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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அண்மையில்

வெளியான, “Chronicles of Change Champions” என்னும் நூல், எந்தத் திட்டத்தின்கீழ்

எடுக்கப்பட்ட முன்வனடுப்புகளின் வதாகுப்பாகும்?
அ. தூய்மை இந்தியா இயக்கை்
ஆ. பபாஷன் ைா அபியான்
் குழந்மதகமை பாதகாப்பபாை், கற்பிப்பபாை் 
இ. பபண
ஈ. சுகை்ய பாரத்
 ைத்திய வபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டு அமைச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி, “Chronicles of
Change Champions” என்ற நூமை வெளியிட்டார். இந்நூல், “வபண் குழந்மதகமை பாதுகாப்மபாம்,
கற்பிப்மபாம்” திட்டத்தின்கீழ் ைாநிைம் & ைாெட்ட அைவில் எடுக்கப்பட்ட 25 புதுமையான முயற்சிகளின்
வதாகுப்பாகும். இந்தத் திட்டத்மத, பிரதைர் நமரந்திர மைாடி, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ஹரியானாவின்
பானிபட்டிலிருந்து வதாடங்கிமெத்தார். இது வபண்கள் & குழந்மதகள் மைம்பாடு, ைனிதெை மைம்பாடு
ைற்றும் சுகாதார ைற்றும் குடும்பநைன் ஆகிய ைத்திய அமைச்சகங்களின் முத்தரப்பு முயற்சியாகும்.

2. ‘SCORES’ என்பது இந்தியாவின் எந்த ஒழுங்காற்று அமைப்பின் அமைமபசி வசயலியாகும்?
அ. ைமன விற்பமன ஒழுங்குமுமற ஆமணயை்
ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி
இ. இந்திய பங்கு ைற்றுை் பாிவா்த்தமன வாாியை் 
ஈ. பதசிய வீட்டுவசதி வங்கி
 SEBI புகார்களுக்கு தீர்வுகாணும் அமைப்பு (SCORES) ெமைதைத்தில், முதலீட்டாைர்கள் தங்கைது
குமறகமை உள்ளிட உதவுெதற்காக, SEBI (இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிெர்த்தமன ொரியம்) சமீபத்தில்
ஓர் அமைமபசி வசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது. ஏற்கனமெ வசயலிலுள்ை, ‘SCORES’ ெமைதைத்தின்
அமனத்து அம்சங்கமையும் இச்வசயலி வகாண்டுள்ைது. iOS ைற்றும் ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதைங்களில்
கிமடக்கக்கூடிய, ‘SEBI SCORES’ என்ற இச்வசயலி, SEBI’க்கு கடிதங்கமை அனுப்புெதற்குப் பதிைாக
SCORES’இல் புகாரளிக்க முதலீட்டாைர்கமை ஊக்குவிக்கும்.

3.உைகின்

100 ஆற்றல்ொய்ந்த வபண்களின் அண்மைய பட்டியலில், எந்த இந்தியப்வபண்ைணிமய,

‘1947ஆம் ஆண்டின் வபண்’ என TIME இதழ் குறிப்பிட்டுள்ைது?
அ. அை்ாித் பகைா் 
ஆ. சபராஜினி நாயுடு
இ. இந்திரா காந்தி
ஈ. சாவித்ாிபாய் புபே
 TIME இதழ், அண்மையில் தனது சிறப்பிதழில், கடந்த நூற்றாண்மட ெமரயறுத்த, “உைகின் நூற்று
ஆற்றல்ொய்ந்த வபண்களின்” பட்டியமை வெளியிட்டது. அதில், விடுதமைப்மபாராளி அம்ரித் வகைமர
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‘1947ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வபண்’ என்றும், முன்னாள் பிரதைர் இந்திரா காந்திமய, ‘1976ஆம்
ஆண்டுக்கான சிறந்த வபண்’ என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
 அமைச்சரமெயில்மசர்ந்த முதல் வபண்ைணியான அம்ரித் வகைர், 10 ஆண்டுகள் சுகாதார அமைச்சராக
பணியாற்றினார். இந்திய குழந்மதகள் நைத்துமறமய நிறுவிய அெர், வபண் கல்வி, ொக்களிக்கும்
உரிமை, ைணமுறிவு ைற்றும் குழந்மத திருைணத்திற்கு எதிராக பாடுபட்டார்.

4.பணியாைர்

ெருங்காை மெப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அறிவித்தபடி, நடப்பு நிதியாண்டில் (2019-20)

மெப்புத்வதாமகக்கான ெட்டி விகிதம் என்ன?

8.5%

அ. 8.9%
ஆ. 8.5% 
இ. 8.2%
ஈ. 8.6%

 நடப்பு நிதியாண்டுக்கான (2019-20) பணியாைர் ெருங்காை மெப்பு நிதி (EPF) மீதான ெட்டி 8.5
சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது. 2018-19ஆம் நிதியாண்டுக்கான ெட்டி 8.65 சதவீதைாக இருந்துெந்த
நிமையில், தற்மபாது 2019-20ஆம் நிதியாண்டுக்கான ெட்டி 8.5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது. இது
கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இல்ைாத அைவிைான குமறந்த ெட்டி விகிதைாகும். ைத்திய அறங்காெைர்
ொரியக்குழுொனது EPF மீதான ெட்டிமய நிர்ணயிக்கிறது.

5.ைகாராஷ்டிராவின்

எந்த ொனூர்தி நிமையத்திற்கு, ‘சத்ரபதி சம்பாஜி ைகாராஜ் ொனூர்தி நிமையம்’

எனப் வபயர் ைாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ைது?
அ. ஒைரங்காபாத் வானூா்தி நிமேயை் 
ஆ. பகாோப்பூா் வானூா்தி நிமேயை்
இ. புபன சா்வபதச வானூா்தி நிமேயை்
ஈ. அபகாோ வானூா்தி நிமேயை்
 ைகாராஷ்டிரா ைாநிை அரசு அண்மையில் அம்ைாநிைத்தின் ஒைரங்காபாத் ொனூர்தி நிமையத்திற்கு,
‘சத்ரபதி சம்பாஜி ைகாராஜ் ொனூர்தி நிமையம்’ எனப் வபயர் ைாற்றியது. சிறந்த ைராட்டிய மபார்வீரரான
சத்ரபதி சிொஜியின் ைகன் சம்பாஜியின் வபயரால் இந்த ொனூர்தி நிமையம் ைறுவபயரிடப்பட்டுள்ைது.
இவ்ொனூர்தி நிமையம், இந்திய ொனூர்தி நிமையங்கள் ஆமணயத்திற்கு வசாந்தைானதாகும்.

6.கட்டுப்பாடற்ற ஆளில்ைா விைானங்கமை எதிர்வகாள்ெதற்காக, வசயற்மக நுண்ணறிவு அடிப்பமடயில்
இயங்கும் ஆளில்ைா விைானத்மத உருொக்கியுள்ை இந்திய நிறுெனம் எது?
அ. இந்திய அறிவியே் நிறுவனை்
ஆ. அறிவியே் & பதாழிற்தமற ஆராய்ச்சிக் கழகை்
இ. இந்திய பதாழிே்நுட்ப நிறுவனை், பைட்ராஸ
் 
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ஈ. DRDO ஆய்வகை்
 எதிரி நாட்டு ஆளில்ைா உைவு விைானங்கமை வசயலிழக்கச் வசய்யும் வசயற்மக நுண்ணறிவுத் (AI)
வதாழினுட்பத்தில் இயங்கும் ஆளில்ைா விைானத்மத வைட்ராஸ் IIT ஆராய்ச்சிக்குழு ெடிெமைத்துள்ைது.
இந்த ஆளில்ைா விைானம், ‘Rogue Drones’ என அமழக்கப்படுகிறது.
 இவ்விைானம், எதிரி நாட்டு உைவு ஆளில்ைா விைானத்மதப் பின்வதாடர்ந்துவசன்று அதன் GPS நிரலில்
ைாறுதல்கமை உருொக்கி, அதன் பாமதமய ைாற்றும் அல்ைது பாதுகாப்பாக தமரயிறங்கச்வசய்யும்
திறனுமடயதாகும். அதுைட்டுமின்றி காெற்துமற கண்காணிப்பு, பிற பாதுகாப்பு வசயல்பாடுகளுக்கும்
இந்தச் வசயற்மக நுண்ணறிவு ஆளில்ைா விைானத்மதப் பயன்படுத்த முடியும்.

7.வநருக்கடிக்குள்ைான இந்தியாவின் ஐந்தாெது வபரிய தனியார் துமற ெங்கி எது?
் டஸ
் ட் வங்கி
அ. இண
் இண
ஆ. YES வங்கி 
இ. IDFC முதே் வங்கி
ஈ. பந்தன் வங்கி
 ரிசர்வ் ெங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் மெக்கப்பட்டுள்ை YES ெங்கியின் ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்மத இந்திய
ரிசர்வ் ெங்கி அண்மையில் வெளியிட்டது. பாரத ஸ்மடட் ெங்கி (SBI) YES ெங்கியில் முதலீடு வசய்து
இந்த ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்தில் பங்மகற்கவுள்ைது என்றும் ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்தது.
 மதமெயான மூைதனத்மத திரட்ட முடியாததால் YES ெங்கியின் நிதிநிமை படிப்படியாக சரிமெக்
கண்டது. இந்நிமையில், YES ெங்கியிலிருந்து ொடிக்மகயாைர்கள் அதிகபட்சைாக `50,000 ைட்டுமை
எடுக்கமுடியும் என ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்தது. YES ெங்கியின் நிர்ொகத்மதயும் தன்ெசம் எடுத்துக்
வகாண்டுள்ை ரிசர்வ் ெங்கி, பாரத ஸ்மடட் ெங்கி (SBI) முன்னாள் தமைமைச் வசயல் அதிகாரி பிரசாந்த்
குைாமர அதன் நிர்ொகியாக அறிவித்துள்ைது.

