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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.விலங்கு நல உரிமைகள் அமைப்பான PETA இந்தியா, எந்த இந்திய ைாநிலத்தின் முதலமைச்சருக்கு,
‘விலங்குகளின் நாயகன் – Hero to Animals’ என்ற விருதிமன வழங்கியுள்ளது?
அ. மேற்கு வங்கே்
ஆ. இராஜஸ
் தான்
இ. மகரளா
ஈ. ஒடிசா 
 விலங்குகள் நல உரிமைகள் அமைப்பான PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) இந்தியா
ஒடிசா ைாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கிற்கு, “விலங்குகளின் கதாநாயகன்” என்ற விருதிமன
வழங்கியுள்ளது. COVID-19 நநாய்த்ததாற்று காரணைாக நாடடங்கு அைலிலுள்ள நிமலயில், ஒடிசா
ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து நகராட்சிகளிலும் சுற்றித்திரியும் நகட்பாரற்ற விலங்குகளுக்கு உணவு
அளிப்பதற்காக, நிவாரண நிதியில் `54 இலட்சம் ஒதுக்கீடு தசய்தளித்தமைக்காக நவீன் பட்நாயக் இந்த
விருதுக்கு நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

2. ‘ஜீவன் மலட்’ எனப்படும் ைலிவான ைற்றும் அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய தசயற்மக மூச்சுக்
கருவிமய உருவாக்கிய, ‘Aerobiosys Innovations’ என்பது எந்த நிறுவனத்தின் துளிர் நிறுவனைாகும்?
அ. இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுவனே் – தேட்ராஸ
்
ஆ. இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுவனே் – ஹைதராபாத் 
இ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனே்
ஈ. அகில இந்திய ேருத்துவ அறிவியல் நிறுவனே்
 IIT-மைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார ததாழில்முமனநவார் மையத்தின் துளிர் நிறுவனைான
‘Aerobiosys Innovations’, ஒரு ைலிவான ைற்றும் அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தசயற்மக
மூச்சுவழங்கிக் கருவிமய (Ventilator) ‘ஜீவன் மலட்’ என்ற தபயரில் உருவாக்கியுள்ளது. இந்தச் சிறிய
சாதனத்மத ஓர் அமலநபசி தசயலியால் இயக்கவியலும். மின்சாரம் இல்லாத பகுதிகளில் பயன்படுத்த
ஏதுவாக, இந்தச்தசயற்மக மூச்சுவழங்கிக்கருவிமய மின்கலம்மூலைாகவும் இயக்கவியலும்.

3.எந்த அமைப்பின் ஆராய்ச்சி மையம், ‘பணியாளர் சுத்திகரிப்பு சுற்றமடப்பு’ எனப்படும் முழுவுடல் கிருமி
நீக்க அமறமய உருவாக்கியுள்ளது?
அ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றுே் மேே்பாட்டு அஹேப்பு 
ஆ. அகில இந்திய ேருத்துவ அறிவியல் நிறுவனே்
இ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனே்
ஈ. பாரத் ேின்னணு நிறுவனே்
 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & நைம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) ஆய்வங்களுள் ஒன்றான அகைது நகரில் உள்ள
வாகன ஆராய்ச்சி நைம்பாட்டு நிறுவனம், ஒரு முழுவுடல் கிருமிநீக்க அமறமய வடிவமைத்துள்ளது.
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 ஒருமுமறக்கு ஒரு நபர் ைட்டும் உள்நள தசல்லும் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அமற,
பணியாளர்களின் சுத்திகரிப்பிற்கானதாகும். ஒருநநரத்தில் ஒருவமரைட்டும் தூய்மைப்படுத்தும் இந்தச்
சிறிய அமைப்பானது சுத்திகரிப்பான் ைற்றும் வழமல ஆகியவற்மறக்தகாண்டுள்ளது. மின்சாரம்மூலம்
இயக்கப்படும் ஒரு ததளிப்பான், 25 விநாடிகளுக்கு மைநபா நசாடியம் குநளாமரட்தகாண்ட கிருமி
நாசினிமய ததளிக்கிறது.

4.இந்திய அரசாங்கைானது, நநாயறி கருவிகளின் ஏற்றுைதிமய அண்மையில் தமடதசய்தபின்னர், ஒரு
ஏற்றுைதியாளர், தவளிநாட்டு ஏற்றுைதிக்காக, எந்த ஆமணயத்திடமிருந்து உரிைம் தபறநவண்டும்?
அ. தவளிநாட்டு வா்த்தக இயக்குநரகே் 
ஆ. வா்த்தக தீ ா்வுகள் இயக்குநரகே்
் ணறிவு ேற்றுே் புள்ளிவிவர இயக்குநரகே்
இ. வணிக நுண
ஈ. சுகாதார ஆராய்ச்சித் துஹற
 உடனடியாக அைலுக்கு வரும் வமகயில் நநாயறியும் கருவிகளின் ஏற்றுைதிக்கு இந்திய அரசாங்கம்
தமடவிதித்துள்ளது. தவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, COVID-19
நநாய்த்ததாற்று பாதிப்புக்கு இமடநய ஏற்றுைதிகமள ைட்டுப்படுத்தும் நநாக்கில் இந்த நடவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடுகள் ஏதுைன்றி முன்னர் அனுைதிக்கப்பட்டுவந்த இவற்றின் ஏற்றுைதிக்கு,
இனி, ஏற்றுைதியாளர் தவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகத்திடமிருந்து உரிைம்தபறநவண்டும்.

5.சுகாதார அமைச்சகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, சுைார் 50 நகாடி குடிைக்கள், எத்திட்டத்தின்கீழ்,
இலவச COVID-19 பரிநசாதமன ைற்றும் சிகிச்மசக்கு தகுதிதபறுவார்கள்?
அ. ஆயுஷ்ோன் பாரத் – பிரதான் ேந்திாி ஜன் ஆமராக்கிய மயாஜனா 
ஆ. பிரதான் ேந்திாி சுரக்ஷா மயாஜனா
இ. இராஷ்டிாிய ஸ
் வஸ
் த்ய பீோ மயாஜனா
ஈ. பிரதான் ேந்திாி மபாஷன் அபியான்
 ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட்டத்தின்கீழ்வரும் 50 நகாடிக்கும் அதிகைான தகுதியுள்ள பயனாளிகள் COVID19 நநாய்த்ததாற்றுக்கான பரிநசாதமனமய தனியார் ஆய்வகங்களில் இலவசைாக தபறலாம் என்றும்
அநதநபால், COVID-19 நநாய்த்ததாற்றுக்கான சிகிச்மசமய, ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட்டத்தின்கீழ் பட்டிய
-லிடப்பட்ட தனியார் ைருத்துவைமனகளில் தபறலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
 அவ்வாறு பட்டியலிடப்பட்ட ைருத்துவைமனகள் தங்களிடமுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களிநலா,
அல்லது அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களுடன் ததாடர்மப ஏற்படுத்திக்தகாண்நடா COVID19 பரிநசாதமனமய நைற்தகாள்ளலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
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6. COVID-19 நநாய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட புலி இருக்கும் பிராங்க்ஸ் விலங்கியல் பூங்கா (Bronx Zoo)
அமைந்துள்ள நாடு எது?
அ. இத்தாலி
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள் 
ஈ. இந்தியா
 நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள பிராங்ஸ் விளங்கியல் பூங்காமவச் சார்ந்த, ‘நதியா’ என்னும் 4 வயதான
தபண் புலிக்கு COVID-19 நநாய்த்ததாற்று உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது. பராைரிப்பாளரிடமிருந்து அந்தப்
புலிக்கு நநாய்த்ததாற்று பரவியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. ைனிதரிடமிருந்து விலங்கு ஒன்றுக்கு COVID19 பரவுவது இதுநவ முதன்முமறயாகும். நைலும் அங்குள்ள சிங்கங்கள் ைற்றும் புலிகள் உட்பட பிற 6
விலங்குகளுக்கும் COVID-19 அறிகுறிகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

7.

COVID-19 நநாய்த்ததாற்று தாக்கத்மத மகயாளுவதற்காக, எந்த நாடு, அதன் உதவி முகமைமூலம்

$2.9 மில்லியன் அதைரிக்க டாலமர, இந்தியாவுக்கு ைானியைாக வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது?
அ. இரஷ்யா
ஆ. சீனா
இ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள் 
ஈ. ஆஸ
் திமரலியா
 COVID-19 நநாய்த்ததாற்றின் தாக்கத்மத மகயாளுவதற்காக இந்தியாவுக்கு 2.9 மில்லியன் அதைரிக்க
டாலமர ைானியைாக வழங்கவுள்ளதாக உலகின் முன்னணி உதவி நிறுவனங்களுள் ஒன்றான
USAID அறிவித்துள்ளது. இந்த நிதி உதவிமய, இந்தியாவிற்கான அதைரிக்க தூதர் தகன்னத் ஜஸ்டர்
அறிவித்தார். உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது இந்தியாவில் நைற்தகாண்டுவரும் முயற்சிகளுக்கும்
இம்முகமை ஆதரவளிக்கும். COVID-19 நநாய்த்ததாற்று பரமலத் தடுப்பதற்காக முன்தைாழியப்பட்டுள்ள
இந்நிதி இந்திய அரசின் முன்தனடுப்புகளுக்கு உதவும்.

