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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அரசாங்கத்தின்

நலவாழ்வு த ாடர்புடடய திட்டங்கடைப்பற்றி மக்களுக்குத் த ரிவிப்ப ற்காக ஆரம்ப

சுகா ார நிடலயங்களில், ‘ஆரராக்ய மித்ரா’டவ நியமிக்க முடிவுதசய்துள்ை மாநில அரசு எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. ஆந்திர பிரததசம்
இ. உத்தர பிரததசம் 
ஈ. பீகாா்
 உத் ரபிரர ச மாநில மு லடமச்சர் ரயாகி ஆதித்யநாத், சமீபத்தில், அரசாங்கத்தின் நலவாழ்வு
த ாடர்பான திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு த ரிவிப்ப ற்காக மாநிலத்தின் அடனத்து ஆரம்ப சுகா ார
டமயங்களிலும் லா ஒரு, ‘ஆரராக்கிய மித்ரா’ நியமிக்கப்படுவ ாக அறிவித் ார். த ாழிற்கல்வி மற்றும்
திறன் ரமம்பாட்டுத்துடற மற்றும் த ாழிலாைர் மற்றும் ரவடலவாய்ப்பு பரிவர்த் டனத் துடறயின்,
‘தகைஷல் சத்ரங்’ திட்டத்ட யும் அவர் த ாடங்கிடவத் ார். இந் த் திட்டம், மாநில இடைஞர்களுக்கு
ரவடலவாய்ப்பு மற்றும் சுயரவடலவாய்ப்புகடை உருவாக்குவட ரநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது.

2.இந்திய

ரிசர்வ் வங்கியின் அண்டமய அறிவிப்பின்படி, 2019-20 ஏப்ரல் மு ல் டிசம்பர் வடரயிலான

நடப்புக்கணக்கு பற்றாக்குடற (தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ச வீ த்தின் அடிப்படடயில்) என்ன?

1%

அ. 1% 
ஆ. 2%
இ. 3%
ஈ. 4%

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்டமய அறிவிப்பின்படி, நடப்புக்கணக்கு பற்றாக்குடறயானது (Current
Account Deficit) தசப்டம்பர் காலாண்டின் தமாத்

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 0.9 ச வீ த்துடன்

ஒப்பிடும்ரபாது டிசம்பர் காலாண்டின் தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.2 ச வீ மாக உள்ைது.
 2018-19ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-டிசம்பர் மா ங்களில் 2.6 ச வீ தமன இருந்

நடப்புக்கணக்கு பற்றாக்கு

-டறடய ஒப்பிடும்ரபாது, 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-டிசம்பர் வடர தமாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில்
அது 1 ச வீ மாகக்குடறந்துள்ைது என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மு ல்
டிசம்பர் வடரயிலான மா ங்களில் $118.9 பில்லியன் டாலர் அைவுக்கு ஏற்பட்ட வர்த் க பற்றாக்குடற
-ரய இ ற்குக் காரணமாக கூறப்படுகிறது.

3.எந்

க் கனிமத்ட

அகழ்ந்த டுக்கும் த ாழிடல, வணிகமயமாக்குவட

முன்தமாழிகின்ற, “கனிம

சட்டங்கள் (திருத் ம்) மரசா ா, 2020”ஐ மாநிலங்கைடவ நிடறரவற்றியுள்ைது?
அ. இரும்பு

ஆ. நிலக்காி 

இ. சசப்பு

ஈ. பாக்சசட்
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 சுரங்க மற்றும் கனிம (ரமம்பாடு & ஒழுங்குமுடற) சட்டம், 1957 மற்றும் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் (சிறப்பு
விதிகள்) சட்டம், 2015 ஆகியவற்றில் திருத் ங்கடை முன்தமாழியும், “கனிம சட்டங்கள் (திருத் ம்)
மரசா ா, 2020”ஐ மாநிலங்கைடவ நிடறரவற்றியது. குடியரசுத் டலவரின் ஒப்பு லுக்குப் பிறகு இச்
சட்டம் நடடமுடறக்கு வரும். இ ன்மூலம், நிலக்கரி உற்பத்தி த ாடர்பான ஏலத்தில் உள்நாடு மற்றும்
தவளிநாடு என அடனத்து வடகயான நிறுவனங்களும் பங்ரகற்க முடியும். இது நிறுவனங்களின்,
“குறிப்பிட்ட இறுதிப்பயன்பாட்டு விதி”டய அகற்றவும் முயற்சி தசய்கிறது.

4.இந்திய

ரிசர்வ் வங்கியின் புனரடமப்புத் திட்டத்தின்படி, எந்

இந்திய நிறுவனம் `7250 ரகாடிடய

YES வங்கியில் தசலுத் வுள்ைது?
அ. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்
ஆ. பாரத ஸ
் தடட் வங்கி 
இ. HDFC வங்கி
ஈ. ICICI வங்கி
 திவால் நிடலயிலிருக்கும் YES வங்கிடய மீட்தடடுக்கும் தபாருட்டு, பார ஸ்ரடட் வங்கி (SBI) `7,250
ரகாடிடய மு லீடு தசய்வ ற்கு அ ன் மத்திய வாரிய தசயற்குழு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. அ ன்படி
தமாத் அைவில், SBI, YES வங்கியின் 725 ரகாடி பங்குகடை, ஒரு பங்கின்விடல `10 என்ற வீ த்தில்
`7,250 ரகாடிக்கு வாங்கவுள்ைது. தமாத் மாக, YES வங்கியின் 49% பங்குகடை SBI வாங்கவுள்ைது.

5.அதிபர் தடானால்ட் டிரம்ப், எந்

நாட்டடத் ாக்குவட த் டுக்கும் தீர்மானத்திற்கு, அதமரிக்க காங்கிரஸ்

ஒப்பு ல் அளித் து?
அ. ஈராக்
ஆ. ஈரான் 
இ. சூடான்
ஈ. லிபியா
 ஈரான் மீது ரபார்த ாடுக்கும் நடவடிக்டகடய எடுக்க, அதமரிக்க அதிபர் தடானால்டு டிரம்ப்புக்கு
கட்டுப்பாடு விதிக்கும் மரசா ாவுக்கு அதமரிக்க காங்கிரஸ் ஒப்பு ல் அளித் து. இந் த் தீர்மானத்தின்படி,
காங்கிரஸின் தவளிப்படடயான வாக்தகடுப்பு இல்லாமல் ஈரானுக்கு எதிராக எந் தவாரு இராணுவ
நடவடிக்டகயும் எடுக்கப்பட மாட்டாது.
 முன்ன ாக, வட பாக் ாத்தில் உள்ை இராணுவத் ைத்தின் மீது ஏவப்பட்ட ஓர் ஏவுகடண, அதமரிக்க
சிப்பாய், ஒரு பிரிட்டிஷ் சிப்பாய் மற்றும் ஒரு அதமரிக்க ஒப்பந் க்காரடரக் தகான்றது. ஈராக்கின் பாக் ாத்
வானூர்தி நிடலயத்தில், ஈரானின் டலடம இராணுவத் ைபதி குவாசிம் சுடலமானிடயக்தகான்ற
ாக்கு லுக்கு, 2020 ஜனவரியில் தடானால்ட் டிரம்ப் உத் ரவிட்டிருந் ார்.
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ால் பாதிக்கப்பட்ட எந் நாட்டிடம் ஒப்படடப்ப ற்காக, இந்திய கடற்படடக்கப்பலான ஷர்துல்,

அத்தியாவசிய உணவு மற்றும் நிவாரணப் தபாருட்கடைக் தகாண்டுதசன்றது?
அ. சமாாீஷியஸ
்
ஆ. மடகாஸ
் கா் 
இ. மதலசியா
ஈ. மாலத்தீ வு
 தவள்ைத் ால் பாதிக்கப்பட்ட மடகாஸ்கருக்கு, இந்தியாவின் சார்பாக, 600 டன் அரிசி & நிவாரணப்
தபாருட்கள் கப்பலில் எடுத்துச்தசன்று இந்திய கப்பற்படட அந்நாட்டு அதிகாரிகளிடம் வழங்கியது.
இந்திய கடற்படடக் கப்பல் (INS) ஷர்துல், இந்திய அரசின் உத் ரவுப்படி 600 டன் அரிசிடய எடுத்துச்
தசன்றது. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மடகாஸ்கரில் அண்டமயில் புயல் தவள்ை பாதிப்பு ஏற்பட்டரபாது
‘ஆபரரஷன் தவண்ணிலா’ என்ற தபயரில் இந்திய கடற்படட உ வியது குறிப்பிடத் க்கது.

7.ரபாட

மருந்து ரமாசடிகளில் ஈடுபட்ட ற்காக, எந் நாட்டின் டகை சம்ரமைனத்திற்கு $10 மில்லியன்

அதமரிக்க டாலடர உலக டகை ஆடணயம் அபரா மாக விதித் து?
அ. சீனா
ஆ. இரஷ்யா 
இ. அசமாிக்கா
ஈ. ஆஸ
் திதரலியா
 ஊக்கமருந்து எதிரான விதிகடை மீறிய ற்காக, உலக

டகை ஆடணயம், இரஷ்யாவின்

டகை

சம்ரமைனத்திற்கு (RusAF) $10 மில்லியன் அதமரிக்க டாலடர அபரா மாக விதித் து. ரடாக்கிரயா
2020 ஒலிம்பிக் மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட சீனியர் நிடல ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்ப ற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடுநிடல டகை வீரர்களின் எண்ணிக்டகடய, உலக டகை ஆடணயம், பத் ாக
நிர்ணயித்துள்ைது. இருப்பினும், பன்னாட்டு நிகழ்வுகளில் ரபாட்டியிடக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட
நடுநிடல விடையாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்டக எதுவும் கட்டுப்படுத் ப்படவில்டல.

8.இந்திய

மருத்துவக் கழகத்தின் உ வியுடன் உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட குளுக்ரகாமீட்டரின்

தபயர் என்ன?
அ. GlucoCheck
ஆ. GluCheck
இ. SugarCheck
ஈ. SuCheck 
 ‘SuCheck’ என்பது முற்றிலும் உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மலிவான குளுரகாமீட்டர் ஆகும்.
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் நிதியு வியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ை இது, பன்னாட்டுத்
ரத்தின்படி சரிபார்க்கப்பட்டர ாடு மாறுபட்ட காலநிடலகளுக்கு ஏற்ற ாகவும் உள்ைது.
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 பரவாரநாய் குறித் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவ ற்கும், தபாதுமக்களிடடரய நலமான பழக்கவழக்க
-ங்கடை அறிவுறுத்துவ ற்குமாக, ‘mDiabetes’ என்ற தசயலி அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ைது.

9.குற்ற பல்முகடம டமயம் (Crime Multi Agency Centre - Cri-MAC) த

ாடர்புடடய அடமப்பு எது?

