விண்மீன்.காம்

2020

மார்ச்

23

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ’COVID-19 அவசரகால நிதியத்துக்கு’ $1 மில்லியன் டாலர் நிதியளிப்பதாக உறுதியளித்துள்ள SAARC
உறுப்பு நாடு எது?
அ. ஆப்கானிஸ
் தான் 
ஆ. வங்கததசம்
இ. இலங்கக
ஈ. பாகிஸ
் தான்
 இந்தியப்பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியால் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘SAARC ககாரரானா அவசரகால நிதியத்துக்கு’
ஆப்கானிஸ்தான் $1 மில்லியன் டாலர் பங்களிப்பு கசய்வதாக உறுதியளித்தது. ககாடிய ககாரரானா
வவரஸ் ரநாய்த்கதாற்வை வகயாளுவதற்காக, இந்தியா, $10 மில்லியன் டாலர் பங்களிப்பு கசய்வதாக
முன்கமாழிந்தது. இந்த அறிவிப்புக்குப்பிைகு, ரநபாளமும் பூட்டானும் முவைரய கிட்டத்தட்ட $1 மில்லியன்
டாலர் மற்றும் $100,000 டாலர்கவள, ‘SAARC ககாரரானா அவசரகால நிதியத்துக்கு’ வழங்கின.
மாலத்தீவு சார்பில் $0.2 மில்லியன் அகமரிக்க டாலர்கள் நிதி வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2.எந்த சமூக ஊடக வவலதளத்தில், COVID-19 வவரஸ் பற்றிய ரபாலியான தகவல்கள் பரப்பப்படுவவத
தடுப்பதற்காக, இந்திய அரசு, ‘MyGov ககாரரானா உதவி எண்’வை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ. ஃதபஸ
் புக்
ஆ. வாட்ஸ
் அப் 
இ. டுவிட்டா்
ஈ. இன்ஸ
் டாகிராம்
 COVID-19 பற்றிய தவைான தகவவலப் பரப்புவவதத் தடுக்கும் ஒரு முயற்சியாக, வாட்ஸ்அப், இந்திய
அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அரட்வட இயலிவய (chatbot) அறிமுகம் கசய்துள்ளது. COVID-19 கதாடர்பான
ரகள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ரநாக்கத்தின்கீழ் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாட்ஸ்அப் அரட்வட
இயலியானது, “MyGov Corona Helpdesk” என அவழக்கப்படுகிைது, ரமலும் இது, அவனத்து வாட்ஸ்அப்
பயனர்களுக்கும் அணுக கிவடக்கிைது. ‘9013151515’ என்ை எண்வை திைன்ரபசியில் ரசமிப்பதன்
மூலம் வாட்ஸ்அப் பயனர்கள் இந்த அரட்வட இயலிவய அணுகவியலும்.

3.புதுப்பிக்கப்பட்ட DPP-2020 வகரயட்வட மத்திய பாதுகாப்பு அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் கவளியிட்டார்.
‘DPP’ என்பது எவதக் குறிக்கிைது?
அ. Direct Procurement Procedure
ஆ. Direct Promotion Proposal
இ. Defence Procurement Procedure 
ஈ. Defence Promotion Proposal
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 புதுப்பிக்கப்பட்ட DPP-2020 வகரயட்வட (பாதுகாப்பு ககாள்முதல் நவடமுவைவு வவரவு - 2020)
மத்திய பாதுகாப்பு அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் கவளியிட்டார்.
 இந்த DPP வகரயடு என்பது கடந்த 18 ஆண்டுகளாக, பாதுகாப்பு மூலதன வரவுகசலவுத் திட்டத்தில்
இருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரைங்கவள வாங்குவவத நிர்வகிக்கப் பயன்படும்
ககாள்முதல் வகரயடு ஆகும். இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பாதுகாப்பு உபகரைங்கவள அதிகளவில்
ககாள்முதல் கசய்வவத இந்த 2020 வவரவு பதிப்பு ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.

4.உலக மகிழ்ச்சி அறிக்வக 2020இன்படி, உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடு எது?
அ. அமமாிக்கா
ஆ. நாா்தவ
இ. பின்லாந்து 
ஈ. சுவிச்சா்லாந்து
 உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடு என்ை தகுதிவய பின்லாந்து நாடு மூன்ைாவது முவையாக கபற்றுள்ளதாக
ஐ.நா கதரிவித்துள்ளது. உலக மகிழ்ச்சி அறிக்வகக்கான ஆய்வாளர்கள், சுமார் 156 நாடுகளில் உள்ள
மக்களிடம் தங்களளவில் மகிழ்ச்சி என்ைால் என்னகவன்பதுபற்றி தன்மதிப்பீடு கசய்யுமாறு ரகாரியது.
அதாவது GDP, சமூக இைக்கம், ஆதரவு, தனிமனித சுதந்திரம், ஊழலின் அளவு ஆகியவற்வை அளவு
ரகாலாகக்ககாண்டு தன்மதிப்பீடு கசய்யுமாறு ரகாரப்பட்டது.
 இந்த ஆண்டுக்கான (2020) தரவரிவச, 2017-2019இல் ரசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பவடயில்
அவமந்துள்ளது. இந்தப்பட்டியலில் இந்தியா 144ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

5.சத்யரூப் சித்தாந்தா கதாடர்புவடய துவை எது?
் மவளி ஆய்வு
அ. விண
ஆ. மகலதயறுதல் 
இ. விகளயாட்டு
ஈ. வணிகம்
 கபங்களூவரச் சார்ந்த மவலரயற்ை வீரர் சத்யரூப் சித்தாந்தா, அண்வமயில் ஏழு கண்டங்களில் உள்ள
மிகவுயர்ந்த எரிமவலகளின் உச்சிவய அவடந்த முதல் இந்தியர் என்ை கபருவமக்குரியவராக லிம்கா
உலக சாதவன நூலில் இடம்கபற்றுள்ளார். கின்னஸ் உலக சாதவன புத்தகத்திலும் அவரின் கபயர்
இடம்கபற்றுள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் அவர் இச்சாதவனவய நிகழ்த்தினார். அதற்கான ஒப்புதல்
அண்வமயில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது.
 அண்டார்டிகாவின் மிகவுயர்ந்த எரிமவலயான சிட்லி எரிமவலயின் உச்சிவய அவடந்ததன்மூலம்
அவர் இந்தச் சாதவனவய நிகழ்த்தினார். ஏழு கண்டத்திலும் உள்ள மிகவுயரமான மவலகளின்
உச்சிவய அவடந்த இளம் வயது நபர் என்ை உலக சாதவனவயயும் அவர் பவடத்துள்ளார்.
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கதாழில்முவனவவ ஊக்குவிப்பதற்காக, இந்திய பழங்குடியினர் கூட்டுைவு

சந்வதப்படுத்தல் ரமம்பாட்டு கூட்டவமப்பால் (TRIFED) கதாடங்கப்பட்ட முன்கனடுப்பின் கபயர் என்ன?
அ. Tech for Tribals 
ஆ. Tribal Leader
இ. Start your business
ஈ. Tribal Entrepreneur
 பழங்குடியினரிவடரய கதாழில்முவனவவ ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இந்திய பழங்குடியினர் கூட்டுைவு
சந்வதப்படுத்தல் ரமம்பாட்டு கூட்டவமப்பானது ரதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களுடன்
இவைந்து, “பழங்குடியினருக்கான கதாழில்நுட்பம்” என்ை முன்கனடுப்வபத் கதாடங்கியுள்ளது.
 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர அவமச்சகத்தால் ஆதரிக்கப்படும் இந்த முயற்சி, பிரதான் மந்திரி வன்தன்
ரயாஜனாவின்கீழ் பதிவுகசய்யப்பட்ட பழங்குடி வன உற்பத்தி ரசகரிப்பாளர்களுக்கு கதாழில்முவனவு
திைன்கவள வழங்குவவத ரநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி 30 நாட்களுக்கு நடத்தப்படும்.

7. ‘RAISE 2020’ என்பது எந்த நாட்டின் முதல் உலகளாவிய கசயற்வக நுண்ைறிவு உச்சிமாநாடாகும்?
அ. இஸ
் தரல்
ஆ. இத்தாலி
இ. இந்தியா 
ஈ. இலங்கக
 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அவமச்சகமானது இந்தியாவில் முதல் உலகளாவிய
கசயற்வக நுண்ைறிவு (AI) உச்சிமாநாட்வட (RAISE-2020) நடத்தவுள்ளது. COVID-19 பாதிப்புகள்
அதிகரித்துவரும் காரைத்தால் இவ்வுச்சிமாநாடு வரும் அக்.5-6ஆம் ரததிக்கு ஒத்திவவக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பத்தில், ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த உச்சிமாநாடு நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. இந்த உச்சிமாநாட்டில்
கல்வியாளர்கள், AI துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் கதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கலந்துககாள்ளவுள்ளன.

8.ரிசர்வ் வங்கியின்

முன்னாள் துவை ஆளுநர் R காந்தி மற்றும் அனந்த் நாராயண் ஆகிரயார் எந்த

இந்திய வங்கியின் வாரியத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்?
அ. பாரத ஸ
் தடட் வங்கி
ஆ. இந்தியன் வங்கி
இ. பஞ்சாப் ததசிய வங்கி
ஈ. YES வங்கி 
 ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துவை ஆளுநர் R காந்தி மற்றும் முன்னாள் வங்கியாளர் அனந்த்
நாராயண் ஆகிரயாவர YES வங்கியின் வாரியத்தின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நியமித்துள்ளது. அவர்கள்
அவ்வாரியத்தின் கூடுதல் இயக்குநர்களாக ஈராண்டுகாலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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 ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியில் நிதிச்சந்வதகளின் பிராந்தியத் தவலவராக அனந்த் நாராயண்
பணியாற்றி வந்தார். YES வங்கியின் தவலவம நிர்வாகியாக பிரசாந்த் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

9.ஆண்டுரதாறும் உலக கவிவத நாள் ககாண்டாடப்படும் ரததி எது?
அ. மாா்ச் 20
ஆ. மாா்ச் 21 
இ. மாா்ச் 22
ஈ. மாா்ச் 23

தமிழுக்கும் அமுததன்று
பேர் – அந்தத்
தமிழ் இன்ேத்தமிழ் எங்கள்
உயிருக்கு பேர்

 கவிவதகவளப் படித்தல், பவடத்தல், பயிற்றுவித்தல் ஆகியவற்வை ஊக்குவிப்பவத ரநாக்கமாகக்
ககாண்டு, ஒவ்ரவார் ஆண்டும் மார்ச் 21 அன்று, உலக கவிவதகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.
ஐ.நா’இன் அறிவியல் மற்றும் கலாசார அவமப்பான UNESCO நிறுவனத்தால், கடந்த 1999ஆம் ஆண்டில்
நடத்தப்பட்ட முப்பதாவது அமர்வின்ரபாது அறிவிக்கப்பட்டு, உலக நாடுகள் அவனத்தாலும் இந்த நாள்
ககாண்டாடப்பட்டு வருகிைது.

