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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சமீபத்தில், அனைத்து நாட்டு மக்களுக்கும் பல்-நுனைவு சுற்றுலா விசானை அறிவித்த மத்திய கிைக்கு
நாடு எது?

அ. சிங்கப்பூர்
ஆ. பிரரன்ஸ
்
இ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம் 
ஈ. ஸ
் பபயின்
 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு பலமுனை ைந்து சசல்ைதற்காை நுனைவு இனசவு முனைனய அந்த நாடு
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்நுனைவு இனசனைப்பயன்படுத்தி, அனைத்து நாட்டைரும் அதிகபட்சமாக
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எத்தனை முனை வைண்டுமாைாலும் அந்நாட்டுக்கு ைந்துசசல்லலாம்.

 சுற்றுலா விசாவிற்காை திருத்தத்திற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக அனமச்சரனை அண்னமயில் ஒப்புதல்
அளித்தது. பன்ைாட்டு மக்களின் விருப்பமாை சுற்றுலாத்தலமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இருப்பதால்,
ஆண்சடான்றுக்கு சுமார் 20 மில்லியனுக்கும் அதிகமாை சுற்றுலாப்பயணிகனள அது ஈர்க்கிைது.

2.சமீபத்தில் ஒரு புதிய ைாைத்தகுந்த புைக்வகானளக் கண்டுபிடித்துள்ள டிரான்சிடிங் எக்வ ாபிளாைட்
சர்வை வசட்டினலட் (TESS), எந்த விண்சைளி முகனமக்கு சசாந்தமாைதாகும்?
் பவளி ஆரரய்ச்சி அமமப்பு (ISRO)
அ. இந்திய விண
் பவளி நிர்வரகம் (NASA) 
ஆ. ததசிய வரனூர்தியியல் மற்றும் விண
் பவளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA)
இ. ஜப்பரன் விண
் பவளி நிர்வரகம் (CNSA)
ஈ. சீ னர ததசிய விண
 சூரிய குடும்பத்துக்கு சைளியில் உள்ள வகாள்கனள கண்டுபிடிப்பதற்காக, ‘TESS’ எைப்சபயரிடப்பட்ட
சசயற்னகக்வகானள கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் NASA விண்ணுக்கு அனுப்பியது. இந்நினலயில்,

அண்னமயில் ஒரு புதிய ைாைத்தகுந்த புைக்வகானள வதசிய ைானூர்தியியல் மற்றும் விண்சைளி
நிர்ைாகத்துக்குச் சசாந்தமாை Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) கண்டுபிடித்துள்ளது.

 புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் புைக்வகாளுக்கு, ‘TOI 700 d’ எைப் சபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது,

பூமியின் வதாராயமாை அளனைக்சகாண்டுள்ளது. பூமியிலிருந்து 101.5 ஒளியாண்டுகள் சதானலவில்
இது உள்ளதாக NASA அறிவியலாளர்கள் அறிவித்துள்ளைர்.

3.ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகக் குட்டி ஒன்று சமீபத்தில் மாைஸ் வதசியப்பூங்காவில் பிைந்தது. இந்தத்
வதசியப்பூங்கா அனமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. அருணரச்சல பிரததசம்

ஆ. அஸ
் ஸரம் 

இ. சிக்கிம்

ஈ. ஹிமரச்சலபிரததசம்
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ாம் மாநிலத்தில்

அனமந்துள்ள ஓர் உயிர்க்வகாளக் காப்பகமாகும். அண்னமயில் இந்தத் வதசியப்பூங்காவில் ைாழும் R3A
என்ை சபயருனடய ஓர் ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகம் குட்டிசயான்னை ஈன்ைது.

 அவத பூங்காவில் ைாழ்ந்துைரும் மூத்த காண்டாமிருகமாை ‘லாய்ஸ்ரி’க்கு, கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில்

‘R3A’ பிைந்தது. ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகம் அல்லது இந்திய காண்டாமிருகமாைது அழிவின்
விளிம்பிலிருக்கும் ஓர் உயிரிைமாகும். வமலும், IUCNஇன் சிைப்புப்பட்டியலில் ‘பாதிக்கப்படக்கூடியது’
என்னும் நினலயில் அது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாது, 42 காண்டாமிருகங்கள் மாைஸ் வதசியப்
பூங்காவில் உள்ளை.

4.அண்னமயில் ஓய்வுசபறுைதாக அறிவித்த வடனியல் டி வராஸி, எந்த நாட்னடச் வசர்ந்த கால்பந்து வீரர்
ஆைார்?

அ. பிதரசில்
ஆ. இத்தரலி 
இ. பஜர்மனி
ஈ. பிரரன்ஸ
்
 இத்தாலி அணியின் கால்பந்து வீரராை வடனியல் டி வராஸி, அண்னமயில், சதாழிற்முனை கால்பந்தில்
இருந்து ஓய்வுசபறுைதாக அறிவித்தார். வராமா கால்பந்து சங்கத்னதச் வசர்ந்த வடனியல் டி வராஸி, Serie

A லீக் வபாட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட பதிசைட்டு ஆண்டுகள் வினளயாடியுள்ளார். 2006ஆம் ஆண்டு FIFA

உலகக்வகாப்னபனய சைன்ை இத்தாலி அணியின் ஒருபகுதியாகவும் அைர் இருந்துள்ளார்.

5.மின்சாரத்தில் இயங்கும் ைான்ைழி ைாடனகயுந்தினை (electric air-taxi) உருைாக்குைதற்காக எந்தச்
சைாரி-பகிர்வு நிறுைைத்துடன் ஹூண்டாய் கூட்டுவசர்ந்துள்ளது?
அ. திதி (Didi)
ஆ. ஊபர் (Uber) 
இ. லிப்ட் (Lyft)
ஈ. கிரரப் (Grab)
 தானுந்து நிறுைைமாை ஹூண்டாய், அண்னமயில், நுகர்வைார் மின்ைணுப் சபாருட்கள் கண்காட்சி

-2020இல் ஊபருடன் இனைந்து உருைாக்கப்பட்ட மின்சாரத்தில் இயங்கும் ைான்ைழி ைாடனக
உந்தினை காட்சிப்படுத்தியது.

 இவ்விரு நிறுைைங்களின் கூட்டணியின்படி, ஹூண்டாய் நிறுைைம் ைண்டிகனள உருைாக்கி

அைற்னைப் பயன்பாட்டுக்குக் சகாண்டுைரும் மற்றும் ஊபர் நிறுைைம் அைற்றுக்காை ஆதரவு வசனை,

சானலப் வபாக்குைரத்து இனைப்பு மற்றும் ைாடிக்னகயாளர் இனடமுகத்னத ைைங்கும். 2023ஆம்
ஆண்டுக்குள், நகர்ப்புைங்களில், ைணிக வநாக்கிலாை ைான்ைழிப் ைாடனகயுந்துச்வசனைகனள ஊபர்
நிறுைைம் சதாடங்கவுள்ளது.
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6.தீவிர இந்திரதனுஷ் 2.0 இயக்கம் அண்னமயில் சதாடங்கியது. இத்திட்டம் எதனுடன் சதாடர்புனடயது?
அ. வங்கிகள் இமணப்பு
ஆ. அமனவருக்கும் தடுப்பூசி 
இ. பரதுகரப்பு பகரள்முதல்
் பவளித் திட்டம்
ஈ. விண
 ‘இந்திரதனுஷ் திட்டம்’ என்பது 2014ஆம் ஆண்டில் மத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநல அனமச்சகத்தால்
சதாடங்கப்பட்ட ஒரு அனைைருக்குமாை தடுப்பூசி திட்டமாகும். தீவிரப்படுத்தப்பட்ட இந்திரதனுஷ் 2.0
கடந்த 2019 டிசம்பர் முதல் எதிர்ைரும் 2020 மார்ச் ைனர வமற்சகாள்ளப்படவுள்ளது.

 இந்திரதனுஷ் திட்டத்தின்கீழ், தடுப்பூசி வபாடப்படாத (அ) பகுதியளவு தடுப்பூசி வபாடப்பட்ட குைந்னதகள்
மற்றும் கர்ப்பிணி சபண்களுக்கு தடுப்பூசி வபாடப்படும். இத்திட்டத்திற்காை இலக்கு ஆண்டாக 2020

நிர்ையம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த நிகழ்வநர தரவுகனள பதிவுசசய்ைதற்காக அனமச்சகத்தால்
IMI 2.0 ைனலத்தளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

7.வஹஸ்டிங்ஸ் சர்ைவதச சசஸ் வபாட்டியில் பட்டம் சைன்ை இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யார்?
் டியரலர ஹரிகிருஷ்ணர
அ. பபண
் கிருஷ்ணன்
ஆ. சசிகிரண
இ. P மதகஷ் சந்திரன் 
ஈ. அபிஜித் குப்தர
 95ஆைது வஹஸ்டிங்ஸ் சர்ைவதச சசஸ் வபாட்டியில், இந்தியாவின் கிராண்ட் மாஸ்டராை P மவகஷ்
சந்திரன் (36) சாம்பியன் பட்டம் சைன்ைார். 9 சுற்றுகளின் முடிவில் 7.5 புள்ளிகனள அைர் சபற்ைார். தீப்
சசன்குப்தா 13ஆைது இடமும், மற்சைாரு இந்திய வீரராை ஸ்ையம் மிஸ்ரா 14ஆைது இடமும் பிடித்தைர்.
இருைரும் தலா 6 புள்ளிகள் சபற்ைைர்.

8.தமிழ்நாடு மகளிர் சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்திற்கு நிதியுதவி ைைங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ள
சபாதுத்துனை ைங்கி எது?
அ. பரரத ஸ
் தடட் வங்கி
ஆ. கனரர வங்கி
இ. இந்தியன் வங்கி 
ஈ. தபங்க் ஆப் இந்தியர
 தமிழ்நாட்னடச்வசர்ந்த முன்ைணி சபாதுத்துனை ைங்கியாை இந்தியன் ைங்கி, அண்னமயில்,

தமிழ்நாடு மகளிர் சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்துடைாை ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில்

னகசயழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம், சங்கத்தின் உறுப்பிைர்கள் சதாழில்சதாடங்குைதற்காை

நிதியுதவி மற்றும் பயிற்சினய இந்தியன் ைங்கி அளிக்கும்.
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 சதாழில்முனைவைாருக்கு சலுனக முனையில் கடன் ைசதிகளும் ைைங்கப்படும். தமிழ்நாடு மகளிர்

சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்தின் உறுப்பிைர்களுக்கு இந்தியன் ைங்கி சமுதாயத்தின் ‘இந்தியன்
ைங்கி சுய வைனலைாய்ப்புப் பயிற்சி நிறுைைங்கள் (INDSETI - Indian Bank Self-Employment Training
Institutes) மூலம் பயிற்சியளிக்கப்படும்.

9.சிறு நிதி ைங்கியாக மாற்றுைதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் நகர்ப்புை கூட்டுைவு ைங்கி எது?
அ. பரரத் கூட்டுறவு வங்கி
் மடல் கூட்டுறவு வங்கி 
ஆ. சிவரலிக் பமர்கண
இ. பஞ்சரப் மற்றும் மகரரரஷ்டிரர கூட்டுறவு வங்கி
் மடல் கூட்டுறவு வங்கி
ஈ. பம்பரய் பமர்கண
 சிைாலிக் சமர்கண்னடல் கூட்டுைவு ைங்கினய சிறு நிதி ைங்கியாக (Small Finance Bank) மாற்றுைதற்கு

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி, அண்னமயில், ‘சகாள்னக அளவிலாை’ ஒப்புதனல ைைங்கியுள்ளது. நகர்ப்புை
கூட்டுைவு ைங்கிகனள சிறு நிதி ைங்கிகளாக தன்விருப்பத்வதாடு மாற்றுைது குறித்து கடந்த 2018

சசப்டம்பரில் ரிசர்வ் ைங்கி அறிவித்த பின்ைர், இதுவபான்று அனுமதி ைைங்கப்பட்ட முதல் நகர்ப்புை
கூட்டுைவு ைங்கி இதுைாகும்.