அ. மத்திய புலனாய்வுப் பிாிவு
ஆ. ததசிய குற்றப்பதிவு பணியகம் 
இ. ததசிய விசாரசண முகசம
ஈ. தபாசதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம்
 ர சிய குற்றப்பதிவு பணியகம் னது முப்பத்ட ந் ாவது த ாடக்க தினத்ட 2020 மார்ச் 12 அன்று
தகாண்டாடியது. இந்நிகழ்ச்சியின் மு ன்டம விருந்தினரான மத்திய உள்துடற இடணயடமச்சர் ஸ்ரீ
நித்யானந்த் ராய் குற்ற பல்முகடம டமயத்ட (Cri-MAC) த ாடங்கிடவத் ார்.
 தகாடூரமான குற்றங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடடயிலான ஒருங்கிடணப்பு த ாடர்பான பிற
பிரச்சடனகள் குறித்

கவல்கடைப் பகிர்ந்துதகாள்வ ற்கான டமயந் ான் இது. இடணயதவளிக்

குற்றவிசாரடணத ாடர்பான இ-கற்றல் ரசடவகளுக்காக, ர சிய இடணயதவளிக்குற்றம் குறித்
பயிற்சி டமயத்ட யும் (National Cybercrime Training Centre) அடமச்சர் த ாடங்கிடவத் ார்.

10.கிடங்கு

வசதிடய அடமப்ப ற்காக ஒரு சிறப்பு தபாருைா ார மண்டலத்துடன் கூட்டிடணந் மு ல்

இந்திய வானூர்தி நிறுவனம் எது?
் டிதகா
அ. இண
ஆ. ஸ
் சபஸ
் செட் 
இ. விஸ
் டாரா
ஈ. செட் ஏா்தவஸ
்
 குருகிராடமச் சார்ந்

இந்திய வானூர்தி நிறுவனமான ஸ்டபஸ்தஜட், அண்டமயில், ஒரு கிடங்கு,

விநிரயாகம் & வர்த் க வசதிடய அடமப்ப ற்காக GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited (GHASL)
உடனான

னது கூட்டாண்டமடய அறிவித் து. GAHSL என்பது GMR டை ராபாத் பன்னாட்டு

வானூர்தி நிடலய லிட்’க்கு (GHIAL) தசாந் மான ஒரு துடண நிறுவனமாகும். அ ன் த ாழிற்துடற
பூங்காவில் இவ்வசதி அடமக்கப்படவுள்ைது. இந் ஒப்பந் ம் நாட்டில் சரக்குப் ரபாக்குவரத்துத் த ாழிற்
துடறயின் தசயல்பாடுகடை ரமம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 இந்தியாவிரலரய மீகநீைமான தசஞ்சாந்து பாடற ஓவியங்கள், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஜிஞ்சுப்பள்ளி
அருரக, பணிகுண்டு பாடறயின்கீழ் கண்டறியப்பட்டுள்ைன. இது ஓர் அரிய வடக பாடற ஓவியமாகும்.
7 மீ., நீைத்துக்கு குழு நடனம் ரபான்று வடைந்து வடைந்து, தசஞ்சாந்து ஓவியம் காணப்படுகிறது.
இந் ச் தசஞ்சாந்து ஓவியம், சுமார் 4500 ஆண்டுகள் பழடமவாய்ந் து.
 ‘நீராருங் கடலுடுத் ’ என த ாடங்கும், ‘ மிழ்த் ாய் வாழ்த்து’ப்பாடல்

மிழ் தமாழிடய வாழ்த்தி

வணக்கம் தசலுத்தும் பாடலாகும். இந் ப்பாடல், 1970ஆம் ஆண்டு மு ல் பாடப்பட்டு வருவ ால், நம்
இப்பாடலுக்கு தபான்விழா ஆண்டாக நடப்பாண்டு (2020) விைங்குகிறது. ரபராசிரியர்.தப.சுந் ரனார்
எழுதி, கடந் 1891ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட, ‘மரனான்மணீயம்’ என்னும் நாடகநூலில் இப்பாடல்
இடம்தபற்றுள்ைது.
 ‘COVID-19’ (தகாரரானா) டவரடை தபாது சுகா ாரச் சட்டம், 1939இன்கீழ் த ாற்றுரநாய் பட்டியலில்
ரசர்த்து மிழ்நாடு அரசின் அரசி ழில் அறிவிக்டக தவளியிடப்பட்டுள்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

MEIS’ஐ (வாணிபச் சரக்குகள் ஏற்றுமதி ஊக்கமுகத்திட்டம்) மாற்றியமமப்பதற்காக அமமக்கப்பட்ட

RoDTEP திட்டத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தப் புதிய, ‘RoDTEP’ திட்டத்தில்
‘R’ என்பது எமதக்குறிக்கிறது?
அ. Reduction
ஆ. Remission 
இ. Reception
ஈ. Remuneration
 ஏற்றுமதி சரக்குகளுக்கான தீர்மவகள் அல்லது வரிகமள நீக்குவதற்கு (Remission of Duties or Taxes
on Export Products – RoDTEP) மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி,
நிலக்கரி வரி மற்றும் மின்சார தீர்மவகள் பபான்ற வரி மற்றும் தீர்மவகமள ஏற்றுமதியாளர்கள்
திருப்பிச்சசலுத்துவதற்கான ஒரு திட்டந்தான் இது.
 ஏற்றுமதியாளர்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக, கடந்தாண்டில், RoDTEP திட்டத்மத நிதியமமச்சர் நிர்மலா
சீதாராமன் `50,000 பகாடி மதிப்பில் அறிவித்தார். படிப்படியாக அகற்றப்படவுள்ள வாணிபச் சரக்குகள்
ஏற்றுமதி ஊக்கமுகத்திட்டத்துக்குப்பதிலாக RoDTEP திட்டம் சசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.

2.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளால் வழங்கப்படும்
அதிகபட்ச கடன் வரம்பு எவ்வளவு?
அ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 10%
ஆ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 15% 
இ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 20%
ஈ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 25%
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான கடன் வாங்கும் தனிநபர் மற்றும்
குழுவுக்கான வரம்பிமன முமறபய அடுக்கு I மூலதனத்தின் 15% மற்றும் 25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது.
வரம்பில் பமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்தக் குமறப்பு என்பது பபரளவில் கடன்களினால் எழும் ஆற்றல்மிகு
அபாயங்கமளக் குமறக்கும்.
 தற்பபாதுள்ள வரம்புகள் (வங்கியின் சமாத்த மூலதனத்தின் (அடுக்கு I & II மூலதனம்)) கடன் வாங்கும்
தனிநபர்களுக்கு 15% எனவும் குழுவாக கடன்சபறுபவாருக்கு 40% எனவும் உள்ளன. இந்தப் புதிய
வரம்புகமள, வங்கிகள், வரும் 2023 மார்ச் 31ஆம் பததிக்குள் அமல்படுத்தபவண்டும்.
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(mask) மற்றும் மக தூய்மமப்படுத்திமய (sanitizer) எச்சட்டத்தின்கீழ் மவப்பதன்மூலம்,

அவற்மற அத்தியாவசியப்சபாருட்களாக அரசாங்கம் அறிவித்தது?
அ. நுகர்வ ரர் பரதுகரப்புச் சட்டம், 2019
ஆ. அத்தியர சியப் பபரருட்கள் சட்டம், 1955 
இ. பதரற்றுவ ரய் சட்டம், 1897
ஈ. இ ் திய தர ிர்ணயச் சட்டம், 2016
 சகாபரானா மவரஸ் தீவிரமாகப் பரவிவருவமதயடுத்து, அமதத்தடுக்கவுதவும் மக தூய்மமப்படுத்தி
முகக்கவசம், மகயுமற ஆகியவற்மற அத்தியாவசியப்சபாருட்கள் சட்டம், 1955இன்கீழ் சகாண்டுவந்து
மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இவ்வமகப்சபாருட்கமளப் பதுக்குவபதா, விமலமய அளவுக்கு
அதிகமாக உயர்த்தி அறிவிப்பபதா சட்டப்படி குற்றமாகும்.
 இந்தப்சபாருட்களின் விற்பமனமய மாநில அரசுகள் ஒழுங்குபடுத்துவது அத்தியாவசியம். வரும் ஜூன்
30 வமர இந்தப் சபாருட்கள் அமனத்தும் அமனத்து மாநிலங்களிலும், யூனியன் பிரபதசங்களிலும்
அத்தியாவசியப் சபாருட்கள் பட்டியலில் சகாண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

4.ரிசர்வ்

வங்கியானது வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்து புனரமமப்பு நிறுவனங்கள்

ஆகியவற்றால் ‘Ind AS’ஐ சசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கமள சவளியிட்டது. ‘Ind AS’ என்பது
எமதக்குறிக்கிறது?
அ. Indian Accounting Standards 
ஆ. International Accounting Standards
இ. Indian Asset Standards
ஈ. International Asset Standards
 வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்து புனரமமப்பு நிறுவனங்கள், 2019-20ஆம் நிதியாண்டு
முதல் நிதியியல் முடிவுகமள தயாரிக்கும்பபாது இந்திய கணக்கியல் தரநிமலகமள (Ind AS)
சசயல்படுத்துவதற்கான ஒழுங்குமுமற வழிகாட்டுதல்கமள இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சவளியிட்டது.
 இந்திய கணக்கியல் தரநிமலகள் என்பது இந்தியாவிலுள்ள நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட
கணக்கியல் தரமாகும். அமவ, கணக்கியல் தர நிர்ணய வாரியத்தின் பமற்பார்மவயின்கீழ் வழங்கப்ப
-டுகின்றன. நமது தரங்கமள சர்வபதச நிதியியல் அறிக்மக தரநிமலகளுக்கு இமணயாக
சகாண்டுவருவபத Ind As’இன் பநாக்கமாகும்.

5.பசுமம

சநடுஞ்சாமல திட்டத்தில், சநடுஞ்சாமலபயார மரநடுவுக்கும் அதன் பராமரிப்புக்கும் சமாத்த

திட்ட சசலவில் எத்தமன சதவீதம் சசலவிடப்படுகிறது?
அ. 0.5%

ஆ. 1% 

இ. 1.5%

ஈ. 2%
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 `7,660 பகாடி சசலவில் 780 கி.மீ நீள பசுமம பதசிய சநடுஞ்சாமல திட்டத்மத நிர்மாணிப்பதற்கு,
அமமச்சரமவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
 ஹிமாச்சல பிரபதசம், இராஜஸ்தான், உத்தரபிரபதசம் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில்
பல்பவறு பதசிய சநடுஞ்சாமலகமள பமம்படுத்துவதும் இதில் அடங்கும். சமூகத்தின் பங்களிப்புடன்
சநடுஞ்சாமல வழித்தடங்கமள பசுமமயாக்குவமத ஊக்குவிப்பபத, “பசுமம சநடுஞ்சாமலகள் (மர
நடவு, அழகுபடுத்துதல் & பராமரிப்பு) சகாள்மக”யின் பநாக்கம். அமனத்து சநடுஞ்சாமல திட்டங்களின்
சமாத்த திட்டசசலவில் 1% சநடுஞ்சாமலபயார மரநடவுக்கும் அதன் பராமரிப்புக்கும் என ஒதுக்கப்படும்.

6.

YES வங்கியின் புனரமமப்புத் திட்டத்தின்படி, வங்கியின் புதிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் என்ன?