8.முதன்முமறயாக 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததிமய எந்த நாளாக ஐ.நா அமவ கமடப்பிடித்தது?
அ. பன்னாட்டு ேனச்சான்று நாள் 
ஆ. அன்ஹப ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்
இ. பன்னாட்டு அஹேதி நாள்
ஈ. கலாசாரத்ஹத ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்
 கடந்த 2019இல் நமடதபற்ற ஐ.நா அமவயின் 73ஆவது அைர்வின்நபாது, ஏப்.5ஆம் நததிமய ‘பன்னாட்டு
ைனச்சான்று நாள்’ என அறிவிக்கக்நகாரும் நகாரிக்மகமய பக்மரன் ஐ.நா அமவயிடம் வழங்கியது.
“அன்பு & ைனச்சான்றுடன் கூடிய அமைதியான கலாசாரத்மத ஊக்குவித்தல்” என்ற தீர்ைானத்மத
ஒருைனதாக ஏற்றுக்தகாண்டு, ஏப்.5ஆம் நததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்சான்று நாள் - International Day of
Conscience’ என ஐ.நா அறிவித்தது. இது, 2020ஆம் ஆண்டில் முதன்முமறயாக தகாண்டாடப்படுகிறது.
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முழுக்க இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான எந்தக் கப்பலின் முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும்

வமகயில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததி நதசிய கடல்சார் நாளாக தகாண்டாடப்படுகிறது?
அ. SS லாயல்டி 
ஆ. SS காலியா
இ. SS ஜலபாலா
ஈ. SS இராே்தாஸ
்
 முழுக்க முழுக்க இந்தியாவுக்குச்தசாந்தைான SS லாயல்டி கப்பலின் முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும்
வமகயில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததி நதசிய கடல்சார் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தக் கப்பல், சிந்தியா ஸ்டீம்
நநவிநகஷன் கம்தபனி லிட் நிறுவனத்திற்குச் தசாந்தைானதாகும். 1919ஆம் ஆண்டில், இநத நாளில்,
இந்தக் கப்பல், மும்மபயிலிருந்து ஐக்கியப் நபரரசின் லண்டன் நகரத்திற்கு பயணித்தது. இந்த ஆண்டு
(2020), நதசிய கடல்சார் நாளின் 57ஆவது பதிப்பாகும். ஆண்டுநதாறும் தசப்டம்பர் கமடசி வாரத்தில்
வரும் வியாழக்கிழமையின்நபாது உலக கடல்சார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

10.மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கத்திற்கு நகாபி பிமரயன்ட் ைற்றும் ஏமனய எட்டு நபர்
நதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். அருங்காட்சியகத்துடன் கூடிய இந்த வாழ்த்தரங்கம் அமைந்துள்ள நாடு எது?
அ. பிமரசில்
ஆ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள் 
இ. பிாிட்டன்
ஈ. தஜா்ேனி
 இவ்வாண்டின் ததாடக்கத்தில் நமடதபற்ற ஓர் உலங்கூர்தி விபத்தில் இறந்த கூமடப்பந்து வீரர் நகாபி
பிமரயன்ட் ைற்றும் ஏமனய எட்டு நபர் மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கத்திற்கு நதர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளனர். அதைரிக்க கூமடப்பந்து பயிற்சியாளர் டிம் டங்கன் ைற்றும் முன்னாள் கூமடப்
பந்து வீரர் தகவின் கார்தனட் ஆகிநயாரும் இந்த எண்ணிக்மகயில் அடங்குவர். வரும் ஆகஸ்ட்.29
அன்று, ததரிவு தசய்யப்பட்ட அமனவரும் அதிகாரப்பூர்வைாக வாழ்த்தரங்கத்தில் இமணக்கப்படுவர்.
 கூமடப்பந்து அருங்காட்சியகத்துடன் கூடிய மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கைானது
அதைரிக்காவின் ைாசசூதசட்ஸில் அமைந்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இடைநே,

ோைோளுமன்ற உறுப்பினர் த ோகுதி நமம்போட்டு நிதிடே

எத் டன ஆண்டுகளுக்கு ற்கோலிகமோக நிறுத்திடைக்க அடமச்சரடை ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது?
அ. ஒன்று
் டு 
ஆ. இரண
இ. மூன்று
ஈ. நான்கு
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று பரவுைடைக் கட்டுப்படுத்துை ற்கு மத்திே அரசு எடுத்துைரும் த ோைர்
ைைடிக்டககளின் ஒருபகுதிேோக,

ோைோளுமன்ற உறுப்பினர் த ோகுதி நமம்போட்டு நிதிடே இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு (2020-21 & 2021-22) தசேல்படுத் ோமல் நிறுத்திடைக்க மத்திே அடமச்சரடை
ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. COVID-19 ஏற்படுத்தியுள்ள நமோசமோன ோக்கத்ட யும், தபருஞ்சைோல்கடளயும்
எதிர்தகோள்ை ற்கோன அரசின் பணிகடள ைலுப்படுத் இந் நிதி பேன்படுத் ப்பை உள்ளது.
 இ ன்மூைம், அடுத்

ஈரோண்டுகளுக்கு, இந்திே ஒருங்கிடைந்

கிடைக்கும். இந்திேப் பிர மர் உட்பை

நிதிக்கு `7900 நகோடி ைரவு

ோைோளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளம், தகோடுப்பனவுகள்,

ஓய்வூதிேங்கடள ஓரோண்டுக்கு 30% பிடித் ம் தசய்யும் அைசரச் சட்ைத்திற்கும் அடமச்சரடை ஒப்பு ல்
அளித்துள்ளது. இந்திேக்குடிேரசுத் டைைர், குடிேரசுத்துடைத் டைைர் உட்பை அடனத்து மோநிை
ஆளு ர்களும் சம்பளக்குடறப்டப நமற்தகோள்ளுமோறு ோமோக முன்ைந்து முடிவுதசய்துள்ளனர்.

2. COVID-19உைன்

த ோைர்புடைே

னிேோர்துடற,

ன்னோர்ை த ோண்டு நிறுைனங்கள் & சர்ைந ச

அடமப்புகடள ஒருங்கிடைப்ப ற்கோக, அரசோங்கம், ஓர் அதிகோரத்துைமிக்க குழுடை அடமத்துள்ளது.
இந் க் குழுவின் டைைர் ேோர்?
அ. இராஜீ வ் குமாா்
ஆ. அமிதாப் காந்த் 
இ. சுா்ஜித் பல்லா
ஈ. அமித்ஷா
 COVID-19 உைன் த ோைர்புடைே

னிேோர்துடற,

ன்னோர்ை த ோண்டு நிறுைனங்கள் மற்றும்

பன்னோட்டு அடமப்புகடள ஒருங்கிடைத்து அ ற்கோக இந்திே அரசோங்கம் ஓர் அதிகோரத்துைமிக்க ஒரு
குழுடை (குழு எண் 6) அடமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு NITI ஆநேோக்கின் டைடமச் தசேல் அதிகோரி
அமி ோப் கோந்த் டைடம ோங்குகிறோர்.
 ஐக்கிே ோடுகளின் முகடமகள், உைக ைங்கி, ஆசிே ைளர்ச்சி ைங்கி, உள் ோட்டு சமூக அடமப்புகள் &
த ோழிற்சங்கள் ஆகிேைற்றுைன் இடைந்து தீர்வுகோண்ப ற்கு இக்குழு ந ோக்கங்தகோண்டுள்ளது.
மு ன்டம அறிவிேல் ஆநைோசகர் Dr.விஜேரோகைன், CBIC’இன் உறுப்பினர்கள் உள்துடற அடமச்சகம்
மற்றும் தைளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் ஆகிேடை இ ன் பிற உறுப்பினர்களோக உள்ளன.
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சிே த டுஞ்சோடை ஆடைேத் ோல் (NHAI) அதிகபட்ச த டுஞ்சோடை நிர்மோைம் எட்ைப்பட்ை

நிதிேோண்டு எது?
அ. 2016 – 17
ஆ. 2017 – 18
இ. 2018 – 19
ஈ. 2019 – 20 
 2019-20ஆம் நிதிேோண்டில் 3979 கி.மீ நீளத்திற்கு த டுஞ்சோடைகடள நிர்மோணித்துள்ள ோக இந்திே
ந சிே த டுஞ்சோடை ஆடைேம் அறிவித்துள்ளது. 1995ஆம் ஆண்டில் த ோைங்கப்பட்ைதிலிருந்து, ஒரு
நிதிேோண்டில் NHAIஆல் எட்ைப்பட்ை அதிகபட்ச த டுஞ்சோடை நிர்மோைம் இது என அ ன் அதிகோரப்பூர்ை
அறிக்டகயில் NHAI கூறியுள்ளது. ைப்பு நிதிேோண்டில் எட்ைப்பை நைண்டிே 4500 கி.மீ இைக்டக NHAI
எட்ைவில்டை என்றோலும், கட்டுமோனக் கட்ைத்தில் அது ஒரு நிடைேோன ைளர்ச்சிடேக் கண்டுள்ளது.

4.இந்திேோவுக்கு 1.70 ைட்சம்

னி பர் போதுகோப்பு உபகரைமோன முழு கைச உடைடே ன்தகோடைேோக

அளித்துள்ள ோடு எது?
அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள்
ஆ. மஜா்மனி
இ. இரஷ்யா
ஈ. சீனா 
 மத்திே சுகோ ோர அடமச்சக அறிவிப்பின்படி, சீனோ, இந்திேோவுக்கு 1.70 இைட்சம்

னி பர் போதுகோப்பு

உபகரைமோன முழு கைச உடைடே ன்தகோடைேோக ைழங்கியுள்ளது. சீனோ ந் ளித் 1.7 இைட்சம்
முழு கைச உடைகள் மற்றும் 20000 உள் ோட்டு முழு கைச உடைகள் என தமோத் ம் 1.90 இைட்சம்
முழு கைச உடைகளும் மருத்துைமடனகளுக்கு ைழங்கப்படும். இந்திேோவில் சுமோர் 3.87 இைட்சம்
முழு கைச உடைகள் டகைசம் உள்ள ோக அவ்ைடமச்சகம் கூறியுள்ளது.

