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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

நிறுவனத்தின் நிறுவனராவார்? 

அ. ச ொச ொட ொ 

ஆ. ஓட ொ தங்கு ் விடுதிகள்  

இ. ஸ்விகி 

ஈ. பைஜூஸ் 

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

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

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

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

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

வோடர்ந்து வெகராோ, பிளிப் ார்ட் மற்றும் மபெூஸ் நிறுவனர் ள் உள்ளனர். 

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

நிமைகவற்றிய மாநிலம் எது? 

அ. டகரள ் 

ஆ. ைீகொொ்  

இ. ட ற்கு வங்க ் 

ஈ. ஒடி ொ 

 அண்மமயில், மாநிலத்தில்  ாதி அடிப்பமடயிலான மக் ள்வோம   ணக்வ டுப்மப நடத்துவேற் ான 

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

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

மனோ  நிமைகவற்ைப்பட்டது. இந்ே முன்வமாழிவு நிமைகவற்ைப்பட்டோ வும், இத்தீர்மானம் நடுவண் 

அரசுக்கு அனுப்பப்படும் என்றும் அம்மாநிலத்தின்  ட்டமன்ை அமவத்ேமலவர் அறிவித்ோர். 

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

ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஆஸ்திடரலி ொ 

ஆ.  ீனொ 

இ. சதன் சகொொி ொ 

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

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

கயாக ா ாமா துமைமு த்தில் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டது. 

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

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

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

ஹரியானாவில் இந்திய இராணுவத்தின்  ட்டுப்பாட்டில் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டுள்ளனர். 

4. ‘CARO 2020’ வோடர்புமடய துமை எது? 

அ. சகொடரொனொ பவரஸ் ைொதிை்ைு 

ஆ. நிறுவனங்களுக்கொன விதிமுபறகள்  

இ. தொனி ங்கி ஊொ்தித்துபற  ொநொடு 

ஈ.  ருத்துவ  ொநொடு 

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

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

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

பு ார் ள் குறித்தும்  ட்டாயமா  வேரிவிக் கவண்டும். 

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

வோடங்கி அேன்பின்வரும் அமனத்து நிதியாண்டு ளிலும் கமற்வ ாள்ளப்படும் அமனத்து ேணிக்ம  

- ளுக்கும் இந்ே ஆமண வபாருந்தும். 

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

ேரப்படுத்ேல்” குறித்ே  ர்வகே  மாநாடு நமடவபற்ை ந ரம் எது? 

அ. லக்டனொ 

ஆ. கொன்பூொ் 

இ. ைுது தில்லி  

ஈ. வொரணொ ி 

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

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

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

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

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

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

வழங் ப்பட்டுள்ளது? 

அ. 4 

ஆ. 6  

இ. 8 

ஈ. 10 

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

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

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

ேகுதிமய வழங்குமாறு நடுவணரம க்க ாரின. 

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

வ ாள்வது மற்றும் அம்வமாழி ார்ந்ே அறிஞர் ளுக்கு பன்னாட்டு விருது மள வழங்குவதுகபான்ை 

பல்கவறு நன்மம மளக்வ ாண்டுள்ளன. 

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

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

அ. NASSCOM  

ஆ. FICCI 

இ. CII 

ஈ. T–Hub 

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

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

வ யற்ம  நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பமடயிலான வோகுதிமய அறிமு ப்படுத்தியது. 

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

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

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

இத்வோகுதி, பிப்.27 அன்று அறிமு ப்படுத்ேப்பட்டது. 

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

அ. Children in Science 

ஆ. Youth in Science 

இ. Women in Science  

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

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

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

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

National Science Popularization’ விருது மளயும் அர ாங் ம் வழங்குகிைது. 

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

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

ஆ. இந்தி  சதொழிற்துபறகள் கூ ் ப ை்ைு (CII) 

இ. இந்தி  தரநிபல கழக ் (QCI) 

ஈ. டத ி  டவளொண்ப   ற்று ் ஊரக வளொ் ் ி வங்கி (NABARD) 

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

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

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

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

அவற்றின் ேரத்மே இந்ேக் குறியீடு மதிப்பீடு வ ய்கிைது. 

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

அ. ஏொ்ச ல் சகொடுை்ைனவு வங்கி 

ஆ. இந்தி  அஞ் ல்துபற சகொடுை்ைனவுவங்கி  

இ. ைிடனொ சகொடுை்ைனவு வங்கி 

ஈ. டைடிஎ ் சகொடுை்ைனவு வங்கி 

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

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

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

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

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

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

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

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

ஆகிய வட்டங் ளிலும் அறிமு ம் வ ய்யப்படுகிைது. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். இகேகபால், CII ேமிழ்நாட்டுப் பிரிவின் துமணத்ேமலவரா  S  ந்திரகுமார் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அ. வருமான வாிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

ஆ. கட்டுப்படியாகக்கூடிய வீட்டுவசதிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

இ. பிராந்திய ததாகுதிக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல்  

ஈ. தளலவா் சம்பைத்துக்கான வரம்புகளை நிா்ணயித்தல் 

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

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

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

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

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

 ணக்ச டுப்பு புள்ளிவிவைங் ளின் அடிப்பரடயில், ஒவ்சவொரு மொநிலத்ரதயும் பிைொந்தியத் 

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

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

மொநிலம் எது? 

அ. ககரைம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. ஒடிசா 

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

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

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

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

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

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

பிைதத த்ரத NITI ஆதயொக் ததர்ந்சதடுத்துள்ைது? 

அ. ஜம்மு காஷ்மீா்  

ஆ. ககாவா 

இ. இலட்சத்தீவுகை் 

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

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

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

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

மொவட்ட ஆரணயர் ளிடமிருந்து த வல் ள் த  ரிக் ப்படும். 

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

2019-20ஆம் நிதியொண்டில் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சி என்ை? 

அ. 4.8% 

ஆ. 5%  

இ. 5.2% 

ஈ. 5.4% 

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

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

சவளியிட்டது. மூன்றொம்  ொலொண்டில் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியின் வைர்ச்சி 4.7  தவீதமொ  

இருந்தொ  இத்தைவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 இது, முந்ரதய  ொலொண்டின் சமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி வைர்ச்சியொை 4.5  தவீதத்ரதவிட  ற்று 

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

இைண்டொவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடு ளில், 5  தவீதமொ  தக் ரவக் ப்பட்டுள்ைை. 

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

நிறுவைம் எது? 

அ. பவா் கிாிட் காா்ப்பகரஷன்  

ஆ. NHPC நிறுவனம் 

இ. NTPC நிறுவனம் 

ஈ. இந்திய சூாிய மின்னாற்றல் கழகம் 

 புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் ஒருங்கிரணப்புக் ொ , பதிசைொரு புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம 

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

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

REMC) அவர் அப்தபொது திறந்துரவத்தொர். 

 புதுப்பிக் த்தக்  ஆற்றல் தமலொண்ரம ரமயங் ரை மத்திய அைசின் திட்டமொ  ச யல்படுத்துவதற்கு 

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

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

அ. மும்ளப 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. லக்கனா 

ஈ. தஜய்ப்பூா் 

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

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

உற்பத்தித்திறன் அறிவியல் கூட்டரமப்பொல் இந்த மொநொடு ஏற்பொடு ச ய்யப்பட்டு வருகிறது.  ரடசியொ  

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

விவொதங் ள்மூலம் உற்பத்தி அறிவியலின் வைர்ச்சிரய ஊக்குவிப்பதத இதன் தநொக் மொகும். 

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

உள்ைொர்? 

அ. ளநஜீாியா 

ஆ. ககமரூன்  

இ. தபனின் 

ஈ. எகிப்து 

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

அண்ரமயில் அந்நொட்டில் நரடசபற்ற அதிபர் ததர்தலில் முழுரமயொை சபரும்பொன்ரமரயப்சபற்று 

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

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

ஆட்சியொைைொ  பொல் பியொ தி ழ்ந்து வருகிறொர். 

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

அ. அறிவியலாைா் 

ஆ. வரலாற்றாசிாியா்  

இ. ததால்தபாருை் ஆய்வாைா் 

ஈ. பறளவயியலாைா் 

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

இருபத்ரதந்தொண்டு ளுக்கும் தமலொ  பல்தவறு பல் ரலக் ழ ங் ளில் வைலொற்றொசிரியைொ  இவர் 

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

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

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

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

அ. மத்திய பிரகதசம் 

ஆ. உத்தர பிரகதசம்  

இ. உத்தரகண்ட் 

ஈ. பீகாா் 

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

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

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

விரைவு சநடுஞ் ொரல பின்தங்கிய பிைொந்தியத்ரத ததசிய தரலந ர் பிைொந்தியத்துடன் இரணக்கும் 

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

திட்டத்துக்கு  டந்த ஆண்டு உத்தைபிைதத  மொநில அரமச் ைரவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

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

எரதக்குறிக்கிறது? 

அ. Farmer Priority Organisations 

ஆ. Farmer Produce Organisations  

இ. Farmer Productivity Organisations 

ஈ. Farmer Primary Organisations 

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

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

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

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

அண்ரமயில், பிைதமர் நதைந்திை தமொடி, உத்தைபிைதத  மொநிலத்தின் சித்ைகூட்டிலிருந்து நொடுமுழுவதும் 

10,000 உழவர் உற்பத்தியொைர் அரமப்பு ரை சதொடங்கிரவத்தொர். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

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

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

ஆய்வுரைப்தபொட்டி நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து. 

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

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

1.கர்ப்பிணிப்பெண்கள் மற்றும் வளரிளம்ெருவப்பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரவவ வழங்குவவத 

ந ோக்கமோகக்பகோண்டு, அண்வமயில் பதோடங்கப்ெட்ட திட்டத்தின் பெயபரன்ன? 

அ. பிரதான் மந்திாி சுபபாஷித் ப ாஜனா 

ஆ. சுபபாஷித் மா அபி ான்  

இ. சுபபாஷித் ஜனனி ப ாஜனா 

ஈ. சுபபாஷித் பபட்டி அபி ான் 

 கர்ப்பிணிப்பெண்கள் மற்றும் வளரிளம்ெருவப்பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து ஆதரவவ வழங்குவவத 

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

சமீெத்தில் பதோடங்கிவவத்தோர். மக்களவவத்தவைவரின்  ோடோளுமன்றத் பதோகுதியோன இரோஜஸ்தோன் 

மோநிைம் நகோட்டோவிலிருந்து இத்திட்டம் பதோடங்கப்ெட்டது. இதன் பதோடக்க நிகழ்வில், மத்திய பெண்கள் 

மற்றும் குழந்வதகள் நமம்ெோட்டு அவமச்சர் ஸ்மிருதி இரோனியும் கைந்துபகோண்டோர். 

2.ஆறு தூய்வமப்ெடுத்தும் நிகழ்வில்,  ோர்நவ அவமச்சருடன் இவைந்து ெங்நகற்றதற்கோக அண்வமச் 

பசய்திகளில் இடம்பெற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் அப்நரோஸ் ஷோ, எந்த மோநிைத்வதச் நசர்ந்தவரோவோர்? 

அ. பேரளம் 

ஆ. மோராஷ்டிரா  

இ. பமற்கு வங்ேம் 

ஈ. ஒடிசா 

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

நெோது, மகோரோஷ்டிர மோநிைம் மும்வெவயச்நசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைரோன அப்நரோஸ் ஷோவுடன் 

இவைந்து ‘மிதி’யோற்வறத் தூய்வமப்ெடுத்தும் ெணியில் ெங்நகற்றோர். நெரளவிைோன கடற்கவர 

தூய்வமப்ெடுத்தும் இயக்கத்வத ஏற்ெோடு பசய்ததற்கோக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் அப்நரோஸ் ஷோவுக்கு 

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

பசய்யும் திட்டத்திற்கோக  ோர்நவ பசன்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. DRDO மற்றும் இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் ஆய்வகமோன HEMRLஆல் சமீெத்தில் உருவோக்கப்ெட்ட 

‘RaIDer-X’ என்ெது என்ன? 

அ. பீரங்ேி துப்பாே்ேி 

ஆ. வவடிவபாருள் ேண்டறி சாதனம்  

இ. துப்பாே்ேிச்சூடு நிேழ்விடங்ோட்டி 

ஈ. குண்டு துளளே்ோத ேவச உளட 

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

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

அவமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனமும் இவைந்து உருவோக்கியுள்ளன. 

 இந்தச் சோதனத்தோல் ஒரு குறிப்பிட்ட பதோவைவிலிருந்து பவடிபெோருட்கவள கண்டறியவியலும் என்றும் 

மவறத்து வவக்கப்ெட்டிருக்கும் பவடிபெோருட்கவளயும் இதோல் கண்டறிய முடியும் எனக் கூறப்ெடுகிறது. 

தூய்வமயற்ற நிவையில் உள்ள பவடிபெோருட்கவளக்கண்டறியும் வவகயிலும் இந்தச் சோதனத்வத 

வடிவவமக்க முடியும். 

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

Excellence’க்கு, எந்த இந்திய விமோனப்ெவடத்தவைவரின் பெயர் சூட்டப்ெடவுள்ளது? 

அ. R K S பதாாி ா 

ஆ. அா்ஜன் சிங்  

இ. நாா்மன் பிரவுன் 

ஈ. பிரதாப் சந்திர லால் 

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

ஒப்ெந்தத்தில் அண்வமயில் இந்திய விமோனப்ெவடயும் சோவித்ரிெோய் புநை புநன ெல்கவைக்கழகமும் 

வகபயழுத்திட்டன. 5  ட்சத்திர தரவரிவசபகோண்ட ஒநர IAF அதிகோரி அர்ஜன் சிங்கின் நூற்றோண்டு 

பிறந்த ஆண்வட நிவனவுகூரும் வவகயில், புதிதோக உருவோக்கப்ெட்ட அவ்விருக்வகக்கு, ‘வோன்ெவட 

தவைவர் அர்ஜன் சிங் தவைவமயின் சிறப்பு இருக்வக’ எனப் பெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

 IAF அதிகோரிகளுக்கு ெோதுகோப்பு & உத்திசோர் ஆய்வுகள் மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புவடய துவறகளில் 

உயர்கல்வி மற்றும் முவனவர் ஆய்வுகவளத் பதோடருவதற்கு இவ்விருக்வக உதவும். 

5.உைவு வணிகநிறுவனங்கள், இவையவழியில், சுகோதோர மதிப்பீடற்ற உைவுகவள விநிநயோகிக்க 

தவடவிதித்து அண்வமயில் உத்தரவிட்ட மோநிை அரசு எது? 

அ. பேரளம் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. இராஜஸ்தான் 

 உைவு வணிகநிறுவனங்கள், இவையவழியில், சுகோதோர மதிப்பீடற்ற உைவுகவள விநிநயோகிக்க 

தவட விதிக்கப்ெட்டுள்ளதோக ெஞ்சோப் உைவு மற்றும் மருந்து நிர்வோகம் அண்வமயில் அறிவித்தது. 

இவையவழி உைவு விநிநயோக ஒருங்கிவைப்ெோளர்கள், உைவு வணிகநிறுவனங்களிடமிருந்து 

மதிப்பீடு இல்ைோமல் உைவுகவளக் பகோண்டுவருவவதயும் அம்மோநிை அரசு தவடபசய்துள்ளது. 

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

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

அ. ேத்தாா் 

ஆ. மபலசி ா  

இ. ஈரான் 

ஈ. சவுதி அபரபி ா 

 மநைசியோவின் முன்னோள் துவைப்பிரதமரோன முவகதீன் யோசின் சமீெத்தில்  ோட்டின் புதிய பிரதமரோக 

நியமிக்கப்ெட்டோர். இந்நியமனத்வத மநைசியோவின் மன்னர் சுல்தோன் அப்துல்ைோ சுல்தோன் அகமது ஷோ 

அறிவித்தோர். முவகதீன் யோசின் சமீெத்தில் புதிய பிரதமரோக ெதவிநயற்றுக்பகோண்டோர். 

 கடந்த வோரம் பிரதம அவமச்சர் ெதவியிலிருந்து விைகிய மகோதீர் முகமதுவவத் பதோடர்ந்து, முவகதீன் 

யோசின் அப்ெதவிக்கு வந்துள்ளோர். 

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

– 2020’ஐ  டத்திய  கரம் எது? 

அ. லே்பனா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. நாே்பூா் 

ஈ. ளைதராபாத் 

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

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

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

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

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

புத்தோக்கம் நிவறந்த நவளோண் பெருமக்கள் ெோரோட்டப்ெடுகிறோர்கள். 

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

அ. சாவித்திாிபா ் புபல புபன பல்ேளலே்ேழேம் 

ஆ. பஞ்சாப் பல்ேளலே்ேழேம்  

இ. வமட்ராஸ் பல்ேளலே்ேழேம் 

ஈ. ஆந்திர பல்ேளலே்ேழேம் 

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

மோநிைம் புவநனசுவரில் நிவறவவடந்தது. பமோத்தம் 46 ெதக்கங்களுள் 17 தங்கப்ெதக்கங்கவள 

பவன்று ெஞ்சோப் ெல்கவைக்கழகம் சோம்பியனோக முடிசூட்டப்ெட்டது. 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 04  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 புநனவின் சோவித்திரிெோய் புநை ெல்கவைக்கழகம், பமோத்தம் 37 ெதக்கங்களுடன் இரண்டோமிடத்வதப் 

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

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

மீ., ஓட்டப்ெந்தயங்களில் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றோர். 

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

அ. மாா்ச் 1  

ஆ. மாா்ச் 2 

இ. மாா்ச் 3 

ஈ. மாா்ச் 4 

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

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்வை ஒரு பெோது சுகோதோர அச்சுறுத்தைோக எண்ணி 

அதவன முடிவுக்குக்பகோண்டுவருவவத ந ோக்கமோகக்பகோண்ட ஐ. ோ அவமப்புதோன் இந்த UNAIDS.  

 இந் ோளில், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரோன ெோகுெோட்வட முடிவுக்குக்பகோண்டுவரவும், சம 

உரிவமகள், வோய்ப்புகள் மற்றும் சிகிச்வசக்கோகவும் UNAIDS அவழப்புவிடுத்துள்ளது. “பெண்கள் 

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

என்ெது இந்த ஆண்டில் (2020) வரும் இந் ோளுக்கோன கருப்பெோருளோகும். 

10.அண்வமயில் கோைமோன ரிச்சர்ட் ஜோன் வெஸ் பதோடர்புவடய துவற எது? 

அ. விளள ாட்டு 

ஆ. இலே்ேி ம்  

இ. அரசி ல் 

ஈ. வணிேம் 

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

கோைமோனோர். பகோங்கனி பமோழியில் ெை சிறுகவதகள், வ யோண்டி கட்டுவரகள் மற்றும் கவிவதகவள 

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

வழங்கப்ெட்டது. அவரது ெை  ோடகங்கள் பகோங்கனி  ோடக அரங்குகளில் அரங்நகற்றப்ெட்டுள்ளன. 

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

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

புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கு முதைவமச்சர் ெழனிசோமி அடிக்கல்  ோட்டினோர். விருது கரில் புதிய 

அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கும் அடிக்கல்  ோட்டப்ெட்டது. 

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

சீரவமப்பு திட்ட’த்வத முதைவமச்சர் ெழனிசோமி பதோடங்கிவவத்தோர். இந்தத் திட்டத்திற்கோன உைக 

வங்கியின் ெங்கு 1999.902 நகோடி ரூெோயோகும். 

o இத்திட்டத்தின் முக்கியகுறிக்நகோள்கள் நமம்ெடுத்தப்ெட்ட தரமோன சிகிச்வச, பதோற்றோந ோய்கள் 

மற்றும் கோயங்களுக்கோன நமம்ெடுத்தப்ெட்ட நமைோண்வம, நெறுசோர் மற்றும் குழந்வதகள் 

 ைத்திட்டத்தில் கோைப்ெடும் குவறெோடுகவள நீக்குதல் ஆகியன ஆகும். 

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

மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமவனகளிலிருந்து, அரசு ஆரம்ெ சுகோதோர நிவையங்கள் வவர 

நமற்பகோள்ளப்ெடவுள்ளது. 

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

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

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

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

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

 கிருஷ்ைகிரியில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமவனக்கு, முதைவமச்சர் ெழனிசோமி 

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

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

1.அண்மையில், சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்மிக்க ைண்டலைாக அறிவிக்கப்பட்ட சரணாலயம் எது? 

அ. தேசிய சம்பல் சரணாலயம்  

ஆ. கிா் வனவுயிாி சரணாலயம் 

இ. பபாியாறு வனவுயிாி சரணாலயம் 

ஈ. காா்பபட் தேசியப்பூங்கா 

 ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் வெளியிட்ட அண்மைய அறிக்மகயில், தேசிய சம்பல் சரணாலயம், 

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

பிரதேசம், உத்ேர பிரதேசம் ைற்றும் இராஜஸ்ோன் ஆகிய ைாநிலங்களில் அமைந்துள்ள இச்சரணாலயம் 

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

தைற்பட்ட இடம்வபயர்ந்ே பறமெயினங்களுக்கு ொழ்விடைா உள்ளது. 

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

வோழிற்துமற சார்ந்ே நடெடிக்மககளுக்கு பயன்படுத்ேப்படாது என அவ்வுத்ேரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

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

அ. குறு, சிறு மற்றும் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீேி மற்றும் அேிகாரமளிே்ேல் அமமச்சகம்  

இ. ஜவுளி அமமச்சகம் 

ஈ. எஃகு அமமச்சகம் 

 ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்ேல் அமைச்சகத்தின்கீழ், தேசிய ைாற்றுத்திறனாளிகள் நிதி 

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

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

ைாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்கமளச்தசர்ந்ே 82’க்கும் தைற்பட்ட ைாற்றுத்திறன்வகாண்ட ஆண்கள் 

ைற்றும் வபண்கள் ேங்கள் ேயாரிப்புகமள இதில் காட்சிப்படுத்துகின்றனர். 

 NHFDC ஸ்ொெலம்பன் மையம், தில்லியில் பாதுகாப்பான ெண்டிகள் ைற்றும் இந்தூர் பாதுகாப்பான 

குடிநீர் மின்-ெண்டிகள் தபான்ற பல முயற்சிகமள NHFDC இவ்விழாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

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

திறன் வசயலகம் (BEE) உள்ளடக்கியுள்ளது? 

அ. 16 

ஆ. 26  

இ. 36 

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

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

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

ஆழ் உமறப்வபட்டகம் ைற்றும் இலகுரக ெணிகப் பயன்பாட்டுக்கான காற்றுப்பேனாக்கி. 

 ேற்தபாது இந்ேத்திட்டத்தின்கீழுள்ள வைாத்ே சாேனங்களின் எண்ணிக்மக 26 ஆகும். எரிசக்தித்திறன் 

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

Resources Institute) இமணந்து BEE வோடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

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

ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் வபாருளாோர ெளர்ச்சி விகிேம் என்ன? 

அ. 4.6 % 

ஆ. 4.8 % 

இ. 5.1 %  

ஈ. 5.4 % 

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

முந்மேய கணிப்பான 6.2 சேவீேத்திலிருந்து 5.1 சேவீேைாக OECD நிறுெனம் குமறத்துள்ளது. 2019 

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

OECD கணித்துள்ளது. இந்ே விகிேங்கமளக் குமறப்பேற்கான மிகமுக்கியக்காரணைாக வகாதரானா 

மெரஸின் ோக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியாவின் வபாருளாோரம் அடுத்துெரும் 2021-

22ஆம் ஆண்டில் 5.6% ஆக தைம்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

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

முேல் இந்தியராக ஆனார்? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. கே்ோா் 

இ. சவூேி அதரபியா  

ஈ. ஓமான் 

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

அனுைதிப்பத்திரத்மேப்வபற்ற முேல் இந்தியரானார். அபுோபிமயச் சார்ந்ே இந்திய சில்லமற ெணிக 

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

அயல்நாட்டெராகவும் இெர் ைதிப்பிடப்பட்டார். சவூதி நிரந்ேர குடியிருப்பு அனுைதி என்றமழக்கப்படும் 

இது, வெளிநாட்டெர்களுக்கு ஓர் ஆேரொளரின் தேமெயில்லாைல் நாட்டில் ொழ, பணிபுரிய ைற்றும் 

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

அ. பயணம் 

ஆ. வீட்டிற்தக வந்து எாிபபாருள் வழங்குேல்  

இ. வீட்டிற்தக வந்து மருந்துகள் வழங்குேல் 

ஈ. வானூா்ேி பயணச்சீட்டுக்கமள முன்பேிவு பசய்ேல் 

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

அமலதபசி வசயலிமய அறிமுகப்படுத்திமெத்ோர். தேசிய ேமலநகரப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வீட்டு 

ெசதி சங்கங்கள், உணெகங்கள் ைற்றும் ைருத்துெைமனகளுக்கு தநரடியாகச்வசன்று எரிவபாருமள 

ெழங்கும் தநாக்கத்துடன் இச்வசயலி வோடங்கப்பட்டுள்ளது. வைாத்ேைாக எரிவபாருள் ொங்குதொருக்கு 

எரிவபாருள் கிமடப்மப இது உறுதிவசய்யும். இந்ே நடெடிக்மக, நகரத்தில் எரிவபாருமளக் வகாண்டு 

வசல்ெேற்கான பாதுகாப்பற்ற நமடமுமறகமளத் ேடுக்கும். 

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

அதிகாரியாக வபக்கா லண்ட்ைார்க் தேர்வுவசய்யப்பட்டுள்ளார்? 

அ. சாம்சங் 

ஆ. தநாக்கியா  

இ. ஹவாய் 

ஈ. தமாட்தடாதராலா 

 இராஜீவ் சூரிக்கு அடுத்ேபடியாக ேனது அடுத்ே ேமலெராகவும் ேமலமைச் வசயல் அதிகாரியாகவும் 

வபக்கா லண்ட்ைார்க்மக அேன் இயக்குநர்கள் குழு நியமித்துள்ளோக முன்னணி வோமலத்வோடர்பு 

& நுகர்தொர் மின்னணு நிறுெனைான தநாக்கியா அறிவித்துள்ளது. இராஜீவ் சூரி ேனது ேற்தபாமேய 

பேவியிலிருந்து ெரும் 2020 ஆகஸ்ட்.31 அன்று விலகுெதோடு தநாக்கியா ொரியத்தின் ஆதலாசகராக 

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

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

துமறயுடன் வோடர்புமடயெர்? 

அ. விமளயாட்டு 

ஆ. வணிகம் 

இ. இேழியல்  

ஈ. நாடகம் 

 மூத்ே குஜராத்தி வைாழி இேழாளரும், பிரிட்டனில் உள்ள ஆசிய ஊடகங்களின் முன்தனாடியுைான 

இராம்னிக்லால் தசாலங்கி, அண்மையில் காலைானார். மும்மபமயச் சார்ந்ே வஜன்ைபூமி குழுைத்தின் 

லண்டன் நிருபராக அெர் பணியாற்றினார். கரவி குஜராத் ொர இேழ் ைற்றும் ஆசிய ஊடக குழுைத்தின் 
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நிறுெனர்-ஆசிரியராகவும் அெர் இருந்ோர். கடந்ே 1997ஆம் ஆண்டில், ‘பிரிட்டிஷ் தபரரசின் ைரியாமே’ 

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

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

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

அ. Long Term Reverse Operation 

ஆ. Liquidity Term Repo Operation 

இ. Liquidity Term Reverse Operation 

ஈ. Long Term Repo Operation  

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

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

 சமீபத்திய இருைாே வகாள்மக ைறுஆய்வின்தபாது, வகாள்மக வரப்தபா விகிேத்தில் `1 டிரில்லியனுக்கு 

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

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

நீண்டகால வரப்தபா நடெடிக்மகமள நடத்தியுள்ளது. நான்காெது நடெடிக்மக ெரும் ைார்ச் 9 அன்று 

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

`1.71 டிரில்லியன் ைதிப்பிலான 66 ஏலங்கமளப் வபற்றது. 

