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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலகின் இரண்டாவது இளம் க ாடீசுவரரா  மாறியுள்ள ரித்கேஷ் அ ர்வால், எந்ே இந்திய துளிர் 

நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்? 

அ. ச ொச ொட ொ 

ஆ. ஓட ொ தங்கு ் விடுதிகள்  

இ. ஸ்விகி 

ஈ. பைஜூஸ் 

 அண்மமயில் வவளியான, “ஹுருன் உல  பணக் ாரர் ள் பட்டியல் – 2020”இன்படி, OYO ோங்கும் 

விடுதி ளின் நிறுவனர் ரித்கேஷ் அ ர்வால் உலகின் இரண்டாவது இளம் க ாடீசுவரரா  அறிவிக் ப் 

-பட்டுள்ளார். 24 வயோன அவரின் வ ாத்து மதிப்பு, $1.1 பில்லியன் டாலராகும். பன்னாட்டளவில், 

அழகு ாேன நிறுவன உரிமமயாளர் ம லி வென்னர் (22) முேலிடத்தில் உள்ளார். 40 வயதுக்கு 

உட்பட்ட சுயமா  முன்கனறி க ாடீசுவரரா  மாறியுள்ள இந்தியரா வும் அவர் மாறியுள்ளார். அவமரத் 

வோடர்ந்து வெகராோ, பிளிப் ார்ட் மற்றும் மபெூஸ் நிறுவனர் ள் உள்ளனர். 

2. ாதி அடிப்பமடயிலான மக் ள்வோம   ணக்வ டுப்மப நடத்துவேற் ான தீர்மானத்மே,  மீபத்தில் 

நிமைகவற்றிய மாநிலம் எது? 

அ. டகரள ் 

ஆ. ைீகொொ்  

இ. ட ற்கு வங்க ் 

ஈ. ஒடி ொ 

 அண்மமயில், மாநிலத்தில்  ாதி அடிப்பமடயிலான மக் ள்வோம   ணக்வ டுப்மப நடத்துவேற் ான 

தீர்மானத்மே பீ ார் மாநில  ட்டமன்ைம் நிமைகவற்றியது. பீ ார் மாநில முேலமமச் ர் நிதீஷ்குமார், 

 ட்ட மபயில்,  ாதி அடிப்பமடயிலான மக் ள்வோம   ணக்வ டுப்மப முன்வமாழிந்ோர். அது, ஒரு 

மனோ  நிமைகவற்ைப்பட்டது. இந்ே முன்வமாழிவு நிமைகவற்ைப்பட்டோ வும், இத்தீர்மானம் நடுவண் 

அரசுக்கு அனுப்பப்படும் என்றும் அம்மாநிலத்தின்  ட்டமன்ை அமவத்ேமலவர் அறிவித்ோர். 

3.அதி ளவில் வ ாகரானா மவரஸ் பாதிப்மபக்  ண்ட டயமண்ட் இளவரசி பயணக் ப்பல், எந்ே நாட்டில் 

ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஆஸ்திடரலி ொ 

ஆ.  ீனொ 

இ. சதன் சகொொி ொ 

ஈ. ஜை்ைொன்  
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 பல பயணி ளுக்கும்  ப்பல் பணியாளர் ளுக்கும் வ ாடிய வ ாகரானா மவரஸ் வோற்று இருப்பது 

 ண்டறியப்பட்டபின்னர், ‘டயமண்ட் பிரின்ஸஸ்’ என்னும் உல்லா ப்பயணக் ப்பல், ெப்பான் நாட்டின் 

கயாக ா ாமா துமைமு த்தில் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டது. 

 அண்மமயில், ஒரு சிைப்பு ஏர் இந்தியா விமானம் கடாக்கிகயாவுக்கு புைப்பட்டுச் வ ன்று, அந்ேக் ப்பலில் 

இருந்ே 119 இந்திய நாட்டு குடிமக் மள (113  ப்பல் பணியாளர் ள் மற்றும் 6 பயணி ள்) திரும்ப 

அமழத்துவந்ேது. கமலும், ஐந்து அயல்நாட்டு குடி ளும் அமழத்துவரப்பட்டனர்; அவர் ள் அமனவரும், 

ஹரியானாவில் இந்திய இராணுவத்தின்  ட்டுப்பாட்டில் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளனர். 

4. ‘CARO 2020’ வோடர்புமடய துமை எது? 

அ. சகொடரொனொ பவரஸ் ைொதிை்ைு 

ஆ. நிறுவனங்களுக்கொன விதிமுபறகள்  

இ. தொனி ங்கி ஊொ்தித்துபற  ொநொடு 

ஈ.  ருத்துவ  ொநொடு 

  மீபத்தில், மத்திய வபருநிறுவன விவ ாரங் ள் அமமச்  மானது நிறுவனங் ள் (ேணிக்ம யாளர் 

அறிக்ம ) ஆமண, 2020 (CARO 2020)ஐ அறிவித்ேது. அறிவிப்பின்படி, பட்டியலிடப்பட்ட அமனத்து 

நிறுவனங் ளும், ேணிக்ம யாளருக்கு, இடித்துமரப்பாளரின் (whistle-blower) அமனத்து முமைக டு 

பு ார் ள் குறித்தும்  ட்டாயமா  வேரிவிக் கவண்டும். 

 கமலும், ேணிக்ம  அறிக்ம  ளில் பு ார் ள்பற்றி குறிப்பிடப்பட கவண்டும். 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

வோடங்கி அேன்பின்வரும் அமனத்து நிதியாண்டு ளிலும் கமற்வ ாள்ளப்படும் அமனத்து ேணிக்ம  

- ளுக்கும் இந்ே ஆமண வபாருந்தும். 

5. “ஆயுர்கவேம், யுனானி மற்றும் சித்ே மருத்துவ முமை ளில் கநாயறிேல் & வ ாற் ளஞ்சியங் மளத் 

ேரப்படுத்ேல்” குறித்ே  ர்வகே  மாநாடு நமடவபற்ை ந ரம் எது? 

அ. லக்டனொ 

ஆ. கொன்பூொ் 

இ. ைுது தில்லி  

ஈ. வொரணொ ி 

 “ஆயுர்கவேம், யுனானி மற்றும் சித்ே மருத்துவ முமை ளில் கநாயறிேல் & வ ாற் ளஞ்சியங் மளத் 

ேரப்படுத்ேல் - ICoSDiTAUS-2020” குறித்ே இரண்டு நாள்  ர்வகே  மாநாடு  மீபத்தில் புது தில்லியில் 

நிமைவமடந்ேது. “பாரம்பரிய மருத்துவ முமை ளில் கநாயறிேல் குறித்ே ேரமவ க  ரித்ேல் மற்றும் 

அவற்மை வம ப்படுத்துேல்பற்றிய புது தில்லி பிர டனம்” இம்மாநாட்டில் ஏற்றுக்வ ாள்ளப்பட்டது. இந்ே 

மாநாட்டில் 16 நாடு ள் பங்க ற்ைன. கநாயறிேல் மற்றும் வ ாற் ளஞ்சியங் ளின் ேரப்படுத்ேலுக்வ ன 

அர்ப்பணிக் ப்பட்ட மி ப்வபரிய பன்னாட்டு நி ழ்வு இதுவாகும். 
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6. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவில், எத்ேமன வமாழி ளுக்கு, ‘வ ம்வமாழி’ என்னும் ேகுதி 

வழங் ப்பட்டுள்ளது? 

அ. 4 

ஆ. 6  

இ. 8 

ஈ. 10 

 இந்தியாவில் ேமிழ், வேலுங்கு,  ன்னடம், மமலயாளம், ஒடியா &  மற்கிருேம் ஆகிய 6 வமாழி ளுக்கு 

‘வ ம்வமாழி’ என்னும் ேகுதி வழங் ப்பட்டுள்ளது. அண்மமயில், ம ாராஷ்டிர மாநில  ட்டமன்ைத்தின் 

2 அமவ ளும் ஒருமனோ  தீர்மானங் மள நிமைகவற்றி, மராத்தி வமாழிக்கு, ‘வ ம்வமாழி’ என்னும் 

ேகுதிமய வழங்குமாறு நடுவணரம க்க ாரின. 

 ‘வ ம்வமாழி’ என அறிவிக் ப்பட்ட வமாழி ள் அவற்றின் ஆய்வுக்வ ன சிைப்பு மமயங் மள அமமத்துக் 

வ ாள்வது மற்றும் அம்வமாழி ார்ந்ே அறிஞர் ளுக்கு பன்னாட்டு விருது மள வழங்குவதுகபான்ை 

பல்கவறு நன்மம மளக்வ ாண்டுள்ளன. 

7.இந்திய பள்ளி மாணவர் ளுக்கு வ யற்ம  நுண்ணறிவு அடிப்பமடயிலான வோகுதிமயத்வோடங் , 

NITI ஆகயாக்கின் அடல் புத்ோக் த் திட்டத்துடன் அண்மமயில் கூட்டிமணந்ே  ங் ம் எது? 

அ. NASSCOM  

ஆ. FICCI 

இ. CII 

ஈ. T–Hub 

 கேசிய வமன்வபாருள் மற்றும் க மவ நிறுவனங் ளின்  ங் மானது (NASSCOM) அண்மமயில், NITI 

ஆகயாக்கின் அடல் புத்ோக் த் திட்டத்துடன் இமணந்து, இந்திய பள்ளி மாணவர் ளுக்வ ன ஒரு 

வ யற்ம  நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பமடயிலான வோகுதிமய அறிமு ப்படுத்தியது. 

 வ யற்ம  நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பமடயிலான இந்ேத் வோகுதி, கிட்டத்ேட்ட 5,000 அடல் டிங் ரிங் 

ஆய்வ ங் ளில் வ யல்படுத்ேப்படவுள்ளது. கமலும் 2.5 மில்லியன் மாணவர் மள இது வ ன்ைமடயும் 

என எதிர்பார்க் ப்படுகிைது. AI  ருத்துருக் ளில் வ யல்பாடு ள் மற்றும்  ாவணாலி மளக்வ ாண்ட 

இத்வோகுதி, பிப்.27 அன்று அறிமு ப்படுத்ேப்பட்டது. 

8.நடப்பாண்டு (2020) கேசிய அறிவியல் நாளுக் ான  ருப்வபாருள் என்ன? 

அ. Children in Science 

ஆ. Youth in Science 

இ. Women in Science  

ஈ. Artificial Intelligence in Science 
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  ர்.CV.இராமன் கநாபல் பரிசுவபறுவேற்கு வழிவகுத்ே, “இராமன் விமளவு”  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட நாமள 

(28-02-1928) நிமனவுகூரும் வம யில் ஆண்டுகோறும் பிப்ரவரி 28ஆம் கேதி கேசிய அறிவியல் 

நாளா க் வ ாண்டாடப்படுகிைது. “அறிவியலில் வபண் ள்” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் கேசிய 

அறிவியல் நாளுக் ான  ருப்வபாருளாகும். அன்மைய நாள், ‘கேசிய அறிவியல் பிரபலப்படுத்துேல் – 

National Science Popularization’ விருது மளயும் அர ாங் ம் வழங்குகிைது. 

9.நிலப்பதிகவடு ள் மற்றும் க மவ ள் அட்டவமணமய வவளியிடும் அமமப்பு எது? 