 சகாள்னக ரீதியாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பதிசைட்டு மாதங்களுக்குள் இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால்
நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளபடி, குனைந்தபட்ச நிகர மதிப்பு மற்றும் மனையிடர் விகிதத்துக்காை மூலதைம்
வபான்ை ஒரு சிறு நிதி ைங்கிக்காை வதனைகனள அக்குறிப்பிட்ட ைங்கி பூர்த்திசசய்யவைண்டும்.

10. ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி திட்டம்’ என்பது எந்த மாநிலத்தின் முதன்னம காலநினல மாற்ை திட்டமாகும்?
அ. ஒடிசர
ஆ. சத்தீ ஸ
் கர்
இ. ஆந்திரபிரததசம்
ஈ. பீகரர் 
 ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி திட்டம்’ என்ை காலநினல மாற்ை திட்டத்னத பீகார் முதலனமச்சர் அண்னமயில்

சதாடங்கினைத்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலம் முழுைதும், காலநினல மாற்ைம் & நீர் பாதுகாப்பின்
முக்கியத்துைம் குறித்த பல்வைறு விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்படும். ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி’

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டிருந்த ‘ஜக்ருதா சம்வமளன்’ நிகழ்ச்சியில், முதலனமச்சர்
நிதிஷ்குமார் `700 வகாடிக்கும் அதிக மதிப்புள்ள திட்டங்கனளத்சதாடங்கிைார்.

 காலநினல மாற்ைம் குறித்த விழிப்புைர்னைப் பரப்புைதற்காக மாநிலம் முழுைதும் ‘மனிதச்சங்கிலி’
இயக்கத்னத ஏற்பாடு சசய்யவும் அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. BCCIஇன் ‘C K நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது’க்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்தகட்
வீரர் யார்?

அ. கபில் தேவ்
ஆ. K ஸ்ரீகாந்ே் 
இ. சுனில் கவாஸ
் கா்
ஈ. ேிலீ ப் வவங்சா்க்காா்
 இந்திய ததசிய கிரிக்தகட் வாரியமாை BCCI’ஆல் வழங்கப்தபறும் மதிப்புமிக்க ‘C K நாயுடு வாழ்நாள்

சாதனையாளர் விருது’க்கு முன்ைாள் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் ததர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்னைச்தசர்ந்த பிரபல கிரிக்தகட் வீரராை இவர், 1981 முதல் 1992 வனர

இந்திய கிரிக்தகட் அணியில் இைம்தபற்றிருந்தார். இவ்விருனத இந்திய தபண்கள் கிரிக்தகட் அணியின்
முன்ைாள் அணித்தனலவி அஞ்சும் தசாப்ரா வழங்கவிருக்கிறார். 2020 ஜை.12ஆம் தததி மும்னபயில்
நனைதபறவிருக்கும் BCCI ஆண்டுவிழாவின்தபாது இந்த விருது வழங்கப்படும்.

2. IRDAIஆல் ததாைங்கப்பட்ை கட்ைாய நினலயாை தனிநபர் சுகாதார காப்பீட்டுக் தகாள்னகயின் தபயர்
என்ை?

அ. ஆதராக்கிய ரக்ஷா
ஆ. ஆதராக்கிய சுரக்ஷா
இ. ஆதராக்கிய சஞ்சீ வனி 
ஈ. ஆதராக்கிய சம்ாிேி
 ‘ஆதராக்கிய சஞ்சீவனி’ என்ற தபயரில் அடிப்பனை காப்பீட்டுத் திட்ைத்னத தசயல்படுத்த, இந்திய காப்பீடு

ஒழுங்குமுனற மற்றும் தமம்பாட்டு ஆனணயம் (IRDAI) வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தில், காப்பீட்டு
நிறுவைங்கள் ‘ஆதராக்கிய சஞ்சீவனி’ என்ற தபயருைன் தங்கள் காப்பீட்டு நிறுவைப்தபயனரச்தசர்த்து

காப்பீட்னை தசயல்படுத்ததவண்டும். 2020 ஏப்.1 முதல் கினைக்கப்தபறவுள்ள இது, காப்பீட்ைாளர்களின்
குனறந்தபட்ச சுகாதாரத்ததனவகனள உள்ளைக்கும்.

 ஓராண்டுக்கு குனறந்தபட்சம் `1 இலட்சம் - `5 இலட்சம் வனர காப்பீடு இருக்க தவண்டும். அதற்தகற்ப
காப்பீட்டுத்ததானகனய நிர்ணயிக்கலாம். குனறந்தபட்சம் 18 - 65 வயது வனர உள்ளவர்கள் இந்தக்
காப்பீட்டில் தசரலாம்.

3.நிர்வாகப்பணிகளுக்கு டிஜிட்ைல் ஊைகத்னதப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் தானளச்தசமிக்கும் திட்ைத்னத
ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது?
அ. ஒடிசா

ஆ. தகரளா

இ. தமற்கு வங்கம் 

ஈ. வேலுங்கானா
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 தமற்கு வங்க மாநில அரசாைது தானளச்தசமிக்கும் தநாக்கில் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ஒரு திட்ைத்னத

ததாைங்கியுள்ளது. தபரும்பாலாை நிர்வாகப்பணிகளுக்கு டிஜிட்ைல் ஊைகத்னதப் பயன்படுத்தவும் அது
முடிவுதசய்துள்ளது. தனலனமச்தசயலகத்தில் ஏற்கைதவ நனைமுனறயிலிருக்கும் இம்முனறயாைது,
இனி, மாநிலத்தின் பிற மாவட்ைங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

 நிர்வாக தநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் தாட்கனள மறுசுழற்சி தசய்வதற்கும், அவற்னற எழுது

அட்னைகளாக மாற்றி அவற்னற மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் திட்ைமிட்டுள்ளது. இந்தச்
தசயல்முனறயாைது மாநிலத்தின் தனலனமச்தசயலகத்தால் ததாைர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்.

4. 2022ஆம் ஆண்டின் காமன்தவல்த் தபாட்டிகனள நைத்தவுள்ள நகரம் எது?
் டன்
அ. லண
ஆ. புது ேில்லி
இ. பா்மிங்காம் 
ஈ. தகால்ட் தகாஸ
் ட்
 2022ஆம் ஆண்டின் காமன்தவல்த் வினளயாட்டுப் தபாட்டிகள் இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம் நகரத்தில்
நைத்தப்பைவுள்ளை. இது, காமன்தவல்த் உறுப்பிைர்களுக்காை சர்வததச வினளயாட்டு நிகழ்வாகும்.

இந்நிகழ்னவ மூன்றாவது முனறயாக இங்கிலாந்து நைத்துகிறது. மதிப்புமிக்க இந்நிகழ்வாைது 2020
ஜூனல 27 முதல் ஆகஸ்ட் 7 வனர நனைதபறவுள்ளது.

 அண்னமயில், இந்திய காமன்தவல்த் வினளயாட்டுக் கூட்ைனமப்பாைது (CGI) 2022இல் இந்தியாவில்
காமன்தவல்த் துப்பாக்கிச்சுடு மற்றும் வில்வித்னதப் தபாட்டினய நைத்தும் திட்ைத்னத சமர்ப்பித்தது.

ஆைால், முன்தமாழியப்பட்ை துப்பாக்கிச்சுடு தபாட்டியில் தவல்லும் பதக்கங்கள், இறுதிப்பட்டியலில்
தசர்க்கப்படுமா எைக் கூட்ைனமப்பு இன்னும் அறிவிக்கவில்னல.

5.சமீபத்தில், மிகப்தபரிய வரினச (Very Large Array) ஆய்வகத்னதப் பயன்படுத்தி தபரும் கருந்துனளகள்
தகாண்ை குள்ள விண்மீன் திரள்கனள அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்தைர். இந்த ஆய்வகம், எங்கு
அனமந்துள்ளது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. சீ னா
இ. ஐக்கிய அவமாிக்க நாடுகள் 
ஈ. ரஷ்யா
 அண்னமயில் ‘ஆஸ்ட்தராபிசிகல் ஜர்ைலில்’ தவளியாை ஆய்வின்படி, சில குள்ள விண்மீன் திரள்களில்
13 தபரும் கருந்துனளகனள அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளைர். இந்த விண்மீன் திரள்கள்

பூமியிலிருந்து பல ஒளியாண்டுகள் ததானலவில் அனமந்துள்ளை. இதில் சில விண்மீன்களில், கருந்
துனளகள் அதன் னமயத்தில் இல்லாமல் உள்ளை. கருந்துனளகள்தகாண்ை விண்மீன்களின் உயர் ததளிவுத்திறன் பைங்கள் மிகப்தபரிய வரினச ஆய்வகத்னதப் பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளை.
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 இது ஒரு வாதைாலி ததானலதநாக்கி ஆய்வகமாகும்; இது, அதமரிக்காவின் நியூ தமக்ஸிதகாவில்
அனமந்துள்ளது. ததசிய வாதைாலி வானியல் ஆய்வகத்தால் இந்த ஆய்வகம் அனமக்கப்பட்ைது.

6.புதவர்ட்தைா ரிக்தகாவில் அண்னமயில் ஒரு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ைது. புதவர்ட்தைா ரிக்தகாவின்
தனலநகரம் எது?

் தடா வடாமிங்தகா
அ. சாண
ஆ. சான் வான் 
இ. கிங்ஸ
் டன்
ஈ. ஹவானா
 பயங்கரமாை நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ைனத அடுத்து புதவர்ட்தைா ரிக்தகா அரசாங்கம் சமீபத்தில்

ஓர் அவசரநினலனய அறிவித்தது. கைந்த நூறாண்டுகளில் கண்டிராத அளவில் 6.4 ரிக்ைர் அளவிலாை

மிக வலுவாை மற்றும் மிகவும் அழிவுகரமாை நிலநடுக்கம் அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது. புதவர்ட்தைா ரிக்தகா

என்பது கரீபியன் கைலில் அனமந்துள்ள ஒரு தீவுக்கூட்ைமாகும். இது அதமரிக்காவின் இனணக்கப்பைாத

பிரததசங்களுள் ஒன்றாகும். நாட்டின் மிகப்தபரிய நகரமாகவும் தனலநகராகவும் சான் வான் உள்ளது.

7.அண்னமயில், இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில், ‘ததசிய வர்த்தகர்கள் மாநாடு’ நனைதபற்றது?
அ. மும்பப
ஆ. லக்தனா
இ. புது ேில்லி 
ஈ. வாரணாசி
 ததசிய வர்த்தகர்கள் மாநாட்னை, அண்னமயில், புது தில்லியில், பாதுகாப்பு அனமச்சர் இராஜ்நாத் சிங்
ததாைங்கினவத்தார். 3 நாள் நனைதபறும் இந்த நிகழ்னவ, அகில இந்திய வர்த்தகர்களின் கூட்ைனமப்பு

(CAIT) ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. வர்த்தகர்கள் எதிர்தகாள்ளும் பிரச்சனைகனள இந்த மாநாடு எடுத்துக்

காட்டுகிறது. மாநாட்டின் 2ஆவது நாளில், மத்திய நிதியனமச்சர் கலந்துதகாண்டு வர்த்தகர்களினைதய
உனரயாற்றிைார். பண்ைங்கள் மற்றும் தசனவ வரி (GST) தமலும் எளினமப்படுத்தப்படும் என்று அவர்
அப்தபாது உறுதியளித்தார்.