10. ஆண்டுரதாறும் பன்னாட்டு மகிழ்ச்சி நாள் ககாண்டாடப்படும் ரததி எது?
அ. மாா்ச் 20 
ஆ. மாா்ச் 21
இ. மாா்ச் 22
ஈ. மாா்ச் 23
 மகிழ்ச்சிரய மனிதனின் அடிப்பவட இலட்சியம் என்ை அடிப்பவடயில் ஐக்கிய நாடுகளின் கபாது அவவ,
கடந்த 2012 ஜூவல.12 அன்று மார்ச்.20ஆம் ரததிவய பன்னாட்டு மகிழ்ச்சி நாகளன அறிவித்தது. ஐ.நா
அவவக்கான தீர்மானம் பூடானால் முன்கனடுக்கப்பட்டது. கமாத்த நாட்டு உற்பத்திவயக் காட்டிலும்
கமாத்த நாட்டு மகிழ்ச்சிவய அதிகரிப்பவத இலக்காக ஏற்றுக்ககாண்ட நாடு பூடானாகும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ரசரி மண்டலத்தின் மத்திய பண்டங்கள் மற்றும் ரசவவகள் வரி மற்றும் கலால்
துவை தவலவம ஆவையராக G V கிருஷ்ைாராவ் கபாறுப்ரபற்றுள்ளார்.
 COVID-19 (ககாரரானா) பரவவலத்தடுக்கும் ரநாக்கில் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாவள (24.03.2020)
மாவல 6 மணி முதல் மார்ச்.31ஆம் ரததி வவர 144 தவட உத்தரவு நவடமுவைக்கு வருகிைது. ரமலும்
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அவனத்து மாவட்ட எல்வலகளும் மூடப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு
அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனரவ, மத்திய அரசால், ககாரரானா வவரஸ் ரநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்
அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களான கசன்வன, காஞ்சிபுரம், ஈரராடு ஆகிய மாவட்டங்களின் எல்வலகள்
மூடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. நடப்பாண்டு (2020) பன்னாட்டு காடுகள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Forests and Biodiversity 
ஆ. Forests and Humans
இ. Sustainable Forests
ஈ. Forests save Us
 ஐ.நா அவையின் பபாது அவை மார்ச்.21ஆம் தேதிவை கடந்ே 2012ஆம் ஆண்டில் பன்னாட்டு காடுகள்
நாபென அறிவித்ேது. காடுகளுக்கான ஐ.நா மன்றம் மற்றும் உணவு & தைொண் அவமப்பு ஆகிைவை
காடுகள் நாள் பகாண்டாட்டத்துக்கான முக்கிை அவமப்பாெர்கொக உள்ென.
 அவனத்து ைவகைான காடுகளின் முக்கிைத்துைத்வேப்பற்றிை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துைேற்காக
பன்னாட்டு காடுகள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. “காடுகள் & பல்லுயிர்” என்பது நடப்பாண்டில் (2020)
ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருொகும்.

2. COVID-19 தநாய்த்போற்றுக்கு மத்தியில், ேற்காலிகமாக வக தூய்வமப்படுத்திகவெ உற்பத்தி பெய்து
ைழங்குைேற்கு, ைடிொவைகளுக்கு (distilleries) அனுமதி ைழங்கியுள்ெ மாநிை அரசு எது?
அ. ஆந்திர பிரததசம்
ஆ. மகாராஷ்டிரா
இ. பஞ்சாப் 
ஈ. தகரளா
 பஞ்ொப் மாநிைத்தில் COVID-19 தநாய்த்போற்று அதிகரித்துள்ெவே அடுத்து அம்மாநிை அரொங்கம் வக
தூய்வமப்படுத்திகவெ உற்பத்தி பெய்து ைழங்குைேற்கு ைடிொவைகளுக்கு அனுமதி ைழங்கியுள்ெது.
இந்ேத் ேற்காலிக அனுமதி 10 நாட்களுக்கு மட்டும் ைழங்கப்படுைோக பஞ்ொப் மாநிை உணவு மற்றும்
மருந்து நிர்ைாக ஆவணைர் அறிவித்துள்ொர். இந்ே ைடிொவைகளில் உற்பத்தி பெய்ைப்படும் வக
தூய்வமப்படுத்திகள் பஞ்ொப் மாநிைத்தில் உள்ெ அரசு நிறுைனங்களுக்கு மட்டுதம ைழங்கதைண்டும்.

3. நடப்பாண்டு (2020) உைக படௌன் தநாய்க்கூட்டறிகுறி நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Leaving no one behind
ஆ. We decide 
இ. We and You
ஈ. Together we can
 மனநலிவு தநாய் (Down Syndrome) பற்றிை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துைேற்காக ஐ.நா பபாது அவை
கடந்ே 2011ஆம் ஆண்டு டிெம்பரில், மார்ச் 21ஆம் தேதிவை உைக மனநலிவு தநாய் நாபென அறிவித்ேது.
இவேைடுத்து, ஒவ்தைார் ஆண்டும் மார்ச்.21 அன்று இந்ேக்குவறபாடு குறித்ே விழிப்புணர்வு மக்களிடம்
ஏற்படுத்ேப்பட்டுைருகிறது. படௌன் தநாய்க்கூட்டறிகுறி என்பது மனிேரில் காணப்படும் இருபத்போராம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

மார்ச்

24 & 25

குதராதமாதொமில் இரண்டு இருப்பேற்குப் பதிைாக, பகுதிைாகதைா, முழுவமைாகதைா தமைதிகமான
ஒரு குதராதமாதொம் காணப்படும் நிவைைாகும். “We decide” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) ைரும்
இந்ே நாளுக்கான கருப்பபாருொகும்.

4.இரஷ்ைாவிற்குப்பிறகு

மீவுைர் அதிர்பைண் ஏவுகவண தொேவனவை பைற்றிகரமாக நடத்திை நாடு

எது?
அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. மதன் மகாாியா
ஈ. இஸ
் தரல்
 மார்ச் 20 அன்று ஒரு மீவுைர் அதிர்பைண் ஏவுகவணவை பைற்றிகரமாக பரிதொதித்ேோக அபமரிக்கா
அறிவித்ேது. இது 2017ஆம் ஆண்டில் நடத்ேப்பட்ட முேல் கூட்டு அபமரிக்க இராணுைம் மற்றும் கடற்பவட
விமானப்பரிதொேவனயின் பின்போடர்ேல் பயிற்சிைாகும். ஒரு மீவுைர் அதிர்பைண் ஏவுகவணைால்
ேற்தபாவேை அணுைாற்றல் மிக்க எறிகவணவைவிட தைகமாக பைணிக்க முடியும். குவறந்ே
குத்துைரத்தில் பைணிக்கும் இவை பறக்கும்தபாதே ேனது திவெவை மாற்றும் திறன்பபற்றோகும்.
இைற்வறக் கண்டறிந்து ேடுத்து நிறுத்துைது கடினமாகும்.

5.எல்வைப்புறச்

ொவைகள் அவமப்பால் (BRO), எந்ே ஆற்றின்மீது 360 அடி நீெமுள்ெ போங்கு பாைம்

திறக்கப்பட்டுள்ெது?
அ. டீஸ
் டா 
ஆ. திபாங்
இ. மனஸ
்
ஈ. தலாகித்
 எல்வைப்புறச் ொவைகள் அவமப்பானது ைடக்கு சிக்கிமில் உள்ெ சுங்ோங் நகரத்திற்கு அருதக டீஸ்டா
ஆற்றின்மீது 360 அடி நீெமுள்ெ போங்கு பாைத்வே திறந்ேது. ஸ்ைஸ்திக் திட்டத்தின்கீழ் உள்ெ இந்ேப்
பாைங்கட்டுந்திட்டம், கடந்ே 2019 அக்தடாபரில் போடங்கி 2020 ஜனைரியில் நிவறைவடந்ேது. இந்ேப்
பாைம், சிக்கிமில் சுற்றுைாவை தமம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆயுேப்பவடகளுக்கான
ேெைாடங்களின் இைக்கத்வேயும் இது எளிோக்குகிறது.

6.மத்திை

அவமச்ெரவை EMC 2.0 திட்டத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்துள்ெது. இந்ேத் திட்டம் போடர்புவடை

துவற எது?
அ. எளிதான வணிகம்
ஆ. மின்னணு உற்பத்தி மதாகுப்பு 
இ. மின்னுற்பத்தி
் மம
ஈ. ததா்தல் தமலாண
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 உைக ேரத்திைான கட்டவமப்புகவெ உருைாக்குைேற்கும், மாற்றிைவமக்கப்பட்ட மின்னணு உற்பத்தி
போகுப்புகள் (Modified Electronics Manufacturing Clusters 2.0 ) திட்டத்திற்கும் நிதி ஒதுக்க மத்திை
அவமச்ெரவை ஒப்புேல் அளித்துள்ெது. மின்னணு உற்பத்தித் போகுப்புகள்மூைம் பபாதுைான ைெதிகள்
மற்றும் பெௌகரிைங்கவெ உருைாக்குைதும் இதில் அடங்கும். உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ெ EMC 2.0
திட்டத்துக்கான பமாத்ே மதிப்பீடு `3,762.25 தகாடி. இதில் நிதியுேவிைாக `3725 தகாடி ைழங்கப்படும்.

7.கீழ்க்கண்டைற்றுள், அண்வமயில் காைமான PK பானர்ஜியுடன் போடர்புவடை விவெைாட்டு எது?
அ. மட்மடப்பந்து
ஆ. கால்பந்து 
இ. ஹாக்கி
் மட
ஈ. குத்துச்சண
 புகழ்பபற்ற இந்திை கால்பந்து வீரரான PK பானர்ஜி, ெமீபத்தில் ேனது 83ஆம் ைைதில் காைமானார்.
1962ஆம் ஆண்டின் ஆசிை விவெைாட்டுப்தபாட்டிகளில் ேங்கப்பேக்கம் பைன்ற இந்திை கால்பந்து
அணியில் ஒருைராக அைர் இருந்ோர். மூத்ே கால்பந்து வீரரான இைர், தேசிை அணிக்காக பமாத்ேம்
84 முவற பங்தகற்று 65 ெர்ைதேெ தகால்கவெ அடித்துள்ொர்.
 கால்பந்து விவெைாட்டின் ெர்ைதேெ நிர்ைாகக் குழுைான FIFA, அைருக்கு, கடந்ே 2004ஆம் ஆண்டில்
‘Centennial Order of Merit’ஐ ைழங்கி பகெரவித்ேது.

8.நகர்ப்புற

மற்றும் கிராமப்புற உள்ொட்சி அவமப்புகளில் பணிபுரியும் துப்புரவுப் பணிைாெர்கள் இனி

‘தூய்வமப் பணிைாெர்கள்’ என அவழக்கப்படுைார்கள் என அண்வமயில் அறிவித்ே மாநிை அரசு எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. தகரளா
இ. கருநாடகம்
ஈ. ஆந்திர பிரததசம்
 ேமிழ்நாட்டில் உள்ெ நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற உள்ொட்சி அவமப்புகளில் பணிைாற்றும் 64,583
துப்புரவுப்பணிைாெர்கள், இனி, ‘தூய்வமப் பணிைாெர்கள்’ என அவழக்கப்படுைார்கள் எனத்ேமிழ்நாடு
முேைவமச்ெர் பழனிொமி ெட்டமன்றத்தில் அறிவித்ோர். பபாது சுகாோரத்வே பராமரிப்பதில் அைர்கள்
ஆற்றும் பணிக்கு மதிப்பளிப்பேற்காக இந்ே அறிவிப்பு பைளியிடப்பட்டுள்ெது.
 தூய்வமப்பணிைாெர்கள் ேங்குைேற்கான குடியிருப்புகள், குறிப்பிட்ட காை இவடபைளியில் உடல்நைப்
பரிதொேவன, தைவைைாய்ப்பு முகாம்கள் மற்றும் அைர்களின் குழந்வேகளுக்கான திறன்தமம்பாடு
உள்ளிட்ட பல்தைறு நைன்புரி நடைடிக்வககவெ அம்மாநிை அரசு ஏற்கனதை பெைல்படுத்திைருகிறது.

9.ஆண்டுதோறும் உைக சிட்டுக்குருவி நாள் பகாண்டாடப்படும் தேதி எது?
அ. மாா்ச் 20 

ஆ. மாா்ச் 21

இ. மாா்ச் 22

ஈ. மாா்ச் 23
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 நவீன உட்கட்டவமப்பு, நுண்ணவை தகாபுரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்பகால்லிகொல் ஏற்படும் மாசுகள்
மற்றும் குவறந்துைரும் பசுவமபைளிகள் தபான்ற காரணங்கொல் அருகிைரும் சிட்டுக்குருவிகளின்
எண்ணிக்வகவை மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அேன்மூைம் அைர்களுக்கிவடதை ஒரு விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துைேற்காக கடந்ே 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து உைக சிட்டுக்குருவி நாள் கவடப்பிடிக்கப்பட்டு
ைருகிறது. இைற்வகப் பாதுகாப்பு ஆர்ைைர் முகமது திைாைர் என்பைரால் நிறுைப்பட்ட, ‘Nature Forever
Society of India’ என்னும் அவமப்பு, பிரான்வெச் தெர்ந்ே Eco-Sys Action Foundation எனும் போண்டு
நிறுைனம் மற்றும் பல்தைறு ெர்ைதேெ அவமப்புகொல் இந்ே நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது.

