக்காக விமளயாடும் கிறிஸ் சகய்ல், ெமீெத்தில் T20 கிரிக்சகட்டில் 1000 

சிக்ஸர்கமள அடித்த முதல் கிரிக்சகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச்ொதமனமய புரிந்தார். 690 சிக்ஸர்கமள 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                      2020 நவம்பர் 04 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

அடித்த கீடரான் சொல்லார்ட் இப்ெட்டியலில் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளார். IPL 2020’இன் தற்டொமதய 

ெதிப்பில், கிறிஸ் சகய்ல், இதுவமர சைாத்தம் 276 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

10.ைங்களூரு வானூர்தி நிமலயத்மத ஐம்ெதாண்டுக்கு குத்தமகக்கு எடுத்துள்ள குழுைம் எது? 
அ. ாிணலயன்ஸ் குழுமம் 

ஆ. GMR உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம் 

இ. அதானி குழுமம்  

ஈ. GVK ஆை்ைல் மை்றும் உட்கட்டணமப்பு நிறுவனம் 

❖ அண்மையில், அதானி குழுைைானது ைங்களூரு ென்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத நிர்வகிக்கும் 

சொறுப்மெ மகப்ெற்றியது. PPP முமறமூலம் ைங்களூரு, அகைதாொத் ைற்றும் லக்டனா ஆகிய மூன்று 

வானூர்தி நிமலயங்களின் செயற்ொடுகள், டைலாண்மை & டைம்ொட்டுக்கான ெலுமக ஒப்ெந்தங்கள் 

இந்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் உள்நாட்டு வான் டொக்குவரத்து அமைச்ெகத்தால் மகசயழுத்திடப்ெட்டன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கல்வியின் நிலை குறித்த ஆண்டறிக்கக (ASER) 2020’இன்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 

எத்ைகை சைவீைம் கபர் கேரகை ஆன்கைன் வகுப்புகளுக்காை அணுககைப் பபறுகின்றைர்? 
அ. 11  

ஆ. 16 

இ. 24 

ஈ. 37 

❖ கிராமப்புற இந்தியா முழுவதும் சீரற்ற முலையில் 60,000 மாணாக்கரிடம் பைாகைகபசி வாயிைாக 

கமற்பகாண்ட கருத்துக்ககட்பின் அடிப்பகடயில், கல்வி நிகை குறித்ை அறிக்கக - 2020 சமீபத்தில் 

பவளியிடப்பட்டது. இந்ை அறிக்ககயின்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 11% கபருக்கு மட்டுகம 

கேரகை இகணயவழி வகுப்புகளுக்காை அணுகல் கிகடக்கின்றது. கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைக 

-ளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைருக்கு மட்டுகம இகணயவழிக் கற்றல் அணுகல் இருந்ைது. ோட்டில் 

நிைவும் டிஜிட்டல் சமத்துவமின்கமகய இந்ை அறிக்கக பவளிப்படுத்துகிறது. 

2.அண்கமயில் திறக்கப்பட்ட, “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” என்பைன் கருப்பபாருள் என்ை? 
அ. பெருமை 

ஆ. ஒற்றுமை  

இ. நேர்மை 

ஈ. ஒருமைெ்ெரடு 

❖ அண்கமயில், பிரைமர் கமாடி குஜராத் மாநிைத்தின் ேர்மைா மாவட்டத்தில் உள்ள பகவாடியாவில், சிகை 

வளாகத்கைச் சுற்றியுள்ள 17 சுற்றுைாத் திட்டங்ககளத் திறந்து கவத்ைார். சர்ைார் பகடலின் பிறந்ைோள் 

கைசிய ஒற்றுகம ோளாக பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பிரைமரால் பைாடங்கிகவக்கப்பட்ட இந்ை 17 சுற்றுைாத் திட்டங்களும், “ஒற்றுகம” என்ற கருப்பபாருளின் 

கீழ், “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” எை அகழக்கப்படுகின்றை. 

3. பபாது விவகாரங்கள் அட்டவகண-2020’இல் சிறந்ை முகறயில் நிர்வகிக்கப்படும் மாநிைமாக கைர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ பபாது விவகாரங்களுக்காை கமயம் பவளியிட்ட பபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2020’இன்படி, ககரள 

மாநிைம், பபரிய மாநிைங்கள் பிரிவில் சிறந்ை ஆளுகக உகடய மாநிைமாக அறிவிக்கப்பட்டது.  
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❖ நிர்வாக பசயல்திறனின் அடிப்பகடயில் மாநிைங்கள் ைரவரிகசப்படுத்ைப்பட்டுள்ளை. ககரளத்கைத் 

பைாடர்ந்து ைமிழ்ோடு, ஆந்திர பிரகைசம் மற்றும் கர்ோடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளை. இப்பட்டியலில் 

ககடசி இடத்தில் உத்ைர பிரகைச மாநிைம் உள்ளது. 

4.பிரகமாஸ் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணகய கசாைகை பசய்ைைற்காக, அண்கமச் பசய்திகளில் 

இடம்பபற்ற, ‘கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணி’, எந்ை மாநிைத்கை அடிப்பகடயாகக் பகாண்டைாகும்? 
அ. தைிழ்ேரடு  

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர 

❖ வங்காள விரிகுடாவில், சுககாய் கபார் விமாைத்திலிருந்து, ’பிரகமாஸ்’ என்ற சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக 

ஏவுககணயின் புதிய பதிப்கப இந்திய வான்பகட பவற்றிகரமாக கசாைகை பசய்ைது. இவ்விமாைம் 

ைஞ்சாவூகரச் சார்ந்ை கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணிக்கு பசாந்ைமாைைாகும். அண்கமயில், இந்தியா, 

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணயாை, ‘பிரகமாகசயும்’ கதிர்வீச்சு 

எதிர்ப்பு ஏவுககணயாை ‘ருத்ரம்-1’ஐயும் பரிகசாதித்ைது. 

5.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘ஆரம்ப்’ என்பது எந்ைப் பயைாளிகளுடன் பைாடர்புகடயது? 
அ. உழவர்கள் 

ஆ. குடிமைெ்ெணிகள் ெயிற்சிபெறுை் அதிகரரிகள்  

இ. கல்லுூரி ைரணக்கர்கள் 

ஈ. கீழ்நிலைப் பணியாளா்கள் 

❖ ‘ஆரம்ப்’ என்ற பபயரில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுக்காை ஒருங்கிகணந்ை 

அடிப்பகடப் பயிற்சித் திட்டமாைது கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டில் முைன்முகறயாக பைாடங்கப்பட்டது. 

சமீபத்தில், பிரைமர், LBSNAA முகசாரியில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுடன் 

காபணாலிக்காட்சியின் ஊடாக கைந்துகரயாடிைார். இது, ‘AARAMBH’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

6.வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாகத்திற்காை திட்டத்கை பைாடங்கியுள்ள மாநிைம் / யூனியன் பிரகைசம் 

எது? 
அ. ெஞ்சரெ் 

ஆ. நகரளர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. ஒடிசர 

❖ சத்தீஸ்கர் மாநிை முைைகமச்சர் பூகபஷ் பாககல், அண்கமயில், பபாது வழங்கல் முகறகமமூைம் 

வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிகய விநிகயாகிக்கும் திட்டத்கை பைாடங்கிைார். பமய்நிகராக, மாநிை உருவாை 

ோளன்று பைாடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், ஊட்டச்சத்து குகறபாடு மற்றும் இரத்ைகசாகக ஆகியவற்கற 
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ஒழிப்பதில் உைவுவகை கோக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இரும்பு, கவட்டமின் B12 மற்றும் கபாலிக் 

அமிைம் ஆகியவற்றின் கைகவயாகும் இச்பசறிவூட்டப்பட்ட வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி. 

7.ஏகழக்குடும்பங்கள் மற்றும் அரசு அலுவைகங்களுக்கு ‘இைவச இகணயம்’ திட்டத்கை முைன்முைலில் 

பைாடங்கிய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ இந்ை ஆண்டு டிசம்பர் மாைத்திற்குள் மாநிைத்தில் உள்ள பள்ளிகள், அரசு அலுவைகங்கள் மற்றும் ஏகழ 

வீடுகளுக்கு இைவச, அதிகவக இகணயத்கை வழங்க ககரள மாநிை அரசு இைக்கு பகாண்டுள்ளது. 

இைன்மூைம், இதுகபான்ற திட்டத்கை அறிமுகப்படுத்திய முைன்கம மாநிைமாக ககரளா மாறியுள்ளது. 

இது, ேடுவணரசின் பாரத்பேட் திட்டத்திற்கு ஒத்ைைாகும். ககரள கண்ணாடியிகழ வகையகமப்புத் 

திட்டம் அல்ைது KFON, பபாதுத்துகற நிறுவைமாை பாரத் எபைக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் ைகைகமயிைாை 

கூட்டகமப்பிற்கு இைற்காை ஒப்பந்ைத்கை வழங்கியுள்ளது. 

8. COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ உருவாக்குவைற்காக ஒரு நிமிட இகணயவழி விகளயாட்கட 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. IIT திை்ைி 

ஆ. IIT பைட்ரரஸ்  

இ. IIT பகளகரத்தி 

ஈ. IIT ககாரக்பூா் 

❖ பமட்ராஸ் இந்திய பைாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (IIT) மாணவர்கள், COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவைற்காக ஒரு டிஜிட்டல் விகளயாட்கட உருவாக்கியுள்ளைர். சிறார்கள் மத்தியில் விழிப்புண 

-ர்கவ ஏற்படுத்துவகை கோக்கமாகக்பகாண்ட இந்ை விகளயாட்டு 12 பமாழிகளில் இைவசமாகக் 

கிகடக்கப்பபறுகிறது. இந்ை விகளயாட்டு, பிரபை ‘சூப்பர் கமரிகயா’ விகளயாட்கட அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இன்பவஸ்ட் இந்தியாவுடன் இலைந்து, “உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு” என்றபவான்கற 

அகமக்கவுள்ள மத்திய அகமச்சகம் எது? 
அ. வணிகை் & பதரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஆ. ேலவரழ்வு & குடுை்ெேல அமைச்சகை் 

இ. ேிதியமைச்சகை் 

ஈ. AYUSH அலைச்சகை்  
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❖ AYUSH துகறயின் திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்கு உைவும் வககயில், AYUSH துகற அகமச்சகம், இன்பவஸ்ட் 

இந்தியா என்ற நிறுவைத்துடன் இகணந்து ‘உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு’ ஏற்படுத்ைவுள்ளது. 

AYUSH அகமச்சகத்தின் உத்திகள் மற்றும் பகாள்கக ேடவடிக்கககளுக்கு ஆைரவாக இந்ைப் பிரிவு 

பசயல்படும். AYUSH அகமச்சகத்தின் திட்டங்ககள பசயல்படுத்ை இன்பவஸ்ட் இந்தியா அகமப்பு ைைது 

பயிற்சிபபற்ற நிபுணர்ககள பணியில் ஈடுபடுத்தும். 

10.அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் கபாட்டியில் பவன்ற சஞ்சீத் என்பவருடன் பைாடர்புகடய விகளயாட்டு எது? 
அ. F1 காா் பந்தயை் 

ஆ. குத்துச்சண்மட  

இ. ெளு துூக்குதல் 

ஈ. சதுரங்கை் 

❖ 91 கிகைா பிரிவில் ோண்டஸில் ேடந்ை அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் சர்வகைச குத்துச்சண்கட கபாட்டியில் 

இந்திய குத்துச்சண்கட வீரர் சஞ்சீத் ைங்கப்பைக்கம் பவன்றார். 52 கிகைா பிரிவில் அமித் பங்கல் ைங்கம் 

பவன்றார். காயம் காரணமாக கபாட்டியாளர் பவளிகயறிய காரணத்ைால் 75 கிகைா பிரிவில், ஆஷிஷ் 

குமார் ைங்கம் பவன்றார். கவீந்ைர் சிங் பிஷ்ட் பவள்ளிப்பைக்கம் பவன்றார். இகவயல்ைாமல், இந்தியா, 

கமலும் மூன்று பவண்கைப்பைக்கங்ககள பவன்றது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ ஆகிய மாநிலங்ேள், கீழ்க்ோணும் 

எந்ேத் கேதியில் உருவாக்ேப்பட்டன? 
அ. நவம்பர் 1  

ஆ. நவம்பர் 2 

இ. நவம்பர் 3 

ஈ. நவம்பர் 4 

❖ நவ.1ஆம் கேதி, ேமிழ்நாடு, கேரளா, ஹரியானா, மத்திய பிரகேசம், சத்தீஸ்ேர் மற்றும் ேர்நாடோ கபான்ற 

பல இந்திய மாநிலங்ேள் உருவாக்ேப்பட்டன. அந்ே நாள் மாநில நாள் அல்லது மாநில உருவாக்ேம் நாள் 

என அங்கீேரிக்ேப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர பிரகேசம், ேமிழ்நாடு, ேர்நாடோ, மத்திய பிரகேசம் மற்றும் கேரளா 

ஆகியவவ 1956’இல் உருவாக்ேப்பட்டன. பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா 1966’இல் உருவாக்ேப்பட்டன. 

2.தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள தவளியிட்டுள்ள அவமச்சேம் எது? 
அ. கனரக த ரழிற்சரலைகள் அலமச்சகம் 

ஆ. உள்துலற அலமச்சகம் 

இ. வணிகம் & த ரழிற்துலற அலமச்சகம் 

ஈ. த ரழிைரளர் & வவலைவரய்ப்பு அலமச்சகம்  

❖ தோழிற்துவற உறவுேள் குறியீடு, 2020’க்ோன வவரவு விதிேவள நடுவண் தோழிலாளர் மற்றும் 

கவவலவாய்ப்பு அவமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. இவ்விதிேள், பணியாளர்ேவள பணிநீக்ேம் தசய்வேற்கு 

பணியமர்த்துநர்ேளுக்கு தநகிழ்வுத்ேன்வமவய அதிேரிக்கும் என எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. தோழிலாளர் 

சங்ேங்ேள் ோங்ேள் பணிநிறுத்ேம் கமற்தோள்வேற்கு முன்னோே முன்னறிவிப்வப வழங்ே கவண்டும் 

என்றும் அது ேட்டவளயிடுகிறது. தோழிலாளர் குறியீடுேவள, 2021 ஏப்.1 முேல் தசயல்படுத்ே அரசாங்ேம் 

இலக்கு வவத்துள்ளது. 

3. BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம், 2020’ஐ நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந் ியர 

ஆ. பிவரசிை் 

இ. இரஷ்யர  

ஈ. சீனர 

❖ BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளத்தின் முக்கியமான ஆண்டு நிேழ்வான BRICS வர்த்ேே ேருத்துக்ேளம், 

2020 ஆனது அக்கடாபர்.20-28 வவர இரஷ்யாவால் நடத்ேப்பட்டது. இரஷ்யாவின் வர்த்ேே மற்றும் 

தோழிற்துவற கசம்பர் ேவலவர் BRICS வணிே ேவுன்சிலின் ேற்கபாவேய ேவலவராே உள்ளார். 

“BRICS Business Partnership: Common Vision for Sustainable Inclusive Development” என்ற தலைப்பில் 

ோத ாலிக்ோட்சி வழியாே இந்ேக் ேருத்துக்ேளம் நவடதபற்றது. 
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4.வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே, எந்ே அவமப்வப அரிசி ஆவலேளுடன் 

இவ ந்துதோள்ள அரசு கேட்டுக்தோண்டுள்ளது? 
அ. இந் ிய உணவுக் கழகம்  

ஆ. உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு 

இ. ஆற்றை் மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் 

ஈ. உைக உணவு ்  ிட்டம் 

❖ வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாேத்வே அதிேரிப்பேற்ோே அரிசி ஆவலேளுடன் ஒப்பந்ேம் தசய்யுமாறு 

இந்திய உ வுக் ேழேத்திடம் (FCI) கேட்டுக்தோள்ளப்பட்டுள்ளோே அரசாங்ேம் அறிவித்துள்ளது. நியாய 

விவலக் ேவடேள் மற்றும் பிற நலத்திட்டங்ேள்மூலம் வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிவய வழங்குமாறு, அந்ேக் 

ேழக்ேத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது. “வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி குறித்ே நடுவ ரசின் திட்டம் மற்றும் தபாது 

வழங்ேல் முவறவம வழியாே விநிகயாகித்ேல்” என அவடயாளம் ோ ப்பட்ட 15 மாநிலங்ேளில் ஐந்து 

மாநிலங்ேள், ேலா ஒரு மாவட்டத்தில் இேவன தசயல்படுத்துகின்றன. 

5.அண்வமச் தசய்திேளில் இடம்தபற்ற, ருதுஜா கபாசாகலவுடன் தோடர்புவடய விவளயாட்டு எது? 
அ. சதுரங்கம் 

ஆ. தடன்னிஸ்  

இ. இறகுப்பந் ரட்டம் 

ஈ. ஹாக்கி 

❖ எகிப்தின் ஷர்ம் எல் கஷக்கில் நவடதபற்ற $15,000 டாலர் பரிசுத்ததொலை தைொண்ட ITF தபண்ேள் 

தடன்னிஸ் கபாட்டியின் இறுதிப் கபாட்டியில், தசக் குடியரசின் அன்னா சிஸ்கோவாவவ 6-3, 7-5 

என்ற தசட் ே க்கில் வீழ்த்தி இந்திய தடன்னிஸ் வீரர் ருதுஜா கபாசகல (24) ஒற்வறயர் பட்டத்வே 

தவன்றார். அவர் முன்னாள் ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியனும் கேசிய மேளிர் சாம்பியனும் ஆவார். 

6.அண்வமயில், இயற்வேக்ைொன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) தவளியிட்ட ஓரரறிக்வேயின்படி, அடுத்ே 

சில பத்ோண்டுேளில் எத்ேவன இந்திய நேரங்ேள் நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும்? 
அ. ஐந்து 

ஆ. ப ்து 

இ. இருபது 

ஈ. முப்பது  

❖ இயற்வேக்ோன உலேளாவிய நிதியம் (WWF) சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்வேயின்படி, அடுத்ே 

சில ேசாப்ேங்ேளில் முப்பது இந்திய நேரங்ேளில் நீர் பற்றாக்குவறயானது அதிேரிக்கும். ‘WWF Water 

Risk Filter’ அறிக்வேயின்படி, தஜய்ப்பூர், தோல்ேத்ோ, தபங்ேளூரு, மும்வப உள்ளிட்ட முப்பது இந்திய 

நேரங்ேள் ேடுவமயான நீர் பற்றாக்குவறவய எதிர்தோள்ளும். 
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❖ உலதேங்கிலும் உள்ள நேரங்ேளில் வசிக்கும் கோடிக்ே க்ோன மக்ேள் அதீே நீர் பற்றாக்குவறவய 

எதிர்தோள்ளக்கூடும் என்றும் அவ்வறிக்வே மதிப்பிட்டுள்ளது. 