8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, சமீபத்தில், எந்த வனக வங்கிகளின் ‘தமற்பார்னவ நைவடிக்னக கட்ைனமப்னப’
திருத்தியுள்ளது?

அ. வபாதுே்துபற வங்கிகள்
ஆ. ேனியாா் துபற வங்கிகள்
இ. வவளிநாட்டு வங்கிகள்
ஈ. நகர கூட்டுறவு வங்கிகள் 
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அண்னமயில், நகர கூட்டுறவு வங்கிகளுக்காை பல்தவறு நிபந்தனைகனள

தவளியிட்ைது. ரிசர்வ் வங்கியால் அறிவிக்கப்பட்ை சில நிபந்தனைகளின் அடிப்பனையில் ஒரு நகர
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கூட்டுறவு வங்கியாைது தமற்பார்னவ நைவடிக்னக கட்ைனமப்பில் னவக்கப்படும். இதில் நிகர NPA 6

சதவீதத்னதவிை அதிகமாகவும், CRR விகிதம் 9 சதவீதத்துக்கு குனறவாகவும் இருக்கும் நகர கூட்டுறவு
வங்கிகளும் அைங்கும்.

 நிதியழுத்தத்னதப்தபாறுத்து, நகர கூட்டுறவு வங்கிகளின் கைன் அதிகாரங்களும் குனறக்கப்பைலாம்.

பஞ்சாப் மற்றும் மகாராஷ்டிரா கூட்டுறவு வங்கி ஊழலின் பின்ைணியில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்த

அறிவிப்னப தவளியிட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய விதிமுனறகள், நகர கூட்டுறவு வங்கிகளின் தமாசமாை

தசாத்துக்களுக்கு வினரவாை தீர்வினை வழங்கும்.

9.இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி அனமப்பு (ISRO) ஏவவிருக்கும் புதிய ரிதல தசயற்னகக்தகாள் ததாைரின்
தபயர் என்ை?

அ. Indian Relay Navigation Satellite System (IRNSS)
ஆ. Indian Data Relay Satellite System (IDRSS) 
இ. Indian Relay Satellite System (IRSS)
ஈ. Indian Relay Tracking System (IRTS)
 இந்தியன் தைட்ைா ரிதல தசட்டினலட் சிஸ்ைம் (IDRSS) என்றனழக்கப்படும் உள்நாட்டு ரிதல
தசயற்னகக்தகாள் ததாைராைது வினரவில் ஏவப்படும் எை இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி அனமப்பின்

(ISRO) தனலவர் K சிவன் அண்னமயில் அறிவித்தார். IDRSS என்பது ரிதல தசயற்னகக்தகாள்களின்

ததாகுப்பாகும், இது இந்திய தசயற்னகக்தகாள்கனள ததாைர்ந்து கண்காணிக்கும் மற்றும் அவற்றுைன்
தகவல்கனள பரிமாறிக்தகாள்ளும்.

 முன்தமாழியப்பட்ை இரண்டு தசயற்னகக்தகாள்களில் முதலாவது ககன்யான் திட்ைத்துக்கு முன்ைதாக

2020ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஏவப்படும். இத்தனகய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்ைங்கள், புதிய ரிதல
தசயற்னகக்தகாள் ததாைர்களால் ததாைர்ந்து கண்காணிக்கப்பைலாம்.

10. எந்த அனமப்பிைால், ‘உழவர் புத்தாக்க நிதியம்’ அனமக்க திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது?
அ. உலக உணவு ேிட்டம்
் பம அபமப்பு
ஆ. உணவு மற்றும் தவளாண
் பம மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி
இ. தேசிய தவளாண
் ஆராய்ச்சிக் கழகம் 
ஈ. இந்ேிய தவளாண
 ‘உழவர் புத்தாக்க நிதியமாைது’ அடுத்த நிதியாண்டுக்குள் அனமக்கப்படும் எை இந்திய தவளாண்

ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICAR) தனலனம இயக்குநர், அண்னமயில், அறிவித்தார். ததசிய அறிவியல்
மாநாட்டின் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ை முதலாவது உழவர் அறிவியல் மாநாட்டின்தபாது இந்த

அறிவிப்பு தவளியிைப்பட்ைது. புது தில்லியில் ஒரு புத்தாக்க னமயம் நிறுவப்படும் எை அவர் அறிவித்தார்.
 இது, உழவர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் மற்றும் உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகனள அங்கீகரிக்கும்.

தற்சமயம், தவளாண்னம அறிவியல் னமயங்கதள உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகனள பதிவுதசய்து
வருகின்றை.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

ஜனவரி

10

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சமீபத்தில், இந்தியாவின் பல்வேறு நீதிமன்றங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக எப்பளைளய பயன்படுத்துேது
குறித்து பரிசீலிக்குமாறு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசு வகட்டுக்ககாண்டுள்ைது?
அ. மத்திய சேமக்காவல் படை (CRPF)
ஆ. மத்திய ததாழிற்ோடல பாதுகாப்புப் படை (CSIF) 
இ. சதேிய பாதுகாப்புப் படை (NSG)
ஈ. இந்திய இராணுவம்
 உள்ளூர் காேல்பளைகளிைமிருந்து நீதிமன்றங்களை பாதுகாக்கும் பணிளய ஏற்றுக்ககாண்டு
இந்தியாவின் பல்வேறு நீதிமன்றங்களை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய கதாழிற்சாளை பாதுகாப்புப்

பளைளய (CSIF) பயன்படுத்தப்படுேது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அண்ளமயில் மத்திய
அரசிைம் வகட்டுக்ககாண்டுள்ைது.

2. 2020 ஜனேரி 9 அன்று, ஹர் வகாவிந்த் ககாரானாவின் பிறந்தநாள் அனுசரிக்கப்பட்ைது. அேர் எந்த
ஆண்டில் உைலியலுக்கான வநாபல் பரிளச கேன்றார்?
அ. 1965
ஆ. 1968 
இ. 1972
ஈ. 1979
 கசல்லின் மரபணுக்குறியீட்ளைக் எடுத்துச்கசல்ேவதாடு அேற்றின் புரதங்களின் கதாகுப்ளபக் கட்டுப்ப
-டுத்தும் நியூக்ளிக் அமிைங்களில், நியூக்ளிவயாளைட்களின் ேரிளசளயக்காட்டும் ஆராய்ச்சிளய வமற்

-ககாண்ைதற்காக, ஹர் வகாவிந்த் ககாரானா, 1968ஆம் ஆண்டின் உைலியல் / மருத்துேத்திற்கான
வநாபல் பரிளச மார்ஷல் W நிரன்கபர்க் மற்றும் ராபர்ட் W வஹாலி ஆகிவயாருைன் பகிர்ந்துககாண்ைார்.
1972ஆம் ஆண்டில், முதல் கசயற்ளக மரபணுளேயும் அேர் உருோக்கினார்.

3.அஷ்ோனி வைாகானி தளைளமயிைான ோனூர்தி நிறுேனம் எது?
் டிசகா
அ. இண
ஆ. ஸ
் டபஸ
் தெை்
இ. ஏா் இந்தியா 
ஈ. விஸ
் தாரா
 தற்வபாது, அஷ்ோனி வைாகானி ஏர் இந்தியாவுக்கு தளைளமதாங்குகிறார். 1932ஆம் ஆண்டில் டி
ஹவில்வைண்ட் புஸ் வமாத் வமாவனாபிவைன் என்ற ஒற்ளறப்கபாறி எந்திரத்துைன் இந்த நிறுேனம்
கசயல்பைத்கதாைங்கியது. கைந்த அக்வைாபரில், A320 விமானத்தில் ைாக்ஸிவபாட்ளைப்பயன்படுத்திய
உைகின் முதல் ோனூர்தி நிறுேனமாகவும் இது அளமந்தது.
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 அண்ளமயில், புது தில்லியில், மத்திய உள்துளற அளமச்சர் அமித் ஷா தளைளமயில் நளைகபற்ற
மத்திய அளமச்சரளேக் கூட்ைத்தில், ஏர் இந்தியா விமான நிறுேனத்தின் பங்குகளை தனியாருக்கு

விற்கும் நைேடிக்ளக கதாைர்பாக ஆவைாசிக்கப்பட்டு, ஏர் இந்தியா பங்குகளை விற்கும் பரிந்துளரக்கு

ஒப்புதல் ேழங்கப்பட்டுள்ைது. வமலும் இந்தக் கூட்ைத்தில், ஏர் இந்தியா விமான வசளே நிறுேனத்தின்

தற்வபாளதய `60,000 வகாடி கைளன ‘சிறப்புத் வதளேக்கான ோகன’ கணக்கில் வசர்க்கவும் ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்ைது.

4. 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ேைர்ச்சியின் முதைாேது முன்கூட்டிய
மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியாவின் திட்ைமிைப்பட்ை ேைர்ச்சி விகிதம் என்ன?
அ. 5% 
ஆ. 5.5%
இ. 6%
ஈ. 6.5%
 2020 ஜனேரி முதல் ோரத்தில், 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP)

ேைர்ச்சியின் முதைாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளை அரசு கேளியிட்டுள்ைது. அதில், இந்தியாவின்

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ேைர்ச்சி (GDP) ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் எனத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
கைந்தாண்டு கணிப்பில் இது ஏழு சதவீதம் எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. முந்ளதய நிதியாண்டில் இது

6.8% எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது.

5.இந்தியாவின் காைநிளை குறித்த இந்திய ோனிளை ஆய்வுளமயத்தின் (IMD) அறிக்ளகயின்படி,

இந்தியாவின் வமற்குக் கைற்களரயில், அரபிக்கைலில், 1902ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு 400 சதவீதம் அதிக
சூறாேளிகள் உருோகியுள்ைன. 2019ஆம் ஆண்டில் அரபிக்கைளைத் தாக்கிய 5 sசூறாேளிகள் எளே?
அ. வாயு, பபுக், கியாா், புல்புல் மற்றும் பவன்
ஆ. வாயு, பபுக், கியாா், புல்புல் மற்றும் பானி
இ. பபுக், வாயு, கியாா், புல்புல் மற்றும் பானி
ஈ. வாயு, ஹிக்கா, கியாா், மகா மற்றும் பவன் 
 இந்தியாவின் காைநிளைகுறித்த இந்திய ோனிளை ஆய்வுளமயத்தின் 2019 ஆண்ைறிக்ளகயின்படி,

அரபிக்கைலில் சாதரணமாக ஏற்படும் புயல்களின் எண்ணிக்ளகளயவிை 400% அதிகமாக 2019ஆம்
ஆண்டில் புயல்கள் ஏற்பட்டுள்ைன. எட்டில் சுமார் ஐந்து சூறாேளிகள் (ோயு, ஹிக்கா, கியார், மகா
மற்றும் பேன்) அரபிக்கைளை பாதித்துள்ைன.