அ. டத ி  ை ன்ைொ ்டு சைொருளொதொர ஆரொ ் ் ிக் கழக ் (NCAER)  

ஆ. இந்தி  சதொழிற்துபறகள் கூ ் ப ை்ைு (CII) 

இ. இந்தி  தரநிபல கழக ் (QCI) 

ஈ. டத ி  டவளொண்ப   ற்று ் ஊரக வளொ் ் ி வங்கி (NABARD) 

 கேசிய பயன்பாட்டு வபாருளாோர ஆராய்ச்சிக்  ழ ம் (NCAER) அண்மமயில் NCAER நிலப்பதிகவடு ள் 

மற்றும் க மவ ள் குறியீட்மட (N-LRSI 2020) வவளியிட்டது. இந்ேக் குறியீட்டின்படி, மத்திய பிரகே ம், 

ஒடி ா, ம ாராஷ்டிரா,  த்தீசு ர் மற்றும் ேமிழ்நாடு ஆகியமவ சிைப்பா  வ யல்படும் 5 மாநிலங் ளாகும். 

33 மாநிலங் ள் மற்றும் யூனியன் பிரகே ங் ளில் நிலப்பதிகவடு ளின் டிஜிட்டல் மயமாக் ல் மற்றும் 

அவற்றின் ேரத்மே இந்ேக் குறியீடு மதிப்பீடு வ ய்கிைது. 

10.அண்மமயில், 2 க ாடி வாடிக்ம யாளர் மளக்  டந்ே இந்திய வ ாடுப்பனவு (payment) வங்கி எது? 

அ. ஏொ்ச ல் சகொடுை்ைனவு வங்கி 

ஆ. இந்தி  அஞ் ல்துபற சகொடுை்ைனவுவங்கி  

இ. ைிடனொ சகொடுை்ைனவு வங்கி 

ஈ. டைடிஎ ் சகொடுை்ைனவு வங்கி 

 இந்திய அஞ் ல்துமை வ ாடுப்பனவுவங்கி (IPPB) வாடிக்ம யாளர் ளின் எண்ணிக்ம  மி க்குறுகிய 

 ாலத்தில் 2 க ாடிமய  டந்து  ாேமன பமடத்துள்ளது. அமனவருக்கும் நிதி க மவ ள் கிமடக்  

கவண்டும் என்ை அரசின் நன்கனாக் த்தின் அடிப்பமடயில்,  டந்ே 2018 வ ப்டம்பர்.1 அன்று இந்தியப் 

பிரேமரால் IPPB வோடங்கி மவக் ப்பட்டது.  டந்ே 2019 வ ப்டம்பரில், ஆோர் அடிப்பமடயிலான 

க மவமய IPPB ேனது வாடிக்ம யாளர் ளுக்கு வழங்கியது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பத்திரப்பதிவுக்கு முன்கப நிலங் மள உட்பிரிவு வ ய்து அேற்கு அங்கீ ாரம் அளிக்கும் நமடமுமை 

அறிமு ப்படுத்ேப்படவுள்ளது. இப்புதிய திட்டம், க ாேமன அடிப்பமடயில் முேற் ட்டமா , கிருஷ்ணகிரி 

மாவட்டம் சூளகிரி மற்றும் ஓசூர் வட்டங் ளிலும், வபரம்பலூர் மாவட்டம் ஆலத்தூர் மற்றும் வபரம்பலூர் 

ஆகிய வட்டங் ளிலும் அறிமு ம் வ ய்யப்படுகிைது. 

 இந்திய தீயமணப்பு மற்றும் பாது ாப்பு  ங் த்தின்  ார்பில் பாது ாப்பு, தீயமணப்பு மற்றும் அவ ர ால 

உேவித்துமையில் அமமப்பு மற்றும் ேனிநபர் ளின் பங் ளிப்மப அங்கீ ரிக்கும் வம யில், “ஃபிஸ்ட்” 

விருது வழங் ப்படுகிைது. அவ்வம யில், வ ன்மன வமட்கரா இரயில் நிறுவனத்தின் திட்டப்பணி  -

மளப் பாராட்டி அச் ங் ம்  ார்பில் “ஃபிஸ்ட்” விருது தில்லியில் நடந்ே விழாவில் வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

 ேமிழ்நாட்டில் இராமநாேபுரம், விருதுந ர், திண்டுக் ல், நாமக் ல், திருப்பூர், உே மண்டலம், 

திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, நா ப்பட்டினம், அரியலூர்,  ள்ளக்குறிச்சி ஆகிய 11 இடங் ளில் புதிய 

மருத்துவக் ல்லூரி ள் அமமக்  மத்திய அரசு ஒப்புேல் வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசின் 60% நிதி 

மற்றும் மாநில அரசின் 40% நிதியில் இந்ேக்  ல்லூரி ள் ேலா ரூ.325 க ாடியில்  ட்டப்படவுள்ளன. 

இந்நிமலயில், இராமநாேபுரம், விருதுந ர் ஆகிய மாவட்டங் ளில் அமமயவுள்ள புதிய அரசு 

மருத்துவக்  ல்லூரி ளுக்கு முேலமமச் ர் பழனி ாமி மார்ச்.1 அன்று அடிக் ல் நாட்டினார். 

 இந்திய வோழில க்கூட்டமமப்பின் (CII) ேமிழ்நாட்டுப் பிரிவின் ேமலவரா  ஹரி K தியா ராென் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். இகேகபால், CII ேமிழ்நாட்டுப் பிரிவின் துமணத்ேமலவரா  S  ந்திரகுமார் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘வரையறுத்தல் - Delimitation’ என்ற ச ொல், எந்தச் ச யல்முரறயுடன் சதொடர்புரடயது? 

அ. வருமான வாிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

ஆ. கட்டுப்படியாகக்கூடிய வீட்டுவசதிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

இ. பிராந்திய ததாகுதிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல்  

ஈ. தளலவா் சம்பைத்துக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

 ‘வரையறுத்தல்’ என்பது  ட்டமன்ற  அரமப்ரபக்ச ொண்ட ஒரு நொட்டில், பிைொந்தியத் சதொகுதி ளின் 

வைம்பு ரை நிர்ணயிக்கும் ச யல்முரறயொகும். பொது ொப்புப் பிைச் ரை ள்  ொைணமொ  அஸ்ஸொம், 

நொ ொலொந்து, மணிப்பூர் மற்றும் அருணொச் ல பிைதத ம் ஆகிய மொநிலங் ளில் சதொகுதி வரையறுத்தல் 

பணிரய ஒத்திரவத்த முந்ரதய அறிவிப்பு ரை அை ொங் ம் அண்ரமயில் இைத்து ச ய்தது.  

 மக் ைரவ & மொநில  ட்டமன்றத் ததர்தல் ளின் தநொக் த்திற் ொ , 2001ஆம் ஆண்டு மக் ள்சதொர  

 ணக்ச டுப்பு புள்ளிவிவைங் ளின் அடிப்பரடயில், ஒவ்சவொரு மொநிலத்ரதயும் பிைொந்தியத் 

சதொகுதி ைொ  பிரித்து  ரிச ய்யும் பணி, இந்நொன்கு மொநிலங் ளிலும் தமற்ச ொள்ைப்படவுள்ைது. 

2. ட்டமன்ற உறுப்பிைர் ளின் (MLA) சதொகுதி வைர்ச்சி நிதிரய, ஆண்டுக்கு `3 த ொடியொ  உயர்த்திய 

மொநிலம் எது? 

அ. ககரைம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. ஒடிசா 

 ஆண்டுக்கு `2 த ொடி என்றிருந்த உத்தைபிைதத  மொநில  ட்டமன்ற உறுப்பிைர் ளின் சதொகுதி 

வைர்ச்சி நிதியொைது, இனி, ஆண்டுக்கு `3 த ொடியொ  உயர்த்தி வழங் ப்படும் எை அம்மொநில 

 ட்ட ரபத் தரலவர் அறிவித்துள்ைொர். இதன்மூலம், சதொகுதி ளில் தமற்ச ொள்ைப்பட்ட வைர்ச்சி 

நடவடிக்ர  ள் தமலும் விரைவுபடுத்தப்படும் எை எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. 2018ஆம் ஆண்டில், இந்த 

நிதிரய ஆண்டுக்கு `1.5 த ொடியிலிருந்து `2 த ொடியொ  உயர்த்தியது குறிப்பிடத்தக் து. 

3.நீடித்த வைர்ச்சி இலக்கு ள் குறித்த முதல் த ொதரை அடிப்பரடயிலொை திட்டத்திற்கு, எந்த யூனியன் 

பிைதத த்ரத NITI ஆதயொக் ததர்ந்சதடுத்துள்ைது? 

அ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

ஆ. ககாவா 

இ. இலட்சத்தீவுகை் 

ஈ. சண்டிகா் 
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 நீடித்த வைர்ச்சி இலக்கு ள் குறித்த முதல் த ொதரை அடிப்பரடயிலொை திட்டத்திற் ொ , யூனியன் 

பிைதத மொை ஜம்மு- ொஷ்மீரை NITI ஆதயொக் சதரிவுச ய்துள்ைது. இதன்மூலம், ஐக்கிய நொடு ளின் 

வைர்ச்சித் திட்டத்துடன் (UNDP) பணியொற்றுவதற் ொை ஒரு நல்வொய்ப்ரப ஜம்மு  ொஷ்மீர் சபறும். இத் 

திட்டத்தின்கீழ், சில அைவுருக் ளின் (parameters) அடிப்பரடயில் தைநிரல ரை வழங்குவதற் ொ  

மொவட்ட ஆரணயர் ளிடமிருந்து த வல் ள் த  ரிக் ப்படும். 

4.மத்திய புள்ளிவிவை அலுவல ம் (CSO) சவளியிட்ட இைண்டொவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடு ளின்படி, 

2019-20ஆம் நிதியொண்டில் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சி என்ை? 

அ. 4.8% 

ஆ. 5%  

இ. 5.2% 

ஈ. 5.4% 

 மத்திய புள்ளிவிவை அலுவல ம் (CSO),  மீபத்தில், 2019 அக்தடொபர்-டி ம்பர்  ொலொண்டிற் ொை (2019-

20 நிதியொண்டின் மூன்றொம்  ொலொண்டு) சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வைர்ச்சித் தைரவ 

சவளியிட்டது. மூன்றொம்  ொலொண்டில் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சி 4.7  தவீதமொ  

இருந்தொ  இத்தைவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 இது, முந்ரதய  ொலொண்டின் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி வைர்ச்சியொை 4.5  தவீதத்ரதவிட  ற்று 

கூடுதலொகும். இத்தைவு ளின்படி, 2019-20 நிதியொண்டில், சபொருைொதொை வைர்ச்சிக் ொை  ணிப்பு ள் 

இைண்டொவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடு ளில், 5  தவீதமொ  தக் ரவக் ப்பட்டுள்ைை. 

5. ‘புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம ரமயம்’ என்னும் திட்டத்ரத ச யல்படுத்தும் சபொதுத்துரற 

நிறுவைம் எது? 

அ. பவா் கிாிட் காா்ப்பகரஷன்  

ஆ. NHPC நிறுவனம் 

இ. NTPC நிறுவனம் 

ஈ. இந்திய சூாிய மின்னாற்றல் கழகம் 

 புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் ஒருங்கிரணப்புக் ொ , பதிசைொரு புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம 

ரமயங் ரை (Renewable Energy Management Centres - REMC) மத்திய மின்துரற அரமச் ர் R K 

சிங் திறந்துரவத்தொர். வடக்கு பிைொந்திய புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம ரமயத்ரதயும் (NR-

REMC) அவர் அப்தபொது திறந்துரவத்தொர். 

 புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம ரமயங் ரை மத்திய அைசின் திட்டமொ  ச யல்படுத்துவதற்கு 

அை ொங் ம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. மத்திய மின் ொை அரமச்  த்தின்கீழ், ‘ம ொைத்ைொ’ தகுதியுரடய 

பவர் கிரிட் நிறுவைம் இத்திட்டத்ரதச் ச யல்படுத்தும் நிறுவைமொ  அறிவிக் ப்பட்டுள்ைது. 
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6. 2020 - உல  உற்பத்தித்திறன் மொநொட்ரட நடத்தும் இந்திய ந ைம் எது? 

அ. மும்ளப 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. லக்கனா 

ஈ. தஜய்ப்பூா் 

 உல  உற்பத்தித்திறன் மொநொட்டின் 19ஆவது பதிப்பொைது, வரும் 2020 தம 6-8 வரை சபங் ளூரில், 

சுமொர் 45 ஆண்டு ொல இரடசவளிக்குப்பிறகு நரடசபறவுள்ைது.  டந்த 1969ஆம் ஆண்டு முதல், உல  

உற்பத்தித்திறன் அறிவியல் கூட்டரமப்பொல் இந்த மொநொடு ஏற்பொடு ச ய்யப்பட்டு வருகிறது.  ரடசியொ  

1974ஆம் ஆண்டில், இந்தியொவில், இம்மொநொடு நரடசபற்றது. விைக் க் ொட்சி ள், உரை ள் மற்றும் குழு 

விவொதங் ள்மூலம் உற்பத்தி அறிவியலின் வைர்ச்சிரய ஊக்குவிப்பதத இதன் தநொக் மொகும். 

7. மீபத்திய அதிபர் ததர்தலில் சவற்றிசபற்ற பொல் பியொ, எந்த ஆப்பிரிக்  நொட்டின் தற்தபொரதய அதிபைொ  

உள்ைொர்? 

அ. ளநஜீாியா 

ஆ. ககமரூன்  

இ. தபனின் 

ஈ. எகிப்து 

  டந்த 37 ஆண்டு ைொ  மத்திய ஆப்பிரிக்  நொடொை த மரூனின் அதிபைொ  இருந்துவரும் பொல் பியொ, 

அண்ரமயில் அந்நொட்டில் நரடசபற்ற அதிபர் ததர்தலில் முழுரமயொை சபரும்பொன்ரமரயப்சபற்று 

சவற்றிசபற்றொர். அவைது  ட்சியொை த மரூன் மக் ள் ஜைநொய  இயக் ம், முடிவு ள் அறிவிக் ப்பட்ட 

167 இடங் ளில் 139 இடங் ரை சவன்றது. உலகின் மி நீண்ட ொலம் அை வழி  ொர்பு அல்லொத ஓர் 

ஆட்சியொைைொ  பொல் பியொ தி ழ்ந்து வருகிறொர். 

8.அண்ரமயில்  ொலமொை Dr. S. செட்டர், எந்தத் சதொழிலுடன் சதொடர்புரடயவர்? 

அ. அறிவியலாைா் 

ஆ. வரலாற்றாசிாியா்  

இ. ததால்தபாருை் ஆய்வாைா் 

ஈ. பறளவயியலாைா் 

 மூத்த வைலொற்றொசிரியர் Dr. S. செட்டர் (85), அண்ரமயில்,  ர்நொட த்தின் சபங் ளூரில்  ொலமொைொர். 

இருபத்ரதந்தொண்டு ளுக்கும் தமலொ  பல்தவறு பல் ரலக் ழ ங் ளில் வைலொற்றொசிரியைொ  இவர் 

பணிபுரிந்துள்ைொர். இங்கிலொந்தில் உள்ை த ம்பிரிட்ஜ் பல் ரலக் ழ த்தில் Ph.D பட்டம் சபற்றவர் Dr. 

S. செட்டர். தொர்வொட்  ர்நொட  பல் ரலக் ழ த்தில் உள்ை இந்திய  ரல வைலொற்று நிறுவைத்தின் 

இயக்குநர் மற்றும் புது தில்லியில் உள்ை இந்திய வைலொற்று ஆைொய்ச்சிக்  ழ த்தின் தரலவர் உட்பட 

பல்தவறு முக்கியப்பதவி ரை அவர் வகித்துள்ைொர். 
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9. ‘புந்ததல் ண்ட் விரைவு சநடுஞ் ொரல’ அரமயவுள்ை மொநிலம் எது? 

அ. மத்திய பிரகதசம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. உத்தரகண்ட் 

ஈ. பீகாா் 

  டந்த 2018 பிப்ைவரி மொதம் அறிவிக் ப்பட்ட, உத்தைப்பிைதத  பொது ொப்புத் சதொழில் வழித்தட பகுதியில் 

வ தி ரை தமம்படுத்துவதற்கு உதவும் வர யில், 296 கி.மீ., நீைங்ச ொண்ட, ‘புந்ததல் ண்ட் விரைவு 

சநடுஞ் ொரல’ திட்டத்துக்கு சித்ைகூட்டில் பிைதமர் தமொடி அடிக் ல் நொட்டிைொர். இந்த முன்சமொழியப்பட்ட 

விரைவு சநடுஞ் ொரல பின்தங்கிய பிைொந்தியத்ரத ததசிய தரலந ர் பிைொந்தியத்துடன் இரணக்கும் 

எை எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. `10,000 த ொடி மதிப்பிலொை இப்‘புந்ததல் ண்ட் விரைவு சநடுஞ் ொரல’த் 

திட்டத்துக்கு  டந்த ஆண்டு உத்தைபிைதத  மொநில அரமச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

10.அண்ரமயில் நொடு முழுவதும் 10000 FPO’ ரை பிைதமர் சதொடங்கிரவத்தொர். இதில் FPO என்பது 

எரதக்குறிக்கிறது? 

அ. Farmer Priority Organisations 

ஆ. Farmer Produce Organisations  

இ. Farmer Productivity Organisations 

ஈ. Farmer Primary Organisations 

 தவைொண் மற்றும் உழவர்நல அரமச்  த்தின்கீழுள்ை சிறு, குறு விவ ொயி ளின் தவைொண் வணி  

கூட்டரமப்பொல் உழவர் உற்பத்தி அரமப்பு ள் (FPO) திட்டம் சதொடங் ப்பட்டுள்ைது. சிறு, குறு மற்றும் 

நிலமற்ற உழவர் ரை சதொகுப்பதற்கு இந்த உழவர் உற்பத்தி அரமப்பு ள் உதவுகின்றை. தமலும், 

சதொழில்நுட்பம், தைமொை விரத, உைங் ள் மற்றும் பூச்சிக்ச ொல்லி ரை சபறுவதற்கும் உதவுகின்றை. 

அண்ரமயில், பிைதமர் நதைந்திை தமொடி, உத்தைபிைதத  மொநிலத்தின் சித்ைகூட்டிலிருந்து நொடுமுழுவதும் 

10,000 உழவர் உற்பத்தியொைர் அரமப்பு ரை சதொடங்கிரவத்தொர். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சிங் ப்பூர் முஸ்தபொ தமிழ் அறக் ட்டரை வழங்கும் உ.தவ. ொ. உல த்தமிழ் விருதுக்கு வொணியம்பொடி 

இசுலொமியக்  ல்லூரியின் தமிழ்த்துரற முன்ைொள் தரலவர் தபைொசிரியர் தி.மு.அப்துல் ொதர் ததர்வு 

ச ய்யப்பட்டுள்ைொர். ‘சிலப்பதி ொைத்தில் அறக்த ொட்பொடு’ என்னும் தரலப்பில் 2019ஆம் ஆண்டுக் ொை 

ஆய்வுரைப்தபொட்டி நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து. 

 தமிழ்நொட்டில், முன்கூட்டிதய மின் ட்டணம் ச லுத்துதவொருக்கு, மின்வொரியம் வழங்கும் வட்டிரய, 

3.25  தவீதமொ  குரறத்து, தமிழ்நொடு மின் ொை ஒழுங்முரற ஆரணயம் உத்தைவிட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கர்ப்பிணிப்பெண்கள் மற்றும் வளரிளம்ெருவப்பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரவவ வழங்குவவத 

ந ோக்கமோகக்பகோண்டு, அண்வமயில் பதோடங்கப்ெட்ட திட்டத்தின் பெயபரன்ன? 

அ. பிரதான் மந்திாி சுபபாஷித் ப ாஜனா 

ஆ. சுபபாஷித் மா அபி ான்  

இ. சுபபாஷித் ஜனனி ப ாஜனா 

ஈ. சுபபாஷித் பபட்டி அபி ான் 

 கர்ப்பிணிப்பெண்கள் மற்றும் வளரிளம்ெருவப்பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரவவ வழங்குவவத 

ந ோக்கமோகக்பகோண்ட, “சுநெோஷித் மோ அபியோன்” என்ற திட்டத்வத மக்களவவத் தவைவர் ஓம் பிர்ைோ 

சமீெத்தில் பதோடங்கிவவத்தோர். மக்களவவத்தவைவரின்  ோடோளுமன்றத் பதோகுதியோன இரோஜஸ்தோன் 

மோநிைம் நகோட்டோவிலிருந்து இத்திட்டம் பதோடங்கப்ெட்டது. இதன் பதோடக்க நிகழ்வில், மத்திய பெண்கள் 

மற்றும் குழந்வதகள் நமம்ெோட்டு அவமச்சர் ஸ்மிருதி இரோனியும் கைந்துபகோண்டோர். 

2.ஆறு தூய்வமப்ெடுத்தும் நிகழ்வில்,  ோர்நவ அவமச்சருடன் இவைந்து ெங்நகற்றதற்கோக அண்வமச் 

பசய்திகளில் இடம்பெற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் அப்நரோஸ் ஷோ, எந்த மோநிைத்வதச் நசர்ந்தவரோவோர்? 

அ. பேரளம் 

ஆ. மோராஷ்டிரா  

இ. பமற்கு வங்ேம் 

ஈ. ஒடிசா 

  ோர்நவயின் ென்னோட்டு வளர்ச்சி அவமச்சர் டோக்-இங் உல்ஸ்டீன் தனது 3  ோள் இந்திய ெயைத்தின் 

நெோது, மகோரோஷ்டிர மோநிைம் மும்வெவயச்நசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைரோன அப்நரோஸ் ஷோவுடன் 

இவைந்து ‘மிதி’யோற்வறத் தூய்வமப்ெடுத்தும் ெணியில் ெங்நகற்றோர். நெரளவிைோன கடற்கவர 

தூய்வமப்ெடுத்தும் இயக்கத்வத ஏற்ெோடு பசய்ததற்கோக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் அப்நரோஸ் ஷோவுக்கு 

‘ஐ. ோ புவியின் சோம்பியன்’ விருது வழங்கப்ெட்டது. இதற்குமுன்பு அவர், கடற்கவரவயத் தூய்வம 

பசய்யும் திட்டத்திற்கோக  ோர்நவ பசன்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. DRDO மற்றும் இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் ஆய்வகமோன HEMRLஆல் சமீெத்தில் உருவோக்கப்ெட்ட 

‘RaIDer-X’ என்ெது என்ன? 

அ. பீரங்ேி துப்பாே்ேி 

ஆ. வவடிவபாருள் ேண்டறி சாதனம்  

இ. துப்பாே்ேிச்சூடு நிேழ்விடங்ோட்டி 

ஈ. குண்டு துளளே்ோத ேவச உளட 

 ‘RaIDer-X’ என்ெது ஒரு புதிய பவடிபெோருள் கண்டறி சோதனமோகும். அண்வமயில் இது, புநனவில் 

 வடபெற்ற நதசிய பவடிபெோருள் கண்டறிதலுக்கோன ெயிைரங்கின்நெோது பவளியிடப்ெட்டது. இதவன 
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புநனவில் அவமந்துள்ள DRDO-உயரோற்றல் பெோருட்கள் ஆரோய்ச்சி ஆய்வகமும் (HEMRL) பெங்களூரில் 

அவமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனமும் இவைந்து உருவோக்கியுள்ளன. 