10. 2020 தம மாேம், முேன்முவறைாக விண்பைளி வீரர்கவெ பன்னாட்டு விண்பைளி நிவைைத்திற்கு
அனுப்புைேற்கு முடிவுபெய்துள்ெ விண்பைளி நிறுைனம் எது?
அ. NASA
் மவளி ஆய்வுமமயம்
ஆ. இந்திய விண
இ. SpaceX 
் மவளி நிறுவனம்
ஈ. ஐதராப்பிய விண
 அபமரிக்காவில் போழிைதிபர் எைன் மஸ்க் கடந்ே 2002ஆம் ஆண்டு ‘SpaceX’ என்ற விண்பைளி
ஆராய்ச்சி ைணிக நிறுைனத்வே போடங்கி அேவன நடத்திைருகிறார். இந்ே நிறுைனம் முேன்முேைாக
விண்பைளிக்கு, அதுவும் பூமியிலிருந்து சுமார் 250 வமல் உைரத்தில் அவமந்துள்ெ பன்னாட்டு
விண்பைளி ஆய்வுவமைத்துக்கு ைருகிற தம மாேம் வீரர்கவெ அனுப்பிவைக்க முடிவுபெய்துள்ெது.
நாொவைச் ொர்ந்ே பாப் பபன்பகன், டக் ஹர்தை ஆகிதைாவர பன்னாட்டு விண்பைளி வமைத்துக்கு
அனுப்பிவைக்க SpaceX நிறுைனம், ‘Falcon 9’ ஏவுகவணவை ஏவுகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 நாகப்பட்டினம் மாைட்டத்வே இரண்டாகப்பிரித்து, ேமிழ்நாட்டின் 38ஆைது மாைட்டமாக மயிைாடுதுவற
மாைட்டம் உருைாக்கப்படும் என, ேமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ெது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID-19’ஐத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இந்திய அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ள

ைருத்துவ வல்லுநர்கள் அடங்கிய உயர்ைட்டக்குழுவின் தமைவர் யார்?
அ. Dr V K பால் 
ஆ. அமிதாப் காந்த்
இ. இராஜீ வ் குமாா்
ஈ. ஹா்ஷ் வா்தன்
 COVID-19’ஐத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இந்திய அரசு அண்மையில் ைருத்துவ வல்லுநர்கள்
அடங்கிய ஓர் உயர்ைட்டக்குழுமவ அமைத்தது. இந்தக்குழுவிற்கு இந்தியாவின் ைதியுமரயகைான NITI
ஆயயாக்கின் உறுப்பினர் Dr V K பால் தமைமைதாங்குகிறார்.
 தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் குறித்து பரிந்துமரப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த
21 யபர்ககாண்ட உயர்ைட்ட கதாழில்நுட்பக்குழு, பிரபை கபாதுசுகாதார நிபுணர்கமளக்ககாண்டுள்ளது.
ைத்திய சுகாதார கசயைாளர் பிரீத்தி சுதன் ைற்றும் இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தமைமை
இயக்குநர் ஆகியயார் இக்குழுவின் இமணத்தமைவர்களாக உள்ளனர்.

2.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக தண்ணீர் நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன?
அ. Sustainable Water
ஆ. Water and Climate Change 
இ. Clean Water for All
ஈ. Water and Women
 உைக தண்ணீர் நாளானது கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு முதல் உைகம் முழுவதும் ஒவ்யவார் ஆண்டும்
ைார்ச்.22 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. “நீர் ைற்றும் காைநிமை ைாற்றம்” என்பது நடப்பாண்டு (2020)
உைக தண்ணீர் நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.
 கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில், ஐ.நா கபாது அமவ தீர்ைானம் ஒன்மற நிமறயவற்றியது. இதன்மூைம் கடந்த
1993ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுயதாறும் ைார்ச்.22 அன்று உைக தண்ணீர் நாள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டு
வருகிறது. இந்நாள் நன்னீரின் முக்கியத்துவத்தில் தனது கவனத்மதச் கசலுத்துகிறது.

3.குரல்

வாக்ககடுப்புமூைம் நிதி ையசாதாமவ ைக்களமவ நிமறயவற்றியுள்ளது. இந்திய அரசியல்

அமைப்பின் எந்தப் பிரிவு, நிதி ையசாதாவின் முக்கிய வமகயான பண ையசாதாமவ வமரயறுக்கிறது?
அ. பிாிவு 102
ஆ. பிாிவு 110 
இ. பிாிவு 119
ஈ. பிாிவு 126
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 ைக்களமவயின் நமடமுமற விதிகளின்படி, ஒரு நிதி ையசாதா எனப்படுவது ஒவ்யவார் ஆண்டும்
அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒரு ையசாதாவாகும். இது, அடுத்த நிதியாண்டுக்கான அரசாங்கத்தின் நிதியியல்
திட்டங்கமளச் கசயல்படுத்தும். எந்தகவாரு காைத்திற்கும் துமண நிதியியல் திட்டங்கமள நமடமு
-மறப்படுத்தும் ையசாதாவும் இதில் அடங்கும்.
 அண்மையில், விவாதம் ஏதும் இல்ைாைல் குரல் வாக்ககடுப்புமூைம் ைக்களமவ நிதி ையசாதாமவ
நிமறயவற்றியது. நிதி ையசாதாவின் ஒரு முக்கிய வமக பணையசாதா என அமழக்கப்படுகிறது. இது,
இந்திய அரசியைமைப்பின் 110ஆவது பிரிவினால் வமரயறுக்கப்படுகிறது.

4.ைார்ச்.23 அன்று வரும் தியாகிகள் நாமள, “இமளயயார் அதிகாரைளிப்பு நாள் – Youth Empowerment
Day” எனக் கமடப்பிடிக்கும் ைாநிைம் எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. பஞ்சாப் 
இ. இராஜஸ
் தான்
ஈ. குஜராத்
 ைார்ச்.23, 1931 அன்று, இளம் இந்திய விடுதமைப்யபாராட்ட வீரர்கள் பகத்சிங், சுக்யதவ் ைற்றும் ராஜ்குரு
ஆகிய மூவரும் இன்மறய பாகிஸ்தானில் உள்ள ைாகூரில் தூக்கிலிடப்பட்டனர். இந்த நாள், நாடு
முழுவதும், “தியாகிகள் நாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது. ைார்ச்.23 அன்று வரும் தியாகிகள் நாமள,
பஞ்சாப் ைாநிை அரசு, “இமளயயார் அதிகாரைளிப்பு நாள்” என நிமனவுகூர்கிறது. ஜனவரி.30 அன்று
வரும் ைகாத்ைா காந்தியின் நிமனவுநாளும், இந்தியாவில், தியாகிகள் நாகளன அனுசரிக்கப்படுகிறது.

5. COVID-19 SAARC அவசரகாை நிதியத்துக்கு, $5 மில்லியன் அகைரிக்க டாைர்கமள பங்களிப்புகசய்ய
முடிவுகசய்துள்ள SAARC உறுப்புநாடு எது?
அ. மாலத்தீ வுகள்
ஆ. பூடான்
இ. இலங்கக 
ஈ. ஆப்கானிஸ
் தான்
 சமீபத்தில், பிரதைர் நயரந்திர யைாடியால் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘COVID-19 SAARC அவசரகாை நிதியத்துக்கு’
இைங்மக அதிபர் யகாத்தபய இராஜபக்ஷ, $5 மில்லியன் அகைரிக்க டாைர்கமள பங்களிப்பு கசய்வதாக
உறுதியளித்துள்ளார். இந்த அவசரகாை நிதியம், SAARC உறுப்புநாடுகளுக்கான பாதுகாப்புக்கவசைாக
இருக்கும். இது, COVID-19 கதாடர்பான சிக்கல்கமளக் மகயாள அந்நாடுகளால் பயன்படுத்தப்படைாம்.

6.காங்கிரஸ்

சைதர்ைவாதி கட்சியின் நிறுவனர்களுள் ஒருவரின் பிறந்தநாள், அண்மையில், ைார்ச்.23

அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. அவரின் கபயர் என்ன?
அ. Dr. ராம் மனனாகா் னலாகியா 

்
ஆ. ஜஜயபிரகாஷ் நாராயண

இ. நனரந்திர னதவ்

ஈ. மினூ மசானி
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 Dr. ராம் ையனாகர் யைாகியாவின் பிறந்தநாள், சமீபத்தில், ைார்ச்.23 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. பிரதைர்
நயரந்திர யைாடி அவருக்கு அஞ்சலி கசலுத்தினார். 23 ைார்ச் 1910’இல் பிறந்த ராம் ையனாகர் யைாஹியா,
காங்கிரஸ் சைதர்ைவாதி கட்சியின் நிறுவனர்களுள் ஒருவராவார். காங்கிரஸ் சைதர்ைவாதி இதழின்
ஆசிரியராகவும் அகிை இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் கவளியுறவுத்துமற கசயைராகவும் அவரிருந்தார்.

7. COVID-19 யநாய்த்கதாற்றுக்கு எதிராக யவதிகள் கதளித்து, அதன் பிராந்தியத்மத தூய்மைப்படுத்துவத
-ற்காக ஆளில்ைா வானூர்திகமள பயன்படுத்தியுள்ள இந்திய நகரம் எது?
அ. ஜசன்கன
ஆ. ஜகாச்சின்
இ. இந்தூா் 
ஈ. நாக்பூா்
 ைத்திய பிரயதச ைாநிைத்தின் இந்தூர் நகரம், COVID-19 யநாய்த்கதாற்மற ஒழிப்பதற்காக யவதிகள்
கதளித்து, நகரத்மதத் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக ஆளில்ைா வானூர்திகமள பயன்படுத்தியுள்ளது.
இதற்காக, இரண்டு ஆளில்ைா வானூர்திகமள இந்தூர் நகராட்சி வாடமகக்கு எடுத்துள்ளது. காய்கறி
சந்மதகள் ைற்றும் நகரத்தின் வீதிகள்யபான்ற கபாது இடங்களில் யவதிப்கபாருட்கள் கதளிப்பதன்
மூைம் கிருமிநீக்கம் கசய்யப்படுகின்றது. ைக்களுக்கு தீங்குவிமளவிக்காத வமகயிைான யவதிகள்
யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

8.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக வானிமை நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன?
அ. Climate and Water 
ஆ. The Sun, the Earth and the Weather
இ. Every Drop Counts
ஈ. Climate Change
 உைக வானிமை நாளானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் ைார்ச்.23 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. இது, கடந்த
1950ஆம் ஆண்டில் இயதநாளில் உைக வானிமை அமைப்பால் நிறுவப்பட்ட யபரறிவிப்மப நிமனவு
கூர்கிறது. கடந்த 1961ஆம் ஆண்டு முதல், கஜனீவாமவ தமைமையிடைாகக்ககாண்டு இயங்கும் உைக
வானிமை அமைப்பால், இந்நாள், ஒரு தனித்துவைான கருப்கபாருளுடன் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
“காைநிமை ைற்றும் நீர்” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

9.அண்மையில், COVID-19 கதாற்றுயநாய் கதாடர்பான தகவல்களுக்காக, SDMC, ஒரு வமைத்தளத்மத
அறிமுகப்படுத்தியது. இது எந்தக் கூட்டணியின் யபரிடர் யைைாண்மை நிறுவனைாகும்?
அ. BIMSTEC
ஆ. SAARC 
இ. ASEAN
ஈ. OPEC

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

மார்ச்

26

 SAARC பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள COVID-19 கதாற்றுயநாய் கதாடர்பான தகவல்களுக்காக SAARC
யபரிடர் யைைாண்மை மையம், அண்மையில் ஒரு வமைத்தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. நிகழ்யநர
தகவல்களுடன் SAARC உறுப்புநாடுகளில் உள்ள COVID-19 பாதிப்புகளின் எண்ணிக்மகமய இந்த
வமைத்தளம் காட்டுகிறது. அண்மையில், SAARC தமைவர்களிமடயய நடந்த காகணாலிச்சந்திப்பின்
யபாது, இந்தியப் பிரதைர் நயரந்திர யைாடியால் இந்த முயற்சி முன்கைாழியப்பட்டது.