5.இந்திேோவின் எந்

த் த ோழிைகத்தின் புதிே டைைரோக பிரவீன் ரோவ் நிேமிக்கப்பட்டுள்ளோர்?

அ. NASSCOM 
ஆ. CII
இ. FICCI
ஈ. IAMAI
 இன்நபோசிஸின்

டைடம இேக்க அதிகோரி U B பிரவீன் ரோடை 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கோன அ ன்

டைைரோக நிேமித்துள்ள ோக

கைல் த ோழில்நுட்ப த ோழிைடமப்போன் NASSCOM அறிவித்துள்ளது.

ற்நபோட ே டைைரோன WNS குநளோபல் சர்வீசஸ் குழுமத்தின் டைடம நிர்ைோக அதிகோரி நகசவ்
முருநகஷுக்கு பதிைோக பிரவீன் ரோவ் நிேமிக்கப்பைவுள்ளோர்.
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 அக்தசஞ்சர் இந்திேோவின் டைைரும் மூத் நிர்ைோக இேக்கு ருமோன நரகோ M நமனன், 2020-21ஆம்
ஆண்டுக்கோன துடைத் டைைரோக ந ர்வுதசய்ேப்பட்டுள்ளோர்.

6.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றின் பின்னணியில்,

டுக்க முடிேோ

ைலுக்கட்ைோே நிடை விதிமுடறக்கு

அடழப்பு விடுத்துள்ள மு ல் அரசுக்கு தசோந் மோன துடறமுக அறக்கட்ைடள எது?
அ. மகால்கத்தா துறைமுகம் 
ஆ. மும்றப துறைமுகம்
இ. மசன்றன துறைமுகம்
ஈ. மகாச்சின் துறைமுகம்
 தகோல்கத் ோ துடறமுக அறக்கட்ைடள அண்டமயில் னது ஹோல்டிேோ கப்பல்துடற ைளோகத்தில் மோர்ச்
22 அன்று 06:00 மணி மு ல் 2020 ஏப்.15 அன்று 06:00 மணி ைடர டுக்க முடிேோ ைலுக்கட்ைோே
நிடை விதிமுடற அமல்படுத்துை ோக அறிவித்துள்ளது. இ ன்மூைம், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றின்
பின்னணியில், இந் விதிமுடறக்கு அடழப்பு விடுத் மு ல் அரசுக்கு தசோந் மோன முக்கிே துடறமுக
அறக்கட்ைடளேோக இது ஆனது.
 நிறுைனங்கள் ங்கள் கட்டுப்போட்டிற்கு அப்போற்பட்ை கோரைங்களுக்கோக, ஒப்பந் ங்கடள பூர்த்திதசய்ே
இேைோ நபோது, டுக்க முடிேோ ைலுக்கட்ைோே நிடை விதிமுடற (clause of force majeure) தசேல்படுத்
- ப்படுகிறது. ோைைங்கின் கோரைமோக, அடனத்து ைர்த் கமும் முைங்கியுள்ள இந்நிடையில், ோட்டில்
தசேல்படும் பல்நைறு

னிேோர் துடறமுகங்கள் & முடனேங்கள் ஏற்கனநை இந்

விதிமுடறக்கு

ங்கடள உட்படுத்திக்தகோண்டுள்ளன.

7.ஏப்ரல்.6

அன்று தகோண்ைோைப்படும் எந் ச் சிறப்பு

ோள், இந்

ஆண்டு சமூக-விைகலுக்கு மத்தியில்,

விடளேோட்டு மற்றும் உைற்பயிற்சிகடள நமற்தகோள்ை ோல் கிடைக்கும் உைல் ைன்கடள டமேமோகக்
தகோண்டுள்ளது?
அ. பன்னாட்டு விறளயாட்டு மை்றும் உடை்பயிை்சி நாள்
ஆ. வளா்ச்சி மை்றும் அறமதிக்கான பன்னாட்டு விறளயாட்டு நாள் 
இ. நலமிகு பழக்கவழக்கங்களுக்கான பன்னாட்டு நாள்
ஈ. பன்னாட்டு விறளயாட்டு நாள்
 ைளர்ச்சி மற்றும் அடமதிக்கோன பன்னோட்டு விடளேோட்டு ோளோக ஏப்.6ஆம் ந திடே ஐக்கிே ோடுகள்
அடை கடைப்பிடித்துைருகிறது.

ைப்போண்டு (2020) ைரும் இந் ச் சிறப்பு ோள், விடளேோட்டு மற்றும்

உைற்பயிற்சிகடள நமற்தகோள்ை ோல்

ோம் அடைேப்தபறும் உைல் ைஞ்சோர்ந்

ன்டமகள் குறித்து

கைனம் தசலுத்துகிறது. “COVID-19’ஐ தைல்ை ற்கு சுறுசுறுப்நபோடும் உைல் ைத்ந ோடும் இருப்நபோம் let’s be active and healthy to beat COVID-19” என்ற முழக்கைரிடேயும், ஐக்கிே

ோடுகள், இந்

ோளுக்தகன அறிவித்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ைப்போண்டு (2020) உைக சுகோ ோர ோளுக்கோன முழக்கைரி என்ன?

அ. Support Doctors and Health Professionals
ஆ. Support Nurses and Midwives 
இ. Support Health Care
ஈ. Contribute to Health Care
 உைக

ைைோழ்வு அடமப்போனது (WHO) ஒவ்நைோர் ஆண்டும் ஏப்.7 அன்று உைக சுகோ ோர

ோடளக்

தகோண்ைோடிைருகிறது. “தசவிலிேர்கள் & மருத்துைச்சிகளுக்கு ஆ ரைளியுங்கள்” என்பது ைப்போண்டு
(2020) ைரும் உைக சுகோ ோர ோளுக்கோன முழக்கைரிேோகும். நமலும், ‘பன்னோட்டு தசவிலிேர் மற்றும்
மருத்துைச்சிகளின் ஆண்டு’ என

ைப்போண்டு (2020) தபேரிைப்பட்டுள்ளது. உைகளோவிே COVID-19

ந ோய்த்த ோற்று மீட்பு ைைடிக்டககளில் பணிேோற்றும் தசவிலிேர்கள் & பிற மருத்துை ஊழிேர்களின்
முக்கிே பங்டக உைக ைைோழ்வு அடமப்பு இந் ோளில் எடுத்துடரத்துள்ளது.

9.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று கோரைமோக அைசரநிடைடே அறிவித்துள்ள ஆசிே ோடு எது?

அ. சீனா
ஆ. ஜப்பான் 
இ. தாய்லாந்து
ஈ. சிங்கப்பூா்
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்புகள் அதிகரித்துைரும் கோரைத் ோல் ஜப்போனின் பிர மர் ஷின்நசோ
அநப, அண்டமயில், அந் ோட்டில் அைசரநிடைடே அறிவித்துள்ளோர். ஏப்ரல் 7 மு ல் த ோைங்கி ஒரு மோ
கோைம் ைடர இருக்கும் இந் அைசரநிடைேோனது அந் ோட்டின் டை கரமோன நைோக்கிநேோ மற்றும்
ோட்டின் பிறபகுதிகளிலும் அமலிலிருக்கும்.


ோட்டுமக்கடள வீட்டிநைநே இருக்கும்படி ைலியுறுத்துை ன் மூைமும், ைணிகங்கடள முற்றிலுமோக
நிறுத்துை ன்மூைமும், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுபரைடைக் கட்டுப்படுத்துை ற்கு உள் ோட்டு அரசோங்
-கங்களுக்கு இந் ைைடிக்டக அதிகோரமளிக்கிறது.

10.இந்திே

இரோணுைத்திைமிருந்து ஒருங்கிடைந் ைடைேடமப்பு நமைோண்டம முடறடே (Unified

Network Management System) அடமப்ப ற்கோன பணிப்டபப் தபற்றுள்ள நிறுைனம் எது?
அ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ
்
ஆ. லாா்சன் & டூப்ரரா 
இ. இன்ரபாசிஸ
்
ஈ. விப்ரரா
 ைோர்சன் & டூப்நரோ, ஓர் ஒருங்கிடைந் ைடைேடமப்பு நமைோண்டம முடறடே அடமப்ப ற்கோன
பணிப்டப இந்திே இரோணுைத்திைமிருந்து தபற்றுள்ளது. L & T கட்டுமோன நிறுைனத்தின்

கைல்

த ோைர்புப் பிரிைோனது இந்திே ரோணுைத்தின் ைடைேடமப்டப நிர்ைகிப்ப ற்கும் இேக்குை ற்குமோன

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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பணிடேப் தபற்றுள்ளது. ‘Network for Spectrum’இன்கீழ் இந் த் திட்ைம் அடமக்கப்பை உள்ளது. மூன்று
ஆண்டு உத் ரைோ மும், ஏழோண்டு ஆண்டுப்பரோமரிப்பு ஒப்பந் த்ட யும் தகோண்டுள்ள இந் த் திட்ைம்
18 மோ ங்களுக்குள் தசேல்படுத் ப்பைவுள்ளது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று குறித்

கைல்கடள அடைநபசிமூைம் அறிந்துதகோள்ளும் ைசதிடே

மிழ் ோடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இ ற்கோன நசடைடே மு ைடமச்சர் பழனிசோமி த ோைங்கி
டைத் ோர். இந் ப் புதிே நசடை குறித் விைரம் :- குரல் பதிவு நசடைடேப்தபறுை ற்கு பேனோளிகள்
அடைநபசியிலிருந்து, “94999 12345” என்ற எண்ணுக்கு ‘ ைறிே அடழப்பு’ அல்ைது ‘குறுந் கைல்’
அனுப்பினோல் நபோதும். பேனோளிகள் பதிவுதசய்

கைடை குறுஞ்தசய்திேோக உைனடிேோகப்தபறுைர்.