 இந்தச் சோதனத்தோல் ஒரு குறிப்பிட்ட பதோவைவிலிருந்து பவடிபெோருட்கவள கண்டறியவியலும் என்றும் 

மவறத்து வவக்கப்ெட்டிருக்கும் பவடிபெோருட்கவளயும் இதோல் கண்டறிய முடியும் எனக் கூறப்ெடுகிறது. 

தூய்வமயற்ற நிவையில் உள்ள பவடிபெோருட்கவளக்கண்டறியும் வவகயிலும் இந்தச் சோதனத்வத 

வடிவவமக்க முடியும். 

4.ெோதுகோப்பு மற்றும் உத்திசோர் ஆய்வுகள் துவறயில் முன்பமோழியப்ெட்டுள்ள, ‘சிறப்பு இருக்வக - Chair of 

Excellence’க்கு, எந்த இந்திய விமோனப்ெவடத்தவைவரின் பெயர் சூட்டப்ெடவுள்ளது? 

அ. R K S பதாாி ா 

ஆ. அா்ஜன் சிங்  

இ. நாா்மன் பிரவுன் 

ஈ. பிரதாப் சந்திர லால் 

 ெோதுகோப்பு மற்றும் உத்திசோர் ஆய்வுகள் துவறயில், ‘சிறப்பு இருக்வக’ அவமப்ெதற்கோன புரிந்துைர்வு 

ஒப்ெந்தத்தில் அண்வமயில் இந்திய விமோனப்ெவடயும் சோவித்ரிெோய் புநை புநன ெல்கவைக்கழகமும் 

வகபயழுத்திட்டன. 5  ட்சத்திர தரவரிவசபகோண்ட ஒநர IAF அதிகோரி அர்ஜன் சிங்கின் நூற்றோண்டு 

பிறந்த ஆண்வட நிவனவுகூரும் வவகயில், புதிதோக உருவோக்கப்ெட்ட அவ்விருக்வகக்கு, ‘வோன்ெவட 

தவைவர் அர்ஜன் சிங் தவைவமயின் சிறப்பு இருக்வக’ எனப் பெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

 IAF அதிகோரிகளுக்கு ெோதுகோப்பு & உத்திசோர் ஆய்வுகள் மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புவடய துவறகளில் 

உயர்கல்வி மற்றும் முவனவர் ஆய்வுகவளத் பதோடருவதற்கு இவ்விருக்வக உதவும். 

5.உைவு வணிகநிறுவனங்கள், இவையவழியில், சுகோதோர மதிப்பீடற்ற உைவுகவள விநிநயோகிக்க 

தவடவிதித்து அண்வமயில் உத்தரவிட்ட மோநிை அரசு எது? 

அ. பேரளம் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. இராஜஸ்தான் 

 உைவு வணிகநிறுவனங்கள், இவையவழியில், சுகோதோர மதிப்பீடற்ற உைவுகவள விநிநயோகிக்க 

தவட விதிக்கப்ெட்டுள்ளதோக ெஞ்சோப் உைவு மற்றும் மருந்து நிர்வோகம் அண்வமயில் அறிவித்தது. 

இவையவழி உைவு விநிநயோக ஒருங்கிவைப்ெோளர்கள், உைவு வணிகநிறுவனங்களிடமிருந்து 

மதிப்பீடு இல்ைோமல் உைவுகவளக் பகோண்டுவருவவதயும் அம்மோநிை அரசு தவடபசய்துள்ளது. 

 வரும் ஏப்ரல் 30 முதல் ஓரோண்டு கோைத்திற்கு, இத்தவட உத்தரவுகள் மோநிைத்தில் அமலில் இருக்கும் 

என்றும் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
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6.அண்வமயில், எந்த  ோட்டின் புதிய பிரதமரோக முவகதீன் யோசின் ெதவிநயற்றுக்பகோண்டோர்? 

அ. ேத்தாா் 

ஆ. மபலசி ா  

இ. ஈரான் 

ஈ. சவுதி அபரபி ா 

 மநைசியோவின் முன்னோள் துவைப்பிரதமரோன முவகதீன் யோசின் சமீெத்தில்  ோட்டின் புதிய பிரதமரோக 

நியமிக்கப்ெட்டோர். இந்நியமனத்வத மநைசியோவின் மன்னர் சுல்தோன் அப்துல்ைோ சுல்தோன் அகமது ஷோ 

அறிவித்தோர். முவகதீன் யோசின் சமீெத்தில் புதிய பிரதமரோக ெதவிநயற்றுக்பகோண்டோர். 

 கடந்த வோரம் பிரதம அவமச்சர் ெதவியிலிருந்து விைகிய மகோதீர் முகமதுவவத் பதோடர்ந்து, முவகதீன் 

யோசின் அப்ெதவிக்கு வந்துள்ளோர். 

7. ICAR - இந்திய நவளோண் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் ஏற்ெோடு பசய்திருந்த, ‘பூசோ நவளோண் அறிவியல் விழோ 

– 2020’ஐ  டத்திய  கரம் எது? 

அ. லே்பனா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. நாே்பூா் 

ஈ. ளைதராபாத் 

 ‘பூசோ நவளோண் அறிவியல் விழோ’வோனது ICAR-IARIஆல் (இந்திய நவளோண் ஆரோய்ச்சிக்கழகம் - 

இந்திய நவளோண் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம்) புது தில்லியில் மோர்ச் 1-3 வவர ஏற்ெோடு பசய்யப்ெட்டது. இந்த 

நிகழ்வு, புது தில்லியில் அவமந்துள்ள ICAR-IARI விழோ வமதோனத்தில்  டத்தப்ெட்டது. 

 ஜம்மு-கோஷ்மீரின் நதோடோ மோவட்டத்வதச்நசர்ந்த உழவர் ெோரத் பூஷன் (42), இந்திய நவளோண் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தோல், ‘புத்தோக்க உழவர் விருது’க்கு நதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளோர். இந்நிகழ்வின்நெோது 

புத்தோக்கம் நிவறந்த நவளோண் பெருமக்கள் ெோரோட்டப்ெடுகிறோர்கள். 

8.நகநைோ இந்தியோ ெல்கவைக்கழக விவளயோட்டு-2020இல் பவன்ற இந்திய ெல்கவைக்கழகம் எது? 

அ. சாவித்திாிபா ் புபல புபன பல்ேளலே்ேழேம் 

ஆ. பஞ்சாப் பல்ேளலே்ேழேம்  

இ. வமட்ராஸ் பல்ேளலே்ேழேம் 

ஈ. ஆந்திர பல்ேளலே்ேழேம் 

 நகநைோ இந்தியோ ெல்கவைக்கழக விவளயோட்டுப் நெோட்டிகளின் பதோடக்க ெதிப்பு, மோர்ச் 1 அன்று ஒடிசோ 

மோநிைம் புவநனசுவரில் நிவறவவடந்தது. பமோத்தம் 46 ெதக்கங்களுள் 17 தங்கப்ெதக்கங்கவள 

பவன்று ெஞ்சோப் ெல்கவைக்கழகம் சோம்பியனோக முடிசூட்டப்ெட்டது. 
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 புநனவின் சோவித்திரிெோய் புநை ெல்கவைக்கழகம், பமோத்தம் 37 ெதக்கங்களுடன் இரண்டோமிடத்வதப் 

பெற்றது. மூன்றோமிடத்வத ெஞ்சோபி ெல்கவைக்கழகம் பெற்றது. பிரெை தடகள வீரோங்கவன டூட்டீ சந்த், 

100 மீ., ஓட்டப்ெந்தயத்தில் புதிய நதசிய ெல்கவைக்கழக சோதவனவய ெவடத்து 100 மீ., மற்றும் 200 

மீ., ஓட்டப்ெந்தயங்களில் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றோர். 

9. ஆண்டுநதோறும், ‘ெோகுெோடுகள் ஒழிப்பு  ோள் - Zero Discrimination Day’ அனுசரிக்கப்ெடும் நததி எது? 

அ. மாா்ச் 1  

ஆ. மாா்ச் 2 

இ. மாா்ச் 3 

ஈ. மாா்ச் 4 

 ஒவ்நவோர் ஆண்டும் மோர்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உைகம் முழுவதும் ‘ெோகுெோடுகள் ஒழிப்பு  ோள்’ 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்வை ஒரு பெோது சுகோதோர அச்சுறுத்தைோக எண்ணி 

அதவன முடிவுக்குக்பகோண்டுவருவவத ந ோக்கமோகக்பகோண்ட ஐ. ோ அவமப்புதோன் இந்த UNAIDS.  

 இந் ோளில், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரோன ெோகுெோட்வட முடிவுக்குக்பகோண்டுவரவும், சம 

உரிவமகள், வோய்ப்புகள் மற்றும் சிகிச்வசக்கோகவும் UNAIDS அவழப்புவிடுத்துள்ளது. “பெண்கள் 

மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரோன ெோகுெோடுகள் ஒழிப்பு - Zero Discrimination Against Women and Girls” 

என்ெது இந்த ஆண்டில் (2020) வரும் இந் ோளுக்கோன கருப்பெோருளோகும். 

10.அண்வமயில் கோைமோன ரிச்சர்ட் ஜோன் வெஸ் பதோடர்புவடய துவற எது? 

அ. விளள ாட்டு 

ஆ. இலே்ேி ம்  

இ. அரசி ல் 

ஈ. வணிேம் 

 மூத்த பகோங்கனி பமோழி எழுத்தோளரும்  ோடக ஆசிரியருமோன ரிச்சர்ட் ஜோன் வெஸ் (51) அண்வமயில் 

கோைமோனோர். பகோங்கனி பமோழியில் ெை சிறுகவதகள், வ யோண்டி கட்டுவரகள் மற்றும் கவிவதகவள 

அவர் எழுதியுள்ளோர். ரிச்சர்டுக்கு அவரது ‘Fathor’ என்னும் இைக்கியப்ெவடப்புக்கோக, ‘T M A வெ’ விருது 

வழங்கப்ெட்டது. அவரது ெை  ோடகங்கள் பகோங்கனி  ோடக அரங்குகளில் அரங்நகற்றப்ெட்டுள்ளன. 

‘வடஜிநவர்ல்ட்’ என்ற பசய்தித்தளத்தின் தவையங்கத் தவைவரோகவும் அவர் ெணியோற்றியுள்ளோர். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மத்திய சுகோதோரம் & குடும்ெ ைத்துவற அவமச்சர் Dr. ஹர்ஷ்வர்தன் தவைவமயில், இரோம ோதபுரத்தில் 

புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கு முதைவமச்சர் ெழனிசோமி அடிக்கல்  ோட்டினோர். விருது கரில் புதிய 

அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கும் அடிக்கல்  ோட்டப்ெட்டது. 