7.மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ ந்து MSME ேடன் நலக் குறியீட்வட 

தவளியிட்டுள்ள அவமப்பு எது? 
அ. பரர  வங்கி 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

இ. இந் ிய சிறு த ரழிை்கள் வமம்பரட்டு வங்கி 

ஈ. டிரரன்ஸ் யூனியன் CIBIL  

❖ டிரான்ஸ் யூனியன் CIBIL ஆனது மத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்ே அவமச்சேத்துடன் இவ ந்து 

‘MSME ேடன் நலக்குறியீட்வட’ தவளியிட்டுள்ளது. இக்குறியீடு, இந்தியாவில் MSME துவறயின் வளர்ச்சி 

மற்றும் வலிவமவய அளவிடுகிறது. 

❖ MSME ேடன் நலக்குறியீடானது TransUnion CIBIL நிறுவனத்ோல் ேடன்ேள் வழங்கும் நிறுவனங்ேள் 

மற்றும் வங்கிேளால் வழங்ேப்பட்ட ேடன் ேரவவப் பயன்படுத்தி ேயாரிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

8.வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்வவ (Business Expectation Survey) நடத்துகிற அவமப்பு எது? 
அ. NITI ஆவயரக் 

ஆ. வ சிய பயன்பரட்டு தபரருளர ரர ஆரரய்ச்சிக் கவுன்சிை்  

இ. வ சிய புள்ளியியை் அலுவைகம் 

ஈ. இந் ிய த ரழிற்துலறகள் கூட்டலமப்பு 

❖ வணிே எதிர்பார்ப்பு ஆய்விவன கேசிய பயன்பாட்டு தபாருளாோர ஆராய்ச்சிக்ோன ேவுன்சில் (NACER) 

நடத்துகிறது. இந்ே ஆய்வறிக்வேயின்படி, இந்தியாவில் வணிே நம்பிக்வேக் குறியீடானது ஆண்டின் 

முேல் ோலாண்டில் 46.4 ஆேக்குவறந்து, நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோலாண்டில் 65.5 ஆே உயர்ந்து 

ோ ப்படுகிறது. NCAER என்பது புது தில்லியில் அவமந்துள்ள, தபாருளாோரத்வே அடிப்பவடயாேக் 

தோண்ட ஒரு இலாப-கநாக்ேற்ற மதியுவரயேமாகும். நந்ேன் நிலகேனி, NCAER நிர்வாேக் குழுவின் 

ேவலவராேவும், Dr கசேர் ஷா, NCAER’இன் ேற்கபாவேய தலைலம இயக்குநராேவும் உள்ளனர். 

9.அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான்விழாவவ நிவனவுகூரும் வலையில் கீழ்க்ைொணும் 

எந்ேதவான்வற அஞ்சல் துவற தவளியிட்டுள்ளது? 
அ. நிலனவு அஞ்சை் லை 

ஆ. நிலனவு நரணயம் 

இ. சிறப்பு அஞ்சை் உலற  

ஈ. பு ிய பண ் ரள் 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்பம், சுோோரம் மற்றும் குடும்பநலம், புவி அறிவியல் துவறேளின் 

அவமச்சர் Dr ஹர்ஷ் வர்ேன் மற்றும் மத்திய அஞ்சல், ேல்வி, மின்னணு மற்றும் ேேவல் தோழில்நுட்பத் 
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துவற இவ யவமச்சர் சஞ்சய் கோத்கர ஆகிகயார் அறிவியல் & தோழில்நுட்பத் துவறயின் தபான் 

விழாவவக் குறிக்கும் வவேயிலான அஞ்சல் துவறயின் சிறப்பு அஞ்சல் உவறவய புது தில்லியில் நடந்ே 

நிேழ்ச்சியில் தவளியிட்டனர். 

10.ோற்றின் ேரகமம்பாட்டிற்ோே, 15 மாநிலங்ேளுக்கு, நடுவ ரசு, எவ்வளவு நிதியுேவி அறிவித்துள்ளது? 
அ. ரூ.1000 ககாடி 

ஆ. ரூ.2000 வகரடி 

இ. ரூ.2200 வகரடி  

ஈ. ரூ.2500 வகரடி 

❖ பதிவனந்ோம் நிதி ஆவ யத்தின் பரிந்துவரேளின் அடிப்பவடயில், மத்திய அரசு 15 மாநிலங்ேளுக்கு 

`2200 கோடி நிதியுேவிவய அறிவித்துள்ளது. திறன் கமம்பாட்டு நடவடிக்வேேவள கமற்தோள்வேன் 

மூலம் இந்ே மாநிலங்ேளில் ோற்றின் ேரத்வே கமம்படுத்ே இந்நிதியுேவி பயன்படுத்ேப்படும். ோற்றின் 

ேர கமம்பாட்டிற்ோே வழங்ேப்படும் மானியத்தின் முேல் ேவவ  இதுவாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மூன்றாவது முமறயாக எந்த நாட்டின் 

ெட்டப்பெரமவக்கு மீண்டும் பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார்? 
அ. நியூசிலாந்து 

ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

இ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

❖ இந்திய வம்ொவளிமயச் ொர்ந்த ஜனநாயக பெரமவ உறுப்பினரான இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி 

சதாடர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 47 

வயதான அவர், எண்ணப்ெட்ட சைாத்த வாக்குகளில் எழுெது ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான வாக்குகமளப் 

செற்றதாகக் கூறப்ெடுகிறது. இவரது குடும்ெம் தமிழ்நாட்டில் வசித்து வந்தது. இவர் முதன்முதலாக கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அசைரிக்க பிரதிநிதிகள் ெமெக்கு பதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டார். 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லுஹ்ரி நிமல-I நீர்மின் திட்டம் அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரபதசெ் 

ஆ. ஹிொச்சல பிரபதசெ்  

இ. பீகாா் 

ஈ. அஸ்ஸாெ் 

❖ 210 MW லுஹ்ரி நிமல-1 நீர்மின் திட்டத்திற்கு 1,810 பகாடி ரூொய் முதலீடு செய்யும் திட்டத்திற்கு ைத்திய 

அமைச்ெரமவ அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது இைாச்ெல பிரபதெத்தின் சிம்லா ைற்றும் குலு 

ைாவட்டங்களில் ொய்ந்பதாடும் ெட்லுஜ் ஆற்றில் அமைந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தால் ஆண்டுக்கு 758.20 

மில்லியன் அலகு மின்ொரம் உற்ெத்தி செய்யப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்மத, 

ெத்லுஜ் ஜல் வித்யுத் நிகாம் லிட் செயல்ெடுத்துகிறது. 

3.பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், எந்த நகரத்தில், ‘சுற்றுலா உதவி மையம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. வாரணாசி 

ஆ. மெசூரு 

இ. குருவாயூா்  

ஈ. பவளாங்கண்ணி 

❖ ைத்திய சுற்றுலாத்துமறயின் பிரொத் திட்டத்தின்கீழ், “குருவாயூரின் வளர்ச்சி, பகரளா” என்ற செயரில் 

சதாடங்கப்ெட்ட சுற்றுலா உதவி மையத்மத ைத்திய சுற்றுலா (தனிப்சொறுப்பு) ைற்றும் கலாச்ொரத்துமற 

இமணயமைச்ெர் பிரகலாத் சிங் ொட்டீல் காசணாலிக்காட்சி வாயிலாகத் சதாடங்கிமவத்தார். 
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❖ Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) திட்டைானது சுற்றுலா 

அமைச்ெகத்தால் 2014-15’இல் சதாடங்கப்ெட்டது. குறிப்பிட்ட யாத்திமர ைற்றும் ொரம்ெரிய தலங்களின் 

ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சிமய இது பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

4.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற கூட்டுப்ெணிக்குழுவில், இந்தியாவுடன் சதாடர்புமடய நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. ஆஸ்திபரலியா 

❖ முதலீடுகள் சதாடர்ொன இந்தியா-ஐக்கிய அரபு அமீரக உயர்ைட்ட கூட்டுப்ெணிக் குழுவின் எட்டாவது 

கூட்டத்மத இந்தியா சைய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு ைத்திய அமைச்ெர் பியூஷ் 

பகாயல் ைற்றும் அபுதாபி அமீரகத்தின் நிர்வாக ெமெ உறுப்பினர் பெக் ஹபைத் பின் மெயீத் அல் நயான் 

ஆகிபயார் தமலமைதாங்கினர். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இமடயிலான சொருளா 

-தார உறமவ பைம்ெடுத்துவதற்காக, கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் கூட்டுப்ெணிக்குழு உருவாக்கப்ெட்டது. 

5.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, T N கிருஷ்ணனுடன் சதாடர்புமடய துமற எது? 
அ. அரசியல் 

ஆ. இமச  

இ. விமளயாட்டு 

ஈ. இலக்கியெ் 

❖ இந்தியாவின் புகழ்செற்ற கர்நாடக இமெக்கமலஞரான T N கிருஷ்ணன் அண்மையில் தனது 92ஆம் 

வயதில் சென்மனயில் காலைானார். பகரளத்மத பிறப்பிடைாகக்சகாண்ட இவர், கடந்த 1940’களின் 

முற்ெகுதியில் சென்மனக்கு புலம்செயர்ந்தார். ‘ெத்ை விபூஷன்’, இமெ அகாடமியின் ‘ெங்கீத கலாநிதி’ 

உட்ெட ெல்பவறு விருதுகமள அவர் செற்றுள்ளார். தில்லி ெல்கமலக்கழகத்தின் இமெக்கல்லூரி & 

இமெப்ெள்ளி ைற்றும் நுண்கமல ஆகியவற்றில் ஆசிரியராகவும் ெணியாற்றியுள்ளார். 

6.ஐம்ெதுக்கும் பைற்ெட்ட கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவதற்காக, எந்த ைத்திய 

அமைச்ெகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் பிரெர் ொரதி மகசயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ . ெின்னணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ்  

ஆ. தகவல் மதாடா்பு அமெச்சகெ் 

இ. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமெச்சகெ் 

ஈ. அறிவியல் & மதாழில்நுட்ப அமெச்சகெ் 

❖ இந்திய சொது ஒலிெரப்புத்துமறயான பிரொர் ொரதி, ைத்திய மின்னணு ைற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ெ 

அமைச்ெகத்தின்கீழ் செயல்ெடும் ொஸ்கராச்ொரியா விண்சவளி ெயன்ொடுகள் ைற்றும் புவி தகவலியல் 

பதசிய நிறுவனத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 நவம்பர் 07 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

❖ இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம், 51 DTH கல்வி சதாமலக்காட்சி அமலவரிமெகமளத் சதாடங்குவமத 

பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் கிராைப்புற ைற்றும் சதாமலதூர ெகுதியில், ஒவ்சவாரு 

வீட்டுக்கும் தரைான கல்விொர் நிகழ்ச்சிகள் சென்றமடயும். அமனவருக்கும் கல்வி வழங்கும் அரசின் 

பநாக்கத்மத நிமறபவற்றும் வமகயில் இந்த முயற்சி அமையும். 

7. MyGov ஆனது கீழ்க்காணும் எந்த அமைப்பின் ஒத்துமழப்புடன், ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவாமல’ ஏற்ொடு 

செய்துள்ளது? 
அ . ஐநா மபண்கள் அமெப்பு  

ஆ. உலக மபாருளாதார ென்றெ் 

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

❖ ஐநா செண்கள் அமைப்பும் இந்திய அரசும் (MyGov) இமணந்து நடத்திய, ‘COVID-19 ஸ்ரீ ெக்தி ெவால்’ 

விருது, ைகளிர் நடத்தும் 6 துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. செருைளவிலான செண்களிடம் 

தாக்கத்மத ஏற்ெடுத்தும் வமகயில் பிரச்ெமனகளுக்குத் தீர்வுகாணுதல் (அ) COVID-19’க்கு எதிரான 

பொரில் உதவுவதற்கான புதுமையான தீர்வுகளுடன் செயல்ெடும் செண்கள் நடத்தும் துளிர் நிறுவனங் 

-கமள ஊக்குவிக்கும் பநாக்கத்துடன் இந்தப் பொட்டி கடந்த 2020 ஏப்ரல் ைாதம் அறிவிக்கப்ெட்டது. 

8.ைருந்துத் தயாரிப்பு ஒழுங்குமுமற & ICT துமறயில் எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

மகசயழுத்திட நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. இஸ்பரல் 

இ. ஐக்கிய அரபு அெீரகெ் 

ஈ. ஐக்கியப் பபரரசு  

❖ இந்தியாவின் ைத்திய ைருந்து தரக்கட்டுப்ொட்டு நிறுவனம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் ைருந்து ைற்றும் 

நலவாழ்வுப் சொருட்களுக்கான ஒழுங்குமுமற முகமை ஆகியவற்றுக்கு இமடபய ைருந்துப்சொருட்கள் 

ஒழுங்குமுமற சதாடர்ொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கு நடுவணமைச்ெரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ பைலும், இந்தியாவின் சதாமலத்சதாடர்பு அமைச்ெகம் ைற்றும் ஐக்கியப் பெரரசின் டிஜிட்டல், கலாச்ொரம், 

ஊடகம் ைற்றும் விமளயாட்டுத் துமறகள் ஆகியவற்றுக்கு இமடபய சதாமலத்சதாடர்பு ைற்றும் தகவல் 

சதாழில்நுட்ெம் ஆகிய துமறகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டது. 

9.ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெகத்தால் நடத்தப்ெடவுள்ள 13ஆவது இந்திய 

நகர்ப்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கத்தின் கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Emerging Trends in Urban Mobility  ஆ. Decoding Urban Mobility  

இ. Leveraging Urban Mobility   ஈ. Innovation in Urban Mobility 
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❖ 13ஆவது இந்திய நகர்புற பொக்குவரத்து கருத்தரங்கு - 2020’ஐ நவ.9 அன்று ைத்திய வீட்டுவெதி & 

நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி சதாடங்கிமவக்கிறார். ைத்திய வீட்டுவெதி ைற்றும் 

நகர்ப்புற விவகாரத்துமற ொர்பில் இந்த இமணயவழி கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டு, ‘நகர்ப்புற பொக்குவரத்தில் வளர்ந்துவரும் பொக்குகள்’ என்ற தமலப்பில் நாள் முழுவதும் 

இக்கருத்தரங்கு நமடசெறவுள்ளது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்ெட்டுள்ள ெவால்களுக்குத் தீர்வுகாணும் 

வமகயில் ைக்களுக்கு அணுகக்கூடிய ைற்றும் வெதியான பொக்குவரத்மத வழங்குவதற்கு ெர்வபதெ, 

பதெ அளவில் எடுக்கப்ெடும் புதிய நடவடிக்மககள் குறித்து கருத்தரங்கில் கவனத்தில் சகாள்ளப்ெடும். 

10.அண்மையில் தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்தின் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கிய நாடு எது? 
அ. வங்கபதசெ் 

ஆ. மபல்ஜியெ் 

இ. மபலாரஸ்  

ஈ. இலங்மக 

❖ ‘ஆஸ்ட்பராசவட்ஸ் ஆமல’ என்ற செயமரக் சகாண்ட தனது முதல் அணுமின் நிமலயத்திலிருந்து 

செலாரஸ் சவற்றிகரைாக மின்னுற்ெத்திமய சதாடங்கியுள்ளது. அதன் அலகு-1’இலிருந்து மின்னுற்ெத்தி 

சதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. அலகு-2 ஆனது அடுத்த ஆண்டு முதல் செயல்ொடுகமளத் சதாடங்கும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. ‘செலாரஸ் குடியரசு’ நாடானது சுற்றிலும் நிலங்களால் சூழப்ெட்ட ஒரு கிழக்கு 

ஐபராப்பிய நாடாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உள்நாட்டிலேலே கட்டப்பட்டு அண்மையில் இந்திே கடலோரக் காவல்பமடயில் புதிதாக லேர்க்கப்பட்ட 

கப்பலின் பபேர் என்ன? 
அ. ICG தட் ரக்ஷக் 

ஆ. ICG ஷெளரியர 

இ. ICG யுவர 

ஈ. ICG C–452  

❖ உள்நாட்டிலேலே வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட, ‘ICG C-452’ என்ற புதிே கப்பல் இந்திே கடலோரக் 

காவல்பமடயில் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கப்பமே இந்திே கடலோரக் காவல்பமடயின் கூடுதல் 

தமேமை இேக்குநர் இமைத்து மவத்தார். பிரதைர் லைாடியின் “இந்திோவில் தோரிப்லபாம்” ைற்றும் 

“தற்ோர்பு இந்திோ” பற்றிே பார்மவக்கு ஏற்ப சூரத்தின் ோர்ேன் & டூப்லரா நிறுவனம் இந்தக் கப்பமே 

வடிவமைத்து கட்டியுள்ளது. 

2.வானிேல் துமறயில் எந்த நாட்டுனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திோ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஜெர்மனி 

ஆ. ஹரலந்து 

இ. ப ரர்ச்சுகல் 

ஈ. ஸ்ஜ யின்  

❖ இந்திோ ைற்றும் ஸ்பபயினுக்கிமடலே வானிேற்பிேல் துமறயில் அறிவிேல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பக் 

கூட்டுறவுகமள லைம்படுத்துவதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்த ஒப்பந்தம், பபங்களூருவில் உள்ள இந்திே வானிேற்பிேல் நிறுவனம் ைற்றும் ஸ்பபயினில் உள்ள 

வானிேற்பிேல் நிறுவனம் ஆகிேவற்றுக்கு இமடலே மகபேழுத்தாகும். 

❖ புதிே அறிவிேல் முடிவுகள், புதிே பதாழில்நுட்பங்கள், கூடுதோன அறிவிேல் உமரோடல் & பயிற்சியின் 

மூேம் திறன் வளர்த்தல் ைற்றும் கூட்டு அறிவிேல் திட்டங்கள் உள்ளிட்டத் துமறகளில் இப்புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தின்மூேம் நடவடிக்மககள் லைற்பகாள்ளப்படும். 

3.எந்த நாட்டின் லதர்தல் ஆமைேம், “பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவோளர்கள் திட்டம்” என்றபவான்மற 

ஏற்பாடு பேய்துள்ளது? 
அ. இந்தியர  

ஆ. ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள் 

இ. ெ ் ரன் 

ஈ. ஆஸ்திபேலியர 

❖ பீகார் ேட்டப்லபரமவ பபாதுத்லதர்தமே பார்மவயிடுவதற்கான ‘பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவோளர்கள் 

திட்டம் 2020’ஐ இமைேம் வாயிோக நவம்பர்.5-7 வமர இந்திே லதர்தல் ஆமைேம் நடத்திேது. 
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❖ அேல்நாட்டுத் லதர்தல் லைோண்மை அமைப்புகள் ைற்றும் அமைப்புகளுக்காக இந்தத் திட்டம் ஏற்பாடு 

பேய்ேப்பட்டுள்ளது. உேபகங்கிலும் உள்ள நாற்பதுக்கும் லைற்பட்ட நாடுகமளச் லேர்ந்த பிரநிதிதிகள் 

பன்னாட்டு ஐடிஇஏ, லதர்தல் முமறமைகளுக்கான பன்னாட்டு அறக்கட்டமள ைற்றும் உேக லதர்தல் 

நிறுவனங்களின் ேங்கம் ஆகிேமவயும் இமைேவழியில் நடந்த இந்தப் ‘பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவ 

-ோளர்கள் திட்டம் – 2020’க்கு அமைக்கப்பட்டனர். 