அ. `2,200 வகரடி
ஆ. `4,200 வகரடி
இ. `6,200 வகரடி 
ஈ. `8,200 வகரடி
 YES வங்கிக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கி முன்சமாழிந்த புனரமமப்புத் திட்டத்திற்கு
மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. YES வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் வழங்கும் திறன்
`6,200 பகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமமச்சர் அறிவித்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ்,
SBI, YES வங்கியில், `7,250 பகாடிமய சசலுத்தி அதன் 49% பங்குகமள வாங்கவுள்ளது.
 ICICI வங்கி `1,000 பகாடியும், HDFC வங்கி `1,000 பகாடியும், ஆக்சிஸ் வங்கி `600 பகாடியும் முதலீடு
சசய்யும். சபடரல் வங்கி & பந்தன் வங்கி தலா `300 பகாடி முதலீடு சசய்யும். பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின்
முன்னாள் நிர்வாகப் பணிகளில் ஈடுபடாத தமலவர் சுனில் பமத்தா, YES வங்கியின் நிர்வாகப்
பணிகளில் ஈடுபடாத தமலவராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

7.நலவாழ்வு

ஆபலாசமனகமள அமல்படுத்துவதற்காக, சதாற்றுபநாய் தடுப்புச்சட்டத்மத அரசாங்கம்

நமடமுமறப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு?
அ. 1897 
ஆ. 1921
இ. 1947
ஈ. 1987
 இந்தியாவின் அமனத்து மாநிலங்களும், யூனியன் பிரபதசங்களும் சதாற்றுபநாய் தடுப்புச் சட்டம்,
1897இன் பிரிவு 2இன் விதிகமளச் சசயல்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பிரிவு, மாநில
அரசுகள் / யூனியன் பிரபதசங்களுக்கு சிறப்பு நடவடிக்மககமள எடுக்கவும், எந்தசவாரு பநாய்த்
சதாற்மறயும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு விதிமுமறகமள வகுக்கவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது.
 123 ஆண்டுகள் பழமமயான இந்தச்சட்டத்தில், மக்கள் அல்லது அயல்நாட்டிலிருந்து வரும் எந்தசவாரு
கப்பமலயும் தடுத்துமவப்பதும் அடங்கும். குஜராத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில், காலரா பரவுவமதக்
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கட்டுப்படுத்துவதற்காக, இந்தச் சட்டம், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் சசயல்படுத்தப்பட்டதாக தகவல்கள்
சதரிவிக்கின்றன.

8. ‘பூமி ராஷி’ சதாடர்புமடய மத்திய அமமச்சகம் எது?
் மம மற்றும் உழ ர் ல அமமச்சகம்
அ. வ ளரண
ஆ. உள்துமற அமமச்சகம்
இ. சரமலப் வபரக்கு ரத்து மற்றும் ப டுஞ்சரமல அமமச்சகம் 
ஈ. பு ி அறி ியல் அமமச்சகம்
 ‘பூமி ராஷி’ என்பது சாமலப் பபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்சாமல அமமச்சகத்தால், கடந்த 2018 மார்ச்
மாதத்தில் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு நிலம் மகயகப்படுத்தும் வமலதளம் ஆகும். சபரும்பாலான பநரங்களில்
சசயலாக்க பநரத்மத 2 வாரங்களுக்கும் குமறவாகக்குமறத்ததன் மூலம், பதசிய சநடுஞ்சாமலகளு
–க்கான நிலம் மகயகப்படுத்தும் சசயல்முமறமய இந்தத்தளம் கணிசமாக துரிதப்படுத்தியுள்ளதாக
அவ்வமமச்சகம் அண்மமயில் அறிவித்தது.
 நிலம் மகயகப்படுத்தும் சசயல்முமறயானது சபாது நிதி பமலாண்மம அமமப்புடன் ஒருங்கிமணக்க
-ப்பட்டுள்ளதால் பிமழ இல்லாததாகவும் சவளிப்பமடயானதாகவும் உள்ளது.

9.அம்பபத்கர் இல்ல நிமனவுச்சின்னம் மூடப்படுவமத எதிர்த்து இந்தியா பமல்முமறயீடு சசய்துள்ளது.
இது எந்த நாட்டில் அமமந்துள்ளது?
அ. பிரரன்ஸ
்
ஆ. பிரிட்டன் 
இ. இரஷ்யர
ஈ. ஜப்பரன்
 அம்பபத்கர் இல்ல நிமனவுச்சின்னம் மூடப்பட்டதற்கு எதிராக, பிரிட்டன் அரசாங்கத்திடம், இந்தியா
முமறயிட்டது. அண்மமயில், இங்கிலாந்து இந்த முன்சமாழிமவ ஏற்றுக்சகாண்டு, வடக்கு லண்டனில்
உள்ள அந்நிமனவுச்சின்னம் பார்மவயாளர்களுக்காக திறந்திருக்குசமன அறிவித்தது.
 முன்னதாக, குடியிருப்புப் பகுதிக்கான திட்டமிடல் விதிமுமறகமள அந்நிமனவுச்சின்னம் மீறியதால்
அது மூடப்பட்டது. Dr.பாபாசாபகப் அம்பபத்கர், 1921-22இல் பகம்டனில் உள்ள லண்டன் சபாருளாதாரப்
பள்ளியில் பயின்றபபாது அங்கு வாழ்ந்தார். இந்த வீட்மட, மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு வாங்கி, அதமன
ஒரு நிமனவுச்சின்னமாக புதுப்பித்தது.
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10.சஜய்பதவ் உனத்கட் சதாடர்புமடய பிராந்திய கிரிக்சகட் அணி எது?
அ.

ங்க கிரிக்பகட் அணி

ஆ. பசளரரஷ்டிரர கிரிக்பகட் அணி 
இ. மும்மப கிரிக்பகட் அணி
ஈ. கர் ரடக கிரிக்பகட் அணி
 சஜய்பதவ் உனத்கட் தமலமமயிலான சசளராஷ்டிரா கிரிக்சகட் அணி, அண்மமயில் தனது முதல்
ரஞ்சிக்பகாப்மபமய சவன்றது. ராஜ்பகாட்டின் சசளராஷ்டிரா கிரிக்சகட் சங்க மமதானத்தில், ஐந்தாம்
மற்றும் இறுதிநாளில் நடந்த இறுதிப்பபாட்டியில், வங்க கிரிக்சகட் அணிமய வீழ்த்தி சசளராஷ்டிரா
கிரிக்சகட் அணி பகாப்மபமய சவன்றது. அமரயிறுதிப்பபாட்டி மற்றும் இறுதிப்பபாட்டி இரண்டிலும்
சதமடித்த அர்பிதா வாசாவாடா, சிராக் ஜானி மற்றும் செல்டன் ஜாக்சன் உள்ளிட்ட பல சிறந்த வீரர்கள்
இந்தப் பபாட்டியில் பங்பகற்றிருந்தனர்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 சகாபரானா மவரஸ் அறிகுறி உள்ள இரத்த மாதிரிகள் ஆய்வுசசய்வதற்கான ஆய்வகம் சசன்மனயில்
உள்ள கிங்ஸ் மருத்துவமமன மற்றும் பதனி மருத்துவக் கல்லூரியில் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
நிமலயில், திருவாரூர் மருத்துவக்கல்லூரியில் சகாபரானா மவரஸ் அறிகுறி உள்ள ரத்த மாதிரிகமள
ஆய்வுசசய்வதற்கான ஆய்வகம் அமமக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
 மதுராந்தகத்மத அடுத்த அச்சிறுப்பாக்கத்தில் `1 பகாடி மதிப்பில் இரட்மடமமல சீனிவாசனின்
நிமனவுமண்டபம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நமடசபற்றது. மதுராந்தகம் அருபகயுள்ள
பகாழியாளம் கிராமத்மதச் சார்ந்தவர் இரட்மடமமல சீனிவாசன். இவரது நிமனவாக, `1 பகாடி
மதிப்பில் நிமனவுமண்டபம் கட்டப்படுசமன 2018-19ஆம் நிதியாண்டில் சட்டப்பபரமவக்கூட்டத்
சதாடரில் 110ஆம் விதியின்கீழ் தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் அறிவித்திருந்தார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. “கங்கா அமந்திரன் அபியான்” திட்டத்தை நடத்தும் அதமப்பு எது?
அ. தேசிய தூய்மை கங்மக ேிட்டை் 
ஆ. கங்மக வெள்ள கட்டுப்பாட்டு ேிட்டை்
இ. தேசிய நீ ா் தைை்பாட்டு நிறுெனை்
ஈ. ைே்ேிய நீ ா் ஆமையை்
 நீர்வளத்துதை, ஆறுகள் மமம்பாடு மற்றும் கங்தகயாறு புனரதமப்பு-ஜல் சக்தி அதமச்சகத்தின்கீழ்
சசயல்படுத்ைப்படும் மைசிய தூய்தம கங்தக திட்டமானது அைன் படகுப்பயணத்திட்டத்தை, “கங்தக
அமந்திரன் அபியான்” என்ை சபயரில் ஏற்பாடு சசய்ைது. மைவபிரயாக் (உத்ைரகண்ட்) முைல் கங்காசாகர்
(மமற்கு வங்கம்) வதரயிலும் இப்படகுப்பயணத்திட்டம் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. இந்ைத்திட்டம் சமீபத்தில்
நிதைவதடந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது.

2.சாமமலி மைவி தஜன் விருது என்பது எந்ைத் துதைசார்ந்மைாருக்கு வழங்கப்படும் விருைாகும்?
அ. அரசியல்
ஆ. ெிமளயாட்டு
இ. இேழியல் 
ஈ. சமூக தசமெ
 சாமமலி மைவி தஜன் விருது என்பது ஆண்டுமைாறும் வழங்கப்படும் ஒரு விருது ஆகும். இது, 1981ஆம்
ஆண்டு முைல் இைழியல் துதையில் சிைந்து விளங்குமவாருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. சாமமலி மைவி
தஜன் ஒரு புகழ்சபற்ை விடுைதைப் மபாராளியும் சமூக சீர்திருத்ைவாதியுமாவார். இந்ை ஆண்டு, சிைந்ை
சபண் இைழாளருக்கான விருது, ‘தி வயர்’ இைதழச்சார்ந்ை அர்பா கானும் செர்வானி என்பவருக்கும்,
மராகினி மமாகன் என்பவருக்கும் கூட்டாக வழங்கப்பட்டது.
 காஷ்மீர் மற்றும் உத்ைரபிரமைசத்தில் பணியாற்றியைற்காக அர்பா கானும் மைர்வுசசய்யப்பட்டார். அமை
மநரத்தில், அஸ்ஸாமில் NRC குறித்ை புைனாய்வு ைகவலுக்காக மராகினி மமாகன் மைர்வுசசய்யப்பட்டார்.

