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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘தேசிய ICH பட்டியலை’ வெயிட்டுள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ. பாதுகாப்பு அமைச்சகை் 

ஆ. உள்துமை அமைச்சகை் 

இ. கலாச்சார அமைச்சகை்  

ஈ. நிதி அமைச்சகை் 

 இந்தியாவின் வெளிப்படாே கைாச்சார பாரம்பரியத்தின் தேசியப்பட்டியலை மத்திய கைாச்சார 

அலமச்சர் (ேனி வபாறுப்பு) பிரகைாத் சிங் பதடல் புது தில்லியில் வெளியிட்டார். வெளிப்படாே கைாச்சார 

பாரம்பரிய மரபுகளின் பிரத்தயக களஞ்சியத்லே இந்தியா ேன்னகத்தே வகாண்டுள்ளோகவும், அதில் 

பதின்மூன்லை மானுட குைத்தின் வெளிப்படாே கைாச்சார பாரம்பரியமாக ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் 

மற்றும் பண்பாட்டு அலமப்பு (UNESCO) அங்கீகரித்துள்ளோகவும் அப்தபாது அெர் வேரிவித்ோர்.  

 இந்தியாவின் பல்தெறு மாநிைங்களில் உள்ள பைேரப்பட்ட வெளிப்படாே கைாச்சார பாரம்பரியத்தின் 

கூறுகலளப்பற்றிய விழிப்புணர்லெ தேசிய மற்றும் பன்னாட்டளவில் உருொக்குெதும், அெற்றின் 

பாதுகாப்லப உறுதிவசய்ெதுதம இேன் தநாக்கமாகும். 

2.தமட்டர்ஹான் மலை அலமந்துள்ள கண்டம் எது? 

அ. ஆசியா 

ஆ. ஐரராப்பா  

இ. வட அமைாிக்கா 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

 தமட்டர்ஹான் மலையானது ஆல்ப்ஸ் மலைத்வோடரில், 4478 மீட்டர் உயரத்தில் அலமந்துள்ள ஒரு 

புகழ்வபற்ை மலையாகும். ஆல்ப்ஸின் மிகவுயர்ந்ே சிகரங்களுள் ஒன்ைான இது, சுவிச்சர்ைாந்து மற்றும் 

இத்ோலி ஆகிய 2 ஐதராப்பிய நாடுகளுக்கு இலடயில் அலமந்துள்ளது. COVID-19 தநாய்த்வோற்றுக்கு 

எதிரான தபாராட்டத்தில் ஒற்றுலமலய வெளிக்காட்டும் தநாக்கில், சுவிச்சர்ைாந்தின் தமட்டர்ஹான் 

மலையுச்சியில் இந்திய மூெர்ணக்வகாடியின் படம் ஒளிரச்வசய்யப்பட்டது. 

 COVID-19 தநாய்த்வோற்லை எதிர்வகாண்டுெரும் பல்தெறு உைக நாடுகளின் தேசியக்வகாடிகலள 

தமட்டர்ஹான் மலையுச்சியில் அந்நாட்டின் ஒளியியல் கலைஞர் வெர்ரி ஹாப்ஸ்வடடர் ஒளிரச்வசய்து 

ெருகிைார். அவ்ெலகயில் தமட்டர்ஹான் மலையுச்சியில் இந்திய தேசியக்வகாடி ஒளிரச்வசய்யப்பட்டது. 

3. ‘Team Mask Force’ என்ை பரப்புலரலயத் வோடங்கியுள்ள இந்திய விலளயாட்டு கூட்டலமப்பு எது? 

அ. ஹாக்கி இந்தியா   ஆ. இந்திய கிாிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாாியை்  

இ. இந்திய பாட்ைிண்டன் சங்கை் ஈ. அகில இந்திய மடன்னிஸ் சங்கை் 
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 இந்திய கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு ொரியமானது (BCCI) வபாதுவிடங்களில் முகக்கெசம் அணிெேன் 

முக்கியத்துெம் குறித்து ‘Team Mask Force’ என்ை விழிப்புணர்வு பரப்புலரலயத் வோடங்கியுள்ளது. 

முன்னோக, இந்ேப் பரப்புலரலயத் வோடங்குெதுகுறித்து BCCI டுவீட் வசய்ேதோடு, ஆதராக்கிய தசது 

வசயலிலய பதிவிைக்கம் வசய்யுமாறு மக்கலள ெலியுறுத்தியது. சச்சின் வடண்டுல்கர், விராட் தகாலி, 

மித்ோலி இராஜ் உள்ளிட்ட பிரபை இந்திய கிரிக்வகட்டாளர்கள் இடம்வபறும் காவணாளிலயயும் அது 

வெளியிட்டுள்ளது. முகக்கெசங்கலளப் பயன்படுத்துெது குறித்து இது மக்களுக்கு அறிவுறுத்துகிைது. 

