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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.திவால்

மற்றும் கடன்முறி குறியீடு விதிமுறைகளின்படி, திவால் தீர்வு செயல்முறைகறை நிறைவு

செய்வதற்கான காலக்சகடு என்ன?
அ. 270 நாட்கள்
ஆ. 300 நாட்கள்
இ. 330 நாட்கள் 
ஈ. 360 நாட்கள்
 இந்திய திவால் & கடன்முறி வாரியத்தின் (IBBI) விதிமுறைகளின்படி, திவால் தீர்வு செயல்முறைகறை
நிறைவு செய்வதற்கான ஒட்டுசமாத்த காலக்சகடு 330 நாட்கள் ஆகும். COVID-19 நநாய்த்சதாற்று
காரணமாக 21 நாள் நாடடங்கு அமலில் இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ை சிரமங்கறைக் கருத்தில்சகாண்டு,
சபருநிறுவனங்கள் திவால் தீர்வு வழிமுறை ஒழுங்குமுறைகறை இந்திய திவால் மற்றும் கடன்முறி
வாரியம் (Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBBI) திருத்தியுள்ைது.
 COVID-19 பரவலின் சதாடர்ச்சியாக மத்திய அரசு அமல்செய்துள்ை முடக்கநிறலக் காலம் இதற்கான
வறரயறைக்குள் நெர்த்துக் கணக்கிடப்படாது என்ை வறகயில் இந்தத் திருத்தம் அறமந்துள்ைது.
சபருநிறுவன திவால்தீர்வு நறடமுறை சதாடர்பாக இந்த நாட்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ைப்படாது.
இருந்தநபாதிலும் இந்த நறடமுறைகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ை ஒட்டுசமாத்த காலவரம்புக்கு உட்பட்டதாக
இது இருக்கும்.

2.ஐம்பதாண்டுகைாக

அசமரிக்காவில் சவளியிடப்பட்டுவந்த எந்த இந்திய செய்தித்தாள், அதன் அச்சுப்

பதிப்றப நிறுத்தியுள்ைது?
அ. India Abroad 
ஆ. Indians in America
இ. Indian Panorama
ஈ. Indian Diaspora
 கடந்த ஐம்பதாண்டுகைாக அசமரிக்காவில் சவளியாகி வந்த இந்திய செய்தித்தாள்களுள் ஒன்ைான,
‘India Abroad’, COVID-19 நநாய்த்சதாற்றின் காரணத்தினால் அண்றமயில் அதன் அச்சுப்பதிப்றப
நிறுத்தியது. நகாபால் ராஜூவால் கடந்த 1970ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட இது, இந்திய செய்திகறை
றமயமாகக்சகாண்ட செய்தித்தாைாகும். இந்தச்செய்தித்தாள், ஐக்கிய அசமரிக்காவில் வாழும் இந்திய
புலம்சபயர்ந்நதாருக்காக இப்பத்திரிக்றக சவளியாகி வந்தது. அசமரிக்காவிலுள்ை புலம்சபயர்ந்நதார்
இதன் முக்கிய வாெகர்கைாக இருந்தனர்.

3.நதசிய

முதலீடு மற்றும் உட்கட்டறமப்பு நிதியத்தில், $100 மில்லியன் டாலருக்கு ெமமாக முதலீடு

செய்யவுள்ை பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது?
அ. உலக வங்கி

ஆ. பன்னாட்டு செலவாணி நிதியம்

இ. ஆெிய வளா்ெ்ெி வங்கி 

ஈ. ஐர ாப்பிய மத்திய வங்கி
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 மணிலாறவச் ொர்ந்த ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி, $100 மில்லியன் டாலருக்கு ெமமான நிதிறய நதசிய
முதலீடு & உட்கட்டறமப்பு நிதியத்தில் (NIIF) முதலீடு செய்யவுள்ைது. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது
இந்திய அரொங்கம் மற்றும் ஆசிய உட்கட்டறமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கியில் இந்தியாவின் NIIF
கருவிகளுள் ஒன்றில் ஒரு முதலீட்டாைராக இறணகிைது. NIIF என்பது இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு
முதலீட்டாைர்களுக்கான ஒரு முதலீட்டுத் தைமாகும். அங்கு அவர்கள், உள்நாட்டு உட்கட்டறமப்பில்
பங்கு மூலதனத்றத முதலீடு செய்வதற்கு நிர்பந்திக்கப்படுகிைார்கள்.

4.

NASA’இன் முன்சமாழியப்பட்டுள்ை நிலவு விண்சவளி நிறலயத்திற்கு ெரக்கு மற்றும் சபாருட்கறை

ஏற்றிச்செல்வதற்கான ஒப்பந்தத்றதப் சபற்றுள்ை விண்சவளி நிறுவனம் எது?
அ. Blue Origin
ஆ. SpaceX 
இ. Astra Space
ஈ. Exos Aerospace
 நிலவில் அறமயவுள்ை NASA’இன் விண்சவளி நிறலயத்திற்கு ெரக்கு மற்றும் சபாருட்கறை ஏற்றிச்
செல்வதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு, எநலான் மஸ்க்கிற்கு சொந்தமான SpaceX விண்சவளி நிறுவனத்றத
NASA நதர்ந்சதடுத்துள்ைது. நிலவில் ஒரு நிரந்தரமான விண்சவளி நிறலயத்றத அறமப்பதற்கு
நநாக்கங்சகாண்டுள்ை இத்திட்டம், அங்கிருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கான எதிர்காலத் திட்டங்கறை
வகுப்பறதயும் நநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ைது.
 SpaceX நிறுவனம் தனது எறடமிகுதியான, ‘Dragon XL’ ஏவுகலத்தின்மூலம் சபாருட்கறை அனுப்புவ
-தற்கான NASA’இன் $7 பில்லியன் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதிறயப் சபைவுள்ைது.

5.மார்ச் 30 அன்று தனது மாநில நாறைக் சகாண்டாடிய மாநிலம் எது?
அ. ரக ளம்
ஆ. ஒடிொ
இ. பஞ்ொப்
ஈ. இ ாஜஸ
் தான் 
 முற்காலத்தில், ‘இராஜபுதனம்’ என்ைறைக்கப்பட்ட தற்கால இராஜஸ்தான் மாநிலம் உருவான நாளின்
நிறனவாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் மார்ச்.30 அன்று, ‘இராஜஸ்தான் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிைது 1949
மார்ச்.30 அன்று தற்நபாறதய இராஜஸ்தான் மாநிலம் நறடமுறைக்கு வந்தது.
 பரப்பைறவப் சபாறுத்தவறர, இராஜஸ்தான், இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மாநிலம் ஆகும். இந்த மாநிலம்
விடுதறலக்கு முன்னர் சுமார் 21 சிறிய மற்றும் சபரிய சுநதெ அரசுகறை உள்ைடக்கியிருந்தது.
இராஜஸ்தான், ஓர் ஒருங்கிறணந்த மாநிலமாக, இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நநரு
அவர்கைால், 1948 ஏப்ரல்.18 அன்று சதாடக்கிறவக்கப்பட்டது.
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S & P Ratings’இன் அண்றமய அறிக்றகயின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்த

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வைர்ச்சி விகிதம் என்ன?
அ. 5.0 %
ஆ. 4.5 %
இ. 3.5 % 
ஈ. 2.5 %
 S & P Ratings’இன் அண்றமய அறிக்றகயின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வைர்ச்சி விகிதம் 3.5% ஆக இருக்கும். இந்நிறுவனம் அதன் முந்றதய
மதிப்பீட்டில் இதறன 5.2 ெதவீதமாக கணித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில்
ஏற்பட்ட COVID-19 நநாய்த்சதாற்றின் காரணமாக உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட மிகப்சபரும் ெரிநவ இந்தக்
குறைப்புக்குக் காரணமாக கூைப்படுகிைது. 2020’இல் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் சபாருைாதாரம்,
2.2 ெதவீதமாக அதிகரிக்கும் என அந்நிறுவனம் சதரிவித்துள்ைது.

7.சபட்நராலிய & இயற்றக எரிவாயு அறமச்ெரின் ெமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்தியாவுக்கு தறடயின்றி
LPG வைங்குவதாக உறுதியளித்துள்ை நாடு எது?
அ. ெவுதி அர பியா 
ஆ. ஈ ான்
இ. ஈ ாக்
ஈ. சவனிசூலா
 ெவுதி அநரபியா, இந்தியாவிற்கு, திரவமாக்கப்பட்ட சபட்நராலிய எரிவாயுறவ (LPG) தறடயின்றி
வைங்குவதாக உறுதியளித்துள்ைதாக மத்திய சபட்நராலியம் மற்றும் இயற்றக எரிவாயு அறமச்ெர்
தர்நமந்திர பிரதான் அண்றமயில் அறிவித்தார். ெவுதி எரிெக்தி அறமச்ெர் இைவரெர் அப்துல் அஜீஸ் பின்
ெல்மானுடன் கலந்துறரயாடிய பின்னர் அறமச்ெர் இதறன அறிவித்தார்.
 நாடு முழுவதும் அமலில் இருக்கும் 21 நாள் நாடடங்கின் காரணமாக, ெறமயல் எரிவாயுவின் நதறவ
அதிகரித்துள்ை இந்த நவறையில், வரவிருக்கும் நாட்களில் உள்நாட்டு நதறவறய பூர்த்திசெய்யும்
நநாக்நகாடு, ெவுதி அநரபியா, LPG வைங்கறல உறுதிப்படுத்தியுள்ைது.

8.நாடடங்கு உத்தரவின் மத்தியில் அத்தியாவசிய நெறவகளில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு இ-பாஸ் வைங்க,
‘PRAGYAAM’ என்னும் அறலநபசி செயலிறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மாநில அரசு எது?
அ. சதலுங்கானா
ஆ. ஒடிொ
் ட் 
இ. ஜாா்கண
ஈ. பஞ்ொப்
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 21 நாள் நாடடங்கு நவறையில், அத்தியாவசிய நெறவகறை வைங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ை மக்களுக்கு
இ-பாஸ் வைங்குவதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசு, ‘PRAGYAAM’ என்ை அறலநபசி செயலிறய
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. COVID-19 பரவறல எதிர்த்து, 21 நாள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரறவ
நாடு கறடபிடித்து வருகிைது. ஆண்ட்ராய்டு அடிப்பறடயிலான இச்செயலியின்மூலம் ஆவணங்கறை
ெரிபார்த்து பதிநவற்றிய பிைகு, மாவட்ட நபாக்குவரத்து அதிகாரிகள் இ-பாஸ் வைங்குவார்கள்.

9. COVID-19’ஐ எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றககளின் பின்னணியில், ெமீபத்திய
செய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘CoNTeC’ என்ைால் என்ன?
அ. சதாலல மருத்துவ லமயம் 
ஆ. அலலரபெி செயலி
இ. மருந்துகள் வாங்குவதற்கான தளம்
ஈ. மருத்துவமலனகளின் த வுத்தளம்
 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத்துறை அறமச்ெர் ஹர்ஷ் வர்தன், அண்றமயில், ‘நதசிய சதாறல
ஆநலாெறன றமயம் (National Teleconsultation Centre - CoNTeC)’ என்ைசவான்றை சதாடங்கினார்.
CoNTeC என்பது ஒரு சதாறலமருத்துவ றமயமாகும். இதறன, புது தில்லியில் உள்ை அகில இந்திய
மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS) செயல்படுத்தியுள்ைது. நாடு முழுவதிலுமுள்ை ஐயங்கறைத்
தீர்க்கவும் பதிலளிக்கவும் பல்நவறு துறைொர்ந்த மருத்துவர்கள் இம்றமயத்தில் இருப்பார்கள்.

