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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “த ொற்றுப்பத்திரங்கள்” எந்  பன்முக மேம்பொட்டு வங்கியொல் வழங்கப்படுகின்றன? 

அ. உலக வங்கி  

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி 

இ. ஐர ோப்பிய முதலீட்டு வங்கி 

ஈ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி 

 சியரொ லிமயொன், கினியொ ேற்றும் லைபீரியொவில் 2013-2016ஆம் ஆண்டு வலர எமபொைொ லவரஸ் 
பொதித்  ற்கு பதிைளிக்கும் வி ேொக, “Pandemic Bonds” என்னும் பத்திரங்கலை உைக வங்கி அ ன் 
2017ஆம் ஆண்டில் த ொடங்கப்பட்ட த ொற்று அவசர நிதியத்தின்கீழ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

 உைக வங்கியின் சர்வம ச புனரலேப்பு ேற்றும் மேம்பொட்டு வங்கியொல் வழங்கப்பட்ட இப்பத்திரங்கள் 
பல்மவறு த ொற்று ம ொய்கைொல் த ொற்று ஏற்பட்டொல், மு லீட்டொைர்களுக்கு சிை அல்ைது அலனத்து 
நிதிலயயும் லகவிடமவண்டிய நிலைக்குத்  ள்ைொேல் அ ற்கீடொக அதிக சலுலகலை வழங்குகிறது. 

2.நியொண்டர் ொல் எஞ்சியுள்ை இடேொன ஷொனி ொர் குலக, அலேந்துள்ை  ொடு எது? 

அ. சிோியோ 

ஆ. ஈ ோக்  

இ. தஜிகிஸ்தோன் 

ஈ. எகிப்து 

 ஈரொக்கின் குர்திஸ் ொனில் அலேந்துள்ை ஜொக்மரொஸ் ேலைகளில் ஷொனி ொர் குலக அலேந்துள்ைது. 
1950களில் ஷொனி ர் குலக ம ொண்டப்பட்டமபொது, த ொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சியொைர் ரொல்ப் மசொதைக்கி 
பத்து நியொண்டர் ொல் ஆண்கள், தபண்கள் ேற்றும் குழந்ல களின் மீ ங்கலைக் கண்டறிந் ொர். 
அதிலிருந்  ஓர் எலும்புக்கூலடச்சுற்றி பண்லடய பூங்தகொத்துகளின் எச்சங்களும் இருந் ன. 

 இது, நியொண்டர் ொல்கள், இறந் வர்கலை அடக்கஞ்தசய்து, ‘ேைரஞ்சலி’ தசய்து இறுதிச்சடங்குகலை 
 டத்தியிருக்கைொம் எனச் மசொதைக்கி கருதினொர். 

3.அலைமபசிகள் ேற்றும் மின்சொர வொகனங்களில் பயன்படுத் ப்படும் லித்தியம் அயன் மின்கைங்களில் 
எதிர்மின்வொயொக பயன்படுத் ப்படும் மகொபொல்ட், எந் ொட்டிலிருந்து அதிகேொக தவட்டிதயடுக்கப்படுகிறது? 

அ. சீனோ 

ஆ. கஜகஸ்தோன் 

இ. சூடோன் 

ஈ. கோங்ரகோ குடிய சு  

 அலைமபசிகள் ேட்டுேல்ைொேல், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்  ொக இருக்கும் மின்சொர வொகனங்களுக்கும் 
மகொபொல்ட் ஒரு முக்கியேொன ம லவயொக உள்ைது. தவட்டிதயடுக்கப்படும் மகொபொல்ட்டில் சுேொர் 60% 
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கொங்மகொ குடியரசிலிருந்ம  தபறப்படுகிறது. கொங்மகொ குடியரசின் அரசியல் சூழல் கொரணேொக அ ன் 
த ொடர்ச்சியொன கிலடப்புத் ன்லே ஒரு பிரச்சலனயொகி வருகிறது. 

4.இந்தியொவில்,  ற்மபொதுள்ை (2020) த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லக? 

அ. 10 

ஆ. 8 

இ. 6 

ஈ. 4  

 அரசுக்கு தசொந் ேொன த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனேொன பொரத் சஞ்சொர் நிகம் லிட் உட்பட, இந்தியொவில் 
உள்ை த ொலைத்த ொடர்பு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்லக, 2016இல் இருந்  ஒன்பது என்ற எண்ணி 
-க்லகயிலிருந்து,  ற்மபொது 2020இல்  ொன்கொகக் குலறந்துள்ைது. 

 அலைமபசி மசலவகளின் நுகர்வு ேொ த்துக்கு ஒரு பயனருக்கு 366 நிமிடங்களிலிருந்து 691 ஆக 88% 
அைவுக்கு அதிகரித்துள்ை நிலையில்,  ரவு நுகர்வு 0.5 GBஇலிருந்து 2016 ேற்றும் 2019க்கு இலடயில் 
கிட்டத் ட்ட 11 GB அைவுக்கு அதிகரித்துள்ைது என இந்தியொவின் த ொலைத்த ொடர்பு ஒழுங்குமுலற 
ஆலணயத்தின்  கவல்கள் த ரிவிக்கின்றன. 

5.உைகின் மிகப்தபரிய பலனதயண்லண இறக்குேதியொைரொக உள்ை  ொடு எது? 

அ. இந்தியோ  

ஆ. சீனோ 

இ. இ ஷ்யோ 

ஈ. சவுதி அர பியோ 

 2020ஆம் ஆண்டு நிைவரப்படி, உைகின் மிகப்தபரிய பலனதயண்லண இறக்குேதி தசய்யும்  ொடொக 
இந்தியொ உள்ைது. கடந்  அக்.31ஆம் ம தியுடன் முடிவலடந்  சந்ல ப்படுத் ல் ஆண்டில், இந்தியொ, 
9.4 மில்லியன் டன் பலனதயண்லணலய இந்தியொ இறக்குேதி தசய்துள்ைது. இதில், 2.72 மில்லியன் 
டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பலனதயண்லண அடங்கும். 

 இந்தியொவின் தேொத்  சலேயல் எண்தண பயன்பொட்டில் 2/3 பங்கு பலனதயண்லணயொக உள்ைது. 
இந்ம ொமனசியொ ேற்றும் ேமைசியொவிலிருந்து பலனதயண்லண இறக்குேதி தசய்யப்படுகிறது. அலவ, 
முலறமய உைகின் மு ல் & இரண்டொவது பலனதயண்லண தபரிய உற்பத்தியொைரொக உள்ைன. 

6. ற்மபொது, இந்தியொவில் எத் லனயொவது தபொருைொ ொரக் கணக்தகடுப்பு  டந்துவருகிறது? 

அ. ஐந்தோவது 

ஆ. ஆறோவது 

இ. ஏழோவது  

ஈ. எட்டோவது 
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 7ஆவது தபொருைொ ொர கணக்தகடுப்லப, ேத்திய புள்ளிவிவர அலேச்சகம் & திட்ட அேைொக்கத்தின் ேத்திய 
புள்ளிவிவர அலுவைகம் (தபொருைொ ொர புள்ளிவிவர பிரிவு)  டத்திவருகிறது. வைரும்  ொடுகைொல் 
ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்ட பன்னொட்டு  லடமுலறகளின்படி ேற்றும் UNSD பரிந்துலரகளுக்கு ஏற்ப,  ொடு 
 ழுவிய இந்  வணிகப்பதிலவ  டத்திவருகிறது. 

 தபொருைொ ொரக் கட்டலேப்லபப்பற்றிய விரிவொன பகுப்பொய்விற்கொக அகிை இந்திய, ேொநிைம், ேொவட்டம், 

சிற்றூர் ேட்டங்களில் இது விரிவொன  கவல்கலை வழங்கும். 

7.ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவட்டின்படி, ஒரு  பர், கடந்  எத் லன ேொ ங்கள் அல்ைது ஆண்டுகளுக்கு 
ஓர் உள்ளூர் பகுதியில் வசித்துவந் ொல், அவர், ‘உள்ளூர்வொசி’ எனக் கரு ப்படுவடுவொர்? 

அ. ஆறு ைோதங்கள்  

ஆ. ஓ ோண்டு 

இ. பதினனட்டு ைோதங்கள்  

ஈ. ஈ ோண்டுகள் 

 ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவடு (National Population Register) என்பது இந்தியொவில் குடியிருப்மபொர் 
த ொடர்பொன விவரங்கலை பரொேரிக்கும் பதிமவடொகும். ம சிய ேக்கள்த ொலக பதிமவட்டின்படி, ஒரு 
“வழக்கேொன குடியிருப்பொைர்” என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் குலறந் து ஆறு ேொ ங்கள் அல்ைது 
அ ற்கு மேற்பட்ட கொைம் வொழ்ந்   பலரமயொ அல்ைது அடுத்  ஆறு ேொ ங்கள் அல்ைது அ ற்கு மேற்பட்ட 
கொைத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வொழ விரும்பும்  பலரமயொ குறிக்கிறது. இந்தியொவின் ஒவ்தவொரு 
“வழக்கேொன குடியிருப்பொைரும் – Usual Resident” இதில் பதிவு தசய்வது கட்டொயேொகும். 

8.த ொழில்நுட்ப அேைொக்கத்ல ச் சொர்ந்  அலேச்சகங்கள், துலறகள் & தபொதுத்துலற நிறுவனங்களுக்கு 
ஆமைொசலன வழங்கும் 12 உறுப்பினர்கலைக்தகொண்ட, “த ொழினுட்பக்குழு”வுக்கு  லைலே ொங்குபவர் 
யொர்? 

அ. Dr. R சிதை்ப ை் 

ஆ. ோிஷிரகஷ் நோ ோயணன் 

இ. Dr. K விஜய்  ோகவன்  

ஈ. போஸ்கோ் சஹோ 

  டுவணரசின் மு ன்லே அறிவியல் ஆமைொசகலர  லைவரொகக்தகொண்ட பன்னிரண்டு உறுப்பினர் 
த ொழில்நுட்பக்குழுலவ அலேப்ப ற்கு ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்பு ல் வழங்கியுள்ைது.  வீன த ொழில் 
நுட்பங்கள், த ொழில்நுட்ப வலரவு ேற்றும் த ொழில்நுட்ப உற்பத்திப் தபொருட்கள், ம சிய பரிமசொ லனக் 
கூடங்கள், அரசின் ஆரொய்ச்சி ேற்றும் மேம்பொட்டு அலேப்புகளில் உருவொக்கப்பட்ட இரட்லட பயன்பொட்டு 
த ொழில்நுட்பங்கலை வணிகேயேொக்கு ல் குறித்  தகொள்லக ஆமைொசலனகலை உடனுக்குடன் 
அளிக்க இந் க்குழுவுக்கு அதிகொரம் வழங்கப்படுகிறது. 
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 குறிப்பிட்ட முக்கிய த ொழினுட்பங்களுக்கொன திட்டத்ல  உள் ொட்டிமைமய உருவொக்கு ல், த ொழினுட்ப 
மேம்பொட்டுக்கு உ வும் உரிய ஆரொய்ச்சி & மேம்பொட்டுத்திட்டங்கலை ம ர்வு தசய் ல் பணிகலையும் 
இக்குழு மேற்தகொள்ளும். 

9.உைகில் C வலக கல்லீரைழற்சிம ொய் அதிக விகி த்தில் பொதிக்கப்பட்டுள்ை  ொடும் 2020ஆம் ஆண்டில் 
அந்ம ொலய ஒழிக்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிற  ொடும் எது? 