4.அண்லமயில் ஒத்திலெக்கப்பட்ட UNESCO உைக பாரம்பரியக் குழுமத்தின் 44ஆெது அமர்வு, முேலில் 

எந்ே நாட்டில் நடத்துெேற்கு திட்டமிடப்பட்டது? 

அ. அசா்மபஜான் 

ஆ. சீனா  

இ. பிரரசில் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

 UNESCO உைக பாரம்பரியக் குழுமத்தின் 44ஆெது அமர்வு, வோடக்கத்தில், ெூன் 29 முேல் ெூலை 9 

ெலர, சீனத்தின் புஜியான் மாகாணத்தின் ேலைநகரமான புதொவில் நடத்ே திட்டமிடப்பட்டிருந்ேது. 

சீன கல்வி அலமச்சகத்தின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, 44ஆெது அமர்வு ஒத்திலெக்கப்பட்டுள்ளது. 

COVID-19 (வகாதரானா) தநாய்த்வோற்றின் பாதிப்லபயடுத்து இந்ே ஒருமித்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒத்திலெக்கப்பட்ட அமர்வின் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. 

5.ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஏப்ரல் 19 அன்று வகாண்டாடப்படும் ஒரு சிைப்பு நாதளாடு வோடர்புலடய மனிே 

உடலின் இரண்டாெது மிகப்வபரிய உள்ளுறுப்பு எது? 

அ. இதயை் 

ஆ. கமணயை் 

இ. கல்லீரல்  

ஈ. நுமரயரீல் 

 கல்லீரல் வோடர்பான தநாய்கள் குறித்ே விழிப்புணர்லெ பரப்புெேற்காக, ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஏப்.19 

அன்று உைகம் முழுெதும் உைக கல்லீரல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கல்லீரல், மனிே உடலின் 

இரண்டாெது மிகப்வபரிய உறுப்பும், வசரிமான அலமப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியும் ஆகும். தோலுக்கு 

அடுத்து இது இரண்டாெது மிகப்வபரிய உறுப்பாகும். 2018ஆம் ஆண்டில், சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநை 

அலமச்சகம், தேசிய கல்லீரல் அழற்சி கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்தியது. இது, இந்தியாவில் 

கல்லீரல் அழற்சி தநாலயத் ேடுப்பலேயும் கட்டுப்படுத்துெலேயும் தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

6.அண்லமயில் மத்திய அரசால் உருொக்கப்பட்ட சுகாோரப்பணியாளர்கள் மற்றும் ேன்னார்ெைர்கள் 

குறித்ே நாடு ேழுவிய ேரவுத்ேளத்தின் வபயர் என்ன? 

அ. Bharat Warriors  ஆ. COVID Warriors  

இ. Health Warriors  ஈ. COVID Fighters 
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 இந்திய அரசு, சமீபத்தில், சுகாோரப் பணியாளர்கள் மற்றும் ேன்னார்ெைர்களின் விெரம் அடங்கிய ஒரு 

நாடு ேழுவிய ேரவுத்ேளத்லே, ‘COVID ொரியர்ஸ்’ என்ை வபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. COVID-19 

தநாய்த்வோற்லை வெல்ெேற்கு கிலடக்கக்கூடிய மனிேெளங்கலள திைம்பட நிர்ெகிப்பலே இந்ேத் 

ேரவுத்ேளம் தநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது. 

 மாநிை மற்றும் மாெட்டம் ொரியாக மனிேெளங்கள் கிலடக்கப்வபறுெதுடன் ேலைலம அதிகாரிகளின் 

வோடர்பு விெரங்களும் இந்ேத் ேரவுத்ேளத்தில் கிலடக்கப்வபறுகின்ைன. இத்ேகெல்கலள எந்ேவொரு 

மாநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரதேசத்திலிருந்தும் அணுகவியலும். 

7.பன்வமாழியத்லேக் வகாண்டாடுெேற்காக ஐ.நா அலெ வமாழி நாட்கலளக் வகாண்டாடுகிைது. ஏப்.20 

எந்ே வமாழியின் நாளாக வகாண்டாடப்படுகிைது? 

அ. அரபி 

ஆ. சீனை்  

இ. ஆங்கிலை் 

ஈ. பிமரஞ்சு 

 அரபி, சீனம், ஆங்கிைம், பிவரஞ்சு, ருஷ்ய மற்றும் ஸ்பானிய ஆகிய ஆறு உத்திதயாகபூர்ெ வமாழிகலள 

ஐ.நா அலெ வகாண்டுள்ளது. இது, அலனத்து வமாழிகளுக்கும் பன்வமாழியத்லேக் வகாண்டாடுேற்கும் 

அலெயில் உள்ள அலனத்து வமாழிகளின் பயன்பாட்லட ஊக்குவிப்பேற்கும் சிைப்பு நாட்கலளக் 

வகாண்டாடுகிைது. 1946ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா’இன் அதிகாரப்பூர்ெ வமாழியாக சீனவமாழி நிறுெப்பட்டது.  