10. COVID-19 அச்சம் காரணைாக யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கிலிருந்து விைகிய முதல் நாடு எது?
அ. இத்தாலி
ஆ. கனடா 
இ. ஜஜா்மனி
ஈ. இந்தியா
 COVID-19 அச்சங்கள் கதாடர்பாக யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கிலிருந்து கனடா விைகியுள்ளது. இந்த ஆண்டு
ஒலிம்பிக் நமடகபறாததால், வரும் 2021ஆம் ஆண்டு யபாட்டிகளுக்குத் தயாராகுைாறு ஆஸ்தியரலியா
தனது விமளயாட்டு வீரர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. முன்னதாக, ஜப்பான் பிரதைர் ஷின்யசா அயப,
முதன்முமறயாக ஒலிம்பிக் யபாட்டிகள் ஒத்திமவக்கப்படைாம் என அறிவித்திருந்தார். இந்த ஆண்டு
ஜூமை.24 முதல் கதாடங்குவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஒலிம்பிக் யபாட்டிகளின் அட்டவமண குறித்து
பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைம் விமரவில் முடிவுகசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 யசைம் அரசு ைருத்துவக்கல்லூரி ைருத்துவைமனயில் COVID-19 பரியசாதமன மையத்மத அமைக்க
ைத்திய சுகாதாரத்துமற அமைச்சகம் அனுைதி அளித்துள்ளது. ஏற்கனயவ கசன்மன, யகாயம்புத்தூர்,
ைதுமர, திருகநல்யவலி ஆகிய இடங்களில் உள்ள ைருத்துவக்கல்லூரி ைருத்துவைமனகளில் தைா
ஒரு பரியசாதமன மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 தமிழ்நாட்டில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்புவமர அமனத்து ைாணவர்களும் யதர்வு
எழுதாையை யதர்ச்சி கசய்யப்படுவார்கள் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு கவளியிட்டுள்ளது. தீவிர
COVID-19 (ககாகராயனா) பரவலின் கதாடர்ச்சியாக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக காசநநாய் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Let’s win it
ஆ. It’s Time 
இ. Leaving no one behind
ஈ. Health Services For all
 காசநநாய் குறித்து மக்களிடடநே விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவதற்காக உலக நலவாழ்வு அடமப்பு
ஒவ்நவார் ஆண்டும் மார்ச்.24 அன்று உலக காசநநாய் நாடை அனுசரிக்கிறது. 1882ஆம் ஆண்டு இநத
நாளில், மருத்துவர் இராபர்ட் நகாச் காசநநாடே உண்டாக்கும் பாக்டீரிேத்டத கண்டறிந்ததாக
அறிவித்தார். “It’s Time” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருைாகும். இது,
நநரத்தின் முக்கிேத்துவத்டத எடுத்துக்காட்டும் விதமாக உள்ைது.

2.

COVID-19 நநாய்த்பதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான கட்டத்திலிருப்பவர்களுக்கு இந்திே மருத்துவ

ஆராய்ச்சிக் கழகத்தால் அடமப்பட்ட நதசிே பணிக்குழு எந்த மருந்டத பரிந்துடரக்கிறது?
அ. ஹைட்ராக்ஸி–குள ாளராகுயின் 
ஆ. குள ாளராகுயின்
இ. சல்பசலாஹசன்
ஈ. அசாதிளயாபிாினனத்ளத
 இந்திே மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) அடமத்த COVID-19 நநாய்த்பதாற்றுக்கான நதசிே
பணிக்குழு, COVID-19 நநாய்த்பதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான கட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு
சிகிச்டசேளிப்பதற்காக டைட்ராக்ஸி-குநைாநராகுயின் மருந்டத பேன்படுத்த பரிந்துடரக்கிறது.
 COVID-19 நநாய்த்பதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்டசேளிக்கும் சுகாதார ஊழிேர்களுக்கும்
அம்மருந்டத நநாய்த்தடுப்புக்காகப் பரிந்துடரக்கப்படுவதாகவும் ICMR அறிவித்துள்ைது. நதசிே பணிக்
குழு பரிந்துடரத்த இந்பநறிமுடறடே, அவசரகால சூழ்நிடலகளில் பேன்படுத்துவதற்கு இந்திே
தடலடம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாைர் ஒப்புதல் அளித்துள்ைார்.

3.ஹில்பலல் பர்ஸ்டன்பபர்க் மற்றும் கிரிநகாரி மார்குலிஸ் ஆகிே இருவரும் எந்த மதிப்புமிக்க விருதுக்கு
பதரிவு பசய்ேப்பட்டுள்ைனர்?
அ. புக்கா் பாிசு
ஆ. ஏனபல் பாிசு 
இ. புலிட்சா் பாிசு
ஈ. ளகால்டன் குள ாப்
 கணிதத்துடறயில் வழங்கப்படும் மிகவுேரிே விருதுகளுள் ஒன்றான நடப்பாண்டு (2020) மதிப்புமிக்க
ஏபபல் பரிசுக்கு இஸ்நரடலச் சார்ந்த ஹில்பலல் பர்ஸ்டன்பபர்க் மற்றும் இரஷ்ே-அபமரிக்கர் கிரிநகாரி
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மார்குலிஸ் ஆகிநோர் பதரிவு பசய்ேப்பட்டுள்ைனர். குழு நகாட்பாடு, எண் நகாட்பாடு & நசர்மானவிேல்
ஆகிேவற்றில் நிகழ்தகவு மற்றும் இேக்கவிேலிலிருந்து முடறகடைப் பேன்படுத்துவடத அறிமுகம்
பசய்ததற்காக இவ்விரண்டு கணிதவிேலாைர்களும் நதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.

4. எட்டாவது இந்திே சர்வநதச திடரப்பட சுற்றுலா மாநாட்டில், IIFTC சுற்றுலா இம்நபக்ட் விருது-2020’ஐ
பவன்ற இந்திே திடரப்பட இேக்குநர் ோர்?
அ. ஆதித்யா தாா்
ஆ. ளசாயா அக்தா் 
இ. இராளகஷ் ஓம்பிரகாஷ் னமை்ரா
ஈ. அயன் முகா்ஜி
 ஆசிோவின் மிகப்பபரிே திடரப்பட சுற்றுலா நிகழ்வான எட்டாவது இந்திே பன்னாட்டு திடரப்பட
சுற்றுலா மாநாடு (IIFTC) சமீபத்தில் மும்டபயில் நடந்தது. அப்நபாது, ஹிந்தித் திடரப்பட இேக்குநரான
நசாோ அக்தருக்கு, நடப்பாண்டுக்கான, ‘IIFTC Tourism Impact’ விருது வழங்கப்பட்டது. ஸ்பபயினிலும்
துருக்கியிலும் படமாக்கப்பட்ட அவரது திடரப்படங்கள்மூலம், உலக சுற்றுலாவுக்கு அவராற்றிே சிறந்த
பங்களிப்புக்காக அவர் இவ்விருதுக்குத் நதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார்.

5.சுமந்த் கத்பாலிோ, அண்டமயில் எந்த வங்கியின் தடலடம நிர்வாகிோக நிேமிக்கப்பட்டார்?
அ. ICICI வங்கி
ஆ. HDFC வங்கி
் டஸ
் ட் வங்கி 
இ. இண
் இண
ஈ. ளகாட்டக் மைிந்திரா வங்கி
 சுமந்த் கத்பாலிோடவ தடலடம நிர்வாகிோக நிேமிப்பதற்கு இந்திே ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒப்புதல்
அளித்துள்ைதாக இண்டஸ்இண்ட் வங்கி அண்டமயில் அறிவித்தது. சுமந்த் கத்பாலிோ, தற்நபாது, அந்த
வங்கியின் நுகர்நவார் வங்கி வணிகத்தின் தடலவராக பணிோற்றி வருகிறார். 2020 மார்ச் 24
அன்று பபாறுப்நபற்ற அவர், 3 ஆண்டுகளுக்கு அப்பதவியில் இருப்பார். இவருக்கு முன்னர், நராநமஷ்
நசாப்டி இண்டஸ்இண்ட் வங்கியின் தடலடம நிர்வாகிோக பணியிலிருந்தார்.

6.பபாருைாதார சுதந்திரம் 2020’இன் பாரம்பரிே அறக்கட்டடை குறியீட்டில் இந்திோவின் தரநிடல?
அ. 87
ஆ. 95
இ. 103
ஈ. 120 

120

 அபமரிக்காடவச் சார்ந்த ‘பைரிநடஜ் பவுண்நடஷன்’ தனது பபாருைாதார சுதந்திரக்குறியீட்டட கடந்த
வாரம் பவளியிட்டது. இந்தக் குறியீட்டில், உலகின் மிக சுதந்திரமான மற்றும் கட்டற்ற பபாருைாதாரமாக
ைாங்காங்டக விஞ்சி சிங்கப்பூர் சிறந்த நாடாக உருபவடுத்துள்ைது.
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 இந்த அறிக்டக முதன்முதலில் பவளியிடப்பட்ட 1995ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைாங்காங்தான் எப்நபாதும்
முதலிடத்தில் இருந்துவந்தது. இந்த அறிக்டகயில், இந்திோ 120ஆவது இடத்தில் உள்ைது. கடந்த 2019ஆம்
ஆண்டட ஒப்பிடும்நபாது 1.3 புள்ளிகள் அதிகம் பபற்று 2020’இல் 56.5 மதிப்பபண்கடை இந்திோ
எட்டியுள்ைது.

7. PEN அபமரிக்காவின் 2020 PEN / பைமிங்நவ விருடத பவன்ற இந்திே எழுத்தாைர் ோர்?
அ. ருச்சிகா ளதாமா் 
ஆ. மாதுாி விஜய்
இ. அருந்ததி ராய்
ஈ. ஜும்பா லைிாி
 அறிமுக புதின ஆசிரிேரான ருச்சிகா நதாமர், ‘A Prayer for Travelers’ என்ற அவரது புதினத்துக்காக
நடப்பாண்டுக்கான (2020) PEN / பைமிங்நவ விருடத பவன்றவராக நதர்வு பசய்ேப்பட்டுள்ைார். PEN
அபமரிக்கா, கடந்த 1922ஆம் ஆண்டில் நியூோர்க் நகரத்தில் நிறுவப்பட்டது. இந்தப் பரிடச பைமிங்நவ
குடும்பம் மற்றும் எர்னஸ்ட் பைமிங்நவ அறக்கட்டடை வழங்கி வருகிறது. $25,000 பராக்கப்பரிடச
உள்ைடக்கிே PEN / பைமிங்நவ விருது, புதினத்தின் அடுத்தடுத்த படடப்புகடைத்பதாடருவதற்கு
குறிப்பிடத்தக்க நநரத்டதயும் வைங்கடையும் வழங்குவதற்காக நிறுவப்பட்டதாகும்.

8.இடணேவழியிலும் நநரடிமுடறயிலும் பேன்படுத்தக்கூடிே, ‘என்காசு’ என்ற முன்பதாடக பசலுத்திே
அட்டடடே (prepaid card) அறிமுகப்படுத்தியுள்ை இந்திே வங்கி எது?
அ. சிட்டி யூனியன் வங்கி
ஆ. கரூா் ஹவஸ
் யா வங்கி 
இ. தமிழ்நாடு வணிக வங்கி
ஈ. தமிழ்நாடு கிராம வங்கி
 தமிழ்நாட்டடச்சார்ந்த கரூர் டவஸ்ோ வங்கி (KVB) கரூர் மாவட்டத்தில், இடணேவழியிலும் நநரடி
முடறயிலும் பேன்படுத்தக்கூடிே, ‘என்காசு’ என்ற முன்பதாடக பசலுத்திே அட்டடடே (prepaid card)
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. கரூர் மாவட்டத்தில் பராக்கப்பேன்பாட்டடக் குடறப்படத இந்த அட்டட நநாக்
-கமாகக் பகாண்டுள்ைது.
 குடறந்தபட்சம் `1 முதலான பகாடுப்பனவுகளுக்கு அட்டடதாரர் இதடன பேன்படுத்த முடியும். இந்த
அட்டடடே, வங்கியின் ‘டிடலட்’ பசேலி, UPI, NEFT (அ) வங்கியின் எந்தபவாரு கிடைமூலமாகவும்
மீள்நிரப்பலாம். உங்கள் வாடிக்டகோைடர அறிவீர் (KYC) சரிபார்ப்பிற்குப்பிறகு, வாடிக்டகோைர்கள்
மற்றும் வாடிக்டகோைர்கள் அல்லாத இருவருக்கும் இந்த அட்டடகள் வழங்கப்படுகின்றன.
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9.எந்த நகரத்தில், இந்திோவின் முதல் COVID-19 சிறப்பு மருத்துவடமேம் அடமக்கப்பட்டுள்ைது?
அ. மும்ஹப 
ஆ. புளன
இ. ளதனி
ஈ. னசன்ஹன
 சர் HN ரிடலேன்ஸ் அறக்கட்டடை மருத்துவமடன, பிரிைன் மும்டப மாநகராட்சியுடன் இடணந்து,
COVID-19 நநாய்த்பதாற்று உடடே நநாோளிகளுக்காக பசவன் ஹில்ஸ் மருத்துவமடனயில், 100
படுக்டககள்பகாண்ட ஒரு சிறப்பு மருத்துவடமேத்டத அடமத்துள்ைது. COVID-19 சிறப்பு டமேம்
இந்திோவிநலநே முதன்முதலாக ரிடலேன்ஸ் அறக்கட்டடையின் நிதிமூலம் அடமக்கப்பட்டுள்ைது.
இம்டமேம், காற்றுமாடசத் தடுத்து, பதாற்றுநநாடேக் கட்டுப்படுத்தும் எதிர்மடற அழுத்த அடறகடை
உள்ைடக்கிேது என ரிடலேன்ஸ் பதாழிற்சாடலகள் லிட் (RIL) தனது அறிக்டகயில் பதரிவித்துள்ைது.