8.ெர்த்தகம் & ெைர்ச்சிக்கான ஐ.நா ைாநாடு (UNCTAD) வெளியிட்டுள்ை

அண்மைய ைதிப்பீடுகளின்படி,

COVID-19 மெரஸ் பாதிப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட வபாருைாதாரம் எது?
அ. அபைாிக்கா
ஆ. சீனாவின் மதவான் ைாகாணை்
இ. ஐபராப்பிய ஒன்றியை் 
ஈ. ஜப்பான்
 ஐ.நா’இன் ெர்த்தகம் ைற்றும் ெைர்ச்சி வதாடர்பான ைாநாட்டில் (UNCTAD) சீனாவில் பரவிய COVID-19
மெரஸ் பாதிப்பால் உைகின் முன்னணி 15 வபாருைாதார நாடுகளில் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றிய ைதிப்பீடு
வெளியிடப்பட்டது. COVID-19 மெரஸ் பாதிப்பால் சீனாவில் ஏற்பட்டுள்ை உற்பத்தி ைந்த நிமையால்,
உைக அைவில் சுைார் $50 பில்லியன் டாைர் அைவுக்கு ஏற்றுைதி ெர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என்று அதில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
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 இதன்படி, இந்தியாவில் சுைார் $348 மில்லியன் டாைர் அைவுக்கு ெர்த்தகத்தில் பாதிப்மப ஏற்படுத்தும்
என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அதிகபட்சைாக ஐமராப்பிய யூனியன் ($15.6 பில்லியன்), அவைரிக்கா ($5.8
பில்லியன்), ஜப்பான் ($5.2 பில்லியன்), வதன்வகாரியா (3.8 பில்லியன்), மதொன் ($2.6 பில்லியன்)
மபான்ற நாடுகளின் ெர்த்தகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

9.எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் புதிய தமைமை இயக்குநராக சிங்கப்பூமரச் சார்ந்த மடரன் டாங் (Daren
Tang) பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ைார்?
அ. உேக அறிவுசாா் பசாத்த நிறுவனை் 
ஆ. உேக சுங்க அமைப்பு
இ. பன்னாட்டு பதாழிோைா் அமைப்பு
ஈ. உேக நேவாழ்வு அமைப்பு
 உைக அறிவுசார் வசாத்து நிறுெனத்தின் (World Intellectual Property Organization) ஒருங்கிமணப்புக்
குழுொனது அண்மையில் சிங்கப்பூமரச் சார்ந்த மடரன் டாங்மக தமைமை இயக்குநர் பதவிக்கு
பரிந்துமரத்தது. WIPO’இன் வபாது அமெ, ஒருங்கிமணப்புக் குழுவின் நியைனத்மத உறுதிப்படுத்தும்.
 டாங், தற்மபாது சிங்கப்பூரின் அறிவுசார் வசாத்து அலுெைகத்தின் தமைமை நிர்ொகியாக பணியாற்றி
ெருகிறார். தற்மபாமதய தமைமை இயக்குநராக பணியாற்றிெரும் பிரான்சிஸ் குர்ரி அெர்களின்
பதவிக்காைம் எதிர்ெரும் வசப்டம்பர் ைாதத்தில் முடிெமடகிறது.

10.சுதிர் பார்கொமெயடுத்து இந்தியாவின் புதிய தமைமை தகெைாமணயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர்
யார்?
அ. பிைே் ஜேன்
ஆ. பிைே் ஜூே்கா 
இ. கஸ
் தூாி ரங்கன்
ஈ. பகாபாே சுவாைி
 ைத்திய தகெைாமணயத்தின் புதிய தமைமை தகெைாமணயராக பிைல் ஜூல்கா (Bimal Julka)
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ைத்திய தகெைாமணயத்தின் தமைமை ஆமணயராக இருந்த சுதிர் பார்கொ
கடந்த ஜன.11 அன்று ஓய்வுவபற்றார். தமைமை தகெைாமணயராக நியமிக்கப்பட்ட பிைல் ஜூல்காவுக்கு
குடியரசுத்தமைெர் ைாளிமகயில் நடந்த பதவிமயற்பு விழாவில், குடியரசுத்தமைெர் ராம்நாத்மகாவிந்த்
பதவிப்பிரைாணம் வசய்துமெத்தார்.
 புதிய தமைமை தகெைாமணயராக பிைல் ஜுல்கா வபாறுப்மபற்றமதத் வதாடர்ந்து, ைத்திய தகெல்
ஆமணயத்தில் ஆமணயருக்வகன அனுைதிக்கப்பட்ட வைாத்த 11 இடங்களுள் தற்மபாது 5 ஆமணயர்
பணியிடங்கள் ைட்டும் காலியாகவுள்ைன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

மார்ச்

08 & 09

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 சர்ெமதச வபண்கள் நாமைவயாட்டி, ைத்திய தகெல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் வசன்மன பத்திரிமக
தகெல் அலுெைகம் சார்பில், “ைகளிருக்கு அதிகாரைளித்தல் - சொல்களும், ொய்ப்புகளும்” என்பது
பற்றிய கருத்தரங்கமும், கைந்துமரயாடலும் ஸ்ரீவபரும்புதூரில் உள்ை இமைஞர் மைம்பாட்டுக்கான
இராஜீவ் காந்தி மதசிய நிறுெனத்தில் நமடவபற்றது.
 மதனியில் அரசு சட்டக்கல்லூரி கட்டடத்துக்காக, முதைமைச்சர் பழனிசாமி, தமைமைச்வசயைகத்தில்
நடந்த நிகழ்ச்சியில் காவணாலிக்காட்சிமூைைாக அடிக்கல் நாட்டினார்.
 நாகப்பட்டினம் ைாெட்டம், மெதாரண்யத்மத அடுத்த ஆறுகாட்டுத்துமறயில் `150 மகாடியில் மீன்பிடித்
துமறமுகம் அமைக்க, அரசாங்க நிர்ொக அனுைதி ெழங்கப்பட்டுள்ைதாக தமிழ்நாடு முதைமைச்சர்
பழனிசாமி வதரிவித்துள்ைார்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ‘சப்சார் குட்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் / யூனியன் பிரததசத்தின் பிரபலமான திருவிழாவாகும்?
அ. மத்திய பிரததசம்
ஆ. அஸ
் ஸாம்
இ. மிதசாரம் 
ஈ. அருணாச்சல பிரததசம்
 ‘சப்சார் குட்’ என்பது மிதசாரம் மாநிலம் முழுவதும் க ாண்டாடப்படும் ஒரு பிரபலமான திருவிழாவாகும்.
வசந்த ாலத்தத வரதவற்கும் த ாக்கில் இவ்விழா க ாண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாதவ அதனுடன்
கதாடர்புதடய பல

லாசார நி ழ்வு ளுடன் மாநில மக் ள் அதனவரும் க ாண்டாடுகின்றனர்.

தசராவ் (பாரம்பரிய மூங்கில் டனம்) உள்ளிட்ட டன மற்றும் இதசநி ழ்வு ளில் மக் ள் அதனவரும்
திரளா ப் பங்த ற்கின்றனர்.

2.அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் தமம்பட்ட ஆய்வு

தள தமற்க ாள்ளும் நிறுவனத்தின் (IASST)

அண்தமய ஆய்வின்படி, ‘Endophytic Actinobacteria’ஐ பயன்படுத்துவதன்மூலம் எந்தத் தாவரத்தில் தவதி
உரத்தின் பயன்பாடு தள குதறக் முடியும்?
அ. கரும்பு
ஆ. ததயிலல 
இ. பருத்தி
ஈ. காப்பி
 க ள ாத்தியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் தமம்பட்ட ஆய்வு தள தமற்க ாள்ளும்
நிறுவனத்தின் (IASST) ஆராய்ச்சியாளர் ள், ‘எண்தடாதபடிக் ஆக்டிதனாபாக்டீரியா’வில் பூஞ்தசக்
ாளான் வளர்ச்சிதய எதிர்க்கும் கசயற்கூறு ள் இருப்பததக்

ண்டறிந்துள்ளனர். ‘எண்தடாதபடிக்

ஆக்டிதனாபாக்டீரியா’தவப் பயன்படுத்துவதன்மூலம், ததயிதலத்ததாட்டப்பயிரில், தவதியுரங் ளின்
பயன்பாடு தளக் குதறக் முடியும் என்பததயும் அவர் ள் ண்டறிந்துள்ளனர்.
 IASST என்பது அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துதறயின்கீழ் இயங்கிவரும் ஒரு தன்னாட்சிமிக்
நிறுவனமாகும். இக் ண்டுபிடிப்பு, பூச்சிக்க ால்லி பயன்பாட்தடக் குதறக் வும், இயற்த

முதறயில்

விதளவிக் ப்பட்ட ததயிதலயின் ஏற்றுமதிதய பல ாடு ளுக்கு அதி ரிக் வும் உதவும்.

3.அண்தமயில்

எந்தத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இந்தியப்பிரிவின் த வல் கதாடர்பு இயக்கு ரா

பிபாஷா சக் ரவர்த்தி நியமிக் ப்பட்டார்?
அ. அதமசான்
ஆ. தபஸ
் புக் 
இ. கூகிள்
ஈ. லமக்தராசாப்ட்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 CISCO’இன் முன்னாள் நிர்வாகி பிபாஷா சக் ரவர்த்தி, சமீபத்தில், தபஸ்புக் இந்தியாவின் புதிய த வல்
கதாடர்புத்ததலவரா

நியமிக் ப்பட்டார். தபஸ்புக் இந்தியாவில் த வல் கதாடர்பு இயக்கு ரா

தனது

புதிய பாத்திரத்தின்கீழ், இந்தியாவில் கபருநிறுவன த வல் கதாடர்பு மற்றும் மக் ள் கதாடர்பு தள
பிபாஷா சக் ரவர்த்தி வழி டத்துவார். தபஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய இரண்டின் இந்தியப்
பிரிவு த வல் கதாடர்புத்துதறதயயும் அவதர த யாளுவார்.

4. ‘முழு மரபணு கதாடர்வரிதசயாக்

ம்’ ஆராய்ச்சியுடன் கதாடர்புதடய துதற எது?