அ. சவூதி அர பியோ 

ஆ. சீனோ 

இ. எகிப்து  

ஈ. இந்தியோ 

 எகிப்தில், 15-20% அைவுக்கு C வலக கல்லீரைழற்சிம ொய் பொதிப்பு உள்ைது. இந்  ம ொய்க்கு எதிரொன 
 ொடு ழுவிய பரப்புலரலய அடுத்து, எதிர்வரும் 2020ஆம் ஆண்டுக்குள் அந் ொடு இந்  C வலக 
கல்லீரைழற்சிம ொய் ம ொலய ஒழிக்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

10.மு லீட்டு திட்டங்களுக்கொன த ொழிற்துலற உரிேங்கலை, ஒரு குறிப்பிட்ட கொைவலரயலறக்குள் 
வழங்குவல  உறுதிதசய்யும், “கொைவலரயலறக்குட்பட்ட அனுேதிச்சட்டம் - Time-Bound Clearance Act” 
இயற்றுவ ற்கொன ேமசொ ொவுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ை ேொநிை அலேச்சரலவ எது? 

அ. இ ோஜஸ்தோன் 

ஆ. ஹோியோனோ 

இ. ைத்திய பி ரதசை்  

ஈ. குஜ ோத் 

 கொைவலரயலறக்குட்பட்ட அனுேதிச்சட்டத்ல  இயற்றுவ ற்கொன வலரவு ேமசொ ொலவ ே.பிரம ச 
ேொநிை அலேச்சரலவ அனுேதித்துள்ைது. இந் ச் சட்டம், மு லீட்டு திட்டங்களுக்கொன த ொழிற்துலற 
உரிேங்கலை ஒரு குறிப்பிட்ட கொைவலரயலறக்குள் வழங்குவல  உறுதிதசய்யும். ஏறக்குலறய 10 
ேொநிைத்துலறகள் த ொடர்பொன சுேொர் 40 அனுேதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொைக்தகடுவிற்குள் வழங்கப்பட 
மவண்டும் என்பம  இந் ச் சட்டத்தின் ம ொக்கேொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. WHO ஆணையம் மற்றும் UNICEF வெளியிட்டுள்ள ‘சர்ெதேச வசழுணமக்குறியீட்டில்’* இந்தியாவின் 
ேரநிணை என்ன? (*Global Flourishing Index) 

அ. 91 

ஆ. 101 

இ. 121 

ஈ. 131  

 “உைக குழந்ணேகளுக்கான எதிர்காைம்” என்ற ேணைப்பிைான அறிக்ணகவயான்ணற அண்ணமயில் 
உைக நைொழ்வு அணமப்பு (WHO) ஆணையம், UNICEF & ைான்வசட் இேழ் ஆகியணெ இணைந்து 
வெளியிட்டன. குழந்ணேகள் ொழத்ேகுதியான இடம் மற்றும் நைொழ்வுக்காக ஒரு நாட்டால் தமற்வகா 
–ள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின் அடிப்பணடயில் அெற்ணற ஒப்பிடும் புதிய, “சர்ெதேச வசழுணமக்குறியீடு” 
ஒன்றும் இந்ே அறிக்ணகயின் இணைப்பாகச் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 மதிப்பிடப்பட்ட வமாத்ே 180 நாடுகளில், இந்தியா, வசழுணமக்குறியீட்டில் 131ஆெது இடத்திலும், நிணைத் 
-திருக்கும் ேன்ணமக்கான குறியீட்டில் 77ஆெது இடத்திலும் உள்ளது. 

2. தேஜ் திட்டத்ணேத்* வோடங்கியுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? (*Project Tej) 

அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. ததலுங்கானா  

ஈ. உத்தர பிரததசம் 

 Bio Asia 2020 – உயிரி வோழில்நுட்பம் மற்றும் ொழ்க்ணக அறிவியல் மாநாட்டின்தபாது, ‘MedTech 

Connect’ என்ற ேளத்துடன் இணைந்து வேலுங்கானா அரசு தேஜ் திட்டத்ணே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
இந்ேத்திட்டம், மருத்துெ வோழில்நுட்பத்துணறசார்ந்ே வோழில்முணனதொர்கள் ேங்கள் கருத்து மாதிரி 
-கணளச் பரிதசாதிக்க உேவும் ஒரு ேளத்ணே உருொக்குெணே தநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது.  

 ணைேராபாத்தில் உள்ள மாநிை ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு அணமப்பு மற்றும் MedTech Connect 

ஆகியணெ, இதுவோடர்பாக ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ணகவயழுத்திட்டுள்ளன. வபாறியியல் 
மற்றும் வோழில்நுட்ப நிறுெனமான Cyient மற்றும் Xynteoஇன், “இந்தியா 2022 கூட்டணி” என்னும் 
ெணிகக்கூட்டணியின்கீழ் MedTech Connect ேளம் நிறுெப்பட்டது. 

3.ெருடாந்திர, “இயற்ணகத்ேரெரிணச குறியீடு-2020”இன்படி, நாட்டிதைதய முேலிடத்திலுள்ள இந்திய 
நிறுெனம் எது? 

அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துறற ஆராய்ச்சிக் கழகம் (CSIR)  
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இ. டாடா அடிப்பறட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (TIFR – மும்றப) 

ஈ. த ாமி பாபா ததசிய நிறுவனம் (HBNI) 

 நிறுெனங்கள் தமற்வகாண்டவமாத்ே ஆராய்ச்சிணய அடிப்பணடயாகக்வகாண்ட, “Nature Ranking Index 

-2020”இன்படி, அறிவியல் மற்றும் வோழிற்துணற ஆராய்ச்சிக்கழகம் (CSIR) நாட்டிதைதய முேலிடத்தில் 
உள்ளது. 2018 டிசம்பர் முேல் 2019 நெம்பர் ெணர தமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்பணடயில், 

நிறுெனங்களுக்கு ேரநிணை ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 வபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுெனம் (IISc), இந்ேக்குறியீட்டில் இரண்டாெது இடத்ணேயும், 

டாடா அடிப்பணட ஆராய்ச்சி நிறுெனம் (TIFR-மும்ணப) மூன்றாமிடத்ணேயும் வபற்றுள்ளன. 

4.மிதசாரம் & அருைாச்சை பிரதேசத்திற்கு, ‘இந்திய மாநிைத்ேகுதி’ ெழங்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1972 

ஆ. 1949 

இ. 1987  

ஈ. 2001 

 இரண்டு ெடகிழக்கு மாநிைங்களான மிதசாரமும் அருைாச்சை பிரதேசமும் கடந்ே பிப்ரெரி 20 அன்று 
ேங்களது, ‘மாநிை உேய தின’த்ணேக் வகாண்டாடின. கடந்ே 1987ஆம் ஆண்டில் இதேநாளில், இரு 
மாநிைங்களுக்கும், ‘இந்திய மாநிைம்’ என்னும் ேகுதி ெழங்கப்பட்டது. 

 கடந்ே 1972 ெணர மிதசாரம், அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் ஒருபகுதியாக இருந்ேது. இது ஒரு ேனி யூனியன் 
பிரதேசமாக 1987ஆம் ஆண்டிதைதய மாற்றப்பட்டது. பின்னர், பிப்ரெரி 20, 1987 அன்று இந்தியாவின் 
23ஆெது மாநிைமாக உருொனது. ெடகிழக்கு எல்ணைப்புற முகணமக்கு அருைாச்சை பிரதேசம் எனப் 
வபயரிட்டு, கடந்ே 1972இல் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டது. பின்னர், 1987ஆம் ஆண்டில் 
ஒரு மாநிைமாக உருொக்கப்பட்டது. 

5.நுகர்தொர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2019இன் பின்னணியில் உள்ள, ‘CCPA’ எணேக் குறிக்கிறது? 

அ. Common Consumer Protection Agency 

ஆ. Central Consumer Protection Authority  

இ. Company Consumer Protection Authority 

ஈ. Centralised Consumer Protection Affairs 

 நுகர்தொர் பாதுகாப்புச்சட்டம், 2019ஐ அமல்படுத்துெேற்காக மத்திய நுகர்தொர் பாதுகாப்பு ஆணையம் 
உருொக்கப்படும் என உைவு மற்றும் நுகர்தொர் விெகாரத்துணற அணமச்சர் ராம்விைாஸ் பஸ்ொன் 
அறிவித்துள்ளார். இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் முேல் ொரத்திற்குள் இவ்ொணையம் நிறுெப்படும். 

 நியாயமற்ற ெர்த்ேக நணடமுணறகள் மற்றும் ஏமாற்று விளம்பரங்கள் வோடர்பான விசாரணைகணள 
தமற்வகாள்ெேற்கான அதிகாரத்துடன் பணியாற்றும் புைனாய்வுப்பிரிவு ஒன்று அணமக்கப்படும் என்றும் 
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அணமச்சர் அறிவித்துள்ளார். கடந்ே 1986ஆம் ஆண்டு நுகர்தொர் பாதுகாப்புச்சட்டத்ணே மாற்றியணமத்ே 
“நுகர்தொர் பாதுகாப்பு மதசாோ, 2019”க்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

6. 2019ஆம் ஆண்டின் எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY) வோழில்முணனதொராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

அ. ஆதி தகாத்தரஜ் 

ஆ. உதய் தகாடக் 

இ. கிரண் மஜும்தாா் ஷா  

ஈ. ஸ்ரீதா் தவம்பு 

 கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டுக்கான எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY) விருதுகளின் 21ஆெது பதிப்பு அண்ணமயில் 
ெழங்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முன்னணி உயிரி மருந்துகள் நிறுெனமான Biocon’இன் நிறுெனரும் 
ேணைெர் மற்றும் தமைாண்ணம இயக்குநருமான கிரண் மஜும்ோர் ஷா, “2019ஆம் ஆண்டின் EY 

வோழில்முணனதொராக தேர்வுவசய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ெரும் ஜூன் மாேத்தின்தபாது மான்தட கார்தைாவில் நணடவபறவுள்ள EY உைக வோழில்முணனதொர் 
விருதுகள் ெழங்கும் விழாவில் அெர் இந்தியாணெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்ேவுள்ளார். தகாத்தரஜ் குழுமத் 
ேணைெர் ஆதி தகாத்தரஜுக்கு, “ொழ்நாள் சாேணனயாளர் விருது” அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘Blackstone’ 
இந்தியாவின் துகின் பாரிக், “ஆண்டின் சிறந்ே ோக்கத்ணே ஏற்படுத்திய நபர்” விருணேப்வபற்றெராொர். 

7. “இந்திய ஜவுளி மற்றும் ணகவிணனகளுக்கான ெளர்ந்துெரும் ொய்ப்புகள்” குறித்ே கருத்ேரங்கத்ணே 
நடத்திய நகரம் எது? 

அ. வாரணாசி 

ஆ. லக்தனா 

இ. புது தில்லி  

ஈ. ற தராபாத் 

 “இந்திய ஜவுளி மற்றும் ணகவிணனகளுக்கான ெளர்ந்துெரும் ொய்ப்புகள்” குறித்ே கருத்ேரங்கம் 
அண்ணமயில் புது தில்லியில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இந்ேக்கருத்ேரங்ணக, மத்திய ஜவுளி & வபண்கள் 
மற்றும் குழந்ணேகள் தமம்பாட்டுத்துணற அணமச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி திறந்துணெத்ோர். இந்ேத் 
தேசிய கருத்ேரங்கத்தில், மத்திய ெர்த்ேகம் & வோழிற்துணற மற்றும் மத்திய ஜவுளி அணமச்சகத்தின் 
அதிகாரிகள் மற்றும் ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுக் கழகத்தின் பிரதிநிதிகள் கைந்துவகாண்டனர். 

8.வோடர்ந்து மூன்றாெது ஆண்டாக, “ESPNஇன் ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீராங்கணன” விருணே 
வெல்லும் இந்திய விணளயாட்டு வீராங்கணன யார்? 