 மக்கள்  ல்வோழ்வு மற்றும் குடும்ெ ைத்துவற சோர்பில் `2,857 நகோடி மதிப்பில், ‘தமிழ் ோடு சுகோதோர 

சீரவமப்பு திட்ட’த்வத முதைவமச்சர் ெழனிசோமி பதோடங்கிவவத்தோர். இந்தத் திட்டத்திற்கோன உைக 

வங்கியின் ெங்கு 1999.902 நகோடி ரூெோயோகும். 

o இத்திட்டத்தின் முக்கியகுறிக்நகோள்கள் நமம்ெடுத்தப்ெட்ட தரமோன சிகிச்வச, பதோற்றோந ோய்கள் 

மற்றும் கோயங்களுக்கோன நமம்ெடுத்தப்ெட்ட நமைோண்வம, நெறுசோர் மற்றும் குழந்வதகள் 

 ைத்திட்டத்தில் கோைப்ெடும் குவறெோடுகவள நீக்குதல் ஆகியன ஆகும். 

o இத்திட்டம் தமிழ் ோடு முழுவதும் உள்ள அவனத்து மருத்துவ வமயங்களிலும், அதோவது அரசு 

மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமவனகளிலிருந்து, அரசு ஆரம்ெ சுகோதோர நிவையங்கள் வவர 

நமற்பகோள்ளப்ெடவுள்ளது. 

 நமட்டூர் அவையிலிருந்து பவளிநயறும் உெரிநீவரக் பகோண்டு, நசைம் மோவட்டத்தில் உள்ள 100 ஏரி, 

குளங்கவள நிரப்பும், ‘நமட்டூர் – சரெங்கோ நீநரற்ற’ திட்டத்துக்கு முதைவமச்சர் ெழனிசோமி அடிக்கல் 

 ோட்டினோர். இதன்மூைம் ஓமலூர், நமட்டூர், எடப்ெோடி, சங்ககிரி ஆகிய 4 தோலுகோக்களில் உள்ள 1,500 

ஏக்கர் விவசோய நிைங்கள் ெயன்பெறும். வறட்சிக்கு உள்ளோன  ங்கவள்ளி, நமச்நசரி, தோரமங்கைம், 

ஓமலூர், பகங்கவல்லி, எடப்ெோடி ஆகிய ஒன்றிய ெகுதிகளில் உள்ள நிைங்களும் ெோசன வசதிபெறும்.  

 கிருஷ்ைகிரியில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமவனக்கு, முதைவமச்சர் ெழனிசோமி 

அடிக்கல்  ோட்டினோர். கிருஷ்ைகிரி-பெங்களூரு நதசிய ப டுஞ்சோவையில் நெோலுப்ெள்ளி ெகுதியில், 

`348 நகோடி மதிப்பில் புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமவன அவமயவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்மிக்க ைண்டலைாக அறிவிக்கப்பட்ட சரணாலயம் எது? 

அ. தேசிய சம்பல் சரணாலயம்  

ஆ. கிா் வனவுயிாி சரணாலயம் 

இ. பபாியாறு வனவுயிாி சரணாலயம் 

ஈ. காா்பபட் தேசியப்பூங்கா 

 ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் வெளியிட்ட அண்மைய அறிக்மகயில், தேசிய சம்பல் சரணாலயம், 

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்மிக்க ைண்டலைாக (Eco-Sensitive Zone) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைத்திய 

பிரதேசம், உத்ேர பிரதேசம் ைற்றும் இராஜஸ்ோன் ஆகிய ைாநிலங்களில் அமைந்துள்ள இச்சரணாலயம் 

75% வசாம்புமூக்கு முேமலகள், நன்னீர் கங்மக ஓங்கில்கள், நன்னீர் ஆமைகள் ைற்றும் 180’க்கும் 

தைற்பட்ட இடம்வபயர்ந்ே பறமெயினங்களுக்கு ொழ்விடைா உள்ளது. 

 சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்மிக்க ைண்டலத்தில் (ESZ) உள்ள பகுதிகள் ெணிகம், குடியிருப்பு அல்லது 

வோழிற்துமற சார்ந்ே நடெடிக்மககளுக்கு பயன்படுத்ேப்படாது என அவ்வுத்ேரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

2. “EKAM Fest” என்னும் கண்காட்சிமய ஏற்பாடு வசய்ே ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ. குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீேி மற்றும் அேிகாரமளிே்ேல் அமமச்சகம்  

இ. ஜவுளி அமமச்சகம் 

ஈ. எஃகு அமமச்சகம் 

 ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்ேல் அமைச்சகத்தின்கீழ், தேசிய ைாற்றுத்திறனாளிகள் நிதி 

தைம்பாட்டுக்கழகம் (NHFDC) ஏற்பாடுவசய்ே, “EKAM Fest” என்ற ஏழு நாள் கண்காட்சியானது சமீபத்தில் 

புது தில்லியில் வோடங்கியது. இது, ைார்ச் 2-9 ெமர வபாதுைக்களின் பார்மெக்கு திறந்திருக்கும். 17 

ைாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்கமளச்தசர்ந்ே 82’க்கும் தைற்பட்ட ைாற்றுத்திறன்வகாண்ட ஆண்கள் 

ைற்றும் வபண்கள் ேங்கள் ேயாரிப்புகமள இதில் காட்சிப்படுத்துகின்றனர். 

 NHFDC ஸ்ொெலம்பன் மையம், தில்லியில் பாதுகாப்பான ெண்டிகள் ைற்றும் இந்தூர் பாதுகாப்பான 

குடிநீர் மின்-ெண்டிகள் தபான்ற பல முயற்சிகமள NHFDC இவ்விழாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

3.ைார்ச் 2020 நிலெரப்படி, நட்சத்திரக்குறியிடல் திட்டத்தின்கீழ், எத்ேமன சாேனங்கமள, எரிசக்தித் 

திறன் வசயலகம் (BEE) உள்ளடக்கியுள்ளது? 

அ. 16 

ஆ. 26  

இ. 36 

ஈ. 46 
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 ஆற்றல் தசமிப்புச் சட்டம், 2001இன்கீழ், நட்சத்திரக் குறியிடல் திட்டத்மே (Star Labelling Programme) 

எரிசக்தித்திறன் வசயலகம் (BEE) உருொக்கியுள்ளது. அண்மையில், BEE அேன் 19ஆெது நிறுென 

நாளில், ேனது நட்சத்திரக் குறியிடமல தைலும் இரண்டு சாேனங்களுக்கு விரிவுபடுத்தியது. அமெ, 

ஆழ் உமறப்வபட்டகம் ைற்றும் இலகுரக ெணிகப் பயன்பாட்டுக்கான காற்றுப்பேனாக்கி. 

 ேற்தபாது இந்ேத்திட்டத்தின்கீழுள்ள வைாத்ே சாேனங்களின் எண்ணிக்மக 26 ஆகும். எரிசக்தித்திறன் 

குறித்ே ‘உர்ஜா ேக்ஷோ ேகெல் கருவி’ என்னும் ேரவுத்ேளத்மே உலக ெள நிறுெனத்துடன் (World 

Resources Institute) இமணந்து BEE வோடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

4.வபாருளியல் கூட்டுறவு ைற்றும் ெளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (OECD) ைதிப்பிட்டுள்ளபடி, 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் வபாருளாோர ெளர்ச்சி விகிேம் என்ன? 

அ. 4.6 % 

ஆ. 4.8 % 

இ. 5.1 %  

ஈ. 5.4 % 

 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் வைாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) ெளர்ச்சிக்கணிப்மப 

முந்மேய கணிப்பான 6.2 சேவீேத்திலிருந்து 5.1 சேவீேைாக OECD நிறுெனம் குமறத்துள்ளது. 2019 

ைார்ச் ைாேத்துடன் நிமறெமடயும் இந்நிதியாண்டில், ெளர்ச்சி விகிேம் 4.9% சேவீேைாக இருக்கும் என 

OECD கணித்துள்ளது. இந்ே விகிேங்கமளக் குமறப்பேற்கான மிகமுக்கியக்காரணைாக வகாதரானா 

மெரஸின் ோக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியாவின் வபாருளாோரம் அடுத்துெரும் 2021-

22ஆம் ஆண்டில் 5.6% ஆக தைம்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

5.லுலு குழுைத்தின் ேமலெர் M A யூசுப் அலி, எந்நாட்டின் நிரந்ேர ெசிப்பிட அனுைதிப்பத்திரத்மேப்வபற்ற 

முேல் இந்தியராக ஆனார்? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. கே்ோா் 

இ. சவூேி அதரபியா  

ஈ. ஓமான் 

 லுலு குழுைத்தின் ேமலெர் M A யூசுப் அலி, அண்மையில், சவூதி அதரபியாவின் நிரந்ேர ெசிப்பிட 

அனுைதிப்பத்திரத்மேப்வபற்ற முேல் இந்தியரானார். அபுோபிமயச் சார்ந்ே இந்திய சில்லமற ெணிக 

நபரும், கடந்ே ஆண்டின் தபார்ப்ஸ் இேழால், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) ெசித்துெரும் பணக்கார 

அயல்நாட்டெராகவும் இெர் ைதிப்பிடப்பட்டார். சவூதி நிரந்ேர குடியிருப்பு அனுைதி என்றமழக்கப்படும் 

இது, வெளிநாட்டெர்களுக்கு ஓர் ஆேரொளரின் தேமெயில்லாைல் நாட்டில் ொழ, பணிபுரிய ைற்றும் 

வசாந்ே ெணிக ைற்றும் வசாத்துக்கான உரிமைமய ெழங்குகிறது. 
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6. ‘ஹம்சாபர்’ என்ற அமலதபசி வசயலி வோடர்புமடய தசமெ எது? 

அ. பயணம் 

ஆ. வீட்டிற்தக வந்து எாிபபாருள் வழங்குேல்  

இ. வீட்டிற்தக வந்து மருந்துகள் வழங்குேல் 

ஈ. வானூா்ேி பயணச்சீட்டுக்கமள முன்பேிவு பசய்ேல் 

 பணியாளர் நலன் அமைச்சர் சந்தோஷ் கங்ொர், அண்மையில், ‘ஹம்சாபர் - Humsafar’ என்னும் 

அமலதபசி வசயலிமய அறிமுகப்படுத்திமெத்ோர். தேசிய ேமலநகரப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வீட்டு 

ெசதி சங்கங்கள், உணெகங்கள் ைற்றும் ைருத்துெைமனகளுக்கு தநரடியாகச்வசன்று எரிவபாருமள 

ெழங்கும் தநாக்கத்துடன் இச்வசயலி வோடங்கப்பட்டுள்ளது. வைாத்ேைாக எரிவபாருள் ொங்குதொருக்கு 

எரிவபாருள் கிமடப்மப இது உறுதிவசய்யும். இந்ே நடெடிக்மக, நகரத்தில் எரிவபாருமளக் வகாண்டு 

வசல்ெேற்கான பாதுகாப்பற்ற நமடமுமறகமளத் ேடுக்கும். 

7.எந்ேப் பன்னாட்டு நுகர்தொர் மின்னணு நிறுெனத்தின் அடுத்ே ேமலெர் ைற்றும் ேமலமைச் வசயல் 

அதிகாரியாக வபக்கா லண்ட்ைார்க் தேர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்? 

அ. சாம்சங் 

ஆ. தநாக்கியா  

இ. ஹவாய் 

ஈ. தமாட்தடாதராலா 

 இராஜீவ் சூரிக்கு அடுத்ேபடியாக ேனது அடுத்ே ேமலெராகவும் ேமலமைச் வசயல் அதிகாரியாகவும் 

வபக்கா லண்ட்ைார்க்மக அேன் இயக்குநர்கள் குழு நியமித்துள்ளோக முன்னணி வோமலத்வோடர்பு 

& நுகர்தொர் மின்னணு நிறுெனைான தநாக்கியா அறிவித்துள்ளது. இராஜீவ் சூரி ேனது ேற்தபாமேய 

பேவியிலிருந்து ெரும் 2020 ஆகஸ்ட்.31 அன்று விலகுெதோடு தநாக்கியா ொரியத்தின் ஆதலாசகராக 

2021 ஜனெரி.1 ெமர இருக்கவுள்ளார். வபக்கா, ெரும் 2020 வசப்டம்பரில் வபாறுப்தபற்றுக்வகாள்ொர். 