4.இடம்பபேர்ந்த பறமவகமள, குறிப்பாக அமுர் வல்லூறுகமள லவட்மடோடுதற்கு எதிராக எச்ேரிக்மக 

விடுத்துள்ள ைாநிே அரசு எது? 
அ. ஹிமரச்சல  ிேபதசம் 

ஆ. திரி ுேர  

இ. பமற்கு வங்கம் 

ஈ. ஒடிசர 

❖ திரிபுரா ைாநிேத்தில் குளிர்காேம் பதாடங்கவுள்ள லவமளயில் புேம்பபேர்ந்த பறமவகமள, குறிப்பாக 

அமுர் வல்லூறுகமள லவட்மடோடுவதற்கு எதிராக அம்ைாநிே அரசு எச்ேரிக்மக விடுத்துள்ளது. அமுர் 

வல்லூறுகள் உள்ளிட்ட புேம்பபேர்ந்த பறமவகள், கடந்த 1972’இல் இேற்றப்பட்ட வனவுயிரி பாதுகாப்பு 

ேட்டத்தின்கீழ் உள்ளன என்பமத அறிவிக்க வனத்துமறக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. புேம்பபே 

-ர்ந்த பறமவகமள பாதுகாக்க, நாகாோந்து ஏற்கனலவ இதுலபான்ற ஆமைமே பிறப்பித்துள்ளது. 

5. 2020 நவம்பரில், பைய்நிகராக பதாழில்நுட்ப உச்சிைாநாட்மட நடத்தவுள்ள இந்திே நகரம் எது? 
அ. ஜசன்னன 

ஆ. ஜ ங்களூரு  

இ. னஹதேர ரத் 

ஈ. பகரவர 

❖ பபங்களூரு பதாழில்நுட்ப உச்சிைாநாட்டின் 23ஆவது பதிப்பு பைய்நிகராக்க இந்த ஆண்டு நவ.19 முதல் 

21 வமர நமடபபறவுள்ளது. இந்த உச்சிைாநாட்மட கர்நாடக ைாநிே அரசின் மின்னணு, தகவல் 

பதாழினுட்பம், உயிரி-பதாழினுட்பம் ைற்றும் அறிவிேல் & பதாழினுட்பத்துமற ஏற்பாடு பேய்ேவுள்ளது. 

இவ்வுச்சிைாநாட்டில் பே பதாழினுட்ப தமேவர்கள் பங்லகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6.அண்மையில் உைவு விமேக் குறியீட்மட பவளியிட்ட அமைப்பு எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. உணவு மற்றும் உழவு அனம ் ு  

இ. உலக ஜ ரருளரதரே மன்றம் 

ஈ.  ன்னரட்டுச் ஜசலவரணி நிதியம் 
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❖ அண்மையில் உைவு விமேக் குறியீட்மட உைவு ைற்றும் உைவு அமைப்பு (FAO) பவளியிட்டுள்ளது. 

இந்தக் குறியீட்டு எண்ைானது அக்லடாபர் ைாதத்தில் 100.9 புள்ளிகமள எட்டிேதாக ஐநா உைவு 

நிறுவனம் அண்மையில் அறிவித்தது. அது இந்த ஆண்டில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ே புள்ளிோகும்.  

❖ தானிேங்கள், எண்பைய் வித்துக்கள், பால் பபாருட்கள், இமறச்சி ைற்றும் ேர்க்கமர ஆகிேவற்றில் 

ைாதந்லதாறும் ஏற்படும் விமே ைாற்றங்கமள இந்தக் குறியீடு அளவிடுகிறது. 

7.ஆந்திர பிரலதே ைாநிேத்தில், ‘Go Electric’ பரப்புமரேத் பதாடங்கியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. இந்திய  ுது ் ிக்கத்தக்க எரிசக்தி பமம் ரட்டு முகனம 

ஆ. இந்திய தே நிர்ணய அனமவனம் 

இ. எரிசக்தி திறன் அனமவனம்  

ஈ. நடுவண் எரிசக்தி ஆேரய்ச்சி நிறுவனம் 

❖ எரிேக்தி திறன் அமைவனைானது (BEE) ஆந்திர பிரதேச ைாநிேத்தில், ‘Go Electric’ என்ற பரப்புமரமே 

முன்பனடுத்துள்ளது. மின்லனற்று நிமேேங்கமள அமைப்பதற்கான ைாநிேத்தின் மைய முகமையாக 

ஆந்திர பிரலதே ைரபுோரா எரிேக்தி லைம்பாட்டுக்கைகத்மத அம்ைாநிே அரசு நிேமித்துள்ளது. ைாநிேத்தில் 

400 மின்லனற்று நிமேேங்கமள நிறுவவும் அம்ைாநிே அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

8.அண்மைச் பேய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘ோர்-ேலபாரிஸ்’ என்பதுடன் பதாடர்புமடே ைாநிேம் எது? 
அ. பமற்கு வங்கம் 

ஆ. ஒடிசர 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ.  ஞ்சர ் 

❖ ோர்-ேலபாரிஸ் என்பமவ பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றில் அமைந்துள்ள ைாறிவரும் தீவு நிேப்பரப்பாகும். அங்கு, 

‘மிோஸ்’ என்று குறிப்பிடப்படும் பபங்காலி வம்ோவளிமேச்ோர்ந்த இசுோமிேர்கள் முதன்மைோக 

வசித்து வருக்கின்றனர். ோர்-ேப்லபாரிஸில் வாழும் இசுோமிே ைக்களின் பண்பாடு & பாரம்பரிேத்மத 

பிரதிபலிக்கும், ‘மிோ’ அருங்காட்சிேகத்மத விமரவாக நிறுவுைாறு அஸ்ஸாம் ைாநிேத்தின் பல்லவறு 

ைக்கள் அம்ைாநிே அரோங்கத்திடம் லகாரிக்மக விடுத்தனர். 

9.மின்பவளிக்குற்றம் பதாடர்பான தகவல்பதாடர்புகமள எளிதாக்குவதற்காக இரு புதிே லேமவகமள 

உருவாக்கியுள்ள பன்னாட்டு அமைப்பு எது? 
அ.  ன்னரட்டுக் கரவலகம்  

ஆ. நடுவண்  ுலனரய்வுச் ஜசயலகம் 

இ. பதசிய  ுலனரய்வு முகனம 

ஈ. இந்திய உளவுத்துனற 

❖ ேட்ட அைோக்க நிறுவனங்களிமடலே மின்பவளிக்குற்றம் பதாடர்பான தகவல்பதாடர்புகமள எளிதாக்க 

பன்னாட்டுக் காவேகம் இரண்டு பாதுகாப்பான ைற்றும் பநகிழ்வான லேமவகமள உருவாக்கியுள்ளது.  
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❖ அவற்றில் ஒன்று மின்பவளிக்குற்றம் குறித்த அறிவு பரிைாற்ற பணியிடம் (Cybercrime Knowledge 

Exchange Workspace), ைற்பறான்று கூட்டிமைந்ே மின்பவளிக்குற்ற இேங்குதளம் – பேேல்பாடு 

(Cybercrime Collaborative Platform-Operation). முந்மதேது பபாதுவான, காவல்ோராத தகவல்கமளக் 

மகோளுகிறது ைற்றும் பதாடர்புமடே அமனத்து பேனர்களுக்குைானதாக அது இருக்கும். அலதேைேம் 

பிந்மதேது லதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சிே முகமைகளுக்கானதாக ைட்டும் இருக்கும்.  

10. “சுற்றுப்புறங்கமள லபணுதல்” என்ற ேவாமே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அமைச்ேகம் எது? 
அ. உள்துனற அனமச்சகம் 

ஆ. ஜவளியுறவு அனமச்சகம் 

இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர் ் ுற விவகரேங்கள் அனமச்சகம்  

ஈ.  ரதுகர ் ு அனமச்சகம் 

❖ ைத்திே வீட்டுவேதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் இமைேமைச்ேர் (தனிப்பபாறுப்பு) ஹர்தீப் சிங் புரி 

மூன்று புதிே திட்டங்கமள புது தில்லியில் பதாடக்கி மவத்தார். இளம் குைந்மதகள் ைற்றும் அவர்களது 

குடும்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு ைாநகரங்கமள உருவாக்குவதில் கவனஞ்பேலுத்தும் “சுற்றுப்புறங்கமளப் 

லபணுதல்” என்ற ேவால்; ைாநகரங்களின் தரவு சூைலிேமே ைதிப்பிடுவதற்கான கட்டமைப்பு; ைற்றும் 

100 பபாலிவுறு நகரங்களின் ைாநகர தரவு அலுவேர்களுக்கான இமைேம் ோர்ந்த பயிற்சித்திட்டம் 

ஆகிேமவ ஆகும். 

❖ 3 வருட திட்டைான ‘சுற்றுப்புறங்கமளப் லபணுதல்’ என்ற ேவால், இளஞ்சிறார்கள், பராைளிப்பாளர்கள் / 

குடும்பங்களின் வாழ்க்மகத்தரத்மத லைம்படுத்துவதற்கான தீர்வுகமள உருவாக்குவதில் ைாநகரங்க 

-ளுக்கு ஆதரவளிக்கும். பபர்னார்ட் வான் லிேர் பவுண்லடேன், பநதர்ோந்தின் ஆதரலவாடும், டபுள் யூ 

ஆர் ஐ இந்திோவின் பதாழில்நுட்பத்தின் ஆதரலவாடும் இந்த ேவால் நடத்தப்படுகிறது.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ ‘ஒலர பாரதம் உன்னத பாரதம்’ என்ற உள்நாட்டு சுற்றுோத் தேங்கமள ஊக்குவிக்கும் லநாக்கத்தில் 

நமடபபறும் எனது லதேத்மதப் பார் என்ற இமைே கருத்தரங்கு பதாடரில் ‘பேன்மனயின் கமதகள்’ 

என்ற தமேப்பில் 2020 நவம்பர்.7 அன்று கருத்தரங்கு நமடபபற்றது. 

❖ முற்றிலும் எழுதப்படிக்கத் பதரிோத 15 வேதுக்கு லைற்பட்லடாருக்கு எழுத்தறிமவ வைங்கிட பள்ளிோரா 

ைற்றும் வேது வந்லதார் கல்வி இேக்ககத்தின்மூேம், “கற்லபாம் எழுதுலவாம் இேக்கம்” என்ற புதிே 

வேது வந்லதார் கல்வித்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ நாட்டில் நீர் லைோண்மைமே சிறப்பாகக் மகோண்ட ைாநிேங்களுக்கான லதசிே விருதுப் பட்டிேலில் 

தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ‘சிறந்த ைாவட்டங்கள்’ அடிப்பமடயில், பதன் ைாநிேப் பிரிவில் முதல் 

ைற்றும் இரண்டாம் இடங்கமள லவலூர், கரூர் ைாவட்டங்கள் பிடித்துள்ளன. ‘ஆறு புதுப்பித்தல்’ என்ற 

வமகயில் இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அலதலபால், நீர் பாதுகாப்பு என்ற வமகயில் இரண்டாவது 

இடத்துக்கு பபரம்பலூர் ைாவட்டமும், நீர் லைோண்மையில் சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சிக்கான விருதில் 

இரண்டாம் இடத்துக்கு ைதுமர ைாநகராட்சியும் லதர்வுபேய்ேப்பட்டுள்ளன. 
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❖ நீேகிரி ைாவட்டம் உதகைண்டேத்தில், நடைாடும் லதநீர் வாகனங்கமள (INDCO Tea Van) பபாதுைக்கள் 

பேன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசு பதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ‘தமிழ்நாடு நாள்’ விைாமவபோட்டி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான “தமிழ்ச்பேம்ைல்” விருதுகளுக்கு 

லதர்வுபேய்ேப்பட்ட முப்பத்லதழ்வருக்கு ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதேமைச்ேர் எடப்பாடி க பைனிச்ோமி 

விருதுகமள வைங்கினார். 

❖ வாணிேம்பாடியில், லதால் பதனிடுதல் துமறயில் பல்லநாக்கு திறன் லைம்பாட்டு மைேம் அமைத்திட, 

ைத்திே காேணி பயிற்சி நிறுவனத்திற்கும், தமிழ்நாடு திறன் லைம்பாட்டு கைகத்திற்கும் இமடலே 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகபேழுத்தாகியுள்ளது. 

❖ ைதுமரயில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ள AIIMS ைருத்துவைமனயின் தமேவராக வி எம் கலடாச் நிேைனம் 

பேய்ேப்பட்டுள்ளார். இவர் தற்லபாது புதுச்லேரி JIPMER ைருத்துவைமனயின் தமேவராக உள்ளார். 

லைலும், MGR ைருத்துவப்பல்கமேக்கைகத்தின் துமை லவந்தர் Dr சுதா லேமேேன், ைத்திே சுகாதார 

துமறயின் தமேமை இேக்குநர் ைற்றும் கூடுதல் பேேேர், தமிழ்நாடு அரசின் தமேமைச் பேேோளர், 

Dr ேண்முகம் சுப்மபோ – KMC ைருத்துவக் கல்லூரியின் தமேமை லபராசிரிேர் உள்ளிட்லடார் ைதுமர 

AIIMS ைருத்துவைமனயின் உறுப்பினர்களாக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

❖ ைமறந்த அமைச்ேர் துமரக்கண்ணு வகித்த லவளாண் துமறோனது, உேர்கல்வித்துமற அமைச்ேர் K 

P அன்பைகனுக்கு கூடுதோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதேமைச்ேர் எடப்பாடி க 

பைனிச்ோமி அளித்த பரிந்துமரமே அடுத்து ஆளுநர் பன்வாரிோல் புலராகித் இதற்கான உத்தரமவப் 

பிறப்பித்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாநிலத்தில் உள்ள ஏதிலிகளுக்கு 25,000 நில பட்டாக்களள வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. தமகாலயா 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. தமற்கு வங்கம்  

❖ ஏதிலிகள் மற்றும் பட்டியல் சாதியினர் (SC) மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின (ST) மக்களுக்கான பல்வேறு 

நலத்திட்டங்கள் மமற்கு வங்க மாநில அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று ஏதிலிகள் 

வசித்துவரும் குடியிருப்புகளுக்கு நில பட்டாக்களள வழங்குவதாகும். ஏதிலிகளுக்கு மமாத்தம் 1,25,000 

நில பட்டாக்களள வழங்க அம்மாநில அரசு முடிவுமசய்துள்ளது. அதில் 25,000 பட்டாக்கள் அண்ளமயில் 

முதலளமச்சரால் வழங்கப்பட்டன. 

2.அண்ளமச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, “பினாகா Mk-1” என்றால் என்ன? 
அ. சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் 

ஆ. புவிநிலல துலைக்தகாள் 

இ. ஏவுகலை அலமப்பு  

ஈ. பிராந்திய வழிகாட்டுதல் அலமப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனமானது (DRDO), ஒடிசா சந்திப்பூரிலிருந்து, நவ.4ஆம் 

மததி நடத்திய மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை மசாதளன மவற்றி மபற்றது. முந்ளதய பினாகா 

ஏவுகளைளயவிட அதிக தூரம் மசன்று இலக்ளக எட்டும் வளகயில் இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா 

ஏவுகளை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ பூனாளவ தளலளமயிடமாகக்மகாண்ட DRDO, இந்த ஏவுகளைளய வடிவளமத்து தயாரித்துள்ளது. 

இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை, தற்மபாது தயாரிக்கப்பட்டு வரும் பினாகா மார்க்-I வளக 

ஏவுகளைக்கு மாற்றாக மசயல்படும். 

3. UPI சந்ளதயில் நுளழவதற்காக இந்திய மதசிய மகாடுப்பனவு கழகத்தின் ஒப்புதளலப் மபற்றுள்ள சமூக 

ஊடக தளம் எது? 
அ. சடலிகிராம் 

ஆ. வாட்ஸ்அப்  

இ. வீ சாட் 

ஈ. தபஸ்புக் சமசஞ்சா் 

❖ ஒருங்கிளைந்த மகாடுப்பனவு இளடமுகத்தில் (UPI) படிப்படியாக நுளழவதற்காக மதசிய மகாடுப்பனவு 

கழகத்தின் ஒப்புதளல வாட்ஸ்அப் மபற்றுள்ளது. மபஸ்புக்கிற்கு மசாந்தமான இந்நிறுவனம், இந்தியாவில் 
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400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களளக் மகாண்டுள்ளது. மதாடக்கத்தில் 2 மகாடி வாட்ஸ்அப் 

பயனர்களுக்கு UPI ேழியாக பணஞ்மசலுத்தும் மசளவ மதாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. 120 ஆண்டுகளில் முதன்முளறயாக 500 மீ., உயரமுள்ள பவளப்பாளறளயக் கண்டறிந்துள்ள நாடு 

எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆஸ்திதரலியா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. பிதரசில் 

❖ ஷ்மித் மபருங்கடல் நிறுவனத்தின் அறிக்ளகயின்படி, அதன் ஆராய்ச்சி கப்பலான ‘பால்மகார் - Falkor’ 

ஆஸ்திமரலியாவில் உள்ள மபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டில், மபரிய பவளப்பாளற ஒன்ளற கண்டுபிடித்து 

-ள்ளது. இந்த ஆய்வுக் கப்பல் ஆஸ்திமரலியாளவச் சுற்றியுள்ள கடலில், பன்னிரண்டு மாத காலமாக 

ஆய்வுப்பணிளய மமற்மகாண்டு வருகிறது. 500 மீ., உயரமுள்ள அப்பவளப்பாளற 120 ஆண்டுகளில் 

முதல்முளறயாக தற்மபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமபான்ற புதிய பாளறகளள ஆராய்வதற்காக 

அந்நிறுவனத்தின் நீருக்கடியில் மசயல்படும் ‘SuBastian’ என்ற எந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

5. நார்டிக் - பால்டிக் ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்மபாடு மதாடர்புளடய நாடுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 
அ. ஐந்து 

ஆ. எட்டு  

இ. பன்னிரை்டு 

ஈ. பதிலனந்து 

❖ மவளியுறவு அளமச்சர் Dr S மெய்சங்கர் சமீபத்தில் முதலாவது இந்தியா-நார்டிக்-பால்டிக் மாநாட்டில் 

உளரயாற்றினார். நார்டிக்-பால்டிக் எட்டு (NB8) ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்பில் மடன்மார்க், சுவீடன், 

எசுமடானியா, பின்லாந்து, ஐசுலாந்து, லத்வியா, லித்துமவனியா & நார்மவ ஆகிய 8 நாடுகள் உள்ளன. 