10.ஓய்வுவபற்ற பின்னர் ேனது பணியாளர்களுக்கு தசமெ நீட்டிப்பு ெழங்கும் வகாள்மகமய சமீபத்தில் 

இரத்துவசய்ே ைாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. இராஜஸ்ோன் 

இ. பஞ்சாப்  

ஈ. உே்ேரபிரதேசம் 

 பணிஓய்வுவபற்ற பின்னர் ைாநில அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு தசமெயில் விருப்ப நீட்டிப்மப ெழங்கும் 

வகாள்மகமய பஞ்சாப் ைாநில அரசு சமீபத்தில் இரத்துவசய்ேது. இந்ே முடிவு ைாநில இமளஞர்களுக்கு 

தெமலொய்ப்மப உருொக்கும் தநாக்கத்துடன் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 60 அல்லது 62 ெயது ெமர 

அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் தசமெ நீட்டிப்மப ெழங்க அம்ைாநில அரசு முன்பு அனுைதித்திருந்ேது. 

அண்மையில், ஊழியர்களின் ஓய்வுவபறும் ெயமே அறுபதிலிருந்து ஐம்பத்வேட்டாக ைாற்றியது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாட்டில் அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் புதிோக ைருத்துெக் கல்லூரிகள் வோடங்குெேற்கு 

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

1.இராஜீவ் குமாரர அடுத்து இந்தியாவின் புதிய நிதிச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. துகின் காந்த் பாண்டே 

ஆ. அஜய் பூஷண் பாண்டே  

இ. அதானு சக்ரவா்த்தி 

ஈ. ரகுராம் ராஜன் 

 இந்தியாவின் புதிய நிதிச்செயலாளராக தற்பபாரதய வருவாய் செயலர் அஜய் பூஷண் பாண்பேரவ 

நியமிப்பதற்கு, அரமச்ெரரவயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வயது மூப்பின் காரணமாக 

கேந்த மாதம் பணிஓய்வுசபற்ற முன்னாள் நிதிச்செயலாளர் இராஜீவ் குமாரர அடுத்து அஜய் பூஷண் 

பாண்பே இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிதியரமச்ெகத்தின் அரனத்து செயலாளர்களிலும் மிக 

மூத்தவரும் அதிகாரம்மிக்கவருமாக இருப்பவர் சபாதுவாக நிதிச்செயலாளர் எனப்படுகிறார். பதபாசிஷ் 

பாண்ோ, அண்ரமயில் நிதிச்பெரவத்துரறயின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ேது குறிப்பிேத்தக்கது. 

2.அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்ரே, பலாக்பால் விொரித்து தீர்த்துரவப்பதற்கான 

காலவரரயரற என்ன? 

அ. 21 நாே்கள் 

ஆ. 30 நாே்கள்  

இ. 45 நாே்கள் 

ஈ. 60 நாே்கள் 

 பலாக்பால் என்பது நடுவணரசு ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்டுகரள விொரிப்பதற்கான 

ஓர் உச்ெபட்ெ அரமப்பாகும். சபறப்பட்ே எந்தசவாருபுகாரரயும் பலாக்பால் 30 நாட்களுக்குள் விொரித்து 

தீர்வுகாணும். பலாக்பாலின் முதல் தரலவராக, நீதிபதி பினாக்கி ெந்திர பகாசுக்கு குடியரசுத்தரலவர் 

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

ஊழியர்களுக்கு (பிரதம அரமச்ெர்  உட்பே)  எதிரான ஊழல் குற்றச்ொட்டுகரள பலாக்பாலில் தாக்கல் 

செய்வதற்கான நரேமுரறகரள அரொங்கம் சவளியிட்டுள்ளது. 

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

அ. உத்தரபிரடதசம் 

ஆ. பீகாா் 

இ. ஜாா்கண்ே்  

ஈ. டமற்கு வங்கம் 

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

திட்ேத்ரதச் ெமர்ப்பித்தது. பவரலயற்ற பட்ேதாரி மற்றும் முதுகரல பட்ேதாரி இரளபயார்களுக்கு 

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

அரமக்கவும் அம்மாநில அரசு முன்சமாழிந்துள்ளது. மாநிலத்தின் ஏரழ மக்களுக்கு `5 விரலயில் 

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

அரசு சதாேங்கியுள்ளது. 

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

அ. துூய்மம இந்தியா வாரம் 

ஆ. டவளாண் வாரம் 

இ. ஜன ஆஷாதி வாரம்  

ஈ. பபண் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு வாரம் 

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

சகாண்ோேப்படுகிறது. இந்த வாரத்தின்பபாது, உேல்நலப் பரிபொதரன முகாம், இலவெ மருத்துவர் 

ஆபலாெரன, இலவெ மருந்து விநிபயாகம் பபான்ற பல நேவடிக்ரககள் ஜன ஆஷாதி ரமயங்கள் 

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

இரொயன மற்றும் உர அரமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கிவரும் மருந்துகள் துரறயின் ஒரு முயற்சியாகும். 

அரனத்து மக்களுக்கும் மலிவு விரலயில் தரமான மருந்துகரள வழங்குவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

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

அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. டநபாளம் 

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

பன்னாட்ேளவில் அரமதி மற்றும் பாதுகாப்ரபப் பபணுவதற்காக, ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தத்தால் இப் 

பாதுகாப்புக்குழு நிறுவப்பட்ேது. இந்த அரவயில் பதிரனந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் (ஐந்து நிரந்தர 

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

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

பதவிரய ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 

6.சுற்றித்திரிகிற கால்நரேகரள தமது வீடுகளில் வளர்க்கும் பவளாண் சபருமக்களுக்கு நிதியுதவி 

வழங்குவதற்கு முடிவுசெய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. மத்திய பிரடதசம் 

ஆ. ஹாியானா 

இ. உத்தர பிரடதசம்  

ஈ. பீகாா் 
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 பபாக்கிேமற்று வீதிகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நரேகரள தமது வீடுகளில் வளர்ப்பபதாடு அரவகட்கு 

தங்குமிேமும் வழங்க தயாராகவுள்ள உழவர் சபருமக்களுக்கு மாதந்பதாறும் `900 நிதியுதவி வழங்க 

உத்தரபிரபதெ மாநில அரசு செய்துள்ளதாக உத்தரபிரபதெ மாநில முதலரமச்ெர் பயாகி ஆதித்யநாத் 

அண்ரமயில் அறிவித்தார். உத்தரபிரபதெ மாநில அரசும், அவ்வாறான கால்நரேகளுக்கு தங்குமிேம் 

ஏற்படுத்த முடிவுசெய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

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

எந்தச் ெட்ேம் திருத்தப்பேவுள்ளது? 

அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கிச் சே்ேம் 

ஆ. வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சே்ேம்  

இ. கூே்டுறவு சங்கங்கள் சே்ேம் 

ஈ. பல்மாநில கூே்டுறவு சங்கங்கள் சே்ேம் 

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

சீதாராமனால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ேது. இந்த முன்சமாழியப்பட்ே மபொதா, கூட்டுறவு வங்கிகரள ஒழுங் 

-காற்றுவதற்கு ரிெர்வ் வங்கிக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கரள வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 இம்மபொதா இந்திய ரிெர்வ் வங்கிரயக்சகாண்டு துரறரமத்திறம், மூலதன அணுகல் மற்றும் வங்கி 

நரேமுரறகரள பமம்படுத்துவதன்மூலம் கூட்டுறவு வங்கிகரள வலுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறது. 

நிர்வாகச்சிக்கல்கள் அரனத்தும் கூட்டுறவு பதிவாளராபலபய வழிநேத்தப்படும். 

8.வர்த்தகம் சதாேர்பான ெட்ேத்துக்குப்புறம்பான பணப்புழக்கங்கள் குறித்த அண்ரமய அறிக்ரகயின்படி, 

135 நாடுகளுள் இந்தியா சபற்றுள்ள இேம்? 

அ. ஒன்று 

ஆ. மூன்று  

இ. ஐந்து 

ஈ. ஏழு 

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

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

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

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

 சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.05 ெதவீதத்திற்கு ெமமான $83.5 பில்லியன் ோலர் நிதியுேன் 

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

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

அ. இராடஜந்திர சிங் 

ஆ. ஜாதவ் பபயங்  

இ. அஃப்டராஸ் ஷா 

ஈ. சுதா்ஷன் பே்நாயக் 

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

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

கரரயில் உள்ள தனித்துவிேப்பட்ே ஒரு மணல்திட்ரே வனவிலங்குகளுக்கான ஒரு பரந்த தங்குமிே 

-மாக மாற்றியுள்ளார். ெமூகத்திற்கு சிறப்பான பங்களிப்புகரள அளித்துவரும் 53 காமன்சவல்த் 

நாடுகளில் உள்ள தனிநபரர இந்த விருது அங்கீகரிக்கிறது. 

10.சபாதுப்பபாக்குவரத்ரத இலவெமாக்கிய உலகின் முதல் நாடு எது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. லக்சம்பா்க்  

இ. கனோ 

ஈ. பிடரசில் 

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

பபாக்குவரத்து அரமப்புகளில் பயணங்கள் பமற்சகாள்வதற்கான கட்ேணங்கரள ரத்துசெய்துள்ளது. 

இதன்கீழ், சதாேரிகளில் முதல்வகுப்பு பயணத்துக்கும் பபருந்துகளில் இரவுபநர பயணத்துக்கும் மட்டும் 

கட்ேணம் செலுத்தினால் பபாதும். இதன்மூலம் சபாதுப்பபாக்குவரத்ரத இலவெமாக்கிய முதல் நாடு 

என்ற சபருரமரய லக்ெம்பர்க் சபற்றுள்ளது. 

 பபாக்குவரத்து சநரிெல் மற்றும் மாசுபாட்ரேக் ரகயாள்வதற்கும், நாட்டின் குரறந்த வருவாய் ஈட்டுபவ 

-ர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சிறந்த சபாதுப்பபாக்குவரத்துத் தரம் 

மற்றும் தூய்ரமயான சூழரல உறுதிசெய்யும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டின் 8 மாவட்ேங்களில், உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்ொர்ந்த எட்டுத் திட்ேங்களுக்கு, மத்திய 

உணவு பதப்படுத்துதல், சதாழிற்துரற அரமச்ெர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் தரலரமயில் நரேசபற்ற 

மத்திய அரசின் பல்துரற அரமச்ெகங்களுக்கு இரேயிலான குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o உணவு பதப்படுத்தும் சதாழிற்துரறயின் கிொன் ெம்பத பயாஜனா திட்ேத்தின், உணவு 

பதப்படுத்தும் சதாகுப்புத் திட்ேத்தின்கீழ், சுமார் `230 பகாடி மதிப்பீட்டில் இந்தத்திட்ேத்ரத 

செயல்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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o இந்தத் சதாழில் வளாகங்கள் அரமக்கப்படுவதன்மூலம் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் 

பநரடி மற்றும் மரறமுக பவரலவாய்ப்புகள் சபருமளவில் உருவாக்கப்படும். சுமார் 8000 

பபருக்கு பவரலவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதுேன், இந்தத் சதாழில் வளாகங்கள் 

அரமக்கப்படும் பகுதிரயச் பெர்ந்த சுமார் 32,000 விவொயிகளும் பயனரேவார்கள். 

 உலகம் முழுவதும் மார்ச் 8 அன்று ெர்வபதெ சபண்கள் நாள் சகாண்ோேப்பேவுள்ளது. இதரன 

முன்னிட்டு, சென்ரன உயர்நீதிமன்ற வரலாற்றில் முதன்முரறயாக 3 சபண் நீதிபதிகள்சகாண்ே 

முழு அமர்வு, சதாழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுத்திட்ேம் கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு 

சபாருந்துமா, சபாருந்தாதா என்பது குறித்த வழக்ரக விொரிக்கின்றனர். 

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

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

ஆகிபயாார் அேங்கிய முழு அமர்வு இவ்வழக்ரக விொரிக்கின்றனர். 

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

குளித்தரலயில் கண்சேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சதன்காசி மாவட்ேம் ெங்கரன்பகாவில் அருபக வீரிருப்பு கிராமத்தில் கட்ேப்பட்டுள்ள 100 அடி உயர 

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

அரமதி பகாபுரமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உயர்கல்விக்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத்தத வழங்குவதாக அண்தையில் 

அறிவித்த ைாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ஹாியானா  

இ. ஜாா்க்கண்ட் 

ஈ. பீகாா் 

 உயர்கல்விக்கு வழங்கப்படும் கடன்களுக்கு கடன் உத்தரவாதத்தத வழங்குவதாக அண்தையில் 

ஹரியானா முதலதைச்சர் அம்ைாநில பட்ஜெட் அைர்வின்பபாது அறிவித்தார். இதனால், ைாணவர்கள் 

வங்கிகளால் பகட்கப்ஜபறும் பிதண உத்தரவாதமின்றி கடன்கதளப்ஜபறமுடியும். ஜவளிநாடுவாழ் 

இந்தியர்களின் (NRI) நலன் ைற்றும் பவதலவாய்ப்புக்காக ஒரு தனி அயல்நாட்டு ஒத்துதழப்புத் 

துதறதயயும் அம்ைாநில அரசு உருவாக்கியுள்ளது. 

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

எது? 

அ. ஐஐடி கரக்பூா் 

ஆ. ஐஐடி மெட்ராஸ் 

இ. ஐஐடி கான்பூா் 

ஈ. ஐஐடி முெ்பப  

 அண்தைய QS உலக தரவரிதசப்படி, மும்தப ைற்றும் தில்லியில் அதைந்துள்ள இந்திய ஜதாழில்நுட்ப 

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

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

ைனிதபநயம் ஜதாடர்பான QS உலக தரவரிதசப்படி, தில்லியின் ெவஹர்லால் பநரு பல்கதலக்கழகம் 

162ஆவது இடத்திலும், தில்லி பல்கதலக்கழகம் 231ஆவது இடத்திலும் உள்ளது. 

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

வங்கிகளின் எண்ணிக்தக என்னவாக இருக்கும்? 

அ. எட்டு 

ஆ. பத்து 

இ. பன்னிரண்டு  

ஈ. பதினான்கு 

 10 ஜபாதுத்துதற வங்கிகதள 4 ஜபாதுத்துதற வங்கிகளாகப் ஜபரும் இதணப்பு ஜசய்வதற்கு ைத்திய 

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

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

இந்தியன் வங்கியுடனும் இதணக்கப்படுகின்றன. இந்த இதணப்பு 1.4.2020 முதல் அைலுக்கு வரும். 

இந்தச் ஜசயல்முதறக்குப்பிறகு, இந்தியாவில் ஜைாத்தம் 12 ஜபாதுத்துதற வங்கிகள் இருக்கும். 

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

ஜதாதகதய ஜசலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் என்ன? 

அ. ொா்ச் 31, 2020  

ஆ. மெ 31, 2020 

இ. மசப்டெ்பா் 30, 2020 

ஈ. டிசெ்பா் 31, 2020 

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

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

ஜசலுத்துபவார் தங்களின் நிலுதவ வரித்ஜதாதகதய வரும் ைார்ச் 31ஆம் பததிக்குள் ஜசலுத்தினால் 

வட்டிபயா, அபராதபைா வசூலிக்கப்படாது. அபதபவதளயில் நிலுதவ வரித்ஜதாதகயுடன் பத்துச்சதவீத 

கூடுதல்வரி ஜசலுத்தபவண்டும். 

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

ஒரு சர்வபதச கருத்தரங்கைாகும்? 

அ. இந்திய விொனப்பபட 

ஆ. இந்திய கடற்பபட 

இ. இந்திய இராணுவெ்  

ஈ. இந்திய கடமலார காவல்பபட 

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

நாள் இந்திய இராணுவ சர்வபதச கருத்தரங்தக ஏற்பாடுஜசய்துவருகிறது. இந்தக்கருத்தரங்கு, புது 

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

வல்லுநர்களுக்கு, ‘ததரவழிப்பபார்முதறயின் சிறப்பியல்புகதள ைாற்றுதல் ைற்றும் இராணுவத்தின் 

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

ததலப்பில் விவாதம் பைற்ஜகாள்ள ஒரு தளத்தத உருவாக்கித்தந்தது. 

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

அ. விபையாட்டு 

ஆ. இதழியல் 

இ. அறிவியல்  

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

ைற்றும் IIT தில்லியின் பவதிப்ஜபாறியியல் துதறதயச் சார்ந்த ஷாலினி குப்தா ஆகிய இரு அறிவியலா 

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

ஜதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்தும் இளம் ஜபண்களுக்கான பதசிய விருதிதன” வழங்கினார். 

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

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

ஜதாழில்நுட்பத்தத ஜவற்றிகரைாக உருவாக்குவதற்கு வழிகாட்டியுள்ளார். 

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

ைாநில அரசு எது? 

அ. உத்தரபிரமதசெ் 

ஆ. உத்தரகண்ட் 

இ. கா்நாடகெ் 

ஈ. மகரைெ்  

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

நிர்ணயித்து பகரள ைாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. பபாத்தல் தண்ணீர் ஓர் அத்தியாவசியப் 

ஜபாருள் என்பதால் இந்தவிதல குதறப்பு ஜசய்யப்பட்டுள்ளது. பகரள ைாநில உணவு வழங்கல் துதற 

இந்த உத்தரதவ பிறப்பித்தபதாடு, இந்தப் புதிய விதல வரம்தப விற்பதனயாளர்கள் பின்பற்றவும், 

இப்புதிய விதலதய அதனத்து பபாத்தல்களிலும் அச்சிடவும் பகட்டுக்ஜகாண்டது. 

8.அயல்நாடுகளில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்கதளப் பட்டியலிடுவதற்கு, அண்தையில் அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்தச்சூழலில், ‘GDR’ என்பது எததக்குறிக்கிறது? 

அ. Government Deposit Receipts 

ஆ. Global Deposit Receipts 

இ. Global Depository Receipts  

ஈ. Government Depository Receipts 

 அயல்நாடுகளில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்களின் பநரடி பட்டியதல தயாரிக்கும் திட்டத்துக்கு ைத்திய 

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

திருத்தங்கள் பைற்ஜகாள்ளப்படும். மிகச்சில இந்திய நிறுவனங்களுக்கு, உலகளாவிய தவப்பகப் 

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

பற்றுச்சீட்டுகள் (ADR) உள்ளன; அந்நிறுவனங்களால் அஜைரிக்காவில் வர்த்தகம் பைற்ஜகாள்ளலாம்.  

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

அயல்நாட்டு நிறுவனத்தால் ஓர் உள்நாட்டு நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படுகிறது. பைலும், பன்னாட்டுப் 

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

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

வாங்குவதற்கான வரம்பு என்ன? 

அ. 26% 

ஆ. 49% 

இ. 76% 

ஈ. 100%  

 ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் ஜவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 100% வதர முன்அனுைதி ஜபறாைல் முதலீடு 

ஜசய்ய அனுைதிக்கும் வதகயில், தற்பபாதுள்ள ஜவளிநாட்டு முதலீடு அனுைதிக்ஜகாள்தகயில் திருத்தம் 

ஜசய்ய ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. தற்பபாது விைானப்பபாக்குவரத்துச் பசதவ / 

உள்நாட்டுப் பயணிகள் விைான பசதவ ஆகியவற்றில் 100 சதவீத ஜவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு என்பது 

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

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

அ. அசாெ் 

ஆ. மெகாலயா  

இ. திாிபுரா 

ஈ. நாகாலாந்து 

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

விதளயாட்டு வளாகம் அதைப்பதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த வளாகத்திற்கு அம்ைாநிலத்தின் 

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

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

 இந்த வளாகத்தின் கட்டுைானத்திற்கு ைத்திய ைற்றும் ைாநில அரசு ஆகியதவ இதணந்து நிதியளிக்க 

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

அதற்குள் இதன் கட்டுைானப்பணிகள் நிதறவதடயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 07  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            5 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பாரம்பரிய இயற்தக விவசாயத்தில் விதளந்த பங்கனப்பள்ளி, அல்பபான்சா, இைாம்பசந்த் உள்ளிட்ட 

ைாம்பழ ரகங்கள் அரபு ைற்றும் ஐபராப்பிய நாடுகளுக்கு முதன்முதறயாக ஏற்றுைதி ஜசய்யப்படவுள்ளன. 

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

முத்திதர ைற்றும் பட்தடக் குறியீட்டுடன் ஏற்றுைதி ஜசய்யப்பட உள்ளன. 

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

இந்தக்கல்லூரியின் முதல்வராக ைருத்துவர் சாந்தா அருள்ஜைாழி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 திராவிட இயக்கத்தின் முதுஜபரும் ததலவரும் முன்னாள் நிதியதைச்சரும் திராவிட முன்பனற்றக் 

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

 

  

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


விண்மீன்.காம்                     2020 மார்ச் 08 & 09  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

எடுக்கப்பட்ட முன்வனடுப்புகளின் வதாகுப்பாகும்? 

அ. தூய்மை இந்தியா இயக்கை் 

ஆ. பபாஷன் ைா அபியான் 

இ. பபண் குழந்மதகமை பாதகாப்பபாை், கற்பிப்பபாை்  

ஈ. சுகை்ய பாரத் 

 ைத்திய வபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டு அமைச்சர் ஸ்மிருதி ஜூபின் இரானி, “Chronicles of 

Change Champions” என்ற நூமை வெளியிட்டார். இந்நூல், “வபண் குழந்மதகமை பாதுகாப்மபாம், 

கற்பிப்மபாம்” திட்டத்தின்கீழ் ைாநிைம் & ைாெட்ட அைவில் எடுக்கப்பட்ட 25 புதுமையான முயற்சிகளின் 

வதாகுப்பாகும். இந்தத் திட்டத்மத, பிரதைர் நமரந்திர மைாடி, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ஹரியானாவின் 

பானிபட்டிலிருந்து வதாடங்கிமெத்தார். இது வபண்கள் & குழந்மதகள் மைம்பாடு, ைனிதெை மைம்பாடு 

ைற்றும் சுகாதார ைற்றும் குடும்பநைன் ஆகிய ைத்திய அமைச்சகங்களின் முத்தரப்பு முயற்சியாகும். 

2. ‘SCORES’ என்பது இந்தியாவின் எந்த ஒழுங்காற்று அமைப்பின் அமைமபசி வசயலியாகும்? 

அ. ைமன விற்பமன ஒழுங்குமுமற ஆமணயை் 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

இ. இந்திய பங்கு ைற்றுை் பாிவா்த்தமன வாாியை்  

ஈ. பதசிய வீட்டுவசதி வங்கி 

 SEBI புகார்களுக்கு தீர்வுகாணும் அமைப்பு (SCORES) ெமைதைத்தில், முதலீட்டாைர்கள் தங்கைது 

குமறகமை உள்ளிட உதவுெதற்காக, SEBI (இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிெர்த்தமன ொரியம்) சமீபத்தில் 

ஓர் அமைமபசி வசயலிமய அறிமுகப்படுத்தியது. ஏற்கனமெ வசயலிலுள்ை, ‘SCORES’ ெமைதைத்தின் 

அமனத்து அம்சங்கமையும் இச்வசயலி வகாண்டுள்ைது. iOS ைற்றும் ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதைங்களில் 

கிமடக்கக்கூடிய, ‘SEBI SCORES’ என்ற இச்வசயலி, SEBI’க்கு கடிதங்கமை அனுப்புெதற்குப் பதிைாக 

SCORES’இல் புகாரளிக்க முதலீட்டாைர்கமை ஊக்குவிக்கும். 

3.உைகின் 100 ஆற்றல்ொய்ந்த வபண்களின் அண்மைய பட்டியலில், எந்த இந்தியப்வபண்ைணிமய, 

‘1947ஆம் ஆண்டின் வபண்’ என TIME இதழ் குறிப்பிட்டுள்ைது? 

அ. அை்ாித் பகைா்  

ஆ. சபராஜினி நாயுடு 

இ. இந்திரா காந்தி 

ஈ. சாவித்ாிபாய் புபே 

 TIME இதழ், அண்மையில் தனது சிறப்பிதழில், கடந்த நூற்றாண்மட ெமரயறுத்த, “உைகின் நூற்று 

ஆற்றல்ொய்ந்த வபண்களின்” பட்டியமை வெளியிட்டது. அதில், விடுதமைப்மபாராளி அம்ரித் வகைமர 
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‘1947ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வபண்’ என்றும், முன்னாள் பிரதைர் இந்திரா காந்திமய, ‘1976ஆம் 

ஆண்டுக்கான சிறந்த வபண்’ என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 அமைச்சரமெயில்மசர்ந்த முதல் வபண்ைணியான அம்ரித் வகைர், 10 ஆண்டுகள் சுகாதார அமைச்சராக 

பணியாற்றினார். இந்திய குழந்மதகள் நைத்துமறமய நிறுவிய அெர், வபண் கல்வி, ொக்களிக்கும் 

உரிமை, ைணமுறிவு ைற்றும் குழந்மத திருைணத்திற்கு எதிராக பாடுபட்டார். 

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

மெப்புத்வதாமகக்கான ெட்டி விகிதம் என்ன? 

அ. 8.9% 

ஆ. 8.5%  

இ. 8.2% 

ஈ. 8.6% 

 நடப்பு நிதியாண்டுக்கான (2019-20) பணியாைர் ெருங்காை மெப்பு நிதி (EPF) மீதான ெட்டி 8.5 

சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது. 2018-19ஆம் நிதியாண்டுக்கான ெட்டி 8.65 சதவீதைாக இருந்துெந்த 

நிமையில், தற்மபாது 2019-20ஆம் நிதியாண்டுக்கான ெட்டி 8.5 சதவீதைாக குமறக்கப்பட்டுள்ைது. இது 

கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இல்ைாத அைவிைான குமறந்த ெட்டி விகிதைாகும். ைத்திய அறங்காெைர் 

ொரியக்குழுொனது EPF மீதான ெட்டிமய நிர்ணயிக்கிறது. 

5.ைகாராஷ்டிராவின் எந்த ொனூர்தி நிமையத்திற்கு, ‘சத்ரபதி சம்பாஜி ைகாராஜ் ொனூர்தி நிமையம்’ 

எனப் வபயர் ைாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ைது? 

அ. ஒைரங்காபாத் வானூா்தி நிமேயை்  

ஆ. பகாோப்பூா் வானூா்தி நிமேயை் 

இ. புபன சா்வபதச வானூா்தி நிமேயை் 

ஈ. அபகாோ வானூா்தி நிமேயை் 

 ைகாராஷ்டிரா ைாநிை அரசு அண்மையில் அம்ைாநிைத்தின் ஒைரங்காபாத் ொனூர்தி நிமையத்திற்கு, 

‘சத்ரபதி சம்பாஜி ைகாராஜ் ொனூர்தி நிமையம்’ எனப் வபயர் ைாற்றியது. சிறந்த ைராட்டிய மபார்வீரரான 

சத்ரபதி சிொஜியின் ைகன் சம்பாஜியின் வபயரால் இந்த ொனூர்தி நிமையம் ைறுவபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

இவ்ொனூர்தி நிமையம், இந்திய ொனூர்தி நிமையங்கள்  ஆமணயத்திற்கு வசாந்தைானதாகும். 

6.கட்டுப்பாடற்ற ஆளில்ைா விைானங்கமை எதிர்வகாள்ெதற்காக, வசயற்மக நுண்ணறிவு அடிப்பமடயில் 

இயங்கும் ஆளில்ைா விைானத்மத உருொக்கியுள்ை இந்திய நிறுெனம் எது? 

அ. இந்திய அறிவியே் நிறுவனை் 

ஆ. அறிவியே் & பதாழிற்தமற ஆராய்ச்சிக் கழகை் 

இ. இந்திய பதாழிே்நுட்ப நிறுவனை், பைட்ராஸ்  

8.5% 
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ஈ. DRDO ஆய்வகை் 

 எதிரி நாட்டு ஆளில்ைா உைவு விைானங்கமை வசயலிழக்கச் வசய்யும் வசயற்மக நுண்ணறிவுத் (AI) 

வதாழினுட்பத்தில் இயங்கும் ஆளில்ைா விைானத்மத வைட்ராஸ் IIT ஆராய்ச்சிக்குழு ெடிெமைத்துள்ைது. 