 ஏப்ரல் 20 சீனவமாழி நாளாக வகாண்டாடப்படுகிைது. சீன வமாழியின் எழுத்துக்கலள கண்டுபிடித்ேெர் 

எனக்கூைப்படும் காங்ஜிக்கு மரியாலே வசலுத்துெேற்கும் அஞ்சலி வசலுத்துெேற்கும் சீன நாளின் தேதி 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டுள்ளது. சீன நாட்டு மக்கள், காங்ஜிலய நிலனவுகூரும் ெலகயில் குயூ நாலளக் 

வகாண்டாடுகிைார்கள். 

8. COVID-19 தநாய்த்வோற்லை லகயாளுெேற்காக உருொக்கப்பட்ட சமூக சலமயைலைகளுக்கும் 

சமூக ேங்குமிடங்களுக்கும் நிைக்குறியீடு இட்டுள்ள (geotag) முேல் இந்திய மாநிை அரசு எது? 

அ. ரகரளா 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தர பிரரதசை்  

 சமூக சலமயைலைகளுக்கும், சமூக ேங்குமிடங்களுக்கும் நிைக்குறியீடு இட்டுள்ள நாட்டின் முேைாெது 

மாநிைமாக உத்ேரபிரதேச மாநிைம் மாறியுள்ளது. இம்மாநிைம் ேனது 7,368 சமூக சலமயைலைகளுக் 

-கும், சமூக ேங்குமிடங்களுக்கும் நிைக்குறியீடு இட்டுள்ளது. இலெ, மாநிைத்தின் 75 மாெட்டங்களில் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன. இலெ உள்நாட்டு சமூகம் மற்றும் பல்தெறு அரசு சாரா நிறுெனங்களுடன் 

இலணந்து உருொக்கப்பட்டுள்ளன. கூகிள் ெலரபடத்தில் உள்ள இருப்பிடங்கலள ஒருங்கிலணக்க, 

கூகிள் நிறுெனத்துடன் உ.பி மாநிைம் கூட்டுதசர்ந்துள்ளது. 
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9.வசய்தி உள்ளடக்கத்திற்காக ஊடகங்களுக்கு கூகிள் மற்றும் தபஸ்புக் நிறுெனங்கள் பணஞ்வசலுத்ே 

ஆலணயிட்டுள்ள நாடு எது? 

அ. அமைாிக்கா 

ஆ. கனடா 

இ. ஆஸ்திரரலியா  

ஈ. மஜா்ைனி 

 ஆஸ்திதரலியாவின் வபாருளாோர அலமச்சகம் அறிவித்ேபடி, ஆஸ்திதரலிய ஊடகங்கள் ேயாரிக்கும் 

வசய்திகலள கூகிள் மற்றும் தபஸ்புக் ஆகிய வோழில்நுட்ப நிறுெனங்கள் ேங்களது ேளங்களில் 

பயன்படுத்ே அவ்வூடக நிறுெனங்களுக்கு கட்டணம் ெழங்குமாறு ஆஸ்திதரலியா அவ்விரு நிறுென 

-ங்கலளயும் தகாரவுள்ளது. நாட்டின் தபாட்டி சீராக்கியான ஆஸ்திதரலிய தபாட்டி மற்றும் நுகர்தொர் 

ஆலணயம், இந்ே நிபந்ேலனலய முலையாக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. COVID-19 

தநாய்த்வோற்று காரணமாக விளம்பர ெருொய் சரிந்ேலே அடுத்து இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

10.மின்சார (திருத்ேம்) மதசாோவின் அண்லமய ெலரவின் பின்னணியில், ECEA எலேக்குறிக்கிைது? 

அ. Electricity cum Enforcement Agency 

ஆ. Electricity Contract Enforcement Authority  

இ. Engineering cum Electricity Authority 

ஈ. Engineering cum Enforcement Authority 

 உரிலமயியல் நீதிமன்ைத்தின் அதிகாரத்துடன் மின்சார ஒப்பந்ே அமைாக்க ஆலணயத்லே (ECEA) 

அலமக்க முற்படும் மின்சார (திருத்ே) மதசாோவின் ெலரலெ மத்திய எரிசக்தி அலமச்சகம் 

முன்வமாழிந்துள்ளது. மின்னுற்பத்தி நிறுெனங்கள் மற்றும் விநிதயாக நிறுெனங்கள் இலடதயயான 

மின் வகாள்முேல் ஒப்பந்ேம் வோடர்பான தமாேல்கலளத் தீர்க்க இது முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. இது, 

கடந்ே 2014ஆம் ஆண்டு முேல் முன்வமாழியப்பட்டுெரும் நான்காெது ெலரவு மதசாோ ஆகும்.  