3.கைவரக்காரர்களினால்

சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட மசைத்திற்கு இழப்பீடுகதளப்சபை முற்படும்

அவசர ஆதணதய அண்தமயில் நிதைமவற்றிய மாநிை அதமச்சரதவ எது?
அ. ைகாராஷ்டிரா
ஆ. உே்ேர பிரதேசை் 
இ. சே்ேீ ஸ
் கா்
ஈ. குஜராே்
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 வன்முதை மபாராட்டங்களின்மபாது சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட மசைங்களுக்கு இழப்பீடுகதளப்
சபறுவைற்காக, உத்ைரபிரமைச மாநிை அதமச்சரதவ, அண்தமயில், “சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும்
மசைங்களுக்கு இழப்பீடுகதளப் சபறுவது – 2020” என்ை அவசர ஆதணதய நிதைமவற்றியது.
 முைைதமச்சர் மயாகி ஆதித்யநாத் ைதைதமயிைான அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்ை
முடிவு, சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் மசைங்கதளத் ைடுப்பதை மநாக்கத்தைக் சகாண்டுள்ளது.
வன்முதையில் ஏற்பட்ட மசைங்களுக்கான இழப்பீடுகதள கைகக்காரர்களிடமிருந்மை சபறுவைற்கு
இந்ை அவசர ஆதண வழிவகுக்கிைது. குடியுரிதம (திருத்ை) சட்டத்திற்கு எதிராக அம்மாநிைத்தில் பை
வன்முதை மபாராட்டங்கள் நதடசபற்ைன; அைன் பின்னணியில் இச்சட்டம் சகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

4.பல்மவறு

அரசாங்கப் பணிகளுக்காக, வரும் 2021ஆம் ஆண்டு முைல் பின்பற்ைப்படவுள்ள புதிய

ஆட்மசர்ப்பு முதையின் பின்னணியில், ‘CET’ என்பது எதைக்குறிக்கிைது?
அ. Common Eligibility Test 
ஆ. Common Entrance Test
இ. Central Eligibility Test
ஈ. Central Entrance Test
 பணியாளர்கள், சபாதுமக்கள் குதைதீர் மற்றும் ஓய்வூதியத்துதை அதமச்சரான ஜிமைந்திர சிங்கின்
அன்மியி அறிவிப்பின்படி, இரயில்மவ, வங்கிகள் மற்றும் மத்திய அரசுப்பணிகளின், கீழ்மட்டங்களில்
உள்ள பணிகளுக்கான விண்ணப்பைாரர்களுக்கு, வரும் 2021ஆம் ஆண்டு முைல் சபாதுத் ைகுதித்
மைர்வு இருக்கும். இந்ை இதணயவழித் மைர்தவ நடத்துவைற்காக, மத்திய அரசானது ஒரு ைன்னாட்சி
மிக்க மைசிய ஆட்மசர்ப்பு முகதமதய அதமக்கவுள்ளது.
 பணியாளர்கள் மைர்வாதணயம் (SSC), இரயில்மவ ஆட்மசர்ப்பு வாரியம் (RRB) & வங்கிப்பணியாளர்
மைர்வு நிறுவனம் (IBPS) ஆகியதவ நடத்திய முைல்நிதை மைர்வுகளுக்கு மாற்ைாக இப்புதிய சபாதுத்
ைகுதித் மைர்வு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

5.அண்தமயில் காைமான சாகித்திய அகாடமி விருதுசவன்ை புதுமசரி இராமச்சந்திரன்,

எந்ை சமாழிசார்

கவிஞரும் அறிஞருமானவர்?
அ. ேைிழ்
ஆ. ைமலயாளை் 
இ. கன்னடை்
ஈ. வேலுங்கு
 புகழ்சபற்ை கவிஞரும் மதையாள சமாழி அறிஞருமான புதுமசரி இராமச்சந்திரன் (91) அண்தமயில்
காைமானார். கடந்ை 2013ஆம் ஆண்டில், மதையாளத்தை மத்திய அரசால் சசம்சமாழியாக அங்கீகரிக்க
தவப்பதில் அவர் ஒரு முக்கிய பங்தகக்சகாண்டிருந்ைார். கடந்ை 2015ஆம் ஆண்டில் எழுத்ைச்சன்
விருது மற்றும் மகரள சாகித்திய அகாடமி விருது உட்பட பை மதிப்புமிக்க விருதுகதள ராமச்சந்திரன்
சவன்றுள்ளார். மகரள கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துடனும் அவர் சைாடர்புசகாண்டிருந்ைார்.
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‘அக்ெய் உர்ஜா வதைைளம்’ சைாடர்புதடய மத்திய அதமச்சகம் எது?

அ. ைின்சார அமைச்சகை்
் மை ைற்றுை் உழொ்நல அமைச்சகை்
ஆ. தெளாை
இ. புேிய ைற்றுை் புதப்பிக்கே்ேக்க எாிசக்ேி அமைச்சகை் 
ஈ. கனரக வோழில்கள் ைற்றுை் வபாதே்தமற நிறுெனங்கள் அமைச்சகை்
 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி அதமச்சகமானது அண்தமயில் ைனது புதிய வதைத்ைளத்தை
அறிமுகப்படுத்தியது. இது, புதிய திட்டங்கள் மற்றும் பணிகள் குறித்ை ைகவல்கதள சிைந்ை முதையில்
சைாகுத்து காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. புதிைாக சைாடங்கப்பட்ட இவ்வதைத்ைளம், சிைந்ை பயனர் இதடமுகத்
-தையும் பல்மவறு சாைனங்களிலிருந்து சிைந்ை அணுகதையும் வழங்குகிைது. இந்ைத்ைளத்தில், ‘அக்ெய்
உர்ஜா வதைைளம்’ மற்றும் ‘இந்தியா புதுப்பிக்கத்ைக்க எண்ணங்கள் பரிமாற்ைம் - India Renewable
Idea Exchange (IRIX) மபான்ை கூடுைல் ைளங்களும் உள்ளன.

7.ஐ.நா வளர்ச்சித்திட்டம் சவளியிட்டுள்ள பாலின சமூக சநறிகள் குறியீட்டு அறிக்தகயின்படி, எத்ைதன
நாடுகள் பாலின சமத்துவத்தை அதடந்துள்ளன?
் டு
அ. இரை
ஆ. மூன்று
இ. ஐந்த
ஈ. சுழியை் 

0

 ஐ.நா வளர்ச்சித்திட்டம் அண்தமயில் சவளியிட்ட பாலின சமூக சநறிகள் குறியீட்டு அறிக்தகயின்படி,
உைகில் எந்ை நாடும் பாலின சமத்துவத்தை அதடயவில்தை. எதிர்வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்
பாலின சமத்துவத்தை அதடவைற்கான பாதையில் உைக நாடுகள் எதுவும் சசல்ைவில்தை என்றும்
சபாருளாைார வாய்ப்பில் பாலின இதடசவளிதய முற்று முழுைாக நீக்குவைற்கு, ைற்மபாதிலிருந்து
சுமார் 257 ஆண்டுகள் வதர ஆகும் என்றும் அவ்வறிக்தக கூறுகிைது. சபண்களுக்கு எதிரான பக்கச்
சார்புதடய கருத்துக்கதளக்சகாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் பாகிஸ்ைான் முைலிடத்தில் உள்ளது.

8. SAARC

உறுப்புநாடுகளின் ைதைவர்களிதடமய நதடசபற்ை காசணாளிக் கருத்ைரங்கில், “COVID-

19 அவசரகாை நிதி”தய முன்சமாழிந்ை நாடு எது?
அ. இலங்மக
ஆ. இந்ேியா 
இ. பாகிஸ
் ோன்
ஈ. ெங்கதேசை்
 SAARC நாடுகளில் ‘COVID-19’ தவரஸ் சைாற்தைக்கட்டுப்படுத்துவைற்கான திட்டங்கதள உருவாக்
-குவது சைாடர்பாக SAARC நாடுகளின் ைதைவர்களுடன் பிரைமர் மமாடி கைந்துதரயாடல் சசய்ைார்.
கதடசியாக, கடந்ை 2014ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் இதுமபான்ைசவாரு சந்திப்தப SAARC ைதைவர்கள்
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நடத்தினர். இக்கைந்துதரயாடலின்மபாது, இந்தியாவின் பிரைமர் நமரந்திர மமாடி, “COVID-19 அவசர
காை நிதி”தய முன்சமாழிந்ைார். ஆரம்பகட்ட பங்களிப்பாக இைற்கு இந்திய நாட்டின் சார்பில் $10
மில்லியன் அசமரிக்க டாைர் அளிக்கப்படும் என அவர் சைரிவித்ைார்.
 இந்தியாவில் மருத்துவர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கதளக்சகாண்ட விதரந்ை சசயல்பாட்டுக் குழுதவ
இந்தியா உருவாக்கும் என்றும் அதில் பரிமசாைதன உபகரணங்கள் மற்றும் சாைனங்களும் இருக்கும்
என்றும் பிரைமர் சைரிவித்ைார். மைதவயின் அடிப்பதடயில் அதைப்பயன்படுத்திக்சகாள்ள அதவ ஆயத்
-ைநிதையில் தவக்கப்பட்டிருக்கும் எனப் பிரைமர் கூறினார். அருகிலுள்ள நாடுகளில், அவசரநிதை
சசயல்பாட்டு குழுக்களுக்கு ஆன்தைன் பயிற்சியளிப்பைற்கு ஏற்பாடுகள் சசய்வைாக பிரைமர் கூறினார்.

9.ஜம்மு-காஷ்மீர் துதணநிதை ஆளுநர் G C முர்முவின் நான்காவது ஆமைாசகராக நியமிக்கப்பட்டவர்
யார்?
அ. பசீ ா் அகைத கான் 
ஆ. முனீ ா் கான்
இ. ஆனந்ேி வெங்கதடஸ
் ெரன்
ஈ. ெிஜய் குைாா்
 ஜம்மு-காஷ்மீர் துதணநிதை ஆளுநர் G C முர்முவின் நான்காவது ஆமைாசகராக காஷ்மீர் பிரமைச
ஆதணயர் பசீர் அகமது கான், இ.ஆ.ப நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியமனம் சைாடர்பான உத்ைரதவ
மத்திய உள்துதை அதமச்சகத்தின் துதண சசயைாளர் சவளியிட்டார். இந்ை ஆண்டு ஜனவரி மாைம்
ஆமைாசகராக நியமிக்கப்பட்ட முன்னாள் CRPF ைதைதம இயக்குநர் இராஜீவ் ராய் பட்நாகர், பாரூக்
கான், இ.கா.ப மற்றும் KK சர்மா, இ.ஆ.ப ஆகிய மூவரும் பிை மூன்று ஆமைாசகர்களாவர்.

10.அம்மபத்கர்

சபளத்ைத்தைத் ைழுவ முக்கிய காரணமாக இருந்ை ஒருவர் அண்தமயில் காைமானார்.