இந்த ஆளில்ைா விைானம், ‘Rogue Drones’ என அமழக்கப்படுகிறது. 

 இவ்விைானம், எதிரி நாட்டு உைவு ஆளில்ைா விைானத்மதப் பின்வதாடர்ந்துவசன்று அதன் GPS நிரலில் 

ைாறுதல்கமை உருொக்கி, அதன் பாமதமய ைாற்றும் அல்ைது பாதுகாப்பாக தமரயிறங்கச்வசய்யும் 

திறனுமடயதாகும். அதுைட்டுமின்றி காெற்துமற கண்காணிப்பு, பிற பாதுகாப்பு வசயல்பாடுகளுக்கும் 

இந்தச் வசயற்மக நுண்ணறிவு ஆளில்ைா விைானத்மதப் பயன்படுத்த முடியும். 

7.வநருக்கடிக்குள்ைான இந்தியாவின் ஐந்தாெது வபரிய தனியார் துமற ெங்கி எது? 

அ. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி 

ஆ. YES வங்கி  

இ. IDFC முதே் வங்கி 

ஈ. பந்தன் வங்கி 

 ரிசர்வ் ெங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் மெக்கப்பட்டுள்ை YES ெங்கியின் ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்மத இந்திய 

ரிசர்வ் ெங்கி அண்மையில் வெளியிட்டது. பாரத ஸ்மடட் ெங்கி (SBI) YES ெங்கியில் முதலீடு வசய்து 

இந்த ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்தில் பங்மகற்கவுள்ைது என்றும் ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்தது. 

 மதமெயான மூைதனத்மத திரட்ட முடியாததால் YES ெங்கியின் நிதிநிமை படிப்படியாக சரிமெக் 

கண்டது. இந்நிமையில், YES ெங்கியிலிருந்து ொடிக்மகயாைர்கள் அதிகபட்சைாக `50,000 ைட்டுமை 

எடுக்கமுடியும் என ரிசர்வ் ெங்கி அறிவித்தது. YES ெங்கியின் நிர்ொகத்மதயும் தன்ெசம் எடுத்துக் 

வகாண்டுள்ை ரிசர்வ் ெங்கி, பாரத ஸ்மடட் ெங்கி (SBI) முன்னாள் தமைமைச் வசயல் அதிகாரி பிரசாந்த் 

குைாமர அதன் நிர்ொகியாக அறிவித்துள்ைது. 

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

COVID-19 மெரஸ் பாதிப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட வபாருைாதாரம் எது? 

அ. அபைாிக்கா 

ஆ. சீனாவின் மதவான் ைாகாணை் 

இ. ஐபராப்பிய ஒன்றியை்  

ஈ. ஜப்பான் 

 ஐ.நா’இன் ெர்த்தகம் ைற்றும் ெைர்ச்சி வதாடர்பான ைாநாட்டில் (UNCTAD) சீனாவில் பரவிய COVID-19 

மெரஸ் பாதிப்பால் உைகின் முன்னணி 15 வபாருைாதார நாடுகளில் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றிய ைதிப்பீடு 

வெளியிடப்பட்டது. COVID-19 மெரஸ் பாதிப்பால் சீனாவில் ஏற்பட்டுள்ை உற்பத்தி ைந்த நிமையால், 

உைக அைவில் சுைார் $50 பில்லியன் டாைர் அைவுக்கு ஏற்றுைதி ெர்த்தகம் பாதிக்கப்படும் என்று அதில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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 இதன்படி, இந்தியாவில் சுைார் $348 மில்லியன் டாைர் அைவுக்கு ெர்த்தகத்தில் பாதிப்மப ஏற்படுத்தும் 

என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அதிகபட்சைாக ஐமராப்பிய யூனியன் ($15.6 பில்லியன்), அவைரிக்கா ($5.8 

பில்லியன்), ஜப்பான் ($5.2 பில்லியன்), வதன்வகாரியா (3.8 பில்லியன்), மதொன் ($2.6 பில்லியன்) 

மபான்ற நாடுகளின் ெர்த்தகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

9.எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் புதிய தமைமை இயக்குநராக சிங்கப்பூமரச் சார்ந்த மடரன் டாங் (Daren 

Tang) பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ைார்? 

அ. உேக அறிவுசாா் பசாத்த நிறுவனை்  

ஆ. உேக சுங்க அமைப்பு 

இ. பன்னாட்டு பதாழிோைா் அமைப்பு 

ஈ. உேக நேவாழ்வு அமைப்பு 

 உைக அறிவுசார் வசாத்து நிறுெனத்தின் (World Intellectual Property Organization) ஒருங்கிமணப்புக் 

குழுொனது அண்மையில் சிங்கப்பூமரச் சார்ந்த மடரன் டாங்மக தமைமை இயக்குநர் பதவிக்கு 

பரிந்துமரத்தது. WIPO’இன் வபாது அமெ, ஒருங்கிமணப்புக் குழுவின் நியைனத்மத உறுதிப்படுத்தும்.  

 டாங், தற்மபாது சிங்கப்பூரின் அறிவுசார் வசாத்து அலுெைகத்தின் தமைமை நிர்ொகியாக பணியாற்றி 

ெருகிறார். தற்மபாமதய தமைமை இயக்குநராக பணியாற்றிெரும் பிரான்சிஸ் குர்ரி அெர்களின் 

பதவிக்காைம் எதிர்ெரும் வசப்டம்பர் ைாதத்தில் முடிெமடகிறது. 

10.சுதிர் பார்கொமெயடுத்து இந்தியாவின் புதிய தமைமை தகெைாமணயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைெர் 

யார்? 

அ. பிைே் ஜேன் 

ஆ. பிைே் ஜூே்கா  

இ. கஸ்தூாி ரங்கன் 

ஈ. பகாபாே சுவாைி 

 ைத்திய தகெைாமணயத்தின் புதிய தமைமை தகெைாமணயராக பிைல் ஜூல்கா (Bimal Julka) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். ைத்திய தகெைாமணயத்தின் தமைமை ஆமணயராக இருந்த சுதிர் பார்கொ 

கடந்த ஜன.11 அன்று ஓய்வுவபற்றார். தமைமை தகெைாமணயராக நியமிக்கப்பட்ட பிைல் ஜூல்காவுக்கு 

குடியரசுத்தமைெர் ைாளிமகயில் நடந்த பதவிமயற்பு விழாவில், குடியரசுத்தமைெர் ராம்நாத்மகாவிந்த் 

பதவிப்பிரைாணம் வசய்துமெத்தார். 

 புதிய தமைமை தகெைாமணயராக பிைல் ஜுல்கா வபாறுப்மபற்றமதத் வதாடர்ந்து, ைத்திய தகெல் 

ஆமணயத்தில் ஆமணயருக்வகன அனுைதிக்கப்பட்ட வைாத்த 11 இடங்களுள் தற்மபாது 5 ஆமணயர் 

பணியிடங்கள் ைட்டும் காலியாகவுள்ைன. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சர்ெமதச வபண்கள் நாமைவயாட்டி, ைத்திய தகெல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் வசன்மன பத்திரிமக 

தகெல் அலுெைகம் சார்பில், “ைகளிருக்கு அதிகாரைளித்தல் - சொல்களும், ொய்ப்புகளும்” என்பது 

பற்றிய கருத்தரங்கமும், கைந்துமரயாடலும் ஸ்ரீவபரும்புதூரில் உள்ை இமைஞர் மைம்பாட்டுக்கான 

இராஜீவ் காந்தி மதசிய நிறுெனத்தில் நமடவபற்றது. 

 மதனியில் அரசு சட்டக்கல்லூரி கட்டடத்துக்காக, முதைமைச்சர் பழனிசாமி, தமைமைச்வசயைகத்தில் 

நடந்த நிகழ்ச்சியில் காவணாலிக்காட்சிமூைைாக அடிக்கல் நாட்டினார். 

 நாகப்பட்டினம் ைாெட்டம், மெதாரண்யத்மத அடுத்த ஆறுகாட்டுத்துமறயில் `150 மகாடியில் மீன்பிடித் 

துமறமுகம் அமைக்க, அரசாங்க நிர்ொக அனுைதி ெழங்கப்பட்டுள்ைதாக தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் 

பழனிசாமி வதரிவித்துள்ைார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘சப்சார் குட்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் / யூனியன் பிரததசத்தின் பிரபலமான திருவிழாவாகும்? 

அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. மிதசாரம்  

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம் 

 ‘சப்சார் குட்’ என்பது மிதசாரம் மாநிலம் முழுவதும் க ாண்டாடப்படும் ஒரு பிரபலமான திருவிழாவாகும். 

வசந்த  ாலத்தத வரதவற்கும் த ாக்கில் இவ்விழா க ாண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாதவ அதனுடன் 

கதாடர்புதடய பல  லாசார நி ழ்வு ளுடன் மாநில மக் ள் அதனவரும் க ாண்டாடுகின்றனர். 

தசராவ் (பாரம்பரிய மூங்கில்  டனம்) உள்ளிட்ட  டன மற்றும் இதசநி ழ்வு ளில் மக் ள் அதனவரும் 

திரளா ப் பங்த ற்கின்றனர். 

2.அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் தமம்பட்ட ஆய்வு தள தமற்க ாள்ளும் நிறுவனத்தின் (IASST) 

அண்தமய ஆய்வின்படி, ‘Endophytic Actinobacteria’ஐ பயன்படுத்துவதன்மூலம் எந்தத் தாவரத்தில் தவதி 

உரத்தின் பயன்பாடு தள குதறக்  முடியும்? 

அ. கரும்பு 

ஆ. ததயிலல  

இ. பருத்தி 

ஈ. காப்பி 

 க ள ாத்தியில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத்தில் தமம்பட்ட ஆய்வு தள தமற்க ாள்ளும் 

நிறுவனத்தின் (IASST) ஆராய்ச்சியாளர் ள், ‘எண்தடாதபடிக் ஆக்டிதனாபாக்டீரியா’வில் பூஞ்தசக் 

 ாளான் வளர்ச்சிதய எதிர்க்கும் கசயற்கூறு ள் இருப்பததக்  ண்டறிந்துள்ளனர். ‘எண்தடாதபடிக் 

ஆக்டிதனாபாக்டீரியா’தவப் பயன்படுத்துவதன்மூலம், ததயிதலத்ததாட்டப்பயிரில், தவதியுரங் ளின் 

பயன்பாடு தளக் குதறக் முடியும் என்பததயும் அவர் ள்  ண்டறிந்துள்ளனர். 

 IASST என்பது அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் துதறயின்கீழ் இயங்கிவரும் ஒரு தன்னாட்சிமிக்  

நிறுவனமாகும். இக் ண்டுபிடிப்பு, பூச்சிக்க ால்லி பயன்பாட்தடக் குதறக் வும், இயற்த  முதறயில் 

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

3.அண்தமயில் எந்தத் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இந்தியப்பிரிவின் த வல் கதாடர்பு இயக்கு ரா  

பிபாஷா சக் ரவர்த்தி நியமிக் ப்பட்டார்? 

அ. அதமசான் 

ஆ. தபஸ்புக்  

இ. கூகிள் 

ஈ. லமக்தராசாப்ட் 
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 CISCO’இன் முன்னாள் நிர்வாகி பிபாஷா சக் ரவர்த்தி, சமீபத்தில், தபஸ்புக் இந்தியாவின் புதிய த வல் 

கதாடர்புத்ததலவரா  நியமிக் ப்பட்டார். தபஸ்புக் இந்தியாவில் த வல் கதாடர்பு இயக்கு ரா  தனது 

புதிய பாத்திரத்தின்கீழ், இந்தியாவில் கபருநிறுவன த வல் கதாடர்பு மற்றும் மக் ள் கதாடர்பு தள 

பிபாஷா சக் ரவர்த்தி வழி டத்துவார். தபஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய இரண்டின் இந்தியப் 

பிரிவு த வல் கதாடர்புத்துதறதயயும் அவதர த யாளுவார். 

4. ‘முழு மரபணு கதாடர்வரிதசயாக் ம்’ ஆராய்ச்சியுடன் கதாடர்புதடய துதற எது? 

அ. தேளாண்லம 

ஆ. மரபியல்  

இ. சுற்றுச்சூழல் 

ஈ. ஆற்றல் 

 ‘GenomeIndia: Cataloguing the Genetic Variation in Indians’ என்ற மரபணு ஆராய்ச்சித் திட்டத்தத, 3 

ஆண்டு  ாலத்திற்கு தமற்க ாள்வதற்கு, 20 நிறுவனங் ளுக்கு, உயிரித்கதாழில்நுட்பத்துதற அனுமதி 

தந்துள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ்,  ாட்டின் பலதரப்பட்ட மக் ள் சமூ த்தத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

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

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

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

5.அயல் ாட்டு பங் ளிப்பு தளப் கபறுவதற் ான ஓர் அதமப்பின் உரிதமகுறித்த, உச்சநீதிமன்றத்தின் 

அண்தமய தீர்ப்பின் பின்னணியில், FCRA என்பது எததக் குறிக்கிறது? 

அ. அயல்நாட்டு நாணய (ஒழுங்குமுலற) சட்டம் 

ஆ. அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுலற) சட்டம்  

இ. அயல்நாட்டு நாணய (உாிலமகள்) சட்டம் 

ஈ. அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (உாிலமகள்) சட்டம் 

 கபாது லனுக் ா , ‘ தடயதடப்பு’ மற்றும் ‘தவதலநிறுத்தம்’ தபான்ற நியாயமான எதிர்ப்பின் 

வழிமுதற தளக்க ாண்டு தபாராடும் கபாதுமக் தள ஆதரிக்கும் ஓர் அதமப்பு, அயல் ாட்டு நிதிதயப் 

கபறுவதற் ான நியாயமான உரிதமதய இழக்  முடியாது என இந்திய உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில் 

தீர்ப்பளித்தது. ஆனால், அரசியல்  ட்சி ளால், அயல் ாட்டு நிதிதயப் கபறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 

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

 டவடிக்த  ளுக்கு ஆளாகும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கதரிவித்துள்ளது. 

 அயல் ாட்டு நிதிப்பங் ளிப்தப ஏற்றுக்க ாள்வததயும் பயன்படுத்துவததயும்  ட்டுப்படுத்துவதற் ா , 

 டந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்தச்சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 
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6.அண்தமயில் மறுசீரதமக் ப்பட்ட, ததசிய தபரிடர் அபாயக் குதறப்புக் ான அதமப்பின் ததலவர் யார்? 

அ. மத்திய உள்துலற அலமச்சா்  

ஆ. மத்திய பாதுகாப்பு அலமச்சா் 

இ. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சா் 

ஈ. மத்திய நிதியலமச்சா் 

 ததசிய தபரிடர் அபாயக் குதறப்புக் ான அதமப்பின் (National Platform for Disaster Risk Reduction 

ததலவரா  மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித்சா நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். உள்துதற அதமச்ச த்தின் 

 ட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த அதமப்தப  டுவணரசு, முழுதமயா  மாற்றியதமத்துள்ளது. 

 NPDRR’இன் துதணத்ததலவர் ளா  உள்துதற அதமச்ச த்தில் உள்ள தபரிடர் தமலாண்தமக்குப் 

கபாறுப்பான இதணயதமச்சர் மற்றும் ததசிய தபரிடர் தமலாண்தம ஆதணயத்தின் துதணத் 

ததலவர் ள் ஆகிதயார் உள்ளனர்.மத்திய பாது ாப்பு அதமச்சர் இராஜ் ாத் சிங், மத்திய நிதியதமச்சர் 

நிர்மலா சீதாராமன், மத்திய கவளியுறவு அதமச்சர் கெய்சங் ர் உள்ளிட்தடார், இந்த அதமப்பின் பிற 

உறுப்பினர் ளா  நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

7.மத்திய கபண் ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்ச மானது எந்தப் பன்னாட்டு அதமப்தபாடு 

இதணந்து, “பணியின் எதிர் ாலம்: இந்தியாவின் கதாழிலாளர்பதடயில் கபண் ள்” என்ற விவாதத்தத 

ஏற்பாடு கசய்தது? 

அ. உலக ேங்கி  

ஆ. ஐ.நா. பபண்கள் 

இ. ஐக்கிய நாடுகள் அலே 

ஈ. பன்னாட்டுத் பதாழிலாளா் அலமப்பு 

 மத்திய கபண் ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்ச மானது உல  வங்கியுடன் இதணந்து 

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

ஏற்பாடு கசய்தது. உல  வங்கியின் இந்திய இயக்கு ர் Dr. ெுதனத்  மல் அ மதுவுடன் இதணந்து 

மத்திய கபண் ள் மற்றும் குழந்தத ள் தமம்பாட்டு அதமச்சர் ஸ்மிருதி ெூபின் இரானி இந்நி ழ்தவத் 

கதாடங்கிதவத்தார்.  டப்பாண்டு (2020) சர்வததச கபண் ள்  ாள் க ாண்டாட்ட நி ழ்வு ளின் ஒரு 

பகுதியா , வணி ம், அரசாங் ம், தனியார் மற்றும் சமூ  அதமப்பு ளில் கபண் ளின் சாததன தள 

க ளரவிக்கும் வத யில் இந்த நி ழ்வு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டிருந்தது. 

8.சர்வததச கபண் ள்  ாதளக் க ாண்டாடுவதற் ா  இந்திய இரயில்தவ துதற  டத்திய பரப்புதரயின் 

 ருப்கபாருள் என்ன? 

அ. Travel safely   ஆ. Each for Equal  

இ. We are with you   ஈ. He and She 
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 சர்வததச கபண் ள்  ாதளக் (மார்ச் 8) க ாண்டாடுவதற் ா  இந்திய இரயில்தவ மார்ச் 1-10 வதர 

பத்து  ாள் நீண்ட பரப்புதரதய  டத்திவருகிறது. பாலின சமத்துவத்ததக் குறிக்கும், ‘Each for Equal’ 

என்பது இப்பரப்புதரயின்  ருப்கபாருளாகும். கபண் சாததனயாளர் ளின் எழுச்சியூட்டும்  தத தள 

எடுத்துக்கூறும், #SheInspiresU என்றகவான்றிலும் இந்திய இரயில்தவ  வனம் கசலுத்தியது. இந்தப் 

பரப்புதரயின்கீழ், கபண் பயணி ளுக்கு பிரத்திதய  வசதி தள வழங் வும், இந்திய இரயில்தவயில் 

பணிபுரியும் கபண் ஊழியர் ளுக்கு அதி ாரம் வழங் வும்  டவடிக்த  ள் எடுக் ப்பட்டன. 

9. ‘மாணாக் ர்  லவாழ்வு அட்தட’ என்ற பள்ளி  லவாழ்வு  ல்வித்திட்டத்தத அண்தமயில் அறிமு ம் 

கசய்த மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீா்  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

 ெம்மு– ாஷ்மீரில், அரசுப்பள்ளி ளில் பயிலும் மாணவர் ளின் உடல் லம் மற்றும்  லவாழ்வுக் ா , 

‘மாணாக் ர்  லவாழ்வு அட்தட’ என்றகவாரு திட்டத்தத அந்த யூனியன் பிரததசத்தின் துதண நிதல 

ஆளு ர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு அண்தமயில் அறிமு ப்படுத்தினார்.  

 இந்தப்புதிய திட்டத்தின்மூலம், ஆண்டுததாறும் மாணாக் தர மருத்துவப்பரிதசாததனக்கு உட்படுத்தி, 

அவர் ளின் தடுப்பூசி விவரங் ள் அந்த அட்தடயில் பதியப்படும். மாணாக் ரின் உடல் லன்  ண் ா 

-ணிக் ப்படுவதால், த ாய் ள் பரவாமல் தடுக் லாம். 

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

தசாததனச்சாவடி ளா  அறிவிக் ப்பட்டன. த ாெடங் ா அதமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. நாகாலாந்து 

ஆ. தமற்கு ேங்கம்  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. தமகாலயா 

 இந்தியா-வங் ததச எல்தலயில் அதமந்துள்ள திரிபுராவின் ததல  ரமான அ ர்தலா மற்றும் தமற்கு 

வங் த்தின் த ாெடங் ா ஆகிய இரண்டும், கசல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங் ளுடன் இந்திய 

 ாட்டுக்குள் நுதழய அல்லது கவளிதயறுவதற்க ன அங்கீ ரிக் ப்பட்ட ததரவழி குடிவரவு தசாததன 

-ச்சாவடி ளா  அண்தமயில் அரசாங் த்தால் அறிவிக் ப்பட்டன. 

 உள்துதற அதமச்ச த்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, குடிவரவு பணிய த்தின்கீழ், அ ர்த்தலா மற்றும் 

த ாெடங் ாவிற்கு மூத்த குடிவரவு அதி ாரி ள் நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.  டவுச்சீட்டு (இந்தியாவுக்குள் 

நுதழதல்) விதி ள், 1950இன்கீழ் இந்தப்பதவி உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ் ாட்டின் திட்டக்குழு துதணத்ததலவரா  முன்னாள் அதமச்சர் C.கபான்தனயன் நியமனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ளார். இதற் ான உத்தரதவ திட்டம், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சி ள் துதற கூடுதல் 

ததலதமச்கசயலாளர் கெயஸ்ரீ ரகு ந்தன் கவளியிட்டார். தமிழ் ாட்டின் மாநில திட்டக்குழுவானது 

முதலதமச்சர் ததலதமயில் கசயல்பட்டு வருகிறது. 

 சர்வததச கபண் ள்  ாதள முன்னிட்டு த ாதவ - ஈதராடு இதடதய இயங்கும் விதரவு இரயிதல, 

கபண் ஊழியர் ள் இயக்கினர். 

  ாட்டிதலதய முதன்முதறயா  இந்திய உணவுக் ழ ம் சார்பில் தஞ்சாவூரில் `1.23 த ாடி கசலவில் 

‘உணவு அருங் ாட்சிய ம்’ அதமகிறது. 

 கபரம்பலூர் மாவட்டம், எதறயூர் சக் தர ஆதலயில் இதண மின்னுற்பத்தி நிதலயம் மற்றும் ஆதல 

 வீனமயமாக் ப்பட்ட பணி தள கசன்தனயில் உள்ள ததலதமச்கசயல த்திலிருந்து  ாகணாலிக் 

 ாட்சிமூலம் தமிழ் ாட்டின் முதலதமச்சர் பழனிசாமி திறந்துதவத்தார். 

 கசன்தன மா  ராட்சியும், ‘ஸ்டார்ட் இந்தியா’ அறக் ட்டதளயும் இதணந்து கசன்தனயில் கபாது 

மக் ளிதடதய  தலயுணர்தவ வளர்க்கும் வத யில், ‘ ண்ணகி  தல மாவட்டம்’ என்ற திட்டத்தத 

கதாடங்கியுள்ளன. தமிழ் ாட்டில் இந்தத்திட்டம் தமற்க ாள்ளப்பட்டுள்ள முதல்   ரம் கசன்தன. இது 

இந்தியாவிதலதய ஐந்தாவது   ரமாகும்.  தலதய கபாதுமக் ளிடம் க ாண்டுதசர்ப்பதும், அததன 

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

  டப்பாண்டுக் ான, ‘ஒளதவயார் விருது’ திருவண்ணாமதல மாவட்டத்ததச் சார்ந்த ரா. ண்ணகி 

என்பவருக்கு வழங் ப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு, `1 இலட்சத்துக் ான  ாதசாதல, 8 கிராம் தங் ப்பதக் ம், 

சான்றிதழ் ஆகியவற்தற தமிழ் ாட்டின் முதலதமச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார். 

 த ாயம்புத்தூதரச் சார்ந்த  ல்வியியல் பட்டதாரி மணி ண்டன் (27), புதுச்தசரியில் பிறந்து அரியலூர் 

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

திருச்சிராப்பள்ளிதயச் சார்ந்த  ல்லூரி மாணவர் த.ஆதராக்கிய ஆலிவர் இராசா ஆகிய மூவரும் 

தமிழ் ாடு அரசின் அ ரமுதலித்திட்ட இயக்  ம் சார்பில், “தூய தமிழ்ப்பற்றாளர்” விருதுக்கு மாநில 

அளவில் ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர் ள் மூவரும் யாரிடமும் தயக் மில்லாமல் தூய தமிதழதய 

பயன்படுத்தும் ஆர்வத்தினராவர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அறிமுகப்படுத்திய ைாநிை அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. கேரளா  

இ. ஜாா்ே்ேண்ட் 

ஈ. பீோா் 

 ககரள ைாநிைம், ‘I am also digital’ என்ற கபரளவிைான டிஜிட்டல் கல்வியறிவு குறித்த பரப்புலரலயத் 

ததாடங்கவுள்ளது. அது, ைாநிைத்தின் திட்டங்களால் விலளயும் பல்கேறு நன்லைகலள தபாதுைக்கள் 

அறிந்துதகாள்ேலத கநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ளது. 

 இந்தப் பரப்புலரலய, தகேல் ததாழில்நுட்பத் துலறயின்கீழ் இயங்கிேரும் ககரள எழுத்தறிவு திட்டம் 

ைற்றும் ககரள ைாநிை தகேல் ததாழினுட்பத்திட்டம் ஆகியலே இலைந்து ததாடங்கியுள்ளன. டிஜிட்டல் 

ததாழில்நுட்பம் குறித்து தபாதுைக்களுக்கு அறிவுறுத்துேதற்காக இப்பரப்புலர தபாதுைக்கள் பங்ககற்கும் 

விதத்தில் ததாடங்கப்படும். இப்பரப்புலர, திருேனந்தபுரம் ைாநகராட்சியில் முன்கனாட்ட அடிப்பலடயில் 

ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

2.அண்லையில் எந்நகரத்தில், புதுப்பிக்கப்பட்ட, ‘விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது குறித்த 

நிலனவுச்சின்னம்’ இந்திய இராணுேத்தால் திறந்து லேக்கப்பட்டது? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்பப 

இ. நாே்பூா் 

ஈ. பபங்ேளூரு  

 இந்திய இராணுேத்தின் விநிகயாகம் ைற்றும் கபாக்குேரத்துப் பலடயின் தலைலை இயக்குநரால் 

அண்லையில், தபங்களூருவில், புதுப்பிக்கப்பட்ட, ‘விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது 

குறித்த நிலனவுச்சின்னம்’ திறந்து லேக்கப்பட்டது. இந்த நிலனவுச்சின்னம், இந்திய இராணுேத்தின் 

கழுலதகள் ைற்றும் குதிலரகளின் பங்களிப்பு ைற்றும் கெலேலய (குறிப்பாக இையைலையில் நடந்த 

கபாரின்கபாது) குறிக்கிறது. 

 இந்த நிலனவுச்சின்னம், இந்திய இராணுேத்தில் விைங்குகள் ேகித்த பங்லக எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

கைலும், ஒவ்கோர் ஆண்டும் தெப்.26 அன்று விைங்குமூைம் தபாருட்கலளக் தகாண்டுதெல்ேது குறித்த 

நிலனவுநாளாக (Animal Transport Remembrance Day) அனுெரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. 
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3.அண்லையில் தேளியிடப்பட்ட, ‘Adventures of a Daredevil Democrat’ என்ற நூல், எந்த முன்னாள் 

முதைலைச்ெரின் கலதலய விேரிக்கிறது? 