10. `148 நகாடி மதிப்பிலான மின்சார வாகனப் பூங்கா திட்டமும், `500 மதிப்பிலான தரவு டமே பூங்கா
திட்டமும் எந்த மாநிலம் / யூனிேன் பிரநதசத்தினுடடேதாகும்?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ளகர ா
இ. புதுச்ளசாி
ஈ. புது தில்லி
 தமிழ்நாட்டில் புதிே பதாழில்முதலீட்டட ஈர்க்கும் வடகயில், பசன்டனக்கு அருகில் உள்ை SIPCOT
மாநல்லூர் பதாழிற்பூங்காவில், `148 நகாடி மதிப்பில், மின்சார வாகனப்பூங்கா ஒன்றும், வணிகம்
மற்றும் நிறுவனத் தகவல்கடைச்நசமித்தல், மீட்படடுத்தல் நபான்ற பணிகளுக்காக பசன்டனடே
அடுத்த ஸ்ரீபபரும்புதூரில் உள்ை பநமிலி, மன்னூர் கிராமங்களில் சுமார் 150 ஏக்கர் பரப்பைவில், `500
நகாடி மதிப்பில் தரவு டமே பூங்கா ஒன்றும் உருவாக்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலடமச்சர் டாக்டர்.
எடப்பாடி க. பழனிசாமி அவர்கள் அறிவித்துள்ைார்.
 புத்தாக்கங்கள், அறிவுசார் நிறுவனங்களின் பசேல்பாடுகடை ஆதரித்து புதிே பதாழில்கடை
உருவாக்கும் நநாக்கத்துடன் ஒரு, ‘புத்தாக்க நகரம்’ பசன்டனயில் `350 நகாடியில் அடமக்கப்படும்
எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 இந்து சமே அறநிடலேத்துடற சார்பில் `877 நகாடி மதிப்பில், ‘திருக்நகாவில்’ என்ற பபேரில் தனி
பதாடலக்காட்சி பதாடங்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ைது.
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1. ‘ம

ோ ஜீவன் (என் வோழ்க்கை)’ என்பது COVID-19 ம ோய்த்த ோற்றுக்கு இகைமே

வீட்டுக்குள்மைமே இருப்ப ற்கு அறிவுறுத்தும் எந்

ோநில

க்ைகை

ோநிலத்தின் முன்தெடுப்போகும்?

அ. மேற்கு வங்கே்
ஆ. ஒடிசா 
இ. தெலுங்கானா
ஈ. பீகாா்
 ஒடிசோ மு லக ச்சர்

வீன் பட் ோேக், ‘ம ோ ஜீவன்’ என்னுத ோரு திட்ைத்க

த ோைங்கி, COVID-19

ம ோய்த்த ோற்கை எதிர்த்து வீட்டுக்குள்மைமே ங்குவ ற்ைோெ உறுதித ோழிகே

க்ைள் எடுக்கு ோறு

அவர் அறிவுறுத்திெோர். வீட்டுக்குள்மைமே ங்கியிருப்ப ோை உறுதித ோழிதசய்து அக்ைோத

ோளிைகை

ெக்கு அனுப்பு ோறு மு லக ச்சர் க்ைகைக்மைட்டுக்தைோண்டுள்ைோர். இ கெப்பின்பற்றுவ ற்ைோெ
அவர்ைளின் உறுதிகேக்ைோட்ை, தபோது க்ைள் ங்ைள் வீடுைளின் வோயிலில் ஓர் ஒட்டிகே ஒட்டு ோறும்
அவர் மைட்டுக்தைோண்ைோர்.

2. ‘

யிலோடுதுகை’, எந் இந்திே

ோநிலத்தின் 38ஆவது ோவட்ை ோை உருவோக்ைப்பட்டுள்ைது?

அ. ெேிழ்நாடு 
ஆ. மகரளா
இ. ஆந்ெிர பிரமெசே்
ஈ. ஹிோச்சல பிரமெசே்


ோைப்பட்டிெம்

ோவட்ைத்க

இரண்ைோைப் பிரித்து, நிர்வோை வசதிக்ைோை, ‘ யிலோதுதுகை’கே புதிே

ோவட்ை ோை உருவோக்குவ ோை, மிழ் ோடு மு லக ச்சர் எைப்போடி ை.பழனிசோமி அறிவித்துள்ைோர். இது,
மிழ் ோட்டின் 38ஆவது ோவட்ை ோை இருக்கும். ோைப்பட்டிெம் ோவட்ை ோெது மிழ் ோட்டின் ைோவிரிச்
ச தவளியில் அக ந்துள்ைது. ைைந்

ஆண்டு, 5 புதிே

ோவட்ைங்ைகை

மிழ் ோடு அரசு அறிவித் து.

COVID-19 (தைோமரோெோ) ம ோய்த்த ோற்றுக்கு த்தியில், வோழ்வோ ோர இழப்கப ஈடுதசய்வ ற்ைோை குடும்ப
அட்கை ோரர்ைளுக்கு `1,000 நிதியு வி வழங்குவ ோைவும் மிழ் ோடு மு லக ச்சர் அறிவித்துள்ைோர்.

3.ேோருகைே நிகெவு

ோள், ‘த ோத்

னி உரிக மீைல்ைள் ற்றும் அவற்ைோல் போதிக்ைப்பட்ைவர்ைளின்

ன் ோெம் த ோைர்போெ உண்க க்ைோெ உரிக குறித் பன்ெோட்டு ோள்’ எெக்தைோண்ைோைப்படுகிைது?
அ. ோன்சிதநாா் ஆஸ
் கா் அா்னல்மபா மராதேமரா 
் மட
ஆ. ருட்டிலிம ா கிராண
் மடலா
இ. தநல்சன் ேண
ஈ. ஆபிரகாே் லிங்கன்
 “த ோத்

னி உரிக மீைல்ைள்

உண்க க்ைோெ உரிக

நடப்பு நிகழ்வுகள்

குறித்

ற்றும் அவற்ைோல் போதிக்ைப்பட்ைவர்ைளின்
பன்ெோட்டு

ன் ோெம் த ோைர்போெ

ோள் - International Day for the Right to the Truth

1
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மார்ச்

2020

28 & 29

Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims” ஒவ்மவோர் ஆண்டும்

ோர்ச்

24 அன்று ஐ. ோ அகவேோல் அனுசரிக்ைப்படுகிைது.
 1980ஆம் ஆண்டு ோர்ச் 24 அன்று தைோகல தசய்ேப்பட்ை எல்சோல்வைோகரச் சோர்ந்
அர்னுல்மபோ மரோத மரோவுக்கு இந்

ோன்சித ோர் ஆஸ்ைர்

ோள்மூலம் அஞ்சலி தசலுத் ப்படுகிைது. னி உரிக மீைல்ைகை

வி ர்சிப்பதில் ஆஸ்ைர் மரோத மரோ தீவிர ோை ஈடுபட்டிருந் ோர். சமூை அநீதி

ற்றும் படுதைோகலைளின்

கைமுகைைகையும் அவர் ைண்டித் ோர். ைைந் 2018ஆம் ஆண்டில் மபோப் பிரோன்சிஸ், அவகர, ‘புனி ர்’
எெ அறிவித் ோர்.

4. COVID-19’ஐ

ன்பரிமசோ கெ தசய்ே உ வும், ‘கிைோரோ’ என்ை தசேற்கை நுண்

றிவு (AI) திைன்

பகைத் இேலிகே (bot) அறிமுைம் தசய்துள்ை ோடு எது?
அ. ஐக்கி அதோிக்க நாடுகள் 
ஆ. சீனா
இ. இரஷ் ா
ஈ. இெ்ொலி
 US ம ோய் ைட்டுப்போடு ற்றும் டுப்பு க ேங்ைள் (CDC), COVID-19’இன் சோத்திே ோெ அறிகுறிைகைக்
ைண்ைறிே

க்ைளுக்கு உ வுவ ற்ைோை, ‘கிைோரோ’ எெப்படும் ஒரு தசேற்கை நுண்

றிவு (AI) திைன்

பகைத் ஓர் இேலிகே அறிமுைப்படுத்தியுள்ைது. CDC அைக்ைட்ைகை ற்றும் க க்மரோசோப்ட் அஸூரின்
தெல்த்மைர் போட் மசகவயுைன் இக

ந்து CDC இவ்விேலிகே உருவோக்கியுள்ைது. இது, ற்மபோது

ஐக்கிே அத ரிக்ை ோடுைளில் ட்டும கிகைக்கிைது. இது, ம ோகேப்பற்றிே ைவல்ைகை அளிக்கிைது,
தசேல்போடுைளின் மபோக்கை அறிவுறுத்துகிைது ற்றும் வீட்டிமலமே ம ோகேக் கைேோை உ வுகிைது.

5.தபோருைோ

ோரத்க

ஆ ரிப்ப ற்ைோை,

த்திே நிதிேக ச்சைம் அறிவித்

2018-19ஆம் ஆண்டிற்ைோெ வரு ோெவரி படிவத்க

அண்க ே அறிவிப்பின்படி,

ோக்ைல்தசய்வ ற்ைோெ ைோலக்தைடு என்ெ?

அ. ஏப்ரல் 30, 2020
ஆ. மே 31, 2020
இ. ஜூன் 30, 2020 
ஈ. ஆகஸ
் ட் 31, 2020
 COVID-19 அச்சம் ைோர

ோை ோடு ஊரைங்கில் உள்ை இந்நிகலயில்,

சீ ோரோ ன், பல்மவறு நிவோர
-டுக்ைோெ வரு ோெவரித்
ஏப்ரல், ம

த்திே நிதிேக ச்சர் நிர் லோ

ைவடிக்கைைகை அறிவித்துள்ைோர். அ ன்படி, 2018-19ஆம் நிதிேோண்
ோக்ைல்தசய்ே ஜூன் 30 வகர ைோல அவைோசம் நீட்டிக்ைப்படுகிைது.

ோ ங்ைளுக்ைோெ பண்ைங்ைள்

ற்றும் மசகவைள் வரி

ோர்ச்,

ோக்ைல்தசய்ே ஜூன் 30 வகர

அவைோசம் அளிக்ைப்படுகிைது.
 ம லும், வங்கி மசமிப்புக்ை
அளிக்ைப்பட்டுள்ைது. மூன்று

க்கில் குகைந் பட்ச இருப்பு கவக்ைமவண்டும் என்பதிலிருந்தும் விலக்கு
ோ ங்ைளுக்கு பிை வங்கி ATM’ைளில் ைட்ை

மில்லோ ல் ப

ம் எடுக்ை

சலுகை அளிக்ைப்படுகிைது. விவோத் மச விஸ்வோஸ் திட்ைமும் ஏப்.1-ஜூன்.30 வகர நீட்டிக்ைப்பட்டுள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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6. 2024ஆம் ஆண்டு மைோகைைோல ஒலிம்பிக் மபோட்டிைள்

மார்ச்

28 & 29

ைத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ை ைரம் எது?

