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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.உலகளாவிய உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 70 சதவீத ஹைட்ராக்ஸி குளளாளராகுயிஹை உற்பத்திசசய்யும்
நாடு எது?
அ. இந்தியா 
ஆ. சீனா
இ. பிரேசில்
ஈ. ஜப்பான்
 உலகளாவிய ஹைட்ராக்ஸி குளளாளராகுயின் உற்பத்தியில் 70 சதவீத உற்பத்தியுடன், ஹைட்ராக்ஸி
குளளாளராகுயினின் மிகப்சபரிய உற்பத்தியாளராகவும், ஏற்றுமதியாளராகவும் இந்தியா உள்ளது.
இந்திய மருந்துகள் துஹையின் அண்ஹமய அறிவிப்பின்படி, சசாந்தநாட்டுத்ளதஹை மற்றும் ஏற்றுமதி
ளதஹைகள் ஆகிய இரண்ஹடயும் பூர்த்தி சசய்யும் அளவுக்கு நம் நாட்டின் உற்பத்தித்திைன் உள்ளது.
இந்திய மருத்துை ஆராய்ச்சி கவுன்சிலாைது (ICMR), ஹைட்ராக்ஸி குளளாளராகுயிஹை அதிக ஆபத்துப்
பிரிவில் உள்ளைர்களுக்கு தடுப்பு மருந்தாகப் பயன்படுத்துைதற்கு பரிந்துஹரத்துள்ளது.

2. இந்தியாவில் விலங்குகளுக்கு எை நாட்டின் முதல் தனிஹமப்படுத்தும் ைசதிஹய அஹமத்துள்ள ளதசிய
பூங்கா எது?
அ. ஜிம் காா்பபட் பூங்கா 
ஆ. இோந்தம்ரபாா் ரதசிய பூங்கா
இ. கசிேங்கா ரதசிய பூங்கா
ஈ. கிா் ரதசிய பூங்கா
 இந்தியாவின் மிகப்பழஹமயாை ளதசிய பூங்காைாை ஜிம் கார்சபட் ளதசிய பூங்கா, விலங்குகளுக்காை
நாட்டின் முதல் தனிஹமப்படுத்தப்பட்ட ைசதிஹய அஹமத்துள்ளது. இந்தத் ளதசிய பூங்கா, உத்தரகண்ட்
மாநிலத்தில் உள்ள பார்ஹி கர்ைால் பகுதியில் அஹமந்துள்ளது.
 ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளில் உள்ள பிராங்ஸ் உயிரியல் பூங்காவில் ஒரு புலிக்கு COVID-19 ளநாய்த்
சதாற்று ஏற்பட்டஹத அடுத்து, இந்திய ளதசிய பூங்காக்களில் உள்ள விலங்குகஹள தனிஹமப்படுத்தும்
ளநாக்கில் ளதசிய பூங்கா அஹமந்திருக்கும் ைளாகத்திற்குள்ளளளய சுமார் பத்து தனிஹமப்படுத்தப்பட்ட
ஹமயங்கள் அஹமக்கப்பட்டுள்ளை. விலங்குகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கூண்டுகளும் இவ்ைாைாை
தனிஹமப்படுத்தப்பட்ட ைசதிசகாண்டஹையாக மாற்ைப்படவுள்ளை.

3.எந்த

ைங்கியின் ளமலாண்ஹம இயக்குநர் மற்றும் தஹலஹமச் சசயல் அதிகாரியாக ளமலும் மூன்று

ஆண்டுகளுக்கு, M S மகாபளலஸ்ைரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. பஞ்சாப் ரதசிய வங்கி

ஆ. கா்நாடகா வங்கி 

இ. பரோடா வங்கி

ஈ. சிட்டி யூனியன் வங்கி
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 ஏப்.15 முதல் அமலுக்கு ைரும் ைஹகயில், அடுத்த மூன்ைாண்டுகளுக்கு M S மகாபளலஸ்ைராஹை அதன்
ளமலாண்ஹம இயக்குநர் மற்றும் தஹலஹமச் சசயல் அதிகாரியாக மீண்டும் நியமிக்க இந்திய ரிசர்வ்
ைங்கியிடம் ஒப்புதல் சபற்றுள்ளதாக கர்நாடக ைங்கி அறிவித்துள்ளது. ளமலும், அவ்ைங்கியின் நிர்ைாக
சசயல்பாடுகளில் ஈடுபடாத தஹலைராக P செயராம பட்ஹட, 2021 நை.13 ைஹர மீண்டும் நியமிக்கவும்
இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

4.

YUKTI (Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation) இஹையதளம்

என்பது எந்த மத்திய அஹமச்சகத்தின் முன்சைடுப்பாகும்?
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஆ. மனிதவள ரமம்பாட்டு அமமச்சகம் 
இ. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
 மத்திய மனிதைள ளமம்பாட்டு அஹமச்சர் இரளமஷ் சபாக்ரியால் “நிஷாங்க்” புது தில்லியில், YUKTI
(அறிவு, சதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கம் ஆகியைற்றுடன் இந்திய இஹளஞர்கள் COVID-19 சதாற்ஹை
எதிர்சகாள்ளுதல்) என்ை இஹையதளத்ஹத சதாடக்கிஹைத்தார். மனிதைள ளமம்பாட்டஹமச்சகத்தின்
முயற்சிகள் மற்றும் புத்தாக்க நடைடிக்ஹககஹளக் கண்காணிக்கவும் ஆைைப்படுத்தவும் உதவுகின்ை
ஒரு பிரத்ளயக தளமாக மற்றும் தகைல்தளமாக இது இருக்கிைது. இவ்விஹையதளத்தின் முக்கியமாை
ளநாக்கம் என்ைசைன்ைால் COVID-19 உருைாக்கியுள்ள சைால்களின் பல்ளைறு பரிமாைங்கஹளயும்,
ஒருங்கிஹைந்த மற்றும் விரிைாை முஹையில் அணுகுைதாகும்.

5. COVID-19 ளநாய்த்சதாற்ஹைக் ஹகயாளுைதற்காக சதாடக்கத்தில் அதன் ைளரும் உறுப்புநாடுகளுக்கு
$20 பில்லியன் நிதியுதவி அளிப்பதாக அறிவித்த எந்தப் பன்முக நிதி நிறுைைம், தற்ளபாது அதஹை
மும்மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 
இ. உலக பபாருளாதாே மன்றம்
ஈ. BRICS வங்கி
 ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி (ADB) அதன் COVID-19 ளநாய்த்சதாற்ஹைக் ஹகயாளுைதற்காை நிதியுதவிஹய
தற்ளபாது மும்மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த மாதம், ADB தைது 31 ைளரும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு
$6.5 பில்லியன் டாலர் நிதித்சதாகுப்ஹப அறிவித்தது. தனியார்துஹை & நிதி நிறுைைங்களுக்காை
கடன்கள் மற்றும் நடுத்தர நிறுைைங்களுக்கான் நுண்நிதி கடன்களுக்காக $2 பில்லியன் அசமரிக்க
டாலர்கள் ைழங்கப்படும் என்றும் அவ்ைங்கி அறிவித்துள்ளது.
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COVID-19 ளநாய்த்சதாற்று காரைமாக நாடடங்கு அமலிலுள்ள இச்சூழ்நிஹலயில், ைறிளயாருக்கும்

உைவுத் ளதஹையுள்ள ஏஹைளயாருக்கும் இலைச உைஹை ைழங்குதற்காக, “உைவு ைங்கி” என்ை
புதியசதாரு முயற்சிஹயத் சதாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. ரகேளா
இ. மணிப்பூா் 
ஈ. ஒடிசா
 ைடகிழக்கு மாநிலமாை மணிப்பூரில், COVID-19 ளநாய்த்சதாற்று காரைமாக நாடடங்கு அமலிலுள்ள
இந்தச் சூழ்நிஹலயில், ைறிளயாருக்கும் உைவுத்ளதஹையுள்ள ஏஹைளயாருக்கும் இலைச உைஹை
ைழங்குைதற்காக, “உைவு ைங்கி” என்ை புதியசதாரு முயற்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இம்பால்
கிழக்கு மாைட்ட நிர்ைாகம் இம்முயற்சிஹய சசயல்படுத்தி ைருகிைது.
 சபாதுமக்களால் நன்சகாஹடயாக ைழங்கப்பட்ட இலைச உைவு மற்றும் அத்தியாைசியப் சபாருட்கஹள
பயைாளிகளுக்கு ைழங்குைஹத இது ளநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. ஹக தூய்ஹமப்படுத்திகள் மற்றும்
முகக்கைசம் ளபான்ை பிை சபாருட்களும் விநிளயாகிக்கப்படுகின்ைை.

7.எந்த நாட்டினுஹடய மத்திய ைங்கி, வீட்டு ைசதி நிதி ளமம்பாட்டுக் கழகத்தில் (HDFC) 1 சதவீதத்திற்கும்
அதிகமாை பங்குகஹளக்சகாண்ட முதலீட்டாளர்களுள் ஒருைராக மாறியுள்ளது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. சிங்கப்பூா்
இ. சீனா 
ஈ. மரலசியா
 வீட்டு ைசதி நிதி ளமம்பாட்டுக்கழகத்தில் (HDFC) 1 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாை பங்குகஹளக்சகாண்ட
முதலீட்டாளர்களுள் ஒருைராக சீைத்தின் மத்திய ைங்கியாை, ‘சீைத்தின் மக்கள் ைங்கி’ மாறியுள்ளது.
‘சீை மக்கள் ைங்கி’, தற்ளபாது, இந்தியாவின் மிகப்சபரிய முழுஹமயாை வீட்டுைசதி நிதி நிறுைைமாை
HDFC’இல் 1.01 சதவீதத்ஹதக் சகாண்டுள்ளது.
 HDFC’இல் 1 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாை பங்குகஹள சகாண்டிருக்கும் 8 அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள்
குழுமத்தில் தற்ளபாது சீைத்தின் மக்கள் ைங்கியும் ளசர்க்கப்பட்டுள்ளது.

8.

COVID-19 ளநாய்த்சதாற்று காலத்தில் நுகர்ளைாருக்கு ளபரதிகாரம் ைழங்கும் ளநாக்கில், எந்த இந்திய

இலாபளநாக்கற்ை அஹமப்ளபாடு ஐ.நா சதாழிற்துஹை ைளர்ச்சி அஹமப்பு (UNIDO) இஹைந்துள்ளது?
அ. CUTS International 
ஆ. Give India
இ. Paani Foundation
ஈ. Startup Village
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 COVID-19 ளநாய்த்சதாற்று காலத்தில் நுகர்ளைாருக்கு ளபரதிகாரம் ைழங்கும் ளநாக்கில், ஐக்கிய
நாடுகளின் சதாழிற்துஹை ைளர்ச்சி அஹமப்பாைது (UNIDO) CUTS இன்டர்ளநஷைல் என்ை ஓர் இந்திய
இலாபளநாக்கற்ை அஹமப்புடைாை ஒப்பந்தத்தில் ஹகசயழுத்திட்டுள்ளது.
 நுகர்ளைார் ஒற்றுஹம மற்றும் அைக்கட்டஹள சங்கம் (CUTS) இன்டர்ளநஷைல் என்பது கடந்த 1983ஆம்
ஆண்டில் நிறுைப்பட்ட இராெஸ்தாஹைச் சார்ந்த ஓர் இலாபளநாக்கற்ை அஹமப்பாகும். UNIDO மற்றும்
CUTS ஆகியஹை BRICS மின்ைணு ைணிகத் திட்டத்ஹத உருைாக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளை. இந்தத்
திட்டம், 2016-2018ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இஹடயில், UNIDOஆல், BRICS நாடுகளில் ஒரு முன்ளைாடித்
திட்டமாக சசயல்படுத்தப்பட்டது.