் லம
அ. தேளாண
ஆ. மரபியல் 
இ. சுற்றுச்சூழல்
ஈ. ஆற்றல்
 ‘GenomeIndia: Cataloguing the Genetic Variation in Indians’ என்ற மரபணு ஆராய்ச்சித் திட்டத்தத, 3
ஆண்டு ாலத்திற்கு தமற்க ாள்வதற்கு, 20 நிறுவனங் ளுக்கு, உயிரித்கதாழில்நுட்பத்துதற அனுமதி
தந்துள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ்,

ாட்டின் பலதரப்பட்ட மக் ள் சமூ த்தத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்

10,000 பர் தள பகுப்பாய்வு கசய்யும், ‘Whole Genome Sequencing’ தமற்க ாள்ளப்படவுள்ளது. இதன்
விதளவா

வரும் த வல் தளக்க ாண்டு, எதிர் ாலத்தில் மானுட மரபியல் குறித்த ஆராய்ச்சிதய

கசயல்படுத்த முடியும் மற்றும் த ாய் ளுக் ான துல்லியமான த ாயறிதல் தள உருவாக்

5.அயல்

முடியும்.

ாட்டு பங் ளிப்பு தளப் கபறுவதற் ான ஓர் அதமப்பின் உரிதமகுறித்த, உச்சநீதிமன்றத்தின்

அண்தமய தீர்ப்பின் பின்னணியில், FCRA என்பது எததக் குறிக்கிறது?
அ. அயல்நாட்டு நாணய (ஒழுங்குமுலற) சட்டம்
ஆ. அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுலற) சட்டம் 
இ. அயல்நாட்டு நாணய (உாிலமகள்) சட்டம்
ஈ. அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (உாிலமகள்) சட்டம்
 கபாது லனுக் ா , ‘ தடயதடப்பு’ மற்றும் ‘தவதலநிறுத்தம்’ தபான்ற நியாயமான எதிர்ப்பின்
வழிமுதற தளக்க ாண்டு தபாராடும் கபாதுமக் தள ஆதரிக்கும் ஓர் அதமப்பு, அயல் ாட்டு நிதிதயப்
கபறுவதற் ான நியாயமான உரிதமதய இழக்
தீர்ப்பளித்தது. ஆனால், அரசியல்

முடியாது என இந்திய உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில்

ட்சி ளால், அயல் ாட்டு நிதிதயப் கபறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும்

நிறுவனங் ள் அதனத்தும், அயல் ாட்டு பங் ளிப்பு (ஒழுங்குமுதற) சட்டத்தின்கீழ் மி க் டுதமயான
டவடிக்த

ளுக்கு ஆளாகும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கதரிவித்துள்ளது.

 அயல் ாட்டு நிதிப்பங் ளிப்தப ஏற்றுக்க ாள்வததயும் பயன்படுத்துவததயும்

ட்டுப்படுத்துவதற் ா ,

டந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்தச்சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
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6.அண்தமயில் மறுசீரதமக்

மார்ச்
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ப்பட்ட, ததசிய தபரிடர் அபாயக் குதறப்புக் ான அதமப்பின் ததலவர் யார்?

அ. மத்திய உள்துலற அலமச்சா் 
ஆ. மத்திய பாதுகாப்பு அலமச்சா்
இ. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சா்
ஈ. மத்திய நிதியலமச்சா்
 ததசிய தபரிடர் அபாயக் குதறப்புக் ான அதமப்பின் (National Platform for Disaster Risk Reduction
ததலவரா மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித்சா நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். உள்துதற அதமச்ச த்தின்
ட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த அதமப்தப டுவணரசு, முழுதமயா மாற்றியதமத்துள்ளது.
 NPDRR’இன் துதணத்ததலவர் ளா உள்துதற அதமச்ச த்தில் உள்ள தபரிடர் தமலாண்தமக்குப்
கபாறுப்பான இதணயதமச்சர் மற்றும் ததசிய தபரிடர் தமலாண்தம ஆதணயத்தின் துதணத்
ததலவர் ள் ஆகிதயார் உள்ளனர்.மத்திய பாது ாப்பு அதமச்சர் இராஜ் ாத் சிங், மத்திய நிதியதமச்சர்
நிர்மலா சீதாராமன், மத்திய கவளியுறவு அதமச்சர் கெய்சங் ர் உள்ளிட்தடார், இந்த அதமப்பின் பிற
உறுப்பினர் ளா நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.

7.மத்திய கபண்

ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்ச மானது எந்தப் பன்னாட்டு அதமப்தபாடு

இதணந்து, “பணியின் எதிர் ாலம்: இந்தியாவின் கதாழிலாளர்பதடயில் கபண் ள்” என்ற விவாதத்தத
ஏற்பாடு கசய்தது?
அ. உலக ேங்கி 
் கள்
ஆ. ஐ.நா. பபண
இ. ஐக்கிய நாடுகள் அலே
ஈ. பன்னாட்டுத் பதாழிலாளா் அலமப்பு
 மத்திய கபண் ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்ச மானது உல

வங்கியுடன் இதணந்து

புது தில்லியில், “The Future of Work: Women in India’s Workforce” என்ற ததலப்பில் ஒரு விவாதத்தத
ஏற்பாடு கசய்தது. உல

வங்கியின் இந்திய இயக்கு ர் Dr. ெுதனத்

மல் அ மதுவுடன் இதணந்து

மத்திய கபண் ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்சர் ஸ்மிருதி ெூபின் இரானி இந்நி ழ்தவத்
கதாடங்கிதவத்தார். டப்பாண்டு (2020) சர்வததச கபண் ள்

ாள் க ாண்டாட்ட நி ழ்வு ளின் ஒரு

பகுதியா , வணி ம், அரசாங் ம், தனியார் மற்றும் சமூ அதமப்பு ளில் கபண் ளின் சாததன தள
க ளரவிக்கும் வத யில் இந்த நி ழ்வு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டிருந்தது.

8.சர்வததச கபண்

ள் ாதளக் க ாண்டாடுவதற் ா இந்திய இரயில்தவ துதற டத்திய பரப்புதரயின்

ருப்கபாருள் என்ன?
அ. Travel safely

ஆ. Each for Equal 

இ. We are with you

ஈ. He and She
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 சர்வததச கபண் ள்

ாதளக் (மார்ச் 8) க ாண்டாடுவதற் ா

பத்து ாள் நீண்ட பரப்புதரதய

மார்ச்

10 & 11

இந்திய இரயில்தவ மார்ச் 1-10 வதர

டத்திவருகிறது. பாலின சமத்துவத்ததக் குறிக்கும், ‘Each for Equal’

என்பது இப்பரப்புதரயின் ருப்கபாருளாகும். கபண் சாததனயாளர் ளின் எழுச்சியூட்டும்
எடுத்துக்கூறும், #SheInspiresU என்றகவான்றிலும் இந்திய இரயில்தவ

தத தள

வனம் கசலுத்தியது. இந்தப்

பரப்புதரயின்கீழ், கபண் பயணி ளுக்கு பிரத்திதய வசதி தள வழங் வும், இந்திய இரயில்தவயில்
பணிபுரியும் கபண் ஊழியர் ளுக்கு அதி ாரம் வழங் வும் டவடிக்த

9. ‘மாணாக்

ர்

லவாழ்வு அட்தட’ என்ற பள்ளி

லவாழ்வு

ள் எடுக் ப்பட்டன.

ல்வித்திட்டத்தத அண்தமயில் அறிமு ம்

கசய்த மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது?
அ. புது தில்லி
ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீ ா் 
இ. மத்திய பிரததசம்
ஈ. இராஜஸ
் தான்
 ெம்மு– ாஷ்மீரில், அரசுப்பள்ளி ளில் பயிலும் மாணவர் ளின் உடல் லம் மற்றும்

லவாழ்வுக் ா ,

‘மாணாக் ர் லவாழ்வு அட்தட’ என்றகவாரு திட்டத்தத அந்த யூனியன் பிரததசத்தின் துதண நிதல
ஆளு ர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு அண்தமயில் அறிமு ப்படுத்தினார்.
 இந்தப்புதிய திட்டத்தின்மூலம், ஆண்டுததாறும் மாணாக் தர மருத்துவப்பரிதசாததனக்கு உட்படுத்தி,
அவர் ளின் தடுப்பூசி விவரங் ள் அந்த அட்தடயில் பதியப்படும். மாணாக் ரின் உடல் லன்

ண் ா

-ணிக் ப்படுவதால், த ாய் ள் பரவாமல் தடுக் லாம்.

10.அ

ர்தலா மற்றும் த ாெடங் ா ஆகிய இரண்டும், அண்தமயில், அங்கீ ரிக் ப்பட்ட ததரவழி குடிவரவு

தசாததனச்சாவடி ளா அறிவிக் ப்பட்டன. த ாெடங் ா அதமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. நாகாலாந்து
ஆ. தமற்கு ேங்கம் 
இ. அஸ
் ஸாம்
ஈ. தமகாலயா
 இந்தியா-வங் ததச எல்தலயில் அதமந்துள்ள திரிபுராவின் ததல

ரமான அ ர்தலா மற்றும் தமற்கு

வங் த்தின் த ாெடங் ா ஆகிய இரண்டும், கசல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங் ளுடன் இந்திய
ாட்டுக்குள் நுதழய அல்லது கவளிதயறுவதற்க ன அங்கீ ரிக் ப்பட்ட ததரவழி குடிவரவு தசாததன
-ச்சாவடி ளா அண்தமயில் அரசாங் த்தால் அறிவிக் ப்பட்டன.
 உள்துதற அதமச்ச த்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, குடிவரவு பணிய த்தின்கீழ், அ ர்த்தலா மற்றும்
த ாெடங் ாவிற்கு மூத்த குடிவரவு அதி ாரி ள் நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.