அ. தப ் ஜிங்
ஆ. பாாிஸ
் 
் டன்
இ. லண
ஈ. லாஸ
் ஏஞ்சல்ஸ
்
 தபருவில்

ைந் பன்ெோட்டு ஒலிம்பிக் ைமிட்டியின் அ ர்வின்மபோது, 2024ஆம் ஆண்டு மைோகைைோல

ஒலிம்பிக் மபோட்டிைகை

ைத்தும்

ோைோை போரிஸ் ம ர்ந்த டுக்ைப்பட்ைது. அப்மபோது, 2028ஆம் ஆண்டு

மைோகைைோல ஒலிம்பிக் மபோட்டிைகை ைத்தும் ோைோை லோஸ் ஏஞ்சல்ஸும் ம ர்ந்த டுக்ைப்பட்ைது.
 COVID-19 ம ோய்த்த ோற்றுக்கு இகைமே, ஜூகல 24 மு ல் ஆை.9 வகர

ைத்

திட்ைமிைப்பட்டிருந்

2020ஆம் ஆண்டு மைோக்கிமேோ ஒலிம்பிக் மபோட்டிைள் அகெத்தும் ஒத்திகவக்ைப்பட்டு, 2021ஆம் ஆண்டு
மைோகைைோலத்திற்கு முன்போை
ோ

7.எந்

கைதபறும் எெ பன்ெோட்டு ஒலிம்பிக் குழு ம் அறிவித் து. இந் த்

ம், 2024 மபோட்டிைகை போதிக்ைோது எெப் போரிஸ் ஒலிம்பிக் அக ப்போைர்ைள் அறிவித் ெர்.
நிறுவெத்தின் இந்திேப்பிரிவின்

கலக

நிர்வோை அதிைோரிேோை (CEO) சமீர் அைர்வோல்

நிேமிக்ைப்பட்டுள்ைோர்?
அ. அமேசான்
ஆ. வால்ோா்ட் 
இ. ஆப்பிள்
ஈ. சாே்சங்
 அத ரிக்ைோகவச் சோர்ந்

வோல் ோர்ட் நிறுவெத்தின் இந்திேப் பிரிவுக்ைோெ

அதிைோரிேோை சமீர் அைர்வோல் ம ர்ந்த டுக்ைப்பட்டுள்ைோர்.
தபோறுப்பிலிருக்கும் கிரிஷ் ஐேரின் ப விக்ைோலம் வரும்
ஏப்.1 மு ல் சமீர் அைர்வோல இந்திேப்பிரிவுக்ைோெ

ற்மபோது

கலக

கலக

நிர்வோை

நிர்வோை அதிைோரிேோை

ோர்ச்.31ஆம் ம தியுைன் முடிேவுள்ை நிகலயில்

கலக

நிர்வோை அதிைோரிேோை தபோறுப்மபற்போர்

எெத் த ரிவிக்ைப்பட்டுள்ைது. கிரிஷ் ஐேர், அந்நிறுவெத்தின் ஆமலோசைரோை தசேல்படுவோர் எெத்
த ரிவிக்ைப்பட்டுள்ைது.
 சமீர் அைர்வோல், 2020 ஜெவரி ோ த்தில் துக

கலக நிர்வோை அதிைோரிேோை நிேமிக்ைப்பட்ைோர்.

அவர், ைைந் 2018ஆம் ஆண்டு வோல் ோர்ட் நிறுவெத்தின் கலக திட்ை ற்றும் நிர்வோை அதிைோரிேோை
நிேமிக்ைப்பட்ைோர். அக த்த ோைர்ந்து 2018 டிசம்பரில் கலக வணிை அதிைோரிேோை தபோறுப்மபற்ைோர்.

8.

G20 அக ப்பின்

ைோத

ற்மபோக ே

கலக ேோை உள்ை

ோளிவழி உச்சி ோ ோட்டிற்கு கலக

கலவர்ைளின் அவசரைோல

ோங்கும் ோடும் எது?

அ. தஜா்ேனி

ஆ. சவூெி அமரபி ா 

இ. இெ்ொலி

ஈ. பிரான்ஸ
்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ோடும், G 20
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கலவர்ைளின் அவசரைோல ைோத

கலக

ோங்ைவுள்ைோர்.

கலவரோை சவூதி அமரபிேோ உள்ைது. இது, கலவர்ைளின் ைோத
ைத்

28 & 29

ோளிவழி உச்சி ோ ோட்டிற்கு சவூதி அமரபிேோவின்

சல் ோன் பின் அப்துல் அஜிஸ் அல் தசைத்
26 அன்று

மார்ச்

ன்ெர்

ற்மபோது, ஜி 20 அக ப்பின்
ோளிவழி உச்சி ோ ோட்கை

ோர்ச்

அகழப்புவிடுத் து. COVID-19 ம ோய்த்த ோற்ைோல் உலைம் போதிக்ைப்பட்டுள்ை இந்

நிகலயில், ஜி 20 கலவர்ைள் பங்மைற்கும் மு ல் கூட்ைம் இதுவோகும்.

9. MACS 4028 த

ோைர்புகைே பயிர் எது?

அ. தநல்
ஆ. மகாதுமே 
இ. மசாளே்
ஈ. மகழ்வரகு
 அறிவிேல்

ற்றும் த ோழில்நுட்பத்துகையின்கீழ் ஒரு

ன்ெோட்சி நிறுவெ ோை விைங்கும் புமெவின்

அைர்ைர் ஆரோய்ச்சி நிறுவெத்க ச் (ARI) சோர்ந் அறிவிேலோைர்ைள், ‘MACS 4028’ என்ை உயிரிேல்படு
-த் ப்பட்ை உேர்புர மைோதுக
குறித்து இந்திே

ரபிேல்

வகைதேோன்கை உருவோக்கியுள்ைெர். இந் ப் பயிரின் உருவோக்ைம்

ற்றும் ோவர இெப்தபருக்ை இ ழில் தவளியிைப்பட்டுள்ைது. குட்கைவகை

பயிரோெ இது, ஒரு தெக்மைருக்கு 19.3 குவிண்ைோல் வகர ைசூல் ரும் திைகெ தபற்றுள்ைது. இது,
சோ ோர

மைோதுக

வகைைகைப் மபோலல்லோ ல், பல்மவறு தீங்குவிகைவிக்கும் பூச்சிைள்

ற்றும்

ம ோய்ைளுக்கு எதிரோை ற்ைோத்துக்தைோள்ளும் எெக் கூைப்படுகிைது.

10.

ஓர் அண்க ே ஆய்வின்படி, இ ே கலயின் பிைபகுதிைகைவிை இந்திேோவின் எந்

ோநிலத்தில்

உள்ை பனிப்போகைைள், தவகுமவை ோை உருகிவருகின்ைெ?
் ட்
அ. உெ்ெரகண
ஆ. சிக்கிே் 
இ. அருணாச்சல பிரமெசே்
ஈ. அஸ
் ஸாே்
 மைரோடூனில் உள்ை வோடிேோ இ ே கல புவியிேல் ஆய்வு நிறுவெத்க ச் சோர்ந் அறிவிேலோைர்ைள்,
அண்க யில், சிக்கிமில் உள்ை பனிப்போகைைள்

ற்ை இ ே கலப்பகுதிைகைவிை அதிை அைவில்

உருகிவருவக க் ைண்ைறிந்துள்ைெர். இந் நிறுவெம், அறிவிேல் ற்றும் த ோழில்நுட்பத்துகையின்
கீழ், இ ே கலயின் புவியிேல் ஆய்வுக்ைோை இேங்கிவரும் ஒரு ன்ெோட்சி ஆரோய்ச்சி நிறுவெ ோகும்.
 ‘Science of the Total Environment’ என்ை இ ழில் தவளியிைப்பட்டுள்ை இந் ஆய்வில், 1991ஆம் ஆண்டு
மு ல் 2015ஆம் ஆண்டு வகர, சிக்கிம் ோநிலத்தில் உள்ை பனிப்போகைைள் அதிைைவில் உருகியுள்ைெ
எெத் த ரிவிக்ைப்பட்டுள்ைது. சிக்கிமில், சிறிே அைவிலோெ பனிப்போகைைள்
ைோலநிகல

ோற்ைத்தின் ைோர

கைந்து வருவ ோைவும்,

ோை மிைப்தபரிே பனிப்போகைைள் த லிந்துவருவ ோைவும் அதில்

தவளிப்படுத் ப்பட்டுள்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அடிமை

வணிகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ாமை நிமைவுகூரும் பன்ைாட்டு நாள் (International Day of

Remembrance of the Victims of Slavery and the Trans-Atlantic Slave Trade) அனுசரிக்கப்படும் டததி எது?
அ. மாா்ச் 23
ஆ. மாா்ச் 25 
இ. மாா்ச் 27
ஈ. மாா்ச் 29
 அடிமைப்படுத்ததல் ைற்றும் அட்லாண்டிக் அடிமை வணிகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ாமை நிமைவுகூரும்
பன்ைாட்டு நாளாைது ஒவ்டவார் ஆண்டும் ைார்ச்.25 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
ககாடூைைாை அடிமைமுமற காைணைாக பாதிக்கப்பட்டு அதன் காைணைாக ைைணித்தவர்களுக்கு இந்த
நாள் அஞ்சலி கசலுத்துகிறது. இைகவறி ைற்றும் பாைபட்சத்தின் ஆபத்துக்கள் குறித்த விழிப்புணர்மவ
இந்நாள் ஏற்படுத்துகிறது.
 தடுத்து மவக்கப்பட் , காணாைற்டபாை பணியாளர்களு ைாை ஒருமைப்பாட்டுக்காை பன்ைாட்டு
நாளும் (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members) ைார்ச்.25 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. பாலசுதீனிய ஏதிலிகளுக்காை ஐக்கிய நாடுகள் அமவயின் நிவாைணப்பணிகள்
முகாமில் பணியாற்றிய அகலக் டகாகலட் என்ற முன்ைாள் பத்திரிமகயாளர் க த்தப்பட் தன்
நிமைவாக இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

2. CRISIL ைதிப்பீட்டு நிறுவைத்தின் அறிவிப்பின்படி, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்காை இந்தியாவின் வளர்ச்சி
விகிதம் என்ை?
அ. 3.5 % 
ஆ. 3 %
இ. 2 %
ஈ. 0.5 %
 அண்மையில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்காை இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 3.5 சதவீதைாக இருக்கும்
எை CRISIL ைதிப்பீட்டு நிறுவைம் ைதிப்பிட்டுள்ளது. அடுத்த நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி
விகிதம் 5.2 சதவீதைாக இருக்கும் எை இந்நிறுவைம் முன்பு கணித்திருந்தது.
 இந்தியாவில் அண்மையில் ஏற்பட் COVID-19 டநாய்த்கதாற்று ைற்றும் அதன் விமளவாக ஏற்பட் 21
நாள் ஊை ங்கு ஆகியமவ இந்த வளர்ச்சி விகிதங்கமள குமறப்பதற்காை முக்கிய காைணங்களாக
உள்ளதாக இந்நிறுவைத்தால் குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது. வளர்ச்சியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சுணக்கம், நிதி
ஆண்டின் முதல் பாதியில் மிகுந்து இருக்குகைன்றும் இைண் ாவது பாதியில் கபாருளாதாைம் கைல்ல
மீளும் எைவும் இந்நிறுவைம் கதரிவித்துள்ளது.
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3.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, தற்டபாமதய கைாக்க இருப்பு வீதம் என்ை?
அ. 2 %
ஆ. 3 % 
இ. 4 %
ஈ. 5 %
 COVID-19 டநாய்த்கதாற்றால் ஏற்பட் கநருக்கடிமய மகயாளும் விதைாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்
ஆளுநர், அண்மைய நிதிக்ககாள்மகக்குழு கூட் த்திற்கு பிறகாை அறிவிப்பு ஒன்மற கவளியிட் ார்.
ைார்ச்.31-ஏப்ைல் 3 முதல் ைார்ச் 24-27 வமை, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நிதிக்ககாள்மகக்குழு கூட் த்மத
முன்கைடுத்தது. இதன்சையம், கைாக்க இருப்பு வீதம் 3 சதவீதைாக குமறக்கப்பட் து என்றும் கைப்டபா
விகிதம் 4.4 சதவீதைாக குமறக்கப்பட் து என்றும் அறிவிக்கப்பட் து. க ன்களுக்காை ைாதத்தவமண
-கமள (EMI) 3 ைாதங்களுக்கு நிறுத்திமவக்க வங்கிகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுைதியளித்தது.