9.அண்ஹமயில் காலமாை டிம் புரூக்-சடய்லருடன் சதாடர்புஹடயது எது?
அ. விமளயாட்டு வீோ்
ஆ. பதாழிலதிபா்
இ. நடிகா் 
ஈ. அேசியல்வாதி
 மூத்த பிரிட்டிஷ் நடிகர் டிம் புரூக்-சடய்லர் (79) சமீபத்தில், COVID-19 ளநாய்த்சதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்டு
காலமாைார். பிரிட்டிஷ் ளபரரசின் இரண்டாைது மிகவுயர்ந்த விருதாை, “பிரிட்டிஷ் ளபரரசு ஆஹை”
உள்ளிட்ட பல்ளைறு விருதுகஹள இைர் சபற்றுள்ளார்.

10.பார்ஹைக்குஹைபாடுஹடய பயைர்களுக்கு உதவுைதற்காக ‘Talk Back’ என்ை பிசரய்லி விஹசப்பலஹக
ஒன்ஹை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சதாழில்நுட்ப நிறுைைம் எது?
அ. கூகிள் 
ஆ. சாம்சங்
இ. ஆப்பிள்
ஈ. மமக்ரோசாப்ட்
 பார்ஹைக்குஹைபாடுஹடய பயைர்களுக்கு உதவுைதற்காக, ‘Talk Back’ என்ை பிசரய்லி விஹசப்பலஹக
ஒன்ஹை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூகிள் சமீபத்தில் அறிவித்தது. இந்தப் புதிய ைஹக விஹசப்பலஹக,
அதன் ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளத்தில் ளநரடியாக ஒருங்கிஹைக்கப்பட்டுள்ளது. ளமலும், பார்ஹைக்
குஹைபாடுஹடய பயைர்கள், எந்தசைாரு கூடுதல் ைன்சபாருஹளயும் நிறுைாமல் விஹசப்பலஹகஹய
எளிதாக பயன்படுத்தவியலும். இவ்விஹசப்பலஹக, ஆறு-விஹச அஹமப்ஹபப் பயன்படுத்துகிைது. இதில்,
ஒவ்சைாரு விஹசயும் (key) ஆறு பிசரய்லி புள்ளிகளுள் ஒன்ஹைக் குறிக்கிைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அடல்

புத்தாக்க திட்டம், NITI ஆயயாக் மற்றும் யதசிய தகவல் மமயம் (NIC) ஆகியவற்றால் கூட்டாக

இமைந்து ததாடங்கப்பட்ட வடிவமமப்பு தமன்தபாருள் அமமப்பின் தபயதென்ன?
அ. SoftCAD
ஆ. CollabCAD 
இ. NetCAD
ஈ. AtalCAD
 அடல் புத்தாக்க இயக்கம், NITI ஆயயாக் மற்றும் யதசிய தகவல் மமயம் ஆகியமவ கூட்டாக இமைந்து
கணினிமூலம் இயக்கப்படும், ‘CollabCAD’ என்ற வடிவமமப்பு தமன்தபாருள் அமமப்மப அறிமுகம்
தெய்தன. இருபரிமான வமெவு மற்றும் விவெம் முதல் முப்பரிமான தபாருள் வடிவமமப்பு வமெ தமாத்த
தபாறியியல் தீர்மவ இந்த தமன்தபாருள் வழங்குகிறது. நாடு முழுவதுமுள்ள அடல் டிங்கரிங் ஆய்வுக்
கூட பள்ளிகளில் மாைவர்களின் பமடப்பாற்றல் மற்றும் கற்பமனமய யமம்படுத்தும் வண்ைம், 3D
வடிவமமப்புகமள உருவாக்கவும் மாற்றியமமக்கவும் ஒரு சிறந்த தளத்மத உருவாக்குவயத இந்த
முயற்சியின் யநாக்கமாகும்.

2.யவளாண்

உற்பத்திப் தபாருட்களின் தமடயற்ற இயக்கத்மத உறுதிதெய்யும் விதமாக, நாடு தழுவிய

அமழப்பு மமயத்மத ததாடங்கியுள்ள மத்திய அமமச்ெகம் எது?
அ. மத்திய உள்துறை அறமச்சகம்
் அறமச்சகம் 
ஆ. மத்திய வேளாண
இ. மத்திய தகேல் ததாடா்பு அறமச்சகம்
ஈ. மத்திய மின்னணு மை்றும் தகேல் ததாழில்நுட்ப அறமச்சகம்
 மத்திய யவளாண் மற்றும் உழவர்கள் நல்வாழ்வு அமமச்ெகமானது, “அமனத்திந்திய யவளாண்
யபாக்குவெத்து அமழப்பு மமயம்” என்றதவான்மற ததாடங்கியுள்ளது. COVID-19 யநாய்த்ததாற்று
அச்சுறுத்தல் காெைமாக நாடடங்கு அமலிலுள்ள தற்யபாமதய சூழலில், காய்கறிகள், பழங்கள் யபான்ற
விமெவில் அழுகிப்யபாகும் தபாருட்கமள மாநிலம்விட்டு மாநிலம் எடுத்துச்தெல்வதற்கு இந்த அமழப்பு
மமயம் உதவும். இந்த அமழப்புமமயத்தின் ததாமலயபசி எண்கள், ‘18001804200’ & ‘14488’ ஆகும்.
 யவளாண் ததாழிற்துமறயுடன் ததாடர்புமடய எந்த ஒரு பங்குதாெரும் இந்த அமழப்புமமயத்மத
உதவிக்காக அமழக்கலாம். அமழப்புமமய நிர்வாகிகள் வண்டி, ெெக்குபற்றிய விவெங்கள், எந்த
விதமான உதவி யதமவ என்பது பற்றிய தகவல்கமள மாநில அெசின் அதிகாரிகளுக்கு சிக்கல்கமளத்
தீர்த்துமவப்பதற்காக அனுப்பிமவப்பார்கள்.

3.அத்தியாவசிய

தபாருட்கமள விற்கும் உள்ளூர் கமடகள் குறித்த தகவல்கமள வழங்குவதற்காக,

‘Nearby Spot’ என்ற முன்தனடுப்மபத் ததாடங்கியுள்ள ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?
அ. றமக்வ ாசாப்ட்

ஆ. கூகுள் 

இ. டுேிட்டா்

ஈ. வபஸ
் புக்
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 ததாழில்நுட்ப நிறுவனமான கூகிள், அண்மமயில் அதன் ‘Google Pay’ தெயலியின்கீழ், ‘Nearby Spot’
என்ற புதியயவார் அம்ெத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த அம்ெம், நாடடங்குக்கு இமடயில்
பயனர்களுக்கு அத்தியாவசிய தபாருட்கமள விற்கும் உள்ளூர் கமடகமள கண்டறிந்து அமவ
திறந்திருக்கின்றனவா எனச் யொதிக்க இது உதவுகிறது. கர்நாடக மாநிலம் தபங்களூரில் முன்யனாட்ட
அடிப்பமடயில் ததாடங்கப்பட்டுள்ள இந்த அம்ெம், கூடிய விமெவில் நாட்டின் பிற தபருநகெங்களுக்கும்
விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளதாக கூகிள் ததரிவித்துள்ளது.

4.

‘Exit from the Lockdown’ என்பது இந்தியாவின் எந்தத் ததாழிற்துமற அமமப்பால் தவளியிடப்பட்ட

அறிக்மகயாகும்?
அ. CII 
ஆ. NASSCOM
இ. FICCI
ஈ. ASSOCHAM
 இந்திய ததாழிற்துமற கூட்டமமப்பு (CII) என்பது இந்தியாவின் முன்னணி அெசு ொொ மற்றும் இலாப
யநாக்கற்ற ததாழிற்துமற ெங்கமாகும். இது, ெமீபத்தில், ‘Exit from The Lockdown- A CII Strategy’ என்ற
தமலப்பில் அறிக்மகதயான்மற தவளியிட்டது. இந்த அறிக்மகயில், கட்டுப்பாடுகமள நிெந்தெமாக
முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்னர் அெொங்கம் யபாதுமான அறிவிப்புகமளச் தெய்யயவண்டும் என்று
பரிந்துமெக்கப்பட்டுள்ளது. நாடடங்மக அளவீடு தெய்யவும் இச்ெங்கம் பரிந்துமெத்துள்ளது. நாடடங்மக
நீக்குவதற்கு முன்னர், தபாருளாதாெ ததாகுப்பு அறிவிக்கப்படலாம் எனவும் இச்ெங்கம் எதிர்பார்க்கிறது.

5.யபாகபுெத்தில்

கிரீன்பீல்ட் பன்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத உருவாக்குவதற்கான அனுமதிமய

GMR வானூர்தி நிமலயங்கள் தபற்றுள்ளது. இவ்விடம் அமமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ஆந்தி பி வதசம் 
இ. வக ளம்
ஈ. கருநாடகம்
 GMR உட்கட்டமமப்பு லிமிதடட் நிறுவனத்தின் துமை நிறுவனமான GMR விமான நிமலயங்கள்
நிறுவனம், ஆந்திெ மாநிலத்தில் உள்ள யபாகபுெத்தில் கிரீன்பீல்ட் பன்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத
யமம்படுத்துவதற்கும் அதமன தெயல்படுவதற்குமான அனுமதிக்கடிதத்மதப் தபற்றுள்ளது. இந்த
விமான நிமலயம், மாநிலத்தின் முன்தமாழியப்பட்டுள்ள நிர்வாகத்தமலநகொன விொகப்பட்டினத்தில்
இருந்து சுமார் 45 கியலாமீட்டர் ததாமலவில் கட்டப்படவுள்ளது.
 இந்தப் பன்னாட்டு வானூர்தி நிமலயத்மத வடிவமமத்தல், நிர்மாணித்தல், தெயல்படுத்துதல் மற்றும்
40 ஆண்டுகளுக்கு பொமரித்தல் உள்ளிட்டமவ இத்திட்டத்தில் அடங்கும். இதற்குமுன்பு, தில்லி மற்றும்
மைதொபாத் பன்னாட்டு வானூர்தி நிமலயங்கமள ஜி. எம். ஆர் வானூர்தி நிமலயங்கள் நிறுவனம்
உருவாக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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6.அண்மமயில் காலமான அயொக் யதொயுடன் ததாடர்புமடய ததாழில் எது?
அ. ததாழிலதிபா்
ஆ. ேழக்குற ஞா் 
இ. ேிறளயாட்டு ேீ ா்
ஈ. அ சியல்ோதி
 மூத்த வழக்குமெஞரும் இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமம வழக்குமெஞருமான அயொக் யதொய் (87)
அண்மமயில் காலமானார். இந்திய அெசின் தமலமம வழக்குமெஞர் அலுவலகங்களில் பல்யவறு
முக்கியமான பதவிகமள வகித்த அவர், மதிப்புமிக்க, “பத்ம பூஷண்” விருமதயும் தபற்றவொவார்.