டவுச்சீட்டு (இந்தியாவுக்குள்

நுதழதல்) விதி ள், 1950இன்கீழ் இந்தப்பதவி உருவாக் ப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ் ாட்டின் திட்டக்குழு துதணத்ததலவரா

முன்னாள் அதமச்சர் C.கபான்தனயன் நியமனம்

கசய்யப்பட்டுள்ளார். இதற் ான உத்தரதவ திட்டம், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சி ள் துதற கூடுதல்
ததலதமச்கசயலாளர் கெயஸ்ரீ ரகு ந்தன் கவளியிட்டார். தமிழ் ாட்டின் மாநில திட்டக்குழுவானது
முதலதமச்சர் ததலதமயில் கசயல்பட்டு வருகிறது.
 சர்வததச கபண் ள் ாதள முன்னிட்டு த ாதவ - ஈதராடு இதடதய இயங்கும் விதரவு இரயிதல,
கபண் ஊழியர் ள் இயக்கினர்.


ாட்டிதலதய முதன்முதறயா

இந்திய உணவுக் ழ ம் சார்பில் தஞ்சாவூரில் `1.23 த ாடி கசலவில்

‘உணவு அருங் ாட்சிய ம்’ அதமகிறது.
 கபரம்பலூர் மாவட்டம், எதறயூர் சக் தர ஆதலயில் இதண மின்னுற்பத்தி நிதலயம் மற்றும் ஆதல
வீனமயமாக் ப்பட்ட பணி தள கசன்தனயில் உள்ள ததலதமச்கசயல த்திலிருந்து ாகணாலிக்
ாட்சிமூலம் தமிழ் ாட்டின் முதலதமச்சர் பழனிசாமி திறந்துதவத்தார்.
 கசன்தன மா

ராட்சியும், ‘ஸ்டார்ட் இந்தியா’ அறக் ட்டதளயும் இதணந்து கசன்தனயில் கபாது

மக் ளிதடதய தலயுணர்தவ வளர்க்கும் வத யில், ‘ ண்ணகி தல மாவட்டம்’ என்ற திட்டத்தத
கதாடங்கியுள்ளன. தமிழ் ாட்டில் இந்தத்திட்டம் தமற்க ாள்ளப்பட்டுள்ள முதல்
இந்தியாவிதலதய ஐந்தாவது

ரமாகும்.

ரம் கசன்தன. இது

தலதய கபாதுமக் ளிடம் க ாண்டுதசர்ப்பதும், அததன

சமூ முன்தனற்றத்திற் ான ஊட மா பயன்படுத்துவதுதம இத்திட்டத்தின் முக்கிய த ாக் மாகும்.


டப்பாண்டுக் ான, ‘ஒளதவயார் விருது’ திருவண்ணாமதல மாவட்டத்ததச் சார்ந்த ரா. ண்ணகி
என்பவருக்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு, `1 இலட்சத்துக் ான ாதசாதல, 8 கிராம் தங் ப்பதக் ம்,
சான்றிதழ் ஆகியவற்தற தமிழ் ாட்டின் முதலதமச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார்.

 த ாயம்புத்தூதரச் சார்ந்த

ல்வியியல் பட்டதாரி மணி ண்டன் (27), புதுச்தசரியில் பிறந்து அரியலூர்

உட்த ாட்தட அரசாங் ப் பள்ளியில் இரவுக் ாவலரா ப் பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ற இரா.அரிதாசு (71),
திருச்சிராப்பள்ளிதயச் சார்ந்த

ல்லூரி மாணவர் த.ஆதராக்கிய ஆலிவர் இராசா ஆகிய மூவரும்

தமிழ் ாடு அரசின் அ ரமுதலித்திட்ட இயக்

ம் சார்பில், “தூய தமிழ்ப்பற்றாளர்” விருதுக்கு மாநில

அளவில் ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர் ள் மூவரும் யாரிடமும் தயக் மில்லாமல் தூய தமிதழதய
பயன்படுத்தும் ஆர்வத்தினராவர்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

‘I am also digital’ என்ற தலைப்பில், அண்லையில், டிஜிட்டல் கல்வியறிவு குறித்த ஒரு திட்டத்லத

அறிமுகப்படுத்திய ைாநிை அரசு எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. கேரளா 
் ட்
இ. ஜாா்ே்ேண
ஈ. பீோா்
 ககரள ைாநிைம், ‘I am also digital’ என்ற கபரளவிைான டிஜிட்டல் கல்வியறிவு குறித்த பரப்புலரலயத்
ததாடங்கவுள்ளது. அது, ைாநிைத்தின் திட்டங்களால் விலளயும் பல்கேறு நன்லைகலள தபாதுைக்கள்
அறிந்துதகாள்ேலத கநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ளது.
 இந்தப் பரப்புலரலய, தகேல் ததாழில்நுட்பத் துலறயின்கீழ் இயங்கிேரும் ககரள எழுத்தறிவு திட்டம்
ைற்றும் ககரள ைாநிை தகேல் ததாழினுட்பத்திட்டம் ஆகியலே இலைந்து ததாடங்கியுள்ளன. டிஜிட்டல்
ததாழில்நுட்பம் குறித்து தபாதுைக்களுக்கு அறிவுறுத்துேதற்காக இப்பரப்புலர தபாதுைக்கள் பங்ககற்கும்
விதத்தில் ததாடங்கப்படும். இப்பரப்புலர, திருேனந்தபுரம் ைாநகராட்சியில் முன்கனாட்ட அடிப்பலடயில்
ததாடங்கப்பட்டுள்ளது.

2.அண்லையில் எந்நகரத்தில், புதுப்பிக்கப்பட்ட, ‘விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது குறித்த
நிலனவுச்சின்னம்’ இந்திய இராணுேத்தால் திறந்து லேக்கப்பட்டது?
அ. புது தில்லி
ஆ. மும்பப
இ. நாே்பூா்
ஈ. பபங்ேளூரு 
 இந்திய இராணுேத்தின் விநிகயாகம் ைற்றும் கபாக்குேரத்துப் பலடயின் தலைலை இயக்குநரால்
அண்லையில், தபங்களூருவில், புதுப்பிக்கப்பட்ட, ‘விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது
குறித்த நிலனவுச்சின்னம்’ திறந்து லேக்கப்பட்டது. இந்த நிலனவுச்சின்னம், இந்திய இராணுேத்தின்
கழுலதகள் ைற்றும் குதிலரகளின் பங்களிப்பு ைற்றும் கெலேலய (குறிப்பாக இையைலையில் நடந்த
கபாரின்கபாது) குறிக்கிறது.
 இந்த நிலனவுச்சின்னம், இந்திய இராணுேத்தில் விைங்குகள் ேகித்த பங்லக எடுத்துக்காட்டுகிறது.
கைலும், ஒவ்கோர் ஆண்டும் தெப்.26 அன்று விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது குறித்த
நிலனவுநாளாக (Animal Transport Remembrance Day) அனுெரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
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தேளியிடப்பட்ட, ‘Adventures of a Daredevil Democrat’ என்ற நூல், எந்த முன்னாள்

முதைலைச்ெரின் கலதலய விேரிக்கிறது?
அ. பசல்வி.பஜ.பஜயலலிதா
ஆ. மு.ேருணாநிதி
இ. பிஜூ பட்நாயே் 
ஈ. C அச்சுத கமனன்
 ஒடிொ ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதைலைச்ெர் பிஜு பட்நாயக்கின் ோழ்க்லக ைற்றும் பணிகள் குறித்த
சித்திர நூல் ஒன்லற அம்ைாநிைத்தின் தற்கபாலதய முதைலைச்ெரும், பிஜு பட்நாயக்கின் ைகனுைான
நவீன் பட்நாயக்கால் அண்லையில் தேளியிடப்பட்டது. இந்நூல் தேளியீட்டு நிகழ்வில், பை கட்சிகளின்
மூத்த அரசியல் தலைேர்கள் கைந்துதகாண்டனர். பிஜு பட்நாயக்கின் 104ஆேது பிறந்தநாலள ஒடிொ
ைாநிை அரசு தகாண்டாடியது. ஒடிொ ைாநிை அரொங்கம், பிஜு பட்நாயக்கின் பிறந்தநாளான ைார்ச்.5ஆம்
கததிலய, ‘பஞ்ொயத்து ராஜ் தேற்றிநாள்’ எனக் தகாண்டாடுகிறது.

4.தீவிர கைாெடிப்புைனாய்வு அலுேைகத்திற்கான விொரலைக் லககயட்லட தயாரிப்பதற்காக, ெமீபத்தில்
அலைக்கப்பட்ட உயர்ைட்டக்குழுவின் தலைேர் யார்?
அ. N K சிங்
ஆ. U K சின்ஹா
இ. இஞ்பசட்டி சீனிவாஸ
் 
ஈ. தபன் கர
 தீவிர கைாெடிப்புைனாய்வு அலுேைகத்திற்கான விொரலைக் லககயட்லட தயாரிப்பதற்காக, ெமீபத்தில்
12 உறுப்பினர்கள்தகாண்ட ஓர் உயர்ைட்டக்குழுலே அரொங்கம் அலைத்தது. தபருநிறுேன விேகார
அலைச்ெகம் அண்லையில் தேளியிட்ட உத்தரவின்படி, தபருநிறுேன விேகாரச் தெயைாளர் இஞ்தெட்டி
சீனிோஸ் இக்குழுவின் தலைேராக இருப்பார். தெல்ோக்காளர் குற்றங்களுக்கு எதிராக பயனுள்ள
விொரலைகள் ைற்றும் ஆய்வுகள் தெய்ேதற்கான விரிோன லககயட்லட இந்தக் குழு உருோக்கும்.