4.ஒரு சிறப்புத் திருத்தத்தின்மூலம், சுகாதாை அமைச்சகம், மைட்ைாக்ஸி குடளாடைாகுயிமை, ைருந்துகள்
ைற்றும் அழகுசாதை விதிகளின் எந்த அட் வமணயின்கீழ் வமகப்படுத்தியுள்ளது?
அ. அட்டவணை G1
ஆ. அட்டவணை H1 
இ. அட்டவணை J1
ஈ. அட்டவணை K1
 ைருந்துகள் ைற்றும் அழகுசாதை விதிகளின்கீழ், அட் வமண H1’இன்கீழ் வமகப்படுத்தப்பட் ைருந்துகள்
அமைத்தும் ைருந்தகங்களில் விற்கப்ப க்கூ ாது. இந்த அட் வமண, க ந்த 2013ஆம் ஆண்டில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட் து. முன்ைதாக, இந்திய ைருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கழகைாைது (ICMR) முன்ைணி
ைருத்துவ ஊழியர்களுக்கும், COVID-19 டநாய்த்கதாற்றும ய டநாயாளியு ன் கதா ர்பிலிருப்பவர்களு
-க்கும் இம்ைருந்மத பரிந்துமைத்தது. கபாதுைக்கள் இந்த ைருந்மத அதிகளவில் வாங்க விமைந்தடபாது,
இந்த ைருந்தின் பதுக்கல் ைற்றும் பற்றாக்குமறபற்றிய கசய்திகள் இ ம்கபற்றை.

5. “Global Macro Outlook 2020-21” அறிக்மகயின்படி, 2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் வளர்ச்சிமய
2.5 சதவீதைாக குமறத்துள்ள ைதிப்பீட்டு நிறுவைம் எது?
அ. CRISIL
ஆ. மூடிஸ
் முதலீ ட்டாளா்கள் சசணவ 
இ. S & P
ஈ. ICRA
 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியாைது 2.5 சதவீதைாக குமறத்து மூடிஸ் முதலீட் ாளர்கள்
டசமவ என்னும் ைதிப்பீடு நிறுவைம் அறிவித்துள்ளது.
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 அண்மையில் மூடிஸ் கவளியிட் , “Global Macro Outlook 2020-21”இன்படி, இந்தியப்பிைதைர் டைாடி
அறிவித்த 21 நாள் ஊை ங்கு, நாட்டின் வருைாைத்தில் டபைளவுக்கு இழப்மப ஏற்படுத்தும் எை
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்ைதாக இந்நிறுவைம், இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதத்மத 5.4 சதவீதத்தில்
இருந்து 5.3 சதவீதைாக குமறத்து அறிவித்தது இங்கு குறிப்பி த்தக்கது.

6.ைத்திய அைசு அறிவித்துள்ள நிவாைண அறிவிப்பில், ைகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு, எந்தத் திட்

த்தின்

கீழ், `20 இலட்சம் வமையிலாை பிமணயற்ற க ன்கள் வழங்கப்படும்?
அ. தீ னதயாள் சதசிய வாழ்வாதார திட்டம் 
ஆ. முத்ரா திட்டம்
இ. கிராம சுவராஜ் சயாஜனா
ஈ. தீ னதயாள் உபாத்யாய கிராமின் ககௌசல்யா சயாஜனா
 இந்தியப்பிைதைர் நடைந்திை டைாடி அறிவித்த 21 நாள் டதசிய ஊை ங்குக்கு இம டய, ஏழ்மை நிமலயில்
உள்ள ைக்களுக்கு நிவாைணம் அளிக்கும் விதைாக ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாைாைன் அறிவிப்பு
கவளியிட்டுள்ளார். இந்த நிவாைண ந வடிக்மககளில், தீைதயாள் டதசிய வாழ்வாதாை திட் த்தின்கீழ்,
ைகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு `20 இலட்சம் வமையிலாை பிமணயற்ற க ன்கள் வழங்கப்படும்.
இந்த ந வடிக்மக, 63 இலட்சம் சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள சுைார் ஏழு டகாடி உறுப்பிைர்களுக்கு
பயைளிக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

7. G20 அமைப்பால் ந

த்தப்பட் முதல் காகணாளிக்காட்சி உச்சிைாநாட்டில், அமைப்பின் உறுப்புநாடுகள்,

உலக கபாருளாதாைத்திற்கு எவ்வளவு நிதியளிப்பதாக உறுதியளித்தை?
அ. $1 டிாில்லியன்
ஆ. $2 டிாில்லியன்
இ. $5 டிாில்லியன் 
ஈ. $10 டிாில்லியன்
 சவுதி அடைபியா தமலமையிலாை G20 அமைப்பின் முதல் கைய்நிகர் உச்சிைாநாடு, அண்மையில்,
காகணாளிக்காட்சி வழியாக நம கபற்றது. இந்த ைாநாட்டில், இந்தியப் பிைதைர் நடைந்திை டைாடியும்
பங்டகற்றார். உலகளாவிய கபாருளாதாை வளர்ச்சிமய மீட்க டுப்பதற்காக, $5 டிரில்லியன் அகைரிக்க
ாலருக்கும் அதிகைாை நிதிமய வழங்குவதாக, G20 உறுப்புநாடுகளின் தமலவர்கள் அப்டபாது
உறுதியளித்தைர். இவ்வுச்சிைாநாட்டில், கபாருளாதாைம் ைற்றும் சமூகத்தில் COVID-19 டநாய்த்கதாற்று
ஏற்படுத்திய தாக்கத்மதக் குமறப்பதற்கு டதமவயாை ந வடிக்மககமள எடுப்பதாகவும் G20
நாடுகளின் தமலவர்கள் அப்டபாது உறுதியளித்தைர்.

8.

COVID-19 டநாய்த்கதாற்றுக்கு இம டய, நாட்டுைக்கமள வீட்டிடலடய இருக்க ஊக்குவிப்பதற்காக,

‘StayHomeIndiaWithBooks’ என்ற பைப்புமைமயத் கதா ங்கியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. சதசிய நூல் அறக்கட்டணள 
ஆ. சதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் கழகம்
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இ. சதசிய திறந்தகவளி பள்ளிக்கல்வி நிறுவனம்
ஈ. இந்திய பத்திாிக்ணக அறக்கட்டணள
 COVID-19 டநாய்த்கதாற்றுக்கு இம டய நாட்டு ைக்கமள வீட்டிடலடய இருக்க ஊக்குவிப்பதற்காக,
ைத்திய ைனிதவள டைம்பாட்டு அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் டதசிய நூல் அறக்கட் மளயாைது, ‘Stay
_Home_India_With_Books’ என்ற திட் த்மதத் கதா ங்கியுள்ளது.
 இந்த முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, டதசிய நூல் அறக்கட் மள தைது டதர்ந்கதடுக்கப்பட்

ைற்றும்

கவகுவாக விற்பமையாை சிறந்த நூல்கமள தைது வமலத்தளத்திலிருந்து இலவசைாக பதிவிறக்கம்
கசய்துககாள்ள அனுைதிக்கிறது. டதசிய நூல் அறக்கட் மளயின் நூற்றுக்கும் டைற்பட் நூல்கள் PDF
வடிவில் அதன் வமலதளத்தில் கிம க்கப்கபறுகின்றை.

9.

COVID-19 டநாய்த்கதாற்று அபாயத்மதக்கண் றிவதற்காக, இந்திய அைசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

அமலடபசி கசயலியின் கபயர் என்ை?
அ. ககாசரானா சுரக்ஷா
ஆ. ககாசரானா கவச் 
இ. ககாசரானா ரக்ஷா
ஈ. ககாசரானா சசவக்
 COVID-19 டநாய்த்கதாற்று அபாயத்மதக்கண் றிவதற்காக இந்திய அைசாங்கம், ‘ககாடைாைா கவச்’
எைப்படும் அமலடபசி கசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் கசயலிமய, ைத்திய மின்ைணு
ைற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப அமைச்சகமும் சுகாதாை ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகமும் இமணந்து
உருவாக்கியுள்ளை.
 இச்கசயலியாைது, டநாய்த்கதாற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்
அந்தக் குறிப்பிட்

பகுதிகளில் அச்கசயலிமய பயன்படுத்தும்

நபர் வசிக்கின்றாைா என்பமத அவரின் இருப்பி த்மதக்ககாண்டு கண் றிகிறது.

இந்தச் கசயலி, தற்டபாது கூகிள் பிடள ஸ்ட ாரில், டசாதமை பதிப்பாக கிம க்கப்கபறுகிறது.

10.ைத்திய அைசின் நிவாைண அறிவிப்புக்குப்பிறகு, ைகாத்ைா காந்தி டதசிய ஊைக டவமல உறுதியளிப்புச்
சட் த்தில், ஒரு நபருக்காை திைசரி ஊதியம் எவ்வளவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. ரூ.182
ஆ. ரூ.192
இ. ரூ.202 
ஈ. ரூ.242
 COVID-19 டநாய்த்கதாற்றின் காைணைாக அைலில் இருக்கும் இருபத்கதாரு நாள் டதசிய ஊை ங்கில்,
நாட்டு ைக்களுக்கு உதவுவதற்காக, ைத்திய அைசு, சமீபத்தில், `1.7 லட்சம் டகாடி ைதிப்பிலாை நிவாைண
நிதி அறிவிப்மப கவளியிட் து. ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாைாைன் அறிவித்த பல்டவறு
ந வடிக்மககளுள், ைகாத்ைா காந்தி டதசிய ஊைக டவமல உறுதியளிப்புச் சட் த்தின்கீழ், முன்ைர்
`182 என்ற அளவில் ஒரு நாள் ஊதியம் கபற்ற ஒரு நபருக்கு, இனி, நாள் ஒன்றுக்கு `202 என்ற
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அளவில் ஒரு நாள் ஊதியம் வழங்கப்படும் எை அறிவிக்கப்பட் து. இந்த ந வடிக்மகயின்மூலம், 136.2
மில்லியன் குடும்பங்கள் பயன்கபறும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ைக்களின் குடியிருப்புகளுக்கு அருகிடலடய அத்தியாவசியப் கபாருட்கமள விநிடயாகிக்கும் கபாருட்டு,
3,501 ந ைாடும் நியாயவிமலக்கம கள் `9.66 டகாடி ைதிப்பீட்டில் கதா ங்கப்படும் என்றும் ைாநிலம்
முழுவதும் கூடுதலாக 189 அம்ைா சிறு கூட்டுறவு சிறப்பங்காடிகள் கதா ங்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு
அைசு அறிவித்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நாட்டில்

COVID-19 நநாய்த்த ாற்று பரவலை எதிர்த்துப் நபாராடுவ ற்காக, ‘ஆபநரஷன் நமஸ்ந ’

என்னும் முன்தெடுப்லபத் த ாடங்கியுள்ள இந்திய ஆயு ப்பலட எது?
அ. இந்திய இராணுவம் 
ஆ. இந்தியக் கடற்படட
இ. இந்திய விமானப்படட
ஈ. இந்திய கடலலார காவல்படட
 இராணுவ

லைலமத் ளபதி M M நரவாநெவின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, COVID-19 நநாய்த்

த ாற்றுக்கு எதிராெ

ெது நடவடிக்லககலள இந்திய இராணுவம், ‘ஆபநரஷன் நமஸ்ந ’ என்ற

குறியீட்டுப்தபயரில் த ாடங்கியுள்ளது. இந்நடவடிக்லகயின்கீழ், இந்திய இராணுவம், நாடு முழுவதும்
இதுவலர எட்டுத்

னிலமப்படுத் ப்பட்ட வசதிகலள நிறுவியுள்ளது. இது, இராணுவ வீரர்களுக்கு

உ வுவ ற்காக பலடப்பிரிவு வாரியாெ உ வி எண்கலளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இராணுவப்பலட
வீரர்களின் குடும்பங்களில் ஏந னும் நநாய்த்த ாற்றுகள் ஏற்பட்டால், அருகிலுள்ள இராணுவ முகாலம
அணுகுமாறு இராணுவ லைலமத் ளபதி நகட்டுக்தகாண்டுள்ளார்.