7.மமறவுக்குப்பிறகு

1990இல் ‘இந்திய மாமணி’ விருது வழங்கப்தபற்ற விடுதமல இந்தியாவின் முதல்

ெட்டம் மற்றும் நீதித்துமற அமமச்ெர் யார்?
அ. C D வதஷ்முக்
ஆ. சா்தாா் ேல்லபாய் பவடல்
இ. B R அம்வபத்கா் 
் முகம் தசட்டி
ஈ. R K சண
 விடுதமல இந்தியாவின் முதல் ெட்டம் மற்றும் நீதித்துமற அமமச்ெர் பீம் ொவ் அம்யபத்கர் ஆவார். அவர்
1891ஆம் ஆண்டு ஏப்ெல் 14 அன்று பிறந்தார். அவெது 129ஆவது பிறந்தநாள் இவ்வாண்டு நாடுமுழுவதும்
நிமனவுகூெப்பட்டது. 1949ஆம் ஆண்டில், இந்திய அெசியலமமப்பின் இறுதி வமெமவ வழங்கிய
வமெவுக்குழுவின் தமலவொக Dr. B R அம்யபத்கர் இருந்தார். 1990ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் மிக
உயர்ந்த தகளெவமான, ‘இந்திய மாமணி’ விருது அவரின் மமறவுக்குப்பின் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

8.

‘ஆபயெஷன் யமகதூத்’ என்பது ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஏப்ெல் 13 அன்று இந்திய இொணுவத்தால் எந்த

நாளாக நிமனவுகூெப்படுகிறது?
அ. காா்கில் நாள்
ஆ. சியாச்சின் நாள் 
இ. வமகதுூத் நாள்
ஈ. வபாா்ேீ ா் நாள்
 பிலாயபாண்ட் லா கைவாய் உட்பட ொல்யடாயொ முகட்டில் உள்ள அமனத்து கைவாய்கமளயும்
பாகிஸ்தானிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்காக, இந்திய இொணுவம், கடந்த 1984 ஏப்.13 அன்று, “ஆபயெஷன்
யமகதூத்” என்றதவான்மறத்ததாடங்கியது. இொணுவப்பமடகளால் தவளிப்படுத்தப்படும் உெத்மதயும்
மறத்மதயும் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஏப்ெல் 13 அன்று, “சியாச்சின் நாள்” என்று நாடு முழுவதும் இந்திய
இொணுவத்தால் நிமனவுகூெப்படுகிறது. சியாச்சின் பனிப்பாமற, இமயமமல மமலத்ததாடரில் உள்ள
கிழக்கு காெயகாெம் மமலத்ததாடரில் அமமந்துள்ளது.
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9.மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அமமச்ெகமானது எந்தத்திட்டத்தின்கீழ், காதைாளிக்
கருத்தெங்கிற்கான ஒரு தீர்மவ உருவாக்குவதற்கு ஒரு ெவாமல அறிவித்துள்ளது?
அ. ததாடங்கிடு இந்தியா
ஆ. டிஜிட்டல் இந்தியா 
இ. கட்டுடல் இந்தியா
ஈ. துூய்றம இந்தியா
 மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அமமச்ெகமானது, ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்தின்கீழ்
‘யமம்பட்ட முமறயில் காதைாளிக் கருத்தெங்மக யமற்தகாள்வதற்கான சிறந்த தீர்மவ கண்டறியும்
ெவால்’ என்றதவான்மற அறிவித்துள்ளது. உலகத்தெம் வாய்ந்த தீர்மவ முன்மவத்து தவற்றிதபறும்
அணிக்கு, `1 யகாடி பரிசுத்ததாமகயும், கூடுதலாக ஆண்டுப் பொமரிப்பு தெலவாக 3 ஆண்டுகளுக்கு,
ஆண்டுயதாறும் `10 இலட்ெமும் வழங்கப்படும். எந்ததவாரு இந்திய தகவல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும்
தமன்தபாருள் தயாரிப்பு நிறுவனமும் இந்தச் ெவாலில் பங்யகற்கலாம்.

10.முதன்முமறயாக 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ெல் 14ஆம் யததி, உலக நலவாழ்வு அமமப்பால் எந்த நாளாக
அனுெரிக்கப்பட்டது?
் ணி வநாய் நாள் 
அ. உலக குருதி ஒட்டுண
ஆ. உலக பைறேயின மவலாியா நாள்
இ. உலக துூக்க வநாய் நாள்
ஈ. உலக சீதவபதி நாள்
 முதன்முமறயாக 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ெல்.14ஆம் யததியன்று உலக நலவாழ்வு அமமப்பால் (WHO)
உலக குருதி ஒட்டுண்ணி நாள் (World Chagas Day) தகாண்டாடப்பட்டது. ஒட்டுண்ணிகளால் ஏற்படும்
யநாய்த்ததாற்று குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக, WHO’இன் முடிதவடுக்கும் அமமப்பான
உலக நலவாழ்வு அமவ, ஏப்ெல் 14ஆம் யததி உலக குருதி ஒட்டுண்ணி நாளாக அனுெரிக்கப்படும் என்று
கடந்த 2019 யம மாதம் அறிவித்தது. கடந்த 1909ஆம் ஆண்டு இயதநாளில், இந்தயநாய்பாதித்த முதல் நபர்
உலகில் கண்டறியப்பட்டார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சுற்றுலா

அமைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்டுள்ள, ‘தததகா அப்னா ததஷ்’ என்ற முதல் இமையவழி

சுற்றுலா ததாகுப்பில், முதலாவதாக இடம்தபற்றுள்ள இந்திய நகரம் எது?
அ. மும்பை
ஆ. தில்லி 
இ. ககொல்கத்தொ
ஈ. அகமதொைொத்
 ைத்திய சுற்றுலா அமைச்சகம் அதன் “நைது ததசத்மதக் காணுங்கள்” என்ற இமையவழி சுற்றுலாத்
ததாகுப்மபத் ததாடங்கியுள்ளது. பல இடங்கமளப் பற்றிய தகவல்கமள அளிப்பதாகவும், இந்தியாவின்
அற்புதைான பண்பாடு & பாரம்பரியத்தின் ஆழம் ைற்றும் விரிவமடந்த தன்மைமயப்பிரதிபலிப்பதாகவும்
இந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும்.
 இதன் முதலாவது நிகழ்ச்சியில் தில்லியின் நீண்ட வரலாறுகுறித்த தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. அது
எட்டு நகரங்கமளக்தகாண்டதாக இருப்பது, ஒவ்தவான்றும், பிரத்தயகைான தன்மைகள் தகாண்டதாக
இருப்பது, தற்காலத்தில் பிரைாண்டைான தில்லியாக உருவாகியிருப்பதுபற்றி அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
“நகரங்களின் நகரம் – தில்லியின் தனிப்பட்ட குறிப்தபடு” என்று இந்த இமையவழி நிகழ்ச்சிக்குத்
தமலப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.எந்தப் பிராந்திய குழுைத்மதச் சார்ந்த ைருத்துவ நிபுைர்களுக்கு COVID-19 குறித்த பயிற்சித்திட்டத்மத
ைத்திய தவளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது?
அ. BIMSTEC
ஆ. SAARC 
இ. BRICS
ஈ. ASEAN
 SAARC நாடுகளின் ைருத்துவ நிபுைர்களுக்கு COVID-19 தநாய்த்ததாற்று குறித்த பயிற்சித் திட்டத்மத
ைத்திய தவளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்திய ததாழில்நுட்ப & தபாருளாதார ஒத்துமழப்புத்
திட்டம் இந்தப் பயிற்சித் திட்டத்மத 2020 ஏப்.17 முதல் நடத்துகிறது. SAARC தமலவர்கள் ைார்ச் 15
அன்று நடத்திய ஒரு தைய்நிகர் கூட்டத்தின்தபாது, COVID-19’க்கு எதிராக அமனத்து ைருத்துவர்களின்
முயற்சிகமளயும் குவிப்பதற்காக இந்தியாவால் இவ்தவண்ைம் முன்தைாழியப்பட்டது.

3.எந்நிறுவனத்தின் ஆய்வகம், ‘COVID-19 ைாதிரி தசகரிப்புக் கருவி – COVSACK’ஐ உருவாக்கியுள்ளது?
அ. ைொதுகொை்ைு ஆரொய்ச்சி மற்றும் மமம்ைொட்டு அபமை்ைு 
ஆ. ஹிந்துஸ
் தொன் ஏமரொநொட்டிக்ஸ
் லிமிகடட்
இ. ைொரத் மின்னணு நிறுவனம்
ஈ. ைொரத் மிகுமின் நிறுவனம்
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 COVID-19 தநாய்த்ததாற்றுக்கு எதிரான தபாராட்டத்தில் COVID-19 ததாற்று கண்டறிவதற்கான ைாதிரி
தசகரிப்புக் கருவிதயான்மற மைதராபாதில் உள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு ஆய்வுக்கூடம்
தயாரித்துள்ளது. COVID-19 ததாற்றுக்கு எதிரான கண்டுபிடிப்புகளில் கூடுதலாக இதுவும் ஒன்றாகும்.
 COVSACK எனப்படும் இந்தக்கருவி, COVID-19 தநாய்த்ததாற்று உள்ளது என சந்ததகிக்கப்படுபவர்கள்
/ தநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களிடமிருந்து, ைாதிரிகமள ைருத்துவப் பணியாளர்கள் தசகரிக்கும்
ஒரு கருவியாகும். பரிதசாதமன தசய்யப்படும் நபர் இதற்குள் நடந்துதசல்வார். அவர் மூக்கிலிருந்து
அல்லது வாயிலிருந்து சளி, எச்சில் மகயுமறகள்மூலைாக சுகாதாரப்பணியாளர்களால் எடுக்கப்படும்.
இதில் சுத்திகரிப்புதசய்துதகாள்ளும்தபாது, ைனிதர்களின் தசயல்பாடு இல்லாைதலதய, தானாகதவ
சுத்திகரித்துக்தகாள்ளும். இதனால் ததாற்று பரவாைலிருக்கும்.

4.

2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட தங்க தசமிப்புப் பத்திரங்களில்

ஒரு நபரால் தசய்யக்கூடிய அதிகபட்ச முதலீடு என்ன?
அ. 1 கிமலொ
ஆ. 2 கிமலொ
இ. 4 கிமலொ 
ஈ. 10 கிமலொ
 ைத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் கலந்தாதலாசித்த
பின்னர், தங்க தசமிப்புப் பத்திரங்கமள வழங்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. ஏப்ரல் 2020 முதல்
தசப்டம்பர் 2020 வமர 6 தவமைகளில் தங்க தசமிப்புப் பத்திரங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இதில்,
தங்கத்மத, ஆவை வடிவில் தசமிக்கலாம். 1 கிராம் தங்கம், ஓர் அலகு என்ற கைக்கில் வழங்கப்படும்.
தனிநபர்கள், 1 கிராமில் ததாடங்கி, 4 கிதலா வமரயிலான தங்கத்தில் முதலீட்மட தைற்தகாள்ளலாம்.
அறக்கட்டமளகள் உள்ளிட்டமவ, 20 கிதலா வமர முதலீட்மட தைற்தகாள்ளலாம்.

5.