5.ெமீபத்தில், ‘நாரி ெக்தி புரஸ்கர்’

விருலதப்தபற்ற அேனி ெதுர்கேதி, பாேனா காந்த் ைற்றும் கைாகனா

சிங் ஜிதர்ோல் ஆகிகயார் எந்தத் ததாழிற்துலறயுன் ததாடர்புலடயேர்கள்?
அ. விபளயாட்டு வீராங்ேபனேள்
ஆ. கபாா் விமானிேள் 
இ. இராணுவ அதிோாிேள்
ஈ. ேடற்பபட மீ ோமன்ேள்
 ெர்ேகதெ தபண்கள் நாலள முன்னிட்டு, குடியரசுத்தலைேர் இராம்நாத் ககாவிந்த், அண்லையில்,
இந்திய விைானப்பலடயின் முதல் தபண் கபார் விைானிகளான அேனி ெதுர்கேதி, போனா காந்த்
ைற்றும் கைாகனா ஜிதர்ோல் உள்ளிட்ட தைாத்தம் 15 கபருக்கு, “தபண்கள் ெக்தி விருது“ ேழங்கினார்.
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 விைானப்பலடயின் கபார்ப்பிரிவில் கொதலன அடிப்பலடயில் தபண்கலள கெர்த்துக்தகாள்ள ைத்திய
அரசு முடிதேடுத்த பிறகு, இேர்கள் மூேரும் இந்திய விைானப்பலடயின் கபார் விைானப்பலடப்பிரிவில்
கெர்த்துக்தகாள்ளப்பட்டனர். இேர்கள், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் MIG-21 இரக விைானத்லத தனியாக
இயக்கியதன்மூைம் இந்தியாவின் முதைாேது தபண் கபார் விைானிகள் என்ற சிறப்லபப்தபற்றனர்.

6.குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுேனங்கள் அலைச்ெகத்தால் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட, ‘தபண் ததாழில்முலன
-கோர்கலள கைம்படுத்துேது குறித்த ைாநாடு’ நலடதபற்ற இடம் எது?
அ. போச்சின்
ஆ. பசன்பன
இ. பஹதராபாத்
ஈ. புது தில்லி 
 FICCI-flo, CII ைற்றும் இந்தியா SME ைன்றம் கபான்ற பல்கேறு ததாழிற்துலற அலைப்புகளுடன்
இலைந்து குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுேனங்கள் (MSME) அலைச்ெகம், ‘தபண் ததாழில்முலனகோலர
கைம்படுத்துேது குறித்த மூன்று நாள் ைாநாட்லட நடத்தியது. ைத்திய MSME அலைச்ெர் நிதின் கட்கரி,
இந்தைாநாட்லடயும், ‘தபண் ததாழில்முலனகோலர கைம்படுத்துேதற்கான உகந்த ேணிகச்சூழல்
அலைப்லப உருோக்குதல்’ குறித்த குழு விோதத்லதயும் ததாடங்கிலேத்தார். இதில், நாட்டின்
அலனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் 300’க்கும் கைற்பட்ட தபண் ததாழில்முலனகோர்கள் பங்ககற்றனர்.

7.தபண் அறிவியைாளர் திட்டம் C (KIRAN IPR) ைற்றும் அறிவியல் கஜாதி ஆகிய இரண்டும், எந்த ைத்திய
அலைச்ெகத்தின் திட்டங்களாகும்?
் ேள் மற்றும் குழந்பதேள் கமம்பாட்டு அபமச்சேம்
அ. பபண
ஆ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அபமச்சேம் 
இ. மனிதவள கமம்பாட்டு அபமச்சேம்
ஈ. திறன் கமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முபனவு அபமச்சேம்
 ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அலைச்ெர் ஹர்ஷ் ேர்தன், 011-26565285 என்றதோரு புதிய
உதவி எண்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். அது, ைாைவிகள், தபண் ஆராய்ச்சியாளர்கள், தபண்
ததாழில்முலனகோர்கள் ைற்றும் அறிவியைாளர்களுக்கு அேர்களின் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப
அலைச்ெகத்தின் திட்டங்கள் ததாடர்பான ககள்விகளுக்கு விலடதபற உதவுேலத கநாக்கைாகக்
தகாண்டுள்ளது.
 தபண் அறிவியைாளர் திட்டம் சி (KIRAN IPR) ைற்றும் புதிதாக ததாடங்கப்பட்ட அறிவியல் கஜாதி திட்டம்
ஆகிய இரண்டும் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அலைச்ெகத்தின் திட்டங்களாகும். அறிவியல் கஜாதி
திட்டத்தின்கீழ், கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபண்டிர்க்கு IIT’கள், NIT’கள் & பிற முன்னணி நிறுேனங்களில்
நடக்கும் அறிவியல் முகாம்களில் கைந்துதகாள்ள உதவிகள் ேழங்கப்படும்.
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8.அண்லையில் காைைான ஹன்ஸ் ராஜ் பரத்ோஜ், எந்த இைாக்காவின் முன்னாள் ைத்திய அலைச்ெராக
இருந்தார்?
அ. பாதுோப்பு
ஆ. சட்டம் மற்றும் நீ தி 
இ. நிதி
ஈ. பவளியுறவு
 இந்திய கதசிய காங்கிரலைச் ொர்ந்த இந்திய அரசியல்ோதியான ஹன்ஸ் ராஜ் பரத்ோஜ், ெமீபத்தில்
காைைானார். அேர், 5 ஆண்டுகாைத்திற்கு ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதித்துலற அலைச்ெராகவும், ஒன்பது
ஆண்டுகாைத்திற்கு இலையலைச்ெராகவும் இருந்தார். அேர், இந்தியாவில் கிராைப்புற நீதிைன்றங்கள்
(கிராை நியாயாையங்கள்) என்ற கருத்லத அறிமுகப்படுத்தினார். கர்நாடகம் & ககரள ைாநிைத்தின்
ஆளுநராகவும் அேர் பணியாற்றியுள்ளார்.

9.

150 ரஞ்சிக்ககாப்லபப் கபாட்டிகளில் விலளயாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் யார்?

அ. திகனஷ் ோா்த்திே்
ஆ. பாா்த்திவ் பகடல்
இ. வாசிம் ஜாபா் 
ஈ. இா்பான் பதான்
 150 ரஞ்சிக்ககாப்லபப் கபாட்டிகளில் விலளயாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் - முன்னாள் இந்திய
ததாடக்க ஆட்டக்காரர் ோசிம் ஜாபர் ஆோர். ரஞ்சிக்ககாப்லப ேரைாற்றில் அதிக இரன்கள் எடுத்த வீரர்
ஆோர். அலனத்து ேலகயான விலளயாட்டுகளிலிருந்தும் ஓய்வுதபறுேதாக அறிவித்த காரைத்தால்,
ஜாபர் ெமீபத்திய தெய்திகளில் இடம்தபற்றார். அேர், 50.67 ெராெரியுடன் 19,410 இரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
ஜாபர் தனது முதல் தர கிரிக்தகட் ோழ்க்லகயில், 57 ெதங்கலளயும் 91 அலரெதங்கலளயும் அடித்தார்.

10.

Business Line Changemaker விருதுகளில், ‘ஆண்டின் கெஞ்ச்கைக்கர்’ என அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய

விலளயாட்டு ஆளுலை யார்?
அ. P V சிந்து
ஆ. கமாி கோம்
இ. டூட்டி சந்த் 
ஈ. ஹிமா தாஸ
்
 புது தில்லியில் நலடதபற்ற நடப்பாண்டு (2020) ‘Business Line Changemaker’ விருதுகள் ேழங்கும்
விழாவின்கபாது, ெமுதாயத்தில் தபருைாற்றத்லதக்தகாண்டுேந்ததற்காக, இந்திய தடகள வீராங்கலன
டூட்டீ ெந்த், ISRO (இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லையம்) உடன் இலைந்து நடப்பாண்டுக்கான (2020)
‘Changemaker’ விருலதப் தபற்றுக்தகாண்டார்.
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 100 மீ., ஓட்டப்பந்தயத்லத தேறும் 11.22 வினாடிகளில் முடித்து கதசிய ொதலன பலடத்தேராோர் டூட்டீ
ெந்த். தற்கபாது, கடாக்கிகயா 2020 ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்கு தகுதிதபறுேதற்கான பயிற்சிலய டூட்டீ ெந்த்
கைற்தகாண்டுேருகிறார்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ்நாட்டில் ஏப்.1 முதல் தெப்.30 ேலர ைக்கள்ததாலக கைக்தகடுப்பு நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு
அரசு அறிவித்துள்ளது. இக்கைக்தகடுப்பின்கபாது 31 ககள்விகள் ககட்கப்பட்டு அதற்கான பதில்கலள
பதிவுதெய்யகேண்டும். அதில், முதல் 5 ககள்விகள் வீடு ததாடர்புலடயதாக இருக்கும். 6 ைற்றும் 7ஆேது
ககள்விகள், அந்த வீடு, ேசிப்பதற்கு பகுதியாக அல்ைது முழுலையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா? என்பது
பற்றியும், 8-10ஆேது ககள்விகள் வீட்டின் தலைேலர பற்றியும், 11-31ஆேது ககள்விகள் வீட்டிலிருக்கும்
ேெதிகள், தபாருட்கள், ொதனங்கள் பற்றியதாகவும் இருக்கும்.
 தமிழ்நாட்டில் உள்ள கலடகள், நிறுேனங்களின் தபயர்ப்பைலககளில் தமிழ் முதன்லையாக இருக்க
கேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

o

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அலனத்து கலடகள், ேணிக நிறுேனங்கள் ைற்றும் உைேகங்களின்
தபயர்ப்பைலக தமிழில் இருக்ககேண்டும் என அரொலைகள் எண் – 3312, நாள்
29.12.1983 ைற்றும் அரொலை எண் 499, நாள் 29.12.1984ஆம் ஆண்டிலிருந்து முலறகய
1948ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கலடகள் ைற்றும் நிறுேனங்கள் விதிகளிலும், 1959ஆம் ஆண்டு
தமிழ்நாடு உைேகங்கள் விதிகளிலும் திருத்தங்கள் கைற்தகாள்ளப்பட்டு நலடமுலறபடுத்
-தப்பட்டு ேருகிறது.

o

கைற்படி அரொலைகளின்படி கலடகள், ேணிக நிறுேனங்கள் ைற்றும் உைேகங்களின்
தபயர்ப்பைலகயில் தமிழ் எழுத்துக்கள் முதன்லையாக இருக்ககேண்டும். பிற தைாழிகள்
தபயர்ப்பைலகயில் பயன்படுத்தப்பட்டால், ஆங்கிை தைாழி இரண்டாேது இடத்திலும் பிற
தைாழிகள் மூன்றாேது இடத்திலும் இருக்ககேண்டும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பஞ்சாப்

மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்திய, “Cova Punjab” என்ற அலலபபசி சசயலி, எந்த ப ாய்குறித்த

விழிப்புணர்லைப் பரப்புைலத ப ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது?
அ. கால் மற்றும் வாய் ந ாய்
ஆ. ககாநரானா வவரஸ
் 
இ. பன்றிக் காய்ச்சல்
ஈ. மநலாியா
 சகாபரானா லைரசுக்கு எதிராக எடுக்க பைண்டிய முன்சனச்சரிக்லககள் குறித்து விழிப்புணர்லைப்
பரப்புைதற்காக பஞ்சாப் மாநில அரசாங்கம், அண்லமயில், “Cova Punjab” என்ற அலலபபசி சசயலிலய
அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தச்சசயலிலய, மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப லத்துலறயுடன் இலணந்து
அம்மாநிலத்தின் அரசு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் குலறதீர் துலற உருைாக்கியுள்ளது.
 இந்தச்சசயலியில், அரசால் ைழங்கப்பட்ட ப ாய்த்சதாற்று அறிகுறிகலள சரிபார்த்துக்சகாள்ைதற்கான
ைசதியும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பமலும், அருகிலுள்ள மருத்துைமலனலயயும் இது பரிந்துலரக்கிறது.