10.யுறனசடட் வங்கி மற்றும் ஓரியண்டல் வர்த்தக வங்கியுடன் இறணவதற்கு முன்னதாக தனது புதிய
இலச்சிறனறய சவளியிட்டுள்ை இந்திய சபாதுத்துறை வங்கி எது?
அ. பர ாடா வங்கி
ஆ. பஞ்ொப் ரதெிய வங்கி 
இ. கன ா வங்கி
ஈ. யூனியன் ரபங்க் ஆப் இந்தியா
 யுறனசடட் வங்கி மற்றும் ஓரியண்டல் வர்த்தக வங்கியுடன் இறணவதற்கு முன்னதாக பஞ்ொப்
நதசிய வங்கி தனது புதிய இலச்சிறனறய சவளியிட்டுள்ைது. இப்புதிய இலச்சிறன, மூன்று சபாதுத்
துறை வங்கிகளின் சின்னங்கறையும் சகாண்டுள்ைது. திட்டமிட்டபடி 2020 ஏப்.1ஆம் நததியன்று, பத்து
வங்கிகறை நான்காக இறணக்கும் செயல்முறை நமற்சகாள்ைப்படும் என இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI)
அறிவிப்றப சவளியிட்டிருந்தது. ஒருங்கிறணப்பு செயல்முறைக்குப்பிைகு, பாரத ஸ்நடட் வங்கிக்குப்
(SBI) பிைகு இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்சபரிய கடன் வைங்குநராக பஞ்ொப் நதசிய வங்கி மாறும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்திய

ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பின்படி, பன்னாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FPI) பபருநிறுவன

பத்திரங்களில் முதலீடு பசய்வதற்கான புதிய வரம்பு என்ன?
அ. 10%
ஆ. 15% 
இ. 20%
ஈ. 25%
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிலுமவயில்
உள்ள பங்குகளில் பன்னாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FPI) பபருநிறுவன பத்திரங்களில் முதலீடு
பசய்வதற்கான புதிய வரம்பு 15 சதவீதைாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. FPI’க்கள், தற்பபாதுவமர இந்திய
பபருநிறுவன பத்திரங்களில் `3.17 இலட்சம் பகாடிமய முதலீடு பசய்யலாம்.
 இந்த வரம்மப உயர்த்திய பின்னர், FPI’களால், பபருநிறுவன பத்திரங்களில், 2020 ஏப்ரல் - பசப்டம்பர்
வமரயிலான அமரயாண்டுக்கு `4.29 லட்சம் பகாடியும், 2020 அக்படாபர் - ைார்ச் 2021 வமரயிலான
அமரயாண்டுக்கு `5.41 லட்சம் பகாடியும் முதலீடு பசய்யவியலும். FPI முதலீட்டிற்கான திருத்தப்பட்ட
வரம்புகள், நடுவணரசு பத்திரங்கள் & ைாநில வளர்ச்சிக்கடன்கள் என தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படும்.

2.வட்டி சலுமக திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுக்கு 2 சதவீத ைானியத்துடன் வழங்கப்படும் குறுகிய கால பயிர்
கடனுக்கான வரம்பு என்ன?
அ. ரூ. 1 இலட்சம்
ஆ. ரூ.2 இலட்சம்
இ. ரூ.3 இலட்சம் 
ஈ. ரூ.5 இலட்சம்
 COVID-19 பநாய்த்பதாற்று பாதிப்பால் நாடடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டுள்ள சூழ்நிமலயில் விவசாயிகளின்
பயிர்க்கடன்களுக்கான வட்டி சலுமகமய 2020 பை.31ஆம் பததி வமரயில் நீட்டிப்பதாக ைத்திய அரசு
அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளிடமிருந்து பபறப்பட்ட `3 இலட்சம் வமரயிலான கடன்களில் திரும்பச்
பசலுத்தும் காலம் வந்துவிட்ட, அல்லது 2020 ைார்ச்.1 முதல் 2020 பை.31ஆம் பததி வமரயில் திரும்பச்
பசலுத்தும் காலம் வரக்கூடிய கடன்களுக்கு இச்சலுமக நீட்டிப்பு கிமடக்கும். இந்தக்கடன்களுக்கான
2% வட்டிச்சலுமக ைற்றும் உரிய காலத்தில் பசலுத்தினால் 3% வட்டிமய அளிப்பது ஆகிய திட்டங்கள்
பைற்படி காலத்துக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 எனபவ நீட்டிக்கப்பட்ட காலம் வமரயில் விவசாயிகள் அபராதம் எதுவுமில்லாைல் 4 சதவீத வட்டியுடன்
கடன்பதாமகமய திருப்பிச்பசலுத்த இது உதவியாக இருக்கும்.
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26% பங்குகமள இந்தியாவின் எந்தக் காப்பீட்டு

நிறுவனத்திடம் விற்றுள்ளது?
அ. SBI ப ொதுக்கொ ் ீடு 
ஆ. HDFC எொ்ககொ
இ. ICICI கலொம் ொொ்ட்
ஈ. ஆதித்யொ ிொ்லொ ஆயுள் கொ ் ீடு
 பாரத ஸ்படட் வங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ஆஸ்திபரலியாவின் இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்திபரலியா
பெனரல் ஆனது SBI பபாதுக்காப்பீட்டிலிருந்து பவளிபயறியுள்ளது. IAG, SBI பபாதுக்காப்பீட்டில் அதன்
26 சதவீத பங்குகமள முமறபய பிபரம்ஜி இன்பவஸ்ட் ைற்றும் வார்பர்க் பிங்கஸ் குழுைத்தின் இமண
நிறுவனங்களான பநபியன் ஆப்பர்சுனிட்டிஸ் ைற்றும் WP ஹனி பகாதுமை முதலீட்டு லிமிபடட் ஆகிய
நிறுவனங்களுக்கு $310 மில்லியன் அபைரிக்க டாலர்களுக்கு (சுைார் `2,325 பகாடி) விற்றது. SBI
தனது காப்பீட்டு பிரிவில் 70 சதவீத பங்குகமள மவத்துள்ளது.

4.இந்திய ைதிப்பீடுகளின்படி (Ind-Ra), 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியின் வளர்ச்சி ைதிப்பீடு என்ன?
அ. 2.6%
ஆ. 3.6% 
இ. 4.6%
ஈ. 5.6%

3.6%

 உள்நாட்டு ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான இந்தியா ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ஆராய்ச்சி (Ind-Ra) 2020-21ஆம்
நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணிப்மப 3.6 சதவீதைாக ைதிப்பீட்டு
பசய்துள்ளதாக அண்மையில் அறிவித்தது. இந்நிறுவனம் இதற்கு முன்னர், 2020-21ஆம் நிதியாண்டில்
இந்தியாவின் வளர்ச்சி சதவீதம் 5.5 சதவீதைாக இருக்கும் என ைதிப்பீடு பசய்திருந்தது. COVID-19
பநாய்த்பதாற்று ைற்றும் அதன் விமளவாக நாடு தழுவிய அளவில் அைல்படுத்தப்பட்ட 21 நாள் நாடடங்கு
ஆகியமவ இந்தப்பபாருளாதார வீழ்ச்சிக்கும் சதவீத குமறப்புக்கும் காரணைாக கூறப்பட்டுள்ளது.

5.அண்மையில் காலைான ெப்பானியர் பகன் ஷிமுரா, பதாடர்புமடய துமற எது?
அ. ககளிக்கக 
ஆ. வணிகம்
இ. அரசியல்
ஈ. ஆரொய்ச்சி
 ெப்பான் நாட்மடச்சார்ந்த மூத்த நமகச்சுமவ நடிகரான பகன் ஷிமுரா (70), COVID-19 பநாய்த்பதாற்று
காரணைாக சமீபத்தில் காலைானார். கடந்த 1970ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் பகளிக்மக ஊடகங்கள்
சார்ந்து இயங்கி வந்தார்.
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ஒலிம்பிக் குழுைம், படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகமள வரும் 2021 ெூமல ைாதத்திற்கு

ைாற்றியுள்ளது. பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைத்தின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள நாடு எது?
அ. கிகரக்கம்
ஆ. சுவிச்சொ்லொந்து 
இ. இத்தொலி
ஈ. ஐக்கிய அபமொிக்க நொடுகள்
 கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளின் 125ஆவது ஆண்டுவிழாவில், பன்னாட்டு ஒலிம்பிக்
குழுைம் தனது புதிய தமலமையகத்மத சுவிச்சர்லாந்தின் லாபசன் நகரத்திற்கு முமறயாக ைாற்றியது.
இந்த ெூமல ைாதம் நமடபபறவிருந்த படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகள், 2021 ெூமல.23 – ஆக.8
வமர ைாற்றப்படுவதாக பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைம் (IOC) அறிவித்தது. ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான
ஒலிம்பிக் பபாட்டிகள் 2021 ஆக.24 – பசப்.5 வமர நடத்தப்படும் என்றும் IOC அறிவித்தது.

7.

UNCTAD’இன் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, சீனாவுடன் பசர்ந்து ைந்தநிமலயால் பாதிக்கப்படாத நாடு

எது?
அ. இந்தியொ 
ஆ. ஜ ் ொன்
இ. பஜொ்மனி
ஈ. சவுதி அகர ியொ
 ஐ.நா வர்த்தக ைற்றும் பைம்பாட்டு அமைப்பு (UNCTAD), “The COVID-19 Shock to Developing Countries:
Towards a ‘whatever it takes’ programme for the 2/3 of the world’s population being left behind” என்ற
தமலப்பில் ஒரு பகுப்பாய்வு அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவும்
சீனாவும் தவிர உலகப் பபாருளாதாரம் இந்த ஆண்டு ைந்தநிமலக்குச் பசல்லும். பகாபரானா மவரஸ்
பநாய்த்பதாற்றால் பல டிரில்லியன் டாலர்கள் ைதிப்புக்கு இழப்பு ஏற்படும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

8.ஆக்பரானிஸ் நிறுவனத்தின், ‘உலக இமணயபவளிப் பாதுகாப்பு வார ஆய்வின்’படி, கடந்த ஆண்டில்
தரவு இழப்மபச் சந்தித்த நிறுவனங்களின் சதவீதம் என்ன?
அ. 12 %
ஆ. 22 %
இ. 32 %
ஈ. 42 % 
 சுவிச்சர்லாந்மதச் சார்ந்த பதாழில்நுட்ப நிறுவனைான ஆக்பரானிஸ், அண்மையில், “2020 உலக
இமணயபவளிப் பாதுகாப்பு வார ஆய்வின்” பதாடக்கப் பதிப்மப பவளியிட்டது. இந்த ஆய்வின்படி,
கடந்த ஆண்டில் (2019) 42% நிறுவனங்கள் தரவு இழப்மபச் சந்தித்துள்ளன. தரவுப் பாதுகாப்புக்கான
வழக்கைான உத்திகள், தனிநபர்கள் பற்றிய தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கும், நிறுவனங்களின்
தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கும் இனி ஒத்துவராது என்பமதயும் இந்த ஆய்வு பவளிப்படுத்தியுள்ளது.
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ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) எந்தத் துமண ஆளுநரின் பதவிக்காலம் அண்மையில் ஓராண்டு

காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது?
அ. N S விஸ
் வநொதன்
ஆ. M K கஜன்
இ. B P கனுங்ககொ 
ஈ. கமக்ககல் கதவ ிரதொ த்ரொ
 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அன்மைய அறிவிப்பின்படி, ரிசர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநரான B
P கனுங்பகாவின் பதவிக்காலம், 2020 ஏப்ரல் 3 முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் துமண ஆளுநராக பபாறுப்பபற்ற B P கனுங்பகாவின் பதவிக்காலம், ஏப்.2ஆம்
பததியுடன் முடிவமடகிறது. தற்பபாது அவர், ஓராண்டு காலத்திற்கு மீண்டும் துமண ஆளுநராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். N S விஸ்வநாதன், M K மென் ைற்றும் மைக்பகல் பதவபிரதா பத்ரா ஆகிபயார்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பிற துமண ஆளுநர்களாவர்.