6. “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பீகாா் 

இ. தகரளா  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

❖ மகரள மாநிலம் அண்ளமயில், “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ளதுடன், 

பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு, கல்வியறிவு திட்டங்களுக்கான மத்திய நிதிளயப் மபற தயாராகவுள்ளது. 

“பத்னா லிக்னா அபியான்” என்பது நடுவைரசால் மதாடங்கப்பட்ட வாசிப்பு மற்றும் எழுதுதலுக்கான 

திட்டமாகும். அது, வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் முழுளமயான கல்வியறிவு என்ற இலக்ளக 

அளடவளத மநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 
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7.ஒமர ஏவுகளையின்மூலம் 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இஸ்தரல் 

❖ ளதயுவான் மசயற்ளகக்மகாள் ஏவு தளத்திலிருந்து லாங் மார்ச்-6 என்ற ஒற்ளற ஏவுகளையிலிருந்து 

சீனா 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. இதில் அர்மென்டினாவின் பத்துச் மசயற் 

-ளகக்மகாள்களும் அடங்கும். இந்த ஏவுதல், லாங் மார்ச் ஏவுகளையின் 351ஆவது நிகழ்வாகும். 90 

புவி கண்காணிப்பு மசயற்ளகக்மகாள்களள ஏவவும் சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. 

8.தில்லி காற்றின் தர மமலாண்ளம ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. A K சிக்ரி 

ஆ. N K சிங் 

இ. M M குட்டி  

ஈ.  V K பரல் 

❖ பணியாளர் அளமச்சகத்தின் அண்ளமய உத்தரவின்படி, தில்லியின் முன்னாள் தளலளமச் மசயலாளர் 

M M குட்டி, மதசிய தளலநகர மண்டலம் மற்றும் அளதயயாட்டிய பகுதிகளில் காற்றின் தர மமலாண்ளம 

ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IIT-தில்லி, IMD & சுற்றுச்சூழல் அளமச்சகத்ளதச் 

மசர்ந்த பல்மவறு மதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் இந்த ஆளையத்தின் முழுமநர உறுப்பினர்களாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

9.எந்த நாட்ளடச்சார்ந்த விண்மவளி ஆய்வு ளமயம், பால்வீதியில் முதன்முளறயாக மரடிமயா மவடிப்ளப 

கண்டறிந்துள்ளது? 
அ . ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள்  

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இந்தியா 

❖ பால்வீதியில் இதற்குமுன் கண்டிராத X கதிர் மற்றும் மரடிமயா சமிக்ளைகளின் கலளவளய சமீபத்தில் 

கண்டதாக மதசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்மவளி நிர்வாகம் (NASA) சமீபத்தில் மதரிவித்துள்ளது.  

❖ விண்மீன் மண்டலத்திற்குள் முதலாவது விளரவான மரடிமயா மவடிப்பு (FRB) காைப்படுவதாகவும் 

அது அறிவித்தது. ‘FRB’ எனப்படும் இந்நிகழ்வு குறித்த தகவல்கள் ‘மநச்சர்’ என்ற இதழில் அண்ளமயில் 

மவளியிடப்பட்டது. 
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10.மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாள் (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) 

அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. நவம்பா் 4 

ஆ. நவம்பா் 6  

இ. நவம்பா் 8 

ஈ. நவம்பா் 10 

❖ மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.6 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா மபாதுச்சளபயானது 2001ஆம் 

ஆண்டில் இந்நாளளக்களடப்பிடிப்பது குறித்து அறிவித்தது. ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின்படி, அளனத்து 

உள்நாட்டு மமாதல்களிலும் குளறந்தது 40% இயற்ளக வளங்கள் சுரண்டப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனிதர்கள் மீது கிருமிநாசினிகள் பயன்படுத்துப்படுவதத ஒழுங்குபடுத்துமாறு இந்திய அரசிடம் ககட்டுக் 

ககாண்டுள்ள அதமப்பு எது? 
அ. தேசிய மனிே உரிமமகள் ஆமையம் 

ஆ. தேசிய நலவரழ்வு ஆமையம் 

இ. இந்ேிய உச்சநீேிமன்றம்  

ஈ. இந்ேிய மருே்துவ ஆமையம் 

❖ கிருமிநீக்க சுரங்கங்களில், மனிதர்கள் மீது கிருமிநாசினிதயப் பயன்படுத்துவது கதாடர்பாக அல்லது 

கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஒரு மாதத்திற்குள் உத்தரவுகதள பிறப்பிக்குமாறு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

இந்திய அரசிடம் ககட்டுக்ககாண்டுள்ளது. மனித உடலில் கிருமிநாசினிதயத் கதளிப்பது பரிந்துதரக்கப் 

-படவில்தல என நடுவணரசு ஆகலாசதன வழங்கியுள்ள கபாதிலும், அததத்தடுக்க (அ) கட்டுப்படுத்த 

அது கதாடர்பாக எந்த நடவடிக்தகயும் எடுக்கப்படவில்தல என்று இந்திய உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

2.முன்னுரிதமத் துதற கடன் வழங்கலுக்காக, இதண-கடன் வழங்கல் முதறதய உருவாக்கியுள்ள 

அதமப்பு எது? 
அ. சிறு உழவர்கள் உழவுே் தேரழில் கூட்டமமப்பு 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. NABARD 

ஈ. பரரே வங்கி 

❖ முன்னுரிதமபெற்ற துதறகளுக்கு கடன் வழங்குவதற்காக இதண-கடன் வழங்கல் மாதிரி (Co-

Lending Model-CLM) திட்டத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. புதிய திட்டத்தின்கீழ், வங்கிகள், 

முன்னுரிதம கபற்ற துதற கடன்களுக்கு இதண-கடன் வழங்குவதற்காக வங்கி சாரா நிதி நிறுவன 

-ங்களுடன் முன் ஒப்பந்தம் கசய்யலாம். CLM என்பது 2018 கசப்டம்பரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்ட கடன் திட்டத்தின் இதண-கதாற்றம் குறித்த முன்கனற்றமாகும். 

3 இரண்டாம் உலகப்கபாரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கதள நிதனவுகூரும் வதகயில், 2020 டிசம்பர்.1 அன்று 

ஒரு கூட்டத்தத நடத்த முடிவு கசய்துள்ள ென்னாட்டு அதமப்பு எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. அமனே்துலக நீேிமன்றம் 

இ. ஐநர பைரதுச்சபை  

ஈ. UNESCO 

❖ இரண்டாம் உலகப்கபாரில் பாதிக்கப்பட்ட அதனவதரயும் நிதனவுகூரும் வதகயில் வரும் 2020 டிச.1 

அன்று ஒரு கூட்டத்தத நடத்த ஐநா கபாதுச்சதப முடிவுகசய்துள்ளது. இதுகதாடர்பான தீர்மானம் இரஷ் 

-யாவால் தயாரிக்கப்பட்டு வாக்களிப்பின் அடிப்பதடயில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 
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❖ இரண்டாம் உலகப்கபார் என்பது 1939 முதல் 1945 வதர நீடித்த ஓர் உலகளாவிய யுத்தமாகும். இது, 

உலகின் கபரும்பான்தமயான நாடுகதள உள்ளடக்கியது; கநச நாடுகள் மற்றும் அச்சு நாடுகள் ஆகிய 

இரண்டு எதிகரதிர் இராணுவ கூட்டணிகதள அது உருவாக்கியது. 

4. ‘சதாவதானம்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் துதறயுடன் கதாடர்புதடய ஒரு நிகழ்வாகும்? 
அ. விமளயரட்டு 

ஆ. இலக்கியம்  

இ. தேரழில்நுட்பம் 

ஈ. கல்வி 

❖ பன்னாட்டு ‘சதாவதானம்’ நிகழ்தவ குடியரசுத்துதணத்ததலவர் M கவங்தகயா கமய்நிகர் முதறயில் 

கதாடங்கி வைத்தார். திருப்பதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகதவராய சத்சங்கின் அனுசரதணயில் Dr. கமதசானி 

கமாகன் ஏற்பாடு கசய்துள்ள ஓர் இலக்கிய நிகழ்வுதான் இச்’சதாவதானம்’. திவைப்பூட்டும் இலக்கியப் 

புதிர்களுக்கு தீர்வுகாண்பது, கவிததகதள கமம்படுத்துவது கபான்ற இலக்கிய கசயல்திறன்கள் இந்த 

இலக்கிய நிகழ்வில் அடங்கும். 

5.நிலக்கரி குறித்த ஐந்தாவது கூட்டு கசயற்குழுதவ இந்தியா எந்த நாட்கடாடு இதணந்து நடத்தியது? 
அ. மரலே்ேீவுகள் 

ஆ. ஆஸ்ேிதரலியர 

இ. ஜப்பரன் 

ஈ. இந்தேரதனசியர  

❖ இந்தியா-இந்கதாகனஷியா இதடகய நிலக்கரி வர்த்தகம் குறித்த 5ஆவது கூட்டு கசயற்குழுகூட்டம், 

காகணாலிக்காட்சி வாயிலாக நடந்தது. இதில் இருதரப்பு வர்த்தகம் குறித்து ஆகலாசிக்கப்பட்டது. இந்தக் 

கூட்டத்தில், இந்தியா சார்பில் நிலக்கரித்துதற அமதச்சகத்தின் கூடுதல் கசயலாளர் விகனாத் குமார் 

திவாரி கலந்துககாண்டார். இந்கதாகனசியா சார்பில் அந்நாட்டு எரிசக்தித்துதற அதமச்சகத்தின் 

நிலக்கரி சுரங்கத்துதற இயக்குனர் கலந்துககாண்டார். 

❖ இந்த கூட்டத்தில், இந்தியாவின் நிலக்கரி ககாள்தக சீர்திருத்தங்கள், நிலக்கரி ஆய்வு மற்றும் வர்த்தக 

நடவடிக்தககள்குறித்து இக்கூட்டத்தில் நிலக்கரி அதமச்சகம் விளக்கியது. இகதகபால் இந்கதாகனசி 

-யா, தங்கள் நாட்டு நிலக்கரி வர்த்தக ககாள்தககதள விளக்கியது. 

6.அண்தமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற யஷ்வர்தன் குமார் சின்ஹா, கீழ்க்காணும் எந்தப் பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. ேமலமம தேர்ேல் ஆமையர் 

ஆ. ேமலமம ேகவல் ஆமையர்  

இ. ேமலமம ஊழல் கை்கரைிப்பு ஆமையர் 

ஈ. இந்ேிய அரசுத் ேமலமம வழக்குமரஞர் 
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❖ குடியரசுத்ததலவர் மாளிதகயின் அறிக்தகயின்படி, யஷ்வர்தன் குமார் சின்ஹா அண்தமயில் 

ததலதம தகவல் ஆதணயராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நியமனத்திற்கு முன்னர், ஆகஸ்ட் மாதம் 

தனது பதவிக்காலத்தத நிதறவு கசய்த பிமல் ஜூல்கா, ததலதம தகவல் ஆதணயராக பதவி வகித்து 

வந்தார். ஹீராலால் சமாரியா, சகராஜ் புன்ஹாணி மற்றும் உதய் மஹூர்க்கர் ஆகிகயாருக்கு தகவல் 

ஆதணயர்களாக ததலதம தகவல் ஆதணயர் Y K சின்ஹா பதவிப்பிரமாணம் கசய்து தவத்தார். 

இவர்களுடன் கசர்த்து ததலதம தகவலாதணயர் உட்பட தகவலாதணயர்களின் கமாத்த எண்ணி 

-க்தக எட்டாக உயர்ந்துள்ளது. 

7.பயிர் எச்சங்கதள எரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பரப்புதரயத் கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. உே்ேர பிரதேசம்  

இ. ஹரியரனர 

ஈ. பீகரர் 

❖ மாநிலத்தின் பல்கவறு பகுதிகளில் பயிர் எச்சங்கதள எரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பரப்புதரதய 

உத்தரபிரகதச மாநிலம் கதாடங்கியுள்ளது. மாநிலத்து உழவர்களிடம் தங்கள் பயிர்களின் எச்சங்கதள 

(பராலி எனப்படுகிறது) எரிக்க கவண்டாம் என்றும், ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவற்தற பயன்படுத்தி 

உரம் தயாரிக்க கவண்டும் என்றும் அம்மாநில முதலதமச்சர் கயாகி ஆதித்யநாத் ககட்டுக்ககாண்டார். 

மாசு குறித்த விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவதில் பல தன்னார்வலர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

8.அண்தமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்? 
அ. ஆசிரியர்கள் 

ஆ. ஆயுேப்பமட வீரர்கள்  

இ. இந்ேிய குடிமமப்பைி அேிகரரிகள் 

ஈ.  விமளயரட்டு வீரர்கள் 

❖ ஒகர பதவியில் ஓய்வுகபறும் ஆயுதப்பதட வீரர்களுக்கு ஒகர மாதிரியான ஓய்வூதியத்தத வழங்குவதற் 

-காக ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டம் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு ஐந்தாண்டுகள் நிதறவதடந்துள்ளதாக பிரதமர் கமாடி சமீபத்தில் எடுத்துதரத்தார்.  

❖ இத்திட்டம் நதடமுதறப்படுத்தப்பட்டபின், இராணுவத்தினருக்கு அவர்கள் ஓய்வுகபறும் கததியிலிருந்து 

கணக்கிட்டு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் நதடமுதற மாற்றப்பட்டு அவர்கள் வகித்த பதவி, பணிக்காலம் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் ஒகர மாதிரியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

9.இந்திய வானிதல ஆய்வுத்துதறயானது எந்த கநாய் பரவவுள்ளததற்கான முன்னறிவிப்தப கவளியிட 

உள்ளது? 
அ . மதலரியர   ஆ. தடங்கு 

இ. COVID–19   ஈ. சிக்குன்குனியர 
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❖ புவி அறிவியல் அதமச்சகத்தின் ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, இந்திய வானிதல ஆய்வுதமயம் 

ஆனது அடுத்த பருவமதழக்காலத்தில் இருந்து மகலரியா பரவல் குறித்த முன்னறிவிப்தப கவளியிட 

உள்ளது. உயர்கசயல்திறன்ககாண்ட கம்ப்யூட்டிங் (HPC) வசதிதய தற்கபாதுள்ள 10 கபட்டாப்ளாப்களில் 

இருந்து 40 கபட்டாப்ளாப்களாக உயர்த்தவும் இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. தற்கபாது, HPC’இல் அகமரிக்கா, 

இங்கிலாந்து மற்றும் ஜப்பானுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 

10. ‘எட்டா’ என்ற புயல், அண்தமயில் எந்த நாட்டில் கபரும் நிலச்சரிதவ ஏற்படுத்தியது? 
அ. குவரே்ேமரலர  

ஆ. பிதரசில் 

இ. நியூசிலரந்து 

ஈ. பிலிப்மபன்ஸ் 

❖ குவாத்தமாலாவில் ‘எட்டா’ என்ற புயலின் காரணமாக கபாழிந்த கபருமதழ மற்றும் புயல் காற்றின் 

காரணமாக ஐம்பதுக்கும் கமற்பட்கடார் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி உயிரழந்துள்ளனர். இந்தப் புயல், மத்திய 

அகமரிக்க நாடான குவாத்தமாலாதவ தாக்கிய பின்னர், கவப்பமண்டலப் புயலாக மாறியது. இதன் 

காராணமாக அந்நாட்டின் ஒரு நகரத்தில் நிகழ்ந்த மதலச்சரிவில் பல வீடுகள் கசற்றில் புததந்தன. இது, 

அண்தட நாடான நிகரகுவாவிலும் நிலச்சரிதவ ஏற்படுத்தியது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19’இன்ப ோது முன்மோதிரியோன செயற் ோடுகளை பமற்சகோண்டதற்கோக, ‘World Travel Mart’ 

இலண்டனிடமிருந்து விருது சென்ற மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா  

இ. ஒடிசா 

ஈ. குஜராத் 

❖ இலண்டன் உலக சுற்றுலோ ெந்ளதயோல் பகரை சுற்றுலோத்துளறக்கு, மதிப்புமிக்க ‘Highly Commended’ 

என்ற விருது ெழங்கப் ட்டுள்ைது. COVID-19 த ொற்றின்ப ோது ச ோறுப்புள்ை சுற்றுலோளெ (Responsible 

Tourism) ஊக்குவிக்கும் ப ோக்கில் அதன் குறிப்பிடத்தக்க  டெடிக்ளககளுக்கோக அம்மோநிலத்திற்கு இவ் 

விருது ெழங்கப் ட்டுள்ைது. பகரைோவின் ச ோறுப்புள்ை சுற்றுலோ திட்டமோனது ‘Meaningful Connections’ 

என்ற பிரிவில் இவ்விருளதப்ச ற்றது. 

2.அண்ளமச் செய்திகளில் இடம்ச ற்ற திக்பர  குதி அளமந்துள்ை  ோடு எது? 
அ. ததன்னாப்பிாிே்ோ 

ஆ. எத்தியயோப்பியோ  

இ. ஐே்ேிய அதமாிே்ே நாடுேள் 

ஈ. இத்தாலி 

❖ எத்திபயோப்பியோவின் பிரதமரோன அபி அகமது, அண்ளமயில், அந் ோட்டின் திக்பர  குதியில் இரோணுெ 

 டெடிக்ளககளை சதோடங்கினோர். எத்திபயோப்பியோவின் ெோன் ளடயோனது ெமீ த்தில் ெடக்கு திக்பர 

பிரோந்தியத்தில் இரோணுெ பீரங்கிகளை குண்டுவீசி அழித்தது. திக்பர மக்கள் விடுதளல முன்னணிக்கு 

எதிரோக இந்த  டெடிக்ளககள் சதோடங்கப் ட்டுள்ைன. 

3. ஹஜ் 2021 ெழிகோட்டுதல்களை செளியிட்டுள்ை மத்திய அளமச்ெகம் எது? 
அ. தெளியுறெு அமமச்சேம் 

ஆ. சிறுபான்மமயினா் நலத்துமற அமமச்சேம்  

இ. உள்துறை அமமச்சேம் 

ஈ. சுற்றுலா அமமச்சேம் 

❖ 2021ஆம் ஆண்டு ஹஜ் புனிதப்  யணத்துக்கு விண்ணப் ம் செய்ெதற்கோன புதிய ெழிகோட்டுதல்களை 

மத்திய சிறு ோன்ளமயினர்  லத்துளற அளமச்ெர் முக்தர் அப் ோஸ்  க்வி அறிவித்துள்ைோர். COVID-19 

ப ோய்சதோற்ளறக் கருத்தில்சகோண்டு முக்கியமோன மோற்றங்கள் செய்யப் ட்டுள்ைன. 2021ஆம் ஆண்டு 

ஹஜ்  யணத்துக்கு இளணய ெழியோகவும், அஞ்ெல் ெோயிலோகவும், ஹஜ் ளகப சி செயலி ெழியோகவும் 

விண்ணப் ங்களை அனுப் லோம் என அவ்ெளமச்ெகம் சதரிவித்துள்ைது. 
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4.“சிறந்த மோநிலம்” என்ற பிரிவின்கீழ் பதசிய நீர் விருதுகள் 2019’இல் முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. ஒடிசா 

ஈ. குஜராத் 

❖ பதசிய தண்ணீர் விருதுகள் – 2019’இன் ‘சிறந்த மோநிலம்’ என்ற பிரிவின்கீழ் தமிழ் ோடு முதலிடத்ளதப் 

பிடித்துள்ைது. இவ்விருதுகளை நீர்ெைத்துளற, மத்திய ஜல்ெக்தி அளமச்ெகம் ஆகியளெ நிறுவியுள்ைது. 