2.

Lt.Gen KJS தில்லான், அண்லமயில் எந்த அலமப்பின் தலலலம இயக்கு ராக நியமிக்கப்பட்டார்?

அ. புலனாய்வுப் பணியகம்
ஆ. பாதுகாப்புப் புலனாய்வு அவமப்பு 
இ. மத்திய புலனாய்வுப் பிாிவு
ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிாிவு
 Lt.Gen KJS தில்லான், முப்பலடக்கும் தகைல் பசகரிக்கும் பாதுகாப்புப்புலனாய்வு அலமப்பின் தலலலம
இயக்கு ராகவும், ஒருங்கிலணந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் (புலனாய்வு) துலணத்தலலைராகவும்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அைர், இராணுைத்தின் 15ஆைது பிரிவின் முன்னாள் தலலைராக இருந்தார்.
இந்நியமனத்தின்மூலம், Lt. General AS பபடிலய அடுத்து KJS தில்லான் இப்பதவிக்கு ைந்துள்ளார்.
முப்பலடகளிலிருந்தும் உளவுத்துலற தகைல்கலள லகயாளுைபத இப்பதவிக்கான சபாறுப்பாகும்.

3. ‘ஷாதி பாக்யா திட்டம்’ என்பது எந்த மாநிலத்தின் திட்டமாக இருந்தது?
அ. பீகாா்
ஆ. ஒடிசா
இ. கா் ாடகம் 
ஈ. மகாராஷ்டிரா
 கர் ாடக மாநில அரசு, அண்லமயில், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் அம்மாநிலத்தில் சதாடங்கப்பட்ட, ‘ஷாதி
பாக்யா திட்டத்லத’ நிறுத்தியது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், இசுலாமிய மணப்சபண்களுக்கு, ஆதார் மற்றும்
ைறுலமக் பகாட்டுக்குக் கீழுள்ள குடும்பத்தினருக்கான அட்லடகலளச் சமர்ப்பிக்கும்பபாது திருமணச்
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சசலவுகளுக்காக `50,000 நிதியுதவி ைழங்கப்பட்டுைந்தது. இந்தத்திட்டத்திற்காக, முந்லதய கூட்டணி
அரசு, `60 பகாடி நிதி ஒதுக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

4.இந்திய சைளியுறவு அலமச்சகத்தின் இ-வித்யபாரதி & இ-ஆபராக்கிய பாரதி (e-VBAB) ச

ட்சைார்க்

திட்டத்தில், அண்லமயில் பதினாறாைது உறுப்பினராக இலணந்த ாடு எது?
அ. கசனகல்
ஆ. தி காம்பியா 
இ. கானா
ஈ. சாம்பியா
 சதாலலத்சதாடர்பு ஆபலாசகர்கள் இந்தியா லிமிசடட் (TCIL) ஆனது, அண்லமயில், இந்திய சைளியுறவு
அலமச்சகத்தின் இ-வித்யபாரதி மற்றும் இ-ஆபராக்கியபாரதி (e-VBAB) ைலலயலமப்புத் திட்டத்தில்
காம்பியாலை பங்பகற்கச் சசய்ைதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டது.
 இத்திட்டத்தில் பங்பகற்கும் பதினாறாம் ாடு காம்பியா ஆகும். TCIL என்பது e-VBAB ைலலயலமப்புத்
திட்டத்லதச் சசயல்படுத்தும் நிறுைனமாகும். இது, ஆப்பிரிக்க ாடுகளுக்கு சதாலலமருத்துைம் மற்றும்
சதாலலதூர கல்விச்பசலைகலள ைழங்குைலத ப ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.

5.தாராமதி & பிபரமாமதியின் கல்லலறகள், எந்த இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதசத்தில் உள்ளன?
அ. புது தில்லி
ஆ. உத்தரபிரநதசம்
இ. கதலுங்கானா 
ஈ. மகாராஷ்டிரா
 குதுப் ஷாகி கல்லலற ைளாகத்திற்குள் உள்ள தாராமதி & பிபரமாமதி ஆகிபயாரின் கல்லலறகளுக்கு
அசமரிக்கா ைழங்கிய நிதியுதவித்திட்டம் நிலறைலடந்ததாக இந்தியாவுக்கான அசமரிக்க தூதுைர்
சகன்னத் ஜஸ்டர் அறிவித்தார்.
 இவ்விரு கல்லலறகளும், சதலுங்கானாவின் தலல கரமான லைதராபாத்தில் அலமந்துள்ள 17ஆம்
நூற்றாண்லடச் சார்ந்த கல்லலறகளாகும். கடந்த 2019 பிப்ரைரியில், அகா கான் அறக்கட்டலளயுடன்
கூட்டிலணந்து கலாசார பாதுகாப்பிற்கான தூதர்கள் நிதியத்தின்மூலம் அசமரிக்க தூதர் சகன்னத்
ஜஸ்டர், $103,000 மானியத்லத அறிவித்தார். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டில், கல்லலற கட்டலமப்புகலள
ைலரபடமாக்குைதற்கும் ஆைணப்படுத்துைதற்கும் இபதபபான்ற மானியத்லத அலை சபற்றன.

6.

டப்பாண்டு (2020) சர்ைபதச சபண்கள் ாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?

அ. Think Equal, Build Smart, Innovate for Change
ஆ. I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights 
இ. Time is now: Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives
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ஈ. Role of Women in Addressing Climate Change
 ஆண்டுபதாறும் மார்ச் 8 அன்று சர்ைபதச சபண்கள் ாள் உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “I
am Generation Equality: Realizing Women’s Rights” என்பது

டப்பாண்டில் ைரும் இந் ாளுக்கான,

கருப்சபாருளாகும். இக்கருப்சபாருள், ஐக்கிய ாடுகளின் சபண்கள் அலமப்பின், “Generation Equality”
என்ற பரப்புலரக் கருப்சபாருளுக்கு இணங்க உள்ளது.
 இந் ாள், சபய்ஜிங்கில், சபண்கள் பற்றிய ான்காைது உலக மா ாட்டில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சபய்ஜிங்
பிரகடனம் மற்றும் சசயல்பாட்டுக்கான தளத்தின் 25ஆைது ஆண்டு நிலறலைக்குறிக்கிறது. “Each For
Equal” என்பது இந் ாளில் பமற்சகாள்ளப்படும் பரப்புலரக்கான கருப்சபாருளாகும்.

7.அங்கிதா சரய்னா சதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது?
அ. பூப்ப ் து
ஆ. கடன்னிஸ
் 
இ. ஸ
் குவாஷ்
ஈ. நடபிள் கடன்னிஸ
்
 அங்கிதா சரய்னாவின் அபார இரட்லட சைற்றியால் முதன்முலறயாக சபடபரஷன் பகாப்லப
சடன்னிஸ் பபாட்டியில் உலக சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதிசபற்று ைரலாறு பலடத்துள்ளது. துபாயில்
லடசபற்ற ஆட்டத்தில் சீனா, இந்தியா, சதன்சகாரியா, இந்பதாபனசியா, லதைான், உஸ்சபகிஸ்தான்
உள்ளிட்ட மகளிர் அணிகள் கலந்துசகாண்டன. இதில் சீனாவிடம் மட்டும் இந்தியா பதால்விகண்டது.
உஸ்சபகிஸ்தான், சதன்சகாரியா, சீனலதபப உள்ளிட்ட அணிகலள வீழ்த்தியது. இரட்லடயர் பிரிவில்,
சானியா மிர்சா இந்தியாலை பிரதிநிதித்துைப்படுத்தினார்.

8.

ICC சபண்கள் T20 உலகக்பகாப்லப அணியில் இடம்சபற்ற ஒபர இந்திய வீராங்கலன யார்?

அ. ஹா்மன்பிாீத் ககளா்
ஆ. ஷபாலி வா்மா
இ. பூனம் யாதவ் 
ஈ. ஸ
் மிருதி ம ் தனா
 T20 உலகக்பகாப்லப சதாடருக்கான ICC-XI அணியில் இந்திய வீராங்கலன பூனம் யாதவ் மட்டும்
இடம்பிடித்துள்ளார். 12ஆைது வீராங்கலனயாக இந்தியாவின் ஷபாலி ைர்மா பதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார்.
பூனம் யாதவ், சமாத்தம் 10 விக்சகட் எடுத்திருந்தார். ஆஸ்திபரலியாவுக்கு எதிரான லீக் பபாட்டியில் 4
விக்சகட் வீழ்த்தி, சதாடலர சைற்றியுடன் சதாடங்க உதவினார். மற்சறாரு இந்திய வீராங்கலனயான
ஷபாலி ைர்மா, சமாத்தம் 163 ரன்கள் குவித்து, ICC T20 தரைரிலசயில் முதலிடத்லத எட்டினார்.
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“மிஷன் சக்தி” என்றலழக்கப்படும் சுயவுதவிக்குழுவுக்கு, பிரத்பயகத் துலறசயான்லற அலமப்பதற்கு

முடிவுசசய்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. நமற்கு வங்கம்
ஆ. நகரளா
இ. ஒடிசா 
ஈ. ஆ ் திர பிரநதசம்
 ஒடிசா மாநில முதலலமச்சர்

வீன் பட் ாயக், அண்லமயில், “மிஷன் சக்தி” என்றலழக்கப்படும் சுய

உதவிக்குழுவுக்கு பிரத்பயகத் துலறசயான்லற அலமக்கும் முதல் மாநிலமாக ஒடிசா இருக்கும் என்று
அறிவித்தார். இந்தப்பிரத்பயகத் துலறயுடன் கூடுதலாக, மாநிலத்தின் அலனத்து தாய்மார்கள் மற்றும்
குழந்லதகளின் ஊட்டச்சத்து பமம்பாட்லட லமயமாகக்சகாண்ட ஓர் ஊட்டச்சத்துத்திட்டத்லதயும் அந்த
மாநில அரசு அண்லமயில் அறிமுகப்படுத்தியது.