 இந்தியாவின் வமற்குக்கைற்களரயில் கைல் கபாதுோக ஆண்டுவதாறும் ஒவரகயாரு சூறாேளிளய

மட்டுவம சந்திக்கும். (இந்தியாவில் கபாதுோக ஒவ்வோர் ஆண்டும் கமாத்தம் ஐந்து புயல்கள் ஏற்படும்)

கைந்த ஆண்டில் மட்டும் ேங்காை விரிகுைாளே (கபாதுோக இந்தியாவில் சூறாேளி அதிகம் தாக்கும்

கைற்களர) மூன்று புயல்கள் (பபுக், பானி, புல்புல்) தாக்கியுள்ைன.
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6.வதர்தல் ஆளணயம், சமீபத்தில், 2020 பிப்.8ஆம் வததிளய தில்லி சட்ைமன்றத் வதர்தல் நளைகபறும்
வததியாக அறிவித்தது. தில்லி சட்ைமன்றத்தில் உள்ை கமாத்த இைங்களின் எண்ணிக்ளக எவ்ேைவு?
அ. 65
ஆ. 67
இ. 70 
ஈ. 72
 2020 பிப்.8ஆம் வததி நளைகபறவுள்ை தில்லி சட்ைமன்றத்வதர்தலில் சுமார் 1.46 வகாடி ோக்காைர்கள்

(80.55 இைட்சம் ஆண்கள் + 66.35 இைட்சம் கபண்கள்) ோக்களிக்கவுள்ைனர். வதர்தல் முடிவுகள்

2020 பிப்.11ஆம் வததியன்று அறிவிக்கப்படும். தில்லி சட்ைமன்றத்தில் 70 இைங்கள் உள்ைன. கைந்த
வதர்தலில் 67 இைங்களை கேன்றதன்மூைம் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியளமத்தது குறிப்பிைத்தக்கது.

7.ேைகிழக்கு இயற்ளகோயு குழாய் கட்ைளமப்பானது 5 இந்திய மத்திய கபாதுத்துளற நிறுேனங்களின்
கூட்டுமுயற்சியால் கசயல்படுத்தப்பைவுள்ைது. இந்தக் கூட்டு நிறுேனத்தின் கபயர் என்ன?
அ. வைகிழக்கு எாிவாயு கை்ைடமப்புக் கழகம் (NEGGC)
ஆ. இந்தியன் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (IGGC)
இ. இந்திரதனுஷ் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (IGGL) 
ஈ. பாரத் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (BL)
 ேைகிழக்கு இயற்ளக எரிோயு குழாய் கட்ைளமப்புத் திட்ைமானது இந்திரதனுஷ் எரிோயு கட்ைளமப்பு
நிறுேனத்தின், 5 கூட்டு நிறுேனத்தால் (GAIL, IOCL, ONGC, OIL மற்றும் NRL) கசயல்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்ைத்திற்கான குழாய் பாளத கமாத்த நீைம் 1,656 கி.மீ., திட்ைச்கசைவினம் சுமார் `9,265 வகாடி
(கட்டுமானத்தின்வபாது ேட்டி உட்பை).

 திட்ைத்தின்படி ேைகிழக்கு மண்ைைத்திலுள்ை அருணாச்சைபிரவதசம், அஸ்ஸாம், மணிப்பூர், வமகாையா,
மிவசாராம், நாகாைாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா ஆகிய எட்டு மாநிைங்களில் இயற்ளக எரிோயு குழாய் பாளத

கட்ைளமப்பு உருோக்கப்படும்.

8.அண்ளமயில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ை கனிமச்சட்ைங்கள் (திருத்தம்) அரசாளண, 2020 ஆனது எந்த
கனிம / இயற்ளக ேைத்துக்கான இறுதிப்பயன்பாட்டு அைவுவகால்களை நீக்கியுள்ைது?
அ. நிலக்காி 
ஆ. வாயு நீ சரற்றிகள்
இ. இயற்டக எாிவாயு
் தணய்
ஈ. கே்ோ எண
 ஜன.8 அன்று, மத்திய அளமச்சரளே, கனிமச்சட்ைங்கள் (திருத்தம்) அரசாளண, 2020ஐ அங்கீகரிக்க
ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இந்த அரசாளண, சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் (வமம்பாடு & ஒழுங்குமுளற)
சட்ைம், 1957 மற்றும் நிைக்கரிச்சுரங்கங்கள் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்ைம், 2015 ஆகியேற்ளற திருத்தும்.
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 கதாகுதிகள் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ை சந்தர்ப்பங்களில் முந்ளதய ஒப்புதலின் வதளேளயயும் இது

நீக்கிவிடும். அரசின் கூற்றுப்படி, இது, திட்ைங்களை கசயல்படுத்துதல், ேணிகத்ளத எளிதாக்குேது,
நளைமுளறகளை எளிதாக்குேது மற்றும் தாதுக்கள் அளமந்துள்ை பகுதிகளில் உள்ை அளனத்துத்
தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும்.

9. 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து மவைசியா மாஸ்ைர்ஸ் பூப்பந்து வபாட்டியில் இந்தியா எத்தளனமுளற
கேன்றுள்ைது?
் டு
அ. இரண
ஆ. மூன்று 
இ. ஐந்து
ஈ. பத்து
 2009ஆம் ஆண்டில் கதாைங்கியதிலிருந்து மவைசியா மாஸ்ைர்ஸ் பூப்பந்து வபாட்டியில், இந்தியா,

மூன்று முளற கேன்றுள்ைது. P V சிந்து 2013 & 2016ஆம் ஆண்டுகளிலும், சாய்னா வநோல் 2017ஆம்
ஆண்டிலும் கேன்றார். இந்த ஆண்டு, B சாய் பிரனீத் ஏற்கனவே நாக்-அவுட் கசய்யப்பட்டுள்ைார்.

10.சமீபத்தில், பிற நாடுகளுைனான குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ை உதவிக்கான திருத்தப்பட்ை

ேழிகாட்டுதல்களை இந்திய அரசு கேளியிட்டுள்ைது. தற்வபாது (ஜனேரி, 2020) இந்தியாவில், எத்தளன
நாடுகளுைனான பரஸ்பர சட்ை உதவி ஒப்பந்தங்கள் உள்ைன?
அ. 32
ஆ. 40
இ. 42 
ஈ. 48
 இந்தியா 42 நாடுகளுைன் பரஸ்பர சட்ை உதவி ஒப்பந்தங்களைக்ககாண்டுள்ைது மற்றும் குற்றவியல்
விஷயங்களில் ஒத்துளழப்புக்காக பல்வேறு பன்னாட்டுத் தீர்மானங்களில் ளககயழுத்திட்டுள்ைது.

உள்துளற அளமச்சகம் இதற்ககன நியமிக்கப்பட்ை மத்திய அரசின் அதிகார ளமயமாகும். அண்ளமயில்
திருத்தப்பட்ை இந்த ேழிகாட்டுதல்கள், பல்வேறு சட்ைம் மற்றும் கதாழில்நுட்ப முன்வனற்றங்களை
ஒருங்கிளணத்துள்ைன. வமலும், ஆேணங்களை பன்னாட்டுத் வதளேகளுக்கு இணங்க ளேப்பளத
அது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது.

 இந்தத் திருத்தப்பட்ை ேழிகாட்டுதல்களில் கபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள்

கதாைர்பாக வகாரிக்ளக கிளைத்த பத்து நாட்களுக்குள் கேளிநாட்டு அதிகாரிகளுக்கு ஆேணங்களை
ேழங்குேதற்கான ஏற்பாடும் உள்ைது.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ்நாடு முழுேதும் ேரும் ஜன.19ஆம் வததி நளைகபறவுள்ை இைம்பிள்ளைோத வநாய் (வபாலிவயா)
முகாம்கள்மூைம் கமாத்தம் 72 இைட்சம் குழந்ளதகளுக்கு கசாட்டுமருந்து ேழங்க இைக்கு நிர்ணயிக்கப்

-பட்டுள்ைது. கைந்த 16 ஆண்டுகைாக வபாலிவயா அற்றதாக தமிழ்நாடு உள்ைது.

 கீழடி ஆய்ேறிக்ளகளய தமிழ், ஆங்கிைம், சமற்கிருதம், ஹிந்தி உள்ளிட்ை 24 கமாழிகளில் நூைாகத்
தமிழ்நாட்டின் கதால்லியல் துளற கேளியிட்டுள்ைது.

 எள் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் ஈட்டிய நாமக்கல் மாேட்ைத்ளதச் வசர்ந்த விேசாயி பாப்பாத்தி (61),
பாரதப்பிரதமரிைம் ‘முன்வனாடி விேசாயி’ எனும் பாராட்டுச்சான்றிதழ் கபற்று சாதளன பளைத்துள்ைார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. LGBT சமூகத்திற்காக பிரத்யேக மாநில அளவிலான நீதிமன்றத்தை ந டத்ை முடிவுசசய்துள்ள மாநிலம்
எது?

அ. தெலுங்கானா
ஆ. மகாராஷ்டிரா
இ. ககரளா 
ஈ. குஜராெ்
 Lesbian, Gay, B i-sexual, Transgender (LGB T) சமூகத்திற்காக மாநில அளவிலான நீதிமன்றத்தை

நடத்துவைாக யகரள மாநில இதளயோர் ஆதைேம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி அம்மாநிலத்தின்
ைதலநகரமான திருவனந்ைபுரத்தில் நதடசெறவுள்ளது.

 திருநங்தககள் ைங்களின்

குதறகதள சவளிக்சகாைர ஊக்குவிப்ெதும்,

பிரச்சதனகதளத்

தீர்ப்ெைற்கான ஏற்ொடுகதள சசய்வதுயம இந்நீதிமன்றத்தின் முக்கிே யநாக்கமாகும். கடந்ை 2015ஆம்

ஆண்டில், யகரள மாநில அரசு ஒரு ‘திருநங்தகக் சகாள்தக’தே அறிமுகப்ெடுத்திேது. யமலும், இது,
மாநில சமூக நீதித்துதறயின்கீழ் இேங்கும் ஒரு பிரத்யேக ‘திருநங்தகப்பிரிதவயும்’ சகாண்டுள்ளது.

2. வறுதமக்யகாட்டுக்குக் கீழுள்ள ைாய்மார்கள் ைங்களின் குழந்தைகதள ெடிக்கதவப்ெைற்காக “அம்மா
யவாடி” என்னும் திட்டத்தை சைாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?
அ. தெலுங்கானா
ஆ. ஆந்ெிரபிரகெசம் 
இ. ககரளா
ஈ. குஜராெ்
 ஆந்திரபிரயைச மாநில முைலதமச்சர் செகன்யமாகன் சரட்டி, ‘செகனண்ைா அம்மா யவாடி’ என்ற
திட்டத்தை சைாடங்கிதவத்துள்ளார். இத்திட்டத்தின்ெடி, குழந்தைகதள ெள்ளிக்கு அனுப்பும் 43 லட்சம்

ைாய்மார்களுக்கு ஆண்டுயைாறும் `15,000 வழங்கப்ெடும். இைற்காக நடப்ொண்டில் `6318 யகாடி நிதி

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. மாைவர்கள் ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் ென்னிரண்டாம் வகுப்பு ெயிலும் வதரயில்

இந்ைப் ெைம், ஒவ்யவார் ஆண்டும் ெனவரி மாைத்தில் ைாய்மார்களின் வங்கிக்கைக்கில் யநரடிோக

வரவு தவக்கப்ெடும்.

3.

2020 மார்ச்சில் நதடசெறவுள்ள ‘மிலன்’ என்னும் ென்னாட்டு கடற்ெதடப்ெயிற்சிதே நடத்ைவுள்ள

ந கரம் எது?
அ. ககாவா

ஆ. விசாகப்பட்டினம் 
இ. தகாச்சின்
ஈ. மும்பப
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 ‘மிலன்’ என்ெது ெலைரப்ெட்ட கடற்ெதடப்ெயிற்சிோகும். இது, எதிர்வரும் 2020 மார்ச் மாைத்தில்,

விசாகப்ெட்டினத்தில் நடத்ை திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வு, முன்னர், அந்ைமான் மற்றும் நிக்யகாொர்

தீவுகளில் நடத்ை திட்டமிடப்ெட்டது; பின்னர், ெல நாடுகதளச் யசர்ந்ை கடற்ெதடகள் இந்ை நிகழ்வில்

ெங்யகற்ெைால் விசாகப்ெட்டினத்திற்கு மாற்றப்ெட்டது. கிட்டத்ைட்ட 30 நாடுகளின் கடற்ெதடகள் இந்ை
நிகழ்வில் ெங்யகற்ெதை உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளன.