8.அண்மையில் காலைான, ‘Order of the British Empire’ விருது வபற்ற இராம்னிக்லால் தசாலங்கி, எந்ேத் 

துமறயுடன் வோடர்புமடயெர்? 

அ. விமளயாட்டு 

ஆ. வணிகம் 

இ. இேழியல்  

ஈ. நாடகம் 

 மூத்ே குஜராத்தி வைாழி இேழாளரும், பிரிட்டனில் உள்ள ஆசிய ஊடகங்களின் முன்தனாடியுைான 

இராம்னிக்லால் தசாலங்கி, அண்மையில் காலைானார். மும்மபமயச் சார்ந்ே வஜன்ைபூமி குழுைத்தின் 

லண்டன் நிருபராக அெர் பணியாற்றினார். கரவி குஜராத் ொர இேழ் ைற்றும் ஆசிய ஊடக குழுைத்தின் 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 05  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

நிறுெனர்-ஆசிரியராகவும் அெர் இருந்ோர். கடந்ே 1997ஆம் ஆண்டில், ‘பிரிட்டிஷ் தபரரசின் ைரியாமே’ 

ைற்றும் 2007ஆம் ஆண்டில், ‘CBE’ என்னும் மிகவுயர்ந்ே ைரியாமேயும் அெருக்கு ெழங்கப்பட்டது. 

9.ெங்கிகளின் கடன் விகிேங்கமளக் குமறக்க உேவுெேற்காக, 1 ஆண்டு & 3 ஆண்டு காலெமரயமற 

வகாண்ட, ‘LTRO’க்கமள இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி நடத்துகிறது. இதில், ‘LTRO’ என்பது எமேக் குறிக்கிறது? 

அ. Long Term Reverse Operation 

ஆ. Liquidity Term Repo Operation 

இ. Liquidity Term Reverse Operation 

ஈ. Long Term Repo Operation  

 ெங்கிகளின் கடன் விகிேங்கமளக் குமறக்க உேவுெேற்காக, 1 ஆண்டு & 3 ஆண்டு காலெமரயமற 

வகாண்ட ‘நீண்டகால வரப்தபா நடெடிக்மகமள – LTRO’ இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி (RBI) நடத்துகிறது.  

 சமீபத்திய இருைாே வகாள்மக ைறுஆய்வின்தபாது, வகாள்மக வரப்தபா விகிேத்தில் `1 டிரில்லியனுக்கு 

1 ஆண்டு ைற்றும் 3 ஆண்டு காலெமரயில் ைறு வகாள்முேலுக்கான (term repurchase) ஒப்பந்ேங்கமள 

RBI அறிவித்திருந்ேது. பிப்ரெரி 17, பிப்ரெரி 24 ைற்றும் ைார்ச் 1 ஆகிய தேதிகளில் ரிசர்வ் ெங்கி மூன்று 

நீண்டகால வரப்தபா நடெடிக்மகமள நடத்தியுள்ளது. நான்காெது நடெடிக்மக ெரும் ைார்ச் 9 அன்று 

நடத்ே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மூன்றாண்டு காலெமரயமறயின் மூன்றாெது LTRO’இல், ரிசர்வ் ெங்கி 

`1.71 டிரில்லியன் ைதிப்பிலான 66 ஏலங்கமளப் வபற்றது. 

10.ஓய்வுவபற்ற பின்னர் ேனது பணியாளர்களுக்கு தசமெ நீட்டிப்பு ெழங்கும் வகாள்மகமய சமீபத்தில் 

இரத்துவசய்ே ைாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. இராஜஸ்ோன் 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. உே்ேரபிரதேசம் 

 பணிஓய்வுவபற்ற பின்னர் ைாநில அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு தசமெயில் விருப்ப நீட்டிப்மப ெழங்கும் 

வகாள்மகமய பஞ்சாப் ைாநில அரசு சமீபத்தில் இரத்துவசய்ேது. இந்ே முடிவு ைாநில இமளஞர்களுக்கு 

தெமலொய்ப்மப உருொக்கும் தநாக்கத்துடன் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 60 அல்லது 62 ெயது ெமர 

அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் தசமெ நீட்டிப்மப ெழங்க அம்ைாநில அரசு முன்பு அனுைதித்திருந்ேது. 

அண்மையில், ஊழியர்களின் ஓய்வுவபறும் ெயமே அறுபதிலிருந்து ஐம்பத்வேட்டாக ைாற்றியது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாட்டில் அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் புதிோக ைருத்துெக் கல்லூரிகள் வோடங்குெேற்கு 

அனுைதி கிமடத்துள்ள நிமலயில், அதுவோடர்பான அரசாமணமய ேமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இராஜீவ் குமாரர அடுத்து இந்தியாவின் புதிய நிதிச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. துகின் காந்த் பாண்டே 

ஆ. அஜய் பூஷண் பாண்டே  

இ. அதானு சக்ரவா்த்தி 

ஈ. ரகுராம் ராஜன் 

 இந்தியாவின் புதிய நிதிச்செயலாளராக தற்பபாரதய வருவாய் செயலர் அஜய் பூஷண் பாண்பேரவ 

நியமிப்பதற்கு, அரமச்ெரரவயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வயது மூப்பின் காரணமாக 

கேந்த மாதம் பணிஓய்வுசபற்ற முன்னாள் நிதிச்செயலாளர் இராஜீவ் குமாரர அடுத்து அஜய் பூஷண் 

பாண்பே இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிதியரமச்ெகத்தின் அரனத்து செயலாளர்களிலும் மிக 

மூத்தவரும் அதிகாரம்மிக்கவருமாக இருப்பவர் சபாதுவாக நிதிச்செயலாளர் எனப்படுகிறார். பதபாசிஷ் 

பாண்ோ, அண்ரமயில் நிதிச்பெரவத்துரறயின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ேது குறிப்பிேத்தக்கது. 

2.அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்ரே, பலாக்பால் விொரித்து தீர்த்துரவப்பதற்கான 

காலவரரயரற என்ன? 

அ. 21 நாே்கள் 

ஆ. 30 நாே்கள்  

இ. 45 நாே்கள் 

ஈ. 60 நாே்கள் 

 பலாக்பால் என்பது நடுவணரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்டுகரள விொரிப்பதற்கான 

ஓர் உச்ெபட்ெ அரமப்பாகும். சபறப்பட்ே எந்தசவாருபுகாரரயும் பலாக்பால் 30 நாட்களுக்குள் விொரித்து 

தீர்வுகாணும். பலாக்பாலின் முதல் தரலவராக, நீதிபதி பினாக்கி ெந்திர பகாசுக்கு குடியரசுத்தரலவர் 

இராம்நாத் பகாவிந்த் கேந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ெத்தியப்பிரமாணம் செய்துரவத்தார். ெமீபத்தில், அரசு 

ஊழியர்களுக்கு (பிரதம அரமச்ெர்  உட்பே)  எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்டுகரள பலாக்பாலில் தாக்கல் 

செய்வதற்கான நரேமுரறகரள அரொங்கம் சவளியிட்டுள்ளது. 

3. ‘முதலரமச்ெர் தால் பட் பயாஜனா’ என்பது எந்த மாநில அரசின் மானிய உணவுத் திட்ேமாகும்? 

அ. உத்தரபிரடதசம் 

ஆ. பீகாா் 

இ. ஜாா்கண்ே்  

ஈ. டமற்கு வங்கம் 

 ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசு, அண்ரமயில், 2020-21ஆம் நிதியாண்டுக்கான தனது வரவு செலவுத் 

திட்ேத்ரதச் ெமர்ப்பித்தது. பவரலயற்ற பட்ேதாரி மற்றும் முதுகரல பட்ேதாரி இரளபயார்களுக்கு 

ஆண்டுக்கு `5000 முதல் `7000 வரர நிதியுதவி வழங்கப்படும் அதில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 100 அலகு இலவெ மின்ொரம் வழங்கவும், மாநிலம் முழுவதும் 100 சமாஹல்லா பரமாரிப்பு ரமயங்கள் 

அரமக்கவும் அம்மாநில அரசு முன்சமாழிந்துள்ளது. மாநிலத்தின் ஏரழ மக்களுக்கு `5 விரலயில் 

உணவு வழங்குவதற்காக, ‘முதலரமச்ெர் தால் பட் பயாஜனா’ என்றசவாரு திட்ேத்ரதயும் அம்மாநில 

அரசு சதாேங்கியுள்ளது. 

4.மார்ச் 1-7 வரரயிலான காலப்பகுதி, நாடு முழுவதும் எதன் நிரனவு வாரமாக சகாண்ோேப்படுகிறது? 

அ. துூய்மம இந்தியா வாரம் 

ஆ. டவளாண் வாரம் 

இ. ஜன ஆஷாதி வாரம்  

ஈ. பபண் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு வாரம் 

 2020 மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 7 வரர ஜன ஆஷாதி வாரமும், மார்ச் 7 அன்று ஜன ஆஷாதி சவற்றிநாளும் 

சகாண்ோேப்படுகிறது. இந்த வாரத்தின்பபாது, உேல்நலப் பரிபொதரன முகாம், இலவெ மருத்துவர் 

ஆபலாெரன, இலவெ மருந்து விநிபயாகம் பபான்ற பல நேவடிக்ரககள் ஜன ஆஷாதி ரமயங்கள் 

மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. “பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன ஆஷாதி பரிபயாஜனா” என்பது 

இரொயன மற்றும் உர அரமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் மருந்துகள் துரறயின் ஒரு முயற்சியாகும். 

அரனத்து மக்களுக்கும் மலிவு விரலயில் தரமான மருந்துகரள வழங்குவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

5.2020 மார்ச் மாதத்துக்கான ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழுவின் தரலவர் பதவிரய ஏற்றுக்சகாண்ே நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. டநபாளம் 

 ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழுவின் 2020 மார்ச் மாதத்தின் தரலவர் நாோக சீனா பதவிபயற்றுள்ளது. 

பன்னாட்ேளவில் அரமதி மற்றும் பாதுகாப்ரபப் பபணுவதற்காக, ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தத்தால் இப் 

பாதுகாப்புக்குழு நிறுவப்பட்ேது. இந்த அரவயில் பதிரனந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் (ஐந்து நிரந்தர 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஈராண்டு பதவிக்காலம் உரேய பத்து நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்கள்). இந்த 15 

உறுப்பினர்களும், ஒவ்சவாரு மாதமும் சுழற்சி அடிப்பரேயில் ஐ.நா பாதுகாப்புக் குழுவின் தரலவர் 

பதவிரய ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 

6.சுற்றித்திரிகிற கால்நரேகரள தமது வீடுகளில் வளர்க்கும் பவளாண் சபருமக்களுக்கு நிதியுதவி 

வழங்குவதற்கு முடிவுசெய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. மத்திய பிரடதசம் 

ஆ. ஹாியானா 

இ. உத்தர பிரடதசம்  

ஈ. பீகாா் 
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 பபாக்கிேமற்று வீதிகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நரேகரள தமது வீடுகளில் வளர்ப்பபதாடு அரவகட்கு 

தங்குமிேமும் வழங்க தயாராகவுள்ள உழவர் சபருமக்களுக்கு மாதந்பதாறும் `900 நிதியுதவி வழங்க 

உத்தரபிரபதெ மாநில அரசு செய்துள்ளதாக உத்தரபிரபதெ மாநில முதலரமச்ெர் பயாகி ஆதித்யநாத் 

அண்ரமயில் அறிவித்தார். உத்தரபிரபதெ மாநில அரசும், அவ்வாறான கால்நரேகளுக்கு தங்குமிேம் 

ஏற்படுத்த முடிவுசெய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

7.கூட்டுறவு வங்கிகரள ஒழுங்காற்றுவதற்காக, ரிெர்வ் வங்கிக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கரள வழங்க, 

எந்தச் ெட்ேம் திருத்தப்பேவுள்ளது? 

அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கிச் சே்ேம் 

ஆ. வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சே்ேம்  

இ. கூே்டுறவு சங்கங்கள் சே்ேம் 

ஈ. பல்மாநில கூே்டுறவு சங்கங்கள் சே்ேம் 

 2020ஆம் ஆண்டு வங்கி ஒழுங்குமுரற (திருத்த) மபொதா, மக்களரவயில் நிதியரமச்ெர் நிர்மலா 

சீதாராமனால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ேது. இந்த முன்சமாழியப்பட்ே மபொதா, கூட்டுறவு வங்கிகரள ஒழுங் 

-காற்றுவதற்கு ரிெர்வ் வங்கிக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கரள வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 இம்மபொதா இந்திய ரிெர்வ் வங்கிரயக்சகாண்டு துரறரமத்திறம், மூலதன அணுகல் மற்றும் வங்கி 

நரேமுரறகரள பமம்படுத்துவதன்மூலம் கூட்டுறவு வங்கிகரள வலுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறது. 

நிர்வாகச்சிக்கல்கள் அரனத்தும் கூட்டுறவு பதிவாளராபலபய வழிநேத்தப்படும். 

8.வர்த்தகம் சதாேர்பான ெட்ேத்துக்குப்புறம்பான பணப்புழக்கங்கள் குறித்த அண்ரமய அறிக்ரகயின்படி, 

135 நாடுகளுள் இந்தியா சபற்றுள்ள இேம்? 

அ. ஒன்று 

ஆ. மூன்று  

இ. ஐந்து 

ஈ. ஏழு 

 Global Financial Integrity என்னும் அசமரிக்காரவச் ொர்ந்த மதியுரரயகம், அண்ரமயில், “135 வளரும் 

நாடுகளில் வர்த்தகம் சதாேர்பான ெட்ேத்துக்குப் புறம்பான பணப்புழக்கங்கள்: 2008-2017” என்ற 

தரலப்பில் அறிக்ரகசயான்ரற சவளியிட்ேது. இவ்வறிக்ரகயின்படி, சீனா ($457.7 பில்லியன் ோலர்), 

சமக்ஸிபகா, இந்தியா, இரஷ்யா மற்றும் பபாலந்து ஆகிய நாடுகள் முதல் ஐந்து இேங்களில் உள்ளன.  

 சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.05 ெதவீதத்திற்கு ெமமான $83.5 பில்லியன் ோலர் நிதியுேன் 

(`6.14 டிரில்லியன்) அரொங்கத்தின் வரி வரலயிலிருந்து தப்பிக்கும் மூன்றாவது மிகவதிக வர்த்தகம் 

சதாேர்பான ெட்ேவிபராத பணப்புழக்கம் இந்தியாவில் உள்ளது.  
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9. 128ஆவது, ‘Commonwealth Points of Light’ விருரதப் சபற்றவர் யார்? 

அ. இராடஜந்திர சிங் 

ஆ. ஜாதவ் பபயங்  

இ. அஃப்டராஸ் ஷா 

ஈ. சுதா்ஷன் பே்நாயக் 

 ‘வன மனிதன்’ என சபாதுவாக அரழக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான ஜாதவ் பசயங், 128ஆவது 

‘Commonwealth Points of Light’ விருரதப் சபற்றுள்ளார். 57 வயதான இவர், பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் 

கரரயில் உள்ள தனித்துவிேப்பட்ே ஒரு மணல்திட்ரே வனவிலங்குகளுக்கான ஒரு பரந்த தங்குமிே 

-மாக மாற்றியுள்ளார். ெமூகத்திற்கு சிறப்பான பங்களிப்புகரள அளித்துவரும் 53 காமன்சவல்த் 

நாடுகளில் உள்ள தனிநபரர இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது. 

10.சபாதுப்பபாக்குவரத்ரத இலவெமாக்கிய உலகின் முதல் நாடு எது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. லக்சம்பா்க்  

இ. கனோ 

ஈ. பிடரசில் 

 ஒரு சிறிய ஐபராப்பிய நாோன லக்ெம்பர்க் இரயில்கள், டிராம்கள் மற்றும் பபருந்துகள் உள்ளிட்ே சபாதுப் 

பபாக்குவரத்து அரமப்புகளில் பயணங்கள் பமற்சகாள்வதற்கான கட்ேணங்கரள ரத்துசெய்துள்ளது. 

இதன்கீழ், சதாேரிகளில் முதல்வகுப்பு பயணத்துக்கும் பபருந்துகளில் இரவுபநர பயணத்துக்கும் மட்டும் 

கட்ேணம் செலுத்தினால் பபாதும். இதன்மூலம் சபாதுப்பபாக்குவரத்ரத இலவெமாக்கிய முதல் நாடு 

என்ற சபருரமரய லக்ெம்பர்க் சபற்றுள்ளது. 

 பபாக்குவரத்து சநரிெல் மற்றும் மாசுபாட்ரேக் ரகயாள்வதற்கும், நாட்டின் குரறந்த வருவாய் ஈட்டுபவ 

-ர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சிறந்த சபாதுப்பபாக்குவரத்துத் தரம் 

மற்றும் தூய்ரமயான சூழரல உறுதிசெய்யும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டின் 8 மாவட்ேங்களில், உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்ொர்ந்த எட்டுத் திட்ேங்களுக்கு, மத்திய 

உணவு பதப்படுத்துதல், சதாழிற்துரற அரமச்ெர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தரலரமயில் நரேசபற்ற 

மத்திய அரசின் பல்துரற அரமச்ெகங்களுக்கு இரேயிலான குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o உணவு பதப்படுத்தும் சதாழிற்துரறயின் கிொன் ெம்பத பயாஜனா திட்ேத்தின், உணவு 

பதப்படுத்தும் சதாகுப்புத் திட்ேத்தின்கீழ், சுமார் `230 பகாடி மதிப்பீட்டில் இந்தத்திட்ேத்ரத 

செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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o இந்தத் சதாழில் வளாகங்கள் அரமக்கப்படுவதன்மூலம் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் 

பநரடி மற்றும் மரறமுக பவரலவாய்ப்புகள் சபருமளவில் உருவாக்கப்படும். சுமார் 8000 

பபருக்கு பவரலவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதுேன், இந்தத் சதாழில் வளாகங்கள் 

அரமக்கப்படும் பகுதிரயச் பெர்ந்த சுமார் 32,000 விவொயிகளும் பயனரேவார்கள். 

 உலகம் முழுவதும் மார்ச் 8 அன்று ெர்வபதெ சபண்கள் நாள் சகாண்ோேப்பேவுள்ளது. இதரன 

முன்னிட்டு, சென்ரன உயர்நீதிமன்ற வரலாற்றில் முதன்முரறயாக 3 சபண் நீதிபதிகள்சகாண்ே 

முழு அமர்வு, சதாழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத்திட்ேம் கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு 

சபாருந்துமா, சபாருந்தாதா என்பது குறித்த வழக்ரக விொரிக்கின்றனர். 

o சென்ரன உயர்நீதிமன்ற தரலரம நீதிபதி ஏ.பி.ொஹி, இந்த அமர்ரவ அரமத்து உத்தர 

-விட்டுள்ளார். அதன்படி, நீதிபதிகள் புஷ்பா ெத்தியநாராயணா, அனிதா சுமந்த், பி.டி.ஆஷா 

ஆகிபயாார் அேங்கிய முழு அமர்வு இவ்வழக்ரக விொரிக்கின்றனர். 

 சுமார் ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் பபார் வீரர்கள் பயன்படுத்திய பபார் பதக்கம், கரூர் மாவட்ேம், 

குளித்தரலயில் கண்சேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சதன்காசி மாவட்ேம் ெங்கரன்பகாவில் அருபக வீரிருப்பு கிராமத்தில் கட்ேப்பட்டுள்ள 100 அடி உயர 

உலக அரமதி பகாபுரம் மார்ச்.4 அன்று திறக்கப்பட்ேது. இது, சதன்னிந்தியாவில் கட்ேப்பட்ே முதல் 

அரமதி பகாபுரமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உயர்கல்விக்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத்தத வழங்குவதாக அண்தையில் 

அறிவித்த ைாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ஹாியானா  

இ. ஜாா்க்கண்ட் 

ஈ. பீகாா் 

 உயர்கல்விக்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத்தத வழங்குவதாக அண்தையில் 

ஹரியானா முதலதைச்சர் அம்ைாநில பட்ஜெட் அைர்வின்பபாது அறிவித்தார். இதனால், ைாணவர்கள் 

வங்கிகளால் பகட்கப்ஜபறும் பிதண உத்தரவாதமின்றி கடன்கதளப்ஜபறமுடியும். ஜவளிநாடுவாழ் 

இந்தியர்களின் (NRI) நலன் ைற்றும் பவதலவாய்ப்புக்காக ஒரு தனி அயல்நாட்டு ஒத்துதழப்புத் 

துதறதயயும் அம்ைாநில அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

2.அண்தைய QS உலக தரவரிதசயில், மிகவுயர்ந்த தரத்ததப் ஜபற்றுள்ள இந்திய ஜபாறியியல் கல்லூரி 

எது? 

அ. ஐஐடி கரக்பூா் 

ஆ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

இ. ஐஐடி கான்பூா் 

ஈ. ஐஐடி முெ்பப  

 அண்தைய QS உலக தரவரிதசப்படி, மும்தப ைற்றும் தில்லியில் அதைந்துள்ள இந்திய ஜதாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் (IIT) உலஜகங்கிலும் உள்ள சிறந்த 50 ஜபாறியியல் கல்லூரிகளுள் ஒன்றாக உள்ளன. 

IIT மும்தப 44ஆவது இடத்ததயும், IIT தில்லி 47ஆவது இடத்ததயும் ஜபற்றுள்ளது. கதல ைற்றும் 

ைனிதபநயம் ஜதாடர்பான QS உலக தரவரிதசப்படி, தில்லியின் ெவஹர்லால் பநரு பல்கதலக்கழகம் 

162ஆவது இடத்திலும், தில்லி பல்கதலக்கழகம் 231ஆவது இடத்திலும் உள்ளது. 

3. 10 ஜபாதுத்துதற வங்கிகதள நான்ஜகன இதணத்தபிறகு, இந்தியாவில் அரசுக்கு ஜசாந்தைான ஜைாத்த 

வங்கிகளின் எண்ணிக்தக என்னவாக இருக்கும்? 