10.எந்தத் தயாரிப்மப உற்பத்தி பசய்வதற்காக, ‘Scitech Park’ என்றபவாரு நிறுவனத்திற்கு `1 பகாடிமய
அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்துமற வழங்கியுள்ளது?
அ. முகக்கவசம்
ஆ. கக துூய்கம ் டுத்தி
இ. கொற்று துூய்கம டுத்தி 
ஈ. பசயற்கக மூச்சுக்கருவி
 அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத் துமறயானது, ‘Scitech Park’ என்றும் அமழக்கப்படுகிற அறிவியல்
ைற்றும் பதாழில்நுட்ப பூங்கா என்ற அமடவு நிறுவனத்திற்கு `1 பகாடிமய வழங்கியுள்ளது. புபனமவச்
சார்ந்த, ‘Scitech Park’ ஒரு புதிய காற்று தூய்மைப்படுத்தி பதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளது.
 இது, COVID-19 பநாய்த்பதாற்றுக்கு எதிராக நாட்டின் பதாடர்ச்சியான மீட்பு நடவடிக்மககளின்பபாது
பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘Scitech Airon’ எனப்படும் இப்புதிய தூய்மைப்படுத்தி
எந்திரத்தின் உற்பத்தி அளவீடு பசய்யப்படவுள்ளது. விமரவில் 1000 அலகுகள் ைருத்துவைமனகளில்
நிறுவப்படவுள்ளன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. 21 நாள் நாடடங்குக்கு இடடயில், இந்தியாவில் சிக்கித்தவிக்கும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு
உதவுெதற்காக, ‘Stranded India’ என்ற ெடலதளத்டத வதாடங்கியுள்ள மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ. வெளியுறெுத்துறற அறைச்சகை்
ஆ. சுற்றுலா அறைச்சகை் 
இ. உள்துறற அறைச்சகை்
ஈ. தகெல் ைற்றுை் ஒலிபரப்பு அறைச்சகை்
 நடடமுடறயில் உள்ள நாடடங்கு உத்தரவிற்கு இடடயில், இந்தியாவில் சிக்கித்தவிக்கும் வெளிநாட்டு
சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு உதவுெதற்காக மத்திய சுற்றுலா அடமச்சகம், ‘Strande India’ என்ற புதிய
இடையதளத்டத வதாடங்கியுள்ளது. நாட்டில் சிக்கித்தவிக்கும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு இந்தியாவில்
கிடடக்கப்வபறும் சசடெகள் குறித்த தகெல்கடள பரப்புெதன்மூலம் அெர்களுக்கு உதவிகடள
ெழங்குெடத இந்த இடையதளம் சநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது. உதவி எண்கள் மற்றும் அடழப்பு
டமயங்கள், வெளியுறவுத்துடற அடமச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு டமயங்கள் மற்றும் பிராந்திய ஆதரவு
குறித்த தகெல்கடள இந்த இடையத்தளம் தன்னகத்சத வகாண்டுள்ளது.

2. 2020-21ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான ெட்டி விகிதங்களில்
திருத்தங்கள் சமற்வகாண்ட பிறகு, வசல்ெமகள் சிறுசசமிப்புத் திட்டத்திற்கான ெட்டி விகிதம் எவ்ெளவு
சதவீதமாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. 8.2 %

7.6%

ஆ. 8.0 %
இ. 7.8 %
ஈ. 7.6 % 

 2020-21ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பல்செறு சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான ெட்டி
விகிதங்கடள இந்திய அரசாங்கம் குடறத்துள்ளது. இந்தத்திருத்தங்களின்படி, வசல்ெமகள் சிறுசசமிப்பு
திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் 8.4 சதவீதத்திலிருந்து 7.6 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. வபாது
ெருங்கால டெப்பு (PPF) முதலீடுகள் 7.9 சதவீதத்திலிருந்து 7.1 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது.
 ஐந்தாண்டு சதசிய சசமிப்புச் சான்றிதழ் திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் முந்டதய 7.9 சதவீதத்திலிருந்து
6.8 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. கிசான் விகாஸ் பத்திர திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் முந்டதய
7.6 சதவீதத்திலிருந்து 6.9 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்தாண்டு மூத்த குடிமக்கள் சசமிப்புத்
திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதங்கள் 8.6 சதவீதத்திலிருந்து 7.6 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது.

3.எந்த

நாட்டின் தடலடமயின்கீழ், இரண்டாெது அெசரகால G20 நிதியடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய

ெங்கி ஆளுநர்களின் கூட்டம் நடடவபற்றது?
அ. ஜப்பான்

ஆ. சீ னா

இ. செுதி அரரபியா 

ஈ. இந்தியா

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

ஏப்ரல்

03

 இரண்டாெது அெசரகால G20 நிதியடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய ெங்கி ஆளுநர்களின் கூட்டம்,
சமீபத்தில், சவுதி அசரபியாவின் தடலடமயின்கீழ் காவைாலிக்காட்சிமூலம் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது.
 இந்தக் கூட்டத்தில், மத்திய நிதி மற்றும் வபருநிறுென விெகாரங்கள் அடமச்சரான நிர்மலா சீதாராமன்
பங்சகற்றார். இதன்சபாது உலகளாவிய வபாருளாதாரம் & சந்டதகளில் COVID-19 சநாய்த்வதாற்றின்
தாக்கம் குறித்து விொதிக்கப்பட்டது. சமலும், உலகளாவிய இச்சொலுக்கு பதிலளிக்கும் ெடகயிலான
முயற்சிகடளயும் இந்தக் கூட்டம் ஒருங்கிடைத்தது. பன்னாட்டுச் வசலாெணி நிதியத்தின் கருவித்
வதாகுப்டப மதிப்பாய்வு வசய்து அதடன சமம்படுத்துமாறு நிதியடமச்சர் அப்சபாது சகட்டுக்வகாண்டார்.

4.

‘East Asia and Pacific in the Time of COVID-19’ என்ற தடலப்பிலான அறிக்டகடய வெளியிட்டுள்ள

பன்னாட்டு அடமப்பு எது?
அ. உலக ெங்கி 
ஆ. ஆசிய ெளா்ச்சி ெங்கி
இ. பன்னாட்டு வசலொணி நிதியை்
ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் அறெ
 COVID-19 சநாய்த்வதாற்றின் காரைமாக கிழக்காசியாவிலும் பசிபிக் பகுதியிலும் சுமார் 13 மில்லியன்
மக்கள் ெறுடமயால் பீடிக்கப்படுொர்கள் என, ‘East Asia and Pacific in the Time of COVID-19’ என்ற
தடலப்பில் உலக ெங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்டக வதரிவித்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் கிழக்காசியா
மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில், சுமார் 35 மில்லியன் மக்கள் ெறுடமயிலிருந்து மீளுொர்கள் என இதற்கு
முந்டதய அறிக்டகயில் உலக ெங்கி மதிப்பிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

5.அடனத்து தனியார் ெங்கி மற்றும் வெளிநாட்டு ெங்கிகளும் அதன் சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும்
தடலடம வசயல் அதிகாரிடய மறுநியமனம் வசய்தால் அதடன எத்தடன மாதங்களுக்கு முன்சப
வதரிவிக்க செண்டுவமன இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடன கூறுகிறது?
அ. மூன்று
ஆ. நான்கு
இ. ஆறு 
ஈ. எட்டு

6

 இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடனயின்படி, அடனத்து தனியார் துடற மற்றும் வெளிநாட்டு
ெங்கிகளும் அதன் சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும் தடலடம நிர்ொகிகடள மறு நியமனம் வசய்ெது
வதாடர்பாக ரிசர்வ் ெங்கியிடம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்சப வதரிவிக்க செண்டும் என புதிய இந்திய
ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடன வதரிவித்துள்ளது. முன்னதாக இந்த நடடமுடற நான்கு மாதங்கள்
என்ற கால அளவில் இருந்தது.
 சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும் தடலடமச் வசயல் அதிகாரிகளின் புதிய நியமனங்களில் வதரிவிக்க
செண்டிய வபயர்களின் எண்ணிக்டகயும் மூன்றிலிருந்து இரண்டாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது.
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ொட்ஸப்பில் ெங்கிச்சசடெகடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

இந்திய தனியார் துடற ெங்கி எது?
அ. எச்டிஎஃப்சி ெங்கி
ஆ. ஐசிஐசிஐ ெங்கி 
இ. ஆக்ஸிஸ
் ெங்கி
ஈ. எஸ
் ெங்கி
 COVID-19 சநாய்த்வதாற்று ஊரடங்கு அமலிலுள்ள சூழலில், ஐசிஐசிஐ ெங்கி இலெச ொட்ஸப் ெங்கிச்
சசடெடய வதாடங்கியுள்ளது. ஐசிஐசிஐ ெங்கியின் ொடிக்டகயாளர்கள் மட்டுமல்லாது அத்தடன
ொடிக்டகயாளர்களும் இந்தச் சசடெடயப் பயன்படுத்த முடியும்.
 ெங்கிக்கைக்கு இருப்பு, கடடசி 3 பரிெர்த்தடனகள், கடனட்டட ெரம்பு, தடுப்பு ெசதிகள் உள்ளிட்ட
அத்தடன ெங்கிசார்ந்த சசடெகடளயும் ொட்ஸப் மூலமாகசெ வபறமுடியும். கூடுதலாக அருகிலுள்ள
மூன்று ஐசிஐசிஐ ெங்கிகள் மற்றும் ATM டமயங்களின் விெரமும் ொட்ஸப் மூலமாகசெ கிடடக்கும்.
ெங்கியில் பதியப்பட்ட அடலசபசி எண்ணிலிருந்து ‘9324953001’ என்ற எண்ணுக்கு ‘Hi’ என
அனுப்புெதன்மூலம், ஐசிஐசிஐ ெங்கியின் சசடெகடளப் வபறலாம்.