2.மத்திய சுகா

ார அலமச்சகம் மற்றும் MyGov ஆகியவற்றுடன் இலைந்து, அ ன் தசய்தியிடல் ளத்தில்

COVID-19 இயலிலய (chatbot) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள த ாழில்நுட்ப நிறுவெம் எது?
அ. கூகுள்
ஆ. லபஸ
் புக் 
இ. டமக்லராசாப்ட்
ஈ. டடலிகிராம்
 நபஸ்புக் சமூக வலை ளம் அண்லமயில் ெது தசய்திடல் ளமாெ நபஸ்புக் தமசஞ்சரில், COVID-19
இயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. COVID-19 (தகாநராொ) நநாய்த்த ாற்று குறித் விழிப்புைர்லவ
ஏற்படுத்துவ ற்காக, இந்தியாவின் மத்திய சுகா ார அலமச்சகம் மற்றும் MyGov ஆகியவற்றுடன்
இலைந்து இவ்வியலி த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. COVID-19 லவரஸ் நநாய்த்த ாற்று குறித் நம்பகமாெ
கவல்கலள வழங்குவந ாடு, அந்நநாய் த ாடர்பாெ வ ந்திகள் மற்றும் நபாலி தசய்திகலளயும் இது
மீளாய்வு தசய்து வழங்குகிறது.

3.அண்லமயில் நகரளாவில் காைமாெ A ராமச்சந்திரன் த

ாடர்புலடய த ாழில் எது?

அ. அரசியல்வாதி
ஆ. அறிவியலாளா் 
இ. விடளயாட்டு வீரா்
ஈ. இடசயடமப்பாளா்
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 மீன்வளம் மற்றும் தபருங்கடல் துலறயில் புகழ்தபற்ற அறிவியைாளராக விளங்கிய Dr. A. ராமச்சந்திரன்
ெது அறுபத்திதயான்றாம் வயதில் அண்லமயில் நகரளாவில் காைமாொர். நகரள மீன்வள மற்றும்
ஆய்வுகள் பல்கலைக்கழகத்தின் துலைநவந் ராக அவர் பணியாற்றிவந் ார். பல்நவறு ந சிய &
பன்ொட்டு மீன்வள அலமப்புகளில் நிபுைத்துவம்மிக்க உறுப்பிெராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
நாட்டின் மு ல் பன்ொட்டு நீைப்தபாருளா ார கூட்டணிக்கு அவர் லைலம ாங்கிொர்.

4.

COVID-19 (தகாநராொ) நநாய்த்த ாற்றுப் பரவலை எதிர்த்துப் நபாராடுவ ற்காக, “Team-11” என்ற

தபயரில் துலறகளுக்கு இலடநயயாெ குழுக்கலள அலமத்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. உத்தரபிரலதசம் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. குஜராத்
 உத் ரபிரந ச மாநிை மு ைலமச்சர் நயாகி ஆதித்யநாத், COVID-19 நநாய்த்த ாற்றுப் பரவலை
எதிர்த்துப் நபாராடுவ ற்காக அதிகாரத்துவத்திெர்

லைலமயிைாெ துலறகளுக்கு இலடநயயாெ

குழுக்கலள, “Team-11” என்ற தபயரில் அலமத்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ பராமரிப்பு,
அத்தியாவசிய தபாருட்கள் வழங்கல் மற்றும் நவலையற்ற த ாழிைாளர்கலள சமாளித் ல் உள்ளிட்ட
COVID-19 லவரஸ் நநாய்த்த ாற்றால் ஏற்பட்ட த ாடர்விலளவுகள் குறித்து ஆராய்ந்து, அவற்றுக்காெ
தீர்வுகலள பரிந்துலரப்ப ற்காக இந் க் குழுக்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ளெ.

5.சமீபத்தில் காைமாெ தபனி பிரசாத் வர்மா, எந்

அரசியல் கட்சியின் நிறுவெ உறுப்பிெராக இருந் ார்?

அ. சமாஜ்வாதி கட்சி 
ஆ. பகுஜன் சமாஜ் கட்சி
இ. இராஷ்டிாிய ஜனதா தளம்
ஈ. இராஷ்டிாிய லலாக் தளம்
 சமாஜ்வாதி கட்சியின் நிறுவெ உறுப்பிெர்களுள் ஒருவராெ தபனி பிரசாத் வர்மா (80) அண்லமயில்
காைமாொர். 1996-1998 வலர அப்நபால ய பிர மர் H D ந வகவுடாவின் அலமச்சரலவயில் மத்திய
த ாலைத்த ாடர்பு அலமச்சராக அவர் பணியாற்றிொர். மத்திய எஃகு அலமச்சராகவும் இருந்துள்ளார்.
கட்சித் லைவர் முைாயம் சிங் யா வுடன் அவர் தநருக்கமாக த ாடர்புதகாண்டிருந் ார்.

6.காமராஜர் துலறமுக நிறுவெத்தின் 66.67% பங்குகலள `2383 நகாடிக்கு இந்திய அரசு விற்றுள்ளது.
இந் த் துலறமுகம் அலமந்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ஆந்திர பிரலதசம்
இ. லகரளா
ஈ. கா்நாடகா

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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அலமந்துள்ள தசன்லெ துலறமுகத்திற்கு வடக்நக, 24 கிநைாமீட்டர் த ாலைவில், நசாழமண்டைக்
கடற்கலரயில் அலமந்துள்ளது. காமராஜர் துலறமுகத்தின் 66.67 ச வீ

பங்குகலள தசன்லெ

துலறமுகத்துக்கு விற்ற ன்மூைம், இந்திய அரசு, `2,383 நகாடிலய திரட்டியுள்ளது. மு லீடு மற்றும்
தபாதுச்தசாத்து நமைாண்லமத்துலறயாெது மத்திய தபாதுத்துலற நிறுவெங்களில் உள்ள அரசின்
திரும்பப்தபற்ற மு லீடு மற்றும் பங்கு விற்பலெலய நிர்வகிக்கிறது.

7.ைாக்ஹீட்

மார்ட்டின் நமம்பட்ட அதிநவக உயர் அதிர்தவண் (Lockheed Martin Advanced Extremely

High Frequency) என்ற இராணுவ கவல்த ாடர்பு தசயற்லகக்நகாலள ஏவிய நாடு எது?
அ. பிரான்ஸ
்
ஆ. இஸ
் லரல்
இ. ஐக்கிய அடமாிக்க நாடுகள் 
ஈ. டதன் டகாாியா
 ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகளின் விண்தவளிப் பலடயாெது, ‘Lockheed Martin Advanced Extremely High
Frequency (AEHF)’ தசயற்லகக்நகாள் என்ற இராணுவ கவல்த ாடர்பு தசயற்லகக்நகாலள ஏவியது.
புநளாரிடாவில் உள்ள நகப் கொதவரலிலிருந்து அட்ைஸ் V551 ஏவுகைத் ால் இந் ச்தசயற்லகக்நகாள்
ஏவப்பட்டது. ைாக்ஹீட் மார்ட்டின் AEHF த ாகுதியில் இது ஆறாவது & இறுதிச் தசயற்லகக்நகாளாகும்.
COVID-19 நநாய்த்த ாற்றால் அந்நாடு சந்தித்துவரும் நபரிழப்புகளுக்கு இலடநய இந் அதிபாதுகாப்பு
மிக்க தசயற்லகக்நகாள் ஏவப்பட்டுள்ளது.

8.

THDC இந்தியா லிட் மற்றும் NEEPCO (வடகிழக்கு மின்ொற்றல் நிறுவெம்) ஆகியவற்றில் உள்ள

பங்குகலள எந் இந்திய தபாதுத்துலற நிறுவெத்திற்கு இந்திய அரசு விற்றுள்ளது?
அ. NTPC நிறுவனம் 
் டணய் மற்றும் இயற்டக எாிவாயு கழகம்
ஆ. எண
இ. இந்திய மின்சார கட்டடமப்பு கழகம்
ஈ. பாரத மிகு மின் நிறுவனம்
 இந்திய அரசு, THDC இந்தியா நிறுவெத்தில் உள்ள 74.49 ச வீ

பங்குகலள `7,500 நகாடிக்கும்

NEEPCO’இல் உள்ள 100% பங்குகலள `4000 நகாடிக்கும் NTPC நிறுவெத்திற்கு மு லீடு & தபாதுச்
தசாத்து நமைாண்லமத் துலறமூைம் விற்றுள்ளது. THDC லிட், NEEPCO & காமராஜர் துலறமுகங்களில்
அ ன் உத்திசார் பங்குகளின் மு லீடுகலள திரும்பப்தபறுவ ன்மூைம், இந்திய அரசாங்கம், `13,883
நகாடிலய திரட்டியுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில், இதுவலர, `48,883 நகாடிலய இந்திய அரசு
திரட்டியுள்ளது. இது ஏற்கெநவ மதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட `65,000 நகாடிலயவிட குலறவாகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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அரசாங்க நிதி நிறுவெமாெ JICA, எந் த் துலறசார்ந் திட்டங்களுக்காக, இந்தியாவுடன்

`15,295 நகாடி மதிப்பிைாெ கடன் ஒப்பந் ங்களில் லகதயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. இரயில்லவ உட்கட்டடமப்பு 
ஆ. ஊரக வளா்ச்சி
் டம
இ. லபாிடா் லமலாண
ஈ. சாடலவழி உட்கட்டடமப்பு
 மூன்று தபரும் இரயில் உட்கட்டலமப்பு திட்டங்களுக்காக, ஜப்பானிய அரசு நிதி நிறுவெமாெ JICA,
இந்தியாவுடன் `15,295 நகாடி மதிப்பிைாெ கடன் ஒப்பந் ங்களில் லகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந் ஒப்பந்
- ங்களின்படி, வழங்கப்படவுள்ள இந் க் கடன்த ாலகயில் `8,553 நகாடி நிதி, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
சரக்கு வழித் டத்தின் மு ற்கட்டப்பணிக்கும், மும்லப துலறமுக இலைப்புத்திட்டத்திற்கு (II) `4,262
நகாடியும், மும்லப தமட்நரா இரயில் வழித் டம்-3 திட்டத்திற்கு (III) `2,480 நகாடியும் பயன்படுத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

10.

SBI Research Ecowrap’இன் அண்லமய அறிக்லகயின்படி, 2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின்

தபாருளா ார வளர்ச்சி என்ெவாக இருக்கும்?
அ. 3.6%
ஆ. 3.2%
இ. 3.0%
ஈ. 2.6% 
 SBI Research Ecowrap’இன் அண்லமய அறிக்லகயாெது, 2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின்
தபாருளா ார வளர்ச்சி 2.6 ச வீ மாகக் குலறயும் எெ மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. COVID-19 பரவலைத்
த ாடர்ந்து அறிவிக்கப்பட்ட 21 நாள் ந சிய ஊரடங்நக இந் ச் சரிவுக்கு மிகமுக்கிய காரைமாகக்
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்

அலமப்பு, 2019-20ஆம் ஆண்டிற்காெ நாட்டின் தமாத்

உள்நாட்டு உற்பத்தி

வளர்ச்சிலய அ ன் முந்ல ய மதிப்பீடாெ 5 ச வீ த்திலிருந்து 4.5 ச வீ மாக திருத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தசன்லெ உயர்நீதிமன்ற வரைாற்றில் மு ன்முலறயாக , ‘ZOOM’ எெப்படும் ஆன்ட்ராய்ட் தசயலியின்
உ வியுடன் தசன்லெ உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வினீத் நகாத் ாரி, R சுநரஷ்குமார் ஆகிநயார்
வழக்குகலள விசாரித்துள்ளெர்.


மிழ்நாட்டில் ஏப்ரல்.1ஆம் ந தி மு ல் அமல்படுத் ப்படவிருந் , ‘ஒநர நாடு ஒநர குடும்ப அட்லட’ திட்டம்
ற்காலிகமாக ஒத்திலவக்கப்படுவ ாக மிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. ஏப்.2ஆம் ந தி மு ல் COVID19 லவரஸ் நநாய்த்த ாற்றுக்காெ நிவாரைத் த ாலக வழங்கும் பணி த ாடங்குவ ால் அந் த்திட்டம்
ஒத்திலவக்கப்பட்டுள்ளது.
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