அ. பசல்வி.பஜ.பஜயலலிதா 

ஆ. மு.ேருணாநிதி 

இ. பிஜூ பட்நாயே்  

ஈ. C அச்சுத கமனன் 

 ஒடிொ ைாநிைத்தின் முன்னாள் முதைலைச்ெர் பிஜு பட்நாயக்கின் ோழ்க்லக ைற்றும் பணிகள் குறித்த 

சித்திர நூல் ஒன்லற அம்ைாநிைத்தின் தற்கபாலதய முதைலைச்ெரும், பிஜு பட்நாயக்கின் ைகனுைான 

நவீன் பட்நாயக்கால் அண்லையில் தேளியிடப்பட்டது. இந்நூல் தேளியீட்டு நிகழ்வில், பை கட்சிகளின் 

மூத்த அரசியல் தலைேர்கள் கைந்துதகாண்டனர். பிஜு பட்நாயக்கின் 104ஆேது பிறந்தநாலள ஒடிொ 

ைாநிை அரசு தகாண்டாடியது. ஒடிொ ைாநிை அரொங்கம், பிஜு பட்நாயக்கின் பிறந்தநாளான ைார்ச்.5ஆம் 

கததிலய, ‘பஞ்ொயத்து ராஜ் தேற்றிநாள்’ எனக் தகாண்டாடுகிறது. 

4.தீவிர கைாெடிப்புைனாய்வு அலுேைகத்திற்கான விொரலைக் லககயட்லட தயாரிப்பதற்காக, ெமீபத்தில் 

அலைக்கப்பட்ட உயர்ைட்டக்குழுவின் தலைேர் யார்? 

அ. N K சிங் 

ஆ. U K சின்ஹா 

இ. இஞ்பசட்டி சீனிவாஸ்  

ஈ. தபன் கர 

 தீவிர கைாெடிப்புைனாய்வு அலுேைகத்திற்கான விொரலைக் லககயட்லட தயாரிப்பதற்காக, ெமீபத்தில் 

12 உறுப்பினர்கள்தகாண்ட ஓர் உயர்ைட்டக்குழுலே அரொங்கம் அலைத்தது. தபருநிறுேன விேகார 

அலைச்ெகம் அண்லையில் தேளியிட்ட உத்தரவின்படி, தபருநிறுேன விேகாரச் தெயைாளர் இஞ்தெட்டி 

சீனிோஸ் இக்குழுவின் தலைேராக இருப்பார். தெல்ோக்காளர் குற்றங்களுக்கு எதிராக பயனுள்ள 

விொரலைகள் ைற்றும் ஆய்வுகள் தெய்ேதற்கான விரிோன லககயட்லட இந்தக் குழு உருோக்கும். 

5.ெமீபத்தில், ‘நாரி ெக்தி புரஸ்கர்’ விருலதப்தபற்ற அேனி ெதுர்கேதி, பாேனா காந்த் ைற்றும் கைாகனா 

சிங் ஜிதர்ோல் ஆகிகயார் எந்தத் ததாழிற்துலறயுன் ததாடர்புலடயேர்கள்? 

அ. விபளயாட்டு வீராங்ேபனேள் 

ஆ. கபாா் விமானிேள்  

இ. இராணுவ அதிோாிேள் 

ஈ. ேடற்பபட மீோமன்ேள் 

 ெர்ேகதெ தபண்கள் நாலள முன்னிட்டு, குடியரசுத்தலைேர் இராம்நாத் ககாவிந்த், அண்லையில், 

இந்திய விைானப்பலடயின் முதல் தபண் கபார் விைானிகளான அேனி ெதுர்கேதி, போனா காந்த் 

ைற்றும் கைாகனா ஜிதர்ோல் உள்ளிட்ட தைாத்தம் 15 கபருக்கு, “தபண்கள் ெக்தி விருது“ ேழங்கினார்.  
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 விைானப்பலடயின் கபார்ப்பிரிவில் கொதலன அடிப்பலடயில் தபண்கலள கெர்த்துக்தகாள்ள ைத்திய 

அரசு முடிதேடுத்த பிறகு, இேர்கள் மூேரும் இந்திய விைானப்பலடயின் கபார் விைானப்பலடப்பிரிவில் 

கெர்த்துக்தகாள்ளப்பட்டனர். இேர்கள், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் MIG-21 இரக விைானத்லத தனியாக 

இயக்கியதன்மூைம் இந்தியாவின் முதைாேது தபண் கபார் விைானிகள் என்ற சிறப்லபப்தபற்றனர். 

6.குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுேனங்கள் அலைச்ெகத்தால் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட, ‘தபண் ததாழில்முலன 

-கோர்கலள கைம்படுத்துேது குறித்த ைாநாடு’ நலடதபற்ற இடம் எது? 

அ. போச்சின் 

ஆ. பசன்பன 

இ. பஹதராபாத் 

ஈ. புது தில்லி  

 FICCI-flo, CII ைற்றும் இந்தியா SME ைன்றம் கபான்ற பல்கேறு ததாழிற்துலற அலைப்புகளுடன் 

இலைந்து குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுேனங்கள் (MSME) அலைச்ெகம், ‘தபண் ததாழில்முலனகோலர 

கைம்படுத்துேது குறித்த மூன்று நாள் ைாநாட்லட நடத்தியது. ைத்திய MSME அலைச்ெர் நிதின் கட்கரி, 

இந்தைாநாட்லடயும், ‘தபண் ததாழில்முலனகோலர கைம்படுத்துேதற்கான உகந்த ேணிகச்சூழல் 

அலைப்லப உருோக்குதல்’ குறித்த குழு விோதத்லதயும் ததாடங்கிலேத்தார். இதில், நாட்டின் 

அலனத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் 300’க்கும் கைற்பட்ட தபண் ததாழில்முலனகோர்கள் பங்ககற்றனர். 

7.தபண் அறிவியைாளர் திட்டம் C (KIRAN IPR) ைற்றும் அறிவியல் கஜாதி ஆகிய இரண்டும், எந்த ைத்திய 

அலைச்ெகத்தின் திட்டங்களாகும்? 

அ. பபண்ேள் மற்றும் குழந்பதேள் கமம்பாட்டு அபமச்சேம் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அபமச்சேம்  

இ. மனிதவள கமம்பாட்டு அபமச்சேம் 

ஈ. திறன் கமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முபனவு அபமச்சேம் 

 ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அலைச்ெர் ஹர்ஷ் ேர்தன், 011-26565285 என்றதோரு புதிய 

உதவி எண்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். அது, ைாைவிகள், தபண் ஆராய்ச்சியாளர்கள், தபண் 

ததாழில்முலனகோர்கள் ைற்றும் அறிவியைாளர்களுக்கு அேர்களின் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப 

அலைச்ெகத்தின் திட்டங்கள் ததாடர்பான ககள்விகளுக்கு விலடதபற உதவுேலத கநாக்கைாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 தபண் அறிவியைாளர் திட்டம் சி (KIRAN IPR) ைற்றும் புதிதாக ததாடங்கப்பட்ட அறிவியல் கஜாதி திட்டம் 

ஆகிய இரண்டும் அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அலைச்ெகத்தின் திட்டங்களாகும். அறிவியல் கஜாதி 

திட்டத்தின்கீழ், கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபண்டிர்க்கு IIT’கள், NIT’கள் & பிற முன்னணி நிறுேனங்களில் 

நடக்கும் அறிவியல் முகாம்களில் கைந்துதகாள்ள உதவிகள் ேழங்கப்படும். 
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8.அண்லையில் காைைான ஹன்ஸ் ராஜ் பரத்ோஜ், எந்த இைாக்காவின் முன்னாள் ைத்திய அலைச்ெராக 

இருந்தார்? 

அ. பாதுோப்பு 

ஆ. சட்டம் மற்றும் நீதி  

இ. நிதி 

ஈ. பவளியுறவு 

 இந்திய கதசிய காங்கிரலைச் ொர்ந்த இந்திய அரசியல்ோதியான ஹன்ஸ் ராஜ் பரத்ோஜ், ெமீபத்தில் 

காைைானார். அேர், 5 ஆண்டுகாைத்திற்கு ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதித்துலற அலைச்ெராகவும், ஒன்பது 

ஆண்டுகாைத்திற்கு இலையலைச்ெராகவும் இருந்தார். அேர், இந்தியாவில் கிராைப்புற நீதிைன்றங்கள் 

(கிராை நியாயாையங்கள்) என்ற கருத்லத அறிமுகப்படுத்தினார். கர்நாடகம் & ககரள ைாநிைத்தின் 

ஆளுநராகவும் அேர் பணியாற்றியுள்ளார். 

9. 150 ரஞ்சிக்ககாப்லபப் கபாட்டிகளில் விலளயாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் யார்? 

அ. திகனஷ் ோா்த்திே் 

ஆ. பாா்த்திவ் பகடல் 

இ. வாசிம் ஜாபா்  

ஈ. இா்பான் பதான் 

 150 ரஞ்சிக்ககாப்லபப் கபாட்டிகளில் விலளயாடிய முதல் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் - முன்னாள் இந்திய 

ததாடக்க ஆட்டக்காரர் ோசிம் ஜாபர் ஆோர். ரஞ்சிக்ககாப்லப ேரைாற்றில் அதிக இரன்கள் எடுத்த வீரர் 

ஆோர். அலனத்து ேலகயான விலளயாட்டுகளிலிருந்தும் ஓய்வுதபறுேதாக அறிவித்த காரைத்தால், 

ஜாபர் ெமீபத்திய தெய்திகளில் இடம்தபற்றார். அேர், 50.67 ெராெரியுடன் 19,410 இரன்கள் எடுத்துள்ளார். 

ஜாபர் தனது முதல் தர கிரிக்தகட் ோழ்க்லகயில், 57 ெதங்கலளயும் 91 அலரெதங்கலளயும் அடித்தார். 

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

விலளயாட்டு ஆளுலை யார்? 

அ. P V சிந்து 

ஆ. கமாி கோம் 

இ. டூட்டி சந்த்  

ஈ. ஹிமா தாஸ் 

 புது தில்லியில் நலடதபற்ற நடப்பாண்டு (2020) ‘Business Line Changemaker’ விருதுகள் ேழங்கும் 

விழாவின்கபாது, ெமுதாயத்தில் தபருைாற்றத்லதக்தகாண்டுேந்ததற்காக, இந்திய தடகள வீராங்கலன 

டூட்டீ ெந்த், ISRO (இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லையம்) உடன் இலைந்து நடப்பாண்டுக்கான (2020) 

‘Changemaker’ விருலதப் தபற்றுக்தகாண்டார். 
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 100 மீ., ஓட்டப்பந்தயத்லத தேறும் 11.22 வினாடிகளில் முடித்து கதசிய ொதலன பலடத்தேராோர் டூட்டீ 

ெந்த். தற்கபாது, கடாக்கிகயா 2020 ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்கு தகுதிதபறுேதற்கான பயிற்சிலய டூட்டீ ெந்த் 

கைற்தகாண்டுேருகிறார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் ஏப்.1 முதல் தெப்.30 ேலர ைக்கள்ததாலக கைக்தகடுப்பு நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு 

அரசு அறிவித்துள்ளது. இக்கைக்தகடுப்பின்கபாது 31 ககள்விகள் ககட்கப்பட்டு அதற்கான பதில்கலள 

பதிவுதெய்யகேண்டும். அதில், முதல் 5 ககள்விகள் வீடு ததாடர்புலடயதாக இருக்கும். 6 ைற்றும் 7ஆேது 

ககள்விகள், அந்த வீடு, ேசிப்பதற்கு பகுதியாக அல்ைது முழுலையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா? என்பது 

பற்றியும், 8-10ஆேது ககள்விகள் வீட்டின் தலைேலர பற்றியும், 11-31ஆேது ககள்விகள் வீட்டிலிருக்கும் 

ேெதிகள், தபாருட்கள், ொதனங்கள் பற்றியதாகவும் இருக்கும். 

 தமிழ்நாட்டில் உள்ள கலடகள், நிறுேனங்களின் தபயர்ப்பைலககளில் தமிழ் முதன்லையாக இருக்க 

கேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

o தமிழ்நாட்டிலுள்ள அலனத்து கலடகள், ேணிக நிறுேனங்கள் ைற்றும் உைேகங்களின் 

தபயர்ப்பைலக தமிழில் இருக்ககேண்டும் என அரொலைகள் எண் – 3312, நாள் 

29.12.1983 ைற்றும் அரொலை எண் 499, நாள் 29.12.1984ஆம் ஆண்டிலிருந்து முலறகய 

1948ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கலடகள் ைற்றும் நிறுேனங்கள் விதிகளிலும், 1959ஆம் ஆண்டு 

தமிழ்நாடு உைேகங்கள் விதிகளிலும் திருத்தங்கள் கைற்தகாள்ளப்பட்டு நலடமுலறபடுத் 

-தப்பட்டு ேருகிறது. 

o கைற்படி அரொலைகளின்படி கலடகள், ேணிக நிறுேனங்கள் ைற்றும் உைேகங்களின் 

தபயர்ப்பைலகயில் தமிழ் எழுத்துக்கள் முதன்லையாக இருக்ககேண்டும். பிற தைாழிகள் 

தபயர்ப்பைலகயில் பயன்படுத்தப்பட்டால், ஆங்கிை தைாழி இரண்டாேது இடத்திலும் பிற 

தைாழிகள் மூன்றாேது இடத்திலும் இருக்ககேண்டும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

விழிப்புணர்லைப் பரப்புைலத ப ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது? 

அ. கால் மற்றும் வாய் ந ாய் 

ஆ. ககாநரானா வவரஸ்  

இ. பன்றிக் காய்ச்சல் 

ஈ. மநலாியா 

 சகாபரானா லைரசுக்கு எதிராக எடுக்க பைண்டிய முன்சனச்சரிக்லககள் குறித்து விழிப்புணர்லைப் 

பரப்புைதற்காக பஞ்சாப் மாநில அரசாங்கம், அண்லமயில், “Cova Punjab” என்ற அலலபபசி சசயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தச்சசயலிலய, மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப லத்துலறயுடன் இலணந்து 

அம்மாநிலத்தின் அரசு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் குலறதீர் துலற உருைாக்கியுள்ளது.  

 இந்தச்சசயலியில், அரசால் ைழங்கப்பட்ட ப ாய்த்சதாற்று அறிகுறிகலள சரிபார்த்துக்சகாள்ைதற்கான 

ைசதியும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பமலும், அருகிலுள்ள மருத்துைமலனலயயும் இது பரிந்துலரக்கிறது. 

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

அ. புலனாய்வுப் பணியகம் 

ஆ. பாதுகாப்புப் புலனாய்வு அவமப்பு  

இ. மத்திய புலனாய்வுப் பிாிவு 

ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிாிவு 

 Lt.Gen KJS தில்லான், முப்பலடக்கும் தகைல் பசகரிக்கும் பாதுகாப்புப்புலனாய்வு அலமப்பின் தலலலம 

இயக்கு ராகவும், ஒருங்கிலணந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் (புலனாய்வு) துலணத்தலலைராகவும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அைர், இராணுைத்தின் 15ஆைது பிரிவின் முன்னாள் தலலைராக இருந்தார். 

இந்நியமனத்தின்மூலம், Lt. General AS பபடிலய அடுத்து KJS தில்லான் இப்பதவிக்கு ைந்துள்ளார். 

முப்பலடகளிலிருந்தும் உளவுத்துலற தகைல்கலள லகயாளுைபத இப்பதவிக்கான சபாறுப்பாகும். 

3. ‘ஷாதி பாக்யா திட்டம்’ என்பது எந்த மாநிலத்தின் திட்டமாக இருந்தது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. கா் ாடகம்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 கர் ாடக மாநில அரசு, அண்லமயில், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் அம்மாநிலத்தில் சதாடங்கப்பட்ட, ‘ஷாதி 

பாக்யா திட்டத்லத’ நிறுத்தியது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், இசுலாமிய மணப்சபண்களுக்கு, ஆதார் மற்றும் 

ைறுலமக் பகாட்டுக்குக் கீழுள்ள குடும்பத்தினருக்கான அட்லடகலளச் சமர்ப்பிக்கும்பபாது திருமணச் 
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சசலவுகளுக்காக `50,000 நிதியுதவி ைழங்கப்பட்டுைந்தது. இந்தத்திட்டத்திற்காக, முந்லதய கூட்டணி 

அரசு, `60 பகாடி நிதி ஒதுக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

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

திட்டத்தில், அண்லமயில் பதினாறாைது உறுப்பினராக இலணந்த  ாடு எது? 

அ. கசனகல் 

ஆ. தி காம்பியா  

இ. கானா 

ஈ. சாம்பியா 

 சதாலலத்சதாடர்பு ஆபலாசகர்கள் இந்தியா லிமிசடட் (TCIL) ஆனது, அண்லமயில், இந்திய சைளியுறவு 

அலமச்சகத்தின் இ-வித்யபாரதி மற்றும் இ-ஆபராக்கியபாரதி (e-VBAB) ைலலயலமப்புத் திட்டத்தில் 

காம்பியாலை பங்பகற்கச் சசய்ைதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டது. 

 இத்திட்டத்தில் பங்பகற்கும் பதினாறாம்  ாடு காம்பியா ஆகும். TCIL என்பது e-VBAB ைலலயலமப்புத் 

திட்டத்லதச் சசயல்படுத்தும் நிறுைனமாகும். இது, ஆப்பிரிக்க  ாடுகளுக்கு சதாலலமருத்துைம் மற்றும் 

சதாலலதூர கல்விச்பசலைகலள ைழங்குைலத ப ாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

5.தாராமதி & பிபரமாமதியின் கல்லலறகள், எந்த இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரபதசத்தில் உள்ளன? 

அ. புது தில்லி 

ஆ. உத்தரபிரநதசம் 

இ. கதலுங்கானா  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 குதுப் ஷாகி கல்லலற ைளாகத்திற்குள் உள்ள தாராமதி & பிபரமாமதி ஆகிபயாரின் கல்லலறகளுக்கு 

அசமரிக்கா ைழங்கிய நிதியுதவித்திட்டம் நிலறைலடந்ததாக இந்தியாவுக்கான அசமரிக்க தூதுைர் 

சகன்னத் ஜஸ்டர் அறிவித்தார். 

 இவ்விரு கல்லலறகளும், சதலுங்கானாவின் தலல கரமான லைதராபாத்தில் அலமந்துள்ள 17ஆம் 

நூற்றாண்லடச் சார்ந்த கல்லலறகளாகும். கடந்த 2019 பிப்ரைரியில், அகா கான் அறக்கட்டலளயுடன் 

கூட்டிலணந்து கலாசார பாதுகாப்பிற்கான தூதர்கள் நிதியத்தின்மூலம் அசமரிக்க தூதர் சகன்னத் 

ஜஸ்டர், $103,000 மானியத்லத அறிவித்தார். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டில், கல்லலற கட்டலமப்புகலள 

ைலரபடமாக்குைதற்கும் ஆைணப்படுத்துைதற்கும் இபதபபான்ற மானியத்லத அலை சபற்றன. 

6. டப்பாண்டு (2020) சர்ைபதச சபண்கள்  ாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Think Equal, Build Smart, Innovate for Change 

ஆ. I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights  

இ. Time is now: Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives 
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ஈ. Role of Women in Addressing Climate Change 

 ஆண்டுபதாறும் மார்ச் 8 அன்று சர்ைபதச சபண்கள்  ாள் உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “I 

am Generation Equality: Realizing Women’s Rights” என்பது  டப்பாண்டில் ைரும் இந் ாளுக்கான, 

கருப்சபாருளாகும். இக்கருப்சபாருள், ஐக்கிய  ாடுகளின் சபண்கள் அலமப்பின், “Generation Equality” 

என்ற பரப்புலரக் கருப்சபாருளுக்கு இணங்க உள்ளது. 

 இந் ாள், சபய்ஜிங்கில், சபண்கள் பற்றிய  ான்காைது உலக மா ாட்டில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சபய்ஜிங் 

பிரகடனம் மற்றும் சசயல்பாட்டுக்கான தளத்தின் 25ஆைது ஆண்டு நிலறலைக்குறிக்கிறது. “Each For 

Equal” என்பது இந் ாளில் பமற்சகாள்ளப்படும் பரப்புலரக்கான கருப்சபாருளாகும். 

7.அங்கிதா சரய்னா சதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ. பூப்ப ்து 

ஆ. கடன்னிஸ்  

இ. ஸ்குவாஷ் 

ஈ. நடபிள் கடன்னிஸ் 

 அங்கிதா சரய்னாவின் அபார இரட்லட சைற்றியால் முதன்முலறயாக சபடபரஷன் பகாப்லப 

சடன்னிஸ் பபாட்டியில் உலக சுற்றுக்கு இந்தியா தகுதிசபற்று ைரலாறு பலடத்துள்ளது. துபாயில் 

 லடசபற்ற ஆட்டத்தில் சீனா, இந்தியா, சதன்சகாரியா, இந்பதாபனசியா, லதைான், உஸ்சபகிஸ்தான் 

உள்ளிட்ட மகளிர் அணிகள் கலந்துசகாண்டன. இதில் சீனாவிடம் மட்டும் இந்தியா பதால்விகண்டது. 

உஸ்சபகிஸ்தான், சதன்சகாரியா, சீனலதபப உள்ளிட்ட அணிகலள வீழ்த்தியது. இரட்லடயர் பிரிவில், 

சானியா மிர்சா இந்தியாலை பிரதிநிதித்துைப்படுத்தினார். 

8. ICC சபண்கள் T20 உலகக்பகாப்லப அணியில் இடம்சபற்ற ஒபர இந்திய வீராங்கலன யார்? 

அ. ஹா்மன்பிாீத் ககளா் 

ஆ. ஷபாலி வா்மா 

இ. பூனம் யாதவ்  

ஈ. ஸ்மிருதி ம ்தனா 

 T20 உலகக்பகாப்லப சதாடருக்கான ICC-XI அணியில் இந்திய வீராங்கலன பூனம் யாதவ் மட்டும் 

இடம்பிடித்துள்ளார். 12ஆைது வீராங்கலனயாக இந்தியாவின் ஷபாலி ைர்மா பதர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளார். 
பூனம் யாதவ், சமாத்தம் 10 விக்சகட் எடுத்திருந்தார். ஆஸ்திபரலியாவுக்கு எதிரான லீக் பபாட்டியில் 4 

விக்சகட் வீழ்த்தி, சதாடலர சைற்றியுடன் சதாடங்க உதவினார். மற்சறாரு இந்திய வீராங்கலனயான 

ஷபாலி ைர்மா, சமாத்தம் 163 ரன்கள் குவித்து, ICC T20 தரைரிலசயில் முதலிடத்லத எட்டினார். 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 13  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

9. “மிஷன் சக்தி” என்றலழக்கப்படும் சுயவுதவிக்குழுவுக்கு, பிரத்பயகத் துலறசயான்லற அலமப்பதற்கு 

முடிவுசசய்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. நமற்கு வங்கம் 

ஆ. நகரளா 

இ. ஒடிசா  

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம் 

 ஒடிசா மாநில முதலலமச்சர்  வீன் பட் ாயக், அண்லமயில், “மிஷன் சக்தி” என்றலழக்கப்படும் சுய 

உதவிக்குழுவுக்கு பிரத்பயகத் துலறசயான்லற அலமக்கும் முதல் மாநிலமாக ஒடிசா இருக்கும் என்று 

அறிவித்தார். இந்தப்பிரத்பயகத் துலறயுடன் கூடுதலாக, மாநிலத்தின் அலனத்து தாய்மார்கள் மற்றும் 

குழந்லதகளின் ஊட்டச்சத்து பமம்பாட்லட லமயமாகக்சகாண்ட ஓர் ஊட்டச்சத்துத்திட்டத்லதயும் அந்த 

மாநில அரசு அண்லமயில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

10.பதர்தல் முலறபகடுகலளத் தடுப்பதற்கான, ‘NIGHA’ என்னும் அலலபபசி சசயலி (app) என்பது எந்த 

மாநிலத்தின் முன்சனடுப்பாகும்? 

அ. பஞ்சாப் 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஆ ்திர பிரநதசம்  

 ஆந்திர பிரபதச மாநில அரசு, அண்லமயில், ‘NIGHA’ என்னும் ஓர் சசயலிலய அறிமுகப்படுத்தியது. இது, 

பதர்தலின்பபாது ஏற்படும் முலறபகடுகலளத் தடுப்பலத ப ாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. இச்சசயலியின் 

மூலம், எந்தசைாரு  பரும், பரப்புலரயின்பபாதான ஊழல் அல்லது முலறபகடுகள் குறித்து புகார்கலள 

பதிவுசசய்யலாம். சபாதுமக்களால் அனுப்பப்படும் நிழற்படங்கள், ஒலிக்பகாப்பு அல்லது காசணாளிப் 

பதிவுகளுடன், அதற்குரிய  டைடிக்லககள் அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சசன்லனயில் மா கர பபருந்துகள் ைருைலத பயணிகள் அறிந்துசகாள்ளும் ைலகயில், ‘சபலா’ என்ற 

புதிய சசயலி அறிமுகம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பயணிகள், பபருந்துகளின் ைருலக, ைழித்தட 

நிறுத்தங்கள், எவ்ைளவு ப ரத்துக்குள் ைரும் பபான்ற விைரங்கலள சதரிந்துசகாள்ளமுடியும். 

 உலகளாவிய சிறந்த உயர்கல்வி நிறுைனங்களின் QS தரைரிலசப்பட்டியலில் சசன்லன அண்ணா 

பல்கலலக்கழகம் கடந்த ஆண்லடவிட 24 இடங்கள் முன்பனறி 373ஆைது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது. 

இபதபபால், சமட்ராஸ் IIT’உம் 7 இடங்கள் முன்பனறி, 88ஆைது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அனைத்து சேமிப்பு வங்கி கணக்குகளுக்குமாை குனைந்தபட்ே இருப்புத்ததானக சதனவனை தள்ளுபடி 

தேய்த இந்திை தபாதுத்துனை வங்கி எது? 

அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி 

ஆ. பாரே ஸ்தேே் வங்கி  

இ. யூனியன் தபங்க் ஆப் இந்ேியா 

ஈ. கனரா வங்கி 

 பாரத ஸ்சேட் வங்கியில் (SBI) 44.51 சகாடி சேமிப்புக்கணக்குகள் உள்ளை. தமட்சரா நகரங்களில் `3 

ஆயிரமும், இதர நகரங்களில் `2 ஆயிரமும், ஊரக பகுதிகளில் ஆயிரம் ரூபாயும் இந்தக்கணக்குகளில் 

குனைந்தபட்ே இருப்பு னவத்திருக்க சவண்டியிருந்தது. அப்படி னவத்திருக்காவிட்ோல், `5 முதல் `15 

வனர (வரிகள் தனி) அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நினையில், எல்ைா சேமிப்புக்கணக்குகளிலும் 

குனைந்தபட்ே இருப்னப னவத்திருக்க சதனவயில்னை எை பாரத ஸ்சேட் வங்கி அறிவித்துள்ளது.  

 குறுந்தகவல் (SMS) அனுப்புவதற்காை கட்ேணமும் இரத்துதேய்ைப்பட்டுள்ளது. அசதசவனள, சேமிப்புக் 

கணக்குக்காை வட்டி விகிதத்னத ஒசர மாதிரிைாக 3 ேதவீதமாக குனைத்துள்ளது. அதுசபால், பல்சவறு 

காை அளவிைாை னவப்புநிதி திட்ேங்களுக்காை வட்டி விகிதங்கனளயும் 0.15% வனர குனைத்துள்ளது. 

2.உைக தபாருளாதார மன்ைம் (World Economic Forum) தைது புதிை 115 இளம் ேர்வசதேத் தனைவர்களின் 

பட்டிைனை தவளியிட்ேது. இப்பட்டிைலில் இேம்தபற்றுள்ள இந்திைர்களின் எண்ணிக்னக? 

அ. இரண்டு 

ஆ. ஐந்து  

இ. பே்து 

ஈ. பேினான்கு 

 உைக தபாருளாதார மன்ைம் (WEF) தைது புதிை 115 இளம் ேர்வசதேத்தனைவர்களின் பட்டிைனை 

தவளியிட்டுள்ளது. இந்தப்பட்டிைலின்படி, 52 நாடுகனளச்சேர்ந்த நாற்பது வைதிற்குட்பட்ே இந்த இளம் 

உைகளாவிை தனைவர்கள், உைகத்னதசை மாற்றும் சநாக்கில் அந்தந்தத் துனைகளில் பணிைாற்றி 

வருகிைார்கள்; சமலும் அவர்கள், “மாற்ைத்னத உருவாக்குபவர்கள்” என்று அனைக்கப்படுகிைார்கள்.  