தமிழ் ோட்ளடத் சதோடர்ந்து மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் இரோஜஸ்தோன் ஆகிய மோநிலங்கள், ‘ெோதோரண’ பிரிவின் 

கீழ் சிறந்த மோநிலங்கைோக சதரிெோகியுள்ைன. 

5.அண்ளமயில் நிளறெளடந்த Gov-Tech-Thon - 2020 ப ோட்டியில் முதல்  ரிளெப்ச ற்ற அணி எது? 
அ. Tech Teamz 

ஆ. Tech for India 

இ. Fit for Future  

ஈ. Nature for India 

❖  டுெணரசின் மின்னணு & தகெல் சதோழில்நுட்  அளமச்ெகத்தின்கீழ் செயல் டும் நிறுெனங்கைோல் 

36 மணி ப ரம்  டத்தப் ட்ட அரசு சதோழில்நுட்  ப ோட்டி (Gov-Tech-Thon 2020) கடந்த  ெம் ர்.1ஆம் 

பததியன்று நிளறெளடந்தது. ‘இரோ ர்ட்  ோஷ் எஞ்சினியரிங் மற்றும் பிசினஸ் செோல்யூென்ஸ்’ என்ற 

தனியோர் நிறுெனத்ளதச் பெர்ந்த ‘Fit for Future’ என்ற குழுவுக்கு முதல்  ரிசு கிளடத்தது. இெர்கள், 

ெோகனத்தின் தகுதிளய  ரிபெோதிக்கும் மோதிரி கருவிளய உருெோக்கியிருந்தனர். 

6.குஜரோத்தில் ஹசிரோ மற்றும் பகோகோ இளடபய இந்தியப் பிரதமர் எந்த ெளகயோன ப ோக்குெரத்ளதத் 

சதோடங்கினோர்? 
அ. ேப்பல் ொனூா்தி கசமெ 

ஆ. தனிப்பயனாே்ேப்பட்ட சரக்குக்கப்பல் யசறை 

இ. கரா–பாே்ஸ் படகு கசமெ  

ஈ. எட்டு ெழி ெிமரெுச்சாமல 

❖ குஜரோத் மோநிலத்தில் ஹசிரோ மற்றும் பகோகோ இளடபய பரோ- ோக்ஸ்  டகு பெளெ இந்தியப் பிரதமரோல் 

சதோடங்கிளெக்கப் ட்டது. மூன்றடுக்குகள்சகோண்ட பரோ- ோக்ஸ் கலன் ‘ெோபயஜ் சிம்ச ோனி’, 2500 -

2700 சமட்ரிக் டன்கள் சகோள்ைைவுடனும், 12000-15000 ஜிகோ டன்கள் இடப்ச யர்வுத் திறனுடனும் 

உருெோக்கப் ட்டுள்ைது. 

❖ 30 ெண்டிகள் ெரக்ளக முதலடுக்கிலும், 100  யணிகள் கோர்களை பமலடுக்கிலும், 500  யணிகள் & 

34  ணியோைர்கள் மற்றும் உ ெரிப்புப்  ணியோைர்களை  யணிகள் அடுக்கிலும் இது சகோள்ளும். 
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7.நிர்ெோக மற்றும் ெரவு செலவுத்திட்ட பகள்விகள் சதோடர் ோன ஐ ோ ஆபலோெளனக்குழுவுக்கு (ACABQ) 

பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைெர் யோர்? 
அ. அஜய் பாகெ 

ஆ. ெிதிஷா மமத்ரா  

இ. அனில் குமாா் ஷா்மா 

ஈ. அமிதாப் ோந்த் 

❖ ஓர் இந்திய தூதரோன விதிஷோ ளமத்ரோ, நிர்ெோக மற்றும் ெரவு செலவுத்திட்ட பகள்விகளுக்கோன ஐ ோ 

ஆபலோெளனக்குழுவுக்கு பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைோர். ஆசிய- சிபிக் குழுவில் உள்ை ஒபர  தவிக்கோன 

பதர்தலில் அெர் செற்றிச ற்றோர். 126 ஐ ோ உறுப்பினர்கள் அெரது பெட்புமனுளெ ஆதரித்தனர். அெர், 

2008ஆம் ஆண்டுத் சதோகுதிளயச் ெோர்ந்த இந்திய செளியுறவு பெளெ அதிகோரியோெோர். 

8.PSLV-C49 ஏவுகலத்ளதப்  யன் டுத்தி ISRO’ஆல் ஏெப் டவுள்ை புவி கண்கோணிப்பு செயற்ளகக்பகோ 

-ளின் ச யசரன்ன? 
அ. ஆாியபட்டா 01 

ஆ. EOS 01  

இ. ேிமரகயாஸாட் 

ஈ.  லூனாா்ஸாட் 

❖ இந்தியோவின் அண்ளமய புவி கண்கோணிப்பு செயற்ளகக்பகோைோன EOS-01’ஐ இந்திய விண்செளி 

ஆய்வு ளமயம் (ISRO) ஏெவுள்ைது. இச்செயற்ளகக்பகோளும் அபதோடு பெர்ந்து பிற 9 ெோடிக்ளகயோைர் 

செயற்ளகக்பகோள்களையும் ISRO தனது PSLV-C49 ஏவுகளணளயப்  யன் டுத்தி விண்செளிக்கு 

சகோண்டுசெல்லும். ஆந்திர பிரபதெ மோநிலத்தின் ஸ்ரீஹரிபகோட்டோவில் உள்ை ெதீஷ் தெோன் விண்செளி 

ளமயத்தின் முதல் ஏவுதைத்திலிருந்து இந்த ஏவுகளண ஏெப் டவுள்ைது. 

9. டப் ோண்டு (2020) ெரும் அளமதி & ெைர்ச்சிக்கோன உலக அறிவியல்  ோளின் கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ . Science for and with Society  

ஆ. Science for Global Understanding 

இ. Celebrating Science Centres and Science Museums 

ஈ. Open Science, Leaving No One Behind 

❖ ச ோது மக்களிளடபய அறிவியலின்  யன்கள் குறித்த விழிப்புணர்ளெ ஏற் டுத்துெதற்கோக ஒவ்பெோர் 

ஆண்டும்  ெ.10 அன்று உலக அளமதி & ெைர்ச்சிக்கோன அறிவியல் தினம் களடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

அன்றோட ெோழ்வில் அறிவியலின் முக்கியத்துெத்ளதயும் இந் ோள் சிறப்பித்துக்கூறுகிறது.  டப் ோண்டில் 

ெரும் இந் ோளுக்கோன கருப்ச ோருள், “Science for and with Society” என் தோகும். 
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10. திளனந்தோம் நிதி ஆளணயத்தின் தளலெர் யோர்? 
அ. இரகமஷ் சந்த் 

ஆ. அஜய் நாராயண் ஜா 

இ. N K சிங்  

ஈ. அகசாே் லஹிாி 

❖ N K சிங் தளலளமயிலோன  திளனந்தோம் நிதி ஆளணயம் ெமீ த்தில் தனது அறிக்ளகளய இந்தியக் 

குடியரசுத் தளலெர் இரோம் ோத் பகோவிந்திடம் ெமர்ப்பித்தது. கடந்த ஆண்டு, இவ்ெோளணயம், 2020-

21ஆம் ஆண்டிற்கோன  ரிந்துளரகளுடன் தனது அறிக்ளகளய ெமர்ப்பித்தது. அது ஏற்றுக்சகோள்ைப் ட்டு 

 ோடோளுமன்றத்தில் தோக்கல் செய்யப் ட்டது. தற்ப ோது இந்த ஆளணயம், 2021-22 முதல் 2025-26 

ெளரயிலோன கோலத்திற்கோன  ரிந்துளரகளை ெமர்ப்பித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. (அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM)) AIM-சிரியஸ் புத்தாக்க திட்டமானது இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டின் 

மாணாக்கருக்காக ததாடங்கப்பட்டது? 
அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ததன் த ாாியா 

❖ இரஷ்யாவின் SIRIUS மற்றும் Atal Innovation Mission (AIM) ஆகியவை இவணந்து சமீபத்தில், ‘AIM - 

Sirius Innovation Program 3.0’ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்திய மற்றும் இரஷ்ய பள்ளி மாணாக்க 

-ருக்கான பதினான்கு நாள் திட்டமாகும். இது முதல் இந்ததா-இரஷ்ய இருதரப்பு இவளதயார் புத்தாக்க 

முன்தனடுப்பாகும். இது, இரு நாடுகளுக்கும் ததாழில்நுட்ப தீர்வுகவள உருைாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

2.சாரநாத் ஒலி-ஒளி நிகழ்விவன எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் ததாடங்கி வைத்தார்? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ம ாராஷ்டிரா 

ஈ. பி ாா் 

❖ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, அண்வமயில், உத்தர பிரததச மாநிலம் ைாரணாசி நகரத்தில் காதணாலிக் 

காட்சிமூலம் பல தமம்பாட்டு திட்டங்கவள ததாடங்கிவைத்தார். இம்தமம்பாட்டுத் திட்டங்களுள் சாரநாத் 

ஒலி-ஒளி நிகழ்வு, பசுக்களின் பாதுகாப்பிற்கான உட்கட்டவமப்பு ைசதிகள், ைாரணாசி நகர தபாலிவுறு 

ஒளிவிளக்குப் பணிகள் ஆகியவை அடங்கும். 

3.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, தசயற்வகக்தகாள் எதிர்ப்பு ஏவுகவண அவமப்பின் மாதிரி, எந்த 

நகரத்தில் திறக்கப்பட்டது? 
அ. த ால் த்தா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. தசன்னன 

ஈ. பனாஜி 

❖ தசயற்வகக்தகாள்கவளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகவணயின் மாதிரிவய பாதுகாப்புத் துவற அவமச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங், புதுதில்லியில் உள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுைனமான DRDO 

பைனில் திறந்து வைத்தார். 

❖ ‘மிஷன் சக்தி’ என்று அவைக்கப்படும் நாட்டின் முதல் தசயற்வகதகாள்கவளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுக 

-வணயின் தசாதவன கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் 27ஆம் தததி ஒடிசாவில் உள்ள Dr APJ அப்துல் 

கலாம் தீவில் தைற்றிகரமாக தசாதவன தசய்யப்பட்டது. மிகவும் சைாலான இந்தச்தசாதவனயில் ‘மிஷன் 
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சக்தி’ ஏவுகவண துல்லியமாக இலக்வக எட்டியதன்மூலம் விண்தைளியில் உள்ள தசயற்வகக்தகாள் 

-கவளத் தாக்கி அழிப்பதில் உலக அளவில் நான்காைது நாடாக இந்தியா இடம் தபற்றுள்ளது. 

4. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சுஷா நகரம் அவமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. எத்திதயாப்பியா 

ஆ. ஐ ் ிய அதமாி ்  நாடு ள் 

இ. அசா்னபஜான்  

ஈ. நியூசிலாந்து 

❖ ‘சுஷா’ என்பது உத்திசார் முக்கியத்துைம்மிக்க ஒரு கலாச்சார நகரமாகும். இது, நாதகார்தனா-கராபாக் 

பகுதிக்கு அருகில் அவமந்துள்ளது. இது, அசர்வபஜானின் ஒருபகுதியாகக் கருதப்படும் ஒரு மவலப் 

பாங்கான பகுதியாகும்; ஆனால், ஆர்மீனிய பூர்ைகுடிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இது உள்ளது. அசர்வபஜான் 

அதிபர் இல்ஹாம் அலிதயவ் தனது நாட்டின் பவடகள் சுஷா நகரத்வதக் வகப்பற்றியதாக அண்வமயில் 

அறிவித்தார். இது, நாதகார்தனா-கராபாக் பிராந்தியத்தின் இரண்டாைது தபருநகராகும். நாதகார்தனா-

கராபாக் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நிகழ்ந்த சண்வடயில் 1,000’க்கும் தமற்பட்தடார் இறந்துள்ளனர். 

5.இந்தியாவின் அறிவியல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கக் தகாள்வக-2020 குறித்து அண்வமயில் 

தைளிநாடுைாழ் இந்தியர்களுடன் தகாள்வக ரீதியான ஆதலாசவனவய நடத்தியைர் யார்? 
அ. நரேந்திே ர ோடி 

ஆ. பியூஷ் த ாயல் 

இ. ஹா்ஷ் வா்தன்  

ஈ. நதரந்திர சிங் ததாமா் 

❖ இந்தியாவின் அறிவியல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கக்தகாள்வக-2020’க்கு தங்கள் பங்களிப்வப 

அளிக்கும் ைழிகள்குறித்து, தைளிநாடுகளில் ைசிக்கும் இந்திய அறிவியலாளர்களுடன், அறிவியல் 

ததாழில்நுட்ப துவறக்கு தபாறுப்பு ைகிக்கும் சுகாதாரத்தவற அவமச்சர் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன், காதணாலிக் 

காட்சிமூலம் ஆதலாசவன நடத்தினார். இதுதபான்ற ஆதலாசவனக் கூட்டத்தில் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன் 

பங்தகற்பது இதுதை முதல்முவற. 

6.இலக்கியத்திற்கான நடப்பாண்டு (2020) JCB பரிசுக்கு ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள நூல் எது? 
அ. Djinn Patrol on the Purple 

ஆ. Chosen Spirits 

இ. These, Our Bodies, Possessed by Light 

ஈ. Moustache  

❖ மவலயாள எழுத்தாளர் S ஹரீஷ் எழுதிய, தஜயஸ்ரீ கலதிலால் ஆங்கில மைாழிக்கு தமாழிதபயர்ப்பு 

தசய்யப்பட்ட, ‘Moustache’ என்ற நூல், நடப்பாண்டு (2020) இலக்கியத்திற்கான JCB பரிசுக்கு ததர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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❖ `25 இலட்சம் மதிப்புவடய இந்த JCB பரிசு, இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க இலக்கிய விருதுகளுள் 

ஒன்றாகும். 2020 இறுதிப்பட்டியலில் இடம்தபற்ற 5 நூல்களுள் இந்நூலுக்கு விருது கிவடத்துள்ளது. 

7. அவமப்புசாரா ததாழிலாளர்களுக்கான ததசிய தரவுத்தளத்வத உருைாக்குைதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள 

நடுைண் அவமச்சகம் எது? 
அ. உள்துனை அனமச்ச ம் 

ஆ. ததாழிலாளா் மை்றும் தவனலவாய்ப்பு அனமச்ச ம் 

இ. நிதி அனமச்ச ம்  

ஈ. சமூ  நீதி & அதி ாரமளித்தல் அனமச்ச ம் 

❖ புலம்தபயர்ந்த ததாழிலாளர்களுக்கான முதல் ததசிய தரவுத்தளத்வத உருைாக்குைதற்கு நடுைண் நிதி 

அவமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, ஆதார் இவணக்கப்பட்ட ததசிய அவமப்பு சாரா ததாழிலாளர்க 

-ளுக்கான தரவுத்தளமாகும். இத்தரவுத்தளம் அத்தவகய ததாழிலாளர்களுக்தக உரித்தான குறிப்பிட்ட 

திட்டங்கவள தசயல்படுத்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு தளத்வத ைைங்கும். 

8.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘தமகாஸ்தகாப்’ என்பவத ததாடங்கிய அவமப்பு எது? 
அ. NITI ஆதயா ் 

ஆ. IIT முன்னாள் மாணா ் ா் தபரனவ  

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங் ி 

ஈ.  NABARD 

❖ IIT முன்னாள் மாணாக்கர் தபரவையானது ‘தமகாஸ்தகாப்’ என்றதைான்வற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ததாற்றுதநாய்கவளத் துல்லியமாகக் கண்டறிைதற்கான தரவு பகுப்பாய்வு, தசாதவன மற்றும் மரபியல் 

ஆகியவை இதில் அடங்கும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மருந்வத பரிந்துவரக்கவும் இது பயன்படுத்தப்படும். 

தமகாஸ்தகாப், பரிதசாதவனயின் துல்லியத்வத தமம்படுத்துைததாடு தநாயின் தீவிரத்வத கணிப்பதன் 

மூலமும் சிகிச்வசயின் தசயல்திறவன தமம்படுத்துகிறது. 

9.சுைாமி விதைகானந்தரின் முழு உருைச்சிவலயானது பிரதமரால் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் 

பிரததசத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. தமை்கு வங் ம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம் 

இ. புது தில்லி  

ஈ. தம ாலயா 

❖ இந்தியப் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, சுைாமி விதைகானந்தரின் முழுவுருைச்சிவலவய நை.12ஆம் தததி 

அன்று புது தில்லியில் உள்ள ஜைகர்லால் தநரு பல்கவலக்கைக ைளாகத்தில் (JNU) திறந்து வைத்தார். 