7.

2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் ெடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு ெர்த்தகக் வகாள்டக, எந்த ஆண்டில்

நடடமுடறக்கு ெந்தது?
அ. 2015 

2015

ஆ. 2016
இ. 2017
ஈ. 2018

 இந்திய அரசின் வெளிநாட்டு ெர்த்தகக் வகாள்டகயில் (Foriegn Trade Policy) மத்திய ெணிகம் மற்றும்
வதாழிற்துடற அடமச்சகம் மாறுதல்கடள அறிவித்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்.1ஆம் சததி அமலுக்கு
ெந்த தற்சபாடதய வகாள்டக, 2020 மார்ச் 31 ெடரயிலான காலம் ெடரயில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு
வசல்லத்தக்கதாக இருந்தது.
 புதிய COVID-19 சநாய்த்வதாற்று காரைமாக எழுந்துள்ள முன்வனப்சபாதும் இல்லாத சூழ்நிடலயில்,
பல்செறு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களின்கீழ் அளிக்கப்படும் நிொரைங்கடளத் வதாடர்ெதற்கு
அரசு முடிவுவசய்துள்ளது. இந்தக் வகாள்டகடய சமலும் ஓராண்டு காலத்துக்கு, அதாெது 2021 மார்ச்
31ஆம் சததி ெடரயில் நீட்டிப்பதன் மூலம் இந்தச்சலுடககடளத் வதாடர முடிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது.

8.சநரடி

ெரிவிதிப்பு முடறயில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட அண்டமய மாற்றங்களின்படி, வெளிநாடுொழ்

இந்தியர்கள், இந்தியாவில் ெரிவசலுத்துசொராக தகுதிவபறுெதற்கு, இந்தியாவில் எத்தடன நாட்கள்
ெசித்திருக்க செண்டும்?
அ. 120 

ஆ. 150

இ. 175

ஈ. 200
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 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் நிதிச்சட்டத்தில் மாற்றங்களுடன் இந்தியாவின் சநரடி ெரிவிதிப்பு முடறயில் பல
மாற்றங்கள் நடடமுடறக்கு ெந்தன. இதன் பிரதான மாற்றம் வெளிநாடுொழ் இந்தியர்களுக்கானதாக
உள்ளது. இந்தியாவில் வதாழில்புரிந்து அதன்மூலம் 15 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான ெருமானம் ஈட்டிய
வெளிநாடுொழ் இந்தியர்கள், 120 நாட்களுக்கு இந்தியாவில் தங்கியிருந்தால் அெர்கள் ெரிவிதிப்பு
சநாக்கத்திற்காக, இந்திய குடிமகன்களாக கருதப்படுொர்கள். இந்த நாள் எண்ணிக்டக, இதற்குமுன்
182 என இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

9.ெணிகர்களுக்கான

முதல் COVID-19 காப்பீட்டுத் திட்டத்டதத் வதாடங்குெதற்காக ICICI சலாம்பார்ட்

வெனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுெனத்துடன் கூட்டு சசர்ந்துள்ள வகாடுப்பனவு நிறுெனம் எது?
அ. பாரத்ரப 
ஆ. ரபான்ரப
இ. ரபடிஎை்
ஈ. வைாபிக்ெிக்
 உள்நாட்டு வகாடுப்பனவு நிறுெனமான பாரத்சப, ஐசிஐசிஐ சலாம்பார்ட் வெனரல் இன்சூரன்ஸ்
நிறுெனத்துடன் கூட்டுசசர்ந்து நாட்டின் முதல் COVID-19 (வகாசரானா டெரஸ்) காப்பீட்டுத்திட்டத்டத
ெணிகர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பாரத்சப திறன்சபசி வசயலியிலிருந்து வபறக்கூடிய இந்தக்
காப்பீட்டு திட்டமானது, நாடடங்குக்கு இடடசய COVID-19 சநாய்த்வதாற்றுக்கு ஆளாகக்கூடிய சுமார்
40 இலட்சம் ெணிகர்கடள உள்ளடக்குெடத சநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது.
 `199 என்ற காப்பீட்டுத் வதாடகயுடன் ஓராண்டுக்கு `25,000 ெடர காப்பீடு ெழங்கக்கூடிய இந்தக்
காப்பீட்டுத் திட்டம், COVID-19 சநாய்த்வதாற்றால் காப்பீடு வபற்ற ெணிகர் ஒருெர் பாதிக்கப்பட்டால்,
100% காப்பீட்டுத் வதாடகடய ெழங்குகிறது.

10.ஏப்ரல்.1 அன்று, மாநில நாடள, ‘உத்கல் திொஸ்’ எனக் வகாண்டாடும் மாநிலம் எது?
அ. ராஜஸ
் தான்
ஆ. ஒடிசா 
இ. குஜராத்
ஈ. கா்நாடகா
 இந்திய மாநிலமான ஒடிசா, கடந்த 1936 ஏப்.1ஆம் சததி உருொக்கப்பட்டது. அதன் மாநில நாள், உத்கல்
திொஸ் எனவும் அடழக்கப்படுகிறது. இந்நாளின் வகாண்டாட்டங்கள், அம்மாநிலத்திலும் நாடுமுழுெது
-ம் வகாண்டாடப்படுகிறது. முந்டதய பீகார் & ஒரிசா மாகாைத்திலிருந்து, ஒடிசா ஒரு தனி மாநிலமாக
உருொனதன் நிடனொக இந்நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. COVID-19 சநாய்த்வதாற்று காரைமாக
நடடமுடறயிலிருக்கும் நாடடங்கால், இந்நாள்குறித்த வகாண்டாட்டங்கள் எதுவும் அந்த மாநிலத்தில்
ஏற்பாடு வசய்யப்படவில்டல.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையில் அரசியல் ததாைர்புகள் நிறுவப்பட்ை 70ஆவது ஆண்டுவிழா
அண்டையில் ஏப்ரல்.1 அன்று தகாண்ைாைப்பட்ைது?
அ. தாய்லாந்து
ஆ. சீனா 
இ. ஜப்பான்
ஈ. நநபாளம்
 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையய அரசியல் ரீதியான உறவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்ை 70ஆவது ஆண்டு
விழா ஏப்.1ஆம் யததியன்று தகாண்ைாைப்பட்ைது. ைத்திய தவளியுறவு அடைச்சகத்தின் தவளியீட்டின்படி,
இந்திய குடியரசுத்தடைவர், சீன அதிபர், இருநாட்டு பிரதைர்கள் ைற்றும் தவளிவிவகார அடைச்சர்கள்
ஆகியயார் 70ஆவது ஆண்டு நிடறவு குறித்த வாழ்த்துச் தசய்திகடை பரிைாறிக்தகாண்ைனர். 1950 ஏப்.1
அன்று, சீன ைக்கள் குடியரசுைன் அரசியல் ரீதியான உறவுகடை ஏற்படுத்திய ஆசிய கண்ைத்தின்
முதல் தபாதுவுடைடை தகாள்டககடைப் பின்பற்றாத நாைாக இந்தியா ஆனது.

2. 15 ஆண்டுகள் வசித்தவர் / 7 ஆண்டுகள் கல்வி பயின்ற ஒருவருக்கு குடியிருப்புரிடைடய (domicile)
நீட்டிப்பதற்கான நடுவணரசின் விதி, இந்தியாவின் எந்த ைாநிைம் / யூனியன் பிரயதசத்துக்கானதாகும்?
அ. மிநசாரம்
ஆ. நாகாலாந்து
இ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீ ா் 
ஈ. சத்தீ ஸ
் கா்
 ஜம்மு-காஷ்மீர் சிவில் யசடவகள் (பரவைாக்கம் ைற்றும் ஆட்யசர்ப்பு) சட்ைத்தின்கீழ் தவளியிைப்பட்ை
புதிய அரசிதழ் அறிவிப்பின்படி, ஜம்மு-காஷ்மீரில் குடறந்தது 15 ஆண்டுகள் வசித்து வந்த ஒருவர் அந்த
யூனியன் பிரயதசத்தின் குடியிருப்புரிடைடயப் தபறுவதற்கு தகுதியுடையவராவார். அந்த யூனியன்
பிரயதசத்டதச் சார்ந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் கல்விபயின்று, 10 அல்ைது 12ஆம்
வகுப்புத்யதர்வில் யதர்ச்சி தபற்றவரும் அந்த யூனியன் பிரயதசத்தின் குடியிருப்புரிடைடயப் (domicile)
தபறுவதற்கு தகுதியுடையவராவார்.

3.யதசிய புைனாய்வு முகடையானது (NIA), எந்த நாட்டில் அடைந்துள்ை குருத்வாரா மீதான பயங்கரவாத
தாக்குதல் ததாைர்பான அதன் முதல் அயல்நாட்டு வழக்டக விசாரிக்கவுள்ைது?
அ. பாகிஸ
் தான்
ஆ. ஆப்கானிஸ
் தான் 
இ. நநபாளம்
ஈ. சிங்கப்பூா்
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 யதசிய புைனாய்வு முகடை (NIA) தனது முதல் அயல்நாட்டு வழக்டக பதிவுதசய்து, ஆப்கானிஸ்தானின்
காபூலில் அடைந்துள்ை ஒரு குருத்வாரா மீதான பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்த விசாரடணடய
ததாைங்கியுள்ைது. 2020 ைார்ச்.25 அன்று துப்பாக்கி ஏந்திய சிைர், காபூலில் உள்ை ஒரு குருத்வாராவில்
நுடழந்து, துப்பாக்கிச்சூடு நைத்தினர். இதில் 27 யபர் பலியாகினர் ைற்றும் பைர் காயைடைந்தனர்.
 அண்டையில் NIA சட்ைத்தில் யைற்தகாள்ைப்பட்ை திருத்தங்கள், இந்திய நாட்டின் குடிகளுக்கு எதிரான
வழக்குகடை விசாரிக்க அல்ைது இந்தியாவுக்கு தவளியய உள்ை இைங்களில் நைக்கும் இந்தியாவின்
நைடன பாதிக்கும் வழக்குகடை விசாரிக்க NIA’வுக்கு அனுைதியளிக்கின்றன.

4.புயனவில்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை, COVID-19 யநாய்த்ததாற்றுக்கான உள்நாட்டியையய தயாரிக்கப்பட்ை

இந்தியாவின் முதல் யசாதடனக் கருவியின் தபயர் என்ன?
அ. Patho Detect 
ஆ. Covid Detect
இ. India Detect
ஈ. Mylab Detect
 டவரஸ் நிபுணர் மினல் தகாயவ யபாசயை தடைடையிைான புயனடவச்சார்ந்த, ‘MyLab Discvery’இன்
ஆராய்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டுக்குழு, COVID-19 (தகாயரானா) யநாய்த்ததாற்றுக்கான உள்நாட்டியையய
தயாரிக்கப்பட்ை இந்தியாவின் முதல் யசாதடனக்கருவிடய வடிவடைத்துள்ைது.
 ஆறு வாரகாைத்துக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ை இந்தக்கருவி, ‘Patho Detect’ என்று அடழக்கப்படுகிறது.
தபாதுவாக இதுயபான்ற யசாதடனக்கருவிகடை உருவாக்க 3-4 ைாதங்கைாகும். ‘MyLab Discvery’
என்பது ஒரு மூைக்கூறு கண்ைறி நிறுவனைாகும். இது, COVID-19 யசாதடனக்கருவிகடை தயாரித்து
விற்படன தசய்ய முழு ஒப்புதல்தபற்ற முதல் இந்திய நிறுவனைாகும்.