 னபஜூ வகுப்புகளின் நிறுவைர் னபஜூ இரவீந்திரன், தோமசோவின் இனண நிறுவைர் தகளரவ் 

குப்தா, தாரா சிங் வச்ேனி (அந்தாரா சீனிைர் லிவிங்கின் தனைனமச் தேைல் அதிகாரி), விைதி முத்சரஜா 

(விைதி ஆர்கானிக்ஸ் லிட்’இை சமைாண்னம இைக்குநர் மற்றும் தனைனமச் தேைல் அதிகாரி) மற்றும் 

ஸ்வபன் சமரா (தனைனமச் தேைல் அதிகாரி, IORA சுற்றுச்சூைல் தீர்வுகள்) ஆகிை ஐந்து இந்திைர்களின் 

தபைர்கள் இந்தப் தபருனமமிகு பட்டிைலில் இேம்தபற்றுள்ளை.  
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3.ஸ்ோக்ச ாம் பன்ைாட்டு அனமதி ஆராய்ச்சி நிறுவைத்தின் (SIPRI) புதிை தரவுகளின்படி, கேந்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில், அதிக அளவில் ஆயுதங்கனள ஏற்றுமதி தேய்த நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

ஆ. இரஷ்யா 

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. சீனா 

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

ஆண்டுகளில் (2015-2019) அதிக அளவில் ஆயுதங்கனள ஏற்றுமதி தேய்த நாோக ஐக்கிை அதமரிக்க 

நாடுகள் உள்ளது. அதன் ஏற்றுமதி 23% அதிகரித்து, அனைத்துைக ஆயுத ஏற்றுமதியில் 36 ேதவீதமாக 

உள்ளது. ஐக்கிை அதமரிக்க நாடுகளின் ஆயுத ஏற்றுமதியில் ேரிபாதி மத்திை கிைக்கு நாடுகளுக்குச் 

தேன்ைதாகக் கூைப்படுகிைது. 

 அனதத்ததாேர்ந்த இேங்களில் இரஷ்ைா, பிரான்ஸ், தஜர்மனி மற்றும் சீைா ஆகிை நாடுகள் உள்ளை. 

இந்திைாவுக்காை விற்பனையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்ே காரணத்தால் ரஷ்ைாவிலிருந்தாை ஆயுத இைக்குமதி 

18% அளவுக்கு குனைந்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வனர, ேர்வசதே ஆயுத 

ஏற்றுமதிைாைது அதற்கு முந்னதை ஐந்தாண்டுகனள ஒப்பிடுனகயில் 5.5% அதிகரித்துள்ளது. 

4. COVID-19’க்கு எதிராக அனைத்து வணிக ேமூகத்னதயும் திரட்டுவதற்காக, “COVID Action Platform” 

என்ைதவான்னை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பன்ைாட்டு அனமப்பு எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக மபாருளாோர ென்றெ்  

இ. பன்னாே்டுச் மசலவாணி அமெப்பு 

ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் அமவ 

 COVID-19 சநாய்த்ததாற்றுக்கு எதிராக, கூட்டினணந்து ஆதரவளிக்கும் சநாக்கில், அனைத்து வணிக 

ேமூகத்னதயும் திரட்டுவதற்காக, உைக தபாருளாதார மன்ைம் ேமீபத்தில் உைக நைவாழ்வு அனமப்பின் 

ஆதரவுேன், ‘COVID Action Platform’ என்ைதவான்னை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது உைதகங்குமுள்ள 

அரோங்கங்கள் உட்பே அனைத்து வணிகங்கள் மற்றும் ததாழிற்குழுமங்களுக்காக திைந்திருக்கும். 

இது, ‘COVID-19’ னவரஸ் ததாற்னைக் னகைாளுவதற்காை அனைத்துைக நிறுவைங்களின் பல்சவறு 

முைற்சிகனளயும் ஒருங்கினணக்கும். 

5.எந்தத் துனண இராணுவப்பனேயின் தனைனம இைக்குநராக SS சதஸ்வால் நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. ெே்ேிய தசெக்காவல் பமே 

ஆ. ெே்ேிய மோழிலகங்கள் பாதுகாப்புப்பமே 

இ. தேசிய பாதுகாப்புப் பமே 

ஈ. எல்மல பாதுகாப்புப் பமே  
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 இந்சதா-திதபத் எல்னை காவல்பனேயின் தனைனம இைக்குநராை SS சதஸ்வால், எல்னை பாதுகாப்பு 

பனேயின் தனைவராக, தற்காலிகமாக நிைமைம் தேய்ைப்பட்டுள்ளார். 

 எல்னை பாதுகாப்புப்பனேயின் தனைவர் தபாறுப்பிலிருந்த விசவக் சஜாரி, மத்திை பிரசதே மாநிைத்தின் 

காவல்துனை தனைனம இைக்குநராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். உள்துனை அனமச்ேக அறிவிப்பின்படி, 

அடுத்து ஒருவர் நிைமிக்கப்படும் வனரயிலும் (அ) அடுத்த உத்தரவு வரும்வனரயிலும் SS சதஸ்வால் 

அவரின் இந்தப்தபாறுப்னப கூடுதைாக வகித்து வருவார். 

6.ஆைாவது ேர்வசதே சைாகா நாளின் முதன்னம சதசிை நிகழ்வுகள் நனேதபைவுள்ள இேம் எது? 

அ. ராஞ்சி 

ஆ. தல  

இ. புது ேில்லி 

ஈ. மகளகாே்ேி 

 நேப்பாண்டில் (2020) வரும் ஆைாவது ேர்வசதே சைாகா நாளின் முதன்னம சதசிை நிகழ்வுகள், வரும் 

ஜூன்.21 அன்று ைோக்கிலுள்ள சைவில் நனேதபறும். இந்த சதசிை நிகழ்வுக்கு, பிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

தனைனம தாங்குவார் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. சை சபான்ை உைரமாைசதார் இேத்தில் இந்நிகழ்வு 

நனேதபறுவது இதுசவ முதல்முனைைாகும். கேந்தாண்டு (2019), ஜார்க்கண்ட் மாநிைத்தின் ராஞ்சியில் 

சைாகா நாள் நிகழ்வு ஏற்பாடு தேய்ைப்பட்டு, அதில் பிரதமர் பங்சகற்ைார். முதல் ேர்வசதே சைாகா நாள், 

கேந்த 2015 ஜூன்.21 அன்று உைகம் முழுவதும் கனேப்பிடிக்கப்பட்ேது. 

7. 2024ஆம் ஆண்டுக்குப்பின்ைர், அதிபர் சதர்தலில் அதிபனரப் சபாட்டியிே அனுமதிக்கும் மசோதானவ 

எந்த நாட்டின் நாோளுமன்ைம் நினைசவற்றியுள்ளது? 

அ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

ஆ. பிாிே்ேன் 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. சீனா 

 இரஷ்ை அதிபர் பதவிக்காைத்திற்காை வரம்னப தளர்த்தும், அரசிைல் ோேை ேட்ேதிருத்தத்திற்கு, ‘டூமா’ 

எை அனைக்கப்படும் அந்நாட்டு நாோளுமன்ைத்தின், கீைனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூைம், 

விளாடிமிர் புதின், 2036 வனர, பதவியில் நீடிக்க வழி ஏற்பட்டுள்ளது. இம்மசோதா நாோளுமன்ைத்தின் 

அதிகாரங்கனள மாற்றி, அதிபர் விளாடிமிர் புதினை 2024ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் அவனர அதிபர் 

சதர்தலில் சபாட்டியிே அனுமதிக்கிைது. இது அவரது ஆட்சினை சமலும் இருமுனை நீட்டிக்கக்கூடும்.  

 இந்தத்தீர்மாைத்திற்கு ஆதரவாக, 383 வாக்குகள் விழுந்தை. எதிர்த்து ஒரு வாக்குகூே விைவில்னை. 

இனதைடுத்து அரசிைல் ோேை ேட்ேதிருத்தம் நினைசவற்ைப்பட்ேதாக அறிவிக்கப்பட்ேது. இதற்கு, சமல் 

அனவ ஒப்புதைளித்தபின், ஏப்ரல் 22 அன்று தபாது வாக்தகடுப்பு நனேதபறும். நீதிபதிகனளப் பதவி 

நீக்குவது, நாோளுமன்ைத்தில் நினைசவைப்பட்ே ேட்ேத்னத ரத்துதேய்வது சபான்ை அதிகாரங்கனளயும் 

அதிபருக்கு வைங்க இந்த மசோதா வழிவனக தேய்யும். 
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8.பங்கஜ் அத்வானி தைது முப்பத்து நான்காவது சதசிை பட்ேத்னத தவன்ை சதசிை 6-தரட் ஸ்னூக்கர் 

ோம்பிைன்ஷிப்பில், இரண்ோமிேத்னதப் பிடித்த இந்திை வீரர் ைார்? 

அ. இஷ்பிாே்ீ சிங்  

ஆ. ஆேிே்யா தெே்ோ 

இ. யாசின் மொ்ச்சன்ே் 

ஈ. லக்கி வாே்னானி 

 குஜராத் மாநிைம் அகமதாபாத் நகரத்தில் நேந்த சதசிை 6–தரட் ஸ்னுாக்கர் ோம்பிைன்ஷிப் ததாேரில், 

இந்திை வீரர் பங்கஜ் அத்வானி சகாப்னபனை தவன்ைார். இதன் ஆண்களுக்காை இறுதிப்சபாட்டியில், 

மகாராஷ்டிர மாநிைத்தின் இஷ்பிரீத் சிங்னக 7–3 என்ை கணக்கில் தவற்றிதபற்று ோம்பிைன் பங்கஜ் 

அத்வானி பட்ேத்னதக் னகப்பற்றிைார். இது, இவரது முப்பத்து நான்காவது சதசிை பட்ேமாகும். 

9.உைக நைவாழ்வு அனமப்பாைது (WHO), ‘COVID-19’ஐ ஒரு ததாற்றுசநாைாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு 

முன்ைர், WHOஆல், எந்த சநாய், ததாற்றுசநாைாக (pandemic) அறிவிக்கப்பட்ேது? 

அ. H1N1 இன்புளூயன்ஸா  

ஆ. HIV 

இ. பன்றிக்காய்ச்சல் 

ஈ. ஸ்பானிய காய்ச்சல் 

 உைக நைவாழ்வு அனமப்பாைது (WHO), ‘COVID-19’ஐ ஒரு ததாற்றுசநாைாக (pandemic) அறிவித்தது. 

இதற்கு முன்ைர், கேந்த 2009ஆம் ஆண்டில், ‘H1N1 இன்புளூைன்ஸா’ பரவனை WHO ததாற்றுசநாைாக 

அறிவித்திருந்தது. தகாள்னளசநாதைான்று (epidemic disease) சபரளவிைாை நிைப்பரப்பில் பரவும்சபாது 

(எடுத்துக்காட்ோக பை கண்ேங்களில் பரவும்சபாது) அது, ‘ததாற்றுசநாய்’ என்று அறிவிக்கப்படுகிைது. 

அதுசவ, ஒரு சநாைாைது ஒரு குறிப்பிட்ே நிைப்பரப்பில் மட்டும் மிகசவகமாகப் பரவிைால் அது, ‘ஒரு 

குறிப்பிட்ே இேத்திற்குரிை தகாள்னளசநாய் (endemic)’ எை வனரைறுக்கப்படுகிைது. 

10.கிராம பஞ்ோைத்துகளில் சவளாண் உற்பத்தித்திைனை அதிகரிப்பதற்காக, எந்த இந்திை மாநிைத்துே 

-ைாை $80 மில்லிைன் ோைர் கேன் ஒப்பந்தத்தில் உைக வங்கி னகதைழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. கா்நாேகெ் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. ஹிொச்சலபிரதேசெ்  

ஈ. ெே்ேியபிரதேசெ் 

 ஹிமாச்ேைபிரசதே மாநிைத்திலுள்ள சிை கிராம பஞ்ோைத்துகளில், நீர் சமைாண்னம நனேமுனைகனள 

சமம்படுத்துவதற்கும், சவளாண் உற்பத்தித்திைனை அதிகரிப்பதற்கும் இந்திை அரசு, ஹிமாச்ேைபிரசதே 

மாநிை அரசு மற்றும் உைக வங்கி ஆகிைனவ ேமீபத்தில் $80 மில்லிைன் ோைர் கேன் ஒப்பந்தத்தில் 

னகதைழுத்திட்ேை. 
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 ஹிமாச்ேைபிரசதே மாநிைத்தில், “வள நினைத்தன்னம மற்றும் காைநினை தநகிழ்திைனுேன்கூடிை 

மாைாவாரி சவளாண்னமக்காை ஓர் ஒருங்கினணந்த திட்ேம்” 428 கிராம பஞ்ோைத்துகளில் தேைல்ப 

–டுத்தப்படும். இந்தத்திட்ேம், 4 இைட்ேத்துக்கும் சமற்பட்ே சிறு விவோயிகளுக்கு பைைளிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தீவிர காடுவளர்ப்பு நேவடிக்னககளின் காரணமாக வைப்பரப்பு 2017ஆம் ஆண்டில் 26,281 ே.கி.மீட்ேரில் 

இருந்து 2019ஆம் ஆண்டில் 26,364 ே.கி.மீ ஆக அதிகரித்துள்ளது. மரங்கள் பரப்பளவு 2017ஆம் ஆண்டில் 

4,671 ே.கி.மீட்ேரிலிருந்து 2019ஆம் ஆண்டில் 4,830 ே.கி.மீ ஆக அதிகரித்துள்ளது. “காடுகளின் வளங் 

காட்டி” எை அனைக்கப்படும் புலிகளின் எண்ணிக்னக 2014ஆம் ஆண்டில் 229இலிருந்து 2018ஆம் 

ஆண்டில் 264ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அரசாங்கத்தின் நலவாழ்வு த ாடர்புடடய திட்டங்கடைப்பற்றி மக்களுக்குத் த ரிவிப்ப ற்காக ஆரம்ப 

சுகா ார நிடலயங்களில், ‘ஆரராக்ய மித்ரா’டவ நியமிக்க முடிவுதசய்துள்ை மாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம் 

இ. உத்தர பிரததசம்  

ஈ. பீகாா் 

 உத் ரபிரர ச மாநில மு லடமச்சர் ரயாகி ஆதித்யநாத், சமீபத்தில், அரசாங்கத்தின் நலவாழ்வு 

த ாடர்பான திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு த ரிவிப்ப ற்காக மாநிலத்தின் அடனத்து ஆரம்ப சுகா ார 

டமயங்களிலும்  லா ஒரு, ‘ஆரராக்கிய மித்ரா’ நியமிக்கப்படுவ ாக அறிவித் ார். த ாழிற்கல்வி மற்றும் 

திறன் ரமம்பாட்டுத்துடற மற்றும் த ாழிலாைர் மற்றும் ரவடலவாய்ப்பு பரிவர்த் டனத் துடறயின், 

‘தகைஷல் சத்ரங்’ திட்டத்ட யும் அவர் த ாடங்கிடவத் ார். இந் த் திட்டம், மாநில இடைஞர்களுக்கு 

ரவடலவாய்ப்பு மற்றும் சுயரவடலவாய்ப்புகடை உருவாக்குவட  ரநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது. 

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

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

அ. 1%  

ஆ. 2% 

இ. 3% 

ஈ. 4% 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்டமய அறிவிப்பின்படி, நடப்புக்கணக்கு பற்றாக்குடறயானது (Current 

Account Deficit) தசப்டம்பர் காலாண்டின் தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 0.9 ச வீ த்துடன் 

ஒப்பிடும்ரபாது டிசம்பர் காலாண்டின் தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.2 ச வீ மாக உள்ைது. 

 2018-19ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-டிசம்பர் மா ங்களில் 2.6 ச வீ தமன இருந்  நடப்புக்கணக்கு பற்றாக்கு 

-டறடய ஒப்பிடும்ரபாது, 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-டிசம்பர் வடர தமாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

அது 1 ச வீ மாகக்குடறந்துள்ைது என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 2019-20ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மு ல் 

டிசம்பர் வடரயிலான மா ங்களில் $118.9 பில்லியன் டாலர் அைவுக்கு ஏற்பட்ட வர்த் க பற்றாக்குடற 

-ரய இ ற்குக் காரணமாக கூறப்படுகிறது. 

3.எந் க் கனிமத்ட  அகழ்ந்த டுக்கும் த ாழிடல, வணிகமயமாக்குவட  முன்தமாழிகின்ற, “கனிம 

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

அ. இரும்பு   ஆ. நிலக்காி  

இ. சசப்பு   ஈ. பாக்சசட் 

 

1% 
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 சுரங்க மற்றும் கனிம (ரமம்பாடு & ஒழுங்குமுடற) சட்டம், 1957 மற்றும் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் (சிறப்பு 

விதிகள்) சட்டம், 2015 ஆகியவற்றில் திருத் ங்கடை முன்தமாழியும், “கனிம சட்டங்கள் (திருத் ம்) 

மரசா ா, 2020”ஐ மாநிலங்கைடவ நிடறரவற்றியது. குடியரசுத் டலவரின் ஒப்பு லுக்குப் பிறகு இச் 

சட்டம் நடடமுடறக்கு வரும். இ ன்மூலம், நிலக்கரி உற்பத்தி த ாடர்பான ஏலத்தில் உள்நாடு மற்றும் 

தவளிநாடு என அடனத்து வடகயான நிறுவனங்களும் பங்ரகற்க முடியும். இது நிறுவனங்களின், 

“குறிப்பிட்ட இறுதிப்பயன்பாட்டு விதி”டய அகற்றவும் முயற்சி தசய்கிறது. 

4.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புனரடமப்புத் திட்டத்தின்படி, எந்  இந்திய நிறுவனம் `7250 ரகாடிடய 

YES வங்கியில் தசலுத் வுள்ைது? 

அ. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

ஆ. பாரத ஸ்தடட் வங்கி  

இ. HDFC வங்கி 

ஈ. ICICI வங்கி 

 திவால் நிடலயிலிருக்கும் YES வங்கிடய மீட்தடடுக்கும் தபாருட்டு, பார  ஸ்ரடட் வங்கி (SBI) `7,250 

ரகாடிடய மு லீடு தசய்வ ற்கு அ ன் மத்திய வாரிய தசயற்குழு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. அ ன்படி 

தமாத்  அைவில், SBI, YES வங்கியின் 725 ரகாடி பங்குகடை, ஒரு பங்கின்விடல ̀ 10 என்ற வீ த்தில் 

`7,250 ரகாடிக்கு வாங்கவுள்ைது. தமாத் மாக, YES வங்கியின் 49% பங்குகடை SBI வாங்கவுள்ைது. 

5.அதிபர் தடானால்ட் டிரம்ப், எந்  நாட்டடத்  ாக்குவட த் டுக்கும் தீர்மானத்திற்கு, அதமரிக்க காங்கிரஸ் 

ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ. ஈராக் 

ஆ. ஈரான்  

இ. சூடான் 

ஈ. லிபியா 

 ஈரான் மீது ரபார்த ாடுக்கும் நடவடிக்டகடய எடுக்க, அதமரிக்க அதிபர் தடானால்டு டிரம்ப்புக்கு 

கட்டுப்பாடு விதிக்கும் மரசா ாவுக்கு அதமரிக்க காங்கிரஸ் ஒப்பு ல் அளித் து. இந் த் தீர்மானத்தின்படி, 

காங்கிரஸின் தவளிப்படடயான வாக்தகடுப்பு இல்லாமல் ஈரானுக்கு எதிராக எந் தவாரு இராணுவ 

நடவடிக்டகயும் எடுக்கப்பட மாட்டாது. 

 முன்ன ாக, வட பாக் ாத்தில் உள்ை இராணுவத் ைத்தின் மீது ஏவப்பட்ட ஓர் ஏவுகடண, அதமரிக்க 

சிப்பாய், ஒரு பிரிட்டிஷ் சிப்பாய் மற்றும் ஒரு அதமரிக்க ஒப்பந் க்காரடரக் தகான்றது. ஈராக்கின் பாக் ாத் 

வானூர்தி நிடலயத்தில், ஈரானின்  டலடம இராணுவத் ைபதி குவாசிம் சுடலமானிடயக்தகான்ற 

 ாக்கு லுக்கு, 2020 ஜனவரியில் தடானால்ட் டிரம்ப் உத் ரவிட்டிருந் ார். 
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6.தவள்ைத் ால் பாதிக்கப்பட்ட எந்  நாட்டிடம் ஒப்படடப்ப ற்காக, இந்திய கடற்படடக்கப்பலான ஷர்துல், 

அத்தியாவசிய உணவு மற்றும் நிவாரணப் தபாருட்கடைக் தகாண்டுதசன்றது? 

அ. சமாாீஷியஸ் 

ஆ. மடகாஸ்கா்  

இ. மதலசியா 

ஈ. மாலத்தீவு 

 தவள்ைத் ால் பாதிக்கப்பட்ட மடகாஸ்கருக்கு, இந்தியாவின் சார்பாக, 600 டன் அரிசி & நிவாரணப் 

தபாருட்கள் கப்பலில் எடுத்துச்தசன்று இந்திய கப்பற்படட அந்நாட்டு அதிகாரிகளிடம் வழங்கியது. 

இந்திய கடற்படடக் கப்பல் (INS) ஷர்துல், இந்திய அரசின் உத் ரவுப்படி 600 டன் அரிசிடய எடுத்துச் 

தசன்றது. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மடகாஸ்கரில் அண்டமயில் புயல் தவள்ை பாதிப்பு ஏற்பட்டரபாது 

‘ஆபரரஷன் தவண்ணிலா’ என்ற தபயரில் இந்திய கடற்படட உ வியது குறிப்பிடத் க்கது. 

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

அதமரிக்க டாலடர உலக  டகை ஆடணயம் அபரா மாக விதித் து? 

அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. அசமாிக்கா 

ஈ. ஆஸ்திதரலியா 

 ஊக்கமருந்து எதிரான விதிகடை மீறிய ற்காக, உலக  டகை ஆடணயம், இரஷ்யாவின்  டகை 

சம்ரமைனத்திற்கு (RusAF) $10 மில்லியன் அதமரிக்க டாலடர அபரா மாக விதித் து. ரடாக்கிரயா 

2020 ஒலிம்பிக் மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட சீனியர் நிடல ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்ப ற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடுநிடல  டகை வீரர்களின் எண்ணிக்டகடய, உலக  டகை ஆடணயம், பத் ாக 

நிர்ணயித்துள்ைது. இருப்பினும், பன்னாட்டு நிகழ்வுகளில் ரபாட்டியிடக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நடுநிடல விடையாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்டக எதுவும் கட்டுப்படுத் ப்படவில்டல. 

8.இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் உ வியுடன் உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட குளுக்ரகாமீட்டரின் 

தபயர் என்ன? 

அ. GlucoCheck 

ஆ. GluCheck 

இ. SugarCheck 

ஈ. SuCheck  

 ‘SuCheck’ என்பது முற்றிலும் உள்நாட்டிரலரய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மலிவான குளுரகாமீட்டர் ஆகும். 

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் நிதியு வியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ை இது, பன்னாட்டுத் 

 ரத்தின்படி சரிபார்க்கப்பட்டர ாடு மாறுபட்ட காலநிடலகளுக்கு ஏற்ற ாகவும் உள்ைது. 
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 பரவாரநாய் குறித்  விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவ ற்கும், தபாதுமக்களிடடரய நலமான பழக்கவழக்க 

-ங்கடை அறிவுறுத்துவ ற்குமாக, ‘mDiabetes’ என்ற தசயலி அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ைது. 

9.குற்ற பல்முகடம டமயம் (Crime Multi Agency Centre - Cri-MAC) த ாடர்புடடய அடமப்பு எது? 

அ. மத்திய புலனாய்வுப் பிாிவு 

ஆ. ததசிய குற்றப்பதிவு பணியகம்  

இ. ததசிய விசாரசண முகசம 

ஈ. தபாசதப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் 

 ர சிய குற்றப்பதிவு பணியகம்  னது முப்பத்ட ந் ாவது த ாடக்க தினத்ட  2020 மார்ச் 12 அன்று 

தகாண்டாடியது. இந்நிகழ்ச்சியின் மு ன்டம விருந்தினரான மத்திய உள்துடற இடணயடமச்சர் ஸ்ரீ 

நித்யானந்த் ராய் குற்ற பல்முகடம டமயத்ட  (Cri-MAC) த ாடங்கிடவத் ார். 

 தகாடூரமான குற்றங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடடயிலான ஒருங்கிடணப்பு த ாடர்பான பிற 

பிரச்சடனகள் குறித்   கவல்கடைப் பகிர்ந்துதகாள்வ ற்கான டமயந் ான் இது. இடணயதவளிக் 

குற்றவிசாரடணத ாடர்பான இ-கற்றல் ரசடவகளுக்காக, ர சிய இடணயதவளிக்குற்றம் குறித்  

பயிற்சி டமயத்ட யும் (National Cybercrime Training Centre) அடமச்சர் த ாடங்கிடவத் ார். 

10.கிடங்கு வசதிடய அடமப்ப ற்காக ஒரு சிறப்பு தபாருைா ார மண்டலத்துடன் கூட்டிடணந்  மு ல் 

இந்திய வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ. இண்டிதகா 

ஆ. ஸ்சபஸ்செட்  

இ. விஸ்டாரா 

ஈ. செட் ஏா்தவஸ் 

 குருகிராடமச் சார்ந்  இந்திய வானூர்தி நிறுவனமான ஸ்டபஸ்தஜட், அண்டமயில், ஒரு கிடங்கு, 

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

உடனான  னது கூட்டாண்டமடய அறிவித் து. GAHSL என்பது GMR டை ராபாத் பன்னாட்டு 

வானூர்தி நிடலய லிட்’க்கு (GHIAL) தசாந் மான ஒரு துடண நிறுவனமாகும். அ ன் த ாழிற்துடற 

பூங்காவில் இவ்வசதி அடமக்கப்படவுள்ைது. இந்  ஒப்பந் ம் நாட்டில் சரக்குப் ரபாக்குவரத்துத் த ாழிற் 

துடறயின் தசயல்பாடுகடை ரமம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 இந்தியாவிரலரய மீகநீைமான தசஞ்சாந்து பாடற ஓவியங்கள், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஜிஞ்சுப்பள்ளி 

அருரக, பணிகுண்டு பாடறயின்கீழ் கண்டறியப்பட்டுள்ைன. இது ஓர் அரிய வடக பாடற ஓவியமாகும். 

7 மீ., நீைத்துக்கு குழு நடனம் ரபான்று வடைந்து வடைந்து, தசஞ்சாந்து ஓவியம் காணப்படுகிறது. 

இந் ச் தசஞ்சாந்து ஓவியம், சுமார் 4500 ஆண்டுகள் பழடமவாய்ந் து. 

 ‘நீராருங் கடலுடுத் ’ என த ாடங்கும், ‘ மிழ்த் ாய் வாழ்த்து’ப்பாடல்  மிழ் தமாழிடய வாழ்த்தி 

வணக்கம் தசலுத்தும் பாடலாகும். இந் ப்பாடல், 1970ஆம் ஆண்டு மு ல் பாடப்பட்டு வருவ ால், நம் 

இப்பாடலுக்கு தபான்விழா ஆண்டாக நடப்பாண்டு (2020) விைங்குகிறது. ரபராசிரியர்.தப.சுந் ரனார் 

எழுதி, கடந்  1891ஆம் ஆண்டில் தவளியிடப்பட்ட, ‘மரனான்மணீயம்’ என்னும் நாடகநூலில் இப்பாடல் 

இடம்தபற்றுள்ைது. 