அவர் சபயசரன்ன?
அ. சாந்த முகா்ஜி
ஆ. சோனந்ே் புல்வசல் 
இ. H R பரே்ொஜ்
ஈ. வபாட்டூாி வெங்கதடஸ
் ொ்
 Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கர் ஸ்மரக் சமிதியின் நிறுவனச்சசயைாளர் சைானந்த் புல்சசல் (91), சமீபத்தில்
காைமானார். 1956ஆம் ஆண்டில், பாபாசாமகப் அம்மபத்கர், சபளத்ைத்தை ைழுவிய இடமான நாக்பூரில்
உள்ள தீக்ஷபூமிதய இந்ைக் கூட்டதமப்பு பரமாரித்து வருகிைது.
 Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கரின் சித்ைாந்ைங்கதளப் பின்பற்றுபவராக இருந்ை சைானந்த் புல்சசல், அந்ை
இடத்தில் ஒரு தூபிதய எழுப்புவதில் முக்கிய பங்குவகித்ைார். ஆறு இைட்சத்திற்கும் அதிகமான
பின்சைாடர்பாளர்களுடன் Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கர் மைம்மாறியமபாது, புல்சசல், நாக்பூரின் துதண
மாநகரத்ைந்தையாகவும் இருந்ைார்.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 பத்து, பன்னிரண்டாம் வகுப்புகளிலும் ைமிழ்வழியில் படித்திருந்ைால் அரசாங்கப் பணியில் முன்னுரிதம
வழங்க வழிவதகசசய்யும் சீர்திருத்ை மமசாைா சட்டப்மபரதவயில் ைாக்கல் சசய்யப்பட்டுள்ளது.

o

இந்ை மமசாைாவின்படி, இனி பட்டப்படிப்பு மட்டுமின்றி 10, 12ஆம் வகுப்புகளிலும் ைமிழ் வழியில்
படித்திருந்ைால் மட்டுமம அரசாங்கப்பணியில் முன்னுரிதம வழங்கப்படும். அைாவது, பட்டப்படிப்பு
ைகுதிக்கான அரசுப் பணிக்கு, பட்டப்படிப்புடன் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகதளயும் ைமிழ்வழியில்
படித்திருக்க மவண்டும்.

o

அமைமபான்று 10ஆம் வகுப்பு ைகுதியுள்ள அரசுப்பணிக்கு 6-10ஆம் வகுப்பு வதர ைமிழ்வழிக்
கல்வியில் பயின்றிருக்க மவண்டும் என மமசாைாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சட்டப்மபரதவயில்
மமசாைா நிதைமவற்ைபின்னர், ஆளுநரின் ஒப்புைல் சபற்று சட்டவடிவம் சபறும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

RCS-உதான் திட்டத்தின்கீழ் இந்தூருடன் அண்மையில் இமைக்கப்பட்ட”இந்தியாவின் பளிங்கு

நகரம்” என்றும் அமைக்கப்படுகிற இராஜஸ்தான் நகரம் எது?
அ. க ோட்டோ
ஆ. பி ோகேோ்
இ. ிஷே் ோ் 
ஈ. லோல் ோ்
 இராஜஸ்தான் ைாநிலத்தின் அஜ்மீர் ைாவட்டத்தில் உள்ள கிஷன்கர் நகரம், “இந்தியாவின் பளிங்கு
நகரம்” என்று அமைக்கப்படுகிறது. RCS-உதான் திட்டத்தின்கீழ் இந்தூரிலிருந்து கிஷன்கருக்கு
வாரத்திற்கு மும்முமற செல்லும் வானூர்தி செமவமய உள்நாட்டு விைானப் சபாக்குவரத்து
அமைச்ெகம் சதாடங்கியது. உதான்-3 ஏலச்செயல்பாட்டின்சபாது ஸ்டார் ஏர் நிறுவனத்துக்கு இந்தூர் கிஷன்கர் வழித்தடம் வைங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், உள்நாட்டு வான்சபாக்குவரத்து அமைச்ெகைானது
உதான் திட்டத்தின்கீழ் இதுவமர 268 வழித்தடங்கமள இயக்கியுள்ளது.

2.எந்த ஐசராப்பிய நாடு, அண்மையில், சபாட்டிக்கு எதிரான நடத்மதக்காக சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான
ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு 1.1 பில்லியன் யூசரா அளவுக்கு அபராதம் விதித்தது?
அ. ஜெோ்மேி
ஆ. பிரோே்ஸ
் 
இ. இத்தோலி
ஈ. ஸ
் ஜபயிே்
 பிரான்ஸின் சபாட்டி ஆமையம், அசைரிக்க சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு,
அண்மையில், 1.1 பில்லியன் யூசரா ($1.2 பில்லியன் டாலருக்கு ெைம்) அளவுக்கு அபராதம் விதித்தது.
சுயாதீன சில்லமற வியாபாரிகளிடம் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சபாட்டிக்கு எதிரான நடத்மதக்காக இந்த
அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸில் உள்ள சுயாதீன சில்லமற விற்பமனயாளர்கள் மீது, ஆப்பிள்
நிறுவனம் அதன் சபாருளாதார ஆற்றமல பயன்படுத்தியதாக அந்நாட்டின் ஆமையம் அறிவித்தது.

3. COVID-19 சநாய்த்சதாற்றிலிருந்து அதன் சபாருளாதாரத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக $4 பில்லியன் டாலர்
ைதிப்பில் சநருக்கடிநிமலக்கு எதிரான நிதியத்மத உருவாக்க முடிவுசெய்துள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியோ
ஆ. இரஷ்யோ 
இ. அஜமோி ்

ோ

ஈ. போ ிஸ
் தோே்
 சகாசரானா மவரஸ் தாக்குதலிலிருந்து தனது சபாருளாதாரத்மத பாதுகாக்கும் சநாக்கத்துடன் $4
பில்லியன் டாலர் (300 பில்லியன் ரூபிள்) ைதிப்பில் சநருக்கடிநிமலக்கு எதிரான நிதியத்மத ரஷ்யா
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உருவாக்கும் என அந்நாட்டின் பிரதைர் அண்மையில் அறிவித்தார். இந்த ஆண்டு, இரஷ்யா தனது
வளர்ச்சி இலக்குகமள இைக்க சநரிடும் என்றும், சகாசரானா மவரஸின் தாக்கத்தால் பன்னாட்டுச்
ெந்மதகள் சநாறுங்கியுள்ளதாகவும் அவர் அறிவித்தார்.
 இரஷ்யாவின் முக்கிய ஏற்றுைதிப் சபாருளான எண்சையின் விமலயில் சபரும்வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு அதன்
சபாருளாதாரத்மத குமறத்துள்ளது. சுற்றுலா நிறுவனங்கள் ைற்றும் வானூர்தி நிறுவனங்களுக்கான
வரிவிலக்குகமள உள்ளடக்கிய புதிய ஆதரவு நடவடிக்மககமள அந்நாடு சவளியிடவுள்ளது.

4.ைாநிலங்களமவக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதி யார்?
அ. இரஞ்சே் க ோக ோய் 
ஆ. தீ ப ் மிஸ
் ரோ
இ. ஜெ தீ ஷ் சிங் ஜ

ோ்

ஈ. T S தோ ் கூோ்
 உள்துமற அமைச்ெகத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதி இரஞ்ென்
சகாசகாய், குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் சகாவிந்த் அவர்களால் ைாநிலங்களமவக்கு பரிந்துமரக்கப்
-பட்டுள்ளார். உறுப்பினர்களுள் ஒருவரின் ஓய்வுகாரைைாக எழும் காலியிடத்மத நிரப்புவதற்காக இந்
நியைனம் சைற்சகாள்ளப்படுகிறது. ைாநிலங்களமவயில் அதிகபட்ெம் 250 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
அவர்களுள் பன்னிருவமர குடியரசுத்தமலவர் பரிந்துமரப்பார். இந்தியாவின் 46ஆவது தமலமை
நீதிபதியாக இருந்தவர் இரஞ்ென் சகாசகாய்.

5.2019-20’இல்

பாதுகாப்பு உபகரைங்கமள வாங்குவதற்கான ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தின்

ஒப்பந்தங்களில், இந்திய நிறுவனங்களின் பங்கு எத்தமன ெதவீதம்?
அ. 25.03 %
ஆ. 50.03 %
இ. 75.03 % 
ஈ. 90.03 %
 பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தின் அண்மைய தகவல்களின்படி, பாதுகாப்பு உபகரைங்கமளக் சகாள்முதல்
செய்வதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தால் சபாடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில், இந்திய நிறுவனங்களின் பங்கு
2019-20’இல் 75.03 ெதவீதைாகும்.
 உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் உபகரைங்கமள அதிகபட்ெ அளவிற்கு வாங்குவதற்கு ைத்திய பாதுகாப்பு
அமைச்ெகம் முயற்சிப்பதால், இப்பங்கு 2015-16’இல் இருந்த 39.06 ெதவீதத்திலிருந்து 2019-20’இல்
75.03 ெதவீதைாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் சபாடப்பட்ட நூறு அயல்நாட்டு ஒப்பந்தங்க
-ளுக்கு எதிராக இம்முமற இந்திய விற்பமனயாளர்களுடன் 158 ஒப்பந்தங்கள் சபாடப்பட்டுள்ளன.
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சபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் தமலவராகவும் சைலாண்மை இயக்குநராகவும் இரவீந்தர் சிங்

தில்லான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. பவோ் பபேோே்ஸ
் ோோ்ப்பகரஷே் 
ஆ. இந்திய நில ்

ோி நிறுவேம்

இ. NTPC நிறுவேம்
ஈ. NLC நிறுவேம்
 பவர் மபனான்ஸ் கார்ப்பசரஷன் நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் சைலாண்மை இயக்குநராக
இரவீந்தர் சிங் தில்லாமன நியமிக்க அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மின்ொர அமைச்ெகத்தின் உதவியுடன் செயல்பட்டுவரும் இந்நிறுவனம், ‘நவரத்னா’ தகுதிசபற்ற ஒரு
சபாதுத்துமற நிறுவனைாகும். இரவீந்தர் சிங் தில்லான் தற்சபாது அசத சபாதுத்துமற நிறுவனத்தில்
இயக்குநராக (திட்டங்கள்) பணியாற்றி வருகிறார்.

7.எந்த நாட்டின் ைத்திய வங்கி அதன் முக்கிய வட்டி விகிதத்மத கிட்டத்தட்ட சுழியைாகக்குமறத்து $700
பில்லியன் அசைரிக்க டாலமர பத்திரங்களாக வாங்குவதாக அறிவித்தது?
அ. இந்தியோ
ஆ. இலங்ப
இ. அஜமோி ்

ோ

ஈ. இரஷ்யோ
 அசைரிக்காவின் ைத்திய வங்கியான, ‘சபடரல் ரிெர்வ்’ அதன் முக்கிய (benchmark) வட்டி விகிதத்மத
கிட்டத்தட்ட சுழியைாகக் (0-0.25) குமறத்துள்ளது. சபாருளாதார நடவடிக்மககமள எளிதாக்குதற்காக
ைத்திய வங்கி $700 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் பத்திரங்கமள வாங்கப்சபாவதாகவும் அறிவித்தது.
அதன் அதிகபட்ெ சவமலவாய்ப்பு ைற்றும் விமல நிமலத்தன்மை இலக்மக அமடய, சபாருளாதாரம்
ெரியான பாமதயில் செல்லும்வமர இவ்விலக்கு வரம்பு பராைரிக்கப்படும் என அவ்வங்கி கூறியது.

8.அண்மையில் காலைான பாட்டீல் புட்டப்பா சதாடர்புமடய துமற எது?
அ. விபையோட்டு
ஆ. இதழியல் 
இ. வணி ம்
ஈ. ஆரோய்ச்சி
 ‘பாப்பு’ என அன்சபாடு அமைக்கப்பட்ட மூத்த இதைாளர் பாட்டீல் புட்டப்பா (99) ெமீபத்தில் காலைானார்.
காந்திய சகாள்மககமள தீவிரைாக பின்பற்றிவந்த அவர் காதி ஆர்வலராகவும் இருந்தார். கர்நாடக
இராஜ்சயாத்ெவ விருது, TSR விருது, ‘நசடாஜா’ உட்பட பல சபருமைமிகு விருதுகமளப் சபற்றுள்ள
அவருக்கு, அண்மையில், கர்நாடக ைாநில முதலமைச்ெர், ‘பெவ விருது’ வைங்கினார்.
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Back 2 Women’ என்று அமைக்கப்படும் சபண்களுக்கான ைறு-திறன்படுத்துதல் திட்டத்மத

சதாடங்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது?
அ. IIT ஜமட்ரோஸ
் 
ஆ. IIT மும்பப
இ. IIT அ மதோபோத்
ஈ. IIT ர ் பூோ்
 அண்மையில், சபண்களுக்கான ைறு-திறன்படுத்துதல் திட்டத்மத, ‘Career Back 2 Women’ என்ற
சபயரில் IIT சைட்ராஸ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தங்கள் சதாழிற்முமற வாழ்க்மகயிலிருந்து ஓய்வுசபற்ற
சபண்களுக்கு, 150 ை.சநரம் ைறு-திறன்படுத்துதல் பயிற்சிமய அளிப்பமத இத்திட்டம் சநாக்கைாகக்
சகாண்டுள்ளது. பயிற்சியின் நிமறவில் ொன்றிதழும் வைங்கப்படும். செயற்மக நுண்ைறிவு, எந்திரக்
கற்றல், இமைய பாதுகாப்பு, தரவு அறிவியல் ைற்றும் சபருந்தரவு ஆகியவற்மற இது பாடாைாகக்
சகாண்டுள்ளது. சைட்ராஸ் IIT’இன் டிஜிட்டல் திறன் அகாடமிமூலம் இத்திட்டம் சைற்சகாள்ளப்படுகிறது.