10.பதர்தல் முலறபகடுகலளத் தடுப்பதற்கான, ‘NIGHA’ என்னும் அலலபபசி சசயலி (app) என்பது எந்த
மாநிலத்தின் முன்சனடுப்பாகும்?
அ. பஞ்சாப்
ஆ. இராஜஸ
் தான்
இ. குஜராத்
ஈ. ஆ ் திர பிரநதசம் 
 ஆந்திர பிரபதச மாநில அரசு, அண்லமயில், ‘NIGHA’ என்னும் ஓர் சசயலிலய அறிமுகப்படுத்தியது. இது,
பதர்தலின்பபாது ஏற்படும் முலறபகடுகலளத் தடுப்பலத ப ாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. இச்சசயலியின்
மூலம், எந்தசைாரு பரும், பரப்புலரயின்பபாதான ஊழல் அல்லது முலறபகடுகள் குறித்து புகார்கலள
பதிவுசசய்யலாம். சபாதுமக்களால் அனுப்பப்படும் நிழற்படங்கள், ஒலிக்பகாப்பு அல்லது காசணாளிப்
பதிவுகளுடன், அதற்குரிய டைடிக்லககள் அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 சசன்லனயில் மா கர பபருந்துகள் ைருைலத பயணிகள் அறிந்துசகாள்ளும் ைலகயில், ‘சபலா’ என்ற
புதிய சசயலி அறிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பயணிகள், பபருந்துகளின் ைருலக, ைழித்தட
நிறுத்தங்கள், எவ்ைளவு ப ரத்துக்குள் ைரும் பபான்ற விைரங்கலள சதரிந்துசகாள்ளமுடியும்.
 உலகளாவிய சிறந்த உயர்கல்வி நிறுைனங்களின் QS தரைரிலசப்பட்டியலில் சசன்லன அண்ணா
பல்கலலக்கழகம் கடந்த ஆண்லடவிட 24 இடங்கள் முன்பனறி 373ஆைது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது.
இபதபபால், சமட்ராஸ் IIT’உம் 7 இடங்கள் முன்பனறி, 88ஆைது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

மார்ச்

14

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அனைத்து சேமிப்பு வங்கி கணக்குகளுக்குமாை குனைந்தபட்ே இருப்புத்ததானக சதனவனை தள்ளுபடி
தேய்த இந்திை தபாதுத்துனை வங்கி எது?
அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
ஆ. பாரே ஸ
் தேே் வங்கி 
இ. யூனியன் தபங்க் ஆப் இந்ேியா
ஈ. கனரா வங்கி
 பாரத ஸ்சேட் வங்கியில் (SBI) 44.51 சகாடி சேமிப்புக்கணக்குகள் உள்ளை. தமட்சரா நகரங்களில் `3
ஆயிரமும், இதர நகரங்களில் `2 ஆயிரமும், ஊரக பகுதிகளில் ஆயிரம் ரூபாயும் இந்தக்கணக்குகளில்
குனைந்தபட்ே இருப்பு னவத்திருக்க சவண்டியிருந்தது. அப்படி னவத்திருக்காவிட்ோல், `5 முதல் `15
வனர (வரிகள் தனி) அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நினையில், எல்ைா சேமிப்புக்கணக்குகளிலும்
குனைந்தபட்ே இருப்னப னவத்திருக்க சதனவயில்னை எை பாரத ஸ்சேட் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
 குறுந்தகவல் (SMS) அனுப்புவதற்காை கட்ேணமும் இரத்துதேய்ைப்பட்டுள்ளது. அசதசவனள, சேமிப்புக்
கணக்குக்காை வட்டி விகிதத்னத ஒசர மாதிரிைாக 3 ேதவீதமாக குனைத்துள்ளது. அதுசபால், பல்சவறு
காை அளவிைாை னவப்புநிதி திட்ேங்களுக்காை வட்டி விகிதங்கனளயும் 0.15% வனர குனைத்துள்ளது.

2.உைக தபாருளாதார மன்ைம் (World Economic Forum) தைது புதிை 115 இளம் ேர்வசதேத் தனைவர்களின்
பட்டிைனை தவளியிட்ேது. இப்பட்டிைலில் இேம்தபற்றுள்ள இந்திைர்களின் எண்ணிக்னக?
் டு
அ. இரண
ஆ. ஐந்து 
இ. பே்து
ஈ. பேினான்கு
 உைக தபாருளாதார மன்ைம் (WEF) தைது புதிை 115 இளம் ேர்வசதேத்தனைவர்களின் பட்டிைனை
தவளியிட்டுள்ளது. இந்தப்பட்டிைலின்படி, 52 நாடுகனளச்சேர்ந்த நாற்பது வைதிற்குட்பட்ே இந்த இளம்
உைகளாவிை தனைவர்கள், உைகத்னதசை மாற்றும் சநாக்கில் அந்தந்தத் துனைகளில் பணிைாற்றி
வருகிைார்கள்; சமலும் அவர்கள், “மாற்ைத்னத உருவாக்குபவர்கள்” என்று அனைக்கப்படுகிைார்கள்.
 னபஜூ வகுப்புகளின் நிறுவைர் னபஜூ இரவீந்திரன், தோமசோவின் இனண நிறுவைர் தகளரவ்
குப்தா, தாரா சிங் வச்ேனி (அந்தாரா சீனிைர் லிவிங்கின் தனைனமச் தேைல் அதிகாரி), விைதி முத்சரஜா
(விைதி ஆர்கானிக்ஸ் லிட்’இை சமைாண்னம இைக்குநர் மற்றும் தனைனமச் தேைல் அதிகாரி) மற்றும்
ஸ்வபன் சமரா (தனைனமச் தேைல் அதிகாரி, IORA சுற்றுச்சூைல் தீர்வுகள்) ஆகிை ஐந்து இந்திைர்களின்
தபைர்கள் இந்தப் தபருனமமிகு பட்டிைலில் இேம்தபற்றுள்ளை.
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ாம் பன்ைாட்டு அனமதி ஆராய்ச்சி நிறுவைத்தின் (SIPRI) புதிை தரவுகளின்படி, கேந்த ஐந்து

ஆண்டுகளில், அதிக அளவில் ஆயுதங்கனள ஏற்றுமதி தேய்த நாடு எது?
அ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 
ஆ. இரஷ்யா
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. சீனா
 ஸ்ோக்ச

ாம் பன்ைாட்டு அனமதி ஆராய்ச்சி நிறுவைத்தின் (SIPRI) புதிை தரவுகளின்படி, கேந்த ஐந்து

ஆண்டுகளில் (2015-2019) அதிக அளவில் ஆயுதங்கனள ஏற்றுமதி தேய்த நாோக ஐக்கிை அதமரிக்க
நாடுகள் உள்ளது. அதன் ஏற்றுமதி 23% அதிகரித்து, அனைத்துைக ஆயுத ஏற்றுமதியில் 36 ேதவீதமாக
உள்ளது. ஐக்கிை அதமரிக்க நாடுகளின் ஆயுத ஏற்றுமதியில் ேரிபாதி மத்திை கிைக்கு நாடுகளுக்குச்
தேன்ைதாகக் கூைப்படுகிைது.
 அனதத்ததாேர்ந்த இேங்களில் இரஷ்ைா, பிரான்ஸ், தஜர்மனி மற்றும் சீைா ஆகிை நாடுகள் உள்ளை.
இந்திைாவுக்காை விற்பனையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்ே காரணத்தால் ரஷ்ைாவிலிருந்தாை ஆயுத இைக்குமதி
18% அளவுக்கு குனைந்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வனர, ேர்வசதே ஆயுத
ஏற்றுமதிைாைது அதற்கு முந்னதை ஐந்தாண்டுகனள ஒப்பிடுனகயில் 5.5% அதிகரித்துள்ளது.

4. COVID-19’க்கு எதிராக அனைத்து வணிக ேமூகத்னதயும் திரட்டுவதற்காக, “COVID Action Platform”
என்ைதவான்னை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பன்ைாட்டு அனமப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. உலக மபாருளாோர ென்றெ் 
இ. பன்னாே்டுச் மசலவாணி அமெப்பு
ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் அமவ
 COVID-19 சநாய்த்ததாற்றுக்கு எதிராக, கூட்டினணந்து ஆதரவளிக்கும் சநாக்கில், அனைத்து வணிக
ேமூகத்னதயும் திரட்டுவதற்காக, உைக தபாருளாதார மன்ைம் ேமீபத்தில் உைக நைவாழ்வு அனமப்பின்
ஆதரவுேன், ‘COVID Action Platform’ என்ைதவான்னை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது உைதகங்குமுள்ள
அரோங்கங்கள் உட்பே அனைத்து வணிகங்கள் மற்றும் ததாழிற்குழுமங்களுக்காக திைந்திருக்கும்.
இது, ‘COVID-19’ னவரஸ் ததாற்னைக் னகைாளுவதற்காை அனைத்துைக நிறுவைங்களின் பல்சவறு
முைற்சிகனளயும் ஒருங்கினணக்கும்.