இச்சிவலவய அைர் காதணாலிக்காட்சிமூலம் திறந்து வைத்தார். இந்தச் சிவலயானது JNU முன்னாள் 

மாணைர்களின் ஆதரவுடன் JNU ைளாகத்தில் நிறுைப்பட்டுள்ளது. 
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10.ஜம்மு-காஷ்மீரின் துவண நிவல ஆளுநர், கீழ்க்காணும் எந்தக் கடவுளரின் தபயரில் தங்கம் மற்றும் 

தைள்ளி நாணயங்கவள தைளியிட்டுள்ளார்? 
அ. சிவன் 

ஆ. மாதயான் 

இ. னவஷ்ணவ ததவி  

ஈ. த ாை்ைனவ 

❖ வைஷ்ணை ததவி ஆலயத்தின் தபயரால் தங்கம் மற்றும் தைள்ளி நாணயங்கவள ஜம்மு-காஷ்மீரின் 

துவண நிவல ஆளுநர் மதனாஜ் சின்ஹா தைளியிட்டுள்ளார். தீபாைளி பண்டிவகக்கு முன்னதாக 

இந்த நாணயங்கள் தைளியிடப்பட்டுள்ளன. நாணயத்வத ஜம்மு மற்றும் தில்லியில் விற்க வைஷ்ணை 

ததவி தகாவில் ைாரியம் முடிவு தசய்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.டிஜிட்டல் செய்தி இணையதளங்கள், ஆன்ணைன் திணைப்படங்கள் மற்றும் உள்ளடக்க வழங்குநர்கணள 

கண்காணிக்கும் மத்திய அணமச்ெகம் எது? 
அ. தகவல்ததொடொ்பு அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துமை அமைச்சகை் 

இ. தகவல் ைை்றுை் ஒலிபரப்பு அமைச்சகை்  

ஈ. கலொச்சொர அமைச்சகை் 

❖ நடுவைைசின் ஓர் அண்ணமய அறிவிப்பின்படி, டிஜிட்டல் அல்ைது ஆன்ணைன் மீடியா, திணைப்படங்கள் 

மற்றும் ஒளி-ஒலி நிகழ்ச்சிகள், செய்தி & நடப்பு நிகழ்வுகளின் உள்ளடக்கம் ஆகிய அணைத்தும் தகவல் 

மற்றும் ஒலிபைப்பு அணமச்ெகத்தின்கீழ் சகாண்டுவைப்படும். தற்பபாது நாட்டில் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்ணத 

நிர்வகிக்கும் எந்தசவாரு ெட்டபமா (அ) தன்ைாட்சி அணமப்பபா கிணடயாது. இந்த உத்தைவில் இந்தியக் 

குடியைசுத் தணைவர் ணகசயழுத்திட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

2. நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நகைங்கள் நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை? 
அ. Designed to Live Together 

ஆ. Valuing Our Communities and Cities  

இ. Changing the world 

ஈ. Promoting a better urban future 

❖ உலகளாவிய நகரமயமாக்கலில் ஆர்வங்ககாண்ட பன்னாட்டுச் சமூகங்ககளள ஊக்குவிப்பதற்காகவும் 

நகரமயமாக்கலில் சவால்களள எதிர்ககாள்ளும் நாடுகளுக்கிளடயய ஒத்துளைப்பு நல்குவதற்காகவும் 

ஒவ்யவார் ஆண்டும் அக்யடாபர்.31 அன்று உலக நகரங்கள் நாள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Valuing Our 

Communities and Cities” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். “Better City, 

Better Life” என்பது இந்நாளுக்கு வைங்கப்கபறும் கபாதுவான கருப்கபாருளாகும். 

3.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நிபமானியா நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை? 
அ. Healthy Lungs for All 

ஆ. Every Breath Counts  

இ. Innovate to End Child Pneumonia 

ஈ. Universal Access to Pneumonia Prevention and Care 

❖ கபாதுநலவாழ்வு பிரச்சளனயான நுளரயீரல் அைற்சியின் தீவிரத்தன்ளமளய எடுத்துளரக்கவும், 

யமலும் அந்யநாளய எதிர்த்துப்யபாராடுவதற்கு அளமப்புகள் & நாடுகளள ஊக்கப்படுத்தவும் ஒவ்யவார் 

ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று உலக நுளரயீரல் அைற்சி நாள் (Pneumonia Day) களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“Every Breath Counts” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 
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4. ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவன்ற விணளயாட்டு ஆளுணம யார்? 
அ. ைணிகொ பத்ரொ 

ஆ. தசன் தைங்  

இ. ஜு யூலிங் 

ஈ. லியு தெவின் 

❖ உைகின் நம்பர் ஒன் படபிள் சடன்னிஸ் வீைாங்கணையாை சென் சமங் (26), இந்த ஆண்டு (2020) 

ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவன்றார். சீை நாட்ணடச்பெர்ந்த ென் யிங்ஷாணவ வீழ்த்தி 

சென் சமங் தைது முதல் ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவய்ஹாயில் சவன்றார். ITTF’இன் 

#RESTART சதாடரின் முதல் சவற்றியாளைாகவும் அவர் மாறியுள்ளார். 

5.அண்ணமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘உள்ளக ெந்ணத மபொதா’வுடன் சதாடர்புணடய நாடு எது? 
அ. அதைொிக்கொ 

ஆ. இரெ்யொ 

இ. பிொிட்டன்  

ஈ. இந்தியொ 

❖ BREXIT செயல்முணறக்குப் பிறகு பிரிட்டனின் 4 நாடுகளுக்கு இணடயிைாை வர்த்தகத்ணத பாதுகாக்க 

‘உள்ளக ெந்ணத மபொதா’ வடிவணமக்கப்பட்டது. அண்ணமயில், பிரிட்டனின் ஐபைாப்பிய ஒன்றியத்தில் 

இருந்து சவளிபயறும் ஒப்பந்தத்ணத மீறுவதற்காக, பிரிட்டிஷ் பிைதமர் பபாரிஸ் ஜான்ென் அனுமதி தரும் 

மபொதாவில் உள்ள உட்பிரிவுகளுக்கு எதிைாக பிைபுக்கள் அணவ வாக்களித்தது. இது பமைணவயில் 

ஆளும் பழணமவாத கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பதால்வியாகபவ பார்க்கப்படுகிறது. 

6.இந்தியா-ASEAN உச்சிமாநாட்ணட, எந்த நாட்டின் தணைவருடன் இணைந்து, பிைதமர் நபைந்திை பமாடி 

தணைணம தாங்கவுள்ளார்? 
அ. சிங்கப்பூொ் 

ஆ. தொய்லொந்து 

இ. வியட்நொை்  

ஈ. ைியொன்ைொ் 

❖ சமய்நிகைாக நணடசபறவுள்ள 17ஆவது இந்தியா-ASEAN உச்சிமாநாட்டிற்கு பிைதமர் நபைந்திை பமாடி, 

வியட்நாமிய பிைதமர் நுபயன் ஜுவான் புக் உடன் இணைந்து தணைணம வகிப்பார். ASEAN-இந்தியா 

செயல்திட்டத்ணத (2021-2025) ஏற்றுக்சகாள்வதில் இருநாட்டு தணைவர்களும் தங்களது கவைத்ணத 

செலுத்துவார்கள். கடந்த ஆண்டு நவம்பரில், பாங்காக்கில் நடந்த 16ஆவது ASEAN-இந்தியா உச்சி 

மாநாட்டில் பிைதமர் யமாடி கைந்துசகாண்டார். 
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7.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நீைழிவு பநாய் நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை? 
அ. Go Blue for Breakfast 

ஆ. Eyes on Diabetes 

இ. The Nurse and Diabetes  

ஈ. Women and diabetes 

❖ நீைழிவு பநாணய கண்டறிவது தடுப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது குறித்து குடும்பங்களிணடபய விழிப்புைர்வு 

ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் நவ.16 அன்று உைக நீைழிவு நாள் கணடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“The Nurse and Diabetes” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

உைக நாடுகணள நீைழிவு பநாயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காை திட்டசமான்ணற இந்நாளின்பபாது உைக 

நைவாழ்வு அணமப்பு (WHO) அறிவித்தது. 

8.எத்தணை துணறகளுக்காை ̀ 1.46 இைட்ெம் பகாடி வணை மதிப்புள்ள ‘உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்சதாணக’ 

திட்டத்திற்கு மத்திய அணமச்ெைணவ ஒப்புதல் அளித்தது? 
அ. ஐந்து 

ஆ. பத்து  

இ. பதினைந்து 

ஈ.  பதினொறு 

❖ பிைதமர் பமாடி தணைணமயிைாை மத்திய அணமச்ெைணவக் கூட்டத்தில், பத்து முக்கிய துணறகளுக்காை 

உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்சதாணக திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் உற்பத்தித் 

திறன்கணள பமம்படுத்தும் வணகயிலும், ஏற்றுமதிணய அதிகப்படுத்தி ‘தற்ொர்பு இந்தியா’ இைட்சியத்ணத 

அணடயும் வணகயிலும் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ (1) பமம்படுத்தப்பட்ட பவதியியல் செல் மின்கைம்; (2) மின்ைணு மற்றும் சதாழில்நுட்பப் சபாருட்கள்; (3) 

வாகைங்கள் மற்றும் வாகை உதிரிபாகங்கள்; (4) மருந்துகள்; (6) சதாணைசதாடர்பு & சநட்சவார்க்கிங் 

சபாருட்கள்; (7) ஜவுளிப் சபாருட்கள்; (8) உைவுப் சபாருட்கள்; (9) அதிக திறன்சகாண்ட சூரிய ஆற்றல் 

ஒளி மின்ைழுத்தப் சபாருட்கள் மற்றும் (10) சிறப்பு எஃகு ஆகிய துளறகள் இதில் அடங்கும். 

9.அண்ணமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ORF3d’ என்றால் என்ை? 
அ. COVID-19 தடுப்பூசி 

ஆ. தகொரரொனொ மவரஸ் ைரபணு  

இ. ஏவுகமண 

ஈ. தசயை்மகக்ரகொள் 

❖ சகாபைாைா ணவைஸில், ‘ORF3d’ என்றசவாரு புதிய மணறந்திருந்த மைபணுணவ ஆைாய்ச்சியாளர்கள் 

அண்ணமயில் கண்டுபிடித்தைர். ஒன்றுக்கு பமல் ஒன்றாக அணமந்துள்ள இந்தப் புதிய ‘ORF3d’ மைபணு, 

தனித்துவமாை உயிரியல் துணறக்கும் அபதபவணளயில் சதாற்றுபநாய்க்கும் இது பங்களிக்கும் என்று 
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எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. COVID-19 ணவைசுக்கு எதிைாை புதிய தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கத்திற்கும் இது 

வழிவகுக்கும். இதுகுறித்த ஆய்வுக்கட்டுணை, ‘eLife’ என்ற இதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

10. ‘பவம்பகா’ சூறாவளியாைது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்ணடத் தாக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஜப்பொன் 

இ. அதைொிக்கொ 

ஈ. பிலிப்மபன்ஸ்  

❖ ‘பவம்பகா’ சூறாவளியாைது பிலிப்ணபன்ஸின் கிழக்கு கடற்கணைகணளத் தாக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்ப 

-டுகிறது. எைபவ, கிழக்கு கடபைாைங்களில் வசிக்கும் ஆயிைக்கைக்காை மக்கணள அப்பகுதிணய காலி 

செய்துவிட்டு பாதுகாப்பாை தங்குமிடங்களுக்கு செல்ை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தைவிட்டுள்ளைர். இச் 

சூறாவளி, பிலிப்ணபன்ஸில் இந்த ஆண்டில் (2020) வரும் 21ஆவது சவப்பமண்டை சூறாவளியாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘IBSA’ என்ெதன் விரிவாக்கம் என்ன? 
அ. India Brazil South Africa  

ஆ. India Britain Saudi Arabia 

இ. India Belgium South America 

ஈ. India Bahrain South Australia 

❖ இந்தியா-பிரேசில்-சதன்னாப்பிரிக்காவின் (IBSA) “Deepening Cooperation in IBSA: Perspectives from 

Key Sectors” என்ற தமைப்பில் அண்மையில் சவளியிடப்ெட்டது. இந்த அறிக்மகமய சவளிவிவகாே 

அமைச்ெகத்தின் செயைாளர் இோகுல் ொப்ோ சவளியிட்டுள்ளார். ‘IBSA Visiting Fellowship’ திட்டத்தின்கீழ் 

இேண்டாம் சதாகுதி உறுப்பினர்களால் இந்த அறிக்மக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

2. “ஹுனார் ஹாத்” என்ெது எந்த நடுவண் அமைச்ெகத்தின் முன்சனடுப்ொகும்? 
அ. நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. ததொழிலொளொ் & வேமலேொய்ப்பு அமைச்சகை் 

இ. சிறுபொன்மையினொ் நலன் அமைச்சகை்  

ஈ. பெண்கள் & குழந்தைகள் மேே்ொட்டு அதேச்சகே் 

❖ “ஹுனார் ஹாத்” என்ெது ைத்திய சிறுொன்மையினர் நைன் அமைச்ெகத்தின் ஒரு முன்சனடுப்ொகும். 

இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மகவிமனஞர்களுக்கு ரவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்குவமத 

ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. COVID-19 செருந்சதாற்றால் சுைார் ஏழு ைாத இமடசவளிக்குப் பிறகு, 

‘ஹுனார் ஹாத்’ புது தில்லியின் பிதாம்புோவில் உள்ள தில்லி ஹாதத்தில் மீண்டும் சதாடங்கவுள்ளது. 

“Vocal for Local” என்ெது இந்த நிகழ்வுக்கான கருப்சொருளாக சதரிவு செய்யப்ெட்டுள்ளது. 

3. UNESCO’ஆல் நடப்ொண்டிற்கான (2020) உைக நூல்கள் தமைநகோக அறிவிக்கப்ெட்ட நகேம் எது? 
அ. துபொய் 

ஆ. வகொலொலை்பூொ்  

இ. தசன்மன 

ஈ. தபங்களூரு 

❖ ைரைசியாவின் தமைநகோன ரகாைாைம்பூர் நடப்ொண்டிற்கான (2020) உைக நூல்கள் தமைநகோக 

UNESCO’ஆல் அறிவிக்கப்ெட்டது. ஒவ்ரவார் ஆண்டும், ஏப்ேல்.23 அன்று உைக நூல்கள் & ெதிப்புரிமை 

நாளாக உைகம் முழுவதும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. UNESCO அமைப்பானது சவளியீட்டாளர்கள், நூல் 

விற்ெமனயாளர்கள் ைற்றும் நூைகங்கள் ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புமடய ெர்வரதெ அமைப்புகளுடன் 

இமைந்து ஒவ்ரவார் ஆண்டும் உைக நூல்கள் தமைநகேத்மத ரதர்ந்சதடுக்கும். அந்த வமையில் 

இந்த ஆண்டுக்ைான உைக நூல்கள் தமைநகேைாக (2020), ரகாைாைம்பூர் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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4. ஆறு ைாத குறுக்கத்திற்குப் பிறகு, இந்தியாவின் எந்தப் சொருளாதாே நடவடிக்மக 0.2% என ொதகைாக 

வளர்ந்துள்ளது? 
அ. ததொழிற்துமற உற்பத்திக் குறியட்ீடு எண்  

ஆ. நுகொ்வேொொ் ேிமலக் குறியட்ீடு எண் 

இ. தைொத்த ேிமல குறியட்ீடு எண் 

ஈ. உற்பத்தியொளொ் ேிமலக் குறியட்ீடு எண் 

❖ இந்தியாவின் சதாழிற்துமற உற்ெத்திக் குறியீட்டு எண்ணானது ஆண்டு அடிப்ெமடயில் செப்டம்ெர் 

ைாதத்தில் 0.2 ெதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஆறு ைாத சதாடர்ச்சியான குறுக்கத்திற்குப் பிறகு, இந்தக் 

குறியீட்டின் வளர்ச்சி ரநர்ைமறயாக ைாறியுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் ைாதத்தில், 7.36% குறுக்கம் ெதிவு 

செய்யப்ெட்டது. நுகர்ரவார் சொருட்கள், மின் & சுேங்கத்துமறகளில் முன்ரனற்றம் காைப்ெட்டுள்ளது. 

5.அண்மையில், இந்திய எண்சைய் நிறுவனத்தால் (OIL) இயற்மக எரிவாயு இருப்பு கண்டறியப்ெட்ட 

டின்சுகியா அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 
அ. வைற்கு ேங்கை் 

ஆ. ஜொொ்க்கண்ட் 

இ. அஸ்ஸாை்  

ஈ. பீகொொ் 

❖ இந்தியாவின் இேண்டாவது செரிய எண்சைய் உற்ெத்தியாளோன இந்திய எண்ணணய் நிறுவனம் 

அண்மையில், அஸ்ஸாம் ைாநிைத்தின் டின்சுகியாவில் ரதாண்டப்ெட்ட கிைற்றில் இயற்மக எரிவாயு 

இருப்மெக் கண்டறிந்தது. அந்நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயின்ெடி, ரைல் அஸ்ஸாம் ெடுமகயில் 

உள்ள டின்சுகியாவில் உள்ள டின்ஜன்-1 கிைற்றில் 10 மீட்டர் அளவுக்கு மஹட்ரோகார்ென் உள்ளது. 

இக்கண்டுபிடிப்ொனது அஸ்ஸாம் ைாநிைத்தில் ரைலும் எண்சைய் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு குறித்த 

ஆய்வுக்கான புதிய ெகுதிகமள ஆோய உதவும். 

6.பிேதைரின் KUSUM திட்டத்மத செயல்ெடுத்துகிற ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 
அ. எொிசக்தி அமைச்சகை் 

ஆ. ெுைிய & புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகை்  

இ. உழேு ைற்றுை் உழேொ்கள் நல அமைச்சகை் 

ஈ. நலேொழ்ேு ைற்றுை் குடுை்பநல அமைச்சகை் 

❖ பிேதைரின் உழவர்கள் எரிெக்தி ொதுகாப்பு ைற்றும் எழுச்சி ரெரியக்கத்தின் (Prime Minister Kisan Urja 

Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan–KUSUM) முதைாைாண்டு செயல்ொட்டில் அறிந்துசகாண்டவற்றின் 

அடிப்ெமடயில், இந்தத் திட்டத்துக்கான செயல்ொட்டு வழிகாட்டுதல்களில் சிை திருத்தங்கமள புதிய 

ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்ெகம் செய்துள்ளது. 
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❖ ரவளாண் துமறயில் அதிக அளவில் சூரிய ஆற்றல் உற்ெத்தி செய்யப்ெடுவமத உறுதிசெய்வதற்காக 

பிேதைரின் KUSUM திட்டத்தின் ரநாக்கத்மத விரிவுெடுத்த புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

அமைச்ெகம் முடிசவடுத்துள்ளது. இதன்ெடி, தரிசு நிைம் ைற்றும் விவொய நிைம் தவிே, விவொயிகளின் 

ரைய்ச்ெல் நிைத்திலும், ெதுப்பு நிைத்திலும் சூரிய ஆற்றல் உற்ெத்தி ஆமைகமள நிறுவைாம். சிறு 

உழவர்களும் இதில் ெங்குசெறும் விதைாக சூரிய ஆற்றல் ஆமைகளின் அளவு குமறக்கப்ெட்டுள்ளது. 

7.இந்தியாவின் ஒரே நிறுவனையைாக்கப்ெட்ட முதன்மை துமறமுகம் எது? 
அ . கொைரொஜொ் துமறமுகை்  

ஆ. ே உ சி சிதை்பரனொொ் துமறமுகை் 

இ. தகொச்சி துமறமுகை் 

ஈ. பொரதீப் துமறமுகை் 

❖ ரொழைண்டைக் கடற்கமேயில் எண்ணூரில் அமைந்துள்ள காைோஜர் துமறமுகம், இந்தியாவின் ஒரே 

நிறுவனையைாக்கப்ெட்ட முதன்மை துமறமுகைாகும். இது, ஒரு சொதுத்துமற நிறுவனைாக செயல்ெட்டு 

வரும் இந்தியாவின் முதல் துமறமுகைாகும். ‘MSC Faith’ என்ற மிகப்செரிய சகாள்கைன் கப்ெமைக் இத் 

துமைமுைம் அண்மையில் மையாண்டமத அடுத்து அது அண்மைச் ணெய்திைளில் இடம்ணபற்ைது. 