 ‘COVID-19’ (தகாரரானா) டவரடை தபாது சுகா ாரச் சட்டம், 1939இன்கீழ் த ாற்றுரநாய் பட்டியலில் 

ரசர்த்து  மிழ்நாடு அரசின் அரசி ழில் அறிவிக்டக தவளியிடப்பட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. MEIS’ஐ (வாணிபச் சரக்குகள் ஏற்றுமதி ஊக்கமுகத்திட்டம்) மாற்றியமமப்பதற்காக அமமக்கப்பட்ட 

RoDTEP திட்டத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தப் புதிய, ‘RoDTEP’ திட்டத்தில் 

‘R’ என்பது எமதக்குறிக்கிறது? 

அ. Reduction 

ஆ. Remission  

இ. Reception 

ஈ. Remuneration 

 ஏற்றுமதி சரக்குகளுக்கான தீர்மவகள் அல்லது வரிகமள நீக்குவதற்கு (Remission of Duties or Taxes 

on Export Products – RoDTEP) மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி, 

நிலக்கரி வரி மற்றும் மின்சார தீர்மவகள் பபான்ற வரி மற்றும் தீர்மவகமள ஏற்றுமதியாளர்கள் 

திருப்பிச்சசலுத்துவதற்கான ஒரு திட்டந்தான் இது. 

 ஏற்றுமதியாளர்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக, கடந்தாண்டில், RoDTEP திட்டத்மத நிதியமமச்சர் நிர்மலா 

சீதாராமன் `50,000 பகாடி மதிப்பில் அறிவித்தார். படிப்படியாக அகற்றப்படவுள்ள வாணிபச் சரக்குகள் 

ஏற்றுமதி ஊக்கமுகத்திட்டத்துக்குப்பதிலாக RoDTEP திட்டம் சசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

2.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளால் வழங்கப்படும் 

அதிகபட்ச கடன் வரம்பு எவ்வளவு? 

அ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 10% 

ஆ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 15%  

இ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 20% 

ஈ. அடுக்கு–1 மூலதனத்தின் 25% 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான கடன் வாங்கும் தனிநபர் மற்றும் 

குழுவுக்கான வரம்பிமன முமறபய அடுக்கு I மூலதனத்தின் 15% மற்றும் 25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. 

வரம்பில் பமற்சகாள்ளப்பட்ட இந்தக் குமறப்பு என்பது பபரளவில் கடன்களினால் எழும் ஆற்றல்மிகு 

அபாயங்கமளக் குமறக்கும். 

 தற்பபாதுள்ள வரம்புகள் (வங்கியின் சமாத்த மூலதனத்தின் (அடுக்கு I & II மூலதனம்)) கடன் வாங்கும் 

தனிநபர்களுக்கு 15% எனவும் குழுவாக கடன்சபறுபவாருக்கு 40% எனவும் உள்ளன. இந்தப் புதிய 

வரம்புகமள, வங்கிகள், வரும் 2023 மார்ச் 31ஆம் பததிக்குள் அமல்படுத்தபவண்டும். 
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3.முகக்கவசம் (mask) மற்றும் மக தூய்மமப்படுத்திமய (sanitizer) எச்சட்டத்தின்கீழ் மவப்பதன்மூலம், 

அவற்மற அத்தியாவசியப்சபாருட்களாக அரசாங்கம் அறிவித்தது? 

அ. நுகர்வ ரர் பரதுகரப்புச் சட்டம், 2019 

ஆ. அத்தியர சியப் பபரருட்கள் சட்டம், 1955  

இ. பதரற்றுவ ரய் சட்டம், 1897 

ஈ. இ ்திய தர ிர்ணயச் சட்டம், 2016 

 சகாபரானா மவரஸ் தீவிரமாகப் பரவிவருவமதயடுத்து, அமதத்தடுக்கவுதவும் மக தூய்மமப்படுத்தி  

முகக்கவசம், மகயுமற ஆகியவற்மற அத்தியாவசியப்சபாருட்கள் சட்டம், 1955இன்கீழ் சகாண்டுவந்து 

மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இவ்வமகப்சபாருட்கமளப் பதுக்குவபதா, விமலமய அளவுக்கு 

அதிகமாக உயர்த்தி அறிவிப்பபதா சட்டப்படி குற்றமாகும். 

 இந்தப்சபாருட்களின் விற்பமனமய மாநில அரசுகள் ஒழுங்குபடுத்துவது அத்தியாவசியம். வரும் ஜூன் 

30 வமர இந்தப் சபாருட்கள் அமனத்தும் அமனத்து மாநிலங்களிலும், யூனியன் பிரபதசங்களிலும் 

அத்தியாவசியப் சபாருட்கள் பட்டியலில் சகாண்டுவரப்பட்டுள்ளன. 

4.ரிசர்வ் வங்கியானது வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்து புனரமமப்பு நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றால் ‘Ind AS’ஐ சசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கமள சவளியிட்டது. ‘Ind AS’ என்பது 

எமதக்குறிக்கிறது? 

அ. Indian Accounting Standards  

ஆ. International Accounting Standards 

இ. Indian Asset Standards 

ஈ. International Asset Standards 

 வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்து புனரமமப்பு நிறுவனங்கள், 2019-20ஆம் நிதியாண்டு 

முதல் நிதியியல் முடிவுகமள தயாரிக்கும்பபாது இந்திய கணக்கியல் தரநிமலகமள (Ind AS) 

சசயல்படுத்துவதற்கான ஒழுங்குமுமற வழிகாட்டுதல்கமள இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சவளியிட்டது.  

 இந்திய கணக்கியல் தரநிமலகள் என்பது இந்தியாவிலுள்ள நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

கணக்கியல் தரமாகும். அமவ, கணக்கியல் தர நிர்ணய வாரியத்தின் பமற்பார்மவயின்கீழ் வழங்கப்ப 

-டுகின்றன. நமது தரங்கமள சர்வபதச நிதியியல் அறிக்மக தரநிமலகளுக்கு இமணயாக 

சகாண்டுவருவபத Ind As’இன் பநாக்கமாகும். 

5.பசுமம சநடுஞ்சாமல திட்டத்தில், சநடுஞ்சாமலபயார மரநடுவுக்கும் அதன் பராமரிப்புக்கும் சமாத்த 

திட்ட சசலவில் எத்தமன சதவீதம் சசலவிடப்படுகிறது? 

அ. 0.5%   ஆ. 1%  

இ. 1.5%   ஈ. 2% 
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 `7,660 பகாடி சசலவில் 780 கி.மீ நீள பசுமம பதசிய சநடுஞ்சாமல திட்டத்மத நிர்மாணிப்பதற்கு, 

அமமச்சரமவ சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 ஹிமாச்சல பிரபதசம், இராஜஸ்தான், உத்தரபிரபதசம் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் 

பல்பவறு பதசிய சநடுஞ்சாமலகமள பமம்படுத்துவதும் இதில் அடங்கும். சமூகத்தின் பங்களிப்புடன் 

சநடுஞ்சாமல வழித்தடங்கமள பசுமமயாக்குவமத ஊக்குவிப்பபத, “பசுமம சநடுஞ்சாமலகள் (மர 

நடவு, அழகுபடுத்துதல் & பராமரிப்பு) சகாள்மக”யின் பநாக்கம். அமனத்து சநடுஞ்சாமல திட்டங்களின் 

சமாத்த திட்டசசலவில் 1% சநடுஞ்சாமலபயார மரநடவுக்கும் அதன் பராமரிப்புக்கும் என ஒதுக்கப்படும். 

6. YES வங்கியின் புனரமமப்புத் திட்டத்தின்படி, வங்கியின் புதிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் என்ன? 

அ. `2,200 வகரடி 

ஆ. `4,200 வகரடி 

இ. `6,200 வகரடி  

ஈ. `8,200 வகரடி 

 YES வங்கிக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கி முன்சமாழிந்த புனரமமப்புத் திட்டத்திற்கு 

மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. YES வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் வழங்கும் திறன் 

`6,200 பகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமமச்சர் அறிவித்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், 

SBI, YES வங்கியில், `7,250 பகாடிமய சசலுத்தி அதன் 49% பங்குகமள வாங்கவுள்ளது. 

 ICICI வங்கி `1,000 பகாடியும், HDFC வங்கி `1,000 பகாடியும், ஆக்சிஸ் வங்கி `600 பகாடியும் முதலீடு 

சசய்யும். சபடரல் வங்கி & பந்தன் வங்கி தலா `300 பகாடி முதலீடு சசய்யும். பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின் 

முன்னாள் நிர்வாகப் பணிகளில் ஈடுபடாத தமலவர் சுனில் பமத்தா, YES வங்கியின் நிர்வாகப் 

பணிகளில் ஈடுபடாத தமலவராக நியமிக்கப்படுகிறார். 

7.நலவாழ்வு ஆபலாசமனகமள அமல்படுத்துவதற்காக, சதாற்றுபநாய் தடுப்புச்சட்டத்மத அரசாங்கம் 

நமடமுமறப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு? 

அ. 1897  

ஆ. 1921 

இ. 1947 

ஈ. 1987 

 இந்தியாவின் அமனத்து மாநிலங்களும், யூனியன் பிரபதசங்களும் சதாற்றுபநாய் தடுப்புச் சட்டம், 

1897இன் பிரிவு 2இன் விதிகமளச் சசயல்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பிரிவு, மாநில 

அரசுகள் / யூனியன் பிரபதசங்களுக்கு சிறப்பு நடவடிக்மககமள எடுக்கவும், எந்தசவாரு பநாய்த் 

சதாற்மறயும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு விதிமுமறகமள வகுக்கவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

 123 ஆண்டுகள் பழமமயான இந்தச்சட்டத்தில், மக்கள் அல்லது அயல்நாட்டிலிருந்து வரும் எந்தசவாரு 

கப்பமலயும் தடுத்துமவப்பதும் அடங்கும். குஜராத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில், காலரா பரவுவமதக் 
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கட்டுப்படுத்துவதற்காக, இந்தச் சட்டம், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் சசயல்படுத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் 

சதரிவிக்கின்றன. 

8. ‘பூமி ராஷி’ சதாடர்புமடய மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ. வ ளரண்மம மற்றும் உழ ர்  ல அமமச்சகம் 

ஆ. உள்துமற அமமச்சகம் 

இ. சரமலப் வபரக்கு ரத்து மற்றும் ப டுஞ்சரமல அமமச்சகம்  

ஈ. பு ி அறி ியல் அமமச்சகம் 

 ‘பூமி ராஷி’ என்பது சாமலப் பபாக்குவரத்து மற்றும் சநடுஞ்சாமல அமமச்சகத்தால், கடந்த 2018 மார்ச் 

மாதத்தில் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு நிலம் மகயகப்படுத்தும் வமலதளம் ஆகும். சபரும்பாலான பநரங்களில் 

சசயலாக்க பநரத்மத 2 வாரங்களுக்கும் குமறவாகக்குமறத்ததன் மூலம், பதசிய சநடுஞ்சாமலகளு 

–க்கான நிலம் மகயகப்படுத்தும் சசயல்முமறமய இந்தத்தளம் கணிசமாக துரிதப்படுத்தியுள்ளதாக 

அவ்வமமச்சகம் அண்மமயில் அறிவித்தது. 

 நிலம் மகயகப்படுத்தும் சசயல்முமறயானது சபாது நிதி பமலாண்மம அமமப்புடன் ஒருங்கிமணக்க 

-ப்பட்டுள்ளதால் பிமழ இல்லாததாகவும் சவளிப்பமடயானதாகவும் உள்ளது. 

9.அம்பபத்கர் இல்ல நிமனவுச்சின்னம் மூடப்படுவமத எதிர்த்து இந்தியா பமல்முமறயீடு சசய்துள்ளது. 

இது எந்த நாட்டில் அமமந்துள்ளது? 

அ. பிரரன்ஸ் 

ஆ. பிரிட்டன்  

இ. இரஷ்யர 

ஈ. ஜப்பரன் 

 அம்பபத்கர் இல்ல நிமனவுச்சின்னம் மூடப்பட்டதற்கு எதிராக, பிரிட்டன் அரசாங்கத்திடம், இந்தியா 

முமறயிட்டது. அண்மமயில், இங்கிலாந்து இந்த முன்சமாழிமவ ஏற்றுக்சகாண்டு, வடக்கு லண்டனில் 

உள்ள அந்நிமனவுச்சின்னம் பார்மவயாளர்களுக்காக திறந்திருக்குசமன அறிவித்தது. 

 முன்னதாக, குடியிருப்புப் பகுதிக்கான திட்டமிடல் விதிமுமறகமள அந்நிமனவுச்சின்னம் மீறியதால் 

அது மூடப்பட்டது. Dr.பாபாசாபகப் அம்பபத்கர், 1921-22இல் பகம்டனில் உள்ள லண்டன் சபாருளாதாரப் 

பள்ளியில் பயின்றபபாது அங்கு வாழ்ந்தார். இந்த வீட்மட, மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு வாங்கி, அதமன 

ஒரு நிமனவுச்சின்னமாக புதுப்பித்தது. 
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10.சஜய்பதவ் உனத்கட் சதாடர்புமடய பிராந்திய கிரிக்சகட் அணி எது? 

அ.  ங்க கிரிக்பகட் அணி 

ஆ. பசளரரஷ்டிரர கிரிக்பகட் அணி  

இ. மும்மப கிரிக்பகட் அணி 

ஈ. கர் ரடக கிரிக்பகட் அணி 

 சஜய்பதவ் உனத்கட் தமலமமயிலான சசளராஷ்டிரா கிரிக்சகட் அணி, அண்மமயில் தனது முதல் 

ரஞ்சிக்பகாப்மபமய சவன்றது. ராஜ்பகாட்டின் சசளராஷ்டிரா கிரிக்சகட் சங்க மமதானத்தில், ஐந்தாம் 

மற்றும் இறுதிநாளில் நடந்த இறுதிப்பபாட்டியில், வங்க கிரிக்சகட் அணிமய வீழ்த்தி சசளராஷ்டிரா 

கிரிக்சகட் அணி பகாப்மபமய சவன்றது. அமரயிறுதிப்பபாட்டி மற்றும் இறுதிப்பபாட்டி இரண்டிலும் 

சதமடித்த அர்பிதா வாசாவாடா, சிராக் ஜானி மற்றும் செல்டன் ஜாக்சன் உள்ளிட்ட பல சிறந்த வீரர்கள் 

இந்தப் பபாட்டியில் பங்பகற்றிருந்தனர். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சகாபரானா மவரஸ் அறிகுறி உள்ள இரத்த மாதிரிகள் ஆய்வுசசய்வதற்கான ஆய்வகம் சசன்மனயில் 

உள்ள கிங்ஸ் மருத்துவமமன மற்றும் பதனி மருத்துவக் கல்லூரியில் அமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நிமலயில், திருவாரூர் மருத்துவக்கல்லூரியில் சகாபரானா மவரஸ் அறிகுறி உள்ள ரத்த மாதிரிகமள 

ஆய்வுசசய்வதற்கான ஆய்வகம் அமமக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 மதுராந்தகத்மத அடுத்த அச்சிறுப்பாக்கத்தில் `1 பகாடி மதிப்பில் இரட்மடமமல சீனிவாசனின் 

நிமனவுமண்டபம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நமடசபற்றது. மதுராந்தகம் அருபகயுள்ள 

பகாழியாளம் கிராமத்மதச் சார்ந்தவர் இரட்மடமமல சீனிவாசன். இவரது நிமனவாக, `1 பகாடி 

மதிப்பில் நிமனவுமண்டபம் கட்டப்படுசமன 2018-19ஆம் நிதியாண்டில் சட்டப்பபரமவக்கூட்டத் 

சதாடரில் 110ஆம் விதியின்கீழ் தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் அறிவித்திருந்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “கங்கா அமந்திரன் அபியான்” திட்டத்தை நடத்தும் அதமப்பு எது? 

அ. தேசிய தூய்மை கங்மக ேிட்டை்  

ஆ. கங்மக வெள்ள கட்டுப்பாட்டு ேிட்டை் 

இ. தேசிய நீா் தைை்பாட்டு நிறுெனை் 

ஈ. ைே்ேிய நீா் ஆமையை் 

 நீர்வளத்துதை, ஆறுகள் மமம்பாடு மற்றும் கங்தகயாறு புனரதமப்பு-ஜல் சக்தி அதமச்சகத்தின்கீழ் 

சசயல்படுத்ைப்படும் மைசிய தூய்தம கங்தக திட்டமானது அைன் படகுப்பயணத்திட்டத்தை, “கங்தக 

அமந்திரன் அபியான்” என்ை சபயரில் ஏற்பாடு சசய்ைது. மைவபிரயாக் (உத்ைரகண்ட்) முைல் கங்காசாகர் 

(மமற்கு வங்கம்) வதரயிலும் இப்படகுப்பயணத்திட்டம் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. இந்ைத்திட்டம் சமீபத்தில் 

நிதைவதடந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

2.சாமமலி மைவி தஜன் விருது என்பது எந்ைத் துதைசார்ந்மைாருக்கு வழங்கப்படும் விருைாகும்? 

அ. அரசியல் 

ஆ. ெிமளயாட்டு 

இ. இேழியல்  

ஈ. சமூக தசமெ 

 சாமமலி மைவி தஜன் விருது என்பது ஆண்டுமைாறும் வழங்கப்படும் ஒரு விருது ஆகும். இது, 1981ஆம் 

ஆண்டு முைல் இைழியல் துதையில் சிைந்து விளங்குமவாருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. சாமமலி மைவி 

தஜன் ஒரு புகழ்சபற்ை விடுைதைப் மபாராளியும் சமூக சீர்திருத்ைவாதியுமாவார். இந்ை ஆண்டு, சிைந்ை 

சபண் இைழாளருக்கான விருது, ‘தி வயர்’ இைதழச்சார்ந்ை அர்பா கானும் செர்வானி என்பவருக்கும், 

மராகினி மமாகன் என்பவருக்கும் கூட்டாக வழங்கப்பட்டது. 

 காஷ்மீர் மற்றும் உத்ைரபிரமைசத்தில் பணியாற்றியைற்காக அர்பா கானும் மைர்வுசசய்யப்பட்டார். அமை 

மநரத்தில், அஸ்ஸாமில் NRC குறித்ை புைனாய்வு ைகவலுக்காக மராகினி மமாகன் மைர்வுசசய்யப்பட்டார். 

3.கைவரக்காரர்களினால் சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட மசைத்திற்கு இழப்பீடுகதளப்சபை முற்படும் 

அவசர ஆதணதய அண்தமயில் நிதைமவற்றிய மாநிை அதமச்சரதவ எது? 

அ. ைகாராஷ்டிரா 

ஆ. உே்ேர பிரதேசை்  

இ. சே்ேீஸ்கா் 

ஈ. குஜராே் 
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 வன்முதை மபாராட்டங்களின்மபாது சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட மசைங்களுக்கு இழப்பீடுகதளப் 

சபறுவைற்காக, உத்ைரபிரமைச மாநிை அதமச்சரதவ, அண்தமயில், “சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் 

மசைங்களுக்கு இழப்பீடுகதளப் சபறுவது – 2020” என்ை அவசர ஆதணதய நிதைமவற்றியது.  

 முைைதமச்சர் மயாகி ஆதித்யநாத் ைதைதமயிைான அதமச்சரதவக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்ை 

முடிவு, சபாதுச்சசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் மசைங்கதளத் ைடுப்பதை மநாக்கத்தைக் சகாண்டுள்ளது. 

வன்முதையில் ஏற்பட்ட மசைங்களுக்கான இழப்பீடுகதள கைகக்காரர்களிடமிருந்மை சபறுவைற்கு 

இந்ை அவசர ஆதண வழிவகுக்கிைது. குடியுரிதம (திருத்ை) சட்டத்திற்கு எதிராக அம்மாநிைத்தில் பை 

வன்முதை மபாராட்டங்கள் நதடசபற்ைன; அைன் பின்னணியில் இச்சட்டம் சகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

4.பல்மவறு அரசாங்கப் பணிகளுக்காக, வரும் 2021ஆம் ஆண்டு முைல் பின்பற்ைப்படவுள்ள புதிய 

ஆட்மசர்ப்பு முதையின் பின்னணியில், ‘CET’ என்பது எதைக்குறிக்கிைது? 

அ. Common Eligibility Test  

ஆ. Common Entrance Test 

இ. Central Eligibility Test 

ஈ. Central Entrance Test 

 பணியாளர்கள், சபாதுமக்கள் குதைதீர் மற்றும் ஓய்வூதியத்துதை அதமச்சரான ஜிமைந்திர சிங்கின் 

அன்மியி அறிவிப்பின்படி, இரயில்மவ, வங்கிகள் மற்றும் மத்திய அரசுப்பணிகளின், கீழ்மட்டங்களில் 

உள்ள பணிகளுக்கான விண்ணப்பைாரர்களுக்கு, வரும் 2021ஆம் ஆண்டு முைல் சபாதுத் ைகுதித் 

மைர்வு இருக்கும். இந்ை இதணயவழித் மைர்தவ நடத்துவைற்காக, மத்திய அரசானது ஒரு ைன்னாட்சி 

மிக்க மைசிய ஆட்மசர்ப்பு முகதமதய அதமக்கவுள்ளது. 

 பணியாளர்கள் மைர்வாதணயம் (SSC), இரயில்மவ ஆட்மசர்ப்பு வாரியம் (RRB) & வங்கிப்பணியாளர் 

மைர்வு நிறுவனம் (IBPS) ஆகியதவ நடத்திய முைல்நிதை மைர்வுகளுக்கு மாற்ைாக இப்புதிய சபாதுத் 

ைகுதித் மைர்வு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.அண்தமயில் காைமான சாகித்திய அகாடமி விருதுசவன்ை புதுமசரி இராமச்சந்திரன், எந்ை சமாழிசார் 

கவிஞரும் அறிஞருமானவர்? 

அ. ேைிழ் 

ஆ. ைமலயாளை்  

இ. கன்னடை் 

ஈ. வேலுங்கு 

 புகழ்சபற்ை கவிஞரும் மதையாள சமாழி அறிஞருமான புதுமசரி இராமச்சந்திரன் (91) அண்தமயில் 

காைமானார். கடந்ை 2013ஆம் ஆண்டில், மதையாளத்தை மத்திய அரசால் சசம்சமாழியாக அங்கீகரிக்க 

தவப்பதில் அவர் ஒரு முக்கிய பங்தகக்சகாண்டிருந்ைார். கடந்ை 2015ஆம் ஆண்டில் எழுத்ைச்சன் 

விருது மற்றும் மகரள சாகித்திய அகாடமி விருது உட்பட பை மதிப்புமிக்க விருதுகதள ராமச்சந்திரன் 

சவன்றுள்ளார். மகரள கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துடனும் அவர் சைாடர்புசகாண்டிருந்ைார். 
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6. ‘அக்ெய் உர்ஜா வதைைளம்’ சைாடர்புதடய மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ. ைின்சார அமைச்சகை் 

ஆ. தெளாை்மை ைற்றுை் உழொ்நல அமைச்சகை் 

இ. புேிய ைற்றுை் புதப்பிக்கே்ேக்க எாிசக்ேி அமைச்சகை்  

ஈ. கனரக வோழில்கள் ைற்றுை் வபாதே்தமற நிறுெனங்கள் அமைச்சகை் 

 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ைக்க எரிசக்தி அதமச்சகமானது அண்தமயில் ைனது புதிய வதைத்ைளத்தை 

அறிமுகப்படுத்தியது. இது, புதிய திட்டங்கள் மற்றும் பணிகள் குறித்ை ைகவல்கதள சிைந்ை முதையில் 

சைாகுத்து காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. புதிைாக சைாடங்கப்பட்ட இவ்வதைத்ைளம், சிைந்ை பயனர் இதடமுகத் 

-தையும் பல்மவறு சாைனங்களிலிருந்து சிைந்ை அணுகதையும் வழங்குகிைது. இந்ைத்ைளத்தில், ‘அக்ெய் 

உர்ஜா வதைைளம்’ மற்றும் ‘இந்தியா புதுப்பிக்கத்ைக்க எண்ணங்கள் பரிமாற்ைம் - India Renewable 

Idea Exchange (IRIX) மபான்ை கூடுைல் ைளங்களும் உள்ளன. 

7.ஐ.நா வளர்ச்சித்திட்டம் சவளியிட்டுள்ள பாலின சமூக சநறிகள் குறியீட்டு அறிக்தகயின்படி, எத்ைதன 

நாடுகள் பாலின சமத்துவத்தை அதடந்துள்ளன? 

அ. இரை்டு 

ஆ. மூன்று 

இ. ஐந்த 

ஈ. சுழியை்  

 ஐ.நா வளர்ச்சித்திட்டம் அண்தமயில் சவளியிட்ட பாலின சமூக சநறிகள் குறியீட்டு அறிக்தகயின்படி, 

உைகில் எந்ை நாடும் பாலின சமத்துவத்தை அதடயவில்தை. எதிர்வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

பாலின சமத்துவத்தை அதடவைற்கான பாதையில் உைக நாடுகள் எதுவும் சசல்ைவில்தை என்றும் 

சபாருளாைார வாய்ப்பில் பாலின இதடசவளிதய முற்று முழுைாக நீக்குவைற்கு, ைற்மபாதிலிருந்து 

சுமார் 257 ஆண்டுகள் வதர ஆகும் என்றும் அவ்வறிக்தக கூறுகிைது. சபண்களுக்கு எதிரான பக்கச் 

சார்புதடய கருத்துக்கதளக்சகாண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் பாகிஸ்ைான் முைலிடத்தில் உள்ளது. 

8. SAARC உறுப்புநாடுகளின் ைதைவர்களிதடமய நதடசபற்ை காசணாளிக் கருத்ைரங்கில், “COVID-

19 அவசரகாை நிதி”தய முன்சமாழிந்ை நாடு எது? 

அ. இலங்மக 

ஆ. இந்ேியா  

இ. பாகிஸ்ோன் 

ஈ. ெங்கதேசை் 

 SAARC நாடுகளில் ‘COVID-19’ தவரஸ் சைாற்தைக்கட்டுப்படுத்துவைற்கான திட்டங்கதள உருவாக் 

-குவது சைாடர்பாக SAARC நாடுகளின் ைதைவர்களுடன் பிரைமர் மமாடி கைந்துதரயாடல் சசய்ைார். 

கதடசியாக, கடந்ை 2014ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் இதுமபான்ைசவாரு சந்திப்தப SAARC ைதைவர்கள் 

0 
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நடத்தினர். இக்கைந்துதரயாடலின்மபாது, இந்தியாவின் பிரைமர் நமரந்திர மமாடி, “COVID-19 அவசர 

காை நிதி”தய முன்சமாழிந்ைார். ஆரம்பகட்ட பங்களிப்பாக இைற்கு இந்திய நாட்டின் சார்பில் $10 

மில்லியன் அசமரிக்க டாைர் அளிக்கப்படும் என அவர் சைரிவித்ைார். 

 இந்தியாவில் மருத்துவர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கதளக்சகாண்ட விதரந்ை சசயல்பாட்டுக் குழுதவ 

இந்தியா உருவாக்கும் என்றும் அதில் பரிமசாைதன உபகரணங்கள் மற்றும் சாைனங்களும் இருக்கும் 

என்றும் பிரைமர் சைரிவித்ைார். மைதவயின் அடிப்பதடயில் அதைப்பயன்படுத்திக்சகாள்ள அதவ ஆயத் 

-ைநிதையில் தவக்கப்பட்டிருக்கும் எனப் பிரைமர் கூறினார். அருகிலுள்ள நாடுகளில், அவசரநிதை 

சசயல்பாட்டு குழுக்களுக்கு ஆன்தைன் பயிற்சியளிப்பைற்கு ஏற்பாடுகள் சசய்வைாக பிரைமர் கூறினார். 

9.ஜம்மு-காஷ்மீர் துதணநிதை ஆளுநர் G C முர்முவின் நான்காவது ஆமைாசகராக நியமிக்கப்பட்டவர் 

யார்? 