10.அண்மையில் நூற்றாண்டு

பிறந்தநாள்விைா சகாண்டாடப்பட்ட செக் முஜிபுர் ரகுைான், எந்த நாட்டின்

நிறுவன அதிபராக இருந்தார்?
அ. கநபோைம்
ஆ. வங் கதசம் 
இ. தோய்லோந்து
ஈ. ஆப் ோேிஸ
் தோே்
 ‘வங்கபந்து’ எனப்சபாதுவாக அமைக்கப்படும் செக் முஜிபுர் ரகுைான், சுதந்திர நாடான வங்கசதெத்தின்
நிறுவன அதிபராக இருந்தார். அப்சபாமதய கீமைப்பாகிஸ்தானில், பாகிஸ்தான் ஆட்சியாளர்களுக்கு
எதிரான இயக்கத்திற்கு அவர் தமலமைதாங்கினார். அது, 1971’இல் வங்கசதெத்தின் விடுதமலக்கு
வழிவகுத்தது. அவரது நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விைாவானது 2020 ைார்ச்.17 அன்று வங்கசதெத்தில்
சகாண்டாடப்பட்டது. ‘முஜிப் பர்சஷா’ என்ற சபயரில் ஆண்டு முழுவதும் நமடசபறும் நிகழ்வும் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ‘ஒசர நாடு ஒசர குடும்ப அட்மட திட்டம்’ தமிழ்நாட்டில், வரும் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் அைல்படுத்தப்பட
உள்ளது. திருசநல்சவலி, தூத்துக்குடி ஆகிய ைாவட்டங்களில் சொதமன முமறயில் இந்தத் திட்டம்
அைல்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் திட்டத்தின்மூலம், குடும்ப அட்மட மவத்துள்சளார்
நாட்டில் எங்கு சவண்டுைானாலும் சபாருட்கமளப் சபற்றுக்சகாள்ளவியலும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.தற்ப

ோததய ோதுகோப்பு அதைச்சரோன இரோஜ்நோத் சிங், எந்த முன்னோள் ைத்திய ோதுகோப்பு அதைச்சதர

அடிப் தையோகக்ககோண்ை, ‘Invincible’ என்ற நூதை கெளியிட்ைோர்?
் ஜெட்லி
அ. அருண
ஆ. மன

ோகோ் போோிக்கோ் 

இ. ெோோ்ெ் ஜபோ்

் டஸ
ோண
்

ஈ. ெஸ
் வந்த் சிங்
 கோைஞ்கசன்ற பகோெோ முதைதைச்சரும் முன்னோள் ோதுகோப்பு அதைச்சருைோன ைபனோகர் ோரிக்கருக்கு
அெரது ஓரோண்டு நிதனவுநோதை முன்னிட்டு, ைத்திய ோதுகோப்பு அதைச்சர் இரோஜ்நோத் சிங் அஞ்சலி
கசலுத்தினோர். அப்ப ோது, ‘Invincible - A Tribute to Manohar Parrikar’ என்ற நூதையும் கெளியிட்ைோர்.
 பகோெோவின் முதைதைச்சரோக இருந்த ைபனோகர் ோரிக்கர், பநோய் கோரணைோக கோைைோனோர். அெருக்குப்
பிறகு, பிரபைோத் சோெந்த் அம்ைோநிைத்தின் அடுத்த முதைதைச்சரோக நியமிக்கப் ட்ைோர். 2014 முதல் 2017
ெதர இந்தியோவின் ோதுகோப்பு அதைச்சரோக ைபனோகர் ோரிக்கர் ணியோற்றினோர்.

2.இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் அண்தைய அறிவிப்பின்

டி, ‘PA’க்கள் ைத்திய ெங்கியோல் கட்டுப் டுத்தப் ை

உள்ைன. இதில், ‘PA’ என் து எததக்குறிக்கிறது?
அ. Payment Agency
ஆ. Payment Aggregator 
இ. Payment Authority
ஈ. Processing Authority
 ககோடுப் னவு திரட்டிகளின் முழு நைெடிக்தககதையும் ஒழுங்கு டுத்துெதோக இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி
அண்தையில் அறிவித்தது.
 இந்தக் ககோடுப் னவு திரட்டிகள், மின்னணு ெணிக தைங்கள் ைற்றும் ெணிகர்கதை ெோடிக்தகயோை
-ர்களிைமிருந்து

ல்பெறு முதறகளில் கட்ைணங்கதை ெசூலிக்க உதவுகின்றன. ககோடுப் னவு

திரட்டிகள் (PA’s) ைற்றும் கட்ைண நுதைெோயில்கதை ஒழுங்கு டுத்துதற்கோன ெழிகோட்டுதல்களின் டி,
தற்ப ோதுள்ை ககோடுப் னவு திரட்டிகள், 2021 ைோர்ச்.31ஆம் பததிக்குள் `15 பகோடி நிகர ைதிப்பும், 2023
ைோர்ச்.31ஆம் பததிபயோ அல்ைது அதற்கு முன்பனோ `25 பகோடி நிகர ைதிப்பு க ற்றிருக்க பெண்டும்.
அதன்பிறகு `25 பகோடி என்ற நிகர ைதிப்பிதன எல்ைோ பநரங்களிலும் ரோைரித்தல் பெண்டும்.

3. ‘My Encounters in Parliament’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யோர்?
அ. போலச்சந்திர முங்னககோ் 

ஆ. ஹமீ த் அ ் சோோி

இ. D ரோெோ

ஈ. சீதோரோம் ஜெச்சூோி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 இந்தியோவின் முன்னோள் துதணக் குடியரசுத்ததைெரோன ஹமீது அன்சோரி, ோைச்சந்திர முங்பகக்கர்
எழுதிய, ‘My Encounters in Parliament’ என்ற நூதை கெளியிட்ைோர். இந்நிகழ்ச்சியில், NCP ததைெர்
ஷரத் ெோர், CPI க ோதுச்கசயைோைர் D ரோஜோ, CPI (M) க ோதுச்கசயைோைர் சீதோரோம் கயச்சூரி ஆகிபயோர்
கைந்துககோண்ைனர். ோைச்சந்திர முங்பககர் ஓர் இந்திய க ோருைோதோர ெல்லுநரும், சமூக பசெகரும்
ைற்றும் முன்னோள் ைோநிைங்கைதெ உறுப்பினருைோெோர். அம்ப த்கரிய ககோள்தககளின் தீவிர
பின் ற்றோைறோன இெர் ஒரு பெைோண் க ோருைோதோர நிபுணருைோெோர். திட்ை ஆதணயம் உட் ை ை
முக்கிய அதைப்புகளில் அெர் ணியோற்றியுள்ைோர்.

4.அண்தையில் நிதறபெற்றப்

ட்ை ெோனூர்தி (திருத்தம்) ைபசோதோ, 2020இன் பின்னணியில், எத்ததன

ஒழுங்குமுதற நிறுெனங்கள் சட்ைரீதியோன அதைப்புகைோக ைோற்றப் ைவுள்ைன?
அ. 3 
ஆ. 4
இ. 5
ஈ. 6
 ெோனூர்தி (திருத்த) ைபசோதோ, 2020, ைக்கைதெயில் குரல் ெோக்ககடுப்புமூைம் நிதறபெற்றப் ட்ைது.
இந்த ைபசோதோ ெோனூர்தி சட்ைம், 1934’இல் திருத்தம் பைற்ககோள்ை விதைகிறது. உள்நோட்டு விைோனப்
ப ோக்குெரத்து அதைச்சகத்தின்கீழ் தற்ப ோதுள்ை மூன்று ஒழுங்குமுதற அதைப்புகதை சட்ைரீதியோன
அதைப்புகைோக ைோற்றுெதத இது பநோக்கைோகக்ககோண்டுள்ைது. உள்நோட்டு விைோனப் ப ோக்குெரத்து
இயக்குநரகம் (DGCA), உள்நோட்டு விைோனப் ப ோக்குெரத்து
வி த்து குறித்த விசோரதணகதை பைற்ககோள்ளும்

ோதுகோப்பு

ணியகம்) ைற்றும் (விைோன

ணியகம்) ஆகிய மூன்றும் இந்த ைபசோதோவில்

குறிப்பிைப் ட்டுள்ை ஒழுங்குமுதற நிறுெனங்கைோகும்.

5.

NASSCOM அறக்கட்ைதையுைன் இதணந்து, ‘Innovate for Accessible India’ என்ற

ரப்புதரதயத்

கதோைங்கியுள்ை கதோழில்நுட் நிறுெனம் எது?
அ. கூகுள்

ஆ. மமக்னரோசோப்ட் 

இ. ஆரக்கிள்

ஈ. இ ் னபோசிஸ
்

 தைக்பரோசோப்ட் இந்தியோ ைற்றும் NASSCOM அறக்கட்ைதை ஆகியதெ இதணந்து, ‘Innovate for
Accessible India’ என்ற

ரப்புதரயத் கதோைங்கியுள்ைன. சைைோன ெோய்ப்புகதை சிறந்த முதறயில்

அணுகுெதற்கு பததெயோன கதோழில்நுட் த்துைன், ைோற்றுத்திறனோளிகதை பைம் டுத்துெதத இந்தப்
ரப்புதர பநோக்கைோகக்ககோண்டுள்ைது.
 ைோற்றுத்திறனோளிகைோல் எதிர்ககோள்ைப் டும் செோல்கதை எதிர்ககோள்ளும், தனிப் யனோக்கப் ட்ை
தீர்வுகதை உருெோக்குெதற்கோக ைோணெர்கள், குடிைக்கள் ைற்றும் சமூக அதைப்புகளிைமிருந்து இந்தப்
ரப்புதர விண்ணப் ங்கதை ெரபெற்கிறது.

த்து சிறந்த தீர்வுகள், நிதியுதவியுைன் தைக்பரோசோப்ட்

ைற்றும் NASSCOM அறக்கட்ைதையின் ெழிகோட்டுதல் ஆதரதெப் க றும்.