NITI ஆதயாக்கின் அறிவிப்பின்படி, 50 மில்லியன் பயனர்கமள மிக விமரவாக எட்டும் உலகின் முதல்

அமலதபசி தசயலி எது?
அ. டிஜிலொக்கொ்
ஆ. ஆயக்கொ் மசது
இ. ஆமரொக்கிய மசது 
ஈ. உமொங்
 COVID-19 தநாய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கமளக் கண்காணிப்பதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தால்
உருவாக்கப்பட்ட தசயலியான, “ஆதராக்கிய தசது”, 13 நாள்களில் 50 மில்லியன் தபரால் பதிவிறக்கம்
தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், உலகிதலதய குமறந்த நாள்களில் அதிகைானவர்களால் பதிவிறக்கம்
தசய்யப்பட்ட தசயலியாக இது ைாறியுள்ளது என NITI ஆதயாக் தமலமைச் தசயலதிகாரி அமிதாப் காந்த்
ததரிவித்துள்ளார். ஆண்ட்ராய்டு ைற்றும் iOS இயங்குதளங்களில் கிமடக்கப்தபறும் இந்தச்தசயலிமய
ததசிய தகவல் மையமும் மின்னணு & தகவல் ததாழில்நுட்ப அமைச்சகமும் இமைந்து உருவாக்கின.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்
6.உலக நலவாழ்வு அமைப்புக்கு (WHO) வழங்கப்படும்

2020

ஏப்ரல்

17

நிதியுதவிமய நிறுத்தப்தபாவதாக அண்மையில்

அறிவித்த நாடு எது?
அ. இந்தியொ
ஆ. சீனொ
இ. ஐக்கிய அகமொிக்க நொடுகள் 
ஈ. ஈரொன்
 COVID-19 தகாள்மள தநாய்ப்பரவலின் ஆரம்பக்கட்டத்தில் சீனாமவ ஆதரித்ததாக உலக நலவாழ்வு
அமைப்பின் (WHO) மீது அதைரிக்க அதிபர் தடானால்ட் டிரம்ப் அண்மையில் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
அதிபரின் கூற்றுப்படி, சீன அரசாங்கத்தின் உத்திதயாகபூர்வ அறிக்மககள் ைற்றும் பிற நம்பகைான
அறிக்மககளின் உண்மைத்தன்மைமய விசாரிக்க WHO தவறியுள்ளது.
 ஒவ்தவார் ஆண்டும் உலக நலவாழ்வு அமைப்புக்கு $400 மில்லியன் முதல் $500 மில்லியன் டாலர்
வமர அதைரிக்கா வழங்கிவருவதாக எடுத்துமரத்த அவர், உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் தவறான
நிர்வகிப்பு ைற்றும் தநாய்த்ததாற்று பரவல் குறித்த தகவல்கமள உலக நாடுகளுக்கு ததரிவிக்காைல்
மூடி ைமறத்தது குறித்து விரிவான ைதிப்பீடு தசய்யப்படும் வமர அவ்வமைப்புக்கு அதைரிக்கா வழங்கி
வந்த அமனத்து நிதிமயயும் நிறுத்தி மவக்குைாறு தனது நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டார்.

7.உலக கமல நாள் (World Art Day), ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 15 அன்று எந்த பன்னாட்டு அமைப்பால்
தகாண்டாடப்படுகிறது?
அ. உலக கபல அறக்கட்டபள
ஆ. UNICEF
இ. UNESCO 
ஈ. FAO
 2019ஆம் ஆண்டில் நடந்த ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் & பண்பாட்டு அமைப்பின் (UNESCO) நாற்பதாவது
ைாநாட்டின்தபாது, ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 15ஆம் தததி உலக கமல நாளாகக் தகாண்டாடப்படும்
என அறிவிக்கப்பட்டது. கமலயின் பன்முகத்தன்மை குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கும்,
உலகின் நிமலயான வளர்ச்சிக்கு கமலஞர்களின் பங்களிப்மப எடுத்துக்காட்டுவதற்கும் இந்த நாள்
தகாண்டாடப்படுகிறது. புகழ்தபற்ற கமலஞரான லிதயானார்தடா டா வின்சியின் பிறந்தநாளும் ஏப்ரல்
15 அன்றுதான் இடம்தபறுகிறது.

8.

TLTRO வழித்தடம் என்பது இந்தியாவின் எந்த நிறுவனத்துடன் ததாடர்புமடயதாகும்?

அ. இந்திய ைத்திரங்கள் மற்றும் ைொிவொ்த்தபன வொொியம்
ஆ. இந்திய மதசிய கநடுஞ்சொபல ஆபையம்
இ. இந்திய ொிசொ்வ் வங்கி 
ஈ. இந்திய வொனூொ்தி நிபலயங்கள் ஆபையம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 இலக்கிடப்பட்ட நீண்டகால தரதபா தசயல்பாடுகள் (Targeted Long-Term Repo Operations - TLTRO)
வழித்தடத்தின் முதல் தவமையின்கீழ் நிதிதபற்ற வங்கிகள், திரட்டப்பட்ட நிதிமய 30 நாட்களுக்குள்
பயன்படுத்ததவண்டும் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. நிர்ையிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள்
வங்கிகள் நிதிமயப் பயன்படுத்தத்தவறினால், இந்நிதிகள் பயன்படுத்தப்படாத நாட்களுக்கு தகாள்மக
தரதபா விகிதத்தில் வங்கிகள் கூடுதலாக 200 அடிப்பமட புள்ளிகளின் அபராத வட்டி தசலுத்த தநரிடும்.

9. 2020ஆம் ஆண்டில், ASEAN கூட்டமைப்புக்கு தமலமை வகிக்கும் நாடு எது?
அ. தொய்லொந்து
ஆ. வியட்நொம் 
இ. சிங்கை்பூொ்
ஈ. ைிலிை்பைன்ஸ
்
 ASEAN கூட்டமைப்பின் தமலவர் பதவி, ஆண்டுததாறும் அந்தக் கூட்டமைப்பின் உறுப்புநாடுகளுக்கு
அவர்களின் ஆங்கிலப்தபயர்களின் அகர வரிமசப்படி வழங்கப்படும். 2020ஆம் ஆண்டில், வியட்நாம்
ASEAN கூட்டமைப்பின் தமலவராக உள்ளது. தமலவராக உள்ள நாடு ASEAN உச்சிைாநாடு, ASEAN
ஒருங்கிமைப்புக்குழு ைற்றும் அதுசார்ந்த உச்சிைாநாடுகளுக்கு தமலமைதாங்குகிறது. கடந்த 2019ஆம்
ஆண்டுக்கான ASEAN கூட்டமைப்பின் தமலவராக தாய்லாந்து இருந்தது. அண்மையில், தைய்நிகர்
ASEAN சிறப்பு உச்சிைாநாட்டிற்கும், COVID-19 தநாய்த்ததாற்றிலிருந்து மீள்வது குறித்த ASEAN+3
சிறப்பு உச்சிைாநாட்டிற்கும் வியட்நாம் தமலமைதாங்கியது.

10.

COVID-19 தநாய்த்ததாற்றுக்கு இமடதய சமீபத்தில் நாடாளுைன்றத் ததர்தமல நடத்திய நாடு எது?

அ. தொய்லொந்து
ஆ. வியட்நொம்
இ. கதன் ககொொியொ 
ஈ. லொமவொஸ
்
 COVID-19 தநாய்த்ததாற்றுக்கு இமடதய, ததன் தகாரியா, அண்மையின் அந்நாட்டின் நாடாளுைன்றத்
ததர்தமல நடத்தியது. இதன்மூலம், COVID-19 தநாய்த்ததாற்று ததாடங்கியதிலிருந்து, ததர்தமல
நடத்திய முதல் நாடாக ததன் தகாரியா ைாறியது. தகாரிய தநாய் கட்டுப்பாடு ைற்றும் தடுப்பு மையத்தின்
கூற்றுப்படி, ததர்தல் நாளன்று, ததன்தகாரியாவில் COVID-19 தநாய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த
ைக்களின் எண்ணிக்மக 10,564 ஆகும். பிற வாக்காளர்கள் வாக்களித்து தவளிதயறிய பிறகு, சுயைாக
தனிமைப்படுத்திக்தகாண்ட குடிைக்கள் வாக்களிக்க அனுைதிக்கப்பட்டனர்.
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1. ‘Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction – தலைகீழ் படியெடுத்தல் பைபடிவ ய

ொதித் யதொடர்

விலை’ என்பது எந்த ந ொக்கத்திற்கொக பென்படுத்தப்படுகிறது?
் உற்பத்திப் பபாருட்களள பாதுகாத்தல்
அ. வேளாண
ஆ. COVID – 19 வ ாய்த்பதாற்று பாிவ ாதளை முளற 
இ. பேப்ப ிளலளய ாிபாா்க்கும் முளற
் டறிதல்
ஈ. தடுப்பூ ி கண
 இந்திெொவில், SARS-CoV-2 லவரஸ் / COVID-19 ந ொய்த்யதொற்லறச் ந ொதிக்க Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction (RT - PCR) பரிந ொதலை முலற பென்படுத்தப்படுகிறது. இது, இறக்குமதி
ய ய்ெப்பட்ட எந்திரங்கலைப் பென்படுத்தி ந ொதலைகலை நமற்யகொள்ளும், விலை அதிகம் பிடிக்கும்
ஒரு ந ொதலை முலறெொகும். நமலும், மொதிரி எடுக்கப்பட்டபின் முடிலவப்யபறுவதற்கு குலறந்தபட் ம்
ஐந்து மணிந ரம் ஆகும்.
 தற்நபொது, COVID-19 ந ொய்த்யதொற்று உள்ைதொ என்பலத 2 மணி ந ரத்திநைநெ உறுதிப்படுத்தக்
கூடிெ, குலறந்த ய ைவிைொை, COVID-19 யதொற்று கண்டறியும் பரிந ொதலை கருவி ஒன்லற, மத்திெ
அறிவிெல் மற்றும் யதொழினுட்பத்துலறயின், நதசிெ முக்கிெத்துவம் வொய்ந்த அலமப்பொை, நகரைத்தின்
திருவைந்தபுரத்திலுள்ை ஸ்ரீ சித்திலரத் திரு ொள் மருத்துவ அறிவிெல் மற்றும் யதொழில்நுட்பக் கழகம்
தெொரித்துள்ைது. COVID-19 ந ொய்த்யதொற்லற உறுதிப்படுத்துவதற்கொை இந்தப் பரிந ொதலை, லவரல்
நியூக்ளிக் அமிைத்தில், ரிவர்ஸ் டிரன்ஸ்கிரிப்நடஸ் மீடிெொ ஆம்பிளிஃபிநகஷன் எைப்படும், முலறலெப்
பென்படுத்தி SARS–COV-2’இல் N மரபணுலவக் கண்டறியும்.
 மத்திெ அறிவிெல் மற்றும் யதொழினுட்பத்துலற நிதியுதவியுடன் தெொரிக்கப்பட்ட, “Chitra Gene LAMP-N”
எைப் யபெரிடப்பட்டுள்ை இந்தப் பரிந ொதலைக் கருவி , SARS-COV-2 N மரபணுலவ மிகக்குறிப்பொக
கண்டறிெவல்ைது.