அ. பசீா் அகைத கான்  

ஆ. முனீா் கான் 

இ. ஆனந்ேி வெங்கதடஸ்ெரன் 

ஈ. ெிஜய் குைாா் 

 ஜம்மு-காஷ்மீர் துதணநிதை ஆளுநர் G C முர்முவின் நான்காவது ஆமைாசகராக காஷ்மீர் பிரமைச 

ஆதணயர் பசீர் அகமது கான், இ.ஆ.ப நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியமனம் சைாடர்பான உத்ைரதவ 

மத்திய உள்துதை அதமச்சகத்தின் துதண சசயைாளர் சவளியிட்டார். இந்ை ஆண்டு ஜனவரி மாைம் 

ஆமைாசகராக நியமிக்கப்பட்ட முன்னாள் CRPF ைதைதம இயக்குநர் இராஜீவ் ராய் பட்நாகர், பாரூக் 

கான், இ.கா.ப மற்றும் KK சர்மா, இ.ஆ.ப ஆகிய மூவரும் பிை மூன்று ஆமைாசகர்களாவர். 

10.அம்மபத்கர் சபளத்ைத்தைத் ைழுவ முக்கிய காரணமாக இருந்ை ஒருவர் அண்தமயில் காைமானார். 

அவர் சபயசரன்ன? 

அ. சாந்த முகா்ஜி 

ஆ. சோனந்ே் புல்வசல்  

இ. H R பரே்ொஜ் 

ஈ. வபாட்டூாி வெங்கதடஸ்ொ் 

 Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கர் ஸ்மரக் சமிதியின் நிறுவனச்சசயைாளர் சைானந்த் புல்சசல் (91), சமீபத்தில் 

காைமானார். 1956ஆம் ஆண்டில், பாபாசாமகப் அம்மபத்கர், சபளத்ைத்தை ைழுவிய இடமான நாக்பூரில் 

உள்ள தீக்ஷபூமிதய இந்ைக் கூட்டதமப்பு பரமாரித்து வருகிைது. 

 Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கரின் சித்ைாந்ைங்கதளப் பின்பற்றுபவராக இருந்ை சைானந்த் புல்சசல், அந்ை 

இடத்தில் ஒரு தூபிதய எழுப்புவதில் முக்கிய பங்குவகித்ைார். ஆறு இைட்சத்திற்கும் அதிகமான 

பின்சைாடர்பாளர்களுடன் Dr. பாபாசாமகப் அம்மபத்கர் மைம்மாறியமபாது, புல்சசல், நாக்பூரின் துதண 

மாநகரத்ைந்தையாகவும் இருந்ைார்.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பத்து, பன்னிரண்டாம் வகுப்புகளிலும் ைமிழ்வழியில் படித்திருந்ைால் அரசாங்கப் பணியில் முன்னுரிதம 

வழங்க வழிவதகசசய்யும் சீர்திருத்ை மமசாைா சட்டப்மபரதவயில் ைாக்கல் சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

o இந்ை மமசாைாவின்படி, இனி பட்டப்படிப்பு மட்டுமின்றி 10, 12ஆம் வகுப்புகளிலும் ைமிழ் வழியில் 

படித்திருந்ைால் மட்டுமம அரசாங்கப்பணியில் முன்னுரிதம வழங்கப்படும். அைாவது, பட்டப்படிப்பு 

ைகுதிக்கான அரசுப் பணிக்கு, பட்டப்படிப்புடன் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகதளயும் ைமிழ்வழியில் 

படித்திருக்க மவண்டும். 

o அமைமபான்று 10ஆம் வகுப்பு ைகுதியுள்ள அரசுப்பணிக்கு 6-10ஆம் வகுப்பு வதர ைமிழ்வழிக் 

கல்வியில் பயின்றிருக்க மவண்டும் என மமசாைாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சட்டப்மபரதவயில் 

மமசாைா நிதைமவற்ைபின்னர், ஆளுநரின் ஒப்புைல் சபற்று சட்டவடிவம் சபறும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. RCS-உதான் திட்டத்தின்கீழ் இந்தூருடன் அண்மையில் இமைக்கப்பட்ட”இந்தியாவின் பளிங்கு 

நகரம்” என்றும் அமைக்கப்படுகிற இராஜஸ்தான் நகரம் எது? 

அ. க ோட்டோ 

ஆ. பி ோகேோ் 

இ.  ிஷே் ோ்  

ஈ. லோல் ோ் 

 இராஜஸ்தான் ைாநிலத்தின் அஜ்மீர் ைாவட்டத்தில் உள்ள கிஷன்கர் நகரம், “இந்தியாவின் பளிங்கு 

நகரம்” என்று அமைக்கப்படுகிறது. RCS-உதான் திட்டத்தின்கீழ் இந்தூரிலிருந்து கிஷன்கருக்கு 

வாரத்திற்கு மும்முமற செல்லும் வானூர்தி செமவமய உள்நாட்டு விைானப் சபாக்குவரத்து 

அமைச்ெகம் சதாடங்கியது. உதான்-3 ஏலச்செயல்பாட்டின்சபாது ஸ்டார் ஏர் நிறுவனத்துக்கு இந்தூர் -

கிஷன்கர் வழித்தடம் வைங்கப்பட்டது. இதன்மூலம், உள்நாட்டு வான்சபாக்குவரத்து அமைச்ெகைானது 

உதான் திட்டத்தின்கீழ் இதுவமர 268 வழித்தடங்கமள இயக்கியுள்ளது. 

2.எந்த ஐசராப்பிய நாடு, அண்மையில், சபாட்டிக்கு எதிரான நடத்மதக்காக சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான 

ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு 1.1 பில்லியன் யூசரா அளவுக்கு அபராதம் விதித்தது? 

அ. ஜெோ்மேி 

ஆ. பிரோே்ஸ்  

இ. இத்தோலி 

ஈ. ஸ்ஜபயிே் 

 பிரான்ஸின் சபாட்டி ஆமையம், அசைரிக்க சதாழில்நுட்ப நிறுவனைான ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு, 

அண்மையில், 1.1 பில்லியன் யூசரா ($1.2 பில்லியன் டாலருக்கு ெைம்) அளவுக்கு அபராதம் விதித்தது. 

சுயாதீன சில்லமற வியாபாரிகளிடம் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் சபாட்டிக்கு எதிரான நடத்மதக்காக இந்த 

அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸில் உள்ள சுயாதீன சில்லமற விற்பமனயாளர்கள் மீது, ஆப்பிள் 

நிறுவனம் அதன் சபாருளாதார ஆற்றமல பயன்படுத்தியதாக அந்நாட்டின் ஆமையம் அறிவித்தது. 

3. COVID-19 சநாய்த்சதாற்றிலிருந்து அதன் சபாருளாதாரத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக $4 பில்லியன் டாலர் 

ைதிப்பில் சநருக்கடிநிமலக்கு எதிரான நிதியத்மத உருவாக்க முடிவுசெய்துள்ள நாடு எது? 

அ. இந்தியோ 

ஆ. இரஷ்யோ  

இ. அஜமோி ் ோ 

ஈ. போ ிஸ்தோே் 

 சகாசரானா மவரஸ் தாக்குதலிலிருந்து தனது சபாருளாதாரத்மத பாதுகாக்கும் சநாக்கத்துடன் $4 

பில்லியன் டாலர் (300 பில்லியன் ரூபிள்) ைதிப்பில் சநருக்கடிநிமலக்கு எதிரான நிதியத்மத ரஷ்யா 
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உருவாக்கும் என அந்நாட்டின் பிரதைர் அண்மையில் அறிவித்தார். இந்த ஆண்டு, இரஷ்யா தனது 

வளர்ச்சி இலக்குகமள இைக்க சநரிடும் என்றும், சகாசரானா மவரஸின் தாக்கத்தால் பன்னாட்டுச் 

ெந்மதகள் சநாறுங்கியுள்ளதாகவும் அவர் அறிவித்தார். 

 இரஷ்யாவின் முக்கிய ஏற்றுைதிப் சபாருளான எண்சையின் விமலயில் சபரும்வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு அதன் 

சபாருளாதாரத்மத குமறத்துள்ளது. சுற்றுலா நிறுவனங்கள் ைற்றும் வானூர்தி நிறுவனங்களுக்கான 

வரிவிலக்குகமள உள்ளடக்கிய புதிய ஆதரவு நடவடிக்மககமள அந்நாடு சவளியிடவுள்ளது. 

4.ைாநிலங்களமவக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதி யார்? 

அ. இரஞ்சே் க ோக ோய்  

ஆ. தீப ் மிஸ்ரோ 

இ. ஜெ தீஷ் சிங் ஜ  ோ் 

ஈ. T S தோ ்கூோ் 

 உள்துமற அமைச்ெகத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதி இரஞ்ென் 

சகாசகாய், குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் சகாவிந்த் அவர்களால் ைாநிலங்களமவக்கு பரிந்துமரக்கப் 

-பட்டுள்ளார். உறுப்பினர்களுள் ஒருவரின் ஓய்வுகாரைைாக எழும் காலியிடத்மத நிரப்புவதற்காக இந் 

நியைனம் சைற்சகாள்ளப்படுகிறது. ைாநிலங்களமவயில் அதிகபட்ெம் 250 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 

அவர்களுள் பன்னிருவமர குடியரசுத்தமலவர் பரிந்துமரப்பார். இந்தியாவின் 46ஆவது தமலமை 

நீதிபதியாக இருந்தவர் இரஞ்ென் சகாசகாய். 

5.2019-20’இல் பாதுகாப்பு உபகரைங்கமள வாங்குவதற்கான ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தின் 

ஒப்பந்தங்களில், இந்திய நிறுவனங்களின் பங்கு எத்தமன ெதவீதம்? 

அ. 25.03 % 

ஆ. 50.03 % 

இ. 75.03 %  

ஈ. 90.03 % 

 பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தின் அண்மைய தகவல்களின்படி, பாதுகாப்பு உபகரைங்கமளக் சகாள்முதல் 

செய்வதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்ெகத்தால் சபாடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களில், இந்திய நிறுவனங்களின் பங்கு 

2019-20’இல் 75.03 ெதவீதைாகும். 

 உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் உபகரைங்கமள அதிகபட்ெ அளவிற்கு வாங்குவதற்கு ைத்திய பாதுகாப்பு 

அமைச்ெகம் முயற்சிப்பதால், இப்பங்கு 2015-16’இல் இருந்த 39.06 ெதவீதத்திலிருந்து 2019-20’இல் 

75.03 ெதவீதைாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் சபாடப்பட்ட நூறு அயல்நாட்டு ஒப்பந்தங்க 

-ளுக்கு எதிராக இம்முமற இந்திய விற்பமனயாளர்களுடன் 158 ஒப்பந்தங்கள் சபாடப்பட்டுள்ளன. 
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6.எந்தப் சபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் தமலவராகவும் சைலாண்மை இயக்குநராகவும் இரவீந்தர் சிங் 

தில்லான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. பவோ் பபேோே்ஸ்  ோோ்ப்பகரஷே்  

ஆ. இந்திய நில ் ோி நிறுவேம் 

இ. NTPC நிறுவேம் 

ஈ. NLC நிறுவேம் 

 பவர் மபனான்ஸ் கார்ப்பசரஷன் நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் சைலாண்மை இயக்குநராக 

இரவீந்தர் சிங் தில்லாமன நியமிக்க அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

மின்ொர அமைச்ெகத்தின் உதவியுடன் செயல்பட்டுவரும் இந்நிறுவனம், ‘நவரத்னா’ தகுதிசபற்ற ஒரு 

சபாதுத்துமற நிறுவனைாகும். இரவீந்தர் சிங் தில்லான் தற்சபாது அசத சபாதுத்துமற நிறுவனத்தில் 

இயக்குநராக (திட்டங்கள்) பணியாற்றி வருகிறார். 

7.எந்த நாட்டின் ைத்திய வங்கி அதன் முக்கிய வட்டி விகிதத்மத கிட்டத்தட்ட சுழியைாகக்குமறத்து $700 

பில்லியன் அசைரிக்க டாலமர பத்திரங்களாக வாங்குவதாக அறிவித்தது? 

அ. இந்தியோ 

ஆ. இலங்ப  

இ. அஜமோி ் ோ  

ஈ. இரஷ்யோ 

 அசைரிக்காவின் ைத்திய வங்கியான, ‘சபடரல் ரிெர்வ்’ அதன் முக்கிய (benchmark) வட்டி விகிதத்மத 

கிட்டத்தட்ட சுழியைாகக் (0-0.25) குமறத்துள்ளது. சபாருளாதார நடவடிக்மககமள எளிதாக்குதற்காக 

ைத்திய வங்கி $700 பில்லியன் அசைரிக்க டாலர் பத்திரங்கமள வாங்கப்சபாவதாகவும் அறிவித்தது. 

அதன் அதிகபட்ெ சவமலவாய்ப்பு ைற்றும் விமல நிமலத்தன்மை இலக்மக அமடய, சபாருளாதாரம் 

ெரியான பாமதயில் செல்லும்வமர இவ்விலக்கு வரம்பு பராைரிக்கப்படும் என அவ்வங்கி கூறியது. 

8.அண்மையில் காலைான பாட்டீல் புட்டப்பா சதாடர்புமடய துமற எது? 

அ. விபையோட்டு 

ஆ. இதழியல்  

இ. வணி ம் 

ஈ. ஆரோய்ச்சி 

 ‘பாப்பு’ என அன்சபாடு அமைக்கப்பட்ட மூத்த இதைாளர் பாட்டீல் புட்டப்பா (99) ெமீபத்தில் காலைானார். 

காந்திய சகாள்மககமள தீவிரைாக பின்பற்றிவந்த அவர் காதி ஆர்வலராகவும் இருந்தார். கர்நாடக 

இராஜ்சயாத்ெவ விருது, TSR விருது, ‘நசடாஜா’ உட்பட பல சபருமைமிகு விருதுகமளப் சபற்றுள்ள 

அவருக்கு, அண்மையில், கர்நாடக ைாநில முதலமைச்ெர், ‘பெவ விருது’ வைங்கினார். 
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9. ‘Career Back 2 Women’ என்று அமைக்கப்படும் சபண்களுக்கான ைறு-திறன்படுத்துதல் திட்டத்மத 

சதாடங்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ. IIT ஜமட்ரோஸ்  

ஆ. IIT மும்பப 

இ. IIT அ மதோபோத் 

ஈ. IIT  ர ்பூோ் 

 அண்மையில், சபண்களுக்கான ைறு-திறன்படுத்துதல் திட்டத்மத, ‘Career Back 2 Women’ என்ற 

சபயரில் IIT சைட்ராஸ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தங்கள் சதாழிற்முமற வாழ்க்மகயிலிருந்து ஓய்வுசபற்ற 

சபண்களுக்கு, 150 ை.சநரம்  ைறு-திறன்படுத்துதல் பயிற்சிமய அளிப்பமத இத்திட்டம் சநாக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ளது. பயிற்சியின் நிமறவில் ொன்றிதழும் வைங்கப்படும். செயற்மக நுண்ைறிவு, எந்திரக் 

கற்றல், இமைய பாதுகாப்பு, தரவு அறிவியல் ைற்றும் சபருந்தரவு ஆகியவற்மற இது பாடாைாகக் 

சகாண்டுள்ளது. சைட்ராஸ் IIT’இன் டிஜிட்டல் திறன் அகாடமிமூலம் இத்திட்டம் சைற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

10.அண்மையில் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள்விைா சகாண்டாடப்பட்ட செக் முஜிபுர் ரகுைான், எந்த நாட்டின் 

நிறுவன அதிபராக இருந்தார்? 

அ. கநபோைம் 

ஆ. வங் கதசம்  

இ. தோய்லோந்து 

ஈ. ஆப் ோேிஸ்தோே் 

 ‘வங்கபந்து’ எனப்சபாதுவாக அமைக்கப்படும் செக் முஜிபுர் ரகுைான், சுதந்திர நாடான வங்கசதெத்தின் 

நிறுவன அதிபராக இருந்தார். அப்சபாமதய கீமைப்பாகிஸ்தானில், பாகிஸ்தான் ஆட்சியாளர்களுக்கு 

எதிரான இயக்கத்திற்கு அவர் தமலமைதாங்கினார். அது, 1971’இல் வங்கசதெத்தின் விடுதமலக்கு 

வழிவகுத்தது. அவரது நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விைாவானது 2020 ைார்ச்.17 அன்று வங்கசதெத்தில் 

சகாண்டாடப்பட்டது. ‘முஜிப் பர்சஷா’ என்ற சபயரில் ஆண்டு முழுவதும் நமடசபறும் நிகழ்வும் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘ஒசர நாடு ஒசர குடும்ப அட்மட திட்டம்’ தமிழ்நாட்டில், வரும் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் அைல்படுத்தப்பட 

உள்ளது. திருசநல்சவலி, தூத்துக்குடி ஆகிய ைாவட்டங்களில் சொதமன முமறயில் இந்தத் திட்டம் 

அைல்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் திட்டத்தின்மூலம், குடும்ப அட்மட மவத்துள்சளார் 

நாட்டில் எங்கு சவண்டுைானாலும் சபாருட்கமளப் சபற்றுக்சகாள்ளவியலும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தற்ப ோததய  ோதுகோப்பு அதைச்சரோன இரோஜ்நோத் சிங், எந்த முன்னோள் ைத்திய  ோதுகோப்பு அதைச்சதர 

அடிப் தையோகக்ககோண்ை, ‘Invincible’ என்ற நூதை கெளியிட்ைோர்? 

அ. அருண் ஜெட்லி 

ஆ. மன ோகோ் போோிக்கோ்  

இ. ெோோ்ெ் ஜபோ் ோண்டஸ் 

ஈ. ெஸ்வந்த் சிங் 

 கோைஞ்கசன்ற பகோெோ முதைதைச்சரும் முன்னோள்  ோதுகோப்பு அதைச்சருைோன ைபனோகர்  ோரிக்கருக்கு 

அெரது ஓரோண்டு நிதனவுநோதை முன்னிட்டு, ைத்திய  ோதுகோப்பு அதைச்சர் இரோஜ்நோத் சிங் அஞ்சலி 

கசலுத்தினோர். அப்ப ோது, ‘Invincible - A Tribute to Manohar Parrikar’ என்ற நூதையும் கெளியிட்ைோர்.  

 பகோெோவின் முதைதைச்சரோக இருந்த ைபனோகர்  ோரிக்கர், பநோய் கோரணைோக கோைைோனோர். அெருக்குப் 

பிறகு, பிரபைோத் சோெந்த் அம்ைோநிைத்தின் அடுத்த முதைதைச்சரோக நியமிக்கப் ட்ைோர். 2014 முதல் 2017 

ெதர இந்தியோவின்  ோதுகோப்பு அதைச்சரோக ைபனோகர்  ோரிக்கர்  ணியோற்றினோர். 

2.இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் அண்தைய அறிவிப்பின் டி, ‘PA’க்கள் ைத்திய ெங்கியோல் கட்டுப் டுத்தப் ை 

உள்ைன. இதில், ‘PA’ என் து எததக்குறிக்கிறது? 

அ. Payment Agency 

ஆ. Payment Aggregator  

இ. Payment Authority  

ஈ. Processing Authority 

 ககோடுப் னவு திரட்டிகளின் முழு நைெடிக்தககதையும் ஒழுங்கு டுத்துெதோக இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 

அண்தையில் அறிவித்தது. 

 இந்தக் ககோடுப் னவு திரட்டிகள், மின்னணு ெணிக தைங்கள் ைற்றும் ெணிகர்கதை ெோடிக்தகயோை 

-ர்களிைமிருந்து  ல்பெறு முதறகளில் கட்ைணங்கதை ெசூலிக்க உதவுகின்றன. ககோடுப் னவு 

திரட்டிகள் (PA’s) ைற்றும் கட்ைண நுதைெோயில்கதை ஒழுங்கு டுத்துதற்கோன ெழிகோட்டுதல்களின் டி, 

தற்ப ோதுள்ை ககோடுப் னவு திரட்டிகள், 2021 ைோர்ச்.31ஆம் பததிக்குள் `15 பகோடி நிகர ைதிப்பும், 2023 

ைோர்ச்.31ஆம் பததிபயோ அல்ைது அதற்கு முன்பனோ `25 பகோடி நிகர ைதிப்பு க ற்றிருக்க பெண்டும். 

அதன்பிறகு `25 பகோடி என்ற நிகர ைதிப்பிதன எல்ைோ பநரங்களிலும்  ரோைரித்தல் பெண்டும். 

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

அ. போலச்சந்திர முங்னககோ்   ஆ. ஹமீத் அ ்சோோி 

இ. D ரோெோ     ஈ. சீதோரோம் ஜெச்சூோி 
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 இந்தியோவின் முன்னோள் துதணக் குடியரசுத்ததைெரோன ஹமீது அன்சோரி,  ோைச்சந்திர முங்பகக்கர் 

எழுதிய, ‘My Encounters in Parliament’ என்ற நூதை கெளியிட்ைோர். இந்நிகழ்ச்சியில், NCP ததைெர் 

ஷரத்  ெோர், CPI க ோதுச்கசயைோைர் D ரோஜோ, CPI (M) க ோதுச்கசயைோைர் சீதோரோம் கயச்சூரி ஆகிபயோர் 

கைந்துககோண்ைனர்.  ோைச்சந்திர முங்பககர் ஓர் இந்திய க ோருைோதோர ெல்லுநரும், சமூக பசெகரும் 

ைற்றும் முன்னோள் ைோநிைங்கைதெ உறுப்பினருைோெோர். அம்ப த்கரிய ககோள்தககளின் தீவிர 

பின் ற்றோைறோன இெர் ஒரு பெைோண் க ோருைோதோர நிபுணருைோெோர். திட்ை ஆதணயம் உட் ை  ை 

முக்கிய அதைப்புகளில் அெர்  ணியோற்றியுள்ைோர். 

4.அண்தையில் நிதறபெற்றப் ட்ை ெோனூர்தி (திருத்தம்) ைபசோதோ, 2020இன் பின்னணியில், எத்ததன 

ஒழுங்குமுதற நிறுெனங்கள் சட்ைரீதியோன அதைப்புகைோக ைோற்றப் ைவுள்ைன? 

அ. 3  

ஆ. 4 

இ. 5 

ஈ. 6 

 ெோனூர்தி (திருத்த) ைபசோதோ, 2020, ைக்கைதெயில் குரல் ெோக்ககடுப்புமூைம் நிதறபெற்றப் ட்ைது. 

இந்த ைபசோதோ ெோனூர்தி சட்ைம், 1934’இல் திருத்தம் பைற்ககோள்ை விதைகிறது. உள்நோட்டு விைோனப் 

ப ோக்குெரத்து அதைச்சகத்தின்கீழ் தற்ப ோதுள்ை மூன்று ஒழுங்குமுதற அதைப்புகதை சட்ைரீதியோன 

அதைப்புகைோக ைோற்றுெதத இது பநோக்கைோகக்ககோண்டுள்ைது. உள்நோட்டு விைோனப் ப ோக்குெரத்து 

இயக்குநரகம் (DGCA), உள்நோட்டு விைோனப் ப ோக்குெரத்து  ோதுகோப்பு  ணியகம்) ைற்றும் (விைோன 

வி த்து குறித்த விசோரதணகதை பைற்ககோள்ளும்  ணியகம்) ஆகிய மூன்றும் இந்த ைபசோதோவில் 

குறிப்பிைப் ட்டுள்ை ஒழுங்குமுதற நிறுெனங்கைோகும். 

5. NASSCOM அறக்கட்ைதையுைன் இதணந்து, ‘Innovate for Accessible India’ என்ற  ரப்புதரதயத் 

கதோைங்கியுள்ை கதோழில்நுட்  நிறுெனம் எது? 

அ. கூகுள்   ஆ. மமக்னரோசோப்ட்  

இ. ஆரக்கிள்   ஈ. இ ்னபோசிஸ் 

 தைக்பரோசோப்ட் இந்தியோ ைற்றும் NASSCOM அறக்கட்ைதை ஆகியதெ இதணந்து, ‘Innovate for 

Accessible India’ என்ற  ரப்புதரயத் கதோைங்கியுள்ைன. சைைோன ெோய்ப்புகதை சிறந்த முதறயில் 

அணுகுெதற்கு பததெயோன கதோழில்நுட் த்துைன், ைோற்றுத்திறனோளிகதை பைம் டுத்துெதத இந்தப் 

 ரப்புதர பநோக்கைோகக்ககோண்டுள்ைது. 

 ைோற்றுத்திறனோளிகைோல் எதிர்ககோள்ைப் டும் செோல்கதை எதிர்ககோள்ளும், தனிப் யனோக்கப் ட்ை 

தீர்வுகதை உருெோக்குெதற்கோக ைோணெர்கள், குடிைக்கள் ைற்றும் சமூக அதைப்புகளிைமிருந்து இந்தப் 

 ரப்புதர விண்ணப் ங்கதை ெரபெற்கிறது.  த்து சிறந்த தீர்வுகள், நிதியுதவியுைன் தைக்பரோசோப்ட் 

ைற்றும் NASSCOM அறக்கட்ைதையின் ெழிகோட்டுதல் ஆதரதெப் க றும். 

6.ஏர் இந்தியோ ததைெரும் பைைோண்தை இயக்குநருைோன அஷ்ெோனி பைோகோனி, எந்த ைோநிைத்தின் 

சுற்றுைோ ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர்? 
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அ. உத்தர பிரனதசம் 

ஆ. குெரோத் 

இ. ஆந்திர பிரனதசம்  

ஈ. இரோெஸ்தோ ் 

 ஏர் இந்தியோ நிறுெனத்தின் முன்னோள் ததைெரும் பைைோண்தை இயக்குநருைோன அஷ்ெோனி 

பைோகோனி, அண்தையில், ஆந்திர பிரபதச ைோநிைத்தின் சுற்றுைோ ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெரோக 

ஓரோண்டு கோைத்திற்கு நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். ைோநிை ததைதைச்கசயைோைர் கெளியிட்ை உத்தரவில் 

இது அறிவிக்கப் ட்டிருந்தது. முன்னதோக, இரயில்பெ ெோரியத்தின் ததைெர் ைற்றும் இந்திய சுற்றுைோ 

ெைர்ச்சிக் கைகத்தின் ததைெர் & பைைோண்தை இயக்குநர் உள்ளிட்ை  தவிகளில்  ணியோற்றினோர். 

7. ‘உைக நகரங்களின் உச்சிைோநோடு’ என் து, எந்நோைோல், ஈரோண்டுக்கு ஒருமுதற நைத்தப் டும் சர்ெபதச 

உச்சிைோநோைோகும்? 

அ. பிோிட்ட ் 

ஆ. ெப்போ ் 

இ. சிங்கப்பூோ்  

ஈ. ஐக்கிெ அரபு அமீரகம் 

 ‘உைக நகரங்களின் உச்சிைோநோடு’ என் து சிங்கப்பூரோல் ஈரோண்டுக்கு ஒருமுதற நைத்தப் டும் ஒரு 

சர்ெபதச உச்சிைோநோடு ஆகும். இம்ைோநோடு, ெரும் 2020 ஜூதை 5-9 ெதர, “Liveable and Sustainable 

Cities: Adapting to a Disrupted World” என்ற கருப்க ோருளில் நைத்த திட்ைமிைப் ட்டுள்ைது.  ன்னோட்டு 

அரசோங்கங்களின் ததைெர்கள் ைற்றும் கதோழில் ெல்லுநர்கள் ஆகிபயோர் கோைநிதை ைோற்றம், சமூக 

ைோற்றங்கள் ைற்றும் கதோழில்நுட்  சீர்குதைவுகள் குறித்த செோல்கள் குறித்து விெோதிக்கின்றனர். 

8.அட்னோன் அல்-சூர்பி, எந்த நோட்டின் புதிய பிரதைரோக அதன் அதி ர்  ர்கோம் சோலி அெர்கைோல் 

நியமிக்கப் ட்ைோர்? 