 “Synergy Across the Seas” என்ெது இந்ைப் ென்னாட்டுக் கடற்ெதடப் ெயிற்சியின் கருப்சொருளாகும்.

கடற்ெதடயினருக்கு சைாழிற்முதற கலந்துதரோடல்கதள யமற்சகாள்ளவும், உலசகங்கும் உள்ள

கடற்ெதடகளின் சிறந்ை நதடமுதறகதள அறிேவும் இந்நிகழ்வு உைவும்.

4. AI அடிப்ெதடயிலான முக அங்கீகார சைாழில்நுட்ெம், அண்தமயில், மன்மத் மற்றும் பூசாவல் இரயில்
நிதலேங்களில் நிறுவப்ெட்டுள்ளன. இவ்விரு இரயில் நிதலேங்களும் அதமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. மெ்ெியபிரகெசம்
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. கா்நாடகா
ஈ. குஜராெ்
 இந்திே இரயில்யவ ஆனது மகாராஷ்டிராவின் மன்மத் மற்றும் பூசாவல் மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தின்
செங்களூரு இரயில் நிதலேத்தில் சசேற்தக நுண்ைறிவு (AI) அடிப்ெதடயிலான முக அங்கீகார

சைாழில்நுட்ெத்தை நிறுவியுள்ளது. இரயில்யவ அதமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள சொதுத்துதற நிறுவனம்,

வீடியோ கண்காணிப்பு அதமப்தெ முக அங்கீகாரம் மற்றும் வீடியோ ெகுப்ொய்வுகளுடன் வழங்கும்
திட்டத்தை இரயில்சடல் யமற்சகாள்கிறது.

 இந்ை முக அங்கீகார முதறயின் சவளியீட்தட இரயில்யவ ொதுகாப்புப்ெதட (RPF) ைனது ைற்யொதைே
குற்றவிேல் ைரவுத்ைளத்துடன் இதைக்கும். இைன்மூலம், இரயில் நிதலேங்களில் குற்றவாளிகதள

அதடோளங்காண்ெதும் எளிைாகிவிடும்.

5. உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில்ொலம் கட்டப்ெடவுள்ள மாநிலம் / யூனிேன் பிரயைசம் எது?
அ. ஹிமாச்சலபிரகெசம்
ஆ. உெ்ெரகண
் ட்
இ. சிக்கிம்
ஈ. ஜம் மு – காஷ்மீ ா் 
 காஷ்மீர் ெள்ளத்ைாக்தக இந்திே இரயில்யவ வதலேதமப்புடன் இதைக்கும் முக்கிே உைம்பூர் –

ஸ்ரீநகர் - ொரமுல்லா இரயில் இதைப்புத் திட்டத்தின் ஒருெகுதிோக, ெக்கல் மற்றும் சகளரிதே
இதைக்கும் வதகயில் ஒரு புதிே இரயில் ொலம் கட்டப்ெடவுள்ளது.

 ெம்மு - காஷ்மீரின் புதிைாக உருவாக்கப்ெட்ட யூனிேன் பிரயைசத்தில் கட்டப்ெடவுள்ள இந்ை இரயில்

ொலம் உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில் ொலமாக இருக்கும். 2021 டிசம்ெர் மாைத்துக்குள் இந்ைத் திட்டம்
நிதறவதடயும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.
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 திட்டமிடப்ெட்டுள்ள இப்ொலம் 1.315 கி.மீ நீளங்சகாண்டைாக இருக்கும். ஆற்றுப்ெடுதகயிலிருந்து 359

மீட்டர் உேரத்தில் இது கட்டப்ெடும். ைற்யொது, வதர உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில் ொலமாக சீனாவின்

பீென் ஆற்றின்மீது கட்டப்ெட்டுள்ள சுய்ொய் இரயில் ொலம் உள்ளது.

6. உலக ஹிந்தி நாள், சகாண்டாடப்ெடும் யைதி எது?
அ. ஜனவாி 8
ஆ. ஜனவாி 9
இ. ஜனவாி 10 
ஈ. ஜனவாி 11
 விஸ்வ ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது உலக ஹிந்தி நாளானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் ெனவரி 10 அன்று

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 1975ஆம் ஆண்டு ென.10-12 வதர நாக்பூரில் நதடசெற்ற முைலாவது உலக

ஹிந்தி மாநாட்தட நிதனவுகூரும் வதகயில் இந்நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இம்முைலாவது ஹிந்தி

மாநாட்தட அப்யொதைே இந்திேப்பிரைமர் இந்திராகாந்தி சைாடங்கிதவத்ைார்.

 முைலாவது உலக ஹிந்தி நாள் 2006 ென.10 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்டது. இந்நாள் உலகம் முழுவதும்

ஹிந்திதே சகாண்டுசசல்வதை யநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. ஹிந்திசமாழி யெசாை பிறசமாழிவழி

யைசிே இனத்தினரின் எதிர்ப்தெயும் மீறி, ஹிந்திே அரசு ஹிந்தி சமாழிதே அலுவல் சமாழிோக, 1949
சசப்டம்ெர் 14 அன்று ஏற்றுக்சகாண்டது.

7. ‘முப்ெவரப்பு சவங்தகே ந ாயுடு சிறப்பு யைசிே விருது’க்கு யைர்ந்சைடுக்கப்ெட்டுள்ளவர் ோர்?
அ. K சிவன்
ஆ. M S சுவாமிநாென் 
இ. அசிம் H பிகரம்ஜி
ஈ. டூட்டி சந்ெ்
 ‘ெசுதமப்புரட்சி’யின் ைந்தை Dr. M S சுவாமிநாைன், ‘முப்ெவரப்பு சவங்தகே நாயுடு சிறப்பு யைசிே விருது’

செற்றவராக யைர்வுசசய்ேப்ெட்டுள்ளார். இவ்விருதை தைைராொத்தை ைளமாகக்சகாண்ட முப்ெவரப்பு
அறக்கட்டதள நிறுவியுள்ளது. பிரெல யவளாண் விஞ்ஞானியும் ைாவர மரபிேலாளருமான M S சுவாமி
நாைன் அவர்கள் விவசாேத்துதறயில் ஆற்றிே ெங்களிப்புகளுக்காக இவ்விருதைப் செற்றார்.

 இந்ை விருது, தைைராொத்தில் நதடசெற்ற முப்ெவரப்பு அறக்கட்டதளயின் 10ஆவது ஆண்டுவிழாவின்
யொது இந்திே குடிேரசுத்துதைத்ைதலவர் சவங்தகோ வழங்கினார்.

8. நரிவால் மந்ைாதரதே (Foxtail Orchid) சகாண்டிருக்கும் இலச்சிதனதே ைனது சட்டமன்றத்தின் புதிே
இலச்சிதனோக அண்தமயில் ஏற்றுக்சகாண்ட மாநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்

ஆ. ஹிமாச்சலபிரகெசம்

இ. அருணாச்சலபிரகெசம் 

ஈ. மிகசாரம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

ஜனவரி

11

 அருைாச்சலபிரயைச மாநிலம் ைனது சட்டமன்றத்திற்கு புதிே இலச்சிதனதே ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது.

இந்ைப் புதிே இலச்சிதன (logo), மாநிலத்தின் ைனித்துவமான அதடோளத்தையும் கலாசாரத்தையும்

பிரதிெலிக்கும் வதகயில் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. சட்டமன்ற அதவத்ைதலவர் PD யசானா, இப்புதிே
இலச்சிதனயின் ெடங்கதள அதவ உறுப்பினர்களிதடயே காண்பித்ைார். இப்புதிே இலச்சிதனயில்,

யைசிேச்சின்னமும் அருைாச்சலபிரயைச மாநிலத்தின் மாநில மலரான, நரிவால் மந்ைாதரயும் உள்ளது.

9. எந்ை மாநிலத்தில் உள்ள

ஆயுர்யவை ெல்கதலக்கழகத்தின் நிறுவனங்கள், “யைசிே முக்கிேத்துவம்

வாய்ந்ை நிறுவனங்கள்” என்ற ைகுதிதேப்செறவுள்ளன?
அ. ெமிழ்நாடு
ஆ. ககரளா
இ. குஜராெ் 
ஈ. சிக்கிம்

 ொம்நகரில் உள்ள குெராத் ஆயுர்யவை ெல்கதலக்கழக வளாகத்தில் அதமந்துள்ள ஆயுர்யவை கல்வி

நிறுவனங்கள் சைாகுப்புக்கு, “யைசிே முக்கிேத்துவம் வாய்ந்ை கல்விநிறுவனங்கள்” என்னும் ைகுதிதே
வழங்குவைற்கு மத்திே அதமச்சரதவ ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளது. இைற்கான மயசாைா வரவிருக்கும்
நாடாளுமன்றக் கூட்டத்சைாடரில் அறிமுகம் சசய்ேப்ெடும்.

 இந்திோவில் சொது சுகாைார சவால்கதள எதிர்சகாள்ள ஆயுஷ் முதறகளின் ெங்களிப்பு அதிகரித்து

வருவதைக் கருத்தில்சகாண்டு “யைசிே முக்கிேத்துவம் வாய்ந்ைது” என்னும் ைகுதிதே வழங்குவது
சொதுநலத்தில் ஆயுர்யவைத்தின் ெங்களிப்தெ அதிகப்ெடுத்ை உைவும். ஆயுர்யவை முதறகளின் ைடுப்பு
மற்றும் குைப்ெடுத்தும் அணுகுமுதறகளால் குதறந்ை சசலவில் உடல்நலம் கிதடக்கும். இைனால்
ஆயுர்யவைத்தை வலுப்ெடுத்துவது, அரசின் சசலவினத்தையும் குதறக்கும்.

10.உலக வங்கிோல் மதிப்பிடப்ெட்டெடி, 2020-21ஆம் நிதிோண்டுக்கான (FY20) இந்திோவின் சமாத்ை
உள்ந ாட்டு உற்ெத்தியின் வளர்ச்சி விகிைம் என்ன?
அ. 6 %
ஆ. 5.8 % 
இ. 2 %
ஈ. 1.5 %
 உலக வங்கி, அண்தமயில் ைனது “ெனவரி 2020 உலகளாவிே சொருளாைார வாய்ப்பு அறிக்தக’தே
சவளியிட்டது. அதில், நடப்பு நிதிோண்டில் (2019-20) நாட்டின் சொருளாைார வளர்ச்சி 5 சைவீைமாக

இருந்ைாலும், வரும் நிதிோண்டில் (2020-21) இந்திோவின் சொருளாைார வளர்ச்சி 5.8% ஆக உேரும்

எனத் சைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. வங்கி சாராை நிதி நிறுவனங்களின் மந்ைநிதலயே இைற்குக்காரைமாக

அதமந்துவிட்டது என உலக வங்கி சைரிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதிோண்டில் இந்திோவின் சொருளாைார

வளர்ச்சி 5% ஆக இருக்கும் என மத்திே அரசு அறிவித்திருந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 காவிரி ஆற்றங்கதரயில் அதமந்துள்ள திருதவோற்றில் ஸ்ரீதிோகராெர் 173ஆவது ஆராைதன விழா
சைாடங்கிேது.