 புதுப்பிக்கத்ேக்க ெளங்களிலிருந்து மின்னுற்பத்திலய தமம்படுத்துெேற்காக, இவ்ெலரவு மதசாோவில் 

தேசிய புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்திக் வகாள்லகயும் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு திறந்து மைக்கப்பட்ட சுபன்சிரி ஆற்றின் மீதான பாலம், எந்த இந்திய 

ைாநிலம் / யூனியன் பிரததசத்தில் அமைந்துள்ளது? 

அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. அருணாச்சல பிரதேசம்  

ஈ. ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

 அருணாச்சல பிரததச ைாநிலத்தின் தைல் சுபன்ஸ்ரீ ைாைட்டத்தில் பாய்ந்ததாடும் சுபன்ஸ்ரீ ஆற்றின்மீது 

அமைந்துள்ள உத்திசார் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த ஒரு பாலம், அண்மையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அம்ைாநில 

முதல்ைர் தபைா கந்துைால் திறந்துமைக்கப்பட்டது. மிகவும் நலிைமடந்த நிமலயில் இப்பாலம் இருந்த 

காரணத்தினால், இதன் ைழியான தபாக்குைரத்தும் தமட சசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பாலத்தின் 

புனரமைப்பு, ARUNAK திட்டத்தின்கீழ், எல்மலப்புறச் சாமலகள் அமைப்பால் நிமறதைற்றப்பட்டுள்ளது. 

2.ைக்களுக்கு இமணயைழி ைருத்துை தசமைமய ைழங்குைதற்காக, ‘MedCords’ என்னும் உடல்நலப் 

பரைாரிப்பு துளிர் நிறுைனத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ள ைாநில அரசு எது? 

அ. தகரளம் 

ஆ. ஒடிசா 

இ. இராஜஸ்ோன்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 சபாதுைக்களுக்கு இமணயைழி ைருத்துை தசமைமய ைழங்குைதற்காக இராஜஸ்தான் ைாநில அரசு 

‘MedCords’ என்னும் உடல்நலப்பரைாரிப்பு துளிர் நிறுைனத்துடன் கூட்டிமணந்துள்ளது. இராஜஸ்தான் 

ைாநில ைக்களுக்கு ஆயு ைற்றும் தசகத் சதி என்ற சசயலியின் ஊடாக இமணயைழியில் ைருத்துை 

ஆதலாசமன & ைருந்துகமள ைழங்க இந்நிறுைனம் தயாராகவுள்ளது. ைாநிலத்தின் 7 ைாைட்டத்மத 

உள்ளடக்கியுள்ள இந்தச் தசமை, விமரவில் ைாநிலம் முழுைதும் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது. 

3.  COVID-19 தநாய்த்சதாற்று இல்லாத நாட்டின் முதல் இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ. சிக்கிம் 

ஆ. தகாவா  

இ. அருணாச்சல பிரதேசம் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

 தகாைா ைாநில முதலமைச்சரின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, COVID-19 தநாய்த்சதாற்று இல்லாத 

நாட்டின் முதல் ைாநிலைாக தகாைா ைாறியுள்ளது. அம்ைாநிலத்தில், COVID-19 தநாய்த்சதாற்றால் 7 தபர் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். தற்தபாது அவ்தைழ்ைரும் அந்தநாய்த்சதாற்றிலிருந்து குணைமடந்துள்ளதாக 

அம்ைாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 ஏப்ரல் 23 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 அந்தநாயாளிகமள பரிதசாதித்து பார்த்ததில், COVID-19 தநாய்த்சதாற்றுக்கு எதிர்ைமறயான முடிவு 

ைந்திருந்ததபாதிலும், சதாடர்கண்காணிப்பிற்காக அைர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். தகாைா 

ைாநிலத்திற்குப்பிறகு, சகாதரானா பாதிப்பில்லாத ஒரு பசுமையான ைாநிலைாக ைணிப்பூர் உள்ளது. 

4.இந்திய குடியரசுத்தமலைர் இராம்நாத் தகாவிந்தின் சசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள, சபாதுத்துமற 

நிறுைனங்கள் ததர்வு ைாரியத்தின் தமலைராகவும் உள்ள இந்திய அதிகாரி யார்? 

அ. P K மிஸ்ரா 

ஆ. நிருதபந்ேிர மிஸ்ரா 

இ. கபில்தேவ் ேிாிபாேி  

ஈ. இராஜீவ் ககளபா 

 குடியரசுத்தமலைர் இராம்நாத் தகாவிந்தின் புதிய சசயலராக கபில்ததவ் திரிபாதி நியமிக்கப்படுைதாக 

பணியாளர் நலத்துமற அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 1980ஆம் ஆண்டு அஸ்ஸாம்-தைகாலயா 

ைாநிலங்களில் IAS அதிகாரியாக பணியாற்றிய திரிபாதி பணி ஓய்வுக்குப்பின் சபாது நிறுைனத் ததர்வு 

ைாரியத்தின் தமலைராக இருந்துைருகிறார். ைத்திய அமைச்சரமையின் நியைனக்குழு, திரிபாதிமய 

குடியரசுத்தமலைரின் சசயலராக ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் நியமித்துள்ளது. 