அ. தமாி தகாம் 

ஆ. P V சிந்து  

இ. சாய்னா தநவால் 

ஈ. சானியா மிா்சா 
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 இந்திய வீராங்கணனயும் உைக சாம்பியனுமான P V சிந்து, வோடர்ந்து 3ஆெது முணறயாக ESPN’இன் 
“ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீராங்கணன” விருணே வென்றுள்ளார். P V சிந்துவின் உைக 
சாம்பியன்ஷிப் வெற்றியும், “ஆண்டின் சிறந்ே ேருைம்” எனத்தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளது. ESPN’இன், 

“ஆண்டின் சிறந்ே விணளயாட்டு வீரர்” விருணே வசளரப் வசளத்ரி வபற்றுள்ளார். 

 ேணைணம தேசிய பூப்பந்து பயிற்சியாளர் புல்தைைா தகாபிசந்த், “ஆண்டின் சிறந்ே பயிற்சியாளராக” 
தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளார். மானு பாக்கர்-வசளரப் வசளத்ரி அணி, “ஆண்டின் சிறந்ே அணி”க்கான 
வகளரெத்ணேப் வபற்றுள்ளது. 

9.குடிமக்கணள தநாக்கிய தசணெணய ெழங்குெதில் சிறந்து விளங்கியேற்காக, இந்திய இரயில்தெயின் 
எந்ே ெணைத்ேளம், தேசிய மின்னாளுணகயின், ‘வெள்ளி’ விருணே வென்றுள்ளது? 

அ. தவா் இஸ் றம டிதரயின் 

ஆ. இரயில் சுவிதா 

இ. இரயில் மதத்  

ஈ. இரயில் சாரதி 

 இந்திய இரயில்தெயின் பயணிகள் குணறதீர் ெணைத்ேளமான இரயில்மேத், குடிமக்கணள தநாக்கிய 
தசணெகணள ெழங்குெதில் சிறந்து விளங்கியேற்காக தேசிய மின்னாளுணக விருணே வென்றுள்ளது. 
குணறகணளக் கூறுேல், விசாரித்ேல் மற்றும் உேவிக்கு பயன்படுத்ேப்படும் இந்திய இரயில்தெயின் இப் 
புதிய ஒருங்கிணைந்ே ேளத்துக்கு, தேசிய மின்னாளுணக விருதுகளின் இரண்டாம் பிரிவின்கீழ், 
‘வெள்ளி’ விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நிர்ொக சீர்திருத்ேங்கள் & வபாதுமக்கள் குணறதீர் துணறயானது 
ஆண்டுதோறும் தேசிய மின்னாளுணக விருதுகணள ெழங்கிெருகிறது. 

10. NITI ஆதயாக்கின், “நீடித்ே ெளர்ச்சி இைக்குகள் (SDG) மாநாடு-2020”ஐ நடத்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. தகளகாத்தி  

இ. தகால்கத்தா 

ஈ. ஷில்லாங் 

 NITI ஆதயாக், அண்ணமயில், அஸ்ஸாம் மாநிைம் வகளகாத்தியில், “நீடித்ே ெளர்ச்சி இைக்குகள் குறித்ே 
கூட்டம் - 2020: கூட்டாண்ணம, ஒத்துணழப்பு மற்றும் ெடகிழக்கு மாநிைங்களின் ெளர்ச்சி”ணய 
ஏற்பாடுவசய்ேது. ெடகிழக்கு கவுன்சில், அஸ்ஸாம் மாநிை அரசு, டாடா அறக்கட்டணள, ஐ.நா ெளர்ச்சித் 
திட்டம் (UNDP) மற்றும் ெளரும் நாடுகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் ேகெைணமப்பு (RIS) ஆகியெற்றுடன் 
இணைந்து இம்மாநாடு ஏற்பாடுவசய்யப்பட்டது. 3 நாள் நீளும் இந்நிகழ்வு, பிப்.24 அன்று வோடங்கியது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாடு சீருணடப்பணியாளர் தேர்ொணையத்தின் (TNUSRB) ேணைெராக சுனில்குமார், DGP நியமி 
–க்கப்பட்டுள்ளார். 

 அவமரிக்காவின் தேசிய விண்வெளி ஆய்வுணமயத்துக்குச் (NASA) வசல்லும் நாமக்கல் மாெட்டத்ணேச் 
தசர்ந்ே பள்ளி மாைவிக்கு ேமிழ்நாட்டரசின் சார்பில் ̀ 2 இைட்சம் பைவுேவிணய ெழங்க முேைணமச்சர் 
பழனிசாமி ஆணையிட்டுள்ளார். 

 தூத்துக்குடி மாெட்டம் திருச்வசந்தூர் அருதக வீரபாண்டியபட்டைத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள, ‘பத்மஸ்ரீ’ 
Dr பா. சிெந்தி ஆதித்ேனார் மணிமண்டபத்ணே முேைணமச்சர் பழனிசாமி திறந்துணெத்ோர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Vellbergia bartholomaei எந்த இனத்ததச் சார்ந்ததாகும்? 

அ. தவளை 

ஆ. பல்லி  

இ. சிலந்தி 

ஈ. பாம்பு 

 ஹார்வர்ட் பல்கதைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அண்தையில் மைற்ககாண்ட ஆய்வின்படி, ஒரு புதிய 
வரைாற்றுக்கு முந்ததய ஊர்வன இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, தற்காை பல்லி ைற்றும் 
பாம்பினங்களுக்கு மூதாததயர் எனக்கூறப்படுகிறது. ‘Vellbergia bartholomaei’ என இந்தப் பழங்காை 
பல்லியினம் அதழக்கப்படுகிறது. இந்தக்கண்டுபிடிப்பு, நான்கு கால் உயிரினங்கள் குறித்த பல்மவறு 
தகவல்கதள கவளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2.அண்தையில் பதவி விைகிய லிமயா வரட்கர், எந்த நாட்டின் பிரதைராக இருந்தார்? 

அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. அயா்லாந்து  

இ. நநதா்லாந்து 

ஈ. கிாீஸ் 

 அயர்ைாந்தின் பிரதைர் லிமயா வரட்கர், அண்தையில் தனது பிரதைர் என்று கபாருள்படும், ‘தாமவாசீச்’ 
பதவிதய ராஜிநாைா கசய்தார். அவர் தனது இராஜிநாைாதவ, ஐரிஷ் அதிபர் தைக்மகல் ஹிக்கின்ஸிடம் 
சைர்ப்பித்த மபாதிலும், கதாடர்ந்து இதடக்காைத்ததைவராக பதவியிலிருப்பார். அயர்ைாந்து நாட்டின் 
அரசியைதைப்பின்படி, ‘தாமவாசீச்’ ைற்றும் பிற அரசாங்கப் பதவிகளுக்கு பிறிகதாரு நபர் நியமிக்கப்படும் 
வதர, ஏற்கனமவ பதவியிலிருக்கும் அந்நபமர கதாடர்ந்து அந்தக்கடதைகதளச் கசய்திடமவண்டும். 

3.தாய்ைங்கூர் மீன்களின் இனப்கபருக்க தையங்கதள அழிக்க உத்தரவிட்ட ைாநிை அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. மமற்கு வங்கம் 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா  

 நன்னீர் ைங்கூர் மபான்ற மதாற்றத்ததக்ககாண்ட தாய்ைங்கூர் மீன், ைாநிைத்தில் மிகவும் சுகாதாரைற்ற 
நிதையில் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் நுகர்வின் காரணைாக ைக்களுக்கு மநாய் ஏற்படுகிறது. எனமவ, 

தாய்ைங்கூர் மீன்களின் இனப்கபருக்க தையங்கதள அழிப்பதற்கு ைகாராஷ்டிரா ைாநிை அரசு சிறப்பு 
முயற்சிதய மைற்ககாண்டுள்ளது. மீன் விற்பதனக்கு ததடவிதிக்க, ைாநிை மீன்வளத்துதற ததைவர் 
உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர், கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் இவ்வதக மீனினங்கதள விற்பதன 
கசய்வதற்கு மதசிய பசுதை தீர்ப்பாயம் ததட விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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4.அடல் கிசான் - ைஜ்தூர் சிற்றுண்டிச்சாதைகள் திட்டம் கதாடர்புதடய ைாநிைம் எது? 

அ. உத்தரபிரமதசம் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. உத்தரகண்ட் 

ஈ. மத்தியப் பிரமதசம் 

 ஹரியானா ைாநிை சட்டைன்றத்தின் பட்கெட் அைர்வின்மபாது, ஹரியானா அரசு, அடல் கிசான்-ைஜ்தூர் 
சிற்றுண்டிச்சாதைகதள ைாநிைம் முழுவதுமுள்ள அதனத்து சந்ததகள் & சர்க்கதர ஆதைகளிலும் 
திறக்கும் என அம்ைாநிை ஆளுநர்  அறிவித்தார். மவளாண் கபருைக்கள் ைற்றும் கதாழிைாளர்களுக்கு 
10 ரூபாய்க்கு ைலிவு விதையில் உணவு வழங்குவதற்காக இந்தச் சிற்றுண்டிச்சாதைகள் அதைக்கப்பட 
உள்ளன. இதுமபான்ற 25 சிற்றுண்டிச்சாதைகள் ைாநிைம் முழுவதும் நிறுவப்படவுள்ளன. 

5.ஷியாைா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டத்ததச் கசயல்படுத்துகிற ைத்திய அதைச்சகம் எது? 

அ. மவைாண்ளம மற்றும் உழவா் நல அளமச்சகம் 

ஆ. ஊரக வைா்ச்சி அளமச்சகம்  

இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கை் அளமச்சகம் 

ஈ. பணியாைா்கை், நபாதுமக்கை் குளறதீா்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அளமச்சகம் 

 ஷியாைா பிரசாத் முகர்ஜி ரூபன் திட்டம் கதாடங்கப்பட்ட நான்காவது ஆண்டுவிழா பிப்ரவரி 21 அன்று 
அனுசரிக்கப்பட்டது. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில், பிரதைர் மைாடி ஊரக வளர்ச்சி அதைச்சகத்தின்கீழ், 
இமத மததியில் இத்திட்டத்ததத் கதாடங்கிதவத்தார். இதன்கீழ், உள்ளூர் கபாருளாதார வளர்ச்சிதயத் 
தூண்டுவதற்காக நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ரூபன் கதாகுதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

6. ‘வியூ பாயிண்ட்ஸ் - Viewpoints’ என்பது எந்தப் கபரிய கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் கசயலியாகும்? 

அ. கூகிை் 

ஆ. அமமசான் 

இ. மபஸ்புக்  

ஈ. ஆப்பிை் 

 ‘Viewpoints’ என்பது மபஸ்புக் நிறுவனத்தின் சந்தத ஆராய்ச்சி பயன்பாடு ஆகும். கருத்துக்கணிப்புகள், 

பணிகள் ைற்றும் தயாரிப்பு-மசாததனகளில் பங்மகற்க பயனதர இது மகட்டுக்ககாள்கிறது. மபஸ்புக் 
நிறுவனத்தின் மபச்சு-அங்கீகார கதாழினுட்பத்தத மைம்படுத்துவதற்காக, தங்கள் குரதைப்பதிவுகசய்ய 
ஒப்புக்ககாள்ளும் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட பயனர்களின் குழுவிற்கு நிதிரீதியாக கவகுைதி அளிப்பதாக 
இந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்தப்பயன்பாட்டில், ‘உச்சரிப்பு’ என்ற புதிய நிரதைப்பயன்படுத்தி 
பயனர்கள் ஒலிதயப் பதிவுகசய்யமவண்டும். 
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7.அண்தையில் எந்த ைாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரமதசத்தில், ‘மதசிய இயற்தக உணவுத் திருவிழா’ 
நதடகபற்றது? 