 சைாதலத்சைாடர்பு வசதிகதள யமம்ெடுத்தும் வதகயில் சசன்தன-அந்ைமான் தீவுகளுக்கு இதடயே
`1,224 யகாடியில் சுமார் 2,250 கியலா மீ., சைாதலவுக்கு கடலுக்கடியில் கண்ைாடியிதழ கம்பி வடம்

ெதிப்ெைற்கான திட்டப்ெணிதே மத்திே சைாதலத்சைாடர்பு & ைகவல் சைாழில்நுட்ெத் துதற அதமச்சர்
இரவிசங்கர் பிரசாத் சசன்தனயில் சைாடக்கிதவத்ைார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.எந்த இந்திய அரசியல் தலைவரின் வாழ்க்லைகுறித்த, ‘ைர்மயயாதா கிரந்த்’ என்ற நூலை அண்லமயில்
மத்திய உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா வவளியிட்டார்?
அ. அடல் பிகாாி வாஜ்பாய்
ஆ. நரேந்திே ர ாடி 
இ. L K அத்வானி
் ஜஜட்லி
ஈ. அருண
 உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா, அண்லமயில், ‘ைர்மயயாதா கிரந்த்’ என்ற நூலை வவளியிட்டார்.
இந்தியாவின் தற்ய ாலதய பிரதமரான யமாடியின் வாழ்க்லைலய அடிப் லடயாைக்வைாண்டது இந்த

நூல். நூல்வவளியீட்டு நிைழ்வின்ய ாது, நயரந்திர யமாடியின் தலைலமப் ண்புைலை சிறப்பித்து அமித்

ஷா உலரயாற்றினார். 2014ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவின் தினான்ைாவது பிரதமராை இருந்து

வருகிறார் யமாடி. அதற்கு முன்னர், அவர், 2001 முதல் குஜராத் மாநிை முதைலமச்சராை இருந்தார்.

2. ‘பூர்யவாதயா’ எனப் டும் கிழக்கு மாநிைங்ைளின் வைர்ச்சிக்ைான திட்டத்லதத் வதாடங்ைவுள்ை மத்திய
அலமச்சைம் எது?

அ. சாலலப்ரபாக்குவேத்து ற்று ் ஜநடுஞ்சாலல அல ச்சக ்
் ல
ஆ. ரவளாண

ற்று ் உழவா் நல அல ச்சக ்

் டல ர
இ. வட கிழக்கு ண

் பாட்டு அல ச்சக ்

ஈ. எஃகு அல ச்சக ் 
 “பூர்யவாதயா - ஒருங்கிலைந்த எஃகு லமயத்தின்மூைம் கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் விலரவான
வைர்ச்சி” என்ற திட்டத்லத மத்திய எஃகு அலமச்சைம் வதாடங்ைவுள்ைது. எஃகு மற்றும் வ ட்யராலியம்

மற்றும் இயற்லை எரிவாயு அலமச்சரான தர்யமந்திர பிரதான் இந்தத் திட்டத்லதத் வதாடங்கிலவப் ார்.

 இந்தியாவின் கிழக்கு மாநிைங்ைைான ஒடிசா, ஜார்க்ைண்ட், சத்தீஸ்ைர், யமற்கு வங்ைம் மற்றும் வடக்கு

ஆந்திரபிரயதசம் ஆகியலவ வ ருமைவு எஃகு இருப்புக்ைலைக் வைாண்டிருந்த ய ாதிலும் வைர்ச்சியில்
பின்தங்கிய நிலையில் உள்ைன. இந்த ஒருங்கிலைந்த எஃகு லமயமானது கிழக்குப் பிராந்தியத்தில்
ஓர் ஒருங்கிலைந்த சமூை-வ ாருைாதார வைர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

3.மத்திய விலையாட்டு அலமச்சைமானது இைக்யனாவில் 23ஆவது யதசிய இலையயார் விழாலவ
ஏற் ாடு வசய்யவுள்ைது. எந்தப் பிர ைமான ஆளுலமயின் பிறந்தநாலை நிலனவுகூரும் வலையில் இது
வைாண்டாடப் டவுள்ைது?
அ. A P J அப்துல் கலா ்
ஆ. சுவா ி விரவகானந்தா் 
இ. B R அ ் ரபத்கா்
ஈ. பகத் சிங்
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 இலையயார் விவைாரங்ைள் மற்றும் விலையாட்டு அலமச்சைமானது 23ஆவது யதசிய இலையயார்

விழாலவ உத்தரபிரயதச மாநிை அரசுடன் இலைந்து இைக்யனாவில் ஜன.12 முதல் 16 வலர நடத்த
உள்ைது. வைால்ைத்தாலவச் யசர்ந்த பிர ை துறவியான சுவாமி வியவைானந்தரின் பிறந்தநாலை
நிலனவுகூரும் வலையில் இவ்விழா வைாண்டாடப் டுகிறது.

 சுவாமி வியவைானந்தரின் பிறந்தநாைான ஜன.12 யதசிய இலையயார் நாைாைவும், அந்நாளிலிருந்து

அதற்ைடுத்து வரும் ஒருவாரைாைம் யதசிய இலையயார் வாரமாைவும் வைாண்டாடப் டுகிறது. இதன்
ய ாது, இலையயாருக்வைன ல்யவறு ய ாட்டிைள் நடத்தப் டுகின்றன; யமலும், யதசிய இலையயார்
விருதுைளும் அப்ய ாது வழங்ைப் டுகின்றன.

4.இந்திய எரிசக்திக் வைாள்லைைளின் முதல் விரிவான ஆய்வு, அண்லமயில், எந்தச்சர்வயதச அலமப் ால்
வவளியிடப் ட்டது?

அ. உலக எாிசக்திக் கழக ்
ஆ. பன்னாட்டு எாிசக்தி முகல 
இ. ஜபட்ரோலிய ஏற்று தி நாடுகளின் கூட்டல ப்பு
ஈ. பன்னாட்டு புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி நிறுவன ்


ன்னாட்டு எரிசக்தி முைலமயானது (IEA) அண்லமயில் இந்திய மதியுலரயைமான NITI ஆயயாக்குடன்

இலைந்து இந்தியாவின் எரிசக்திக் வைாள்லைைளின் முதல் விரிவான மதிப் ாய்லவ வவளியிட்டது.

புது தில்லியில் உள்ை NITI ஆயயாக் தலைலமயைத்தில் இந்த அறிக்லை வவளியிடப் ட்டது. ாரிலை

தைமாைக்வைாண்ட

ன்னாட்டு எரிசக்தி முைலமயின் சங்ை உறுப்பினராை ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டு

மார்ச் மாதத்தில் இந்தியா யசர்க்ைப் ட்டபிறகு வவளியிடப் டும் முதல் மதிப் ாய்வாகும் இது.

 இந்தியாவில் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி துலறயின் வைர்ச்சிலய இந்த அறிக்லை எடுத்துக்ைாட்டுகிறது.
நாட்டின் வமாத்த நிறுவப் ட்ட திறனில் கிட்டத்தட்ட 23% புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி சார்ந்ததாகும்.

5.ைற்றல் குலற ாடுள்ை குழந்லதைளுக்ைான சிறப்பு உலர-நூல்ைலைத் தயாரிக்ைவுள்ைதாை சமீ த்தில்
அறிவித்துள்ை மாநிை அரசு எது?
அ. காோஷ்டிோ
ஆ. உத்தேபிேரதச ் 
இ. ரகேளா
ஈ. த்தியபிேரதச ்
 ைற்றல் குலற ாடுைளுலடய குழந்லதைளுக்ைாை சிறப்பு உலர-நூல்ைள் தயாரிக்ைப் டும் என உத்தர

பிரயதச மாநிை அரசு அண்லமயில் அறிவித்தது. டவுன் யநாய்க்குறி, ைவனப் ற்றாக்குலற யைாைாறு,

ஆட்டிசம் மற்றும் டிஸ்வைக்ஸியா ய ான்ற குலற ாடுைள் ைாரைமாை அறிவுசார் குலற ாடுைள் உள்ை
குழந்லதைள் அரசு நடத்தும் வதாடக்ை மற்றும் இலடநிலைப் ள்ளிைளில் யசர்க்ைப் டுவார்ைள்.

 ஆங்கிைம், ஹிந்தி, ைணிதம் ஆகிய ாடங்ைளில் ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்புைளுக்ைான ாடநூல்ைள்
வடிவலமக்ைப் ட்டுள்ைன.
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6.ய ச்சுரிலம மற்றும் இலையம் மூைம் ஒரு வணிைத்லதத் வதாடங்குவதற்ைான உரிலம ஆகியலவ
இந்திய அரசியைலமப்பின் எந்தப் பிரிவின்கீழ் வருகின்றன?
அ. பிாிவு 17
ஆ. பிாிவு 18
இ. பிாிவு 19 
ஈ. பிாிவு 20
 அரசியைலமப்புப் பிரிவு 19 (1) (a) - ய ச்சு மற்றும் ைருத்துச் சுதந்தரத்திற்ைான உரிலமலய அளிக்கிறது.
அயதயநரத்தில், அதன் துலைப்பிரிவு (g) – எந்தவவாரு வதாழிலையும்

ழகுவதற்ைான அல்ைது

எந்தவவாரு வதாழில், வர்த்தைம் / வணிைத்லதயும் யமற்வைாள்வதற்ைான உரிலமலய வழங்குகிறது.

 19 (1) (a) மற்றும் 19 (1) (g) பிரிவுைளின்கீழ் ய ச்சு மற்றும் ைருத்துச்சுதந்தரம் மற்றும் இலையம் மூைம்

ஒரு வணிைத்லத யமற்வைாள்வதற்ைான உரிலம ஆகியலவ இந்திய அரசியைலமப்பின் ாதுைாப்ல ப்

வ றுகின்றன என அண்லமயில் இந்திய உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்தது. ஜம்மு - ைாஷ்மீர் யூனியன்
பிரயதசத்தில் இலையத்திற்கு விதிக்ைப் ட்ட 5 மாத தலடயின் பின்னணியில் இத்தீர்ப்பு வந்துள்ைது.

7. ‘நிதியியல் உள்ைடக்ைத்திற்ைான யதசிய உத்தி - National Strategy for Financial Inclusion’ என்ற
அறிக்லை, அண்லமயில் எந்த அலமப் ால் வவளியிடப் ட்டது?
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 
ஆ. இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுலற ற்று ் ர
் ல
இ. ரதசிய ரவளாண

் பாட்டு ஆலணய ்

ற்று ் ஊேக வளா்ச்சி வங்கி

ஈ. இந்திய பத்திேங்கள் ற்று ் பாிவா்த்தலன வாாிய ்
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அண்லமயில், ‘நிதியியல் உள்ைடக்ைத்திற்ைான யதசிய உத்தி’ என்ற தலைப்பில்
அறிக்லை ஒன்லற வவளியிட்டது. முலறயான வங்கிைளுடன் இலைந்து வைாடுப் னவு வங்கிைள்,
சிறு நிதி வங்கிைள், கூட்டுறவு வங்கிைள் நியாயவிலைக்ைலடைள் ய ான்ற வங்கிசாரா அைகுைளும்

டிஜிட்டல் வங்கியியலைப் ழகிக்வைாள்ையவண்டும் என இந்த அறிக்லை ரிந்துலரத்துள்ைது.

 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் அலனத்து கிராமங்ைள் மற்றும் மலையைப் குதிைளிலும்

விற் லன நிலையங்ைலை அதிைரிக்குமாறு ரிசர்வ் வங்கி (RBI) பிற வங்கிைளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ைது.

2022ஆம் ஆண்டுக்குள் வ ாதுக்ைடன் தியவட்லட (Public Credit Registry) முழுலமயாை வசயல் ட
லவக்ைவும் இந்த அறிக்லை ரிந்துலரத்துள்ைது.