5.அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்துமறயின்கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுைனம் நடத்திய அண்மைய 

ஆய்வில், ஆற்றல் ைாற்ற சாதனங்களில் ஒரு விமனயூக்கிமய உருைாக்குைதற்காக, எந்த நீர்ைாழ் 

உயிரினத்தின் உறுப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

அ. நண்டு 

ஆ. மீன்  

இ. இறால் 

ஈ. ஆமம 

 அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்துமறயின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுைனைான சைாஹாலியில் 

உள்ள நாதனா அறிவியல் ைற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுைனத்தின் அறிவியலாளர்கள், சமீபத்தில், ஆற்றல் 

ைாற்ற சாதனங்கமள உருைாக்குைதற்கு பயன்படும் திறமையான மின்ைாய்-விமனயூக்கிமய 

உருைாக்குைதற்கு மீனின் சசவுள்கள் பயன்படுத்தப்படலாம் எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

 இவ்ைாறு உருைாக்கப்பட்ட சாதனங்கள் விமல ைலிைானமை என்றும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தமை 

என்றும் கூறப்படுகின்றன. கார்பன் (Pt/C) விமனயூக்கியில் ைணிக தநாக்கில் பயன்படுத்தப்படும் 

பிளாட்டினத்மதவிட இது சிறப்பாக சசயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு, அசைரிக்க 

தைதி சங்கத்தின், “கனிை தைதியியல்” இதழில் சைளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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6.ரிசர்வ் ைங்கியின் ைழிைமகக் கடன்களின்கீழ் ைாங்கப்பட்ட கடன்கமள, ைாநில அரசுகள் திருப்பிச் 

சசலுத்துைதற்கான காலைரம்பு என்ன? 

அ. 14 நாட்கள் 

ஆ. ஒரு மாேம் 

இ. மூன்று மாேங்கள்  

ஈ. ஆறு மாேங்கள் 

 2020 ஏப்ரல் முதல் 2020 சசப்டம்பர் ைமரயிலான காலத்திற்கான ைழிைமகக் கடன்களின் (Ways & 

Means Advance) ைரம்மப ̀ 2 இலட்சம் தகாடியாக ைாற்ற இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி முடிவு சசய்துள்ளது. 

முந்மதய ைரம்பான `1.2 இலட்சம் தகாடியிலிருந்து இந்தப் புதிய ைரம்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ைழிைமகக் கடன்கள் என்பது ஒரு ைழிமுமறயாகும். இதன்மூலம், ைாநில அரசுகள் இந்திய ரிசர்வ் 

ைங்கியிடமிருந்து குறுகியகால நிதியுதவிமயப்சபறுகின்றன. இது சபாதுைாக மூன்று ைாதங்களுக்குள் 

ைாநில அரசுகளால் திருப்பிச் சசலுத்தப்படும். தற்காலிக சபாருத்தமின்மைகமள சைநிமலப்படுத்த இந்த 

நிதி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தைலும் அமை, சபாதுைாக சரதபா விகிதத்தில் ைழங்கப்படுகின்றன. 

7.இந்தியாவுக்கு $1 பில்லியன் டாலர் அைசர நிதிமய ைழங்கிய எந்தப் பன்னாட்டு நிதி நிறுைனத்தின் 

ஆளுநர் ைாரியத்தின் ைருடாந்திர கூட்டத்தில் இந்திய நிதியமைச்சர் கலந்துசகாண்டார்? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. புேிய வளா்ச்சி வங்கி  

இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

ஈ. ஆசிய உட்கட்டமமப்பு & முேலீட்டு வங்கி 

 புதிய ைளர்ச்சி ைங்கி ஆளுநர்களின் ஐந்தாைது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் நிர்ைலா சீதாராைன் புது 

தில்லியில் இருந்தைாறு காசணாளிக்காட்சிமூலம் பங்தகற்றார். BRICS நாடுகளால் (பிதரசில் , இரஷ்யா, 

இந்தியா, சீனா, சதன்னாப்பிரிக்கா) கடந்த 2014ஆம் ஆண்டில் புதிய ைளர்ச்சி ைங்கி உருைாக்கப்பட்டது. 

COVID-19 பற்றி இக்கூட்டத்தில் குறிப்பிட்ட அைர், BRICS நாடுகளுக்கு துரிதைாக $5 பில்லியன் டாலர் 

அளவுக்கு உதவிகள் ைழங்க நடைடிக்மக எடுத்தமத பாராட்டினார். 