அட த்த ோைர்ந்து, BSNL எண்ணிலிருந்து பேனோளிகள் அடழப்டபப்தபறுைர்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கோன தீர்வுகளை உருவோக்குவ ற்கோக மனி வை நமம்போட்டு அளமச்சகம்

மற்றும் AICTE’இன் புத் ோக்கப்பிரிவோல் த ோடங்கப்பட்ட மோணோக்கர்களுக்கோன இளணயவழி சவோலின்
(Online Challenge) தபயர் என்ன?
அ. சம்ரிதி
ஆ. சமரதரன் 
இ. சூச்னர
ஈ. சுனரட்டி
 மத்திய மனி வை நமம்போட்டு அளமச்சகத்தின் புத் ோக்கப் பிரிவு, அகில இந்திய த ோழில்நுட்ப கல்வி
கவுன்சில் ஆகியளவ உடன் இளணந்து, மோணவர்களின் புதுளமத் திறளனச் நசோதிக்க, “சமோ ோன்”
என்னும் நபரைவிலோன இளணயவழி சவோல் நபோட்டடிளயத் த ோடங்கியுள்ைன.
 இந் ப் நபோட்டியில் பங்நகற்கும் மோணவர்கள், முயற்சிகளை நமற்தகோண்டு, COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று
மற்றும் அதுநபோன்ற இ ர நபரிடர்களுக்கு, அரசோங்க முகளமகள், சுகோ ோர நசளவகள் மற்றும் இ ர
நசளவகள், விளரவோன தீர்ளவ வழங்குவ ற்கு, உரிய புத் ோக்கதிட்டத்ள

உருவோக்குவோர்கள்.

“சமோ ோன்” நபோட்டியின்கீழ், மோணவர்களும் கல்விப்புலமும், புதிய பரிநசோ ளனகள் மற்றும் புதிய
கண்டுபிடிப்புகளை நமற்தகோள்ை ஊக்குவிக்கப்படுவோர்கள்.

2.அரசுக்குச் தசோந்

மோன HLL ளலப் நகர் லிட் நிறுவனம் உருவோக்கிய COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கோன

விளரவோன ந ோதயதிர்ப்பிளயக் கண்டறியும் கருவியின் வர்த் கப் தபயர் என்ன?
அ. Test Sure
ஆ. Make Sure 
இ. Check Sure
ஈ. COVID Sure
 மத்திய சுகோ ோர மற்றும் குடும்ப ல அளமச்சகத்தின்கீழ் உள்ை ஒரு

டுவணரசு நிறுவனமோன, HLL

ளலப் நகர் லிட், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கோன விளரவோன ந ோதயதிர்ப்பி கண்டறியும் கருவிளய
உருவோக்கியுள்ைது. இக்கருவி, NIV & ICMR ஆகியவற்றோல் சரிபோர்க்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது.
நமலும் இது, ‘Make Sure’ என்ற வர்த் கப்தபயரில் விற்பளனதசய்யப்படும். இக்கருவிளய பயன்படுத்தி
15-20 நிமிடங்களில் ந ோயோளியின் மோதிரியிலிருந்து முடிவுதபறப்படும். பல்நவறு அரசு பிரிவுகளுக்கு
வழங்குவ ற்கோக, சுமோர் 2 இலட்சம் கருவிகள் அடுத் 10 ோட்களுக்குள் யோரிக்கப்படவுள்ைன.

3.போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி

மற்றும் நமம்போட்டளமப்புடன் (DRDO) இளணந்து, COVID-19 ந ோயோளிகளுக்கு

சிகிச்ளசயளிக்கும் மருத்துவர்கள் & மருத்துவ ஊழியர்களுக்கோன முகக்கவசத்ள

உருவோக்கியுள்ை

னியோர் நிறுவனம் எது?
அ. டரடர

ஆ. WIPRO 

இ. லரர்சன் & டூப்ர ர

ஈ. HCL

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் நமம்போட்டு அளமப்போனது (DRDO), விப்நரோவுடன் இளணந்து, COVID-19
ந ோயோளிகளுக்கு சிகிச்ளசயளிக்கும் மருத்துவர்கள் & மருத்துவ ஊழியர்களுக்கோன னித்துவமோன
முகக்கவசத்ள உருவோக்கியுள்ைது. இந் முகக்கவசம் சுகோ ோர ஊழியர்களை ந ரடியோக COVID-19
ந ோய்த்த ோற்றுக்கு ஆைோகோமல் போதுகோக்கும்.
 முன்வரிளசயில் உள்ை சுகோ ோர ஊழியர்களைப்போதுகோப்ப ற்கோக உயிரி-உளடளய உருவோக்கியுள்
-ைதுடன், மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு முகக்கவசங்கள், முழுவுடல் கவச உளடகள் மற்றும் னிப்பட்ட
போதுகோப்பு உபகரணங்கள் ஆகியவற்ளறயும் DRDO வழங்கியுள்ைது.

4.

COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று பரவளலச் சமோளிப்ப ற்கோக, “5T திட்டம்” என்ற ஐந்து நிளல திட்டத்ள

தவளியிட்டுள்ை மோநில / யூனியன் பிரந ச அரசு எது?
அ. மகர ரஷ்டி ர
ஆ. புது தில்லி 
் டிகர்
இ. சண
ஈ. ரக ளர
 COVID-19 பரவளலக் ளகயோள்வ ற்கோக தில்லி அரசு, “5T திட்டம்” என்ற ஐந்து நிளல திட்டத்ள
உருவோக்கியுள்ை ோக தில்லி மு லளமச்சர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவோல் த ரிவித்துள்ைோர். நசோதித் ல்
(Testing), டமறி ல் (Tracing), சிகிச்ளசயளித் ல் (Treatment), குழுப்பணி (Teamwork), கண்கோணித் ல்
& நமற்போர்ளவயிடல் (Tracking மற்றும் Monitoring) ஆகியளவநய 5T என மு லளமச்சர் விைக்கினோர்.
த ன்தகோரியோ டத்துவதுநபோன்ற நபரைவிலோன நசோ ளனகள் தில்லியிலும் டத் ப்படவுள்ைது.

5. COVID-19 ந

ோய்த்த ோற்று குறித் நபோலி தசய்திகள் அதிகரித்துள்ை இந் க்கோலகட்டத்தில், நமலனுப்பு

தசய்திகளை ஒருமுளறக்கு ஒருவருக்கு மட்டுநம பகிரும் வளகயில் கட்டுப்படுத்தியுள்ை தசய்தி பரிமோற்ற
தசயலி (app) எது?
அ. வரட்ஸ
் அப் 
ஆ. டடலிகி ரம்
இ. வீ சரட்
ஈ. டமஸ
் ஸஞ்சர்
 நபஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு தசோந் மோன தசய்தி பரிமோற்ற ைமோன, ‘வோட்ஸ்அப்’, சமீபத்தில், நமலனுப்பு
தசய்திகளை (forward message) ஒருமுளறக்கு ஒருவருக்கு மட்டுநம பகிரும் வளகயில் கட்டுப்படுத்தி
உள்ை ோக அறிவித்துள்ைது. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இளடயில்
நபோலி தசய்திகள் பரவுவள

வறோன

கவல்கள் மற்றும்

டுப்ப ற்கோக இந் டவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. உலதகங்கிலுமுள்ை

மக்களுக்கோக, உலக லவோழ்வு அளமப்பு, COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று குறித்

கவல் நசளவளயயும்,

இந்திய அரசோங்கத்துடன் இளணந்து, இந்தியோவில், ‘MyGov Corona’ நசளவ ளமயம் என்பள யும்
வோட்ஸ்அப்பில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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WIPO’இன் அறிவிப்பின்படி, கடந்

2020
2019ஆம் ஆண்டில் WIPO’இல்

ஏப்ரல்

10 & 11

ோக்கல் தசய்யப்பட்ட பன்னோட்டு

கோப்புரிளமகளின் எண்ணிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் உலக அைவில் மு லிடம் வகிக்கும் ோடு எது?
அ. ஐக்கிய அடமரிக்க நரடுகள்
ஆ. சீனர 
இ. இந்தியர
ஈ. டெர்மனி
 WIPO’இன் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, கடந் 2019ஆம் ஆண்டில் WIPO’இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பன்னோட்டு
கோப்புரிளமகளின் எண்ணிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் உலக அைவில் சீனோ மு லிடத்தில் உள்ைது.
கடந் 2019ஆம் ஆண்டில், WIPO’இன் கோப்புரிளம ஒத்துளழப்பு ஒப்பந் (PCT) அளமப்பின்மூலம் சீனோ
58,990 விண்ணப்பங்களை ோக்கல்தசய்துள்ைது.
 இ ன்மூலம், கடந் 1978இல் PCT தசயல்படத் த ோடங்கியது மு ல் ஒவ்நவோர் ஆண்டும் அதமரிக்கோளவ
விஞ்சி சீனோ மு லிடம் வகித்து வருகிறது. WIPO’இன் ஒப்பந் த்ள ப்பின்பற்றும் ஒரு தசயல்போடோன
பன்னோட்டு அறிவுசோர் தசோத்து நசளவகளிலும் சீனோ வைர்ச்சிளயப் பதிவுதசய் து.