அந்நிறுவனத்மதப் சொறுத்தவமே, அதன் புதிய தமைமுமற முமனயத்தில் நவீன ொேந்தூக்கிகள் 

ைற்றும் ரொதுைான புழக்கமட நிறுத்த வெதிகளும் உள்ளன. 

8. ொங்க் ஆப் அசைரிக்கா ஏற்ொடு செய்த ‘India: Drivers of Change’ ைாநாட்டில் உமேயாற்றிய இந்திய 

அமைச்ெர் யார்? 
அ. நிொ்ைலொ சீதொரொைன் 

ஆ. பியூஷ் வகொயல்  

இ. ஹா்ஷ் வா்ைன் 

ஈ.  அைித் ஷொ 

❖ ைத்திய வணிகம் ைற்றும் சதாழிற்துமற அமைச்ெர் பியூஷ் ரகாயல், ‘இந்தியா: ைாற்றத்தின் உந்துெக்தி’ 

என்ற ைாநாட்டில் சிறப்புமேயாற்றினார். 

❖ அசைரிக்க வங்கி ஏற்ொடு செய்திருந்த இம்ைாநாட்டில், இந்தியாவின் பிேம்ைாண்ட உள்நாட்டு ெந்மதமய 

-யும், வர்த்தகத்துக்கு உகந்த சூழமையும் கருத்தில் சகாண்டு இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வருைாறு, 

பியூஷ் ரகாயல், ென்னாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு அமழப்பு விடுத்தார். உற்ெத்தித் துமறக்கு வழங்கப்ெ 

-டும் உற்ெத்தியுடன் கூடிய ெலுமககள் குறித்தும் அவர் அப்ரொது எடுத்துமேத்தார். 

9.அண்மையில் எந்தத் ரததியில், இந்தியாவில் ரதசிய புற்றுரநாய் விழிப்புைர்வு நாள் (National Cancer 

Awareness Day) கமடப்பிடிக்கப்ெட்டது? 
அ . நேை்பொ் 7    ஆ. நேை்பொ் 8 

இ. நேை்பொ் 9   ஈ. நேை்பொ் 10 
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❖ புற்றுரநாமய முன்கூட்டிரய கண்டறிதல் ைற்றும் புற்றுரநாய்க்கு வழிரகாலும் வாழ்க்மக முமறமய 

தவிர்த்தல் ஆகியமவ குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துவதன்மூைம் ரதசிய அளவில் புற்றுரநாயின் 

தாக்கத்மத குமறப்ெமத தடுக்கும் தமடகமள நீக்குவதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்ெர்.7 அன்று 

இந்தியாவில் ரதசிய புற்றுரநாய் விழிப்புைர்வு நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. 

10.உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிற தததி எது? 
அ. நவே்ொ் 5  

ஆ. நேை்பொ் 6 

இ. நவே்ொ் 7 

ஈ. நவே்ொ் 8 

❖ ஆழிப்தபரமை குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் வமையில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.5 அன்று 

உைை சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் ைமடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. எப்தபாதாவது ஒருமுமை அதிெயைாை தநரக் 

கூடிய ஓர் இயற்மை சீற்ைந்தான் இந்த ஆழிப்தபரமை. ஆனால் இது மிைவும் பயங்ைரைானது. ைடந்த 100 

ஆண்டுைளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்தபரமைைளால் ைட்டும் சுைார் 2,60,000 தபர் ைாண்டுள்ளனர். 

❖ “Sendai Seven Campaign” என்ை ைருப்ணபாருளின்கீழ் இந்த ஆண்டுக்குரிய உைை சுனாமி விழிப்புணர்வு 

நாள் அனுெரிக்ைப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு 

ஒன்னை உருவாக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. தமற்கு வங்கம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

❖ காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு 

ஒன்னை உருவாக்க மமற்கு வங்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. பல்வேறு துனைசார் உறுப்பிைர்கள் 

இடம்பபறும் இந்தப் பிரிவில், வைத்துனை இயக்குநரகம், மின்சாரத் துனை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் 

காவல்துனை உள்ளிட்ட உறுப்பிைர்களும் உள்ளூர் பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர். 

விலங்குகளுக்குத் தீங்கு வினளவிப்பனதத் தவிர்ப்பதற்காக, உயரழுத்த மின்வடங்கள் மற்றும் மின் 

கம்பங்கனள மாற்றியனமக்கவும் அம்மாநில அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

2. முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்னத பதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. மகாராஷ்டிரா  

ஈ. பீகாா் 

❖ பிரதமர் வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்தின்கீழ், முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர் 

திட்டத்னத மத்திய பிரமதச மாநில அரசு பதாடங்கியுள்ளது. அண்னமயில், கிராமப்புை வீதிமயார 

விற்பனையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தலா 10,000 ரூபாய் வட்டியில்லா கடனை அம்மாநில 

முதலனமச்சர் வரவு பசய்தார். கல்வி மற்றும் உடல்நலத்தில் சிைப்பு கவைம் பசலுத்தி, ‘தற்சார்பு மத்திய 

பிரமதசம்’ திட்டத்திற்காை ஒரு பசயல்திட்டத்னதயும் அவர் பவளியிட்டார். 

3. மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கும் தீர்மாைத்னத எந்த 

மாநில சட்டமன்ைம் நினைமவற்றியுள்ளது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட்  

இ. மகாராஷ்டிரா  

ஈ. பீகாா் 

❖ மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கக்மகாரும் தீர்மாைத்னத 

ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டமன்ைம் ஒருமைதாக நினைமவற்றியுள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலனமச்சர் 

மேமந்த் மசாரனின் கூற்றுப்படி, ஒருநாள் சிைப்பு மாநாட்டின்மபாது நினைமவற்ைப்பட்ட இத்தீர்மாைம், 
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ஒப்புதலுக்காக நடுவணரசுக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது. ‘சர்ைா’ என்னும் மதத்னதப் பின்பற்றுபவர்கள் ‘நீர், 

காடு, நிலம்’ என்ை பகாள்னகபகாண்டு இயற்னகனய வணங்குகிைார்கள். 

4. ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ அனமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. வததாதரா  

ஆ. சசன்னன 

இ. சகாச்சின் 

ஈ. சபங்களூரு 

❖ குஜராத் மாநிலத்தின் வமதாதராவில் அனமந்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒமர மபாக்குவரத்து 

பல்கனலக்கழகமாக ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ உள்ளது. அண்னமயில் இந்தப் 

பல்கனல இளங்கனல, MBA & MSc உள்ளிட்ட ஏழு புதிய கல்வித்திட்டங்கனள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இதில் MSc கல்வித்திட்டமாைது ஐக்கியப் மபரரசின் பர்மிங்காம் பல்கனலக்கழகத்துடன் இனணந்து 

வழங்கப்படுகிைது. அமத மவனளயில் MBA கல்வித்திட்டம் மபாக்குவரத்து மற்றும் விநிமயாக சங்கிலி 

மமலாண்னமயில் கவைஞ்பசலுத்துகின்ைது. 

5.அண்னமயில், உலகின் முதல் 6G தகவல் பதாடர்பு பசயற்னகக்மகானள ஏவிய நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. அசமாிக்கா 

இ. சீனா  

ஈ. ஜப்பான் 

❖ 6G தகவல் பதாடர்பு மசாதனை பசயற்னகக்மகானள பவற்றிகரமாக ஏவிய உலகின் முதல் நாடாக 

சீைா மாறியுள்ளது. இச்பசயற்னகக்மகாள் ஷாங்சி மாகாணத்தில் உள்ள னதயுவான் பசயற்னகக்மகாள் 

ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச் 6 ஏவுகனணனயப் பயன்படுத்தி ஏவப்பட்டது. 6G பதாழில்நுட்பமாைது 

5G பதாழில்நுட்பத்னதவிட நூறு மடங்கு மவகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

6. ‘பாரத தரிசைம்-தட்சிை பாரத யாத்தினர’யை ஏற்பாடு பசய்யும் அனமப்பு எது? 
அ . IRCTC  

ஆ. NHAI 

இ. ஏா் இந்தியா 

ஈ. தமக் னம டிாிப் 

❖ இந்திய இரயில்மவ உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக்கழகமாைது ‘பாரத தரிசைம் - தட்சிை பாரத 

யாத்தினர’னய ஏற்பாடு பசய்ய முடிவுபசய்துள்ளது. இந்த யாத்தினர ஐதராபாத் & பசகந்திராபாத்தில் 

இருந்து டிசம்பர்.12-18 வனர பதாடங்கப்படும். “இந்தியர்களுக்கு இந்தியானவக் காட்டு - Show India 

to Indians” என்பது இந்தப் பயணத்தின் கருப்பபாருளாகும். 
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❖ இந்தப் பைணம், திருவரங்கம் அரங்கநாதர் திருக்மகாவில், தஞ்சாவூரில் அனமந்துள்ள பபருவுனடயார் 

திருக்மகாவில், இராமமசுவரம், மதுனர மீைாட்சி பசாக்கைார் திருக்மகாவில் மற்றும் கன்னியாகுமரி 

ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியதாகும். 

7.நடப்பாண்டில் (2020) ேரும் உலக கழிப்பனை நாளுக்காை கருப்பபாருள் என்ை? 
அ. Follow the Flush 

ஆ. Toilets and Nutrition 

இ. Waste water 

ஈ. Sustainable Sanitation and Climate Change  

❖ உலகளாவிய தூய்னம பநருக்கடினய னகயாளுவதற்காக ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உலக 

கழிப்பனை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Sustainable Sanitation & Climate Change” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2020) வரும் இந்த நாளுக்காை கருப்பபாருளாகும். அடிப்பயை கழிப்பனை வசதிகள் பற்றியும், அது 

குறித்த விழிப்புணர்னவ மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதுமம இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கமாகும். 

8.இந்தியாவில் எந்தத் மததியில், பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. நவம்பா் 12  

ஆ. நவம்பா் 13 

இ. நவம்பா் 14 

ஈ.  நவம்பா் 15 

❖ 1947 நவம்பர் 12 அன்று தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வாபைாலி நினலயத்திற்கு (AIR) வருனகதந்து, 

இந்திை பிரிவினைக்குப்பின் ேரியாைாவின் குருமசத்திரத்தில் தற்காலிகமாக குடிமயறியவர்கள்பற்றி 

உனரயாற்றிய மதசத்தந்னத மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக, ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று 

பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிைது. இனதபயாட்டி, தில்லியிலுள்ள அனைத்திந்திய 

வாபைாலி நினலயத்தில் பல்மவறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

9.அண்னமயில் எந்தத் மததியில், இந்தியாவில், மதசிய பத்திரினக நாள் பகாண்டாடப்பட்டது? 
அ. நவம்பா் 15 

ஆ. நவம்பா் 16  

இ. நவம்பா் 17 

ஈ. நவம்பா் 18 

❖ 1966ஆம் ஆண்டில் இந்திை பிரஸ் கவுன்சில் நிறுேப்பட்ையத நியைவுகூரும் விதமாக ஒவ்வோர் 

ஆண்டும் நே.16 அன்று வதசிை பத்திரியக நாள் (National Press Day) ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திைப் 

பத்திரியககளின் சுதந்திரம் மற்றும் கபாறுப்பின் அயைைாளமாகவும் இந்நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. 
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10.மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது? 
அ. நவம்பா் 15 

ஆ. நவம்பா் 16 

இ. நவம்பா் 17  

ஈ. நவம்பா் 18 

❖ இந்தியாவில் கால்-னக வலிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுமதாறும் நவ.17 

அன்று மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கால்-னக வலிப்பு என்பது மூனளசார்ந்த 

ஒரு நாட்பட்ட மகாளாைாகும். இது, பதாடர்ச்சியாை வலிப்பிைால் ஏற்படுகிைது. நியூரான்களில் (மூனள 

பசல்கள்) திடீபரை அதிகப்படியாை மின்கசிவு ஏற்படுவதன் வினளவாக வலிப்பு ஏற்படுகிைது. 

❖ இந்த நினலயாைது, எந்த வயதுசார்ந்த மக்கனளயும் பாதிக்கும் மற்றும் ஒவ்பவாரு வயதிைருக்கும் 

இதைால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 2020 நேம்பர்.18 – ‘கப்பவலாட்டிை தமிழன்’ வ உ சிதம்பரைாரின் 84ஆேது நியைவு நாள். 

❖ மகாயம்புதூரில் அனமந்துள்ள தமிழ்நாடு மவளாண் பல்கனலக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி இயக்குநராகப் 

பணிபுரியும் முனைவர் K S சுப்பிரமணியனுக்குத் மதசிய அளவிலாை இந்திய உர உற்பத்தியாளர்கள் 

குழுமத்தின் பபான்விழா ஆண்டுக்காை விருது வழங்கப்படுகிைது. இந்த விருதுடன் ̀ 1 இலட்சம் பராக்கப் 

பரிசும், தங்கப்பதக்கமும் வழங்கப்படுகின்ைை. இந்த விருது நாமைா பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்கும், அதன் 

மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நாமைா உரங்களிைால் பயிர் உபமயாகிக்கும் திைன் அதிகரித்து உரச்பசல 

-னவக் குனைக்க வழிவகுக்கும் திட்டத்திற்கும் கினடத்த பரிசாகக் கருதப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற துரிதைாக செயலாற்றும் தமைப்ெைப்பிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்ெடும் 

ஏவுகமைமய (QRSAM) உருவாக்கிய அமைப்பு எது? 
அ. DRDO  

ஆ. HAL 

இ. டெஸ்லா 

ஈ. லாா்சன் & டூப்ர ா 

❖ விைானி இல்லாத இலக்கு விைானம் ஒன்மற ெரியாக தாக்கியதன்மூலம் முக்கிய மைல்கல் ஒன்மற 

இந்தியாவின் துரிதைாக செயலாற்றும் தமையிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்ெடும் ஏவுகமை (Quick Reaction 

Surface-to-Air Missile QRSAM) எட்டியுள்ளது. ஒடிொ கடற்கமைக்கு அருகக ITR ெந்திப்பூரிலிருந்து இந்த 

ஏவுகமை ஏவப்ெட்டு செோதனை செய்யப்பட்டது. 

2.புலம்செயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கான கட்டுப்ெடியாகக்கூடிய வாடமக வீட்டுவெதி வளாக திட்டத்தின் 

கீழ், திட்டசைான்மற இறுதிசெய்துள்ள முதல் இந்திய நகைம் எது? 
அ. பாெ்னா 

ஆ. சூ த்  

இ. அகமதாபாத் 

ஈ. லக்ரனா 

❖ புலம்செயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கான கட்டுப்ெடியாகக்கூடிய வாடமக வீட்டுவெதி வளாக திட்டத்தின் 

(ARHC) கீழ் திட்டசைான்மற இறுதிசெய்த முதல் நகைாக சூைத் ைாறியுள்ளது. ARHC திட்டைானது ைத்திய 

வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாைங்கள் அமைச்ெகத்தின் பிைதை ைந்திரி ஆவாஸ் கயாஜனா-நகைம் 

(PMAY-U)’இன்கீழ் அறிவிக்கப்ெட்டது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அைசின் ெயன்ெடுத்தப்ெடாத வீட்டுவெதித் 

திட்டங்கள் தனியார் நிறுவனங்களிடத்தில், புதுப்பிக்க ைற்றும் வாடமக வீடுகளாக செயல்ெடுவதற்கு 

ஏற்றவாறு ைாற்றுவதற்கு வழங்கப்ெடும். 

3.நடப்போண்டில் வரும் (2020) கதசிய ஆயுர்கவத நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Ayurveda for COVID-19  

ஆ. Ayurveda for All 

இ. Ayurveda and Immunity 

ஈ. Ayurveda amidst Pandemic 

❖ கதசிய ஆயுர்கவத நாளானது கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முதல் ‘தன்வந்திரி சஜயந்தி’யன்று அகத நாளில் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்த நாள், நவம்ெர் 13 அன்று சகாண்டாடப்ெட்டது. 
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❖ Ayurveda for COVID-19 என்ற தமலப்பில் நாடு முழுவதும் கதசிய ஆயுர்கவத நாள் சகாண்டாடப்ெட்டது. 

நைது அன்றாட வாழ்வில் ஆயுர்கவதத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ ெைப்புவதற்காக 

இந்த நாள் ஆண்டுகதாறும் சகாண்டாடப்ெட்டு வருகிறது. 

4.அண்மையில் காலைான மூத்த இதழாளரும் எழுத்தாளருைான இைவி செலகககை ொர்ந்த ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்தி  பி ரதசம் 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா 

இ. கா்நாெகா  

ஈ. ரக ளா 

❖ மூத்த இதழாளரும், கர்நாடகாவின் எழுத்தாளருைான இைவி செலகககை அண்மையில் தனது 62ஆவது 

வயதில் காலைானார். பிைெல கன்னட செய்தித்தாளான ஹாய் செங்களூரில் அவர் ெணியாற்றி வந்தார். 

கர்நாடக ொகித்திய அகாடமி விருது, கன்னட இைாஜ்கயாத்ெவ விருது, கர்நாடக ஊடக அகாதமி விருது 

உள்ளிட்ட ெல்கவறு விருதுகமள இைவி செலகககை செற்றுள்ளார். ‘பிைார்த்தனா’ என்ற ெள்ளிமய 

சதாடங்கி அதமன அவர் நடத்தியும் வந்தார். 

5. குழு 77 (G-77) கூட்டணியில் உள்ள நோடுகளின் எண்ணிக்னக? 
அ. 77 

ஆ. 99 

இ. 120 

ஈ. 134  

❖ குழு 77 (G-77) ஆைது கடந்த 1964 ஜூன் 15 அன்று 77 வளரும் நாடுகளால் நிறுவப்ெட்டது. தற்கொது, 

இக்கூட்டணியிலுள்ள உறுப்புநாடுகளின் எண்ணிக்மக 134 நாடுகளாக அதிகரித்துள்ளது. ெமீெத்தில், 

G-77 சவளியுறவு அமைச்ெர்களின் 44ஆவது ஆண்டுக்கூட்டம் அண்மையில் நமடசெற்றது. ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவக்கான இந்தியாவின் நிைந்தை பிைதிநிதி T S திருமூர்த்தி, இதில் கலந்துசகாண்டு G-77 

கூட்டணி மீதான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்மட ைறுவுறுதிப்ெடுத்தினார். 