அ. இலட்சத்தீவுகை் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. புது தில்லி  

 ைத்திய உணவு பதப்படுத்தும் கதாழிற்சாதைகள் அதைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பதல் ைற்றும் கபண்கள் & 
குழந்ததகள் மைம்பாட்டு அதைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகிமயாரால், அண்தையில், புது தில்லியில் 
‘மதசிய இயற்தக உணவுத்திருவிழா’ திறந்துதவக்கப்பட்டது. 

 “Unleashing India’s Organic Market Potential” என்பது இந்தத் திருவிழாவின் கருப்கபாருளாகும். நாடு 
முழுவதுமுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கபண் கதாழில்முதனமவார் ைற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கதளச் 
சார்ந்மதார், இந்த 3 நாள் திருவிழாவில், தங்களது இயற்தகத் தயாரிப்புகதள கவளிப்படுத்துகின்றன. 

8.இந்திய வம்சாவளி மதாட்டத்கதாழிைாளர்களுக்காக, கபருந்மதாட்டப்பள்ளிகதள மைம்படுத்தும் மநாக்கி 
-ல், எந்த நாட்டிற்கு ைானியம் வழங்க இந்தியா தயாராகவுள்ளது? 

அ. வங்கமதசம் 

ஆ. இலங்ளக  

இ. மநபாைம் 

ஈ. லாமவாஸ் 

 இந்திய வம்சாவளி மதாட்டத்கதாழிைாளர்களுக்கான கபருத்மதாட்டப்பள்ளிகளில் உட்கட்டதைப்தப 
மைம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்தகயும் தககயழுத்திட்டுள்ளன. 
ககாழும்பில் தககயழுத்தான இந்தப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ஒன்பது மதாட்டப்பள்ளிகளின் உட் 
கட்டதைப்பு, இந்தியாவால் வழங்கப்படும் `30 மகாடி நிதியுதவியுடன் தரப்படுத்தப்படவுள்ளது. இந்திய 
ைானியத்துடன், பை பள்ளி கட்டிடங்களில் புனரதைப்புப்பணியும் மைற்ககாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

9. ‘தல் மசனா பவன்’ கட்டப்படவுள்ள ைாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரமதசம் எது? 

அ. லடாக் 

ஆ. ஜம்மு – காஷ்மீா் 

இ. புது தில்லி  

ஈ. சண்டிகா் 

 இந்தியாவின் புதிய இராணுவ ததைதையகத்துக்கு, ‘தல் மசனா பவன்’ எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
சமீபத்தில், தில்லி கன்மடான்கைன்ட்டில், இந்தப்புதிய ததைதையகத்திற்கான அடிக்கல்தை பாதுகாப்பு 
அதைச்சர் நாட்டினார். இப்புதிய இராணுவ ததைதையகம் 39 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்படவுள்ளது.  
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 இதில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் ததைதைத் தளபதி அலுவைகமும் அதைக்கப்படும். ஐந்து 
ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள இப்பைைாடிக்கட்டட வளாகத்தில் அதனத்து இராணுவ 
அலுவைகங்களும் இருக்கும். 

10.எம்ைாநிைம் / யூனியன் பிரமதசத்தில், இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துதற திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஆ. மகாவா  

இ. மும்ளப 

ஈ. குஜராத் 

 இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் படகுத்துதறயானது மகாவா ைாநிைம் பனாஜியில் பாயும் ைாண்டவி 
ஆற்றின்கதரயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படகுத்துதறயானது, ைாநிை துதறமுகத்துதறயின் 
வளாகத்தில் அதைந்துள்ளது. சிகைன்ட் கான்கிரீட்டால் ஆன இந்தப் படகுத்துதற, குறுகிய காைத்தில் 
கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ைர்ைமகாவா துதறமுகத்தில் அதைந்துள்ள பயண முதனயம் ைற்றும் 
குடிவரவு வசதியுடன் கூடிய இந்தப் படகுத்துதறதய, ைத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து அதைச்சர் ைன்சுக் 
ைாண்டவியா திறந்துதவத்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. பிப்ரவரி, 2020 நிலவரப்படி, இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளர் (trade partner) நாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. பிரான்ஸ் 

 இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளராக, அமெரிக்கா, சீனாவவ விஞ்சியுள்ளது. வர்த்தக அவெச்சக 
தரவுகளின்படி, 2018-19 நிதியாண்டில் அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இவையிலான இருதரப்பு 
வர்த்தகம் கிட்ைத்தட்ை $88 பில்லியன் ைாலர்களாக இருந்தது. இந்தக் காலகட்ைத்தில், சீனாவுைனான 
இந்தியாவின் வர்த்தகம் $87.1 பில்லியன் ைாலராக இருந்தது. 

 இதததபால், 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் - டிசம்பர் ொதங்களில், அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் 
இவையிலான இருதரப்பு வர்த்தகம் $68 பில்லியன் ைாலர்களாக இருந்தது. அதத காலகட்ைத்தில், 
சீனாவுைனான வர்த்தகம் $65 பில்லியன் ைாலராக இருந்தது. இந்தியாவில் மிவகவர்த்தகம் புரியும் சில 
நாடுகளுள் அமெரிக்காவும் ஒன்றாகும். ெறுபுறம், சீனாவுைன் மிகப்மபரிய வர்த்தக பற்றாக்குவறவய 
இந்தியா மகாண்டுள்ளது. 

 2018-19இல், இந்தியா, அமெரிக்காவுைன் $16.9 பில்லியன் ைாலர் அளவுக்கு மிவக வர்த்தகத்வதக் 
மகாண்டுள்ளது. அதததநரத்தில், சீனாவுைன் $53.6 பில்லியன் ைாலர் வர்த்தக பற்றாக்குவறவயக் 
மகாண்டுள்ளது. 2013-14 முதல் 2017-18 வவர, சீனா, இந்தியாவின் சிறந்த வர்த்தக பங்காளராக 
இருப்பதாக இந்தத் தரவு காட்டுகிறது. 

2.புது தில்லியில் நவைமபற்ற 2020 ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பின் ஒட்டுமொத்த தரவரிவசயில் 
இந்தியா மபற்றுள்ள இைம்? 

அ. இரண்டாவது 

ஆ. மூன்றாவது  

இ. நான்காவது 

ஈ. ஐந்தாவது 

 ஆசிய ெல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிகள், 2020 பிப்.18 முதல் 23 வவர புது தில்லியின் இந்திரா காந்தி 
அரங்கில் உள்ள KD ஜாதவ் உட்புற வெதானத்தில் நவைமபற்றது. மகாதரானா வவரஸ் பாதிப்பின் 
காரணொக, சீனா, இந்தப்தபாட்டிகளில் பங்தகற்பதற்கு தவைவிதிக்கப்பட்ைது. 

 இந்தத்மதாைரில் ஜப்பான், ஈரான், இந்தியா ெற்றும் கஜகஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் முவறதய முதல் 4 

இைங்கவளப் மபற்றன. ஜப்பான் 8 தங்கம் உட்பை மொத்தம் 16 பதக்கங்கவள மவன்றது. இந்தியா, 5 
தங்கம் உட்பை மொத்தம் 20 பதக்கங்கவள மவன்றது. 
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3.அண்வெயில், சர்வததச நீதித்துவற ொநாட்வை நைத்திய நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. பபாபால் 

இ. முெ்பப 

ஈ. சண்டிகா் 

 இரு நாள் நீடித்த சர்வததச நீதி ொநாடு-2020, புது தில்லியில் அவெந்துள்ள உச்சநீதிென்ற தகட்தபார் 
கூைத்தில் நவைமபற்றது. “நீதித்துவறயும் ொறிவரும் உலகமும் - Judiciary and the Changing World” 
என்பது இந்த ொநாட்டின் கருப்மபாருளாகும். 

4. PM-KISAN திட்ைத்தின்கீழ் நிதியுதவி தகுதி மபறுவதற்கு, அதிகபட்ச நிலம் வவத்திருக்கும் வரம்பு 
என்ன? 

அ. 1 மெக்படா் 

ஆ. 2 மெக்படா் 

இ. 3 மெக்படா் 

ஈ. வரெ்பு இல்பல  

 கைந்த 24 பிப்ரவரி 2019 அன்று PM-கிசான் திட்ைம் மதாைங்கப்பட்ைது. இந்தத் திட்ைம், நாடு முழுவதும் 
உள்ள அவனத்து நில உரிவெயாளர்களின் குடும்பங்களுக்கும் வருொன ஆதரவவ வழங்குகிறது. 
தெலும், விவசாயம் ெற்றும் குடும்பத்ததவவகள் மதாைர்பான மசலவுகவள பூர்த்திமசய்ய அவர்களுக்கு 
உதவுகிறது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், 3 தவவணகளில் ஆண்டுக்கு `6000 நிதி தநரடியாக விவசாயிகளின் 
வங்கிக்கணக்குகளில் வரவு வவக்கப்படுகிறது. 

 இந்தத்திட்ைம், மதாைக்கத்தில், நாடு முழுவதுமுள்ள, இரண்டு மெக்தைர் நிலம் வவர வவத்திருந்த 
அவனத்து சிறு ெற்றும் குறு விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கும் வருொன ஆதரவவ வழங்கியது. 
பின்னர் அதன் வரம்பு, நாட்டின் அவனத்து விவசாய குடும்பங்களுக்கும் அவர்களின் நிலங்களின் 
அளவவப் மபாருட்படுத்தாெல் விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. 

5.அண்வெயில் அவெக்கப்பட்ை சஞ்சீவ் பூரி நிபுணர் குழு, எந்தக் களத்வத ஆராய்கிறது? 

அ. அபெப்புசாரா துபற 

ஆ. பண்பண ஏற்றுெதிகள்  

இ. உற்பத்தி மதாழில்கள் 

ஈ. பசபவத்துபற 

 15ஆவது நிதி ஆவணயம் விவசாய ஏற்றுெதிவய ஆராய்வதற்காக ஓர் உயர்ெட்ை வல்லுநர் குழுவவ 
நிறுவியுள்ளது. இக்குழு ITC தவலவர் தவலவெயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இக்குழு தனது அறிக்வகவய 
3 ொதங்களுக்குள் செர்ப்பிக்கவுள்ளது. விவசாய ஏற்றுெதிவய தெம்படுத்துவதற்கான வழிகவளக் 
கண்ைறியும் தநாக்கில் சஞ்சீவ் பூரி வல்லுநர் குழு அவெக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.அண்வெயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை, C.gretathunbergae என்பது ______? 

அ. ெீன் 

ஆ. பாெ்பு 

இ. நத்பத  

ஈ. தவபள 

 சுவீை காலநிவல ஆர்வலர் கிமரட்ைா துன்மபர்க்கின் மபயவர, புருதனயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஒரு 
புதியவவக நில நத்வதக்கு மநதர்லாந்தில் உள்ள அறிவியலாளர்கள் வழங்கியுள்ளனர். 
Craspedotropis gretathunbergae என்பது புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ை அந்நிலநத்வதக்கான 
மபயராக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வறட்சி, வனச்சீரழிவு ெற்றும் மவப்பநிவல ொற்றம் ஆகியவற்றுக்கு 
உணர்திறன் மகாண்ைவவ இந்நத்வதகள். இது, ‘Caenogastropods’ எனப்படும் நத்வதகள் 
குடும்பத்வதச் சார்ந்தவவயாகும். 

7.அண்வெயில், ‘தாய் ெங்கூர்’ மீன் வளர்ப்பு வெயங்கவள அழிப்பதற்கு உத்தரவிட்ை ொநிலம் எது? 

அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ெகாராஷ்டிரா  

இ. குஜராத் 

ஈ. பகாவா 

 நன்னீர் ெங்கூர் தபான்ற ததாற்றத்வதக்மகாண்ை தாய்ெங்கூர் மீன், ொநிலத்தில் மிகவும் சுகாதாரெற்ற 
நிவலயில் வளர்க்கப்படுகிறது. இதன் நுகர்வின் காரணொக ெக்களுக்கு தநாய் ஏற்படுகிறது. எனதவ, 

தாய்ெங்கூர் மீன்களின் இனப்மபருக்க வெயங்கவள அழிப்பதற்கு ெகாராஷ்டிரா ொநில அரசு சிறப்பு 
முயற்சிவய தெற்மகாண்டுள்ளது. மீன் விற்பவனக்கு தவைவிதிக்க, ொநில மீன்வளத்துவற தவலவர் 
உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர், கைந்த 2000ஆம் ஆண்டில் இவ்வவக மீனினங்கவள விற்பவன 
மசய்வதற்கு ததசிய பசுவெ தீர்ப்பாயம் தவை விதித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

8.எந்த ொநில அரசாங்கத்தால், NRI சபா தன்னார்வ மதாண்டு நிறுவனம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. ொியானா 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. உத்தரபிரபதசெ் 

 5 ஆண்டு இவைமவளிக்குப்பிறகு, பஞ்சாப் NRI சபா தவலவர் பதவிக்கான ததர்தல் நவைமபறவுள்ளது. 
NRI சபா உறுப்பினர்கள் ெட்டுதெ இந்தத்ததர்தலில் வாக்களிக்க முடியும். NRI சபா என்பது பஞ்சாப் 
ொநில அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு தன்னார்வ மதாண்டு நிறுவனொகும். எந்தமவாரு 
NRI’உம், `10,500 கட்ைணஞ்மசலுத்துவதன்மூலம் இதன் உறுப்பினராகலாம். இந்த அவெப்பில், சுொர் 
23,000 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 
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 NRI சபா உறுப்பினர்களுக்கு ெட்டுதெ இந்தத் ததர்தலில் தபாட்டியிை உரிவெயுண்டு. வாக்களிப்பில் 
பங்தகற்பதற்கும் உறுப்பினர்களுக்கு ெட்டுதெ உரிவெயுண்டு. NRI சபா, கைந்த 1998இல், சங்கங்கள் 
சட்ைத்தின்கீழ் பதிவுமசய்யப்பட்ைது. NRI சபாவின் தவலவருக்கு எந்தச் சட்ை அதிகாரமும் கிவையாது.  

 சவபயின் அலுவலர்களுக்கும் சட்ைப்பூர்வ அதிகாரம் இல்வல. பல்தவறு நாடுகளின் தூதர்களுைன் 
NRI’கள் மதாைர்பான சிக்கல்கவள எடுத்துக்மகாள்வதத அவர்களின் மசயல்பாடு. NRI’கள் மதாைர்பான 
அரசாங்கப்பணிகவள விவரவுபடுத்துவதற்கும் இவர்கள் அழுத்தம் தருவார்கள். 

9. “JavaScript Sniffers” என்ற மசால், பின்வரும் எதனுைன் மதாைர்புவையது? 

அ. அங்கீகார மென்மபாருள் 

ஆ. தீெ்மபாருள்  

இ. குறியாக்க மென்மபாருள் 

ஈ. தீயரண் 

 இருண்ை வவலயில் (Dark Web) விற்கப்படும் வரவு அட்வை குறித்த தகவல்களில், சுொர் 98%, இந்திய 
வாடிக்வகயாளர்களிைமிருந்து மபறப்பட்ைதாக சிங்கப்பூவரச்தசர்ந்த இவணயப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் 
மதரிவித்துள்ளது. தெலும், JS ஸ்னிஃபர்களின் பயன்பாட்வை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 JS ஸ்னிபர்கள் அல்லது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஸ்னிபர்கள் என்பது சிறப்பு தீம்மபாருளாகும்; அவவ, இவணய 
குற்றவாளிகளால் முக்கியொன வரவு அட்வைத் தகவல்கவளத் திருைப்பயன்படுகின்றன. சிங்கப்பூவரச் 
தசர்ந்த குரூப் IB’இன் அண்வெய அறிக்வக, இவணய குற்றவாளிகளால் இந்த மென்மபாருட்களின் 
வளர்ந்துவரும் பயன்பாட்வை எடுத்துக்கூறுகிறது. திருைப்பட்ை தகவல்கள் பின்னர் இருண்ைவவலயில் 
விற்கப்படுகின்றன. 

10.எத்தனாதலாக் (Ethnologue) என்றால் என்ன? 

அ. மொழிகளின் தரவுத்தளெ்  

ஆ. பாரெ்பாிய கட்டடங்களின் தரவுத்தளெ் 

இ. உள்ளூா் சுங்கங்களின் தரவுத்தளெ் 

ஈ. பழங்குடிகளின் தரவுத்தளெ் 

 பிப்ரவரி.21 அன்று மகாண்ைாைப்படும் சர்வததச தாய்மொழி நாளில் உலகின் மிகப்மபரிய மொழி தரவுத் 
தளொன ‘எத்தனாதலாக்’இன் 23ஆவது பதிப்பு மவளியிைப்பட்ைது. ‘எத்தனாதலாக்: உலகின் மொழிகள்’ 
என்பது வருைாந்திர மவளியீைாகும். இது, உலக மொழிகளின் மபரும் தரவுத்தளொக மசயல்படுகிறது. 
மொழியியலாளர்களால் ஆராய்ச்சிக்காகவும், ொணவர்களாலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 அமெரிக்காவவச் சார்ந்த SIL இன்ைர்தநஷனல் என்ற இலாப தநாக்கற்ற அவெப்பால், ‘எத்தனாதலாக்’ 
மவளியிைப்படுகிறது. இது, கைந்த 1951ஆம் ஆண்டு முதல் மவளியிைப்பட்டு வருகிறது. உலக மொழிகவள 
ஆவணப்படுத்துவதும், கல்வியறிவவ தெம்படுத்துவதுதெ இந்த மவளியீட்டின் முக்கிய தநாக்கொகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020 ஏப்ரல் முதல் நடைமுடைக்கு வரவுள்ள நுகர்வவோர் போதுகோப்புச்சட்ைம் 2019, “வர்க்கச் சோர்பு 
தனியர் வழக்குகள்” ததோைர்போன ஏற்போடுகடள தசய்கிைது. இந்த வழக்டக, எதற்கு பயன்படுத்தலோம்? 

அ. ஒரே தயாாிப்பின் பல்ரேறு தயாாிப்பாளா்களுக்கு எதிோக ேழக்கு ததாடே 

ஆ. தேறான தயாாிப்புகளின் முழு ததாகுப்பபயும் திரும்பப்தபறுதற்கு  

இ. தேறான தயாாிப்புகளின் தயாாிப்பாளா்களின் முழு நிா்ோக குழுேுக்கு எதிோக ேழக்கு ததாடே 

ஈ. நுகா்ரோாின் முழு குழுேும் உாிபமரகாேல் 

 2020 ஏப்ரலில், இந்தியோவில், நுகர்வவோரோல், ‘வர்க்கச் சோர்பு தனியர் வழக்கு’கடளத் (class action law 

suits) ததோைர முடியும். வேலும், புதிய நுகர்வவோர் போதுகோப்புச்சட்ைம், 2019இன்கீழ், ேத்தியஸ்தத்டதயும் 
வதர்வுதசய்ய முடியும்; இது, குடைபோடுள்ள தயோரிப்புகள் அல்லது வேோசேோன வசடவகளோல் ஏற்படும் 
வசதங்களுக்கோன உரிடேவகோரல்களுக்கு சட்ைபூர்வேோன கடிவோளத்டத வழங்குகிைது. 

 ‘வர்க்கச் சோர்பு வழக்கு’ என்பது ஒரு சட்ைபூர்வேோன கருவியோகும். இது, ஒரு குடைபோடுள்ள தயோரிப்பு 
அல்லது வசடவ குறித்த தனிப்பட்ை ஒரு நபரின் புகோடர, அவதவபோன்ை சூழ்நிடலகளில் போதிக்கப்பட்ை 
பிை நுகர்வவோரின் வழக்கோகவும் கருதுவதற்கு உதவுகிைது. ஒவரதயோரு புகோரின் அடிப்படையில், 
குடைபோடுள்ள தபோருள் இைம்தபற்றிருந்த முழு ததோகுப்டபயும் (entire batch) திரும்பப்தபறுவதற்கு இந்த 
‘வர்க்கச் சோர்பு வழக்டக’ பயன்படுத்தப்பைலோம். 

2.2022ஆம் ஆண்டு கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப்வபோட்டிகளிலிருந்து துப்போக்கிச்சூடு & வில்வித்டத 
ததோைக்கத்தில் டகவிைப்பட்ை பின்னர், இந்த இரு விடளயோட்டுகளும் வசர்க்கப்படும் என்றும் 2022ஆம் 
ஆண்டு பர்மிங்கோம் கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப் வபோட்டிகளின் ஒருபகுதியோக இந்தியோவில் இடவ 
ஏற்போடு தசய்யப்படும் என்றும் அண்டேயில் முடிவுதசய்யப்பட்ைது. இந்த இரண்டு விடளயோட்டுகளும், 
இந்தியோவில், எங்கு நடைதபைவுள்ளன? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. சண்டிகா்  

இ. தபங்களூரு 

ஈ. பைதோபாத் 

 கோேன்தவல்த் விடளயோட்டு-2022 வபோட்டிகள் இந்தியோவின் சண்டிகர், இங்கிலோந்தின் பர்மிங்கோம் 
என இரண்டு இைங்களில் நைக்கவுள்ளது. இங்கிலோந்தில் வரும் 2022 ஜுடல 27 முதல் ஆகஸ்ட் 7 
வடர கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப் வபோட்டிகள் நடைதபைவுள்ளன. இதில் துப்போக்கிசுடுதல் வபோட்டி 
வசர்க்கப்பைவில்டல. வில்வித்டதயும் விருப்ப வபோட்டியோக ேோற்ைப்பட்ைது. இவ்விரு விடளயோட்டுகளில் 
சமீபகோலேோக ஆதிக்கம் தசலுத்தி வரும் இந்தியோ, இதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்து, விலகுவவோம் என 
எச்சரித்தது. இதனிடைவய எதிர்வரும் 2022 ஜனவரியில், இந்தியோவின் சண்டிகரில் கோேன்தவல்த் 
துப்போக்கிசுடுதல், வில்வித்டத வபோட்டிகடள நைத்த அனுேதி கிடைத்தது. 
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 தற்வபோது, சண்டிகர் விடளயோட்டில் தவல்லும் பதக்கங்கள், கோேன்தவல்த் விடளயோட்டில் கணக்கில் 
எடுத்துக்தகோள்ளப்படும் என கோேன்தவல்த் விடளயோட்டுப்வபோட்டிகள் கூட்ைடேப்பு ததரிவித்தது. இதன் 
படி, பர்மிங்கோம் வபோட்டி முடிந்த ஒரு வோரத்தில், சண்டிகரில் தவன்ை பதக்கங்களும் அந்தந்த நோடுகளில் 
பதக்க பட்டியலில் வசர்க்கப்பைவுள்ளன. 

3.இந்தியோவின் எந்த நகரத்தில், ‘ேத்திய விஸ்ைோ’ திட்ைம் வருகிைது? 