 COVID-19 தநாய்த்சதாற்மறத் தடுப்பதற்காக இந்தியாவுக்கு 1 பில்லியன் டாலர் அைசரகால உதவியாக 

ைழங்கியதும் இதில் அடங்கும். இந்த ைசதியின்கீழ் ைழங்கும் உதவிமய $10 பில்லியன் டாலர்களாக 

உயர்த்ததைண்டும் என்றும் அைர் அப்தபாது தயாசமன சதரிவித்தார். 

8.ஆண்டுததாறும் ஏப்ரல் 21 அன்று குடிமைப் பணிகள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 1947’இல் தகுதிகாண் 

பருைத்திலிருந்த நிர்ைாக தசமை அதிகாரிகளின் ைத்தியில் உமரயாற்றிய இந்தியத்தமலைர் யார்? 

அ. ஜவஹா்லால் தநரு  ஆ. B R அம்தபே்காா் 

இ. சா்ோா் வல்லபாய் பதடல்  ஈ. லால்பகதூா் சாஸ்ேிாி 
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 1947 ஏப்.21 அன்று இந்தியாவின் முதல் உள்துமற அமைச்சரான சர்தார் ைல்லபாய் பதடல் , தகுதிகாண் 

பருைத்திலிருந்த நிர்ைாக தசமை அதிகாரிகளின் ைத்தியில் உமரயாற்றினார். தில்லியின் சைட்கால்ப் 

ைாளிமகயில் நடந்ததறிய அவ்ைரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உமரநிகழ்த்தலின்தபாது, அரசு ஊழியர்கமள 

“இந்தியாவின் எஃகு சட்டகம்” என அைர் விைரித்தார். இந்நிகழ்மை நிமனவுகூரும் ைமகயில் , நாடு 

முழுைதும் ஒவ்தைார் ஆண்டும் ஏப்.21 அன்று குடிமைப்பணிகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

9.பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புதுமைகளின் பங்கு குறித்த விழிப்புணர்மை ஏற்படுத்துைதற்காக ஐ.நா அமை 

ஏப்.21ஆம் தததிமய எந்த நாளாக கமடப்பிடிக்கிறது? 

அ. உலக பமடப்பாற்றல் மற்றும் புே்ோக்க நாள்  

ஆ. உலக பமடப்பாற்றல் நாள் 

இ. உலக பமடப்பாளா்கள் நாள் 

ஈ. உலக கண்டுபிடிப்பாளா்கள் ேினம் 

 ஒட்டுசைாத்த ைனித ைளர்ச்சியில் பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புதுமைகளின் பங்கு குறித்த விழிப்புணர்மை 

ஏற்படுத்துைதற்காக ஐ.நா அமை ஏப்ரல் 21ஆம் தததிமய உலக பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்க நாள் 

எனக் கமடப்பிடித்துைருகிறது. UNESCO, UNDP & UNOSSC ஆகியமை இமணந்து, “Widening Local 

Development Pathways” என்ற தமலப்பில் சைளியிட்டுள்ள கிரிதயட்டிவ் எக்கனாமி அறிக்மகயின்படி, 

பமடப்பாற்றல் ைற்றும் புத்தாக்கம் ஆகிய இரண்டும், இருபத்சதாராம் நூற்றாண்டில் உலக நாடுகளின் 

சைய்யான சசல்ைைாகும். 

10.ைத்திய சுகாதார அமைச்சகைானது, ‘COVID இந்திய தசமை’ என்ற அதிகாரப்பூர்ை பரிைாற்ற தளத்மத 

எந்த சமூக ஊடகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. வாட்ஸ்அப் 

ஆ. தபஸ்புக் 

இ. டுவிட்டா்  

ஈ. கடலிகிராம் 

 COVID-19 சதாற்றின்தபாது இலட்சக்கணக்கான இந்தியர்களுடன் தநரடி சதாடர்பு அமலைரிமசமய 

ஏற்படுத்தும், ‘COVID இந்திய தசமை’ எனும் பரிைாற்ற தளத்மத, டுவிட்டரில், ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் 

குடும்பநல அமைச்சர் ஹர்ஷ் ைர்தன் சதாடங்கிமைத்தார். தற்தபாமதய COVID-19 தபான்ற சிக்கலான 

சையங்களில், சைளிப்பமடயான மின்னணு ஆளுமகமய உடனுக்குடன் ைழங்குைதும், ைக்களின் 

தகள்விகளுக்கு, அைசியைான பதில்கமள துரிதைாக அளிப்பதும் இம்முயற்சியின் தநாக்கைாகும். 