6.ஏர்

இந்தியோ ததைெரும் பைைோண்தை இயக்குநருைோன அஷ்ெோனி பைோகோனி, எந்த ைோநிைத்தின்

சுற்றுைோ ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர்?
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அ. உத்தர பிரனதசம்
ஆ. குெரோத்
இ. ஆந்திர பிரனதசம் 
ஈ. இரோெஸ
் தோ ்
 ஏர் இந்தியோ நிறுெனத்தின் முன்னோள் ததைெரும் பைைோண்தை இயக்குநருைோன அஷ்ெோனி
பைோகோனி, அண்தையில், ஆந்திர பிரபதச ைோநிைத்தின் சுற்றுைோ ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெரோக
ஓரோண்டு கோைத்திற்கு நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். ைோநிை ததைதைச்கசயைோைர் கெளியிட்ை உத்தரவில்
இது அறிவிக்கப் ட்டிருந்தது. முன்னதோக, இரயில்பெ ெோரியத்தின் ததைெர் ைற்றும் இந்திய சுற்றுைோ
ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெர் & பைைோண்தை இயக்குநர் உள்ளிட்ை தவிகளில் ணியோற்றினோர்.

7. ‘உைக நகரங்களின் உச்சிைோநோடு’ என்

து, எந்நோைோல், ஈரோண்டுக்கு ஒருமுதற நைத்தப் டும் சர்ெபதச

உச்சிைோநோைோகும்?
அ. பிோிட்ட ்
ஆ. ெப்போ ்
இ. சிங்கப்பூோ் 
ஈ. ஐக்கிெ அரபு அமீ ரகம்
 ‘உைக நகரங்களின் உச்சிைோநோடு’ என் து சிங்கப்பூரோல் ஈரோண்டுக்கு ஒருமுதற நைத்தப் டும் ஒரு
சர்ெபதச உச்சிைோநோடு ஆகும். இம்ைோநோடு, ெரும் 2020 ஜூதை 5-9 ெதர, “Liveable and Sustainable
Cities: Adapting to a Disrupted World” என்ற கருப்க ோருளில் நைத்த திட்ைமிைப் ட்டுள்ைது. ன்னோட்டு
அரசோங்கங்களின் ததைெர்கள் ைற்றும் கதோழில் ெல்லுநர்கள் ஆகிபயோர் கோைநிதை ைோற்றம், சமூக
ைோற்றங்கள் ைற்றும் கதோழில்நுட் சீர்குதைவுகள் குறித்த செோல்கள் குறித்து விெோதிக்கின்றனர்.

8.அட்னோன்

அல்-சூர்பி, எந்த நோட்டின் புதிய பிரதைரோக அதன் அதி ர்

ர்கோம் சோலி அெர்கைோல்

நியமிக்கப் ட்ைோர்?
அ. ஈரோ ்
ஆ. ஈரோக் 
இ. இஸ
் னரல்
ஈ. ஓம ்
 ஈரோக் அதி ர் ர்கோம் சோலி, அந்நோட்டின் புதிய பிரதைரோக அட்னோன் அல்-சூர்பிதய நியமித்துள்ைோர்.
ஈரோக் நோட்டில் நிைவும் அரசியல் கநருக்கடிக்கு இதையில் இந்த அறிவிப்பு கசய்யப் ட்டுள்ைது. முப் து
நோட்களுக்குள், அட்னோன் அல்-சூர்பி தனது அதைச்சரதெதய உருெோக்க பெண்டும். அது, ஈரோக்
நோைோளுைன்றத்தில் நதைக றும் நம்பிக்தக ெோக்ககடுப்பில் கெற்றிக ற பெண்டும்.
 அரசோங்கத்திற்கு எதிரோன

ரெைோன க ோதுைக்கள் ஆர்ப் ோட்ைங்கதைத்கதோைர்ந்து, கைந்த டிசம் ரில்

தவி விைகிய முன்னோள் பிரதைர் அதல் அப்துல் ைதிக்கு திைோக அல்-சூர்பி நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர்.
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ரப்புெதற்கோக எந்திர ைனிதர்கதைப்

யன் டுத்தும் ைோநிை அரசு எது?
அ. ஆந்திர பிரனதசம்
ஆ. ஜதலுங்கோ ோ
இ. னகரளோ 
ஈ. ஒடிசோ
 க ோதுைக்களிதைபய COVID-19 குறித்த விழிப்புணர்தெ ஏற் டுத்துெதற்கோக எந்திர ைனிதர்கதைப்
யன் டுத்துெதற்கோன ஒரு முயற்சிதய பகரை ைோநிை அரசு கதோைங்கியுள்ைது. துளிர் நிறுெனங்கதை
ஊக்குவிப் தற்கோன ைோநிை அரசின் முன்கனடுப் ோன பகரை துளிர்-நிறுென திட்ைத்தின்கீழ் பகரை
ைோநிைத்தில் ‘அசிபைோ’ என்ற துளிர் நிறுெனம்மூைம் 2 பரோப ோக்கள் உருெோக்கப் ட்டுள்ைன.
 இதில் ஒரு எந்திரைனிதர், முகமூடிதய அணிந்துககோண்டு தக தூய்தைப் டுத்தி ைற்றும் முகக்கெசங்
–கதை க ோதுைக்களுக்கு விநிபயோகிக்கிறது. ைற்கறோரு எந்திரைனிதர் பகள்விகளுக்கு திைளிக்கிறது.
இதெயிரண்டும் முன்பனோட்ை அடிப் தையில் ககோச்சியில் நிறுத்தப் ட்டுள்ைன.

10.ககோபரோனோ தெரஸ் பநோய்த்கதோற்றோல்

ோதிக்கப் ட்டு, சமீ த்தில் கோைைோன கோல் ந்து யிற்சியோைர்

பிரோன்சிஸ்பகோ கோர்சியோ, எந்த நோட்தைச் சோர்ந்தெர்?
அ. அஜமோிக்கோ
ஆ. ஸ
் ஜபெி ் 
இ. ஜத ் ஜகோோிெோ
ஈ. தோெ்லோந்து
 அட்கைடிபகோ ப ோர்ட்ைோ ஆல்ைோவின் இதைபயோர் அணியுைன்
கோல் ந்து

ணிபுரிந்த 21 ெயதோன ஸ் ோனிய

யிற்சியோைர் பிரோன்சிஸ்பகோ கோர்சியோ, COVID-19 தெரஸ் பநோய்த்கதோற்று கோரணைோக

உயிரிைந்தோர். இதன்மூைம், இப் குதியில் ககோபரோனோ தெரஸோல் இறந்த ஐந்தோெது ைற்றும் இைம்
ெயது ந ரோக இெருள்ைோர். COVID-19 பநோய்த்கதோற்றுக்கோன சிகிச்தசயின்ப ோது அெர் இரத்தப்
புற்றுபநோயோல் ோதிக்கப் ட்டிருந்தது கண்ைறியப் ட்ைது.
 ககோபரோனோ தெரஸ் கதோற்றின்

ரெதைக்கட்டுப் டுத்துெதற்கோக, ஸ்க யினில் உள்ை முக்கிய

கோல் ந்து லீக் ப ோட்டிகள் அதனத்தும் கோைெதரயின்றி நிறுத்தப் ட்டுள்ைன.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 துப்புரவுப் ணியோைர்கள் அதனெரும் இனி, “தூய்தைப் ணியோைர்கள்” என அதைக்கப் டுெோர்கள்
என சட்ைப்ப ரதெயில் தமிழ்நோடு முதைதைச்சர் ைனிசோமி அறிவித்தோர்.
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1.க

ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்வைச் சமொளிப்ப ற் ொ

`20,000 ர ொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்துள்ள

மொநில அரசு எது?
அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. ககரளா 
இ. உத்தர பிரகதசம்
ஈ. ததலுங்கானா
 க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்வை எதிர்க ொள்ள `20,000 ர ொடி நிதி ஒதுக்கி ர ரள மொநில அரசு
அறிவித்துள்ளது. இந் த் க ொகுப்பில், னி பர் ளுக்கும் நிறுைனங் ளுக்கும் அரசு கசலுத் ரைண்டிய
நிலுவைத்க ொவ வய ள்ளுபடி கசய்ை ற் ொன நிதி, நு ர்ரைொர்

டன் வள ைழங்கு ல், இரண்டு

மொ த்துக் ொன ஓய்வூதியத்வ முன்கூட்டிரய ைங்கிக் ணக்கில் ைரவுவைத் ல் மற்றும் ஒரு சு ொ ொர
க ொகுப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
 இம்மொ த்துக் ொன அத்தியொைசிய நியொயவிவலப்கபொருட் வள அவனைருக்கும் இலைசமொ

ைழங்

ர ரள மொநில அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. ர ரள மொநிலத்தில் ைசிக்கும் அவனைருக்கும் நியொயவிவல
வட ள்மூலம் 10 கிரலொ ைவர இலைச உணவு ொனியங் ளும் ைழங் ப்படவுள்ளது.

2.எந்

நிறுைனத் ொல்

யொரிக் ப்பட்ட 83 ர ஜொஸ் ரபொர் விமொனங் வள ைொங்குை ற்கு, பொது ொப்பு

உப ரணங் வளக் க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன வுன்சில் ஒப்பு ல் அளித் து?
அ. ஹிந்துஸ
் தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ
் நிறுவனம் 
ஆ. பாரத மின்னணு நிறுவனம்
இ. பாரத மிகுமின் நிறுவனம்
ஈ. தளவாட ததாழிற்சாலை வாாியம்
 ஹிந்துஸ் ொன் ஏரரொ ொட்டிக்ஸ் நிறுைனம் (HAL)

யொரிக்கும் 83 ர ஜொஸ் ரபொர் விமொனங் வள

ைொங்குை ற்கு, பொது ொப்பு உப ரணங் வளக் க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன

வுன்சில் ஒப்பு ல்

அளித்துள்ளது. இலகுர ரபொர் விமொனமொன ர ஜொவை, பொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி & ரமம்பொட்டு அவமப்பின்
கீழ் இயங்கிைரும் ரபொர் விமொனங் ள் ரமம்பொட்டு நிறுைனம் ைடிைவமத்துள்ளது. ஏற் னரை 43
ரபொர் விமொனங் வள க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன முந்வ ய ஆவணயுடன் இந் ப் புதிய க ொள்மு ல்
ஆவணயும் இவணந்துள்ளது.

3.

SC/ST பணியொளர் ளுக் ொன ப வி உயர்வு இட ஒதுக்கீட்வட நீக்கியுள்ள மொநில அரசு எது?

் ட் 
அ. உத்தரகண
ஆ. பீகாா்
இ. மத்திய பிரகதசம்
ஈ. உத்தர பிரகதசம்
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 SC/ST பணியொளர் ளுக் ொன ப வி உயர்வு இட ஒதுக்கீட்வட நீக்குை ற்கு உத் ர ண்ட் மொநில அரசு
உத் ரவு பிைப்பித்துள்ளது. டந் பிப்ரைரியில், “இட ஒதுக்கீடு என்பது அடிப்பவட உரிவம அன்று. ஒரு
மொநில அரசு விரும்பினொல் இட ஒதுக்கீடு ைழங் லொம்; இல்வலகயனில் அரவச ைற்புறுத் முடியொது”
என உச்சநீதிமன்ைம் தீர்ப்பளித் து. ற்ரபொது உத் ர ண்ட் அரசு அவ்வுத் ரவை அமல்படுத்தியுள்ளது.
அது ப வி உயர்வுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைழங்கும் வடமுவைவய வடகசய்துள்ளது.

4.