அ. புது தில்லி  

ஆ. ரபாபால் 

இ. மும்பப 

ஈ. சண்டிகா் 

 “ேத்திய விஸ்ைோ” என்பது ஒரு புதிய நோைோளுேன்ை கட்ைைம் நிர்ேோணித்தல், அடனத்து நடுவண் 
அடேச்சகங்கடளயும் தநருக்கேோகக் தகோண்டுவருதல் ேற்றும் “ேத்திய விஸ்ைோ”விலும் அடதச் 
சுற்றியுள்ள தற்வபோடதய போரம்பரிய கட்ைடேப்புகடள ேறுவடிவடேத்தல் ஆகியடவ அைங்கிய ஒரு 
இலட்சியத்திட்ைேோகும். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், எட்டு புதிய அரசு அலுவலக கட்டிைங்கள், ஒரு புதிய 
நோைோளுேன்ை ேோளிடக ேற்றும் ததற்குப்புை ததோகுதிக்கு அருவக பிரதேர் ேற்றும் குடியரசுத்துடணத் 
தடலவர் ஆகிவயோரின் இல்லம் அடேக்கப்படும். 

4.பின்வரும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளுள், அண்டேயில், FATFஇன் சோம்பல் பட்டியலில் வசர்க்கப்பட்ை நோடு எது? 

அ. காரபான் 

ஆ. அல்ஜீாியா 

இ. தகன்யா 

ஈ. தமாாஷீியஸ்  

 நீண்ை கோலேோக வரி ஏேோற்றுகளின் புகலிைேோகக் கருதப்படும் தேோரீஷியஸ், FATFஇன், “சோம்பல் 
பட்டியலில்” வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது, தேோரீஷியஸிைம் FPIஇன் கதி குறித்து வகள்வி எழுப்பியுள்ளது. 

5.ஆயுள் கோப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கோக, இழப்பீடு அடிப்படையிலோன நலவோழ்வு கோப்பீட்டு தயோரிப்புகளில் 
உள்ள சிக்கல்கடள ஆரோயும் IRDA குழுவுக்கு, தடலடேதோங்கவுள்ளவர் யோர்? 

அ. டி ோஜ்குமாா் 

ஆ. பிேேீன்குமாா் பா்ோா் 

இ. பிேரதாஷ்குமாா் ோத் 

ஈ. M R குமாா்  

 ஆயுள் கோப்பீட்டு நிறுவனங்களோல் இழப்பீடு அடிப்படையிலோன நலவோழ்வு கோப்பீடுகடள வழங்க 
முடியுேோ? என்படத ஆரோய்வதற்கோக கோப்பீடு ஒழுங்கோற்றுநரோன IRDA, இந்திய ஆயுள் கோப்பீட்டுக் 
கழகத்தின் தடலவர் M R குேோர் தடலடேயில், ஒன்பது வபர் தகோண்ை ஒரு குழுடவ அடேத்துள்ளது. 
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6.முதன்முடையோக, பன்னோட்டுப் பத்திர சந்டதயில் ேசோலோ பத்திரங்கடள தவளியிட்ை நோடுகைந்த வங்கி 
(Supranational Bank) எது? 

அ. உலக ேங்கி 

ஆ. ஆசிய ேளா்ச்சி ேங்கி  

இ. ஆசிய உட்கட்டபமப்பு & முதலீட்டு ேங்கி 

ஈ. ஆப்பிாிக்க ேளா்ச்சி ேங்கி 

 முதன்முடையோக, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, `850 வகோடி ேதிப்பிலோன தனது 10 ஆண்டுகோல ேசோலோ 
பத்திரத்டத GIFT நகரத்தில் உள்ள இந்திய சர்வவதச பரிேோற்ைகத்தின் பன்னோட்டுப் பத்திர சந்டதயில் 
தவளியிட்டுள்ளது. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ேசோலோ பத்திரங்கள், லக்சம்பர்க் ேற்றும் இந்தியோ INX 

ஆகிய இரண்டிலும் தவளியிைப்பட்டுள்ளன. 

7. BIMSTEC குழுவில் உள்ள தற்வபோடதய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டக என்ன? 

அ. 5 

ஆ. 6 

இ. 7  

ஈ. 8 

 வங்கோள விரிகுைோ பல்துடை ததோழில்நுட்ப தபோருளோதோர கூட்டுைவிற்கோன முன்தனடுப்பு (Bay of 

Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) என்பது ததற்கு 
ஆசியோவிலும், ததன்கிழக்கோசியோவிலும் அடேந்துள்ள ஏழு நோடுகள் அைங்கிய ஓர் அடேப்போகும். இந்த 
அடேப்பின் உறுப்பினர் நோடுகள் - வங்கவதசம், இந்தியோ, மியன்ேர், இலங்டக, தோய்லோந்து, வநபோளம், 

பூட்ைோன் ஆகும். இடவகள் அடனத்தும் வங்கோள விரிகுைோடவச் சுற்றியுள்ள நோடுகளோகும். 

 வங்கோள விரிகுைோ கைற்கடரயிலடேந்திருக்கும் நோடுகளிடைவய ததோழில்நுட்ப ேற்றும் தபோருளோதோரக் 
கூட்டுைடவ வேம்படுத்துவவத இவ்வடேப்பின் வநோக்கேோகும். 

8.எந்த ஆண்டில், BIMSTEC நோடுகளின் உறுப்பினர்களிடைவய, ‘BIMSTEC கட்ைடேப்பு இடையிடணப்பு 
- BIMSTEC Grid Interconnection”ஐ நிறுவுவதற்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் டகதயழுத்தோனது? 

அ. 2016 

ஆ. 2017 

இ. 2018  

ஈ. 2019 

 அண்டேயில், BIMSTEC ேற்றும் ஆற்ைல் ஒருங்கிடணப்புக்கோன ததற்கோசிய பிரோந்திய முன்தனடுப்பு 
ஆகியடவ இடணந்து, ‘BIMSTEC பிரோந்தியத்தில் ஆற்ைல் துடையில் ஒத்துடழப்டப அதிகரித்தல்’ 
என்ை தடலப்பில் ேோநோட்டை ஏற்போடு தசய்தன. BIMSTEC உறுப்பினர்கள், 3000 கி.மீ நீள BIMSTEC 
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மின் கட்ைடேப்டப, ‘BIMSTEC Grid Interconnection’ என்ை தபயரில் தசயல்படுத்த திட்ைமிட்டுள்ளனர். 
இதற்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் டகதயழுத்தோனது. 

9.முன்தேோழியப்பட்டுள்ள, ‘சந்துஷ்த் தசயலி’, எந்தத் திட்ைத்தின் பயனோளிகளுக்கோனது? 

அ. ரதசிய ரசமிப்பு சான்றிதழ் திட்டம் 

ஆ. இந்திய ததாழிலாளா் அேசு காப்பீட்டுத் திட்டம் (ESI)   

இ. P M கிசான் 

ஈ. ரமற்கூறிய எதுேும் இல்பல 

 இந்திய ததோழிலோளர் அரசு கோப்பீட்டுத் திட்ைத்தின் (ESI) பயனோளிகளின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகோணும் 
வநோக்கில், ேத்திய ததோழிலோளர் அடேச்சகம், விடரவில், ‘சந்துஷ்த்’ என்ை அடலவபசி தசயலிடய 
அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது குறித்த தகவல், இந்திய ததோழிலோளர் அரசு கோப்பீட்டுக் கழகத்தின் (ESIC) 

நிறுவன நோள் தகோண்ைோட்ை விழோவின்வபோது ததரிவிக்கப்பட்ைது. 

10.ஆன்டிடைட்ரஜன், _____ஆல் ஆனது? 

அ. பாசிட்ோன் மற்றும் புரோட்டான் 

ஆ. நியூட்ோன் மற்றும் புரோட்டான் 

இ. பாசிட்ோன் மற்றும் ஆண்டிபுரோட்டான்  

ஈ. நியூட்ாிரனா மற்றும் நியூட்ோன் 

 எதிர் நீரகம் (Anti-Hydrogen) என்பது டைட்ரஜனின் எதிர்ப்தபோருள் ஆகும். தபோதுவோன டைட்ரஜன் 
அணு ஓர் எலக்ட்ரோன் ேற்றும் புவரோட்ைோனோல் ஆனது. ஆனோல், இந்த ஆன்டிடைட்ரஜன் அணுவோனது 
ஒரு போசிட்ரோன் ேற்றும் ஆண்டிபுவரோட்ைோனோல் ஆனது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 2019ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருதுகள்:- 

o ‘சூல்’ என்ை நோவலுக்கோக அதடன எழுதிய எழுத்தோளர் வசோ.தர்ேனுக்கு, ‘தமிழ் தேோழிக்கோன 
சோகித்திய அகோதமி விருது’ வழங்கப்பட்ைது. 

o ‘நிலம்பூத்து ேலர்ந்த நோள்’ என்ை ேடலயோளதேோழி நோவடல தமிழ் தேோழியில் சிைந்த முடையில் 
தேோழிதபயர்ப்பு தசய்ததற்கோக, தமிழ் எழுத்தோளர் K V தஜயஸ்ரீக்கு, நடுவணரசின், 2019ஆம் 
ஆண்டுக்கோன ‘சிைந்த தேோழி தபயர்ப்புக்கோன சோகித்திய அகோதமி விருது’ வழங்கப்பட்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்பபரிய கிரிக்பகட் மைதானம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ததன்னாப்பிாிக்கா 

ஈ. நியூசிலாந்து 

 அகைதாபாத்தில் (குஜராத்) அமைந்துள்ள சர்தார் படேல் மைதானம் (டைாட்டேரா மைதானம் என்றும் 
அமைக்கப்படுகிறது), உலகின் மிகப்பபரிய கிரிக்பகட் மைதானமும், வே பகாரியாவின் ரங்கிராடோ டை 
டே அரங்கத்துக்குப்பிறகு உலகின் இரண்ோவது பபரிய அரங்கமுைாகும். சர்தார் படேல் மைதானத்தின் 
புனரமைப்புப்பணிகள், கேந்த 2016ஆம் ஆண்டில் பதாேங்கியது. 

 அபைரிக்க அதிபர் போனால்ட் டிரம்ப், புதிதாக புதுப்பிக்கப்பட்ே இந்த மைதானத்தில், பிரதைர் நடரந்திர 
டைாடியுேனான, “நைஸ்டத டிரம்ப்” நிகழ்ச்சியில் உமரயாற்றினார். 

2.இந்திய கேடலார காவல்பமே ைற்றும் சுங்கப்பணியாளர்களுக்காக, பசன்மனயில், ‘கப்பல் டதேல் 
நுட்பம்’ குறித்த பயிற்சி வகுப்மப ஏற்பாடு பசய்த நாடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. ஆஸ்திரேலியா  

இ. ஓமான் 

ஈ. கத்தாா் 

 ஆஸ்திடரலிய எல்மலப்பமேயின் நேைாடும் பயிற்சிக்குழுவானது தமிழ்நாட்டின் காவல்துமற, இந்திய 
கேடலார காவற்பமே, சுங்கம் ைற்றும் கேடலார பாதுகாப்புக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான, ‘கப்பல் டதேல் 
நுட்பம் - Vessel Search Technique’ குறித்த பயிற்சி வகுப்மப நேத்தியது. இந்திய கேடலார காவற்பமே, 
இப்பயிற்சிமய, பசன்மனயில், ஆஸ்திடரலியாவின் எல்மலப்பமேயுேன் இமைந்து ஏற்பாடுபசய்தது. 