 இதன்மூலம், ைக்கள் தங்கள் தகள்விகமள ‘COVID இந்திய தசமை’யில் தகட்டு பதில்கமள கிட்டத்தட்ட 

உடதன சபறலாம். ‘COVID இந்திய தசமை’ ஒரு முகப்புப்சபட்டிதபால் பின்னணியில் சசயல்பட்டு அதிக 

அளவிலான சுட்டுமரகமள முமறப்படுத்தி, அைற்மற தீர்க்கக்கூடிய சீட்டுகளாக ைாற்றி, சதாடர்புமடய 

அதிகாரிக்கு உடனடித்தீர்வுக்காக அளிக்கும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘சுஜலாம் சுபலாம் ஜல் சஞ்சய் அபியான்’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரததசத்தின் 

நீர் தசமிப்புத் திட்டமாகும்? 

அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. பிகாா் 

இ. குஜராத்  

ஈ. புது தில்லி 

 தண்ணீர் தசமிப்புத் திறனை அதிகரிக்கும் த ாக்கில், “சுஜலாம் சுபலாம் ஜல் சஞ்சய் அபியான்” என்ற 

திட்டத்னத கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் குஜராத் மாநில அரசு ததாடங்கியது. மனைக்காலத்திற்கு முன்ைர் 

மாநிலத்தின் நீர்நினலகனை ஆைமாக்கும் வனகயில், இந்தத் திட்டத்தின் மூன்றாவது பதிப்னப 

தசயல்படுத்துவதற்கு அம்மாநில முதல்வர் அண்னமயில் ஒப்புதல் அளித்தார். சமூக பங்களிப்பு மற்றும் 

MNREGA ஆகியவற்னறப் பயன்படுத்தி இதற்காை பணிகள் தமற்தகாள்ைப்படவுள்ைை. 

2.தபாலிவுறு  கரங்கள் திட்டத்தின்கீழ், வீட்டில் தனினமப்படுத்தப்பட்ட  பர்கனைக் கண்காணிப்பனத 

த ாக்கமாகக்தகாண்ட, ‘னசயம்’ என்ற திறன்தபசி தசயலினய உருவாக்கியுள்ை  கரம் எது? 

அ. மும்பப 

ஆ. புனே  

இ. செே்பே 

ஈ. பைதராபாத் 

 புதை மா கராட்சியாைது தபாலிவுறு  கரங்கள் திட்டத்தின்கீழ், ‘னசயம்’ என்ற திறன்தபசி தசயலினய 

உருவாக்கியுள்ைது. இது வீட்டில் தனினமப்படுத்தப்பட்டவர்கனை கண்காணிப்பனத த ாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ைது. புவி இருப்பிடங்காட்டி (GPS) ததாழினுட்பத்தின்மூலம் தனினமப்படுத்தப்பட்டவர்களின் 

இருப்பிடத்னத கண்காணித்து அதன்மூலம் அவர்கனை இந்தச் தசயலி கண்காணிக்கிறது. 

 வீடுகளில் தனினமப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்தவாருவரின் திறன்தபசியிலும் இந்தச்தசயலினய நிறுவ அறிவுறு 

-த்தப்பட்டுள்ைது. பயைர்களின்  டமாட்டத்தின் அடிப்பனடயில் அவர்கள் சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் பச்னச 

எை மூன்று வனககளில் வனகப்படுத்தப்படுகின்றைர். 

3. COVID-19 த ாய்த்ததாற்று காரணமாக  ாடடங்கு அமலிலுள்ை இந்நினலயில், அதமசான் அதலக்சா & 

கூகுள் அசிஸ்தடண்டில் அண்னமயில் குரல்வழி வங்கிச்தசனவகனை அறிமுகப்படுத்திய வங்கி எது? 

அ. HDFC வங்கி 

ஆ. பாரத ஸ்னேே் வங்கி 

இ. ICICI வங்கி  

ஈ. YES வங்கி 
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 இந்தியாவின் முன்ைணி தனியார்துனற வங்கியாை ICICI வங்கி, அண்னமயில் தைது AI இயலியாை 

‘iPal’ஐ அதமசான் அதலக்சா மற்றும் கூகிள் அசிஸ்தடண்ட் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கினணப்பதன்மூலம் 

குரல்வழி வங்கிச் தசனவகனை அறிமுகப்படுத்தியது. 

 COVID-19 த ாய்த்ததாற்று காரணமாக  ாடடங்கு அமலுள்ை இந்நினலயில், வாடிக்னகயாைர்களுக்கு 

வங்கிச்தசனவகனைப்தபற உதவுவனத த ாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது இம்முயற்சி. வாடிக்னகயாைர்க 

–ள், அதமசான் அதலக்சா அல்லது கூகிள் அசிஸ்தடண்னட பதிவிறக்கம் தசய்து, அவர்களின் ICICI 

வங்கிக்கணக்னக அதனுடன் இனணக்க தவண்டும். அதன்பின்ைர் வாடிக்னகயாைர்களின் கணக்கு 

மற்றும் வங்கியின் தயாரிப்புகள் குறித்த தகள்விகளுக்கு அந்தப்பயன்பாடுகள் பதிலளிக்கும். 