5.ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திய

அறிவிப்பின்படி, ஜூடை.31 வடர தவளிநாட்டு வாடிக்டகயாைர்களுக்கு

விற்கப்பட்ை தபாருள்களுக்கான ததாடகடய, ஏற்றுைதியாைர்கள் வசூலித்துக்தகாள்வதற்கான புதிய
காை அவகாசம் என்ன?
அ. 9 மாதங்கள்
ஆ. 12 மாதங்கள்
இ. 15 மாதங்கள் 
ஈ. 18 மாதங்கள்
 COVID-19 யநாய்த்ததாற்றால் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ை விடைவுகடைச் சைாளிப்பதற்காக ஏற்றுைதி
-யாைர்களுக்கான சிறப்புச் சலுடககடை ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அறிவித்துள்ைது. அதன்படி, தவளிநாட்டு
வாடிக்டகயாைர்களுக்கு விற்கப்பட்ை தபாருள்களுக்கான ததாடகடய வசூலிப்பதற்கான காை
அவகாசத்டத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நீட்டித்துள்ைது.
 ஜூடை.31 வடர தவளிநாட்டு வாடிக்டகயாைர்களுக்கு தபாருள்கடை ஏற்றுைதி தசய்வதற்காக
யைற்தகாள்ைப்பட்ை ஒப்பந்தங்களுக்கான ததாடகடய இந்தியாவுக்குக்தகாண்டுவருவதற்கான காை
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அவகாசம், ஒப்பந்தம் யைற்தகாள்ைப்பட்ை யததியிலிருந்து 15 ைாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது.
தற்யபாதுள்ை விதிகளின்படி தவளிநாட்டுக்கு ஏற்றுைதி தசய்த தபாருள்களுக்கான ததாடகடய 9
ைாதங்களுக்குள் ஏற்றுைதியாைர்கள் இந்தியாவுக்குக்தகாண்டுவரயவண்டும்.
 ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரயதசங்களில் வருவாய் பற்றாக்குடற ஏற்படும்யபாது, அடவ ரிசர்வ்
வங்கியிலிருந்து தற்காலிகைாகக் கைன்தபறும் வசதி உள்ைது. அந்தக்கைனில், ைாநிைங்கள் ைற்றும்
யூனியன் பிரயதசங்கள் தபற விரும்பும் முன்ததாடகக்கான உச்சவரம்டப 30%ஆக உயர்த்துவதாக
RBI ததரிவித்தது. இந்த உச்சவரம்பு ஏப்ரல் 1ஆம் யததி முதல் தசப்ைம்ர்.30ஆம் யததி வடர அைலில்
இருக்கும் என்றும் RBI ததரிவித்துள்ைது.

6.21

நாள் நாைைங்குக்கு இடையய, நாடு முழுவதும் ைருத்துவம் சார்ந்த தபாருட்கள் விநியயாகிப்டப

யநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ை, உள்நாட்டு வான்யபாக்குவரத்து அடைச்சகத்தின் முன்தனடுப்பின் தபயர்
என்ன?
அ. Corona Udan
ஆ. Lifeline Udan 
இ. Medico Udan
ஈ. COVID-19 Udan
 இந்தியாவின் COVID-19 யநாய்த்ததாற்றுக்கு எதிரான யபாரின் ஒருபகுதியாக, நாடு முழுவதும் ைற்றும்
அதற்கு அப்பாலும் ைருத்துவ ைற்றும் அத்தியாவசியப்தபாருள்கடைக் தகாண்டுதசல்வதற்காக, சிவில்
விைானப்யபாக்குவரத்து அடைச்சகம், “டைப்டைன் உதான்” விைானப் யபாக்குவரத்டத இந்திய அரசு
ததாைங்கியுள்ைது. “டைப்டைன் உதான்” நைவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ை விைானப் யபாக்குவரத்துச்
யசடவ நிறுவனங்களுள் ஏர் இந்தியா, அடையன்ஸ் ஏர், இந்திய விைானப்படை ைற்றும் பவன்
ஹான்ஸ் ஆகியடவ அைங்கும். தில்லி, மும்டப, டஹதராபாத், தபங்களூரு ைற்றும் தகால்கத்தாவில்
இதற்கான சரக்கு முடனயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ைன.

7.நைப்பாண்டு (2020) உைக ைதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன?
அ. Assistive Technologies
ஆ. The Transition to Adulthood 
இ. Together we can
ஈ. Autism is not a disease
 உைக ைதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாைானது (World Autism Awareness Day) ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஏப்.2
அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ைதியிறுக்கம் என்பது, பல்யவறு வடகயான மூடை வைர்ச்சிக் குடறபா
-டுகடைக்தகாண்ை ஒரு யநாயாகும். ைதியிறுக்கம் என்னும் மூடை வைர்ச்சிக்குடறபாட்ைால் பாதிக்கப்
-பட்ைவர்கடை எப்படி டகயாையவண்டும், எந்த முடறயில் அனுசரித்து நைந்துதகாள்ையவண்டும்
என்படத உணர்த்தும் வடகயில் இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “The Transition to Adulthood” என்பது
நைப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும்.
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காைைான, காந்தவியல் ைற்றும் மீகைத்துத்திறன் குறித்த பணிகளுக்காக யநாபல் பரிசு

தபற்ற இயற்பியைாைரின் தபயதரன்ன?
அ. ஆடம் ஷஷல்சிங்கா்
் டா்சன் 
ஆ. பிலிப் ஆண
இ. சா் நஜம்ஸ
் நகாவன்ஸ
்
ஈ. வின்ஷசன்ட் மாா்ஷசல்நலா
 யநாபல் பரிசு தபற்ற இயற்பியைாைர் பிலிப் ஆண்ைர்சன் (96) சமீபத்தில் அதைரிக்காவில் காைைானார்.
காந்தவியல் & மீகைத்துத்திறன்பற்றி அறிவியல் சமூகம் புரிந்துதகாள்ைவும், திைநிடை இயற்பியடை
ஒரு துடறயாகத் ததாைங்கியதற்காகவும் அவர் அறியப்பட்ைார். பிடரயன் யஜாசப்சன் (1973) ைற்றும் F
ைங்கன் ஹால்யைன் (2016) உள்ளிட்ை பிற யநாபல் பரிசுதபற்ற இயற்பியைாைர்களுக்கு அவர் ஓர் ஊக்க
முகைாக இருந்தார்.

9.ஏப்ரல் 2020 நிைவரப்படி, ஐ.நா பாதுகாப்பு அடவயின் தடைவர் பதவிடயக் தகாண்டுள்ை நாடு எது?
அ. சீனா

ஆ. ஷடாமினிகன் குடியரசு 

இ. அா்ஷஜன்டினா

ஈ. பிரான்ஸ
்

 ஐ.நா பாதுகாப்பு அடவயின் தற்யபாடதய தடைவராக தைாமினிகன் குடியரசு உள்ைது. இது, ஏப்ரல்
ைாதத்தில், சீனாவிைமிருந்து இந்த அடவயின் தடைவர் பதவிடய ஏற்றுக்தகாண்ைது. தைாமினிகன்
குடியரசின் தூதரின் கூற்றுப்படி, 15 நாடுகள்தகாண்ை இந்த அடவ, அடுத்த வாரத்திற்கு முன்பாக முதல்
முடறயாக கூடி, தற்யபாடதய COVID-19 யநாய்த்ததாற்று குறித்து விவாதிக்கவுள்ைது.
 COVID-19 யநாய்த்ததாற்று உைடகத்தாக்கி, கடுடையான யசதத்டத ஏற்படுத்தியதிலிருந்து இந்நாள்
வடர, இந்த அடவ ஒரு கூட்ைம்கூை நைத்தவில்டை என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

10.முக்கியைான ைருத்துவப்தபாருட்கடைக் தகாண்டுதசல்வதற்காக, இந்திய அரசாங்கம், சமீபத்தில் எந்த
நாட்யைாடு, “சரக்கு விைானப்பாைம்” ஒன்டற அடைத்துள்ைது?
அ. இலங்கக
ஆ. நநபாளம்
இ. சீனா 
ஈ. வங்கநதசம்
 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில், ‘சரக்கு விைானப்பாைம்’ அடைப்பதாக இந்திய அரசு சமீபத்தில்
அறிவித்தது. இவ்விைானப்பாைம் இருநாடுகளுக்கும் இடையய முக்கியைான ைருத்துவப்தபாருட்கடைக்
தகாண்டுதசல்வதற்கு, வழக்கைான சரக்கு விைானங்கடைப்பயன்படுத்தும். இம்முயற்சி ஏப்.3 முதல் ஏர்
இந்தியாமூைம் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இது ைத்திய உள்நாட்டு வான்யபாக்குவரத்து அடைச்சகத்தின்
“டைப்டைன் உதான்” முயற்சியின்கீழ் தசயல்படுத்தப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று ஏற்படும் அபோயம் ங்களுக்கு உள்ள ோ என மக்கள் ங்களளத் ோங்கநள

மதிப்பீடு தெய்துதகோள்வ ற்கோக இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தெயலியின் தபயர் என்ன?
அ. பாரத் க ாரரானா
ஆ. இந்தியா ரபாராடு ிறது
இ. ஆரரா ்

ிய ரேது 

ஈ. க ாவிட் இந்தியா
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எதிரோன உறுதியோன நபோரோட்டத்தில், இந்திய மக்கள் அளனவளரயும்
ஒருங்கிளைப்ப ற்கோக, அரசு- னியோர் கூட்டு முயற்சியில் அளைநபசி தெயலி ஒன்ளை இந்திய அரசு
தவளியிட்டுள்ளது. “ஆநரோக்கிய நெது” என்ை இந் ச் தெயலி, டிஜிட்டல் இந்தியோவில் இளைந்துள்ளது.
COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று ஏற்படும் அபோயம் ங்களுக்கு உள்ள ோ என மக்கள் ங்களளத் ோங்கநள
மதிப்பீடு தெய்துதகோள்வ ற்கு இந் ச் தெயலி உ வும்.
 ஒருவர் மற்ைவர்களுடன் எவ்வோறு கைந்து பழகுகிைோர்கள் த ோடர்பு தகோண்டிருக்கிைோர்கள்; எந்
அளவிற்கு

வீன புளூடூத் த ோழில்நுட்பத்ள ப் பயன்படுத்துகிைோர்கள்; கணிப்பு த றிகள், தெயற்ளக

நுண்ைறிவு ஆகியவற்ளை அடிப்பளடயோகக் தகோண்டு இது கைக்கிடப்படும். கூகுள் பிநள ஸ்நடோர்
மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்நடோர் ஆகியவற்றில் இந் ச் தெயலி கிளடக்கப்தபறுகிைது.