3. ICAR ஏற்பாடு பசய்த 4 நாள், “வாமை குறித்த சர்வடதச ைாநாட்மே” நேத்திய ைாநகரம் எது? 

அ. திருச்சிோப்பள்ளி  

ஆ. காந்தி நகா் 

இ. தகாச்சி 

ஈ. திருவனந்தபுேம் 

 பிப்.22-25 காலப்பகுதியில், படயாவர்சிட்டி இன்ேர்டநஷனலுேன் இமைந்து, இந்திய டவளாண் 
ஆராய்ச்சிக் கைகத்தின்கீழியங்கும் (ICAR), டதசிய வாமை ஆராய்ச்சி மையம் (NRCB) 4 நாள், ‘வாமை 

குறித்த சர்வடதச ைாநாட்மே’ அண்மையில் ஏற்பாடு பசய்தது. ICARஇன் டதசிய வாமை ஆராய்ச்சி 
மையம், தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளியில் அமைந்துள்ளது. 
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 திருச்சிராப்பள்ளியில், “Innovations in Sustainable Production and Value Chain Management in Banana” 
என்ற கருப்பபாருளில் இம்ைாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ேது. 

4. THDC இந்தியா ைற்றும் வேகிைக்கு மின்திறன் நிறுவனம் (NEEPCO) ஆகியவற்றிலுள்ள அரசின் முழு 
பங்குகமளயும் எந்த இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனம் பபறவுள்ளது? 

அ. NTPC நிறுவனம்  

ஆ. எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு கழகம் 

இ. பவா் கிாிட் காா்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிதடட் 

ஈ. NHPC நிறுவனம் 

 இந்திய டபாட்டி ஆமையம் (CCI) அண்மையில், ைகாரத்னா பபாதுத்துமற நிறுவனைான – NTPC 

நிறுவனம், THDC இந்தியா ைற்றும் வேகிைக்கு மின்திறன் நிறுவனம் (NEEPCO) ஆகியவற்றில் உள்ள 
அரசாங்கத்தின் முழு பங்குகமளயும் வாங்க அனுைதித்தது. NEEPCO வைங்கிய & பசலுத்திய பங்கு 

மூலதனத்தில் 100 சதவீதத்மதயும், THDC இந்தியாவில் 74.5 சதவீதத்மதயும் NTPC மகயகப்படுத்தும். 
மீதமுள்ளமவற்மற உத்தரபிரடதச ைாநில அரசு மகயகப்படுத்தும். 

5.அண்மையில், எந்த ைத்திய அமைச்சகம் / அமைப்பால், ‘5G டேக்கத்தான்’ பதாேங்கப்பட்ேது? 

அ. NITI ஆரயாக் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அகமச்சகம் 

இ. தகவல் ததாடா்பு அகமச்சகம்  

ஈ. மனித வள மற்றும் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

 தகவல் பதாேர்பு அமைச்சகத்தின் பதாமலத்பதாேர்புத்துமற அண்மையில் அரசு ைற்றும் பதாழிற்துமற 
பங்குதாரர்களுேன் இமைந்து, ‘5G டேக்கத்தான்’ என்றபவான்மற அறிமுகப்படுத்தியது. புதிய 
டயாசமனகமள சாத்தியமிக்க ஐந்தாம் தமலமுமற தயாரிப்புகள் ைற்றும் தீர்வுகளாக ைாற்றுவமத 
இந்த, ‘5G டேக்கத்தான்’ டநாக்கைாகக்பகாண்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள அமனத்து ைாைவர்கள், 

துளிர் நிறுவனங்கள், சிறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் ைற்றும் பதிவுபசய்யப்பட்ே 
நிறுவனங்கள் ைற்றும் பவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் கூே இதில் பங்டகற்கலாம். 

6. 2020ஆம் ஆண்டில் பார்ச்சூன் நிறுவனத்தின், ‘பணிபுரிவதற்கு சிறந்த 20 முன்னணி நிறுவனங்கள்’ 
பட்டியலில் இேம்பபற்ற ஒடர இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ. இன்ரபாசிஸ் 

ஆ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ்  

இ. ரசார ா 

ஈ. ரசாமாரடா 

 ோோ கன்சல்ேன்சி சர்வீசஸ் (TCS), 2020ஆம் ஆண்டில் பார்ச்சூன் நிறுவனத்தின், ‘பணிபுரிவதற்கு 
சிறந்த முன்னணி நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகத் டதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலின், முதல் 
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இருபது இேங்களுள் இேம்பபறும் ஒடர இந்திய நிறுவனம் இதுவாகும். சுைார் 33,000 ஊழியர்களிேம் 
இந்தக் கைக்பகடுப்பு நேத்தப்பட்ேது. 

7.அண்மையில் எந்த ைாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரடதசத்தில், ‘Red Throated Thrush ைற்றும் Plumbeous 

Water Redstart’ ஆகிய இவ்விரு பறமவயினங்களும் பதன்பட்ேன? 

அ. அருணாச்சல பிேரதசம் 

ஆ. உத்தேகண்ட் 

இ. லடாக்  

ஈ. இலட்சத்தீவுகள் 

 கிடரட் டபக்யார்ட் பறமவ கைக்பகடுப்புப்பணியானது, லோக்கின் வனவுயிரி பாதுகாப்பு & பறமவகள் 
சங்கத்தால் அண்மையில் டைற்பகாள்ளப்பட்ேது. இந்தப்பயிற்சியின்டபாது, லோக் பிராந்தியத்தில், முதல் 
முமறயாக, ‘Red Throated Thrush ைற்றும் Plumbeous Water Redstart’ என்ற இரண்டு புதிய பறமவ 
இனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ேன. லோக்கில் பைாத்தம் 87 வமகயான பறமவயினங்கமள பறமவ 
ைற்றும் வனவிலங்கு வல்லுநர்கள் கைக்கிட்டு பதிவுபசய்துள்ளனர். 

8. “மைக்டராசாப்ட் ஃபியூச்சர் டிடகாேட் – CEO உச்சிைாநாடு” நமேபபற்ற நகரம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்கப  

இ. தசன்கன 

ஈ. குருகிோம் 

 பிப்.24 அன்று மும்மபயில் மைக்டராசாப்ட் தனது, “Microsoft Future Decoded – CEO” உச்சிைாநாட்மே 
நேத்தியது. இந்த உச்சிைாநாட்டில் பல்டவறு துமறகளின் தமலவர்கள் கலந்துபகாண்ேனர். இதில், 
மைக்டராசாப்ட் நிறுவனத்தின் தமலமைச்பசயல் அதிகாரி சத்யா நாபதல்லா உமரயாற்றினார். பிப்.25 
அன்று பபங்களூருவில் நமேபபற்ற, “Microsoft Future Decoded – பதாழில்நுட்பம்” உச்சிைாநாட்டிலும் 
நாபதல்லா கலந்துபகாண்ோர். 

9.அமப குைார் சிங், எந்த இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. NTPC நிறுவனம் 

ஆ. எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எாிவாயு கழகம் 

இ. பவா் கிாிட் காா்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிதடட் 

ஈ. NHPC நிறுவனம்  

 அமப குைார் சிங், அண்மையில், இந்திய பபாதுத்துமற நிறுவனைான NHPC நிறுவனத்தின் தமலவர் 
ைற்றும் டைலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2020 பிப்ரவரி 24 அன்று பபாறுப்டபற்ற 
அவர், அவரின் பணிமூப்பு காலம் வமர இந்தப்பதவியில் பணியாற்றுவார். 
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 தமலவர் & டைலாண்மை இயக்குநர் பதவிமய கூடுதல் பபாறுப்பாக வகித்துவந்த இரதீஷ்குைாருக்கு 
பதிலாக அமப குைார் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

10.பிப்ரவரி 24 அன்று பதாேங்கப்பட்ே எந்த நலத்திட்ேம் தனது முதலாம் ஆண்மே நிமறவுபசய்துள்ளது? 

அ. பிேதம மந்திாி கிசான் மான்–தன் ரயாஜனா (PM – KMY) 

ஆ. பிேதம மந்திாி கிசான் சம்மன் நிதி (P M – KISAN)  

இ. பிேதம மந்திாி ஸ்ேம் ரயாகி மான்–தன் (PM – SYM) 

ஈ. பிேதம மந்திாி லகு வியாபாி மான்–தன் ரயாஜனா 

 பிரதைரின் விவசாயிகள் வருவாய் ஆதரவு திட்ேம் (PM-KISAN) என்ற பபயரிலான ைத்திய அரசின் புதிய 
திட்ேம் பதாேங்கப்பட்டு 24.02.2020 உேன் ஓராண்டு நிமறவமேகிறது. டவளாண்மை ைற்றும் அது 
சார்ந்த பசயல்களுக்கும், குடும்பத்டதமவகளுக்குைான பசலவுகமள கவனிக்க நிலம் மவத்துள்ள 
டவளாண் பபருைக்களுக்கு வருவாய் ஆதரவு அளிப்பதற்காக நாடு முழுவதற்குைான இந்தத் திட்ேம் 
பதாேங்கப்பட்ேது. 

 அதிக வருவாயுள்ள பிரிவினமர நீக்கி, ைற்ற விவசாயிகளுக்கு இந்தத்திட்ேத்தின்கீழ், 4 ைாதங்களுக்கு 
ஒருமுமற `2,000 என ஆண்டுக்கு `6,000 வங்கிக் கைக்கில் டநரடியாக பசலுத்தப்படுகிறது. 
பதாேக்கத்தில் விவசாயத்துக்குத் தகுதியான இரண்டு பேக்டேர் வமர நிலம் மவத்துள்ள சிறு, குறு 
விவசாயிகள் அமனவருக்குைானதாக இத்திட்ேம் இருந்தது. பின்னர், இதன் டதமவமய உைர்ந்து, 

நிலத்தின் அளமவ கைக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளாைல் நாடு முழுவதும் உள்ள அமனத்து டவளாண் 
குடும்பங்களும் பயனமேயும் வமகயில் 01.06.2019 முதல் விரிவாக்கம் பசய்யப்பட்ேது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இறால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக, சரக்குப் பபாக்குவரத்து பசவவகவளத் ததாடங்கியுள்ள 
வான் பபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது? 

அ. அலையன்ஸ் ஏர் 

ஆ. இண்டிக ர 

இ. ஸ்லைஸ்ஜெட்  

ஈ. விஸ்தரரர 

 இறால் குஞ்சுகவளக்தகாண்டு தசல்ல உதவுவதற்காக, முன்னணி இந்திய விமானப் பபாக்குவரத்து 
நிறுவனமான ஸ்வபஸ்தெட், தசன்வன மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து சூரத் & தகால்கத்தாவுக்கு 
சரக்குப் பபாக்குவரத்து பசவவகவள அறிமுகப்படுத்தியது. 

 ‘SpiceXpress’ எனப்படும் ஸ்வபஸ்தெட்டின் வான்வழி விமானப் பபாக்குவரத்து பிரிவு, 21 டன் சுமக்கும் 
திறன்தகாண்ட பபாயிங் 737 வானூர்திவய இதற்குப் பயன்படுத்தும். முன்தமாழியப்பட்ட வழித்தடங்க 

-ளில் இதுபபான்ற பசவவகள் ததாடங்கப்படுவது இதுபவ முதன்முவறயாகும். சமீபத்திய பட்தெட்டில், 

இபதபபான்ற பசவவ, ‘கிருஷி உதான்’ என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

2.சமீபத்தில் தனது பதவிவிலகவலச் சமர்ப்பித்த பாப் இகர், பதிவனந்து ஆண்டுகளாக எந்தப் பன்னாட்டு 
நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக இருந்தார்? 