2.அண்லமயில்

திறந்துலவக்கப்பட்ட, “PUSA தூய்லமெொக்கல் மற்றும் கிருமிநீக்க சுரங்கப்பொலத’லெ

உருவொக்கிெ ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் எது?
அ. டாடா அடிப்பளட ஆராய் ் ி ிறுேைம்
ஆ. அகா்கா் ஆராய் ் ி ிறுேைம்
இ. வத ிய உயிாிமருத்துே மரபணுத்பதாகுதியியல் ிறுேைம்
் ஆராய் ் ி ிறுேைம் 
ஈ. இ ் திய வேளாண
 புது தில்லியில் உள்ை இந்திெ நவைொண் ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் (ICAR) தூய்லமெொக்கல், கிருமி நீக்கச்
சுரங்க லடபொலதலெ உருவொக்கியுள்ைது. கொைொல் அழுத்தி வழலை மற்றும் தண்ணீலர யவளிவரச்
ய ய்து லககழுவுதல், சுரங்க

லடபொலதயில் இருபது வி ொடிகளுக்கு கிருமி ொசினிலெ புலகெொக

யவளியிடுதல் ஆகிெை இக்கிருமிநீக்கல் ய ெல் யதொகுப்பில் உள்ைடங்கும். இச்சுரங்க லடபொலதயில்
சுகொதொரத்துலற பரிந்துலரத்துள்ைபடி சிறந்த கிருமி ொசிெொை, “Quaternary Ammonium Compounds”
0.045% அடர்த்தியில் பென்படுத்தப்படுகின்றை.
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ொெத்து இரொஜ் ஆைது மூகத்தலைலமகளுக்கு பயிற்சி

அளிப்பதற்கொக, எந்தப் பன்ைொட்டு அலமப்பின் பிரொந்திெ அலுவைகத்துடன் கூட்டிலைந்துள்ைது?
அ. உலக லோழ்ேு அளமப்பு
ஆ. UNICEF 
இ. உலக ேங்கி
் அளமப்பு
ஈ. உணேு மற்றும் வேளாண
 நதசிெ ஊரக வைர்ச்சி நிறுவைம் மற்றும் பஞ் ொெத்து இரொஜ் (NIRDPR) ஆைது UNICEF லைதரொபொத்
கை அலுவைகத்துடன் கூட்டிலைந்துள்ைது. NIRDPR மற்றும் UNICEF ஐதரொபொத் கை அலுவைகத்தின்
தகவல்யதொடர்பு வை பிரிவு ஆகிெலவ பஞ் ொெத்து இரொஜ் நிறுவைங்கள், சுெ உதவிக்குழுக்கள், நதசிெ
ந லவத் திட்டத்தின் அதிகொரிகள் மற்றும் தன்ைொர்வைர்களுக்கு தூய்லமெொக இருத்தல் மற்றும் மூக
டவடிக்லககலை நமற்யகொள்வதற்கொை இலைெவழி திட்டத்லத உருவொக்கியுள்ைை.

4.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கொை கொர்ட்ைர் டிஜிட்டல் பணியிட ஆய்வின்படி, மிகத்திறலமெொை Gen Z

பணிெொைர்களுடன் உைகின் மிகவும் டிஜிட்டல் திறலமவொய்ந்த ொடு எது?
அ. ீைா
ஆ. ஐக்கிய அபமாிக்க ாடுகள்
இ. இ ் தியா 
ஈ. பாகிஸ
் தாை்
 Gartner 2019 டிஜிட்டல் பணியிட ஆய்வின்படி, உைகின் மிகவும் டிஜிட்டல் திறலமவொய்ந்த

ொடொக

இந்திெொ உள்ைது. டிஜிட்டல் யதொழில்நுட்பங்கலைப் பென்படுத்தி புதிெ திறன்கலைக் கற்க விரும்பும்
மிகப்யபரிெ Gen Z யதொழிைொைர்கள் இந்திெொவில்தொன் அதிகைவு உள்ைைர். ஆய்வின்படி, இந்திெொவில்
67% டிஜிட்டல் யதொழிைொைர்கள் எந்திர கற்றல், ய ெற்லக நுண்ைறிவு (AI) மற்றும் இலைெ உைகம்
நபொன்ற வைர்ந்துவரும் யதொழில்நுட்பங்கள் தங்கள் ய ெல்திறலை அதிகரிக்கின்றை எைக் கருதிைர்.
இந்திெொலவத் யதொடர்ந்து ஐக்கிெ நபரரசும் (UK) ஐக்கிெ அயமரிக்க ொடுகளும் (USA) உள்ைை.

5.

2020-21ஆம் பயிரொண்டில், எந்த விவ ொெப்யபொருலை 298.3 மில்லிென் டன்ைொக உற்பத்தி ய ய்ெ

நவண்டும் எை நவைொண் அலமச் கம் இைக்கு நிர்ையித்துள்ைது?
அ. உணேு தாைியங்கள் 
் பணய் ேித்துக்கள்
ஆ. எண
இ. கரும்பு
ஈ. பருத்தி
 கொயைொளிக்கொட்சிவழி

லடயபற்ற கொரிப் பருவ பயிர்கள் குறித்த நதசிெ மொ ொட்டில், 2020-21ஆம்

பயிரொண்டில் உைவு தொனிெங்கலை உற்பத்தி ய ய்வதற்கொை இைக்லக நவைொண் அலமச் கம்
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நிர்ையித்தது. இவ்விைக்கொைது, 2019-20ஆம் பயிரொண்டில் உற்பத்திய ய்ெப்பட்ட 291.95 மில்லிென்
டன் உற்பத்திலெவிட 2 தவீதம் அதிகமொகும்.
 வழக்கமொை பருவமலழ குறித்த இந்திெ வொனிலை ஆய்வுலமெத்தின் முன்கணிப்லபப் பின்பற்றி
இவ்விைக்கு அதிகரிப்பு ய ய்ெப்பட்டுள்ைது. அரிசி மற்றும் நகொதுலம உற்பத்திக்கொை இைக்கு முலறநெ
117.5 மில்லிென் டன் மற்றும் 106.5 மில்லிென் டன் எை நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ைது.

6.

Order Books, Inventories & Capacity Utilisation Survey (OBICUS) என்பது எந்த இந்திெ நிறுவைத்தொல்

டத்தப்படும் ஒரு முதன்லம கைக்யகடுப்பொகும்?
அ. இ ் திய பங்கு & பத்திர பாிோ்த்தளை ோாியம்
ஆ. இ ் திய ாி ா்ே் ேங்கி 
இ. வத ிய பங்கு ்

் ளத

ஈ. இ ் திய பதாழிலகங்கள் கூட்டளமப்பு
 Order Books, Inventories and Capacity Utilisation Survey (OBICUS) என்பது இந்திெ ரி ர்வ் வங்கிெொல்
டத்தப்படும் ஒரு முதன்லம கைக்யகடுப்பொகும். 2008 முதல் ரி ர்வ் வங்கிெொல் டத்தப்படும் இந்தக்
கைக்யகடுப்பு, உற்பத்தித்துலறயில் கொைொண்டுக்யகொருமுலற டத்தப்படும் கைக்யகடுப்பொகும்.
 அண்லமயில், ரி ர்வ் வங்கி, 2020 ஜைவரி-மொர்ச் கொைத்திற்கொை OBICUS கைக்யகடுப்பின் 49ஆவது
சுற்லற யதொடங்கிெது. புதிதொகப் யபறப்பட்ட பணிப்புகள், நதங்கியுள்ை பணிப்புகள் குறித்த தகவல்கலை
இந்தக் கைக்யகடுப்பு ந கரிக்கிறது. இந்த அண்லமெ கைக்யகடுப்பின்படி, திறன் பென்பொடு மற்றும்
யபறப்பட்ட புதிெ பணிப்புகள் ஆகிெ இரண்டும் குலறந்துள்ைை.

7.இந்திெ

யமன்யபொருள் யதொழில்நுட்ப பூங்கொக்கலை அடிப்பலடெொகக்யகொண்ட சிறு IT பிரிவுகளின் 4

மொத வொடலகலெ அரசு தள்ளுபடி ய ய்துள்ைது. இந்திெ யமன்யபொருள் யதொழில்நுட்ப பூங்கொக்கள், எந்த
அலமச் கத்தின்கீழ் இெங்கும் ஒரு தன்ைொட்சி ங்கமொகும்?
அ. மைித ேள வமம்பாட்டு அளம ் கம்
ஆ. அறிேியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அளம ் கம்
இ. தகேல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அளம ் கம்
ஈ. மிை்ைணு மற்றும் தகேல் பதாழில்நுட்ப அளம ் கம் 
 COVID-19 யபரும் பரவல் விடுத்துள்ை

வொல்கலையும், அலதத்யதொடர்ந்த யபொது முடக்கத்லதயும்

கருத்தில்யகொண்டு, இந்திெ யமன்யபொருள் யதொழில்நுட்ப பூங்கொக்களில் (STPI) ய ெல்படும் சிறு தகவல்
யதொழில்நுட்ப நிறுவைங்களுக்கு வொடலக ய லுத்துவதிலிருந்து நிவொரைமளிக்கும் முடியவொன்லற
மத்திெ அரசு எடுத்துள்ைது.
 01.03.2020 முதல் 30.06.2020 வலர, அதொவது தற்நபொது வலர 4 மொத கொைத்துக்கு, ொட்டில் உள்ை
இந்திெ யமன்யபொருள் யதொழில்நுட்ப பூங்கொ (STPI) வைொகங்களில் ய ெல்படும் இந்நிறுவைங்களுக்கு,
வொடலக தள்ளுபடி அளிக்க மின்ைணு மற்றும் தகவல் யதொழில்நுட்ப அலமச் கம் முடிவு ய ய்துள்ைது.
இந்திெ அரசின் மின்ைணு மற்றும் தகவல் யதொழில்நுட்ப அலமச் கத்தின் கீழ் ய ெல்படும் இந்திெ
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யமன்யபொருள் யதொழில்நுட்ப பூங்கொவுக்கு ொயடங்கிலும் 60 லமெங்கள் உள்ைை. 4 மொத கொைத்துக்கு
இந்நிறுவைங்களுக்கு அளிக்கப்படும் வொடலக தள்ளுபடியின் மதிப்பு நதொரொெமொக `5 நகொடிெொகும்.

8.

‘யபய்யபய் - Feifei’ என்பது எந்த விலைெொட்டு நிகழ்வுக்கொை சின்ைமொகும்?

அ. வகாளடகால ஒலிம்பிக்
ஆ. ஆ ிய ேிளளயாட்டுகள்
இ. ஆ ிய பாராலிம்பிக் ேிளளயாட்டு 
ஈ. உலக ேிளளயாட்டு


ொன்கொவது ஆசிெ பொரொலிம்பிக் நபொட்டிகளுக்கொை சின்ைம், ‘யபய்யபய்’ மீபத்தில் யவளியிடப்பட்டது.
இந்நிகழ்வு, 2022 அக்நடொபர் முதல் சீைொவின் ைொங்க்ந ொவில்

டத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. ஆசிெ

பொரொலிம்பிக் குழுமத்தின் தலைவரின் கூற்றுப்படி, இச்சின்ைத்தின் வடிவம் லிெொங்சு கைொச் ொரத்தில்
விவரிக்கப்பட்டுள்ை, ‘யதய்வீகப்பறலவ’லெ அடிப்பலடெொகக்யகொண்டு உருவொக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தச்
சின்ைத்தின் யபெரில் இடம்யபற்றுள்ை முதல் ‘யபய்’ பறப்பலதயும், இரண்டொவது ‘யபய்’ விலைெொட்டு
வீரர்களின் மைவலிலமலெயும் குறிக்கிறது.

9. உைகைொவிெ

நிதிெ (WWF) இந்திெொவின் சுற்றுச்சூழல் கல்வித்திட்டத்தின் புதிெ தூதரொக நதர்வு

ய ய்ெப்பட்டுள்ைவர் ெொர்?
அ. ேிராட் வகாலி
ஆ. மவக ் திர ிங் வதாைி
இ. ேிஸ
் ே ாதை் ஆை ் த் 
ஈ. P V ி ் து
 புகழ்யபற்ற இந்திெ

துரங்க விலைெொட்டு வீரரும், ஐந்து முலற உைக

துரங்க

ொம்பிெனுமொை

விஸ்வ ொதன் ஆைந்த், உைகைொவிெ நிதிெ (WWF) இந்திெொவின் சுற்றுச்சூழல் கல்வித் திட்டத்தின்
புதிெ தூதரொக நதர்வுய ய்ெப்பட்டுள்ைொர். WWF இந்திெொ, இந்திெொவில் அதன் 50 ஆண்டுகொை இருப்பு
மற்றும் பொதுகொப்லபக் யகொண்டொடுகிறது.