அ. எட்டு 

ஆ. பத்து 

இ. பன்னிரண்டு  

ஈ. பதினான்கு 

 10 ஜபாதுத்துதற வங்கிகதள 4 ஜபாதுத்துதற வங்கிகளாகப் ஜபரும் இதணப்பு ஜசய்வதற்கு ைத்திய 

அதைச்சரதவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, ஓரியண்டல் வணிக வங்கி-யுதனஜடட் பபங்க் ஆப் 

இந்தியா ஆகியதவ பஞ்சாப் பதசிய வங்கியுடனும், சிண்டிபகட் வங்கி-கனரா வங்கியுடனும், ஆந்திரா 
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வங்கி-கார்ப்பபரஷன் வங்கி ஆகியதவ யூனியன் பபங்க் ஆப் இந்தியாவுடனும், அலகாபாத் வங்கி- 

இந்தியன் வங்கியுடனும் இதணக்கப்படுகின்றன. இந்த இதணப்பு 1.4.2020 முதல் அைலுக்கு வரும். 

இந்தச் ஜசயல்முதறக்குப்பிறகு, இந்தியாவில் ஜைாத்தம் 12 ஜபாதுத்துதற வங்கிகள் இருக்கும். 

4.அண்தைய, ‘பநரடி வரிகள் ைபசாதா-2020’இன்படி, வரி ஜசலுத்துபவார், தள்ளுபடியுடன் உரிய வரித் 

ஜதாதகதய ஜசலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் என்ன? 

அ. ொா்ச் 31, 2020  

ஆ. மெ 31, 2020 

இ. மசப்டெ்பா் 30, 2020 

ஈ. டிசெ்பா் 31, 2020 

 ைக்களதவயில், ‘பநரடி வரிகள் ைபசாதா-2020’ நிதறபவற்றப்பட்டது. இந்த ைபசாதாதவ ைத்திய நிதி 

அதைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன், பிப்.5 அன்று ைக்களதவயில் தாக்கல்ஜசய்தார். இம்ைபசாதாவின்படி, வரி 

ஜசலுத்துபவார் தங்களின் நிலுதவ வரித்ஜதாதகதய வரும் ைார்ச் 31ஆம் பததிக்குள் ஜசலுத்தினால் 

வட்டிபயா, அபராதபைா வசூலிக்கப்படாது. அபதபவதளயில் நிலுதவ வரித்ஜதாதகயுடன் பத்துச்சதவீத 

கூடுதல்வரி ஜசலுத்தபவண்டும். 

5. ‘பிரக்யான் கருத்தரங்கம் – 2020’ என்பது இந்தியாவின் எந்த ஆயுதப்பதடயால் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட்ட 

ஒரு சர்வபதச கருத்தரங்கைாகும்? 

அ. இந்திய விொனப்பபட 

ஆ. இந்திய கடற்பபட 

இ. இந்திய இராணுவெ்  

ஈ. இந்திய கடமலார காவல்பபட 

 ததரவழிப் பபார்முதற ஆய்வுகள் தையம் (CLAWS) ‘பிரக்யான் கருத்தரங்கம் – 2020’ என்ற இரண்டு 

நாள் இந்திய இராணுவ சர்வபதச கருத்தரங்தக ஏற்பாடுஜசய்துவருகிறது. இந்தக்கருத்தரங்கு, புது 

தில்லியில், 2020 ைார்ச் 04 அன்று ஜதாடங்கியது. இந்த நிகழ்வு, பதசிய ைற்றும் சர்வபதச இராணுவ 

வல்லுநர்களுக்கு, ‘ததரவழிப்பபார்முதறயின் சிறப்பியல்புகதள ைாற்றுதல் ைற்றும் இராணுவத்தின் 

மீதான அதன் தாக்கம் - Changing Characteristics of Land Warfare and its Impact on the Military’ என்ற 

ததலப்பில் விவாதம் பைற்ஜகாள்ள ஒரு தளத்தத உருவாக்கித்தந்தது. 

6.சுபவதா ராவத் ைற்றும் ஷாலினி குப்தா ஆகிபயார் ஜதாடர்புதடய துதற எது? 

அ. விபையாட்டு 

ஆ. இதழியல் 

இ. அறிவியல்  

ஈ. வணிகெ் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 07  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

 DRDOஇன் உடலியல் ைற்றும் அதனுடன் ஜதாடர்புதடய அறிவியல் கழகத்தின் (DIPAS) சுபவதா ராவத் 

ைற்றும் IIT தில்லியின் பவதிப்ஜபாறியியல் துதறதயச் சார்ந்த ஷாலினி குப்தா ஆகிய இரு அறிவியலா 

-ளர்களுக்கும் அண்தையில், குடியரசுத்ததலவர் இராம்நாத் பகாவிந்த் அவர்கள், “சமூக நலனுக்காக 

ஜதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்தும் இளம் ஜபண்களுக்கான பதசிய விருதிதன” வழங்கினார். 

 Dr. சுபவதா ராவத், ஒரு ஜபண்ணுக்கான முழு உடல் பாதுகாவலதர உருவாக்கியுள்ளார். அபதசையம், 

Dr. ஷாலினி குப்தா, குருதி நுண்ணுயிர் ஜபருக்க பநாய்க்கான சிகிச்தசக்காக, ‘SeptifloTM’ என்னும் 

ஜதாழில்நுட்பத்தத ஜவற்றிகரைாக உருவாக்குவதற்கு வழிகாட்டியுள்ளார். 

7.பபாத்தல் குடிநீரின் சில்லதற விற்பதன விதலதய குதறப்பதற்கு, அண்தையில் உத்தரவு பிறப்பித்த 

ைாநில அரசு எது? 

அ. உத்தரபிரமதசெ் 

ஆ. உத்தரகண்ட் 

இ. கா்நாடகெ் 

ஈ. மகரைெ்  

 `20 என இருந்த பபாத்தல் குடிநீரின் சில்லதற விற்பதன விதலதய லிட்டர் ஒன்றுக்கு `13 என 

நிர்ணயித்து பகரள ைாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. பபாத்தல் தண்ணீர் ஓர் அத்தியாவசியப் 

ஜபாருள் என்பதால் இந்தவிதல குதறப்பு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. பகரள ைாநில உணவு வழங்கல் துதற 

இந்த உத்தரதவ பிறப்பித்தபதாடு, இந்தப் புதிய விதல வரம்தப விற்பதனயாளர்கள் பின்பற்றவும், 

இப்புதிய விதலதய அதனத்து பபாத்தல்களிலும் அச்சிடவும் பகட்டுக்ஜகாண்டது. 

8.அயல்நாடுகளில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்கதளப் பட்டியலிடுவதற்கு, அண்தையில் அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்தச்சூழலில், ‘GDR’ என்பது எததக்குறிக்கிறது? 

அ. Government Deposit Receipts 

ஆ. Global Deposit Receipts 

இ. Global Depository Receipts  

ஈ. Government Depository Receipts 

 அயல்நாடுகளில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்களின் பநரடி பட்டியதல தயாரிக்கும் திட்டத்துக்கு ைத்திய 

அதைச்சரதவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இதற்காக, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013’இல் ஜபாருத்தைான 

திருத்தங்கள் பைற்ஜகாள்ளப்படும். மிகச்சில இந்திய நிறுவனங்களுக்கு, உலகளாவிய தவப்பகப் 

பற்றுச்சீட்டுகள் Global Depository Receipts (GDR) உள்ளன. சிலவற்றில் ைட்டுபை அஜைரிக்க தவப்பகப் 

பற்றுச்சீட்டுகள் (ADR) உள்ளன; அந்நிறுவனங்களால் அஜைரிக்காவில் வர்த்தகம் பைற்ஜகாள்ளலாம்.  

 ஒரு தவப்பகப் பற்றுச்சீட்டு என்பது ஜவளிநாட்டு நாணயத்ததக் குறிக்கும் ஒரு கருவியாகும். இது, ஓர் 

அயல்நாட்டு நிறுவனத்தால் ஓர் உள்நாட்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படுகிறது. பைலும், பன்னாட்டுப் 

பரிைாற்றகத்திலும் அது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
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9. ‘சிவில் விைானப்பபாக்குவரத்து ஜதாடர்பான அந்நிய பநரடி முதலீட்டுக்ஜகாள்தக’யில் பைற்ஜகாண்ட 

அண்தைய திருத்தத்தின்படி, ஜவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் (NRI), ஏர் இந்தியாவில், பங்குகதள 

வாங்குவதற்கான வரம்பு என்ன? 

அ. 26% 

ஆ. 49% 

இ. 76% 

ஈ. 100%  

 ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் ஜவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 100% வதர முன்அனுைதி ஜபறாைல் முதலீடு 

ஜசய்ய அனுைதிக்கும் வதகயில், தற்பபாதுள்ள ஜவளிநாட்டு முதலீடு அனுைதிக்ஜகாள்தகயில் திருத்தம் 

ஜசய்ய ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. தற்பபாது விைானப்பபாக்குவரத்துச் பசதவ / 

உள்நாட்டுப் பயணிகள் விைான பசதவ ஆகியவற்றில் 100 சதவீத ஜவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு என்பது 

அனுைதி ஜபறாைல் 49 சதவீதைாகவும், அதற்கும் கூடுதலானது அரசு அனுைதி ஜபற்றும் என உள்ளது. 

10. P A சங்ைா ஒருங்கிதணந்த விதளயாட்டு வளாகம் அதையவுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ. அசாெ் 

ஆ. மெகாலயா  

இ. திாிபுரா 

ஈ. நாகாலாந்து 

 பைகாலய ைாநில முதலதைச்சர் கான்ராட் K சங்ைா, சமீபத்தில் துரா ைாவட்டத்தில் ஓர் ஒருங்கிதணந்த 

விதளயாட்டு வளாகம் அதைப்பதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த வளாகத்திற்கு அம்ைாநிலத்தின் 

முன்னாள் முதலதைச்சர் P A சங்ைாவின் ஜபயர் சூட்டப்படவுள்ளது. `125 பகாடி ைதிப்பிலான இந்தத் 

திட்டத்தில், ஒரு கால்பந்து தைதானம் ைற்றும் பல்பநாக்கு உட்புற தைதானம் ஆகியதவ அடங்கும்.  

 இந்த வளாகத்தின் கட்டுைானத்திற்கு ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசு ஆகியதவ இதணந்து நிதியளிக்க 

உள்ளன. வரும் 2022ஆம் ஆண்டில், பைகாலயா, பதசிய விதளயாட்டுப் பபாட்டிகதள நடத்தவுள்ளது. 

அதற்குள் இதன் கட்டுைானப்பணிகள் நிதறவதடயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பாரம்பரிய இயற்தக விவசாயத்தில் விதளந்த பங்கனப்பள்ளி, அல்பபான்சா, இைாம்பசந்த் உள்ளிட்ட 

ைாம்பழ ரகங்கள் அரபு ைற்றும் ஐபராப்பிய நாடுகளுக்கு முதன்முதறயாக ஏற்றுைதி ஜசய்யப்படவுள்ளன. 

இந்த ைாம்பழங்கள், தரப்பரிபசாததனக்குப்பிறகு, “பரம்பராகத் கிருஷி விகாஸ் பயாெனா” என்ற 

முத்திதர ைற்றும் பட்தடக் குறியீட்டுடன் ஏற்றுைதி ஜசய்யப்பட உள்ளன. 

 நாைக்கல்லில் புதிய அரசு ைருத்துவக்கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா ைார்ச்.5 அன்று நடந்தது. 

இந்தக்கல்லூரியின் முதல்வராக ைருத்துவர் சாந்தா அருள்ஜைாழி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 திராவிட இயக்கத்தின் முதுஜபரும் ததலவரும் முன்னாள் நிதியதைச்சரும் திராவிட முன்பனற்றக் 

கழகத்தின் (திமுக) ஜபாதுச்ஜசயலாளருைான பபராசிரியர் க. அன்பழகன் (97) காலைானார். 
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