அ. ஈரோ ் 

ஆ. ஈரோக்  

இ. இஸ்னரல் 

ஈ. ஓம ் 

 ஈரோக் அதி ர்  ர்கோம் சோலி, அந்நோட்டின் புதிய பிரதைரோக அட்னோன் அல்-சூர்பிதய நியமித்துள்ைோர். 

ஈரோக் நோட்டில் நிைவும் அரசியல் கநருக்கடிக்கு இதையில் இந்த அறிவிப்பு கசய்யப் ட்டுள்ைது. முப் து 

நோட்களுக்குள், அட்னோன் அல்-சூர்பி தனது அதைச்சரதெதய உருெோக்க பெண்டும். அது, ஈரோக் 

நோைோளுைன்றத்தில் நதைக றும் நம்பிக்தக ெோக்ககடுப்பில் கெற்றிக ற பெண்டும். 

 அரசோங்கத்திற்கு எதிரோன  ரெைோன க ோதுைக்கள் ஆர்ப் ோட்ைங்கதைத்கதோைர்ந்து, கைந்த டிசம் ரில் 

 தவி விைகிய முன்னோள் பிரதைர் அதல் அப்துல் ைதிக்கு  திைோக அல்-சூர்பி நியமிக்கப் ட்டுள்ைோர். 
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9. COVID-19 குறித்த விழிப்புணர்தெ க ோதுைக்கள் ைத்தியில்  ரப்புெதற்கோக எந்திர ைனிதர்கதைப் 

 யன் டுத்தும் ைோநிை அரசு எது? 

அ. ஆந்திர பிரனதசம் 

ஆ. ஜதலுங்கோ ோ 

இ. னகரளோ  

ஈ. ஒடிசோ 

 க ோதுைக்களிதைபய COVID-19 குறித்த விழிப்புணர்தெ ஏற் டுத்துெதற்கோக எந்திர ைனிதர்கதைப் 

 யன் டுத்துெதற்கோன ஒரு முயற்சிதய பகரை ைோநிை அரசு கதோைங்கியுள்ைது. துளிர் நிறுெனங்கதை 

ஊக்குவிப் தற்கோன ைோநிை அரசின் முன்கனடுப் ோன பகரை துளிர்-நிறுென திட்ைத்தின்கீழ் பகரை 

ைோநிைத்தில் ‘அசிபைோ’ என்ற துளிர் நிறுெனம்மூைம் 2 பரோப ோக்கள் உருெோக்கப் ட்டுள்ைன. 

 இதில் ஒரு எந்திரைனிதர், முகமூடிதய அணிந்துககோண்டு தக தூய்தைப் டுத்தி ைற்றும் முகக்கெசங் 

–கதை க ோதுைக்களுக்கு விநிபயோகிக்கிறது. ைற்கறோரு எந்திரைனிதர் பகள்விகளுக்கு  திைளிக்கிறது. 

இதெயிரண்டும் முன்பனோட்ை அடிப் தையில் ககோச்சியில் நிறுத்தப் ட்டுள்ைன. 

10.ககோபரோனோ தெரஸ் பநோய்த்கதோற்றோல்  ோதிக்கப் ட்டு, சமீ த்தில் கோைைோன கோல் ந்து  யிற்சியோைர் 

பிரோன்சிஸ்பகோ கோர்சியோ, எந்த நோட்தைச் சோர்ந்தெர்? 

அ. அஜமோிக்கோ 

ஆ. ஸ்ஜபெி ்  

இ. ஜத ் ஜகோோிெோ 

ஈ. தோெ்லோந்து 

 அட்கைடிபகோ ப ோர்ட்ைோ ஆல்ைோவின் இதைபயோர் அணியுைன்  ணிபுரிந்த 21 ெயதோன ஸ் ோனிய 

கோல் ந்து  யிற்சியோைர் பிரோன்சிஸ்பகோ கோர்சியோ, COVID-19 தெரஸ் பநோய்த்கதோற்று கோரணைோக 

உயிரிைந்தோர். இதன்மூைம், இப் குதியில் ககோபரோனோ தெரஸோல் இறந்த ஐந்தோெது ைற்றும் இைம் 

ெயது ந ரோக இெருள்ைோர். COVID-19 பநோய்த்கதோற்றுக்கோன சிகிச்தசயின்ப ோது அெர் இரத்தப் 

புற்றுபநோயோல்  ோதிக்கப் ட்டிருந்தது கண்ைறியப் ட்ைது. 

 ககோபரோனோ தெரஸ் கதோற்றின்  ரெதைக்கட்டுப் டுத்துெதற்கோக, ஸ்க யினில் உள்ை முக்கிய 

கோல் ந்து லீக் ப ோட்டிகள் அதனத்தும் கோைெதரயின்றி நிறுத்தப் ட்டுள்ைன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 துப்புரவுப் ணியோைர்கள் அதனெரும் இனி, “தூய்தைப் ணியோைர்கள்” என அதைக்கப் டுெோர்கள் 

என சட்ைப்ப ரதெயில் தமிழ்நோடு முதைதைச்சர்  ைனிசோமி அறிவித்தோர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்வைச் சமொளிப்ப ற் ொ  `20,000 ர ொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்துள்ள 

மொநில அரசு எது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. ககரளா  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. ததலுங்கானா 

 க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்வை எதிர்க ொள்ள `20,000 ர ொடி நிதி ஒதுக்கி ர ரள மொநில அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இந் த் க ொகுப்பில்,  னி பர் ளுக்கும் நிறுைனங் ளுக்கும் அரசு கசலுத் ரைண்டிய 

நிலுவைத்க ொவ வய  ள்ளுபடி கசய்ை ற் ொன நிதி, நு ர்ரைொர்  டன் வள ைழங்கு ல், இரண்டு 

மொ த்துக் ொன ஓய்வூதியத்வ  முன்கூட்டிரய ைங்கிக் ணக்கில் ைரவுவைத் ல் மற்றும் ஒரு சு ொ ொர 

க ொகுப்பு ஆகியவை அடங்கும். 

 இம்மொ த்துக் ொன அத்தியொைசிய நியொயவிவலப்கபொருட் வள அவனைருக்கும் இலைசமொ  ைழங்  

ர ரள மொநில அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. ர ரள மொநிலத்தில் ைசிக்கும் அவனைருக்கும் நியொயவிவல 

 வட ள்மூலம் 10 கிரலொ ைவர இலைச உணவு  ொனியங் ளும் ைழங் ப்படவுள்ளது. 

2.எந்  நிறுைனத் ொல்  யொரிக் ப்பட்ட 83 ர ஜொஸ் ரபொர் விமொனங் வள ைொங்குை ற்கு, பொது ொப்பு 

உப ரணங் வளக் க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன  வுன்சில் ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ. ஹிந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம்  

ஆ. பாரத மின்னணு நிறுவனம் 

இ. பாரத மிகுமின் நிறுவனம் 

ஈ. தளவாட ததாழிற்சாலை வாாியம் 

 ஹிந்துஸ் ொன் ஏரரொ ொட்டிக்ஸ் நிறுைனம் (HAL)  யொரிக்கும் 83 ர ஜொஸ் ரபொர் விமொனங் வள 

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

அளித்துள்ளது. இலகுர  ரபொர் விமொனமொன ர ஜொவை, பொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி & ரமம்பொட்டு அவமப்பின் 

கீழ் இயங்கிைரும் ரபொர் விமொனங் ள் ரமம்பொட்டு நிறுைனம் ைடிைவமத்துள்ளது. ஏற் னரை 43 

ரபொர் விமொனங் வள க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன முந்வ ய ஆவணயுடன் இந் ப் புதிய க ொள்மு ல் 

ஆவணயும் இவணந்துள்ளது. 

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

அ. உத்தரகண்ட்  

ஆ. பீகாா் 

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. உத்தர பிரகதசம் 
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 SC/ST பணியொளர் ளுக் ொன ப வி உயர்வு இட ஒதுக்கீட்வட நீக்குை ற்கு உத் ர ண்ட் மொநில அரசு 

உத் ரவு பிைப்பித்துள்ளது.  டந்  பிப்ரைரியில், “இட ஒதுக்கீடு என்பது அடிப்பவட உரிவம அன்று. ஒரு 

மொநில அரசு விரும்பினொல் இட ஒதுக்கீடு ைழங் லொம்; இல்வலகயனில் அரவச ைற்புறுத்  முடியொது” 

என உச்சநீதிமன்ைம் தீர்ப்பளித் து.  ற்ரபொது உத் ர ண்ட் அரசு அவ்வுத் ரவை அமல்படுத்தியுள்ளது. 

அது ப வி உயர்வுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைழங்கும்  வடமுவைவய  வடகசய்துள்ளது. 

4. `10,000 ர ொடி மதிப்புள்ள அரசுப்பத்திரங் வள ைொங்குை ற் ொ , இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) OMO’ஐ 

 டத்திைருகிைது. ‘OMO’ என்பது எவ க்குறிக்கிைது? 

அ. Open Money Operations 

ஆ. Open Market Operations  

இ. Overview of Market Operations 

ஈ. Overview of Money Operations 

 அவனத்து சந்வ ப்பிரிவு வளயும் நிவலயொன ொ  வைத்திருக்கும் ைவ யில், `10,000 ர ொடிக்கு 

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

வைரஸ் ர ொய்த்க ொற்றின் அபொயங் ள் அதி ரித்து ைருை ொல், நிதிச்சந்வ  ளில், நிதி நிவலவம ள் 

ரமொசமொன சைொல் வள எதிர்க ொண்டு ைருகிை ொ வும், இ னொல் ைர்த்   சந்வ  ளில் கபொருளொ ொ 

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

 பணப்புழக் த்வ  அதி ரிப்ப ற் ொ  திைந்  சந்வ  ளில் அரசொங்  பத்திரங் வள ைொங் வுள்ள ொ  

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி க ரிவித்துள்ளது. 

5. WHO, UNICEF மற்றும் UNDP ஆகியைற்றுடன் இவணந்து, ‘க ொரரொனொ வைரஸ்   ைல் வமயத்வ ’ 

க ொடங்கியுள்ள சமூ  ஊட ம் எது? 

அ. டுவிட்டா் 

ஆ. வாட்ஸப்  

இ. இன்ஸ்டாகிராம் 

ஈ. தடைிகிராம் 

 ரபஸ்புக்கிற்கு கசொந் மொன ைொட்ஸ்அப், அண்வமயில் உல   லைொழ்வு அவமப்பு, ஐ. ொ சிைொர் நிதியம் 

(UNICEF) மற்றும் ஐ. ொ ைளர்ச்சித்திட்டம் ஆகியைற்றுடன் இவணந்து, “ைொட்ஸ்அப் க ொரரொனொ வைரஸ் 

  ைல் வமயம்” என்ைகைொன்வை உல ளவில் அறிமு ம் கசய்துள்ள ொ  அறிவித்துள்ளது. க ொரரொனொ 

வைரஸ்பற்றிய ரபொலிச்கசய்தி ள் & அதுகுறித்  ை ந்தி வளக் ட்டுப்படுத்துை ற் ொ , உண்வமச் 

கசய்தியொ என சரிபொர்க்கும் ரபொயன்டர் என்னும் பன்னொட்டு நிறுைனத்திற்கு ைொட்ஸ்அப் நிறுைனம் $1 

மில்லியன் டொலவர ைழங்கியுள்ளது. 
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6. COVID-19 ர ொய்த்க ொற்வைக் வ யொளுை ற் ொ  அ ன் உறுப்பு  ொடு ளுக்கு $6.5 பில்லியன் 

மதிப்பிலொன நிதியு விவய அறிவித்துள்ள பன்னொட்டு ைங்கி எது? 

அ. புனரலமப்பு மற்றும் வளா்ச்சிக்கான ஐகராப்பிய வங்கி 

ஆ. ஆப்பிாிக்க வளா்ச்சி வங்கி 

இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

ஈ. அதமாிக்க வளா்ச்சி வங்கி 

 COVID-19 க ொற்றுர ொவய எதிர்த்துப் ரபொரொடுைதில் அ ன் ைளரும் உறுப்பு  ொடு ளின் உடனடி 

ர வை வளப் பூர்த்திகசய்ை ற் ொ  மணிலொவைச் சொர்ந்  ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி, அண்வமயில், $6.5 

பில்லியன் மதிப்பிலொன (`48,230 ர ொடி) நிதியு விவய அறிவித்துள்ளது. 

 இந்  அறிவிப்பின்படி, கமொத்  நிதியில், க ொற்றுர ொயொல் ஏற்பட்ட ரமொசமொன சு ொ ொர சீர்ர ட்டுக்கு 

தீர்வு ொண்ப ற் ொ  $3.6 பில்லியன் டொலர் நிதி அரசொங் ங் ளுக்கும், கபொருளொ ொர சீர்ர ட்டுக்கு தீர்வு 

 ொண்ப ற் ொ  $1.6 பில்லியன் டொலர் நிதி குறு, சிறு மற்றும்  டுத் ர நிறுைனங் ள், உள் ொட்டு மற்றும் 

பிரொந்திய ைர்த்  த்திற்கும் ைழங் ப்படும். 

7.அண்வமயில்  ொலமொன ரரொஜர் ரமகை ர், க ொடர்புவடய விவளயொட்டு எது? 

அ. பளு துூக்குதை் 

ஆ. குத்துச்சண்லட  

இ. மை்யுத்தம் 

ஈ. சதுரங்கம் 

 2 முவை உல  சொம்பியனொ வும் குத்துச்சண்வடப் பயிற்சியொளரொ வும் இருந்  ரரொஜர் ரமகை ர் (58), 

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

சூப்பர் கப ர்கைய்ட் மற்றும் சூப்பர் வலட்கைய்ட் பிரிவு ளில் உல  பட்டங் வள அைர் கைன்றுள்ளொர். 

 னது 20 ஆண்டு ொல குத்துச்சண்வட ைொழ்வில், அைர் கமொத் ம் 59 கைற்றி வளப் கபற்ைொர். 

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

கபொருளொ ொர மீட்புப்பணிக்குழு’ உள்ளது? 

அ. பியூஷ் ககாயை் 

ஆ. ஹா்ஷ் வா்தன் 

இ. நிா்மைா சீதாராமன்  

ஈ. இராஜ்நாத் சிங் 

 இந்தியப்பிர மர்  ரரந்திர ரமொடி  னது உவரயின்ரபொது, ‘COVID-19 கபொருளொ ொர மீட்புப்பணிக்குழு’ 

அவமப்ப ொ  அறிவித் ொர். நிதியவமச்சர் நிர்மலொ சீ ொரொமன்  வலவமயிலொன இந் ப் பணிக்குழு, 

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

 டைடிக்வ  வளயும் எடுக்கும். 
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  ருத்துக் வளப்கபறுை ற்கும், ‘COVID-19’இன் கபொருளொ ொர  ொக் த்வ  மதிப்பிடுை ற்கும்  ொல் வட 

ைளர்ப்பு, பொல் மற்றும் மீன்ைளத்துவை, உள் ொட்டு ைொன்ரபொக்குைரத்து, சுற்றுலொ மற்றும் MSME ஆகிய 

அவமச்சர் வள நிதியவமச்சர் சந்திக் வுள்ளொர். 

9.எந்   ொட்டிலிருந்து 16,479 இலகுர  எந்திர துப்பொக்கி வள க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொ , பொது ொப்பு 

அவமச்ச ம், `880 ர ொடி மதிப்பிலொன ஒப்பந் த்தில் வ கயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. அதமாிக்கா 

ஆ. இஸ்கரை்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. ரஷ்யா 

 இந்திய ஆயு ப்பவட ளுக்கு `880 ர ொடி மதிப்பில், ‘க ர வ்’ என்னும் இலகுர  எந்திர துப்பொக்கி ள் 

ைொங் , மத்திய பொது ொப்பு அவமச்ச ம், இஸ்ரரல் ஆயு  விற்பவன நிறுைனம் இவடரய ஒப்பந் ம் 

வ கயழுத் ொனது. கமொத் ம் 16,479 இலகுர  துப்பொக்கி ள் க ொள்மு ல் கசய்யப்படவுள்ளன. பல்ரைறு 

 ொடு ளின் பொது ொப்புப்பவட ளொல் உபரயொ ப்படுத் ப்படும் இந் , ‘க ர வ் 7.62 x 51 மி.மீ’ இர  

துப்பொக்கி ள், ஆயு ப்பவட ளிடம்  ற்ரபொதுள்ள துப்பொக்கி வளவிட க ொவலவில் உள்ள எதிரி வள 

மி த்துல்லியமொ   ொக்குை ற்கு உ வும். 

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

நிதி நிறுைனம் எது? 

அ. இந்திய சிறு ததாழிை்கள் கமம்பாட்டு வங்கி  

ஆ. கதசிய கவளாண்லம மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி 

இ. கதசிய வீட்டுவசதி வங்கி 

ஈ. இந்திய ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வங்கி 

 ைளர்ந்துைரும் க ொழில்முவனரைொருக் ொ  ைரும் ஜூன்.5 அன்று, ‘ஸ்ைைலம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்’ 

இரயிவல இயக் வுள்ள ொ  இந்திய சிறு க ொழில் ள் ரமம்பொட்டு ைங்கி (SIDBI) க ரிவித்துள்ளது. இந்  

‘ஸ்ைைலம்பன் எக்ஸ்பிரஸ்’ 15  ொட் ளுக்கு 11   ரங் ள் ைழியொ  சுமொர் 7000 கி.மீ க ொவலவுக்கு 

பயணிக்கும். இது, ‘ஸ்ைைலம்பன்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ  உள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், இவளரயொர் 

 மக்க ன ஓர் எண்ணத்துடன் இரயிலில் ஏறுைொர் ள், அைர் ளுக்கு ைழங் ப்படும் க ொடர்ச்சியொன 

 ற்ைல் பயிற்சிக்குப்பிைகு, பயனுள்ள ைணி த் திட்டத்துடன் அைர் ள் கசல்ைொர் ள். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

அரசு க ரிவித்துள்ளது. 

 COVID-19 ர ொய்த்க ொற்றுபற்றிய   ைல் வள அறியவும், அதுகுறித்    ைல் வளத்க ரிவிக் வும் 

உ விவமய எண் வள மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.  மிழ் ொட்டில் 044-29510500 என்ை உ வி 

வமய எண்ணுக்கு க ொடர்புக ொண்டு க ொரரொனொ வைரஸ் பற்றிய   ைல் வளத்க ரிவிக் லொம். 

 புதிய க ன் ொசி மொைட்டத்தில், `2.70 ர ொடி மதிப்பில், ‘கைள்ளொடு ஆரொய்ச்சி வமயம்’ நிறுைப்படும் 

எனவும், கசன்வனக்கு அருர யுள்ள  ொட்டுப்பொக் த்தில், `2.85 ர ொடி மதிப்பில், அறிவியல் முது வல 

ஆரொய்ச்சி நிவலயம் நிறுைப்படும் எனவும், துொத்துக்குடி மொைட்டத்தில், `1.70 ர ொடி மதிப்பில் புதிய 

 ொல் வட மருத்துை அறிவியல் பல் வல பயிற்சி மற்றும் ஆரொய்ச்சி வமயம் நிறுைப்படும் எனவும் 

 மிழ் ொடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ’COVID-19 அவசரகால நிதியத்துக்கு’ $1 மில்லியன் டாலர் நிதியளிப்பதாக உறுதியளித்துள்ள SAARC 

உறுப்பு நாடு எது? 

அ. ஆப்கானிஸ்தான்  

ஆ. வங்கததசம் 

இ. இலங்கக 

ஈ. பாகிஸ்தான் 

 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. ஃதபஸ்புக் 

ஆ. வாட்ஸ்அப்  

இ. டுவிட்டா் 

ஈ. இன்ஸ்டாகிராம் 

 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? 

அ. விண்மவளி ஆய்வு 

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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6.பழங்குடியினரிவடரய 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. இஸ்தரல் 

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 ஸ்தடட் 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 

 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. 

தமிழுக்கும் அமுததன்று 

பேர் – அந்தத் 

தமிழ் இன்ேத்தமிழ் எங்கள் 

உயிருக்கு பேர் 
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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 
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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. பிரான்ஸ் 

இ. மதன் மகாாியா 

ஈ. இஸ்தரல் 

 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. டீஸ்டா  

ஆ. திபாங் 

இ. மனஸ் 

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 

ஈ. ததா்தல் தமலாண்மம 
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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 

ஈ. குத்துச்சண்மட 

 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 

ஆ. இந்திய விண்மவளி ஆய்வுமமயம் 

இ. SpaceX  

ஈ. ஐதராப்பிய விண்மவளி நிறுவனம் 

 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. இராஜீவ் 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. இராஜஸ்தான் 

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. மாலத்தீவுகள் 

ஆ. பூடான் 

இ. இலங்கக  

ஈ.  ஆப்கானிஸ்தான் 

 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 நாராயண் 

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 
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 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 

இ. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி  

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  

 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 ஹவஸ்யா 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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘ம ோ ஜீவன் (என் வோழ்க்கை)’ என்பது COVID-19 ம ோய்த்த ோற்றுக்கு இகைமே  ோநில  க்ைகை 

வீட்டுக்குள்மைமே இருப்ப ற்கு அறிவுறுத்தும் எந்   ோ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 ஆஸ்கா் அா்னல்மபா மராதேமரா  

ஆ. ருட்டிலிம ா கிராண்மட 

இ. தநல்சன் ேண்மடலா 

ஈ. ஆபிரகாே் லிங்கன் 

 “த ோத்   னி  உரிக மீைல்ைள்  ற்றும் அவற்ைோல் போதிக்ைப்பட்ைவர்ைளின்  ன் ோெம் த ோைர்போெ 

உண்க க்ைோெ உரிக  குறித்  பன்ெோட்டு  ோள் - International Day for the Right to the Truth 
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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   ோன்சித ோர் ஆஸ்ைர் 

அர்னுல்மபோ மரோத மரோவுக்கு இந்  ோ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  அண்க ே அறிவிப்பின்படி, 

2018-19ஆம் ஆண்டிற்ைோெ வரு ோெவரி படிவத்க   ோக்ைல்தசய்வ ற்ைோெ ைோலக்தைடு என்ெ? 

அ. ஏப்ரல் 30, 2020 

ஆ. மே 31, 2020 

இ. ஜூன் 30, 2020  

ஈ.  ஆகஸ்ட் 31, 2020 

 COVID-19 அச்சம் ைோர  ோை  ோடு ஊரைங்கில் உள்ை இந்நிகலயில்,  த்திே நிதிேக ச்சர் நிர் லோ 

சீ ோரோ ன், பல்மவறு நிவோர   ைவடிக்கைைகை அறிவித்துள்ைோர். அ ன்படி, 2018-19ஆம் நிதிேோண் 

-டுக்ைோெ வரு ோெவரித்  ோக்ைல்தசய்ே ஜூன் 30 வகர ைோல அவைோசம் நீட்டிக்ைப்படுகிைது.  ோர்ச், 

ஏப்ரல், ம   ோ ங்ைளுக்ைோெ பண்ைங்ைள்  ற்றும் மசகவைள் வரி  ோக்ைல்தசய்ே ஜூன் 30 வகர 

அவைோசம் அளிக்ைப்படுகிைது. 

 ம லும், வங்கி மசமிப்புக்ை க்கில் குகைந் பட்ச இருப்பு கவக்ைமவண்டும் என்பதிலிருந்தும் விலக்கு 

அளிக்ைப்பட்டுள்ைது. மூன்று  ோ ங்ைளுக்கு பிை வங்கி ATM’ைளில் ைட்ை மில்லோ ல் ப ம் எடுக்ை 

சலுகை அளிக்ைப்படுகிைது. விவோத் மச விஸ்வோஸ் திட்ைமும் ஏப்.1-ஜூன்.30 வகர நீட்டிக்ைப்பட்டுள்ைது. 
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6. 2024ஆம் ஆண்டு மைோகைைோல ஒலிம்பிக் மபோட்டிைள்  ைத்  திட்ைமிைப்பட்டுள்ை  ைரம் எது? 

அ. தப ்ஜிங் 

ஆ. பாாிஸ்  

இ. லண்டன் 

ஈ. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 

 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  கைதபறும் எெ பன்ெோட்டு ஒலிம்பிக் குழு ம் அறிவித் து. இந் த் 

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

7.எந்  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  கலக  நிர்வோை 

அதிைோரிேோை சமீர் அைர்வோல் ம ர்ந்த டுக்ைப்பட்டுள்ைோர்.  ற்மபோது  கலக  நிர்வோை அதிைோரிேோை 

தபோறுப்பிலிருக்கும் கிரிஷ் ஐேரின் ப விக்ைோலம் வரும்  ோர்ச்.31ஆம் ம தியுைன் முடிேவுள்ை நிகலயில் 

ஏப்.1 மு ல் சமீர் அைர்வோல இந்திேப்பிரிவுக்ைோெ  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  ற்மபோக ே  கலக ேோை உள்ை  ோடும், G 20  கலவர்ைளின் அவசரைோல 

ைோத ோளிவழி உச்சி ோ ோட்டிற்கு  கலக  ோங்கும்  ோடும் எது? 

அ. தஜா்ேனி   ஆ. சவூெி அமரபி ா  

இ. இெ்ொலி   ஈ. பிரான்ஸ் 
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 G20  கலவர்ைளின் அவசரைோல ைோத ோளிவழி உச்சி ோ ோட்டிற்கு சவூதி அமரபிேோவின்  ன்ெர் 

சல் ோன் பின் அப்துல் அஜிஸ் அல் தசைத்  கலக  ோங்ைவுள்ைோர்.  ற்மபோது, ஜி 20 அக ப்பின் 

 கலவரோை சவூதி அமரபிேோ உள்ைது. இது,  கலவர்ைளின் ைோத ோளிவழி உச்சி ோ ோட்கை  ோர்ச் 

26 அன்று  ைத்  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  வகைதேோன்கை உருவோக்கியுள்ைெர். இந் ப் பயிரின் உருவோக்ைம் 

குறித்து இந்திே  ரபிேல்  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? 

அ. உெ்ெரகண்ட் 

ஆ. சிக்கிே்  

இ. அருணாச்சல பிரமெசே் 

ஈ. அஸ்ஸாே் 

 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  கைந்து வருவ ோைவும், 

ைோலநிகல  ோற்ைத்தின் ைோர  ோை 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. மூடிஸ் முதலீட்டாளா்கள் 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. தீனதயாள் சதசிய வாழ்வாதார திட்டம்  

ஆ. முத்ரா திட்டம் 

இ. கிராம சுவராஜ் சயாஜனா 

ஈ. தீனதயாள் 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  பகுதிகளில் அச்கசயலிமய பயன்படுத்தும் 

அந்தக் குறிப்பிட்  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. லபஸ்புக்  

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 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 மார்ச் 31  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

 இந்தியாவின் பன்னிரண்டாவது மிகப்தபரிய துலறமுகமாெ காமராஜர் துலறமுகம்,  மிழ்நாட்டில் 

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. பிரான்ஸ் 

ஆ. இஸ்லரல் 

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  

ஆ. எண்டணய் மற்றும் இயற்டக எாிவாயு கழகம் 

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. 
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9.ஜப்பானிய அரசாங்க நிதி நிறுவெமாெ JICA, எந் த் துலறசார்ந்  திட்டங்களுக்காக, இந்தியாவுடன் 

`15,295 நகாடி மதிப்பிைாெ கடன் ஒப்பந் ங்களில் லகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. இரயில்லவ உட்கட்டடமப்பு  

ஆ. ஊரக வளா்ச்சி 

இ. லபாிடா் லமலாண்டம 

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 COVID-

19 லவரஸ் நநாய்த்த ாற்றுக்காெ நிவாரைத் த ாலக வழங்கும் பணி த ாடங்குவ ால் அந் த்திட்டம் 

ஒத்திலவக்கப்பட்டுள்ளது. 
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