ொடு முழுவதும் உள்ை பள்ளிக்குழந்லதகள், இலைஞர்கள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் கல்வி
மற்றும் விழிப்புைர்லவ வழங்குவலத இது ந ொக்கமொகக் யகொண்டுள்ைது. இந்தத் திட்டம்,

ொடு

முழுவதும் 50 இைட் த்துக்கும் நமற்பட்ட பள்ளிக் குழந்லதகலை உள்ைடக்கியுள்ைது.

10.ஏப்.17 அன்று அனு

ரிக்கப்பட்ட டப்பொண்டு (2020) உைக ஹீநமொபிலிெொ ொளுக்கொை கருப்யபொருள்

என்ை?
அ. Leaving No One Behind
ஆ. Get + Involved 
இ. Work + Together
ஈ. Know About Haemophilia
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 மரபணுக்களில் ஏற்படும் பொதிப்பின் கொரைமொக இரத்தம் உலறெொலம (Haemophilia) ந ொய்
உண்டொகிறது. அதொவது X குநரொநமொந ொம் பொதிக்கப்படும்நபொது இந்ந ொய் ஏற்படுகிறது. இந்ந ொெொல்
பொதிக்கப்பட்நடொர்க்கு கொெநமற்பட்டொல் இரத்தக்கசிவு இருந்துயகொண்நடயிருக்கும், குருதி உலறெொது.
 இந்த ந ொய் ஆண்களுக்கு மட்டுநம ஏற்படும். இரத்தம் உலறெொத ந ொெொளிகளிலடநெ விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்துவதற்கொக, உைக இரத்தம் உலறெொலம கூட்டலமப்பு நிறுவப்பட்டது. இந்த அலமப்பின்
நிறுவைரொை பிரொங்க் யகையபல்லின் பிறந்த ொைொை ஏப்.17ஆம் நததிநெ, உைக இரத்தம் உலறெொலம
ொைொக அறிவிக்கப்பட்டு கலடபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. “Get + Involved” என்பது டப்பொண்டில் (2020)
வரும் இந் ொளுக்கொை கருப்யபொருைொகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பத்து

நிமிடங்களில் முடிவைத் தெரிவிக்கும் உலகின் முெலாைது COVID-19 ந ாய்த்தொற்று இரத்ெப்

பரிந ாெவைவை ெைது பைணிகளுக்காக அறிமுகம் த ய்துள்ள பன்ைாட்டு விமாை நிறுைைம் எது?
அ. சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ
்
் டரஸ
ஆ. குவரண
் ஏர்வவஸ
்
இ. எமிவேட்ஸ
் 
ஈ. ANA ஆை் நிப்பரன் ஏர்வவஸ
்
 மத்திை கிழக்கு பிராந்திைத்தின் மிகப்தபரிை விமாைநிறுைைமாை எமிநரட்ஸ், துபாயிலிருந்து புறப்படும்
பைணிகளுக்காக 10 நிமிடங்களில் முடிவைத் தெரிவிக்கும் உலகின் முெல் COVID-19 (தகாதராநைா)
குருதிப்பரிந ாெவைவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ாட்வடவிட்டு தைளிநைற விரும்பும் தைளி ாட்டு

குடிமக்களுக்காக, இம்மாெத்திலிருந்து குறிப்பிடத்ெக்க எண்ணிக்வகயிலாை பைணிகள் விமாைங்கள்
அவ்விமாை நிறுைைத்ொல் இைக்கப்படவுள்ளை. துபாயின் சுகாொரப் பணிைாளர்களால் விமாை
நிறுைைத்திநலநை இந்ெ விவரைாை இரத்ெ பரிந ாெவைகள் டத்ெப்படுகின்றை.

2.நீட்டிக்கப்பட்ட தபாது முடக்கம் குறித்ெ உள்துவற அவமச்

கத்தின் அண்வமை ைழிகாட்டுெல்களின்படி,

எந்தெந்ெ பகுதிகளில் இைங்கும் தொழிற் ாவலளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது?
அ. பபருநகேப் பகுதிகள்
ஆ. நகர்ப்புறம்
இ. புறநகர் பகுதிகள்
ஈ. கிேரமப்புற பகுதிகள் 
 2020 நம.3 ைவர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள தபாதுமுடக்கம் குறித்து திருத்ெப்பட்ட ைழிகாட்டுெல்கவள மத்திை
உள்துவற அவமச் கம் அண்வமயில் அறிவித்ெது. இந்ெ ைழிகாட்டுெல்களின்படி ைானூர்தி, இரயில்
தமட்நரா இரயில், நபருந்துகள், ைாடவகயுந்து நிறுைைங்கள் ஆகிைைற்றின் ந வைகள் ெற்காலிகமாக
நிறுத்ெப்படுகின்றை. இருப்பினும், மா கராட்சி &

கராட்சி எல்வலக்கு தைளிநை கிராமப்புறங்களில்

இைங்கும் தொழிற் ாவலகளுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்ெத் தொழிற் ாவலகள்
மூக விலகல் மற்றும் சுகாொரம்

ார்ந்ெ

டைடிக்வககவள பராமரிக்க நைண்டிைது அைசிைமாகும்

எை உள்துவற அவமச் கம் நகட்டுக்தகாண்டுள்ளது.

3.

COVID-19 ந ாய்த்தொற்றின் தபரும்பரைலுக்கு இவடநை ைழங்கப்பட்டுள்ள ைழிகாட்டுெல்களின்படி,

எச் ட்டத்தின்கீழ் தபாது இடங்களில் எச்சில் உமிழ்ைது அபராெம் விதிக்குமளவுக்கு ெண்டவைைாகிறது?
அ. சுற்றுச்சூழை் பரதுகரப்பு சட்டம், 1996
் லமச் சட்டம், 2005 
ஆ. வபரிடர் வமைரண
இ. கரற்று (மரசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பரடு) சட்டம், 1987
ஈ. பதரற்று வநரய்கள் சட்டம், 1897
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 நம.3 ைவர தபாது முடக்கம் நீட்டிப்பு த ய்ைப்பட்டது அறிவிக்கப்பட்ட பின்ைர், உள்துவற அவமச் கம்,
மீபத்தில் திருத்ெப்பட்ட ைழிகாட்டுெல்கவள தைளியிட்டது. நபரிடர் நமலாண்வமச் ட்டம், 2005’இன்
பிரிவு 51 (b)’இன்கீழ் ாடு முழுைதும் தபாது இடங்களில் எச்சில் உமிழ்ைது ெண்டவைக்குரிை குற்றமாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெ உத்ெரவுகவளப் பின்பற்ற மறுப்நபாருக்கு ஓராண்டு சிவறத்ெண்டவை
அல்லது அபராெம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம். பீகார், உத்ெரபிரநெ ம், ஹரிைாைா உள்ளிட்ட
பல்நைறு மாநிலங்களில் புவகைற்ற புவகயிவலப் தபாருட்களின் விற்பவைக்கும், தபாது இடங்களில்
எச்சில் உமிழ்ைெற்கும் ந ர்த்து ெவட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுபாைம், குட்கா மற்றும் புவகயிவல
விற்பவைக்கும் முற்றிலும் ெவட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

4.அண்வமயில் எந்ெ உயிரிைத்தில், பிறிதொரு ைவகைாை தகாநராைா தீநுண்மம் இருப்பவெ இந்திை
மருத்துை ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) கண்டறிந்ெது?
அ. பன்றி
ஆ. பவளவரை் 
இ. கரை்நலட
ஈ. புைி
 இந்திை மருத்துை ஆராய்ச்சிக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சிைாளர்கள், மீபத்தில் இரு தைவ்நைறு தைளைால்
இைங்களில் பிறிதொரு ைவகவைச் ார்ந்ெ தகாநராைா வைரஸ் இருப்பவெ கண்டறிந்துள்ளைர்.
ெமிழ் ாடு, புதுச்ந ரி, நகரளா மற்றும் ஹிமாச் லப்பிரநெ ம் ஆகிை மாநிலங்களில் காணப்படும் இரு
தைவ்நைறு தைளைால் இைங்களில், ‘தைளைால் தகாநராைா வைரஸ் (Bt-CoV)’ என்ற இந்ெப் புதிை
ைவக தகாதராநைா வைரஸ் காணப்படுகிறது. அநெநைவள, இந்ெ வைரஸ், மனிெர்களுக்கு ந ாவை
ஏற்படுத்தும் என்பெற்காை எந்ெ ஆொரமும் இல்வல எை இந்திை மருத்துை ஆராய்ச்சி இெழில்
தைளியிடப்பட்ட ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.அண்வமயில் ஏப்.15 அன்று, எந்ெ மாநிலத்தின் 73ஆைது உெை திைம் தகாண்டாடப்பட்டது?
அ. அருணரச்சைப் பிேவதசம்
ஆ. ஹிமரச்சைப் பிேவதசம் 
இ. அஸ
் ஸரம்
ஈ. சிக்கிம்
 ‘சிம்லா குன்றுகள் மாநிலங்கள்’ மற்றும் ‘ ான்கு பஞ் ாப் தெற்கத்திை மாநிலங்கள்’ எை அவழக்கப்பட்ட
28 சுநெ அரசுகவள ஒருங்கிவணத்து, கடைட 1948 ஏப்ரல் 15 அன்று ஹிமாச் லப்பிரநெ மாநிலம்
உருைாக்கப்பட்டது. அம்மாநிலம் உருைாக்கப்பட்டவெ நிவைவுகூரும் ைவகயில் ஒவ்நைார் ஆண்டும்
ஏப்ரல்.15 அன்று, ‘ஹிமாச் ல ாள்’ தகாண்டாடப்படுகிறது. ஹிமாச் லப் பிரநெ மாநிலம் முென்முெலில்
1956ஆம் ஆண்டில் ஒரு யூனிைன் பிரநெ மாக ைவகப்படுத்ெப்பட்டது. பின்ைர், கடந்ெ 1971ஆம் ஆண்டில்
இந்திைாவின் பதிதைட்டாைது மாநிலமாக அது உருைாக்கப்பட்டது. ஹிமாச் லப் பிரநெ மாநிலத்தின்
முெல் முெலவமச் ர் டாக்டர் ைஷ்ைந்த் சிங் பர்மர் ஆைார்.
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ாங்கத்ொல் நிைமிக்கப்பட்ட குழுதைான்று, அண்வமயில், ‘நெசிை மதிப்பீட்டாளர்களின் நிறுைைம்’

என்றதைான்வற நிறுவுைெற்கு முன்தமாழிந்ெது. இந்ெக் குழுவின் ெவலைர் ைார்?
அ. சக்திகரந்த தரஸ
்
ஆ. மன்வமரகன் சிங்
இ. இேகுேரம் ேரஜன்
ஈ. M S சரஹூ 
 மதிப்பீட்வட

ஒழுங்குபடுத்துைெற்கும்

நமம்படுத்துைெற்கும்

ஒரு

நிறுைை

கட்டவமப்பிலாை

டைடிக்வககவள பரிந்துவரப்பெற்காக இந்திை அரசு, 2019 ஆகஸ்ட் மாெத்தில் நிபுணர்கள் குழுவை
அவமத்ெது. இக்குழுவிற்கு இந்திை திைால் ைாரிைத்தின் ெவலைர் M S ாஹூ ெவலவமொங்கிைார்.
அண்வமயில் இந்ெக்குழு, “ைவரவு மதிப்பீட்டாளர்கள் மந ாொ, 2020”ஐ

மர்ப்பித்ெநொடு, நெசிை

மதிப்பீட்டாளர்களின் நிறுைைத்வெ நிறுவுைெற்கும் பரிந்துவரத்ெது. முன்தமாழிைப்பட்ட நிறுைைத்வெ
அவமப்பெற்கு மத்திை தபருநிறுைைங்கள் விைகார அவமச் கமும் பரிந்துவரத்துள்ளது.