2. 2021ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய
உச்சிமோ ோடு, எந்
அ. ரடா ்

ோடுகளின் COP 26 கோைநிளை மோற்ைம் குறித்

கரத்தில் டத் திட்டமிடப்பட்டிருந் து?

ிரயா

ஆ. பாாிஸ
்
இ. ிளாஸ
் ர ா
ஈ. ாியாத்
 ஐக்கிய

ோடுகளின் COP 26 கோைநிளை மோற்ைம் குறித்

உச்சிமோ ோடு 2020ஆம் ஆண்டு

வம்பரில்

ஸ்கோட்ைோந்தின் கிளோஸ்நகோ கரத்தில் டத் திட்டமிடப்பட்டிருந் து. உைகளோவிய COVID-19 ந ோய்த்
த ோற்றுக்கு இளடநய, கோைநிளை மோற்ைம் குறித்

இவ்வுச்சிமோ ோடு, எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கு

ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ளது. மறுதிட்டமிப்பட்ட இம்மோ ோட்டின் ெரியோன ந தி பின்னர் முடிவுதெய்யப்படும்
என பிரிட்டிஷ் அரசு அறிவித்துள்ளது. இங்கிைோந்து மற்றும் இத் ோலியுடன் இளைந்து UNFCC’இன்
COP பணியகம் இந் முடிளவ எடுத்துள்ளது.

3.

ோடடங்கு உத் ரவிற்கு மத்தியில், ந சிய நவளோண் ெந்ள (இ- ோம்) ளத்தின் புதிய அம்ெங்களள

மத்திய நவளோண் அளமச்ெர் அறிமுகப்படுத்தினோர். இந்தியோவில், இ- ோம் த ோடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 2000

ஆ. 2005

இ. 2016 

ஈ. 2019
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 விவெோயிகள் ோங்கள் விளளவித் தபோருட்களள, ந ரடியோக தமோத் விளை மண்டிகளுக்கு தகோண்டு
வந்து விற்பளன தெய்யும் சிரமத்ள க் குளைக்கும் வளகயிலும், நவளோண் ெந்ள ப்படுத்து ளை
வலுப்படுத்தும் வளகயிலும் 2016 ஏப்ரல் 14 அன்று த ோடங்கப்பட்ட இ- ோம் என்னும் மின்னணு ந சிய
நவளோண் ெந்ள

ளத்தில் புதிய அம்ெங்களள மத்திய விவெோயம், விவெோயிகள் ைன், ஊரக வளர்ச்சி

மற்றும் பஞ்ெோயத் ரோஜ் அளமச்ெர் நரந்திர சிங் ந ோமர் த ோடங்கிளவத் ோர்.
 இதில், (1) உைவுக்கிடங்கு அடிப்பளடயிைோன இ- ோம் தமன்தபோருளில், e-NWR என்னும் உைவுக்
கிடங்குகள் அடிப்பளடயிைோன வர்த் கத்துக்கு வழிதெய்யப்படும். (2) இ- ோம் முளையில் FPO வர்த் க
முளையில், அளவ நெகரிப்பு ளமயங்களில் திரட்டிய தபோருட்களள நவளோண் உற்பத்தி ெந்ள க்கு
தகோண்டுவரோமல், வர்த் கம் தெய்ய முடியும்.
 நமலும், இந்நிளையில், விவெோயிகள் ங்கள் உற்பத்திப் தபோருட்களள ஏற்றிச்தெல்வ ற்கோன நபோக்குவ
-ரத்து வெதிகளளப் தபறும் வளகயில், மண்டிகளுக்கு இளடயிலும், மோநிைங்களுக்கு இளடயிலும், ெர
-க்குப் நபோக்குவரத்து முளைளய அதிகரிக்க இதில் வழி தெய்யப்பட்டுள்ளது. இந் இ- ோம் ளத்தில்,
16 மோநிைங்கள் & 2 யூனியன் பிரந ெங்களில் உள்ள 585 மண்டிகள் ஒருங்கிளைக்கப்பட்டுள்ளன.

4.ஓர்

அண்ளமய ஆய்வின்படி, இந்தியர்களில்

ோன்கில் ஒருவர், தெய்திகளுக்கோக கட்டைம் தெலுத்தி

வருகின்ைனர். இந் ஆய்ளவ டத்திய பன்னோட்டு அளமப்பு எது?
அ. உல கபாருளாதார மன்றம் 
ஆ. உல வங் ி
இ. பன்னாட்டு கேலவாணி நிதியம்
ஈ. UNCTAD
 உைக தபோருளோ ோர மன்ைம் அண்ளமயில் டத்திய ஓர் ஆய்வின்படி, இந்தியோவில்

ோன்கில் ஒருவர்

தெய்திகளள அறிந்துதகோள்வ ற்கோக கட்டைஞ்தெலுத்திவருகிைோர்கள். ஆனோல், கிட்டத் ட்ட மூன்றில்
இரண்டு பங்கு மக்கள் ற்நபோது இ ற்கோக கட்டைஞ்தெலுத்


யோரோகவுள்ளனர்.

ற்நபோள ய COVID-19 (தகோநரோனோ ளவரஸ்) ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இளடநய ஊடகங்களின் பங்கு
ெமூகத்தில் இன்றியளமயோ

ோகிவிட்டன. உைக தபோருளோ ோரமன்ைமோனது இந்தியோ, சீனோ, தெர்மனி,

த ன்தகோரியோ, இங்கிைோந்து மற்றும் அதமரிக்கோ உள்ளிட்ட 6 ெந்ள களில் தெய்தி & தபோழுதுநபோக்கு
நுகர்நவோர் குறித்

ஓர் ஆய்ளவ

டத்தியது. அறுபது ெ வீ

நுகர்நவோர் ஊடக நெளவக்கோக பதிவு

தெய்துள்ளனர் என்பள யும் இந் ஆய்வு தவளிப்படுத்தியுள்ளது.

5.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்ைோல் போதிக்கப்பட்டு, ெமீபத்தில் கோைமோன இந்திய வம்ெோவளிளயச் ெோர்ந்

கீ ோ இரோம்ஜி, த ோடர்புளடய த ோழில் எது?
அ. கபாருளாதார நிபுணா்
ஆ. நே்சுயிாியல் வல்லுநா் 
இ. விளளயாட்டு வீராங் ளன
ஈ. வணி நபா்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2020

 இந்திய வம்ெோவளிளயச் ெோர்ந்

ஏப்ரல்

05 & 06

ச்சுயிரியல் வல்லு ர் கீ ோ ரோம்ஜி, த ன்னோப்பிரிக்கோவில் COVID-19

ந ோய்த்த ோற்று கோரைமோக கோைமோனோர். இவர் ஒரு மூத்

ச்சுயிரியல் வல்லு ரும், HIV

டுப்பு

ஆரோய்ச்சியில் ளைவரோகவும் இருந் ோர். டர்பனில் அளமந்துள்ள த ன்னோப்பிரிக்க மருத்துவ ஆரோய்ச்சி
கவுன்சில் அலுவைகங்களின் HIV

டுப்பு ஆரோய்ச்சி பிரிவின் பிரிவு இயக்கு ரோகவும் இவர் இருந் ோர்.

ஐநரோப்பிய மருத்துவ நெோ ளனகள் வளர்ச்சி கூட்டோண்ளம இவருக்கு, “சிைந் தபண் அறிவியைோளர்
விருது” வழங்கி தகளரவித்துள்ளது.

6.அண்ளமயில் மூடப்பட்ட, ‘Neighbourly’ என்ை தெயலி, த

ோடக்கத்தில் எந் த்த ோழில்நுட்ப நிறுவனத் ோல்

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது?
அ. கூகுள் 
ஆ. ளம ் ரராோப்ட்
இ. யாஹூ
ஈ. ரபஸ
் பு ்
 கூகுள் நிறுவனம் அண்ளமயில் அ ன் அண்ளட ெமூக தெயலியோன, ‘Neighbourly’இன் நெளவகளள
நிறுத்தியது. இச்தெயலியின் முழுளமயோன நெளவ, 2020 நம.12 அன்று முழுளமயோக நிறுத் ப்படும்.
ஈரோண்டுகளுக்கு முன்பு த ோடங்கப்பட்ட இந் ச்தெயலியோல், எதிர்போர்த் அளவிற்கு அதிக பயனர்களள
தபைமுடியவில்ளை என்ை கோரைத் ோல் இ ன் நெளவகள் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன. இ ன் பயனர்கள்
இவ்வோண்டு அக்நடோபர் 12ஆம் ந திக்குள் இந் ச்தெயலியில் உள்ள அவர்களது தெோந் உள்ளடக்கத்ள
பதிவிைக்கம் தெய்துதகோள்ளைோம் என கூகுள் ெோர்பில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

7.ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் அண்ளமய அறிக்ளகயின்படி,

டப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் வளர்ச்சி

விகி ம் என்னவோக இருக்கும்?
அ. 5.0 %
ஆ. 4.5 %
இ. 4.0 % 
ஈ. 3.5 %
 மணிைோளவச் ெோர்ந் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) னது ஆண்டுப் தபோருளோ ோர தவளியீடோன, ‘ஆசிய
வளர்ச்சி கண்நைோட்டம்-2020’ஐ தவளியிட்டுள்ளது. இந்

அறிக்ளகயின்படி,

டப்பு நிதியோண்டில்

முந்ள ய மதிப்பீட்டில் 5 ெ வீ மோக இருந் இந்தியோவின் வளர்ச்சி 4 ெ வீ மோக குளையும். COVID19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இளடயில் பைவீனமோன பன்னோட்டுத் ந ளவ மற்றும் அரசின் கட்டுப்போட்டு
முயற்சிகள் ஆகியளவ இந் ச் ெ வீ க் குளைப்புக்கோன கோரைங்களோகக் குறிப்பிடப்படுகின்ைன.
ோட்டின் தமோத்

உள் ோட்டு உற்பத்தியோனது 2021-22ஆம் நிதியோண்டில் 6.2% ஆக உயரும் என்று

இந் அறிக்ளக மதிப்பிட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எதிரோன டவடிக்ளககளள வலுப்படுத்துவ ற்கோக, இந்தியோவுக்கு $1

பில்லியன் டோைர் நிதிளய வழங்கியுள்ள பன்னோட்டு நிதி நிறுவனம் எது?
அ. பன்னாட்டுே் கேலாவணி நிதியம்
ஆ. உல வங் ி 
இ. ஆேிய வளா்ே்ேி வங் ி
ஈ. ஆேிய உட் ட்டளமப்பு மற்றும் முதலீ ட்டு வங் ி
 COVID-19 (தகோநரோனோ ளவரஸ்) ந ோய்த்த ோற்று போதிப்ளப ெமோளிப்ப ற்கோக இந்தியோவுக்கு அவெர
கோை நிதியோக $1 பில்லியன் டோைர்கள் ஒதுக்கீடு தெய்துள்ளது உைக வங்கி. இது ோள்வளர, உைக
வங்கியிலிருந்து இந்திய ோட்டுக்கு வழங்கப்பட்ட மிகப்தபரிய மோனியமோகும் இது.
 இந்நிதி அளனத்து மோநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரந ெங்களள உள்ளடக்கும். நமலும், ந சிய
சுகோ ோரத் திட்டம், ந சிய ந ோய் கட்டுப்போட்டு ளமயம் மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆரோய்ச்சி கவுன்சில்
ஆகியவற்ைோல் இந் மோனியம் நிர்வகிக்கப்படும். ந ோய்த்த ோற்ைோல் போதிக்கப்படவர்களள கண்டறி ல்,
னிளமப்படுத்தும் வெதிகளள ஏற்படுத்து ல், புதிய ோக னிளமப்பிரிவு அளைகள், COVID-19 குறித்
ஆய்வு மற்றும் மருத்துவக் கருவிகளள, போதுகோப்புக் கவெங்களள வோங்குவ ற்கு இம்மோனியம் உ வும்
எனத் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

9.