7.சமீபத்தில் த

ன் பசிபிக் தீவு ோடுகைோன வனுவோட்டு தீவுகள் மற்றும் பிஜிளயத் ோக்கிய தவப்பமண்டல

சூறோவளியின் தபயர் என்ன?
அ. ஹர ரல்ட் 
ஆ. சிதிர்
இ. டயரன்
ஈ. கிட ட்டல்
 “ஹநரோல்ட்” என்ற தவப்பமண்டல சூறோவளி, அண்ளமயில், த ன் பசிபிக் தீவு ோடுகைோன வனுவோட்டு
தீவுகள் மற்றும் பிஜி உள்ளிட்டவற்ளறத் ோக்கியது. 27 உயிர்களை பலிவோங்கிய இந் க் கடுளமயோன
சூறோவளி, கடந் வோரம், த ன்நமற்கு பசிபிக் ோடோன சோலமன் தீவுகளிலிருந்து உருவோகியது.
 வனுவோட்டு தீவுகளை ோக்கிய இச்சூறோவளி, குறிப்போக அங்குள்ை முக்கிய கரோன லுகன்வில்நலவில்
பலத் நச ங்களை ஏற்படுத்தியது. மூன்றோம் வளகளய மட்டுநம எட்டும் என எதிர்போர்க்கப்பட்ட இந் ச்
சூறோவளி, பிஜிளய கடக்கும்நபோது ோன்கோம் வளக சூறோவளியோக மோறியது. அப்நபோது அங்கு கோற்று
மணிக்கு 250 கிநலோ மீட்டர் நவகத்தில் வீசியது.

8.எந்

ோட்டில் டந் இனப்படுதகோளலளய நிளனவுகூரும் வளகயில், ஏப்.7 அன்று, “1994ஆம் ஆண்டு

டந் இனப்படுதகோளல குறித் பன்னோட்டு பிரதிபலிப்பு ோள்” அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ. லிபியர
் டர 
ஆ. ருவரண
இ. சூடரன்
ஈ. டெர்மனி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 ருவோண்டோவில் துட்ஸிக்கு எதிரோக

ஏப்ரல்
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டத் ப்பட்ட இனப்படுதகோளலளய நிளனவுகூரும் வளகயில்,

“1994ஆம் ஆண்டு டந் இனப்படுதகோளல குறித் பன்னோட்டு பிரதிபலிப்பு ோள்” ஏப்.7ஆம் ந தியன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2003ஆம் ஆண்டில் ஐ. ோ தபோது அளவயோல் இந் ோள் உருவோக்கப்பட்டது. ஏப்.7
அன்று, ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமோன துட்ஸி சிறுபோன்ளமயினர், ஹூட்டு தீவிரவோ த் ளலளம
தகோண்ட அரசோங்கத் ோல் இனப்படுதகோளல தசய்யப்பட்டள
அன்று

ோடு

ழுவிய துக்கத்ள

இந் ோள் குறிக்கிறது. ருவோண்டோ, ஏப்.7

அனுசரிக்கிறது. நமலும், இந் த் துக்ககோலம் அந் ோட்டின் விடு ளல

ோைோன ஜூளல.4 அன்று முடிவளடகிறது.

9.

‘SAFE PLUS’ என்ற தபயரில், சிறு மற்றும் டுத் ர நிறுவனங்களுக்கு அவசரகோல கடன்களை வழங்க

முடிவுதசய்துள்ை நிறுவனம் எது?
அ. கரதி கி ரமப்புற டதரழிற்துறற ஆறணயம் (KVIC)
் றம மற்றும் வளர்ச்சிக்கரன ரதசிய வங்கி (NABARD)
ஆ. ரவளரண
இ. சிறு டதரழில்கள் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI) 
ஈ. ரதசிய சிறு டதரழில்கள் கழகம் லிட் (NSIC)
 அண்ளமயில், சிறு மற்றும்

டுத் ர நிறுவனங்களுக்கு ‘SIDBI Assistance to Facilitate Emergency’ -

SAFE PLUS என்ற தபயரில் அவசரகோல கடன்களை வழங்குவ ோக சிறு த ோழில்கள் வைர்ச்சி வங்கி
(SIDBI) அறிவித் து. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று த ோடர்புளடய மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும்
யோரிப்புகளை உற்பத்தி தசய்வதில் ஈடுபட்டுள்ை சிறு &

டுத் ர நிறுவனங்களுக்கு `1 நகோடி வளர

மூல னம் வழங்கப்படும். பிளண ஏதுமற்ற இந் SAFE PLUS கடன்கள், 5 % வட்டி விகி த்தில் தவறும்
48 மணி ந ரத்திற்குள் வழங்கப்படும். கடன்களின் வரம்பு, `50 இலட்சத்திலிருந்து இரண்டு நகோடி
ரூபோயோக உயர்த் ப்பட்டுள்ைது.

10.ஓர் அண்ளமய அறிக்ளகயின்படி, இந்தியோவில் சுமோர் 400 மில்லியன் த

ோழிலோைர்கள் வறுளமயில்

சிக்குறவுள்ைனர். இவ்வோறோன அறிக்ளகளய தவளியிட்ட பன்னோட்டு அளமப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. உலக டபரருளரதர மன்றம்
இ. பன்னரட்டு டதரழிலரளர் அறமப்பு 
ஈ. ஐக்கிய நரடுகள் அறவ
 ‘ILO கண்கோணிப்பு இரண்டோம் பதிப்பு: COVID-19 மற்றும் பணி உலகம்’ என்ற ளலப்பில் பன்னோட்டு
த ோழிலோைர் அளமப்பு (ILO) அண்ளமயில் தவளியிட்டுள்ை ஓர் அறிக்ளகயின்படி, இந்தியோவில், சுமோர்
400 மில்லியன் (40 நகோடி) த ோழிலோைர்கள் வறுளமயில் சிக்குறவுள்ைனர். இந்தியோவில் கிட்டத் ட்ட
90% மக்கள் முளறசோரோ தபோருைோ ோரத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.
 இந்தியோவில் அமலிலுள்ை

ோடடங்கு, இத்த ோழிலோைர்களை கணிசமோக போதித்துள்ைது என்பள யும்

இவ்வறிக்ளக தவளிப்படுத்தியுள்ைது. இந்

டவடிக்ளககள் ஆக்ஸ்நபோர்டு பல்களலயின், COVID-19

அரசோங்க மீட்புச்சர குறியீட்டின் உச்சத்தில் உள்ைன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.”COVID-19

அவசரத்தேவவப்பயன்பாடு மற்றும் சுகாோர முவைவம ஆயத்ேநிவைத்தோகுப்பு”க்காக

மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு, மத்திய அரசு, எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளது?
அ. 10,000 க ோடி
ஆ. 15,000 க ோடி 
இ. 20,000 க ோடி
ஈ. 50,000 க ோடி
 “COVID-19 அவசரத்தேவவப்பயன்பாடு மற்றும் சுகாோர முவைவம ஆயத்ேநிவைத் தோகுப்பு”க்காக,
நடுவணரசு, `15,000 தகாடி ஒதுக்கீடுதசய்துள்ளது. COVID-19 அவசரத்தேவவப்பயன்பாட்டில் உடனடி
தேவவக்கும் (`7774 தகாடி) மீதித்தோவக ைட்சிய தநாக்கு அணுகுமுவையில் நடுத்ேர காைத்துக்கான
ஆேரவுக்காகவும் (1-4 ஆண்டுகள்) பயன்படுத்ேப்படும்.
 சுகாோர உட்கட்டவமப்வப உருவாக்குவேற்காக ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேத் தோகுப்பு ஜனவரி
2020 முேல் ஜூன் 2020 வவர ஜூவை 2020 முேல் மார்ச் 2021 வவர ஏப்ரல் 2021 முேல் மார்ச்
2021 வவர என 3 கட்டங்களாக வழங்கப்படும். மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள
பாதிக்கப்பட்தடாரின் எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவடயில் இந்ே நிதி பிரித்து அளிக்கப்படும்.