8.யதசிய குற்றப் திவு ணியைத்தின் அண்லமய அறிக்லையின் டி, வ ண்ைளின் ாதுைாப்பிற்கு மிைவும்
அச்சுறுத்தைாை உள்ை இடம் எது?
அ. உத்தேபிேரதச ் 

ஆ. ர ற்கு வங்க ்

் ட்
இ. ஜாா்க்கண

ஈ. பீகாா்
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 ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டுக்ைான ‘இந்தியாவில் குற்றங்ைள்’ புள்ளிவிவரங்ைளின் திப்ல யதசிய குற்றப்

திவு ணியைம் (NCRB) வவளியிட்டது. அறிக்லையின் டி, 59445 குற்றப் திவுைளுடன் வ ண்ைளின்

ாதுைாப்பிற்கு மிைவும் அச்சுறுத்தைாை உள்ை இடமாை உத்தரபிரயதசம் உள்ைது. இந்த ஆண்டில், அதிை

எண்ணிக்லையிைான ாலியல் வன்புைர்வு வழக்குைள் மத்தியபிரயதச மாநிைத்திலும், யமற்கு வங்ை

மாநிைத்தில் அதிை எண்ணிக்லையிைான அமிைத்தாக்குதல் வழக்குைளும் திவுவசய்யப் ட்டுள்ைன.

 ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலையில் ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், குற்றங்ைள் 1.3%
அதிைரித்துள்ைன என அவ்வறிக்லை கூறியுள்ைது. வ ண்ைளுக்கு எதிரான ஒட்டுவமாத்த குற்றங்ைளின்
எண்ணிக்லையும் ைடந்த மூன்றாண்டுைளில் டிப் டியாை அதிைரித்துள்ைது.

9.அண்லமயில் ஓமனின் புதிய ஆட்சியாைர் / சுல்தான் என அறிவிக்ைப் ட்டவர் யார்?
அ. காசி ் சுலல ானி
ஆ. கபூஸ
் பின் லசயத் அல் லசயத்
இ. லைத ் பின் தாாிக் 
ஈ. ஜூப் ஸ
் ரவாி
 ஓமனின் ஆட்சியாைரும், மத்திய கிழக்கு நாடுைளில் நீண்டைாைம்

ணியாற்றிய ஆட்சியாைர்ைளுள்

ஒருவருமான சுல்தான் ைபூஸ் பின் லசயத் அல் லசயத் சமீ த்தில் ைாைமானார். அவர் நீண்டைாைமாை

உடல்நிலை சரியில்ைாமல் இருந்ததால் ைடந்தமாதம் வ ல்ஜியத்தில் மருத்துவ சிகிச்லச வ ற்றுவந்தார்.
 அவரது மலறவுக்குப்பின், ஓமனின் முன்னாள் ைைாசார அலமச்சர் லைதம் பின் தாரிக், ஓமனின் புதிய

சுல்தானாை அறிவிக்ைப் ட்டார். ஓமன் அரசியைலமப்புப் டி, சுல்தான் தவி ைாலியான 3 நாட்ைளுக்குள்
அவற்லற நிரப்புவது ைட்டாயமாகும்.

10. ‘ ருப்பு வலைைள் குறித்த கூட்டம் (The Pulses Conclave) - 2020’ என்ற வ யரில் ஈராண்டுக்கு
ஒருமுலற நலடவ றும் ன்னாட்டு ருப்பு மாநாடு நலடவ றவுள்ை மாநிைம் எது?
அ. த ிழ்நாடு
ஆ. ரகேளா
இ. கா்நாடகா
ஈ. காோஷ்டிோ 
 இந்தியாவின் ருப்பு வலைைள் மற்றும் தானியங்ைள் வதாழிற்துலற மற்றும் வர்த்தைத்தின் தலைலம

அலமப் ான இந்திய ருப்பு வலைைள் மற்றும் தானியங்ைள் சங்ைமானது ‘The Pulses Conclave’ என

அலழக்ைப் டும் ன்னாட்டு ருப்பு மாநாட்டின் ஐந்தாவது திப்ல பிப்.12-14 வலர புயனவில் உள்ை
யைானாவாைாவில் நடத்தவுள்ைது.

 இச்சங்ைம் மும்ல யில் அலமந்துள்ைது. ஆயிரத்துக்கும் யமற் ட்ட ங்யைற் ாைர்ைள் இந்த மாநாட்டில்
ைைந்துவைாள்வார்ைள் என்று எதிர் ார்க்ைப் டுகிறது.

ருப்புவலைைலை உற் த்திவசய்யும் நாட்லடச்

யசர்ந்யதாருக்கு, இத்துலறசார்ந்த வணிை வாய்ப்புைலை ஆராய்வதற்கு இம்மாநாடு உதவும்.
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1. 2020ஆம் ஆண்டின், “உலக எதிர்கால எரிசக்தி” உச்சிமாநாட்டை நைத்துகின்ற நகரம் எது?
அ. அபுதாபி 
ஆ. ாியாத்
இ. துபாய்
ஈ. சாா்ஜா
 “உலக எதிர்கால எரிசக்தி உச்சிமாநாடு” அண்டமயில் அபுதாபியில் ததாைங்கி நடைதெற்றுவருகிறது.
இந்த உச்சிமாநாடு, மத்திய கிழக்குப்பிராந்தியத்தின் எதிர்கால எரிசக்தி மற்றும் நிடலத்தன்டம

குறித்த மிகப்தெரிய நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வு, ஆண்டுததாறும், அபுதாபியில் உள்ள ததசிய கண்காட்சி
டமயத்தில் நடைதெறுகிறது. “Rethinking Global Consumption, Production & Investment - உலகளாவிய

நுகர்வு உற்ெத்தி & முதலீடு ஆகியவற்டற மறுெரிசீலடை தசய்தல்” என்ெது நைப்ொண்டில் (2020)
நடைதெறுகின்ற இந்த மாநாட்டுக்காை கருப்தொருளாகும்.

 நான்கு நாள் நடைதெறுகின்ற இந்த நிகழ்வில், உலகம் முழுவதிலுமிருந்து ெல்லாயிரக்கணக்காை

ெங்தகற்ொளர்கள் மற்றும் கண்காட்சியாளர்கள் ெங்தகற்ொர்கள் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இதனுைன்
காலநிடல கண்டுபிடிப்பு ெரிமாற்றம் மற்றும் எதிர்கால நிடலத்தன்டம உச்சிமாநாடு ஆகியடவயும்

ஏற்ொடு தசய்யப்ெட்டுள்ளை.

2.மத்திய அடமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, சமீெத்தில் தகாவாவிலிருந்து ‘யஷஸ்வினி’ என்ற நலத்திட்ைத்டத
ததாைங்கிடவத்தார். இத்திட்ைம் எதடை தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது?
அ. சிறாா்களுக்கு தடுப்பூசி பபாடுதல்
ஆ. மகளிா் சுய உதவி குழுக்களுக்கு உதவுதல் 
இ. கடற்கரைகரள துூய்ரமப்படுத்துதல்
ஈ. பள்ளிகளுக்கு உதவுதல்
 மத்திய தெண்கள் & குழந்டதகள் தமம்ொடு மற்றும் ஜவுளித்துடற அடமச்சராை ஸ்மிருதி இரானி,
சமீெத்தில், தகாவாவிலிருந்து ‘யஷஸ்வினி’ என்ற திட்ைத்டத ததாைங்கிடவத்தார். மகளிர் சுய உதவிக்

குழுக்களுக்கு `5 இலட்சம் வடர வட்டியில்லா கைன் வழங்குவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ள இத்
திட்ைம் ஒரு தெண்கள் தமம்ொட்டுத் திட்ைமாகும்.

 நிபுணர்களிைமிருந்து வழிகாட்டுதல்கடளப் தெறவும் இந்தத் திட்ைம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு

உதவும். இந்த நிகழ்ச்சியின்தொது, ஸ்வஸ்திய சகி திட்ைம் மற்றும் நைமாடும் மார்ெகப் புற்றுதநாய்

ெரிதசாதடை திட்ைம் ஆகியவற்டறயும் அடமச்சர் ததாைங்கிடவத்தார். தகாவாவில் உள்ள அடைத்து

மகளிர்க்கும் மார்ெகப்புற்றுதநாய் ெரிதசாதடைடய தமற்தகாள்வதற்கு, அங்கன்வாடி ெணியாளர்கள்
ஈடுெடுத்தப்ெடுவார்கள்.
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3.உழவர்கள் தங்கள் கரும்புப்ெயிடர தவட்டுக்கிளிகளிைமிருந்து ொதுகாப்ெது குறித்த விழிப்புணர்வு
ெரப்புடரடயத் ததாைங்கியுள்ள மாநிலம் எது?
அ. குஜைாத்
ஆ. இைாஜஸ
் தான்
இ. உத்தைபிைபதசம் 
ஈ. பீகாா்
 உத்தரபிரததச மாநில அரசின் கரும்பு தமம்ொட்டுத்துடறயாைது, உழவர்கள் தங்களின் கரும்புப்

ெயிர்கடள தவட்டுக்கிளிகளிைமிருந்து ொதுகாப்ெது குறித்த விழிப்புணர்வு ெரப்புடரடய அண்டமயில்
ததாைங்கியது. 2019 டிசம்ெர் இறுதியில், குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ெயிரிைப்ெட்டிருந்த
2500 தெக்தைர் ெரப்ெளவிலாை ெயிர்கடள தவட்டுக்கிளிகள் தசதப்ெடுத்திை.

 தவட்டுக்கிளிகடள அழிப்ெதற்கு ெல்லாயிரம் லிட்ைர் பூச்சிக்தகால்லிகடள இவ்விரு மாநில அரசுகளும்

ெயன்ெடுத்திை. ொதிக்கப்ெட்ை விவசாயிகளுக்கு நிவாரண உதவியாக குஜராத் மாநில அரசு சமீெத்தில்
தெக்தைர் ஒன்றுக்கு `18,500 ரூொடய நிவாரணத்ததாடகயாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது.

4. ‘சிறந்த திடரப்ெைம், சிறந்த ொர்டவயாளர்கள் மற்றும் சிறந்த சமூகம்’ என்ற கருப்தொருடளக்தகாண்ை
ஒரு சர்வததச திடரப்ெை விழா, அண்டமயில் எந்த நகரத்தில் ததாைங்கியது?
அ. படாக்கிபயா
ஆ. துபாய்
இ. டாக்கா 
ஈ. ககாழும்பு
 புகழ்தெற்ற ைாக்கா சர்வததச திடரப்ெை விழாவின் ெதிதைட்ைாவது ெதிப்பு, சமீெத்தில், வங்கததசத்தின்
தடலநகராை ைாக்காவில் ததாைங்கியது. “சிறந்த திடரப்ெைம், சிறந்த ொர்டவயாளர்கள் மற்றும் சிறந்த
சமூகம்” என்ற கருப்தொருளுைன் 2020 ஜைவரி 11 முதல் 19 வடர இந்த விழா நைத்தப்ெடுகிறது.

 ைாக்காவின் ெல்தவறு இைங்களில் நடைதெறவிருக்கும் எட்டு நாள் நீடிக்கும் இந்த விழாவின்தொது, 74

நாடுகடளச்தசர்ந்த இருநூற்றுக்கும் தமற்ெட்ை ெைங்கள் திடரயிைப்ெைவுள்ளை. திடரப்ெைவிழாவின்
தொது “சினிமாவில் தெண்கள்” என்ற கருப்தொருளின்கீழ் மாநாடு ஒன்றும் நைத்தப்ெைவுள்ளது.