DLS முளைளய வகுத் நடோனி லூயிஸ் ெமீபத்தில் கோைமோனோர். DLS என்பது எவ்விளளயோட்டுடன்

த ோடர்புளடய கணி சூத்திரமோகும்?
அ.

ால்பந்து

ஆ. ிாி ் க ட் 
இ. கடன்னிஸ
்
ஈ. ஸ
் குவாஷ்
 கிரிக்தகட் நபோட்டிகளில், “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை”ளய அறிமுகப்படுத்தியவர்களுள் ஒருவரோன
நடோனி லூயிஸ் (79) அண்ளமயில் கோைமோனோர். கிரிக்தகட் நபோட்டிகள் இயற்ளகப்நபரிடர், மளழயோல்
போதிக்கப்பட்டோல், ஓவர்களள குறித்து ஆட்டத்ள த ோடர வளகதெய்வந , “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை”
ஆகும். கணி நிபுைர்களோன நடோனி லூயிஸ் மற்றும் பிரோங்க் டக்தவோர்த் ஆகிநயோர் கடந் 1997’இல்
இளைந்து கணி சூத்திரத்தின்படி இம்முளைளய வகுத் ளித் ர்.
 “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை” என அளழக்கப்படும் இது, கடந் 1999 மு ல் ICCஆல் அதிகோரப்பூர்வமோக
களடபிடிக்கப்படுகிைது 2014ஆம் ஆண்டில், “டக்தவோர்த்-லூயிஸ்-ஸ்தடர்ன்” முளை எனப் தபயர்மோற்ைம்
தெய்யப்பட்டது. கிரிக்தகட் மற்றும் கணி த்துக்கு அவரோற்றிய நெளவக்கோக 2010’இல் “இங்கிைோந்து
நபரரசின் தகௌரவ விருது” அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ோடக்கத்தில் எந்

கரத்தில் டத் திட்டமிடப்பட்டிருந் ன?
அ. பா்மிங் ாம் 
ஆ. ிளாஸ
் ர ா
இ. ரடா ்

ிரயா

ஈ. ாிரயா டி கெனிரரா
 த ோடக்கத்தில் ஐக்கிய அதமரிக்க

ோடுகளின் அைபோமோ மோகோைத்தில் உள்ள பர்மிங்கோம்

டத்துவ ற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந் , 2021ஆம் ஆண்டு உைக விளளயோட்டுக்கள்,

கரத்தில்

ற்நபோது 2022ஆம்

ஆண்டுக்கு மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ளன. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று கோரைமோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கு
ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ள நடோக்கிநயோ ஒலிம்பிக் நபோட்டிகளுடனோன இளடயூறுகளளத் விர்ப்ப ற்கோக
இந் மோற்ைம் நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. உைக விளளயோட்டுக்கள், ஒவ்தவோரு ோன்கோண்டுகளுக்கும்
ஒருமுளை

டத் ப்படுகிைது. ஒலிம்பிக் நபோட்டிகளில் நெர்க்கப்படோ

32 விளளயோட்டுகளள இந்

உைக விளளயோட்டுப் நபோட்டிகள் உள்ளடக்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 மளைப்பகுதிகளள ஆக்கிரமித்து அளமக்கப்பட்ட மளனகளள வளரமுளைப்படுத்

புதிய விதிகளள

மிழ் ோடு அரசு உருவோக்கியுள்ளது. மளைப்பகுதிகளில் வீட்டு மளனகளள வோங்கியவர்கள்
தபரும்போலும் ஏளழகளோகவும் அப்போவிகளோகவும் இருப்ப ோல் இந்
அரெோளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மிழ் ோடு அரசு, கடந்

வளரமுளை அவசியம் என

2017ஆம் ஆண்டு அங்கீகோரமற்ை வீட்டு

மளனகளள வளரமுளைபடுத்துவது த ோடர்போன புதிய விதிகளள தவளியிட்டது குறிப்பிடத் க்கது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை தெற்றித ோள்ெ ற்கு தெயல்மிகு தீர்வு றைக்

மின்னணு மற்றும்

ண்டுபிடிப்ப ற் ோ ,

ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ த் ோல் த ோடங் ப்பட்டுள்ை ஆன்றைன் ஊடுருெல்

(Online Hackathon) நபோட்டியின் தபயதென்ன?
அ. Hack the COVID – India
ஆ. Hack the Crisis – India 
இ. Hack Corona – India
ஈ. COVID Hack India
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை தெற்றித ோள்ெ ற் ோன தெயல்மிகு தீர்வு றைக் ண்டுபிடிக் , ‘Hack the
Crisis–India’ என்னும் ஆன்றைன் ஊடுருெல் நபோட்டிறய மின்னணு மற்றும்

ெல் த ோழில்நுட்பம்,

த ோறைத்த ோடர்பு மற்றும் மனி ெை நமம்போட்டுத்துறை இறையறமச்ெர் ெஞ்ெய் ந ோத்நெ த ோடங்கி
றெத் ோர். உை ைோவிய இந் நேக் த் ோன், ‘Hack a Cause–India’ மற்றும் ‘FICCI தபண் ள் அறமப்பு,
புநன’ ஆகிநயோெோல் இந்திய அெெோங் த்தின் மின்னணு மற்றும்

ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ த்தின்

ஆ ெவுடன் டத் ப்படுகிைது.
 48 மணிந ெம்

றடதபறும் இந்

நேக் த் ோனில் இெண்டோயிெத்துக்கும் நமற்பட்ட அணி ளில்

உள்ை 15 ஆயிெத்துக்கும் நமற்பட்ட நபோட்டியோைர் ள் ங் ள் தெயல்மோதிரி றை நமம்படுத்துெோர் ள்.
இந்தியோவின் சிைந்

அணி ள் ெரும்ெோெங் ளில்

டக்கும், ‘Hack the Crisis – World’ நபோட்டியில்

பங்ந ற்போர் ள் என ெஞ்ெய் ந ோத்நெ நமலும் கூறினோர்.

2.ெமூ

த ோழில்முறனவுக் ோன மதிப்புமிக்

$1.5 மில்லியன் அதமரிக்

டோைர் மதிப்பிைோன, ‘ஸ்ந ோல்’

விருற தென்ை இந்திய அெசு ெோெோ அறமப்பு எது?
அ. CARE India
ஆ. CRY
இ. ARMMAN 
ஈ. SMILE
 இந்தியோறெச் ெோர்ந் இைோபந ோக் ற்ை, ‘ARMMAN’ அறமப்புக்கு,

டப்போண்டுக் ோன (2020) ‘ெமூ

த ோழில்முறனவு’க் ோன மதிப்புமிக் , ‘ஸ்ந ோல்’ விருது ெழங் ப்பட்டுள்ைது. இந்தியோவில் ோய்–நெய்
ைத்துறையில் பங் ளிப்பு தெய்ெ ற் ோ

இந் த்த ோண்டுநிறுெனம் ந ர்வு தெய்யப்பட்டுள்ைது. $1.5

மில்லியன் அதமரிக் டோைர் மதிப்பிறனக்த ோண்ட இந் விருற தென்ை 5 அறமப்பு ளுள், ஆசியோ
மற்றும் ஆபிரிக் ோவிலிருந்து ந ர்ந்த டுக் ப்பட்ட ஒநெ அறமப்பு இதுெோகும். இத் ன்னோர்ெத் த ோண்டு
நிறுெனம், இந்திய அெசுடன் இறைந்து டமோடும் ைத்திட்டங் றை தெயல்படுத்திெருகிைது.
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ோடடங்கு அமலிலுள்ை இந்நிறையில், பிட்ச் மதிப்பீடு ளின் ஓர் அண்றமய

அறிக்ற யின்படி, டப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட ெைர்ச்சி விகி ம் என்ன?
அ. 2.0 % 
ஆ. 2.4 %
இ. 3.2 %
ஈ. 3.0 %
 பிட்ச் மதிப்பீடு ள் நிறுெனம்
பற்றிய

டப்பு நிதியோண்டுக் ோன இந்தியோவின் தமோத்

உள் ோட்டு உற்பத்தி

ணிப்றப தெளியிட்டுள்ைது. அதில், தபோருைோ ோெ ெைர்ச்சி குறியீடோன தமோத்

உற்பத்தி (GDP)

டப்பு நிதியோண்டில் 2 ெ வீ மோ

இந்தியோவின் GDP குறித்து இந்

உள் ோட்டு

இருக்கும் எனத் த ரிவித்துள்ைது. இ ற்குமுன்பு

நிறுெனம் தெளியிட்டிருந்

ணிப்பில்,

டப்பு 2020-21ஆம் நிதி

ஆண்டுக் ோன GDP ெைர்ச்சி 5.1 ெ வீ மோ இருக்கும் எனத் த ரிவித்திருந் து.
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்போல் ஏற்பட்ட

ோக் ம் ோன் இ ற்கு

ோெைம் என பிட்ச் மதிப்பீடு ள்

நிறுெனம் கூறியுள்ைது. ற்நபோற ய GDP மதிப்பீடு ோன், டந் 30 ஆண்டு ளில் அந்நிறுெனத் ோல்
ணிக் ப்பட்ட மி க்குறைந் மதிப்பீடோகும். இந்தியோ மட்டுமல்ைோது உை ைவிலும் தபோருைோ ோெ மந்
நிறை ெரும் என இந்நிறுெனம் எச்ெரித்துள்ைது.

4.

“ஆபநெஷன் ெஞ்சீவினி”யின்கீழ், எந்

ோட்டிற்குத் ந றெயோன அத்தியோெசிய மருந்து ள் மற்றும்

உைவு ோனியங் றை, இந்தியோ, ெழங்கியுள்ைது?
அ. மியான்மா்
ஆ. மாலத்தீ வக
ு ள் 
இ. இலங்கக
ஈ. வங்கததசம்
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்பு றைச் ெமோளிப்ப ற் ோன ஓர் உ வியோ

இந்திய ெோன்பறடயின்

தேர்குைஸ் ெோனூர்தி, ெமீபத்தில், மோைத்தீவுக்கு சுமோர் 6.2 டன் அத்தியோெசிய மருந்துப்தபோருட் றை
சுமந்து தென்ைது. இ ற் ோ , பல்நெறு

ெங் ளில் இருந்து மருந்து ள் த ோள்மு ல் தெய்யப்பட்டன.