2.எந்ே

மாநிை அரசாங்கத்துடன் இவணந்து, மத்திய அரசால், “ஆதராக்கிய தசது குரல்வழி பதிைளிப்பு

தசவவ - Interactive Voice Response System (IVRS)” தோடங்கப்பட்டுள்ளது?
அ. தமிழ்நோடு 
ஆ. க ரளோ
இ. மத்திய பிரகதசம்
ஈ. கமற்கு வங் ம்
 COVID-19 ேடுப்பு நடவடிக்வகயின் அடுத்ேகட்டமாக, குரல்வழி தசவவ மூைம், பாதிக்கப்பட்தடாவரக்
கண்டறியும் திட்டத்வே ேமிழ்நாடு அரசுடன் இவணந்து நடுவணரசு தோடங்கியுள்ளது. ேமிழ்நாடு
அரசின் சுகாோரத்துவை, ேமிழ்நாடு மின்னாளுவம முகவம, தமட்ராஸ் – IIT மற்றும் BSNL ஆகியவவ
இவணந்து COVID-19 குறித்ே சுயேகவல் பதிவு மற்றும் விவரவு நடவடிக்வகக்காக, “94999 12345”
என்ை குரல்வழி தசவவவய உருவாக்கியுள்ளன.
 இந்ேக் குரல்வழி தசவவயானது தமாத்ே அவைதபசி பயனாளிகளில் திைன்தபசிகவள பயன்படுத்ோே
60% பயனாளிகளுக்காக, COVID-19 மற்றும் அந்தநாய்த்தோற்று பரவும் விேம் குறித்ே தபாதுவான
தகள்விகவள ோனாக பதிவுதசய்யும் வவகயில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே குரல்வழி தசவவயில்,
பயனாளிகள் ‘ேவறிய அவழப்பு’ / ‘குறுந்ேகவவை’ 94999 12345 என்ை எண்ணுக்கு அனுப்பினால்,
பதிவான ேகவவை குறுஞ்தசய்தியாக பயனாளிகள் தபறுவார்கள். தோடர்ந்து BSNL எண்ணிலிருந்து
பயனாளிகள் அவழப்வபப் தபறுவார்கள்.
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3. COVID-19’இன் பரவவைக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக கட்டுப்பாட்டு மண்டைங்களில், “ஆபதரஷன் ஷீல்ட்”
என்ைதவான்வை அறிவித்துள்ள மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசு எது?
அ. மஹோரோஷ்டிரோ
ஆ. ததலுங் ோனோ
இ. புது தில்லி 
ஈ. பஞ்சோப்
 தில்லியில் COVID-19 பாதிப்வப கட்டுப்படுத்தும் வவகயில், “ஆபதரஷன் ஷீல்ட்-SHIELD” என்ை திட்டம்
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. அேன்படி, 6 முக்கிய திட்டங்கள் நவடமுவைப்படுத்ேப்படவுள்ளன. COVID19 தநாய்த்தோற்று அதிகமாக உள்ள இடங்கள் முழுவமயாக அவடத்து வவக்கப்படும். அந்ே இடங்கள்
சிைப்பு அவடயாளமிடப்படும்.
 அவ்விடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் அவர்களது வீடுகளில் ேனிவமயில் இருக்கவவக்கப்படுவார்கள்.
அந்ேப்பகுதியில், COVID-19 தோற்றுள்ளவர்களுடன் தோடர்புவடயவர்கள் தேடிக்கண்டறியப்பட்டு
அவர்களுக்கு COVID-19 தசாேவன தமற்தகாள்ளப்படும். அவடத்து வவக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில்
உள்ள மக்களுக்கு வீடுகளுக்தக தசன்று அத்தியாவசியப் தபாருள்கள் விநிதயாகிக்கப்படும். தமலும்,
தநாய்த்தோற்றுள்ள பகுதிகள் நாதடாறும் கிருமிநாசினிகள் தேளித்து தூய்வமயாக்கப்படும். அந்ேப்
பகுதிகளில் வசிப்தபாருக்கு நாதடாறும் மருத்துவப் பரிதசாேவன தமற்தகாள்ளப்படும்.

4.பிப்ரவரியில் இந்தியாவின் நிதிப்பற்ைாக்குவை தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 5.07 சேவீேமாக
இருந்ேது. தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) ஒரு சேவீேமாக, 2019-20ஆம் நிதியாண்டுக்கான
திருத்ேப்பட்ட நிதிப்பற்ைாக்குவை இைக்கு என்ன?
அ. 3.8 % 
ஆ. 3.5 %
இ. 3.2 %
ஈ. 3.0 %

3.8%

 இந்திய அரசாங்கம் தவளியிட்ட ஓர் அண்வமய அறிக்வகயின்படி, பிப்ரவரி மாேத்தில் இந்தியாவின்
நிதிப்பற்ைாக்குவை தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 5.07 சேவீேமாக இருந்ேது. தோழிற்துவை
உற்பத்தியின் குறியீட்டின் அடிப்பவடயில் அளவிடப்படும் தோழிற்துவை உற்பத்தியும் பிப்ரவரியில் 4.5
சேவீேமாக இருந்ேது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்தஜட் விளக்கக்காட்சியின்தபாது, 2019-20ஆம்
நிதியாண்டுக்கான தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில், நிதிப்பற்ைாக்குவைவய 3.8 சேவீேமாக அரசு
திருத்தியுள்ளது. 5.07% நிதிப்பற்ைாக்குவையுடன், 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்ேப்பட்ட இைக்வக
அவடவது கடினம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்
5.தேசிய

2020

ஏப்ரல்

12 & 13

ஓய்வூதிய முவைவமயின் (NPS) சந்ோோரர்கள், COVID-19 தநாய்த்தோற்று சிகிச்வசக்கான

தசைவுகவள சமாளிப்பேற்காக ேங்களது ஓய்வூதியத்திலிருந்து பகுதியளவான நிதிவய எடுத்துக்தகாள்ள
அனுமதிக்கப்படுகிைார்கள். தேசிய ஓய்வூதிய முவைவமவய நிர்வகிக்கும் அவமப்பு எது?
அ. ோப்பீட்டு ஒழுங்குமுறற & கமம்போட்டு ஆறையம்
ஆ. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறற மற்றும் கமம்போட்டு ஆறையம் 
இ. இந்தியோ ஆயுள் ோப்பீட்டு ழ ம்
ஈ. இந்திய பத்திரங் ள் மற்றும் போிவோ்த்தறன வோோியம்
 இந்திய ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுவை மற்றும் தமம்பாட்டு ஆவணயமானது (PFRDA) அண்வமயில்
தேசிய ஓய்வூதிய முவைவம சந்ோோரர்களுக்கு, COVID-19 தநாய்த்தோற்று சிகிச்வச தோடர்பான
தசைவுகவள சமாளிப்பேற்காக அவர்களது ஓய்வூதிய தசமிப்பிலிருந்து பகுதியளவான நிதிவய
எடுத்துக்தகாள்ள அனுமதி வழங்குவோக தேரிவித்துள்ளது.
 தமலும், இந்ே COVID-19 (தகாதரானா) தநாய்த்தோற்வை உயிருக்கு ஆபத்ோன ஒரு முேன்வம
தநாயாக அறிவிக்கப்படும் எனவும் PFRDA அறிவித்துள்ளது. ேற்தபாது, அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தின்
வாடிக்வகயாளர்களுக்கு இந்ேச் சலுவக கிவடக்கப்தபைாது எனவும் PFRDA அறிவித்துள்ளது. இந்ே
இரண்டு திட்டங்கவளயும் PFRDA நிர்வகித்து வருகிைது.

6.கிறிஸ் காசிடி, தோடர்புவடய தோழில் எது?
அ. விறளயோட்டு வீரோ்
் தவளி வீ ரோ் 
ஆ. விை
இ. நச்சுயிோியல் வல்லுநோ்
ஈ. தபோருளோதோர நிபுைோ்
 NASA’இன் விண்தவளி வீரர் கிறிஸ் காசிடி, இரஷ்யாவின் தராஸ்தகாஸ்தமாவசச் தசர்ந்ே இரண்டு
விண்தவளி வீரர்கள் அனதடாலி இவானிஷின் மற்றும் இவான் வாக்னர் ஆகிய மூவரும் பன்னாட்டு
விண்தவளி நிவையத்திற்கு தசன்றுதசர்ந்ேனர். கஜகஸ்ோனில் உள்ள இரஷ்யாவின் விண்தவளி
வமயமான வபதகானூரிலிருந்து ஏவப்பட்ட தசாயுஸ் எம்.எஸ் - 16 ஏவுகவணமூைமாக மூன்று தபர்
தகாண்ட இந்ேக் குழு தவற்றிகரமாக தசன்று தசர்ந்ேது. பன்னாட்டு விண்தவளி நிவையத்திலிருந்து
ஏப்.17 அன்று அம்மூவரும் ேங்கள் தசாந்ே நாடுகளுக்குத் திரும்புவார்கள்.

7.ஏப்ரல்.9ஆம் தேதிவய, உைக ஊக்கமருந்து ேடுப்பு நிறுவனம், எந்ே நாளாகக் தகாண்டாடுகிைது?
அ. ஊ ்

மருந்து எதிோ்ப்பு நோள்

ஆ. தமய்யோ விறளயோடுங் ள் நோள் 
இ. நியோயமோன விறளயோடு நோள்
ஈ. உல விறளயோட்டு நோள்
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 உைக ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனமானது ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிவய, ‘தமய்யாக விவளயாடுங்கள் நாள்’
என தகாண்டாடுகிைது. கடந்ே 2014 முேல் இந்நாள் தகாண்டாடப்பட்டுவருகிைது. விவளயாட்டுகளில்
ஊக்கமருந்துகள் பயன்படுத்துவவே எதிராக விவளயாட்டு வீரர்கவள ஊக்குவிப்பேற்காக, கனடாவில்
பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்ோல், உைக ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் ஓர் அைக்கட்டவளயாக
தோடங்கப்பட்டது. “Play Safe on Play True Day 2020” என்பது நடப்பாண்டில் வரும், “Play True Day”
நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும்.

8.இந்தியாவுக்கு $2.2 பில்லியன் டாைர் நிதி உேவிவய அளிப்போக உறுதிதசய்துள்ள எந்ேப் பன்னாட்டு
நிதி நிறுவனத்தின் ேவைவராக மசாட்சுகு அசகாவா உள்ளார்?
அ. உல ப் தபோருளோதோர மன்றம்
ஆ. உல வங் ி
இ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங் ி 
ஈ. BRICS வங் ி
 மணிைாவவச் சார்ந்ே பன்னாட்டு நிதி நிறுவனமான ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, COVID-19 (தகாதரானா)
தநாய்த்தோற்வை வகயாளுவேற்காக இந்தியாவிற்கு $2.2 பில்லியன் அதமரிக்க டாைர் நிதி உேவி
வழங்குவோக அறிவித்துள்ளது. முன்னோக COVID-19 தநாய்த்தோற்வை எதிர்த்துப்தபாராடுவேற்காக,
குறிப்பாக தநாவயக்கண்டறிந்து ேடுப்பேற்கும் நாட்டின் தபாது சுகாோரத்வே வலுப்படுத்துவேற்குமாக
இந்தியாவிற்கு $1 பில்லியன் டாைர் நிதிவய வழங்கவுள்ளோக உைக வங்கி ஒப்புேல் அளித்ேது.