7.மதிப்புமிக்க, ‘அரபு புவைகவெக்காை பன்ைாட்டுப் பரிவ

’ தைன்ற அப்துலூஹாப் ஐத ள, எந் ாட்வடச்

ந ர்ந்ெைராைார்?
அ. எகிப்து
ஆ. சூடரன்
இ. அை்ஜீ ரியர 
ஈ. ஈேரக்
 அல்ஜீரிை எழுத்ொளர் அப்துலூஹாப் ஐத ள, “The Spartan Court” என்ற அைரது புவைகவெக்காக
மதிப்புமிக்க, “அரபு புவைகவெகளுக்காை பன்ைாட்டுப்பரிசு”க்குத் நெர்வுத ய்ைப்பட்டுள்ளார். இந்ெப்
பரிசுக்கு, ஐக்கிை நபரரசின் புக்கர் பரிசு அறக்கட்டவள ஆெரைளிக்கிறது மற்றும் அபுொபியின் கலா ார
மற்றும் சுற்றுலாத்துவற நிதியுெவி த ய்கிறது. இந்ெப் பரிசுக்காை தைற்றிைாளர், இவணைைழியில்
அறிவிக்கப்பட்டார். அந்ெ அறிவிப்பின்படி, ஐத ள, $50,000 அதமரிக்க டாலர் மதிப்பிலாை பரிசிவைப்
தபறுைநொடு, அந்நூவல ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபைர்ப்பெற்காை உெவிவையும் தபறுைார்.

8.

COVID-19 ந ாய்த்தொற்வற எதிர்த்துப்நபாராடுைெற்காக, உலக லைாழ்வு அவமப்பின் (WHO) எந்ெ

ந ாய்க்கண்காணிப்பு ைவலைவமப்வப பைன்படுத்துைெற்கு இந்திை சுகாொர அவமச் கமும் WHOஉம்
முடிவுத ய்துள்ளை?
அ. மவைரியர
ஆ. இளம்பிள்லளவரதம் 
இ. கரசவநரய்
ஈ. தட்டம்லம
 COVID-19 ந ாய்த்தொற்வற எதிர்த்துப்நபாராடுைெற்காக உலக லைாழ்வு அவமப்பின் (WHO) நெசிை
இளம்பிள்வளைாெ (நபாலிநைா) கண்காணிப்பு ைவலைவமப்பு மற்றும் அெனுடன் தொடர்புவடை களப்
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லைாழ்வு

அவமப்பும் (WHO) முடிவுத ய்துள்ளை.
 நெசிை இளம்பிள்வளைாெ கண்காணிப்பு ைவலைவமப்பின் குழு உறுப்பிைர்கள், இளம்பிள்வளைாெ
ஒழிப்பு த ைல்பாட்டின்நபாது ொங்கள் தபற்ற முந்வெை அனுபைத்திலிருந்து ெகைல்கவளயும் சிறந்ெ
வடமுவறகவளயும் பகிர்ந்துதகாள்ைென்மூலம் ெங்களது நமலாை ஆெரவை ைழங்குைார்கள். கா
ந ாய் மற்றும் புறக்கணிக்கப்பட்ட தைப்பமண்டல ந ாய்களின் ந ாய்த்ெடுப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும்
ஒழிப்பிற்கும் உலக லைாழ்வு அவமப்பின் களப் பணிைாளர்கள் உெவுைார்கள்.

9.

மூக விலகல் & லைாழ்வு வடமுவறகவள ஊக்குவிப்பெற்காக, அர ாங்கத்ொல் ான்றளிக்கப்பட்ட

சில்லவற ைணிக கவடகளின் தபைர் என்ை?
அ. மக்கள் அங்கரடிகள்
ஆ. சுேக்ஷர அங்கரடிகள் 
இ. பரேத் அங்கரடிகள்
ஈ. இைக்குவன் அங்கரடிகள்
 ‘சுரக்ஷா அங்காடிகள்’ என்ற தபைரில் இந்திைா முழுைதும் சில்லவற ைணிக கவடகவள அவமப்பெற்கு
இந்திை அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கடுவமைாை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாொரஞ் ார்ந்ெ டைடிக்வககவளப்
பின்பற்றுைென்மூலம் மக்களுக்கு அத்திைாைசிை தபாருட்கள் மற்றும் ந வைகவள இந்ெ அங்காடிகள்
ைழங்குகின்றை. அண்வமயில்,

ாட்டின் 12 முன்ைணி நுகர்நைார் தபாருட்கள் உற்பத்திைாளர்கள்,

‘சுரக்ஷா அங்காடி’கவள இைக்குைெற்காக அர ாங்கத்துடன் கூட்டிவணந்துள்ளைர்.
 இந்நிறுைைங்கள், சில்லவற அங்காடிகவள

ான்றளிக்கப்பட்ட தூய்வமைாை சில்லவற விற்பவை

நிவலைங்களாக மாற்றுைெற்கு நெவைைாை அறிவுவரகவள ைழங்கும். இவ்ைங்காடிகள், ‘ஆநராக்ை
ந து’ த ைலிக்கும் இணக்கமாக இருக்கும்.

10.

COVID-19 ந ாய்த்தொற்றுக்கு இவடநை டந்ெ நெசிை ட்டமன்றத் நெர்ெலில், தென்தகாரிைாவின்

அதிபராக மீண்டும் நெர்ந்தெடுக்கப்பட்டைர் ைார்?
அ. மூன் வஜ–இன் 
ஆ. கிம் ஜரங்–உன்
இ. கிம் வஜ ரிவயரங்
ஈ. நுவயன் பூ ட்ேரங்
 COVID-19 ந ாய்த்தொற்றுக்கு இவடநை, தென் தகாரிைா, அண்வமயின் அந் ாட்டின் ாடாளுமன்றத்
நெர்ெவல டத்திைது. வடதபற்ற நெர்ெலில், ெற்நபாவெை அதிபர் மூன் நே-இன் ெவலவமயிலாை
ஆளும் ேை ாைகக்கட்சி மிகப்தபரிை தைற்றிதபற்று ஆட்சிவைத் ெக்கவைத்துக்தகாண்டிருக்கிறது.
இந்ெத் நெர்ெலின் ைாக்களிப்பு ெவீெம் 66.2% ஆக இருந்ெது. அது 1992 முெல் அந் ாட்டில் வடதபற்ற
எந்ெதைாரு நெர்ெல் ைாக்களிப்பு ெவீெத்வெயும்விட அதிகமாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இணையவழி குற்றங்களுக்கு வழிககோலக்கூடிய எந்த இணையவழி சந்திப்பு மென்ம

ோருணை ெத்திய

உள்துணற அணெச்சகம் ோதுகோப் ோக யன் டுத்துெோறு அறிவுறுத்தியுள்ைது?
அ. ஸ
் கைப்
ஆ. ஜூம் 
இ. டுய ோ
ஈ. மீ ட்
 தனிந ர்கள் ஜூம் (ZOOM) இணையவழி சந்திப்புத்தைத்ணத, ோதுகோப் ோகப் யன் டுத்துவது குறித்து,
ெத்திய உள்துணற அணெச்சகத்தின்கீழ் மசயல் டும் இணையமவளி ஒருங்கிணைப்பு ணெயம் (Cyber
Coordination Centre - CyCord), அறிவுணை ஒன்ணற மவளியிட்டுள்ைது.
 அைசு அதிகோரிகள், அலுவலர்கள் அலுவலக கநோக்கங்களுக்கோக யன் டுத்தக்கூடிய தைம் இதுவன்று
என இந்த அறிவிப்பில் கூறப் ட்டுள்ைது. இவ்வறிவுறுத்தல் ஆவைம், இந்திய கணிப்ம ோறி அவசைகோல
ெறுமெோழி குழு (Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In)) மவளியிட்ட முந்ணதய
அறிவுணைகணைக் குறிப்பிட்டிருப் கதோடு, ஜூம்

ோதுகோப் ோன தைம் அன்று என்றும் கூறியுள்ைது.

தனிப் ட்ட யன் ோடுகளுக்கோக, இந்தத் தைத்ணதப் யன் டுத்த விரும்பும் தனி ந ர்களுக்கு, ோதுகோப்பு
அளிப் தற்கோக இவ்விதிமுணறகள் வழங்கப் ட்டுள்ைன.

2. ‘Assess

Koro Na’ என் து எந்த இந்திய ெோநிலம் / யூனியன் பிைகதசத்தில் மசயல் டுத்தப் டும் ஒரு

புதிய மசயலியோகும்?
அ. மைோரோஷ்டிரோ
ஆ. யைரளோ
இ. புது தில்லி 
ஈ. ஒடிசோ
 தில்லி அைசோங்கம், ‘Assess Koro Na’ என்ற ஒரு புதிய மசயலிணய அறிமுகப் டுத்தியுள்ைது. இந்தப்புதிய
மசயலிணய யன் டுத்தி, வீடு வீடோகச் மசன்று ஆய்வு கெற்மகோள்ளுெோறு அதன் அதிகோரிகளுக்கு அது
அறிவுறுத்தியுள்ைது. இந்த ஆய்வு, குறிப் ோக COVID-19 கநோய்த்மதோற்று கட்டுப் ோட்டு ெண்டலங்களில்
கெற்மகோள்ைப் டுகிறது. கெலும், இந்தச் மசயலியின்மூலம் கசகரிக்கப் ட்ட நிகழ்கநை தகவல்கணைக்
மகோண்டு, எந்மதந்த கட்டுப் ோட்டு ெண்டலங்களுக்கு அவசை ஊர்தி ெற்றும் ெருத்துவ உ கைைங்கள்
கதணவப் டும் என் ணத விணைந்து முடிமவடுக்கவியலும்.

3.நோடடங்கிற்கு இணடகய விணைவில் அழுகிப்க

ோகக்கூடிய விவசோய உற் த்திப்ம ோருட்கணை, சிறப் ோன

முணறயில் மகோண்டுமசல்வதற்கோன க ோக்குவைத்து வசதிணய ஆக்குதற்கோக கவைோண் அணெச்சகத்தோல்
அறிமுகம்மசய்யப் ட்டுள்ை அணலக சி மசயலியின் ம யர் என்ன?
அ. ைிருஷி உபைோோ்

ஆ. ைிருஷி ரக்ஷோ

இ. ைிசோன் ரத் 

ஈ. ைிசோன் ரக்ஷோ
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 ெத்திய கவைோண் ெற்றும் உழவர்கள் நலத்துணற அணெச்சர் நகைந்திை சிங் கதோெர், விவசோயிகள்
நலனுக்கோக, ‘கிசோன் ைத்’ என்ற அணலக சி மசயலிணயத் மதோடங்கிணவத்தோர். கதசிய தகவலியல்
ணெயம் உருவோக்கியுள்ை இந்தச்மசயலி, விவசோய ெற்றும் கதோட்டக்கணல உற் த்திப் ம ோருள்கணைக்
மகோண்டுமசல்வதற்கோக முதல்நிணல ெற்றும் இைண்டோம் நிணல க ோக்குவைத்து வோகனங்கணைத்
கதடும் விவசோயிகள் ெற்றும் வணிகர்களுக்குப் ம ரிதும் யன் டும். சமீ த்தில், இகத கநோக்கத்திற்கோக
நோடு தழுவிய ஓர் அணழப்பு ணெயமும் மதோடங்கப் ட்டது.