`10,000 ர ொடி மதிப்புள்ள அரசுப்பத்திரங் வள ைொங்குை ற் ொ , இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) OMO’ஐ

டத்திைருகிைது. ‘OMO’ என்பது எவ க்குறிக்கிைது?
அ. Open Money Operations
ஆ. Open Market Operations 
இ. Overview of Market Operations
ஈ. Overview of Money Operations
 அவனத்து சந்வ ப்பிரிவு வளயும் நிவலயொன ொ
திைந்

வைத்திருக்கும் ைவ யில், `10,000 ர ொடிக்கு

சந்வ யில் பத்திரங் வள ைொங்கும் என இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி அறிவித்துள்ளது. COVID-19

வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்றின் அபொயங் ள் அதி ரித்து ைருை ொல், நிதிச்சந்வ
ரமொசமொன சைொல் வள எதிர்க ொண்டு ைருகிை ொ வும், இ னொல் ைர்த்

ளில், நிதி நிவலவம ள்
சந்வ

ளில் கபொருளொ ொ

-ரம் டினமொகி ைருை ொ வும் RBI அ ன் அறிக்வ யில் க ரிவித் துள்ளது.
 பணப்புழக் த்வ

அதி ரிப்ப ற் ொ

திைந்

சந்வ

ளில் அரசொங்

பத்திரங் வள ைொங் வுள்ள ொ

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி க ரிவித்துள்ளது.

5. WHO, UNICEF மற்றும் UNDP ஆகியைற்றுடன் இவணந்து, ‘க

ொரரொனொ வைரஸ்

ைல் வமயத்வ ’

க ொடங்கியுள்ள சமூ ஊட ம் எது?
அ. டுவிட்டா்
ஆ. வாட்ஸப் 
இ. இன்ஸ
் டாகிராம்
ஈ. தடைிகிராம்
 ரபஸ்புக்கிற்கு கசொந் மொன ைொட்ஸ்அப், அண்வமயில் உல

லைொழ்வு அவமப்பு, ஐ. ொ சிைொர் நிதியம்

(UNICEF) மற்றும் ஐ. ொ ைளர்ச்சித்திட்டம் ஆகியைற்றுடன் இவணந்து, “ைொட்ஸ்அப் க ொரரொனொ வைரஸ்
ைல் வமயம்” என்ைகைொன்வை உல ளவில் அறிமு ம் கசய்துள்ள ொ அறிவித்துள்ளது. க ொரரொனொ
வைரஸ்பற்றிய ரபொலிச்கசய்தி ள் & அதுகுறித்

ை ந்தி வளக் ட்டுப்படுத்துை ற் ொ , உண்வமச்

கசய்தியொ என சரிபொர்க்கும் ரபொயன்டர் என்னும் பன்னொட்டு நிறுைனத்திற்கு ைொட்ஸ்அப் நிறுைனம் $1
மில்லியன் டொலவர ைழங்கியுள்ளது.
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ொடு ளுக்கு $6.5 பில்லியன்

மதிப்பிலொன நிதியு விவய அறிவித்துள்ள பன்னொட்டு ைங்கி எது?
அ. புனரலமப்பு மற்றும் வளா்ச்சிக்கான ஐகராப்பிய வங்கி
ஆ. ஆப்பிாிக்க வளா்ச்சி வங்கி
இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 
ஈ. அதமாிக்க வளா்ச்சி வங்கி
 COVID-19 க ொற்றுர ொவய எதிர்த்துப் ரபொரொடுைதில் அ ன் ைளரும் உறுப்பு

ொடு ளின் உடனடி

ர வை வளப் பூர்த்திகசய்ை ற் ொ மணிலொவைச் சொர்ந் ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி, அண்வமயில், $6.5
பில்லியன் மதிப்பிலொன (`48,230 ர ொடி) நிதியு விவய அறிவித்துள்ளது.
 இந்

அறிவிப்பின்படி, கமொத்

நிதியில், க ொற்றுர ொயொல் ஏற்பட்ட ரமொசமொன சு ொ ொர சீர்ர ட்டுக்கு

தீர்வு ொண்ப ற் ொ $3.6 பில்லியன் டொலர் நிதி அரசொங் ங் ளுக்கும், கபொருளொ ொர சீர்ர ட்டுக்கு தீர்வு
ொண்ப ற் ொ $1.6 பில்லியன் டொலர் நிதி குறு, சிறு மற்றும் டுத் ர நிறுைனங் ள், உள் ொட்டு மற்றும்
பிரொந்திய ைர்த்

7.அண்வமயில்

த்திற்கும் ைழங் ப்படும்.
ொலமொன ரரொஜர் ரமகை ர், க ொடர்புவடய விவளயொட்டு எது?

அ. பளு துூக்குதை்
் லட 
ஆ. குத்துச்சண
இ. மை்யுத்தம்
ஈ. சதுரங்கம்
 2 முவை உல சொம்பியனொ வும் குத்துச்சண்வடப் பயிற்சியொளரொ வும் இருந் ரரொஜர் ரமகை ர் (58),
அண்வமயில்

ொலமொனொர். இைர், குத்துச்சண்வட வீரரொன பிளொய்ட் ரமகை ரின் மொமொவும் ஆைொர்.

சூப்பர் கப ர்கைய்ட் மற்றும் சூப்பர் வலட்கைய்ட் பிரிவு ளில் உல பட்டங் வள அைர் கைன்றுள்ளொர்.
னது 20 ஆண்டு ொல குத்துச்சண்வட ைொழ்வில், அைர் கமொத் ம் 59 கைற்றி வளப் கபற்ைொர்.

8.எந்

மத்திய அவமச்சரின் வலவமயின்கீழ், இந்தியப்பிர ம அவமச்சரொல் அறிவிக் ப்பட்ட, ‘COVID-19

கபொருளொ ொர மீட்புப்பணிக்குழு’ உள்ளது?
அ. பியூஷ் ககாயை்
ஆ. ஹா்ஷ் வா்தன்
இ. நிா்மைா சீதாராமன் 
ஈ. இராஜ்நாத் சிங்
 இந்தியப்பிர மர் ரரந்திர ரமொடி னது உவரயின்ரபொது, ‘COVID-19 கபொருளொ ொர மீட்புப்பணிக்குழு’
அவமப்ப ொ

அறிவித் ொர். நிதியவமச்சர் நிர்மலொ சீ ொரொமன்

வலவமயிலொன இந் ப் பணிக்குழு,

‘COVID-19’ ர ொய்த்க ொற்ைொல் ஏற்பட்ட கபொருளொ ொர சீரழிவை அளவிடுைர ொடு அ ற்குத் குந்
டைடிக்வ

வளயும் எடுக்கும்.
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ருத்துக் வளப்கபறுை ற்கும், ‘COVID-19’இன் கபொருளொ ொர ொக் த்வ மதிப்பிடுை ற்கும் ொல் வட
ைளர்ப்பு, பொல் மற்றும் மீன்ைளத்துவை, உள் ொட்டு ைொன்ரபொக்குைரத்து, சுற்றுலொ மற்றும் MSME ஆகிய
அவமச்சர் வள நிதியவமச்சர் சந்திக் வுள்ளொர்.

9.எந்

ொட்டிலிருந்து 16,479 இலகுர

எந்திர துப்பொக்கி வள க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொ , பொது ொப்பு

அவமச்ச ம், `880 ர ொடி மதிப்பிலொன ஒப்பந் த்தில் வ கயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. அதமாிக்கா
ஆ. இஸ
் கரை் 
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. ரஷ்யா
 இந்திய ஆயு ப்பவட ளுக்கு `880 ர ொடி மதிப்பில், ‘க ர வ்’ என்னும் இலகுர எந்திர துப்பொக்கி ள்
ைொங் , மத்திய பொது ொப்பு அவமச்ச ம், இஸ்ரரல் ஆயு

விற்பவன நிறுைனம் இவடரய ஒப்பந் ம்

வ கயழுத் ொனது. கமொத் ம் 16,479 இலகுர துப்பொக்கி ள் க ொள்மு ல் கசய்யப்படவுள்ளன. பல்ரைறு
ொடு ளின் பொது ொப்புப்பவட ளொல் உபரயொ ப்படுத் ப்படும் இந் , ‘க ர வ் 7.62 x 51 மி.மீ’ இர
துப்பொக்கி ள், ஆயு ப்பவட ளிடம் ற்ரபொதுள்ள துப்பொக்கி வளவிட க ொவலவில் உள்ள எதிரி வள
மி த்துல்லியமொ

10.க

ொக்குை ற்கு உ வும்.

ொழில்முவனவை ஊக் ப்படுத்துை ற் ொ , ‘ஸ்ைைலம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்’ இரயிவல இயக் வுள்ள

நிதி நிறுைனம் எது?
அ. இந்திய சிறு ததாழிை்கள் கமம்பாட்டு வங்கி 
் லம மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி
ஆ. கதசிய கவளாண
இ. கதசிய வீட்டுவசதி வங்கி
ஈ. இந்திய ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வங்கி
 ைளர்ந்துைரும் க ொழில்முவனரைொருக் ொ

ைரும் ஜூன்.5 அன்று, ‘ஸ்ைைலம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்’

இரயிவல இயக் வுள்ள ொ இந்திய சிறு க ொழில் ள் ரமம்பொட்டு ைங்கி (SIDBI) க ரிவித்துள்ளது. இந்
‘ஸ்ைைலம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்’ 15

ொட் ளுக்கு 11

ரங் ள் ைழியொ

சுமொர் 7000 கி.மீ க ொவலவுக்கு

பயணிக்கும். இது, ‘ஸ்ைைலம்பன்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ உள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், இவளரயொர்
மக்க ன ஓர் எண்ணத்துடன் இரயிலில் ஏறுைொர் ள், அைர் ளுக்கு ைழங் ப்படும் க ொடர்ச்சியொன
ற்ைல் பயிற்சிக்குப்பிைகு, பயனுள்ள ைணி த் திட்டத்துடன் அைர் ள் கசல்ைொர் ள்.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்


மிழ் ொட்டில் 17 மொைட்டங் ளில் பிர மர் இவளரயொர் திட்டம் கசயல்படுத் ப்பட்டு ைருை ொ

மத்திய

அரசு க ரிவித்துள்ளது.
 COVID-19 ர ொய்த்க ொற்றுபற்றிய

ைல் வள அறியவும், அதுகுறித்

ைல் வளத்க ரிவிக் வும்

உ விவமய எண் வள மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மிழ் ொட்டில் 044-29510500 என்ை உ வி
வமய எண்ணுக்கு க ொடர்புக ொண்டு க ொரரொனொ வைரஸ் பற்றிய

ைல் வளத்க ரிவிக் லொம்.

 புதிய க ன் ொசி மொைட்டத்தில், `2.70 ர ொடி மதிப்பில், ‘கைள்ளொடு ஆரொய்ச்சி வமயம்’ நிறுைப்படும்
எனவும், கசன்வனக்கு அருர யுள்ள ொட்டுப்பொக் த்தில், `2.85 ர ொடி மதிப்பில், அறிவியல் முது வல
ஆரொய்ச்சி நிவலயம் நிறுைப்படும் எனவும், துொத்துக்குடி மொைட்டத்தில், `1.70 ர ொடி மதிப்பில் புதிய
ொல் வட மருத்துை அறிவியல் பல் வல பயிற்சி மற்றும் ஆரொய்ச்சி வமயம் நிறுைப்படும் எனவும்
மிழ் ொடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

5