9. COVID-19

தோடர்பான மருத்துவ உபகரணங்கவள இைக்குமதி தசய்வேற்கான சுங்க வரி மற்றும்

சுகாோர வரிவய 2020ஆம் ஆண்டின் எந்ே மாேம் வவர மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது?
அ. ஜூன்
ஆ. ஆ ஸ
் ட்
இ. தசப்டம்போ் 
ஈ. டிசம்போ்
 COVID-19 தோற்றுநிவைவமயில், தசயற்வக சுவாசக்கருவிகள், முகக்கவசங்கள், அறுவவ சிகிச்வச
கவசங்கள், ேனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவிகள் உள்ளிட்ட தபாருட்களுக்கான உடனடித் தேவவவயக்
கருத்தில்தகாண்டு, அரசாங்கம் குறிப்பிட்ட இப்தபாருட்கவள இைக்குமதி தசய்வேற்கு அவற்றின் மீோன
அடிப்பவட சுங்கத்தீர்வவ மற்றும் சுகாோர கூடுேல்வரி ஆகியவற்றுக்கு உடனடி விைக்களித்துள்ளது.
இது உடனடியாக நவடமுவைக்கு வருகிைது. இந்ே அடிப்பவட சுங்கத்தீர்வவ விைக்கு 30 தசப்டம்பர்
2020 வவர அமலில் இருக்கும்.
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10.இந்தியாவின் இவணயவழி கல்வி சுற்றுச்சூழல் அவமப்வப தமம்படுத்துவேற்கான தயாசவனகவள
தபறுவேற்காக, மனிேவள தமம்பாட்டு அவமச்சகம் தோடங்கியுள்ள பரப்புவரயின் தபயர் என்ன?
அ. போரத் பகத ஆன்றலன் 
ஆ. போரத் ஐடியோ ஆன்றலன்
இ. போரத் சிக்ஷோ ஆன்றலன்
ஈ. இந்தியோ ஸ
் டடீஸ
் ஆன்றலன்
 இந்தியாவில் இவணயவழி கல்விச்சூழவை தமம்படுத்துவேற்கான சிந்ேவனகவள தபறும் தநாக்கில்
‘பாரத் பதே ஆன்வைன்’ என்ை ஒருவாரகாை இயக்கத்வே மத்திய மனிேவள தமம்பாட்டுத் துவை
அவமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ புதுதில்லியில் தோடங்கிவவத்ோர். ேற்தபாதுள்ள டிஜிட்டல்
கல்வி ேளங்கவள பிரபைப்படுத்துவதுடன், இவணயவழி கல்விச்சூழலில் இருக்கும் சிக்கல்கவளத்
தீர்ப்பேற்கான ஆதைாசவனகள் / தீர்வுகவள மனிேவள தமம்பாட்டு அவமச்சகத்துடன் தநரடியாகப்
பகிர்ந்துதகாள்வேற்கு, நாட்டில் உள்ள சிைந்ே அறிவாளிகளுக்கு அவழப்புவிடுக்கும் தநாக்கில், இந்ே
ஒருவாரகாை இயக்கம் தோடங்கப்பட்டுள்ளது.
 இதுதோடர்பான கருத்துக்கவள bharatpadheonline.mhrd@gmail.com என்ை ஈ-தமயில் முகவரியிதைா,
#BharatPadheOnline என்ை ஹாஸ்தடக்வக தபாட்டு டுவிட்டர் கணக்கு மூைமாகதவா 2020 ஏப்.16ஆம்
தேதி வவரயில் தேரிவிக்கைாம்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ேமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாவணய ேவைவராக கா.பாைச்சந்திரவன நியமித்து ேமிழ்நாடு
அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது. ஏற்தகனதவ, TNPSC ேவைவராக இருந்ே அருள்தமாழி IAS., பேவிக்காைம்
முடிவவடந்ே நிவையில் அந்ே அவமப்புக்கு புதிய ேவைவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பன்னாட்டுச்

செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) தலலவரான கிறிஸ்டலீனா ஜார்ஜியாவின் சவளிப்புற

ஆலலாெலனக்குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் யார்?
அ. உர்ஜித் படேல்
ஆ. இரகுரரம் இரரஜன் 
இ. Y V ரரே்டி
ஈ. D சுப்பரரரவ்
 பன்னாட்டுச் செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) ஆலலாெலன குழு உறுப்பினராக இந்திய ரிெர்வ் வங்கி
முன்னாள் ஆளுநர் இரகுராம் இராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். COVID-19 லநாய்த்சதாற்று பாதிப்பு
காரணமாக உலகளவில் ஏற்பட்டுள்ள சபாருளாதார மற்றும் நிதி சீர்குலலலவ வளர்ந்த மற்றும்
வளர்ந்துவரும் நாடுகள் எதிர்சகாள்ள லவண்டிய நிலல ஏற்பட்டுள்ளது.
 இந்நிலலயில் பன்னாட்டுச் செலாவணி நிதிய அலமப்பிற்கு பல்லவறு ஆலலாெலன வழங்குவதற்காக
12 லபர் சகாண்ட குழுலவ IMF அலமப்பின் தலலவர் கிறிஸ்டலீனா ஜார்ஜியாவா நியமித்துள்ளார்.
இதில் ரிெர்வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் இரகுராம் இராஜன் இடம்சபற்றுள்ளார். இவர் தற்லபாது, சிகாலகா
பல்கலலக்கழகத்தில் சகளரவ லபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.

2. குடும்ப வன்முலறகுறித்த வழக்குகலளப் புகாரளிப்பதற்காக லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் வாட்ஸ்அப்
எண்லண அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. லதசிய சபண்கள் ஆலணயத்தின் தலலலமயகம் அலமந்துள்ள
நகரம் எது?
அ. லக்டனர
ஆ. புது தில்லி 
இ. நரக்பூர்
ஈ. மும்பப
 குடும்ப வன்முலறயால் பாதிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாடர்புசகாள்வதற்காக ஒரு பிரத்லயக வாட்ஸ்அப்
எண்லண லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து, ‘7217735372’ என்ற வாட்ஸ்
அப் எண்ணில் சதாடர்புசகாள்ளலாம் என லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் சதரிவித்துள்ளது. நாட்டில்
நாடடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது முதல் சபண்களுக்கு எதிரான குடும்பவன்முலற நிகழ்வுகள் அதிகரித்து
வருவதாக புகார் எழுந்தலத அடுத்து இந்தச் லெலவ அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 இந்த வாட்ஸ்அப் எண் லெலவயானது தற்லபாதுள்ள இலணயவழி புகார் லெலவ மற்றும் மின்னஞ்ெல்
லெலவகளுடன் நாடடங்கு காலகட்டம் வலரயிலும் மட்டும் கூடுதலாக செயலில் இருக்கும். லதசிய
சபண்கள் ஆலணயத்தின் தலலலமயகம் புது தில்லியில் அலமந்துள்ளது.
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3.இந்தியாவின் எந்தப் சபாதுத்துலற நிறுவனம், ரிஷிலகஷில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல்
நிறுவனத்துடன் (AIIMS) கூட்டிலணந்து, COVID-19 (சகாலரானா) லநாய்த்சதாற்றுக்கான சதாலலநிலல
கண்காணிப்பு முலறலய உருவாக்கியுள்ளது?
அ. பரரத் மின்னணு நிறுவனம் 
ஆ. பரரத மிகுமின் நிறுவனம்
இ. ஹிந்துஸ
் தரன் ஏடரரநரே்டிக்ஸ
் லிே்
ஈ. இந்திய மின்னணு கழகம்
 சபங்களூலரச் ொர்ந்த விண்சவளி மற்றும் பாதுகாப்பு சபாதுத்துலற நிறுவனமான பாரத் மின்னணு
நிறுவனம் ரிஷிலகஷில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்துடன் (AIIMS) கூட்டு
லெர்ந்து, COVID-19 லநாய்த்சதாற்றுக்கான ஒரு சதாலலநிலல கண்காணிப்பு முலறலய (Remote
Monitoring System) உருவாக்கியுள்ளது.
 புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அலமப்பு உடல் சவப்பநிலல, இதயத்துடிப்பு வீதம் மற்றும் சுவாெ வீதம்
உள்ளிட்ட முக்கிய அளவுருக்கலள அளவிடுவதற்காக பிரத்லயக உணரிகலளப் பயன்படுத்துகிறது.
இதன்காரணமாக, தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் லதலவலய இது லபரளவு குலறத்துள்ளது.

4.