5. இவ்வாண்டு (2020) நைத்தத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ள, ‘ெரிக்ஷா தெ சர்ச்சா’ என்ற மாணவர்களுைைாை
கலந்துடரயாைல் திட்ைத்தில் ெங்தகற்கவுள்ளவர் யார்?
அ. கவங்ரகயா
ஆ. நபைந்திை பமாடி 
இ. ைபமஷ் பபாக்ாியால் நிஷாங்க்
ஈ. K சிவன்
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 இந்தியப்பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, இவ்வாண்டு (2020) நைத்தத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ள, ‘ெரிக்ஷா தெ சர்ச்சா’
என்ற மாணவர்களுைைாை கலந்துடரயாைல் திட்ைத்தில் ெங்தகற்கவுள்ளார். இந்நிகழ்வு, ஜைவரி 20

அன்று புது தில்லியில் உள்ள ைால்கதைாரா டமதாைத்தில் ஏற்ொடு தசய்யப்ெைவுள்ளது. மனிதவள

மற்றும் தமம்ொட்டு அடமச்சகம், அண்டமயில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தெற்தறாரிைமிருந்து
இந்நிகழ்வு குறித்த ெரிந்துடரகள் மற்றும் தகள்விகடளக்தகட்ைது.

 நிகழ்வின் மூன்றாவது ெதிப்ொை இதில், பிரதமர் ஆயிரக்கணக்காை மாணவர்கடளச் சந்தித்து ததர்வு
ெயத்டத எவ்வாறு சமாளிப்ெது என்ெது குறித்து உடரயாற்றுவார்.

6. அண்டமயில், "மூங்கில்–ஓர் அதிசய புல்" என்ெது ெற்றிய ெயிலரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி நடைதெற்ற
மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. பமகாலயா
இ. ஜம்மு – காஷ்மீ ா் 
ஈ. அருணாச்சலபிைபதசம்
 ஜம்மு-காஷ்மீரின் யூனியன் பிரததசத்தில், “மூங்கில்–ஓர் அதிசய புல்” என்ற தடலப்பில் இரண்டு நாள்
ெயிலரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி அண்டமயில் நைத்தப்ெட்ைது. வைகிழக்குப் பிராந்தியத்தின் அடிதயாற்றி
ஜம்மு-காஷ்மீரில் மூங்கில் ததாழிற்துடறயின் வளர்ச்சிடய இப்ெயிலரங்கம் டமயப்ெடுத்தியிருந்தது.

 இந்நிகழ்ச்சிடய வைகிழக்குப் ெகுதி வளர்ச்சி அடமச்சகமும் ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசாங்கமும் இடணந்து
இதடை நைத்தியுள்ளை. இப்ெயிலரங்கின்தொது, வைகிழக்கு கவுன்சிலின் திட்ை ஆதலாசகர், மூங்கில்
ததாழிற்துடறயின் வளர்ச்சிக்குத் ததடவயாை ெல்தவறு ெரிந்துடரகடளப் ெகிர்ந்துதகாண்ைார். இப்
ெயிலரங்கத்டத மத்திய அடமச்சர் ஜிததந்திர சிங் திறந்துடவத்தார்.

7.எந்த மாநிலத்தில், இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமியால், ‘ஒவ்தவாரு குழந்டதக்கும் காசதநாயற்ற
காற்று – TB free Air for Every Child’ என்னும் திட்ைம் ததாைங்கப்ெட்டுள்ளது?
அ. பீகாா்
ஆ. மத்தியபிைபதசம்
இ. கா்நாடகா
ஈ. பகைளா 
 இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமியால் தகரள மாநிலத்தில், ‘ஒவ்தவாரு குழந்டதக்கும் காசதநாய்

இல்லாத காற்று’ என்னும் திட்ைத்டதத் ததாைங்கியது. 2500 குழந்டத மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு

காசதநாய் சிகிச்டச தநறிமுடற குறித்து இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமி ெயிற்சியளிக்கவுள்ளது.
தமலும், சிகிச்டசக்கு ஒரு சீராை மற்றும் தரப்ெடுத்தப்ெட்ை நடைமுடறடய அவர்கள் டகயாள்வார்கள்.

 இலக்கு ஆண்ைாை 2025ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ைதாக, அம்மாநிலத்தின் அடைத்துக் குழந்டதகளும்

காசதநாயிலிருந்து விடுெடுவடத இந்தத்திட்ைம் உறுதிதசய்யும். அவர்கள் ெள்ளிகளிலும் ெரப்புடரகடள
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நைத்துவுள்ளததாடு, ஊட்ைச்சத்துக்குடறொடு, தெரியவர்கள் புடகயிடல ெயன்ெடுத்துவதால் ஏற்ெடும்
தமாசமாை விடளவுகள் ெற்றியும் விளக்குவார்கள்.

8.அண்டமச் தசய்திகளில் இைம்தெற்ற, “Shopper” என்றால் என்ை?
அ. மின்னணு–வணிக வரலத்தளம்
ஆ. தீ ம்கபாருள் 
இ. எந்திை மனிதன்
ஈ. கபாருட்கள் வாங்குவதற்கான மின்–வாகனம்
 முன்ைனி கணினி தீநிரல் எதிர்ப்பு நிறுவைமாை காஸ்ெர்ஸ்டக, ஷாப்ெர் என்னும் ‘Trojan’ வடக

கணினி தீம்தொருளால் (Malware) 14 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாை இந்தியர்களின் திறன்தெசிகள்
ொதிக்கப்ெட்டிருப்ெதாக ததரிவித்துள்ளது.

 திறன்தெசி உரிடமயாளரின் அனுமதியின்றி அவருக்குத் ததரியாமதல இத்தீம்தொருள் நிறுவப்ெடும்

இந்தத் தீம்தொருள், திறன்தெசி உரிடமயாளரின் தெயரால் ெல தசயலிகளுக்கு கருத்துடர எழுதுவது,

விளம்ெரங்கடளக் காட்டுவது பிற தசயலிகடள நிறுவுவது எை ெல்தவறு ெணிகடள மடறமுகமாக
தசய்கிறது. இந்தத் தீம்தொருளால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ள ெயைர்களில் அதிக எண்ணிக்டகயிலாைவர்கள்
இரஷ்யாடவச் தசர்ந்தவர்களாக உள்ளைர்.

9.ஜைவரி மாதம் வைவிந்தியாவில் தகாண்ைாைப்ெடும் மகர சங்கராந்தியுைன் கீழ்க்காணும் இந்தியாவின்
எந்தப் ெண்டிடக ஒத்துப்தொகவில்டல?
அ. ரதப்கபாங்கல்
ஆ. விஷூ 
இ. மகை சங்கைாந்தி
ஈ. மாக் பிஹூ
 ‘தலாரி’ என்ெது வை இந்தியாவில் தகாண்ைாைப்ெடும் ஒரு திருவிழாவாகும். குறிப்ொக ெஞ்சாபில் ‘மகர
சங்கராந்தி’க்கு முன்ைதாக இத்திருவிழா தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. குளிர்காலம் நிடறவடைவடதயும்,

அந்தப் ெகுதியில் தகாடைகாலம் ததாைங்குவடதயும் குறிக்கும் வடகயில் இது உள்ளது. ொரம்ெரிய
நாட்காட்டியின்ெடி, இந்த ஆண்டு (2020) ‘தலாரி’ திருவிழா ஜை.13 அன்று வருகிறது. இது முக்கியமாக
ெஞ்சாப், ெரியாைா மற்றும் தில்லியில் தகாண்ைாைப்ெடுகிறது.

 இந்தத் திருவிழா மகாராஷ்டிரா, தகாவா, ஆந்திரபிரததசம், தமற்கு வங்கம் (தெளஷ் சங்கராந்தி என்றும்

அடழக்கப்ெடுகிறது), கர்நாைகா மற்றும் ததலுங்காைா ஆகிய மாநிலங்களில் ‘மகர சங்கராந்தி’ என்று

தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. மத்திய இந்தியாவில் ‘சுகரத்’ என்றும், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ‘மாக் பிெு’

என்றும் புவிதயங்கும் ெரவி ொர்தொற்ற வாழும் தமிழர்களால் ‘டதப்தொங்கல்’ திருவிழாகவும் இது
தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. டவசாகியுைன் இடணந்து விஷூ தகாண்ைாைப்ெடுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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10. SEBIஇன் அறிவுறுத்தல்களின்ெடி, எந்தக் காலக்தகடுவுக்குள் 500 முன்ைணி நிறுவைங்களின்
தடலவர் (Chairman) மற்றும் தமலாண்டம இயக்குநர் (Managing Director (MD)) ெதவிகடளப் பிரித்து,
இருதவறு நெர்களால் அது நிர்வகிக்கப்ெை தவண்டும்?
அ. 2020 ஏப்ைல் 1
ஆ. 2021 ஏப்ைல் 1
இ. 2022 ஏப்ைல் 1 
ஈ. 2023 ஏப்ைல் 1
 ெங்குச்சந்டத ஒழுங்காற்றுநராை SEBIஇன் அண்டமய அறிவிப்பின்ெடி, சந்டத மூலதைமயமாக்கலின்

மூலம் ெட்டியலிைப்ெட்ை 500 முன்ைணி நிறுவைங்களின் தடலவர் & தமலாண்டம இயக்குநரின்
ெதவிகடளப் பிரித்து, இருதவறு நெர்கடள நியமிக்கப்ெதற்காை காலக்தகடு 2022 ஏப்ரல் வடர

(அதாவது இன்னும் ஈராண்டுகளுக்கு) ஒத்திடவக்கப்ெட்டுள்ளது.

 முன்ைதாக, 2020 ஏப்ரலுக்குள் இதடைச் தசய்து முடிக்க அந்நிறுவைங்கள் கட்ைாயப்ெடுத்தப்ெட்ைை.
தடலவர் மற்றும் தமலாண்டம இயக்குநரின் ெதவிகடளப் பிரிக்கும் திட்ைம், முதன்முதலில், உதய்
தகாட்ைக் தடலடமயிலாை கார்ப்ெதரட் கவர்ைன்ஸில் தமற்தகாள்ளப்ெட்ைது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ததன்னிந்திய நூல் விற்ெடையாளர்கள் மற்றும் ெதிப்ொளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் நடைதெறும்
43ஆவது தசன்டை புத்தகக்கண்காட்சிடய முதலடமச்சர் தக. ெழனிச்சாமி ததாைக்கிடவத்தார்.

o புத்தகக் கண்காட்சியின் ததாைக்கவிழாவின்தொது வழங்கப்ெட்ை விருதுகள்:o சிறந்த ெதிப்ொளருக்காை ெதிப்புச் தசம்மல் க.கணெதி விருது - அரு.தலட்சுமணன்.
o சிறந்த நூல் விற்ெடையாளருக்காை ெதிப்ெகச்தசம்மல் ச.தமய்யப்ென் விருது R.அருணாச்சலம்.

o சிறந்த தமிழறிஞருக்காை ொரி தசல்லப்ெைார் விருது – தொற்தகா.
o சிறந்த சிறுவர் அறிவியல் நூலுக்காை தநல்டல சு.முத்து விருது - N S சிதம்ெரம்.
o ததன்னிந்திய நூல் விற்ெடையாளர்கள் மற்றும் ெதிப்ொளர்கள் சங்கத்தின் சிறந்த
ெதிப்ொளருக்காை விருது – இராம தலட்சுமணன்.

o சிறந்த குழந்டத எழுத்தாளருக்காை குழந்டத கவிஞர் அழ. வள்ளியப்ொ விருது தச.சுகுமாரன்.

o சிறந்த தெண் எழுத்தாளருக்காை முதல் தெண் ெதிப்ொளர் அம்சதவணி தெரியண்ணன்
விருது – இரமணிசந்திரன்.
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