6. ‘கெைளவிலான அகல் விளக்குகமள’ ஏற்றியதன்மூலம் கின்னஸ் உலக ொதமன ெமடத்த இந்திய 

நகைம் எது? 
அ. மதுர  

ஆ. அயயோத்தியோ  

இ. வா ணாசி 

ஈ. கும்பரகாணம் 

❖ உத்தைபிைகதெத்தில் உள்ள அகயாத்தியா நகைம், ‘கெைளவிலான அகல் விளக்குகமள’ ஏற்றியதன் 

மூலம் கின்னஸ் உலக ொதமன ெமடத்துள்ளது. ‘தீகொத்ெவ’ சகாண்டாட்டத்தின்கொது, நவம்ெர்.13 

அன்று ெையு ஆற்றின் கமையில், 5.8 இலட்ெத்துக்கும் கைற்ெட்ட அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்ெட்டன. 
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7. BRICS அறிவியல், சதாழில்நுட்ெம் & புத்தாக்க அமைச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கு தமலமைதாங்கிய நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. பிர சில் 

இ. இ ஷ்யா  

ஈ. சீனா 

❖ எட்டாவது BRICS அறிவியல், சதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் புத்தாக்க அமைச்ெர்கள் கூட்டைானது சைய்நிகைாக 

நமடசெற்றது. இது, ைஷ்யாவின் அறிவியல் ைற்றும் உயர்கல்வி அமைச்ெகத்தால் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. 

12ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டின் தமலவைாக இைஷ்யா உள்ளது. இந்த அமைச்ெைமவக்கூட்டம் BRICS 

STI பிைகடனம்-2020’ஐ ஒருைனதாக ஏற்றுக்சகாண்டது. இதன் உறுப்பினர்கள் இந்தியாவின், ‘SERB 

– POWER’ (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research) திட்டத்மதப் ொைாட்டினர். 

8.ொமலப் கொக்குவைத்து சநரிெலால் ெலியாகனாருக்கான உலக நிமனவு நாள் (World Day of 

Remembrance for Road Accident Victims) அனுெரிக்கப்ெடுகிற சததி எது? 
அ. நவம்பா் 15  

ஆ. நவம்பா் 16 

இ. நவம்பா் 17 

ஈ.  நவம்பா் 18 

❖ ஆண்டுசதோறும் ொமலப் கொக்குவைத்து சநரிெலால் ெலியாகனாருக்கான உலக நிமனவு நாள் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவயால் நவ.15 அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. ொமல விெத்துக்கமளக் குமறப்ெதற்கான 

ஒரு கருவியாகவும் இந்த நாள் உள்ளது. ொமல விெத்துகளால் ஏற்ெடும் கெரிடர் குறித்த கவனத்மத 

இந்த நாள் ஈர்க்கிறது. கைலும், ொமல விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு இது அங்கீகாைம் அளிக்கிறது. 

9. ெமூக ொதுகாப்பு சநறிமுமறகளின்கீழ் வமைவு விதிகமள அறிவித்துள்ள ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 
அ. நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அரமச்சகம் 

ஆ. டதாழிலாளா் மற்றும் ரவரலவாய்ப்பு அரமச்சகம்  

இ. சமூக நீதி அரமச்சகம் 

ஈ. உழவு மற்றும் உழவா்கள் நல அரமச்சகம் 

❖ ெமூக ொதுகாப்பு சநறிமுமறகள் 2020’இன்கீழ் வமைவு விதிகமள சதாழிலாளர் & கவமலவாய்ப்பு 

அமைச்ெம் அறிவித்துள்ளது. முமறொைா சதாழிலாளர்கள், ஒப்ெந்த சதாழிலாளர்கள், நமடகைமட 

சதாழிலாளர்கள் அமனவரும் நடுவைைசு இமையதளத்தில் தானாக ெதிவு செய்வது உட்ெட ஆதார் 

அடிப்ெமடயிலான ெதிமவ இவ்வமைவு விதிகள் வழங்குகின்றன. இதன்கீழ் ெயன்கமளப் செறுவதற்கு, 

முமறொைா சதாழிலாளர், ஒப்ெந்த சதாழிலாளர் (அ) நமடகைமட சதாழிலாளர், அைசு இமையதளத்தில் 

இத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விவைங்களுடன் ெதிவு செய்ய கவண்டும். 
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10.ென்னிைண்டாவது BRICS உச்சிைாநாட்டின் கருப்சொருள் என்ன? 
அ . Global Stability, Shared Security and Innovative Growth  

ஆ. Stakeholders of Shared Future 

இ. Innovative Future and Integrated Growth 

ஈ. Promotion of Sustainable Agriculture 

❖ ென்னிைண்டாம் BRICS உச்சிைாநாடானது அண்மையில் சைய்நிகர் முமறயில் நமடசெற்றது. இைஷ்ய 

அதிெர் விளாடிமிர் புதின் தமலமையில் நமடசெற்ற இவ்வுச்சிைாநாட்டில் இந்தியப் பிைதைர் நகைந்திை 

கைாடி ெங்ககற்றார். “Global Stability, Shared Security & Innovative Growth” என்ெது இவ்வுச்சிைாநாட்டின் 

கருப்சொருளாகும். இவ்வுச்சிைாநாட்டின் பிற நிகழ்ச்சி நிைல்களுள் BRICS உறுப்பு நோடுகளினடசயயோை 

ஒத்துமழப்பு, COVID-19 சபருந்சதோற்றின் விமளமவக் குமறத்தல், தீவிைவாத எதிர்ப்பில் ஒத்துமழப்பு 

ஆகியமவ அடங்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. IIT கரக்பூரரச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கீழ்க்காணும் எந்தப் ப ாருரளப்  யன் டுத்தி உணவுப் 

ப ாட்டலங்கட்ட  யன் டும் ப ாருரள உருவாக்கியுள்ளனர்? 
அ. நெகிழி 

ஆ. ொன ா கலவை 

இ. நைள்ளாித்னதால்  

ஈ. ைாவழப்பழத்னதால் 

❖ கரக்பூரின் இந்திய பதாழில்நுட் க் கழகத்ரதச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுமமானது பவள்ளரித் 

ததால்கரளப்  யன் டுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உணவுப் ப ாட்டலங்கட்ட  யன் டும் ப ாருரள 

உருவாக்கியுள்ளனர். அவர்களின் கூற்றுப் டி, பவள்ளரித் ததால்களில் அதிக பசல்லுதலாஸ் உள்ளது. 

பவள்ளரித் ததால்களிலிருந்து ப றப் ட்ட நாதனா  டிகங்கள் மக்கக்கூடிய உணவுப் ப ாட்டலங்கட்ட 

 யன் டும் ப ாருரள உருவாக்குவதற்கு ஏற்றதாக அரமகின்றன. 

2.ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார ஒத்துரழப்பு (APEC) அமைப்பில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்ரக? 
அ. 5 

ஆ. 11 

இ. 17 

ஈ. 21  

❖ ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார ஒத்துரழப்பு (APEC) அமைப்பு என் து 21 நாடுகரள உறுப்பினர்களாகக் 

பகாண்ட ஓர் அரமப் ாகும். இது சிங்கப்பூரர தரலரமயிடமாகக் பகாண்டுள்ளது. இது,  சிபிக் விளிம்பு 

நாடுகளிரடதயயான ஒரு கட்டற்ற வர்த்தக சங்கமாகும். அண்ரமயில், இதன் அரனத்து 21 உறுப்பு 

நாடுகளின் அரமச்சர்களும், COVID-19 பதாற்றுதநாய்க்குப்பின்னான ப ாருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரவாக 

ஒன்றிரணந்து பசயல் டுவதாக உறுதியளித்துள்ளனர். 

3. UNESCO’ஆல்  ன்னாட்டு சகிப்புத்தன்ரம நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தததி எது? 
அ. ெைம்பா் 16  

ஆ. ெைம்பா் 17 

இ. ெைம்பா் 18 

ஈ. ெைம்பா் 19 

❖ ஆண்டுத ோறும் நவ.16 அன்று  ன்னாட்டு சகிப்புத்தன்ரம நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. மக்களிரடதய 

சகிப்புத்தன்ரமரய ஊக்குவிப் தும், சகிப்புத்தன்ரம சமூகத்தின் ஓர் அங்கம் என் ரத அவர்களுக்குப் 

புரியரவப் தும் இதன் தநாக்கமாகும். சகிப்புத்தன்ரம மற்றும் அகிம்ரசரய ஊக்கப் டுத்துவதற்கான 

UNESCO மதன்ஜீத் சிங்  ரிசு, காங்தகா ஜனநாயக குடியரசில், ‘தமாதல்கரளத் தீர்ப் தற்கான ரமயம்’ 

என்ற தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனத்திற்கு வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
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4.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) வர்த்தகத் தரடயின்கீழ் ரவக்கப் ட்டுள்ள தனியார் வங்கி எது? 
அ. இலக்்ஷமி ைிலாஸ் ைங்கி  

ஆ. கருா் வைஸ்யா ைங்கி 

இ. இரத் ாகா் ைங்கி 

ஈ. த லக்்ஷமி ைங்கி 

❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இலக்ஷ்மி விலாஸ் வங்கிரய (LVB) தரடக்கு உட் டுத்தியுள்ளது. இதன் 

காரணமாக அவ்வங்கியிலிருந்து குறிப்பிட்ட ஓரளவுக்கு தமலான ரவப்புத்பதாரகரய அவ்வங்கியின் 

வாடிக்ரகயாளரால் எடுக்கவியலாது. LVB வங்கிரய DBS வங்கி இந்தியாவுடன் இரணக்க ரிசர்வ் 

வங்கி முன்பமாழிந்துள்ளது. இம்முடிவு, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் LVB’இன் நிதிநிரல தமாசமாக 

சரிவரடந்தரதத் பதாடர்ந்து எடுக்கப் ட்டது. தமாசமான கடன்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக, அவ்வங்கி 

தற்த ாது ப ரும் வாராக்கடனில் தத்தளித்து வருகிறது. 

5. COVID-19 தடுப்பூசிகள் ற்றி  ரப் டும் த ாலியான தகவல்கரள எதிர்பகாள்வதற்காக, ‘Halo’ என்னும் 

ஒரு முன்னெடுப்மைத் பதாடங்கியுள்ள அரமப்பு எது? 
அ. உலக ெலைாழ்ைு அவமப்பு 

ஆ. ஐக்கிய ொடுகள் அவை  

இ. உலக நபாருளாதார ம ்றம் 

ஈ. உலக ைங்கி 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அரவயானது இலண்டன்  ல்கரலக்கழகத்தின் ‘Vaccine Confidence’ திட்டத்துடன் 

கூட்டிரணந்து, ‘Halo’ என்றன ோரு புதிய முன்பனடுப்ர த் பதாடங்கியுள்ளது. COVID-19 தடுப்பூசிகள் 

 ற்றி  ரப் டும் த ாலியான தகவல்கரள ரகயாளுவரத இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

❖ தடுப்பூசிகளின்  ாதுகாப்பு மற்றும் பசயல்திறன் குறித்த உண்ரமயான தகவல்கரள சமூக ஊடகங்கள் 

மூலம்  கிர்ந்துபகாள்வதற்காக நூற்றுக்கும் தமற் ட்ட அறிவியலாளர்கள் ஒன்றிரணந்துள்ளனர். இந்தி 

-யாவிலிருந்து, 22’க்கும் தமற் ட்ட அறிவியலாளர்கள் அடங்கிய அணி ‘Halo’இல் தசர்ந்துள்ளது. 

6.இந்திய உயராரணயர் அலுலகமானது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில், சிறப்பு  திப்பு ரகக்கடிகாரத்ரத 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது? 
அ. இலங்வக 

ஆ. வங்கதேசம்  

இ. னெபாளம் 

ஈ. மியா ்மா் 

❖ ‘வங்க ந்து’ தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் நூற்றாண்ரட நிரனவுகூரும் வரகயில், இந்திய உயர் 

ஆரணயர் அலுவலகமானது சிறப்பு  திப்பு ரகக்கடிகாரங்கரள அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. வங்கததசம் 

அதன் முதல் அதி ரும், ததசத்தின் தந்ரதயுமான ‘வங்க ந்து’ தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் பிறந்த 
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நூற்றாண்ரட முஜிப் நூற்றாண்டாக, ‘முஜிப் த ார்தோ’ என்று பகாண்டாடுகிறது. இந்தச்சிறப்பு  திப்பு 

ரகக்கடிகாரங்கள் அரனத்தும், தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் நிழற் டத்ரதயும் ரகபயாப் த்ரதயும் 

தாங்கி நிற்கின்றன. 

7.பகாதரானா ரவரரைக் கண்டறியும் முதல் தன்- ரிதசாதரன கருவிக்கு ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது? 
அ. இெ்தியா 

ஆ. ஐக்கிய அநமாிக்க ொடுகள்  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. சீ ா 

❖ அபமரிக்க உணவு & மருந்து நிர்வாகமானது வீட்டிதலதய தன்- ரிதசாதரனயின்மூலம் பகாதரானா 

ரவரரைக் கண்டறியும் முதல் கருவிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ‘Lucira COVID-19 All in One Test Kit’ 

என் து மூலக்கூறு அடிப்ைமையில் இயங்கும் ஒருமுரற மட்டுதம  யன் ாட்டுக்குரிய ஒரு  ரிதசாதரன 

கருவியாகும். இது, முப் து அல்லது அதற்கும் குரறவான நிமிடங்களில் முடிவுகரள வழங்கக்கூடிய 

முதல்  ரிதசாதரனயாகும். 14 வயதுக்கு தமற் ட்டவர்களால் இதரன தாமாக நிர்வகிக்க முடியும். 

8. சுக்களின்  ாதுகாப்பிற்காக, “ சு அரமச்சரரவ” என்றபவான்ரற அரமக்கவுள்ள மாநில அரசு எது? 
அ. உத்தர பிரனதசம் 

ஆ. மத்திய பிரனதசம்  

இ. பீகாா் 

ஈ.  குஜராத் 

❖  சுக்களின்  ாதுகாப்பிற்காக மாநிலத்தில் ‘ சு அரமச்சரரவ’ அரமக்கப் டும் என்று மத்திய பிரததச 

மாநில முதலரமச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார். அந்த அரமச்சரரவயில் கால்நரடப் 

 ராமரிப்பு, வனம்,  ஞ்சாயத்து மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, வருவாய், வீட்டுவசதி மற்றும் உழவர் நலத்துரற 

ஆகியரவ உள்ளடங்கும். அவ்வரமச்சரரவயின் முதல் கூட்டம் நவ.22 அன்று நரடப ற்றது. 

9.உலக மீனவர் நாள் கரடப்பிடிக்கப் டுகிற தததி எது? 
அ. ெைம்பா் 19 

ஆ. ெைம்பா் 20 

இ. ெைம்பா் 21  

ஈ. ெைம்பா் 22 

❖ மீனவர்களின் வாழ்வு பசழிப் தற்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள மீனவ மக்களால் நவ.21 அன்று ‘உலக 

மீனவர் நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிறது. உலகில் மீனவர்களின் முக்கியத்துவத்ரத சிறப்பிக்கும் விதமாக 

த ரணிகள்,  யிலரங்கங்கள், ப ாதுக்கூட்டங்கள், கலாச்சார நிகழ்வுகள், நாடகங்கள், கண்காட்சி, இரச 

நிகழ்ச்சி மற்றும் பசய்முரற விளக்கங்கள் ஆகியவற்றின்மூலம் இந்த நாள் பகாண்டாடப் டுகிறது. 
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10.இலண்டனிலிருந்து மீட்படடுக்கப் ட்ட பவண்கல சிரலகரள, நடுவண் கலாச்சார அரமச்சர் எந்த 

மாநிலத்திடம் ஒப் ரடத்துள்ளார்? 
அ . தமிழ்ொடு  

ஆ. னகரளம் 

இ. ஆெ்திர பிரனதசம் 

ஈ. இராஜஸ்தா ் 

❖ இலண்டனிலிருந்து மீட்கப் ட்ட இராமன், சீரத, இலக்குவனின் பவண்கல சிரலகரள தமிழ்நாடு 

அரசிடம், மத்திய கலாச்சார துரற அரமச்சர் பிரகலாத் சிங்  ட்தடல் ஒப் ரடத்தார். நாகப் ட்டினம் 

மாவட்டம் ஆனந்தமங்கலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ இராஜதகா ால் விஷ்ணு தகாவிலானது விஜயநகர த ரரசு 

காலத்திய தகாவிலாகும். இங்கிருந்த இராமன், சீரத, இலக்குவன் மற்றும் அனுமன் பவண்கல 

சிரலகள் கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு திருடுத ானது. இந்தத் திருட்டு குறித்து இலண்டன் காவல் 

துரறயிடம், இந்திய தூதரகம் புகார் பசய்தது. 

❖ இலண்டன் காவல்துரறயினர் விசாரரண நடத்தி, இலண்டனில் சிரலகரள ரவத்திருந்த ந ரிடம் 

இருந்து இராமன், சீரத, இலக்குவன் மற்றும் அனுமன் சிரலகரள மீட்டு இந்திய தூதரகத்திடம் கடந்த 

பசப்.15 அன்று ஒப் ரடத்தனர். தமிழ்நாட்டு தகாவிலில் திருடப் ட்ட சிரலகள் 42 ஆண்டுகளுக்குப்பின் 

மீட்கப் ட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ஒரே செள்ளை ஒட்டகச்சிவிங்கி காணப்ெடுகிற நாடு எது? 
அ. பிரேசில் 

ஆ. பபரு 

இ. பென்யா  

ஈ. ஆஸ்திரேலியா 

❖ 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. பிோன்ஸ் 

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  ி கரரங்கள், உண ு & ப ரது  ழங்கல் அமைச்சகை் 

ஆ. உண ு ்  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.  ுதிய &  ு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 / காற்று-

சூரிய 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. ைரஸ்டர்கரர்டு  

இ. அபைரிக்கன் எக்ஸ் ிரஸ் 

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. ஆஸ்திவரலியர & ஜ ் ரன் 

ஈ.  சீனர &  ிலி ்ம ன்ஸ் 

❖ 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.  ரன் மட  ஈ. கடவலரர கர ல் 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 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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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. இஸ்யரை் 

❖ ‘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  டலமுடற நிர்வொகத்திற்கொை ஓர் 

ஒருங்கிடணந்  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 தொஸ் 

❖ 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. அஸ்ஸாம் 

❖ 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. அஸ்ஸாம் 

இ. திாிபுரா  

ஈ. உத்தரகண்ட் 

❖ 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. மமாாிசியஸ் 

❖ 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. அஸ்ஸாம் 

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 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 நவம்பர் 28 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

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. பாகிஸ்தான் 

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. பிரகமாஸ் 

ஆ. வருணாஸ்திரம்  

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. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீைி மற்றும் அைிகாரமளிை்ைல் அதமச்சகம்  

இ. உள்துதற அதமச்சகம் 

ஈ. சட்டம் மற்றும் நீைி 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. பமட்ராஸ் ெ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. உை்ைரகண்ட் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ெீகாா் 

ஈ. ஜாா்க்கண்ட் 

❖ `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. 
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9. “சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்பத்தி நிடையம் 1.5 MW” என்று தபயரிைப்பட்ை மிகப்தபரிய சூரிய 

மின்னுற்பத்தி திட்ைம் நிறுவப்பட்டுள்ள இைம் எது? 
அ. ஜம்மு & காஷ்மீா் 

ஆ. லடாக்  

இ. இராஜஸ்ைா ் 

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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