5.எந்தத் துனண இராணுவப்பனேயின் தனைனம இைக்குநராக SS சதஸ்வால் நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. ெே்ேிய தசெக்காவல் பமே
ஆ. ெே்ேிய மோழிலகங்கள் பாதுகாப்புப்பமே
இ. தேசிய பாதுகாப்புப் பமே
ஈ. எல்மல பாதுகாப்புப் பமே 
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 இந்சதா-திதபத் எல்னை காவல்பனேயின் தனைனம இைக்குநராை SS சதஸ்வால், எல்னை பாதுகாப்பு
பனேயின் தனைவராக, தற்காலிகமாக நிைமைம் தேய்ைப்பட்டுள்ளார்.
 எல்னை பாதுகாப்புப்பனேயின் தனைவர் தபாறுப்பிலிருந்த விசவக் சஜாரி, மத்திை பிரசதே மாநிைத்தின்
காவல்துனை தனைனம இைக்குநராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். உள்துனை அனமச்ேக அறிவிப்பின்படி,
அடுத்து ஒருவர் நிைமிக்கப்படும் வனரயிலும் (அ) அடுத்த உத்தரவு வரும்வனரயிலும் SS சதஸ்வால்
அவரின் இந்தப்தபாறுப்னப கூடுதைாக வகித்து வருவார்.

6.ஆைாவது ேர்வசதே சைாகா நாளின் முதன்னம சதசிை நிகழ்வுகள் நனேதபைவுள்ள இேம் எது?
அ. ராஞ்சி
ஆ. தல 
இ. புது ேில்லி
ஈ. மகளகாே்ேி
 நேப்பாண்டில் (2020) வரும் ஆைாவது ேர்வசதே சைாகா நாளின் முதன்னம சதசிை நிகழ்வுகள், வரும்
ஜூன்.21 அன்று ைோக்கிலுள்ள சைவில் நனேதபறும். இந்த சதசிை நிகழ்வுக்கு, பிரதமர் நசரந்திர சமாடி
தனைனம தாங்குவார் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. சை சபான்ை உைரமாைசதார் இேத்தில் இந்நிகழ்வு
நனேதபறுவது இதுசவ முதல்முனைைாகும். கேந்தாண்டு (2019), ஜார்க்கண்ட் மாநிைத்தின் ராஞ்சியில்
சைாகா நாள் நிகழ்வு ஏற்பாடு தேய்ைப்பட்டு, அதில் பிரதமர் பங்சகற்ைார். முதல் ேர்வசதே சைாகா நாள்,
கேந்த 2015 ஜூன்.21 அன்று உைகம் முழுவதும் கனேப்பிடிக்கப்பட்ேது.

7. 2024ஆம் ஆண்டுக்குப்பின்ைர், அதிபர் சதர்தலில் அதிபனரப் சபாட்டியிே அனுமதிக்கும் மசோதானவ
எந்த நாட்டின் நாோளுமன்ைம் நினைசவற்றியுள்ளது?
அ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்
ஆ. பிாிே்ேன்
இ. இரஷ்யா 
ஈ. சீனா
 இரஷ்ை அதிபர் பதவிக்காைத்திற்காை வரம்னப தளர்த்தும், அரசிைல் ோேை ேட்ேதிருத்தத்திற்கு, ‘டூமா’
எை அனைக்கப்படும் அந்நாட்டு நாோளுமன்ைத்தின், கீைனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூைம்,
விளாடிமிர் புதின், 2036 வனர, பதவியில் நீடிக்க வழி ஏற்பட்டுள்ளது. இம்மசோதா நாோளுமன்ைத்தின்
அதிகாரங்கனள மாற்றி, அதிபர் விளாடிமிர் புதினை 2024ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் அவனர அதிபர்
சதர்தலில் சபாட்டியிே அனுமதிக்கிைது. இது அவரது ஆட்சினை சமலும் இருமுனை நீட்டிக்கக்கூடும்.
 இந்தத்தீர்மாைத்திற்கு ஆதரவாக, 383 வாக்குகள் விழுந்தை. எதிர்த்து ஒரு வாக்குகூே விைவில்னை.
இனதைடுத்து அரசிைல் ோேை ேட்ேதிருத்தம் நினைசவற்ைப்பட்ேதாக அறிவிக்கப்பட்ேது. இதற்கு, சமல்
அனவ ஒப்புதைளித்தபின், ஏப்ரல் 22 அன்று தபாது வாக்தகடுப்பு நனேதபறும். நீதிபதிகனளப் பதவி
நீக்குவது, நாோளுமன்ைத்தில் நினைசவைப்பட்ே ேட்ேத்னத ரத்துதேய்வது சபான்ை அதிகாரங்கனளயும்
அதிபருக்கு வைங்க இந்த மசோதா வழிவனக தேய்யும்.
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அத்வானி தைது முப்பத்து நான்காவது சதசிை பட்ேத்னத தவன்ை சதசிை 6-தரட் ஸ்னூக்கர்

ோம்பிைன்ஷிப்பில், இரண்ோமிேத்னதப் பிடித்த இந்திை வீரர் ைார்?
அ. இஷ்பிாீே் சிங் 
ஆ. ஆேிே்யா தெே்ோ
இ. யாசின் மொ்ச்சன்ே்
ஈ. லக்கி வாே்னானி
 குஜராத் மாநிைம் அகமதாபாத் நகரத்தில் நேந்த சதசிை 6–தரட் ஸ்னுாக்கர் ோம்பிைன்ஷிப் ததாேரில்,
இந்திை வீரர் பங்கஜ் அத்வானி சகாப்னபனை தவன்ைார். இதன் ஆண்களுக்காை இறுதிப்சபாட்டியில்,
மகாராஷ்டிர மாநிைத்தின் இஷ்பிரீத் சிங்னக 7–3 என்ை கணக்கில் தவற்றிதபற்று ோம்பிைன் பங்கஜ்
அத்வானி பட்ேத்னதக் னகப்பற்றிைார். இது, இவரது முப்பத்து நான்காவது சதசிை பட்ேமாகும்.

9.உைக நைவாழ்வு அனமப்பாைது (WHO), ‘COVID-19’ஐ ஒரு ததாற்றுசநாைாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு
முன்ைர், WHOஆல், எந்த சநாய், ததாற்றுசநாைாக (pandemic) அறிவிக்கப்பட்ேது?
அ. H1N1 இன்புளூயன்ஸா 
ஆ. HIV
இ. பன்றிக்காய்ச்சல்
ஈ. ஸ
் பானிய காய்ச்சல்
 உைக நைவாழ்வு அனமப்பாைது (WHO), ‘COVID-19’ஐ ஒரு ததாற்றுசநாைாக (pandemic) அறிவித்தது.
இதற்கு முன்ைர், கேந்த 2009ஆம் ஆண்டில், ‘H1N1 இன்புளூைன்ஸா’ பரவனை WHO ததாற்றுசநாைாக
அறிவித்திருந்தது. தகாள்னளசநாதைான்று (epidemic disease) சபரளவிைாை நிைப்பரப்பில் பரவும்சபாது
(எடுத்துக்காட்ோக பை கண்ேங்களில் பரவும்சபாது) அது, ‘ததாற்றுசநாய்’ என்று அறிவிக்கப்படுகிைது.
அதுசவ, ஒரு சநாைாைது ஒரு குறிப்பிட்ே நிைப்பரப்பில் மட்டும் மிகசவகமாகப் பரவிைால் அது, ‘ஒரு
குறிப்பிட்ே இேத்திற்குரிை தகாள்னளசநாய் (endemic)’ எை வனரைறுக்கப்படுகிைது.

10.கிராம பஞ்ோைத்துகளில் சவளாண் உற்பத்தித்திைனை அதிகரிப்பதற்காக, எந்த இந்திை மாநிைத்துே
-ைாை $80 மில்லிைன் ோைர் கேன் ஒப்பந்தத்தில் உைக வங்கி னகதைழுத்திட்டுள்ளது?
அ. கா்நாேகெ்
ஆ. ஒடிசா
இ. ஹிொச்சலபிரதேசெ் 
ஈ. ெே்ேியபிரதேசெ்
 ஹிமாச்ேைபிரசதே மாநிைத்திலுள்ள சிை கிராம பஞ்ோைத்துகளில், நீர் சமைாண்னம நனேமுனைகனள
சமம்படுத்துவதற்கும், சவளாண் உற்பத்தித்திைனை அதிகரிப்பதற்கும் இந்திை அரசு, ஹிமாச்ேைபிரசதே
மாநிை அரசு மற்றும் உைக வங்கி ஆகிைனவ ேமீபத்தில் $80 மில்லிைன் ோைர் கேன் ஒப்பந்தத்தில்
னகதைழுத்திட்ேை.
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 ஹிமாச்ேைபிரசதே மாநிைத்தில், “வள நினைத்தன்னம மற்றும் காைநினை தநகிழ்திைனுேன்கூடிை
மாைாவாரி சவளாண்னமக்காை ஓர் ஒருங்கினணந்த திட்ேம்” 428 கிராம பஞ்ோைத்துகளில் தேைல்ப
–டுத்தப்படும். இந்தத்திட்ேம், 4 இைட்ேத்துக்கும் சமற்பட்ே சிறு விவோயிகளுக்கு பைைளிக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தீவிர காடுவளர்ப்பு நேவடிக்னககளின் காரணமாக வைப்பரப்பு 2017ஆம் ஆண்டில் 26,281 ே.கி.மீட்ேரில்
இருந்து 2019ஆம் ஆண்டில் 26,364 ே.கி.மீ ஆக அதிகரித்துள்ளது. மரங்கள் பரப்பளவு 2017ஆம் ஆண்டில்
4,671 ே.கி.மீட்ேரிலிருந்து 2019ஆம் ஆண்டில் 4,830 ே.கி.மீ ஆக அதிகரித்துள்ளது. “காடுகளின் வளங்
காட்டி” எை அனைக்கப்படும் புலிகளின் எண்ணிக்னக 2014ஆம் ஆண்டில் 229இலிருந்து 2018ஆம்
ஆண்டில் 264ஆக அதிகரித்துள்ளது.
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