COVID-19 சிகிச்லெக்கான ஊனீர் சிகிச்லெக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) ஸ்ரீ

சித்திலரத் திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்நிறுவனம் அலமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. டகரளர 
இ. கர்நரேகர
ஈ. ரதலுங்கரனர
 COVID-19 சிகிச்லெக்கான ஊனீர் (plasma) சிகிச்லெக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR)
ஸ்ரீ சித்திலரத்திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு (SCTIMST) ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இது, லகரள மாநிலத்தின் தலலநகரமான திருவனந்தபுரத்தில் அலமந்துள்ள, அறிவியல்
மற்றும் சதாழில்நுட்பத்துலறயின்கீழ் இயங்கும், லதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனமாகும்.
 ‘Convalescent-Plasma Therapy’ எனப்படும் சிகிச்லெயானது, லநாய்த்சதாற்றிலிருந்து மீண்டுவந்த
லநாயாளியிடமிருந்து, லநாயுற்ற நபருக்கு லநாசயதிர்ப்பிலய மாற்றுகிறது. இதனால் அவரது உடலுள்
இருக்கும் இயல்பான லநாசயதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்கும். சித்ரா கிருமிநீக்க நுலழவாயில் & சித்ரா புற
ஊதா அடிப்பலடயிலான முகக்கவெ அகற்றல் சதாட்டிலயயும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
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5.அண்லமயில் நடந்த G20 அவெரநிலல எரிெக்தி அலமச்ெர்களின் சமய்நிகர் கூட்டத்தில் இந்தியாவின்
ொர்பாக பங்லகற்றவர் யார்?
அ. பியூஸ
் டகரயல்
ஆ. தர்டமந்திர பிரதரன் 
இ. ஹர்ஷ்வர்தன்
ஈ. நிர்மலர சீதரரரமன்
 G20 எரிெக்தி அலமச்ெர்களின் கூடுதல் காசணாளிக்கூட்டத்தில் சபட்லராலியம், இயற்லக எரிவாயு
மற்றும் எஃகு அலமச்ெர் தர்லமந்திர பிரதான் பங்லகற்றார். G20 அலமப்புக்கு தலலலம ஏற்றிருக்கும்
ெவுதி அலரபியாவால் கூட்டப்பட்ட இந்தக்கூட்டத்திற்கு, ெவுதி அலரபிய எரிெக்தி அலமச்ெர், இளவரெர்
அப்துல் அஜீஸ் தலலலமதாங்கினார்.
 G20 நாடுகள் மற்றும் விருந்தினர் நாடுகளின் எரிெக்தி அலமச்ெர்கள், சபட்லராலியப்சபாருள்கள்
ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டலமப்பு (Organization of the Petroleum Exporting Countries), பன்னாட்டு
எரிெக்தி முகலம (International Energy Agency) மற்றும் பன்னாட்டு எரிெக்தி மன்றம் (International
Energy Forum) லபான்ற பன்னாட்டு அலமப்புக்களின் தலலவர்கள் இந்தக்கூட்டத்தில் பங்லகற்றனர்.
COVID-19 சபருந்சதாற்றால் ஏற்பட்டிருக்கும் லதலவ குலறவால் ெந்லதகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால்,
அவற்றின் நிலலயான தன்லமலய உறுதிசெய்தலுக்கான வழிகள் மற்றும் தற்லபாலதய கூடுதல்
தயாரிப்புொர்ந்த விஷயங்கள் குறித்து G20 எரிெக்தி அலமச்ெர்கள் கவனம்செலுத்தினர்.

6.அண்லமயில் காலமான புகழ்சபற்ற ஹிந்துஸ்தானி பாடகர் யார்?
அ. வரல்ேர் டி`டசரசர
ஆ. சரந்தி ஹீ ரரனந்த் 
இ. சசி கலிங்கர
ஈ. M K அர்ஜுனன்
 மூத்த ஹிந்துஸ்தானி பாடகியும், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது சபற்றவருமான ொந்தி ஹீரானந்த் (87), ெமீபத்தில்
குருகிராமில் காலமானார். கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரொல் இவருக்கு மதிப்புமிக்க, ‘பத்மஸ்ரீ’
விருது வழங்கி சகளரவிக்கப்பட்டது.

7.ெமீபத்தில் ொம்பல் மற்றும் பாலறக் குழம்லபத் சதாடர்ச்சியாக கக்கி சிதறிய அனக் கிரகடாவ் எரிமலல,
எந்த நாட்டில் அலமந்துள்ளது?
அ. இந்தியர
ஆ. பிலிப்பபன்ஸ
்
இ. இந்டதரடனஷியர 
ஈ. நியூசிலரந்து
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 இந்லதாலனஷியாவில் அலமந்துள்ள அனக் கிரகடாவ் எரிமலல, ெமீபத்தில், ொம்பல் மற்றும் பாலறக்
குழம்புகலளக் கக்கிக்சகாண்டு சவடித்துச்சிதறியது. கடந்த 2018இல் இந்த எரிமலல சவடித்துச்சிதறியது
லபாது, சுமத்திரா மற்றும் ஜாவா கடற்கலரகளில் ஏற்பட்ட ஆழிப்லபரலலயில் சிக்கி சுமார் 430 லபர்
உயிரிழந்தனர். அதற்குப்பின்னர் தற்லபாதுதான் இந்த எரிமலல சவடித்துச் சிதறியுள்ளது. இதன்மூலம்,
4 நிலல எச்ெரிக்லககளில் தற்லபாது இரண்டாம் நிலல எச்ெரிக்லக அங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

8.மத்திய உள்துலற அலமச்ெகத்தின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, நாடடங்கு உத்தரவிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ள சதாழில் எது?
அ. நிலக்கரி சுரங்கப்பணி
ஆ. மீ ன்பிடித்தல் மற்றும் மீ ன் வளர்ப்பு 
இ. ஜவுளி
ஈ. தரனியங்கி ரதரழிற்துபற
 COVID-19 லநாய்த்சதாற்லற எதிர்சகாள்ளும் வலகயில் பிறப்பிக்கப்பட்ட நாடடங்கு சதாடர்பாக
அலனத்து அலமச்ெகங்கள் / துலறகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒருங்கிலணந்த வழிமுலறகளில் ஒரு
பிற்லெர்க்லகலய மத்திய உள்துலற அலமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ளது.
 5ஆவது பிற்லெர்க்லகயின்படி, நாடடங்கு விதிகளிலிருந்து மீன்பிடித்தல் (கடல்) / மீன்வளர்ப்பு சதாழில்
செயல்பாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இதில், உணவளித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு, மீன்பிடித்தல்,
பதப்படுத்துதல், சபட்டிகளில் அலடத்தல், குளிரூட்டி லமயச்செயல்பாடுகள், விற்பலன மற்றும் ெந்லதப்ப
-டுத்துதல்; குஞ்சு சபாறித்தல், உணவு தயாரிப்பு ஆலலகள், வர்த்தக ரீதியான மீன் காட்சியகங்கள்,
மீன் / இறால் மற்றும் மீன்சபாருள்கள், மீன்குஞ்சுகள் ஆகியவற்லற எடுத்துச்செல்லல் மற்றும் பணியா
-ளர்கள் பயணம் லமற்சகாள்தல் ஆகிய அலனத்து நடவடிக்லககளுக்கும் விலக்களிக்கப்படுகிறது.

9.உலக ல

ாமிலயாபதி நாள் அனுெரிக்கப்படும் லததி எது?

அ. ஏப்ரல் 6
ஆ. ஏப்ரல் 10 
இ. ஏப்ரல் 12
ஈ. ஏப்ரல் 14
 ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 10 அன்று உலக ல

ாமிலயாபதி நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Enhancing

the scope of Homeopathy in Public Health” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான
கருப்சபாருளாகும். ல

ாமிலயாபதி மருத்துவ முலறயின் தந்லத Dr ொமுலவல் ல

ன்லமனின் பிறந்த

நாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது.
 உலக ல

ாமிலயாபதி நாலளசயாட்டி, இலணயவழி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு நலடசபற்றது. இந்த

இலணய வழிக்கருத்தரங்குக்கு (Webinar) ல

ாமிலயாபதி மருத்துவ ஆய்வு மத்திய குழுமம் (Central

Council for Research in Homoeopathy) ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
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பாதுகாப்பான தாய்லம நாள் ஏப்.11 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. நலவாழ்வு லமயங்களில்

லமற்சகாள்ளப்படும் மகப்லபறுகலள ஊக்குவிப்பதற்காக, கடந்த 2011’இல் சதாடங்கப்பட்ட திட்டம் எது?
அ. ஜனனி சிசு சுரக்ஷர கரரியகிரம் 
ஆ. ஜனனி சுரக்ஷர டயரஜனர
இ. பிரதரன் மந்திரி சுரக்ஷித் மத்ரித்வர அபியரன்
ஈ. பிரதரன் மந்திரி மரத்ரு வந்தனர திே்ேம்
 கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரொல் லதசிய பாதுகாப்பான தாய்லம நாள் ஏப்ரல் 11 அன்று
கலடப்பிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இது, மகாத்மா காந்தியின் மலனவி கஸ்தூர்பா காந்தியின்
பிறந்தநாலளக் குறிக்கும் வலகயில் உள்ளது. லபறுகாலம், மகப்லபற்றின்லபாது மற்றும் மகப்லபற்றிற்கு
பிறகான லெலவகளின்லபாது சுகாதார பராமரிப்புக்கான அணுகல் குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்து
-வதற்காக இந்நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது.
 சுகாதார லமயங்களில் மகப்லபறு அலடதலலத் லதர்வுசெய்வதற்காக சபாதுமக்கலள ஊக்குவிக்கும்
லநாக்கில், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு, “ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியகிரம்” என்ற திட்டத்லத
அறிமுகப்படுத்தியது. பச்சிளங்குழந்லதகளின் லநாய்களுக்கு சிகிச்லெயளிக்க சபரும்பணம் செலவிட
சிரமப்படும் சபற்லறாரின் துயரத்லதக் குலறப்பதாற்காக மத்திய சுகாதாரம், குடும்பநல அலமச்ெகம்
இத்திட்டத்லதச் செயல்படுத்துகிறது.
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