முன்ன ோ , அத்தியோெசிய மருந்து ளுடன் கூடிய ஒரு மருத்துெக் குழுறெ, இந்தியோ, மோைத்தீவுக்கு
அனுப்பிறெத் து குறிப்பிடத் க் து. இத்தீவு ோடு, தபரும்போலும் இந்தியோறெநய ெோர்ந்து இருப்ப ோல்,
அத்தியோெசிய உைவு ோனியங் ள் மற்றும் நு ர் தபோருட் ளும் அந ோடு ெழங் ப்பட்டுள்ைன.

5.

ோங் ோங், லியோன்லியன் மற்றும் தெஞ்தென் ஆகியறெ, ெமீபத்தில் தெளியிடப்பட்ட எந் ச் ெர்ெந ெ

விறையோட்டு நி ழ்வுக் ோனச் சின்னங் ைோகும்?
அ. தகாகைக்கால ஒலிம்பிக்

ஆ. குளிா்கால ஒலிம்பிக்

இ. ஆசிய விகளயாை்டுக்கள் 

ஈ. உலக விகளயாை்டுக்கள்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 2022 ஆசிய விறையோட்டுப் நபோட்டி ளின் அதி ோெப்பூர்ெச் சின்னங் ள், ெமீபத்தில் சீனோவில் டிஜிட்டல்
முறையில் டந் தெளியீட்டு விழோவில் தெளியிடப்பட்டன. Congcong, Lianlian மற்றும் Chenchen ஆகிய
மூன்றும் சீனோவின் ேோங்க்நெோவில் றடதபைவிருக்கும் 19ஆெது ஆசிய விறையோட்டுப் நபோட்டி ளின்
சின்னங் ைோ அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன. அந்

ெத்தின் சிைப்றப எடுத்துக் ோட்டும் வி மோ இந் ‘Smart

Triplets – துடியோன முப்பிைவி ள்’ த ரிவு தெய்யப்பட்டுள்ைன.

6.அறிவிக்

ப்பட்ட PLI, EMC 2.0 மற்றும் SPECS உள்ளிட்ட `48,000 ந ோடி மதிப்புள்ை மூன்று ஊக் த்

திட்டங் ளும் த ோடர்புறடய துறை எது?
அ. மின்னுற்பத்தி
ஆ. மின்னணுப் பபாருை்கள் உற்பத்தி 
இ. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
ஈ. ஜவுளித்துகற
 மின்னணுப் தபோருட் ளின் உற்பத்திறய அதி ரிப்ப ற் ோ , மின்னணு உற்பத்தித் த ோகுப்பு ள் (EMC
2.0); உற்பத்தியுடன் இறைக் ப்பட்ட ஊக் த்திட்டம் (PLI), மின்னணுவியல் கூறு ள் மற்றும் குறைக்
டத்தி ள் உற்பத்திறய நமம்படுத்துெ ற் ோன திட்டம் (SPECS) ஆகிய 3 ஊக் ச்ெலுற திட்டங் றை
மின்னணு &

ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ ம் அறிவித்துள்ைது.

டந்

மோ ம் அறமச்ெெறெயோல்

ஒப்பு ல் அளிக் ப்பட்ட இந் த் திட்டங் ளில், `48,000 ந ோடி மதிப்பிைோன ெலுற

ள் அடங்கும்.

 PLI என்பது `40,000 ந ோடி தெைவினத்துடன் கூடிய ஒரு மி ப்தபரிய திட்டமோகும். இது, உள் ோட்டில்
அறைநபசி யோரிக்கும் நிறுெனங் ளுக்கு, அெற்றின் விற்பறன ெைர்ச்சிக்கு ஏற்ப, 5 ஆண்டு ளுக்கு
4-6 ெ வீ ம் ெறெ ஊக் த்த ோற றய ெழங்கும்.

7.

21

ோள்

ோடடங்கிற்கு இறடநய அத்தியோெசியப் தபோருட் றைக் த ோண்டுதெல்ெ ற் ோ , இந்திய

இெயில்நெயின் எந் ப் பிரிவு, ‘தூத் துெந்ந ோ சிைப்பு’ இெயில் றை இயக்கிெருகிைது?
அ. பதற்கு இரயில்தவ
ஆ. பதற்கு மத்திய இரயில்தவ 
இ. மத்திய இரயில்தவ
ஈ. வைக்கு இரயில்தவ
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று ோெைமோ

ோடடங்கு உத் ெவு அமலிலுள்ை இந்நிறையிலும் றடயின்றி

அத்தியோெசியப் தபோருட் ளின் கிறடப்றப உறுதிதெய்ெ ற் ோ , த ற்கு–மத்திய இெயில்நெ ெமீபத்தில்
‘தூத் துெந்ந ோ சிைப்பு’ இெயிறை இயக் த்த ோடங்கியது. 2020 ஏப்ெல் 14, ெறெ பயணி ள் இெயில்
நெறெ ள் நிறுத் ப்பட்டுள்ை நிறையிலும், இந் இெயில் ள் இயக் ப்படும்.
 அண்றமயில், நெணிகுண்டோவிலிருந்து தில்லிக்கு ஆறு ெெக்குந்து முழுெதும் போல் மற்றும் இெண்டு
ெெக்குந்து முழுெதும் மோம்பழம் ஸ்தூரி முைோம்பழம் ளுடன் இந் இெயில் அனுப்பப்பட்டுள்ைது. இந் ச்
சிைப்பு இெயில், மணிக்கு ெெோெரியோ மணிக்கு 110 கி.மீ நெ த்தில் இயக் ப்படுகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ோள் (International

Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) அனுெரிக் ப்படும் ந தி எது?
அ. ஏப்ரல் 4 
ஆ. ஏப்ரல் 2
இ. ஏப்ரல் 6
ஈ. ஏப்ரல் 8
 2005ஆம் ஆண்டு ஐ. ோ தபோது அறெ அறிவித் ற த்த ோடர்ந்து, ஒவ்நெோர் ஆண்டும் ஏப்ெல் 4 அன்று,
“ ண்ணிதெடி டெடிக்ற

ளில் விழிப்புைர்வு & உ விக் ோன பன்னோட்டு ோள்” அனுெரிக் ப்பட்டு

ெருகிைது. உயிர் றைக் ோத் ல், மனி ோபிமோன ந ோக் த்துடன் உ வி றை ெழங்கு ல் மற்றும் மீட்பு
டெடிக்ற

றை எளி ோக்கு ல் நபோன்ைெற்றுக் ோ , ண்ணிதெடி டெடிக்ற

ள் குறித் ஐக்கிய

ோடு ளின் நெறெயோனது 20 ஆண்டு ளுக்கும் நமைோ பணியோற்றி ெருகிைது.
 2015ஆம் ஆண்டில், டி ர் நடனியல் கிதெய்க் அெர் றை ண்ணிதெடி ள் மற்றும் தெடிமருந்து றை
நீக்குெ ற் ோன ஐக்கிய ோடு ளின் மு ல் உை ைோவிய ெழக்குறெஞெோ ஐக்கிய ோடு ளின் தபோதுச்
தெயைோைர் நியமித் ோர்.

9.

COVID-19 ந ோயோளி ளுக் ோன சிகிச்றெயில் ஈடுபட்டுள்ை மருத்துெப்பணியோைர் றை ஏற்றிச்

தெல்ெ ற் ோ , எந் ெோடற யுந்து தெயலியுடன் ந சிய சு ோ ோெ ஆறையம் கூட்டிறைந்துள்ைது?
அ. ஊபா் 
ஆ. ஓலா
இ. தமரு
ஈ. பரை் ைாக்ஸி
 COVID-19

ந ோயோளி ளுக் ோன

சிகிச்றெயில்

ஈடுபட்டுள்ை

மருத்துெப்

பணியோைர் ளுக்கு

நபோக்குெெத்து நெறெ றை ெழங்குெ ற் ோ , ந சிய சு ோ ோெ ஆறையம் ஊபர் தெயலியுடனோன
ஓர் ஒப்பந் த்தில் ற தயழுத்திட்டுள்ைது. ஊபர் நிறுெனம் அ ன் ‘UberMedic’ நெறெயின் மூைம் சிை
ெங் ளில் மட்டும், மருத்துெ ெெதி ளுக்கு ஆ ெெளிக்கும் வி மோ 150 மகிழுந்து றை இைெெமோ
ெழங்குெ ோ அறிவித்துள்ைது.


ோடடங்கு உத் ெறெத் த ோடர்ந்து அறனத்து ெற யோன தபோது மற்றும்

னியோர் நபோக்குெெத்து

றடதெய்யப்பட்டுள்ை ோெைத்ற த்த ோடர்ந்து ஊபர் நிறுெனத் ோல் இந் டெடிக்ற நமற்த ோள்ைப்
–பட்டுள்ைது. ஒவ்தெோரு பயைத்தின்நபோதும், மகிழுந்தின் கூறெ மு ல் றெெறெ ஒரு த கிழித் ோள்
த ோண்டு முழுெதுமோ
ெோர்ந்

டெடிக்ற

நடப்பு நிகழ்வுகள்

சுற்ைப்படும். நமலும், மகிழுந்ற

கிருமிநீக் ஞ்தெய்ெது நபோன்ை சு ோ ோெம்

ளும் உறுதிதெய்யப்படும்.
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(த ோநெோனோ) ந ோய்த்த ோற்றை எதிர்த்துப்நபோெோடுெ ற் ோன உை ைோவிய ஒற்றுறம’

என்ை றைப்பில், தீர்மோனத்ற ஏற்றுக்த ோண்டுள்ை பன்னோட்டு அறமப்பு எது?
அ. ஐக்கிய நாடுகள் அகவ 
ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அகவ
இ. உலக நலவாழ்வு நிறுவனம்
ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவா் நிதியம்
 ‘COVID-19 (த ோநெோனோ) ந ோய்த்த ோற்றை எதிர்த்துப் நபோெோடுெ ற் ோன உை ைோவிய ஒற்றுறம’
என்ை

றைப்பிைோன தீர்மோனத்ற

ஐ. ோ அறெயின் தபோது அறெ ஏ மன ோ

ஏற்றுக்த ோண்டது.

இந் த்தீர்மோனத்ற , இந்தியோ உட்பட 188 உறுப்பினர் ள் இறைந்து ெழங்கின. COVID-19 த ோற்று
ந ோறய எதிர்த்துப்நபோெோடுெ ற்கு பன்னோட்டைவிைோன ஒத்துறழப்றப தீவிெப்படுத்துெ ற் ோ
உறுப்பினர் றைக்த ோண்ட ஐ. ோ அறெ அறழப்புவிடுத்துள்ைது. அறமதியோன

193

றடமுறையின்கீழ்

நமற்த ோள்ைப்பட்ட இந் த் தீர்மோனம், ஐக்கிய ோடு ள் அறெயோல் ஏற்றுக்த ோள்ைப்பட்ட உை ைோவிய
த ோற்றுந ோய் குறித் மு ல் ஆெைமோகும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 முப்பது நிமிடங் ளில் COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை ண்டறியும், ‘Rapid Test’ ருவி ள் சீனோவிலிருந்து
ெோங் ப்படவுள்ை ோ

நடப்பு நிகழ்வுகள்

மிழ் ோடு அெசு அறிவித்துள்ைது.
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