4.கதசிய கவைோண்ணெ & ஊைக வைர்ச்சி வங்கி (NABARD), இந்திய சிறு மதோழில்கள் கெம்

ோட்டு வங்கி

(SIDBI) ெற்றும் கதசிய வீட்டுவசதி வங்கி (NHB) ஆகியவற்றுக்கு `50,000 ககோடி சிறப்பு ெறுநிதியளிப்பு
மதோகுப்ண வழங்கிய அணெப்பு எது?
அ. உலை வங்ைி
ஆ. ஆசி வளோ்ச்சி வங்ைி
இ. இந்தி ோிசோ்வ் வங்ைி 
ஈ. ஆசி உட்ைட்டகமப்பு & முதலீ ட்டு வங்ைி
 கதசிய கவைோண்ணெ & ஊைக வைர்ச்சி வங்கி (NABARD), இந்திய சிறு மதோழில்கள் கெம் ோட்டு வங்கி
(SIDBI), கதசிய வீட்டு வசதி வங்கி (NHB) க ோன்ற அகில இந்திய நிதி நிறுவனங்களுக்கு `50,000
ககோடி அைவுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிதியுதவி வழங்கவுள்ைது. ம ோருைோதோை மநருக்கடி ஏற் ட்டுள்ை
இச்சூழ்நிணலயில், இந்த நிதியுதவி நோட்டில் ைப்புழக்கத்ணத அதிகரிக்க உதவும். பிைோந்திய கிைோெப்புற
வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் ெற்றும் நுண்கடன் நிறுவனங்களுக்கு ெறுநிதியளிப் தற்கோக கதசிய
கவைோண்ணெ & ஊைக வைர்ச்சி வங்கிக்கு `25,000 ககோடியும், கடன் வழங்குவதற்கோக இந்திய சிறு
மதோழில்கள் கெம் ோட்டு வங்கிக்கு `15,000 ககோடியும், வீட்டு நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஆதைவளிக்கும்
விதெோக கதசிய வீட்டு வசதி வங்கிக்கு `10,000 ககோடியும் வழங்கப் டவுள்ைது.

5.எந்த இந்திய

நிறுவனம் கெற்மகோண்ட கோலோண்டு ஆய்வில், வணிக நம்பிக்ணகக் குறியீடு (Business

Confidence Index) மவளியிடப் ட்டது?
அ. NITI ஆய ோை்
ஆ. யதசி ப ன்போட்டு பபோருளோதோர ஆரோ ் ச்சி ைழைம் 
இ. போோ்கவ ோளோ் ஆரோ ் ச்சி அறை்ைட்டகள
ஈ. பபோதுை்பைோள்கை ஆரோ ் ச்சி கம ம்
 இந்தியோவின் முன்னணி ம ோருைோதோை ெதியுணையகெோன கதசிய யன் ோட்டு ம ோருைோதோை ஆைோய்ச்சி
கழகெோனது ஒரு கோலோண்டு ஆய்ணவ நடத்தி வணிக நம்பிக்ணகக் குறியீட்ணட மவளியிடுகிறது.
அண்ணெயில், கடந்த ெோர்ச் ெோதத்தில் நடத்தப் ட்ட அதன் சமீ த்திய கோலோண்டு வணிக நம்பிக்ணகக்
குறியீட்ணட அது மவளியிட்டுள்ைது. இந்த ஆய்வின் டி, 1998ஆம் ஆண்டு ஏற் ட்ட ஆசிய நிதி மநருக்கடி
நிணலக்குப் பின்னர், இந்தக் குறியீட்டு எண் 77.3 ஆக சரிந்துள்ைது. இந்தக் குறியீட்டு எண்ைோனது
மூன்றோவது கோலோண்டில் 111.2 ஆக இருந்தது.
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து இந்தியோவின் எந்த நிதி நிறுவனத்தின் ம ோருைோதோை ஆைோய்ச்சி அறிக்ணகயோகும்?

அ. இந்தி ோிசோ்வ் வங்ைி
ஆ. போரத ஸ
் யடட் வங்ைி 
இ. இந்தி பங்கு & போிவோ்த்தகன வோோி ம்
் கம மற்றும் ஊரை வளோ்ச்சி வங்ைி
ஈ. யதசி யவளோண


ோைத ஸ்கடட் வங்கி சமீ த்தில் தனது முதன்ணெ ம ோருைோதோை ஆைோய்ச்சி அறிக்ணகயோன, ‘Ecowrap’இன்
அண்ணெய திப்ண மவளியிட்டது. இவ்வறிக்ணகயின் டி, நடப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் மெோத்த
உள்நோட்டு உற் த்தியின் வைர்ச்சி 1.1 சதவீதெோகக் குணறயக்கூடும். COVID-19 கநோய்த்மதோற்று இந்திய
ம ோருைோதோைத்தில் ஏற் டுத்திய எதிர்ெணறயோன தோக்ககெ வைர்ச்சி விகிதம் குணறந்ததற்கோன முக்கிய
கோைைெோகும். 2019-20ஆம் நிதியோண்டுக்கோன வைர்ச்சி விகிதம் 4.1 சதவீதெோக ெதிப்பிடப் ட்டுள்ைது
என் ணதயும் இந்த அறிக்ணக எடுத்துக்கோட்டுகிறது.

7.இந்தியோவின் முன்னணி தோனியங்கு வோகன உற்

த்தியோைைோன TVS கெோட்டோர் கம்ம னி லிமிமடட்,

எந்தப் பிை லெோன ஈருருளி உற் த்தி நிறுவனத்ணத விணலக்கு வோங்கியுள்ைது?
அ. Triumph
ஆ. Norton 
இ. Jawa
ஈ. Victory
 இந்தியோவின் முன்னணி தோனியங்கு வோகன உற் த்தியோைைோன TVS கெோட்டோர் கம்ம னி லிமிமடட்,
அண்ணெயில், 122 ஆண்டுகள் ழணெவோய்ந்த பிரிட்டிஷ் ஈருருளி உற் த்தியோைைோன நோர்டன் (Norton)
கெோட்டோர்ணசக்கிள்ஸ் (UK) லிட் நிறுவனத்ணத விணலக்கு வோங்கியது. சிங்கப்பூரில் உள்ை TVS’இன்
மவளிநோட்டு துணை நிறுவனத்திற்கும் நோர்டன் கெோட்டோர் ணசக்கிள்களுக்கும் இணடகய சமீ த்தில்
ணகமயழுத்திடப் ட்ட மசோத்து மகோள்முதல் ஒப் ந்தத்தின் டி, நோர்டன் நிறுவனம் ெற்றும் அதனுடன்
மதோடர்புணடய அணனத்து துணை நிறுவனங்களும் வோங்கப் ட்டுள்ைன.

8.

COVID-19 கநோய்த்மதோற்று கோைைெோக அண்ணெயில் கோலெோன அ ோ கியோரி, எந்த ஆப்பிரிக்க நோட்டு

அதி ரின் தணலணெ உதவியோைைோக இருந்தோர்?
அ. எைிப்து
ஆ. லிபி ோ
இ. அல்ஜீ ோி ோ
ஈ. கநஜீ ோி ோ 
 ணநஜீரியோ அதி ரின் தணலணெ உதவியோைைோக ணியோற்றிய அ ோ பியோரி COVID-19 கநோய்த்மதோற்று
கோைைெோக சமீ த்தில் கோலெோனோர். இவர் அந்நோட்டின் மிகவும் சக்திவோய்ந்த ந ர்களுள் ஒருவைோகக்
கருதப் டுகிறோர். கெலும், அவர், ணநஜீரிய அதி ர் முகெது புகோரியின் அதிகோைப்பூர்வ ஆகலோசகைோகவும்
ணியோற்றி வந்தோர். அதி ரின் மசய்தித்மதோடர் ோைர் அவைது ெைைத்ணத உறுதிப் டுத்தியுள்ைோர்.
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கநோய்த்மதோற்று ைவலோல், 2020ஆம் ஆண்டில் ஆசியோ 0 சதவீத அைவுக்கு வைரும் எனக்

குறிப்பிட்டுள்ை ன்னோட்டு நிதி நிறுவனம் எது?
அ. உலை வங்ைி
ஆ. பன்னோட்டு பசலோவணி நிதி ம் 
இ. ஆசி வளோ்ச்சி வங்ைி
ஈ. ஐை்ைி நோடுைள் அகவ
 COVID-19 கநோய்மதோற்று

ைவலின் கோைைத்தினோல், நடப் ோண்டில் (2020) ஆசிய பிைோந்தியத்தின்

வைர்ச்சி சுழியெோக இருக்கும் என ன்னோட்டுச் மசலோவணி நிதியம் அண்ணெயில் அறிவித்துள்ைது.
கடந்த அறு தோண்டுகளில் இதுதோன் மிகவும் கெோசெோன வைர்ச்சியோக இருக்கும் என அந்த நிறுவனம்
குறிப்பிட்டுள்ைது. இந்த ெதிப்பீடு, “COVID-19 Pandemic and the Asia-Pacific Region: Lowest Growth
Since the 1960s” என்ற தணலப்பில் அதன் வணலப்பூவில் மவளியிடப் ட்டுள்ைது.
 நடப்பு நிதியோண்டில் இந்திய நோட்டின் வைர்ச்சி விகிதம் 1.9 சதவீதெோக இருக்கும் என ன்னோட்டுச்
மசலோவணி நிதியம் அண்ணெயில் ெதிப்பிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது

10.ஏப்ைல்.18 என்று மகோண்டோடப்

ட்ட 2020 உலக ோைம் ரிய நோளுக்கோன கருப்ம ோருள் என்ன?

அ. Universal Heritage, Unique Heritage
ஆ. Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility 
இ. Rural Landscapes
ஈ. Heritage Sites and Tradition
 உலமகங்கிலும் கலோசோை ோைம் ரியத்ணத கெம் டுத்துவதற்கோக ஒவ்கவோர் ஆண்டும் ஏப்ைல்.18 அன்று
உலக ோைம் ரிய நோள் (Heritage Day) அனுசரிக்கப் டுகிறது. இக்மகோண்டோட்டங்களுக்கு, ன்னோட்டு
நிணனவுச்சின்னங்கள் ெற்றும் தைங்கள் கழகம் (ICOMOS) தணலணெதோங்குகிறது. ஏப்.18’ஐ ோைம் ரிய
நோைோகக் மகோண்டோடுவதற்கோன ICOMOS’இன் முன்மெோழிவு, 1983ஆம் ஆண்டில் UNESCO அணெப் ோல்
ஏற்றுக்மகோள்ைப் ட்டது. “ கிைப் ட்ட கலோசோைங்கள், கிைப் ட்ட ோைம் ரியம், கிைப் ட்ட ம ோறுப்புைர்வு”
என் து நடப் ோண்டில் (2020) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்ம ோருைோகும்.
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