அ. வரை்ட் டிஸ்னி நிறுவனம்  

ஆ. ஜநட்ைிளி ்ஸ் 

இ. வரர்னர் ைிரதர்ஸ் 

ஈ. ைி ்ஸரர் 

 தபாதுவாக டிஸ்னி என்று அவைக்கப்படும் வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் அதிகாரி 
பாப் இகர், அண்வமயில் தனது பதவிவிலகவலச் சமர்ப்பித்தார். கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 
அதமரிக்காவவத் தளமாகக்தகாண்ட பன்னாட்டு தவகுென ஊடக நிறுவனத்தின் தவலவமச் தசயல் 
அதிகாரியாக அவர் பணியாற்றினார். 

 அவரது தவலவமயின்கீழ், டிஸ்னி நிறுவனம் ஸ்டார் வார்ஸ், மார்தவல் & ஃபாக்ஸின் தபாழுதுபபாக்கு 
வணிகங்கவள வாங்கியது. இகருக்குப் பதிலாக அடுத்த தவலவமச் தசயல் அதிகாரியாக பாப் பசதபக் 
நியமிக்கப்படவுள்ளார். 2021 டிசம்பர் 31 வவர இகர் நிர்வாகத்தவலவராக பணியாற்றுவார். 

3. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, காப்பீட்டு இவடத்தரகர்களில், அனுமதிக்கப்பட்ட அந்நிய பேரடி முதலீட்டு 
(FDI) வரம்பு என்ன? 

அ. 0%   ஆ. 25% 

இ. 49%   ஈ. 100%  
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 ததாழிற்துவற மற்றும் உள்ோட்டு வர்த்தக பமம்பாட்டுத் துவறயானது சமீபத்தில் தானியங்கி ஒப்புதல் 
வழிமுவறயின்கீழ் காப்பீட்டு இவடத்தரகர்களில் 100% அந்நிய பேரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்படுவதாக 
அறிவித்தது. இதற்கு முன்னர், காப்பீட்டு இவடத்தரகர்கள் உட்பட தமாத்த காப்பீட்டுத்துவறயிலும் 49% 
அளவுக்கு அந்நிய பேரடி முதலீட்வட அந்நிய பேரடி முதலீட்டுக்தகாள்வக அனுமதித்திருந்தது.  

 இவடநிவல பசவவகள் என்பது காப்பீட்டு தரகர்கள், மறுகாப்பீட்டு தரகர்கள், காப்பீட்டு ஆபலாசகர்கள், 

மூன்றாம் தரப்பு நிர்வாகிகள் மற்றும் இைப்பு மதிப்பீட்டாளர்கள் பபான்றவற்வற உள்ளடக்கியதாகும். 

4.மார்ச் 5, 2020 அன்று ISROஆல் ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ள புதிய தசயற்வகக்பகாளின் தபயதரன்ன? 

அ. GISAT–1  

ஆ. GISAT–3 

இ. GISAT–7 

ஈ. GISAT–11 

 புவி படமாக்கல் தசயற்வகக்பகாளான GSAT-1, வரும் மார்ச் 5ஆம் பததி ஏவப்படும் என்று இந்திய 
விண்தவளி ஆய்வு வமயம் (ISRO) அறிவித்துள்ளது. ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவில் அவமந்துள்ள சதீஷ் தவான் 
விண்தவளி வமயத்திலிருந்து, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F10)இன்மூலம் இந்தச் 
தசயற்வகக்பகாள் விண்ணில் ஏவப்படும். 2275 கிபலா எவடதகாண்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்தப் 
புவி கண்காணிப்பு தசயற்வகக்பகாள், புவிசார் ஒத்திவசவு சுற்றுப்பாவதயில் நிவலநிறுத்தப்படும். 

5.அண்வமயில் காலமான பஹாஸ்னி முபாரக், எந்த ோட்டின் முன்னாள் அதிபராக இருந்தார்? 

அ.  ிரீஸ் 

ஆ. எ ிை்து  

இ. ைிரரன்ஸ் 

ஈ. ைிைியர 

 எகிப்தின் முன்னாள் அதிபர் முகமது பஹாஸ்னி முபாரக் (91), சமீபத்தில் காலமானார். அவர் கிட்டத்தட்ட 
30 ஆண்டுகள் எகிப்தின் அதிபராக இருந்தார். எகிப்து விமானப்பவடயின் முன்னாள் தவலவராகவும் 
அவர் இருந்தார். கடந்த 1981ஆம் ஆண்டில், அவர், எகிப்தின் துவை அதிபரானபின், அவருக்கு முன் 
அதிபராக இருந்த அன்வர் சதாத் படுதகாவல தசய்யப்பட்டதற்கு பின்னர் அவர் ஆட்சிவயப்பிடித்தார். 
தபரும் பபாராட்டங்களுக்குப்பிறகு, முபாரக், 2011’இல் பதவி விலக பவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. 

6.இந்திய தகாள்கலன் கார்ப்பபரஷன் (Concor) மற்றும் RZD லாஜிஸ்டிக்ஸ் JSC (இரஷ்ய இரயில்பவ) 
ஆகியவற்றுக்கு இவடபய வகதயழுத்தான புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி, எந்ோட்டின் வழியாக சரக்குகள் 
தகாண்டுதசல்லப்படவுள்ளன? 

அ. ைர ிஸ்தரன்   ஆ. ஆை் ரனிஸ்தரன் 

இ. ஈரரன்     ஈ. உஸ்ஜை ிஸ்தரன் 
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 இந்திய தகாள்கலன் கார்ப்பபரஷன் (Concor) மற்றும் RZD லாஜிஸ்டிக்ஸ் JSC (இரஷ்ய இரயில்பவ) 
ஆகியவவ, அண்வமயில் விவரப்பட்டியல் ஒன்வறப் பயன்படுத்தி இந்தியாவுக்கும் இரஷ்யாவுக்கும் 
இவடயில் சரக்குகவளக்தகாண்டுதசல்வதற்கான பசவவ ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திட்டன. ஈரான் 
வழியாக தசல்லும் சர்வபதச வடததற்கு பபாக்குவரத்து வழித்தடத்வத பயன்படுத்தி இருோடுகளுக்கும் 
இவடயில், தகாள்கலன்கள் தசல்லும். இவ்வழித்தடம், அெர்வபொன் வழியாகவும் தசல்கிறது. 

7.இந்திய வம்சாவளி அவமச்சரான சுதயல்லா பிராவர்பமன், அண்வமயில், எந்த ோட்டின் தவலவம 
வைக்குவரஞராக பதவிபயற்றார்? 

அ. நியூசிைரந்து 

ஆ. ைின்ைரந்து 

இ. ைிரிட்டன்  

ஈ. ஐ ் ிய அஜமரி ்  நரடு ள் 

 இந்திய வம்சாவளி அவமச்சரான சுதயல்லா பிராவர்பமன், அண்வமயில், பிரிட்டனின் (UK) தவலவம 
வைக்குவரஞராக பதவிபயற்றார். புதிய பிரிட்டிஷ் பிரதமர் பபாரிஸ் ொன்சன் தனது அவமச்சரவவவய 
மாற்றியவமத்த பிறகு அவர் நியமிக்கப்பட்டார். முக்கியமான பதவியில் நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது 
தபண்ணும், பைவமவாத கட்சி ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் தபண் தவலவம வைக்குவரஞருமாக 
சுதயல்லா பிராவர்பமன் உள்ளார். 

8.ோவல் தகாபரானா வவரவை (COVID-19) அவடயாளாங்காண்பதற்காக முதன்முவறயாக ஒரு 
போதயதிர்ப்புப் பரிபசாதவனவய (Antibody Test) உருவாக்கியுள்ள ோடு எது? 

அ. சீனர 

ஆ. அஜமரி ் ர 

இ. சிங் ை்பூர்  

ஈ. ஜதன் ஜ ரரியர 

 சிங்கப்பூரின் ேலவாழ்வு அவமச்சகம் அந்ோட்டின் மருத்துவப்பள்ளியால் ஒரு போதயதிர்ப்புப் 
பரிபசாதவன உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. பமலும் இது, ோவல் தகாபரானா வவரைால் 
(COVID-19) பாதிக்கப்பட்ட இருவவர தவற்றிகரமாக இனங்கண்டுள்ளது. தற்பபாது பயன்படுத்தப்பட்டு 
வரும் மூலக்கூறு பசாதவன, வாய்வழி மாதிரிகளில் வவரஸ் மரபணு தபாருவளக்கண்டறிகிறது.  

 அபதபேரத்தில், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தச்பசாதவன வவரைால் பாதிக்கப்படும்பபாது போய் 
எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போதயதிர்ப்புப் தபாருட்கவளக் கண்டறிகிறது. 

9.அண்வமய, ‘ஹுருன் உலக பைக்காரர்கள் பட்டியல்-2020’இன்படி, அதிக பகாடீசுவரர்கவளக் 
தகாண்ட ோடு எது? 

அ. அஜமரி ் ர   ஆ. சீனர  

இ. இரஷ்யர    ஈ. இந்தியர 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 பிப்ரவரி 29  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 அண்வமயில் தவளியான, ‘ஹுருன் உலக பைக்காரர்கள் பட்டியல் 2020’இன்படி, உலகின் அதிக 
பகாடீசுவரர்கவளக்தகாண்ட ோடாக சீனா உள்ளது. இந்தப்பட்டியலில், $140 பில்லியன் அதமரிக்க 
டாலர் மதிப்பிலான தசாத்துக்களுடன் அபமசான் நிறுவனரும் தவலவமச் தசயல் அதிகாரியுமான தெப் 
தபபசாஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார். வமக்பராசாப்ட் நிறுவனர் பில் பகட்ஸ் மூன்றாவது இடத்திலும், $67 
பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் மதிப்பிலான தசாத்துக்களுடன் ஒன்பதாவது இடத்திலும் உள்ளனர். முதல் 
10 இடங்களுள் இடம்தபறும் ஒபர இந்தியரும், ஆசியாவின் மிகப்தபரிய பைக்காரருமாக அவருள்ளார். 

10. ‘நிர்வாகிக்கான உயர்கல்வி தவலவமத்துவ பமம்பாட்டுத்திட்டம்’ என்பது எந்ேடுவைவமச்சகத்தின் 
திட்டமாகும்? 

அ.  ரர்ை்ைகரட் விவ ரர அலமச்ச ம் 

ஆ. மனித வள கமம்ைரட்டு அலமச்ச ம்  

இ. திறன் கமம்ைரடு மற்றும் ஜதரழிை்முலனவு அலமச்ச ம் 

ஈ. சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங் ள் அலமச்ச ம் 

 மத்திய மனிதவள பமம்பாட்டுத்துவற அவமச்சர் ஸ்ரீ ரபமஷ் பபாக்ரியால் நிஷாங்க், அண்வமயில், 
‘நிர்வாகிக்கான உயர்கல்வி தவலவமத்துவ பமம்பாட்டுத்திட்டம் - Higher Education Leadership 

Development Programme for Administrator’ என்ற திட்டத்வத ததாடங்கிவவத்தார். இது, இங்கிலாந்து 
இந்திய கல்வி & ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் ஆதரவின்கீழ், பல்கவலக்கைக மானிய ஆவையம் மற்றும் 
பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். இந்திய பல்கவலக்கைகங்களில் உள்ள மூத்த 
மற்றும் இவடநிவல நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பபத இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய போக்கமாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தசன்வனயில் உள்ள தேதர்லாந்து ோட்டு தூதரகத்தின் தகளரவ தூதராக, TVS பகப்பிடல் ஃபண்டு 
நிறுவனத்தின் பமலாண்வம இயக்குேர் பகாபால் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் 
வர்த்தகம், புதிய முதலீடு, கல்வி, சுற்றுலா மற்றும் கலாசாரம் பபான்ற துவறகளில் தேதர்லாந்து – 
தமிழ்ோடு இவடபய பமலும் ஒத்துவைப்பு அதிகரிக்கும். 
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