4.அண்னமயில் காலமாை னலசீனியா கராஸ், எந்த  ாட்டின் முன்ைாள் பிரதமராக இருந்தார்? 

அ. ெிலி 

ஆ. பிஜி  

இ. அா்சஜே்டிோ 

ஈ. நியூெிலாந்து 

 பிஜி  ாட்டின் முன்ைாள் பிரதமராை னலசீனியா கராஸ் (79), அண்னமயில் சுவாவில் காலமாைார். 

ஓசியானிய  ாடாை பிஜியின் ஆறாவது பிரதமராக கடந்த 2000 முதல் 2006 வனர பணியாற்றிைார். 

இவர், தசாதகாதசாதகா துவாட்டா நி தலதவனிவானுவா கட்சியின் நிறுவைராவார். 2006ஆம் ஆண்டு 

அதிகாரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட அவர், ஊைல் குற்றச்சாட்டு காரணமாக சினறயில் அனடக்கப்பட்டார். 

5. ாடடங்கிற்கு இனடதய தபாதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய தபாருட்கனை வைங்குவதற்காக ஜார்க்கண்ட் 

மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்திய திறன்தபசி தசயலியின் தபயர் என்ை? 

அ. COVID னெவக் 

ஆ. ஜாா்கண்ே் னெவக் 

இ. COVID பஜாா் 

ஈ. ஜாா்க்கண்ே் பஜாா்  

 ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலனமச்சர் தேமந்த் தசாரன், “ஜார்கண்ட் பஜார்” என்ற திறன்தபசி தசயலினய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். இது,  ாடடங்கிற்கு இனடதய அம்மாநில தபாதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய 

தபாருட்கனை வைங்குவனதயும், COVID-19 தபரும்பரவனலக் கட்டுப்படுத்துவனதயும் த ாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ைது. இச்தசயிலினய மாநில உணவு, தபாது விநிதயாகம் மற்றும் நுகர்தவார் விவகாரங்கள் 

துனற உருவாக்கியுள்ைது. புலம்தபயர் ததாழிலாைர்களுக்கு `1000 & `2000 நிதியுதவி தபறுவதற்கு 

உதவும், “ஜார்க்கண்ட் சோய்தா” என்ற தசயலினய அம்மாநிலம் ஏற்கைதவ அறிமுகம் தசய்திருந்தது. 

மாநிலக்கூற்றுப்படி, 2 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட ததாழிலாைர்கைால் அச்தசயலி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 
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6.ஐம்பதாவது புவி  ாளின் கருப்தபாருள் என்ை? 

அ. Golden Earth 

ஆ. Earth Day @ 50 

இ. Climate Action  

ஈ. Our Earth; Our Life 

 ஒவ்தவார் ஆண்டும், ஏப்ரல்.22 அன்று புவி  ாைாகக் தகாண்டாடப்படுகிறது. ஐ. ா அனவ இந்த  ானை 

உலக புவித்தாய்  ாைாக அனுசரிக்கிறது.  டப்பாண்டில் (2020) வரும் இந் ாள், உலக புவி  ாளின் 

ஐம்பதாவது ஆண்டு  ாைாகும். ‘Climate Action’ என்பது  டப்பாண்டில் (2020) வரும் இந் ாளுக்காை 

கருப்தபாருைாகும். கடந்த 1970ஆம் ஆண்டு  னடதபற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சுற்றுச்சூைல் ஆதரவு 

தபாராட்டத்தில் சுமார் 20 மில்லியன் அதமரிக்கர்கள் பங்தகற்றைர். அப்தபாதிலிருந்து இந்த  ாள் 

தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  டப்பாண்டு, #EarthDay2020Halt என்ற தபயரில் பல்தவறு கனலஞர்கள் 

இந்தப்தபாராட்டத்தில் பங்தகற்றைர். 

7.வில்லியம் E. தகால்பி விருனத தவன்ற, “Midnight in Chernobyl: The Untold Story of the World’s Greatest 

Nuclear Disaster” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. ொரா M புரூம் 

ஆ. ஆேம் ைிகிே்னபாதம்  

இ. இராவீஷ் குமாா் 

ஈ. மாா்லே் னஜம்ஸ் 

 இங்கிலாந்தில் பிறந்த மூத்த எழுத்தாைர் ஆடம் ஹிகின்தபாதம், “Midnight in Chernobyl: The Untold Story 

of the World’s Greatest Nuclear Disaster” என்ற தைது புகழ்தபற்ற நூலுக்காக மதிப்புமிக்க வில்லியம் 

E. தகால்பி விருனதப்தபற்றுள்ைார். உைவுத்துனற கனதனய அடிப்பனடயாகக்தகாண்ட இந்த நூல், 

$5,000 பரினசப்தபற்றுள்ைது. இதற்கு முன்ைதாக, அதமரிக்க நூலக சங்கத்தின் ஆண்ட்ரூ கார்ைகி 

பதக்கத்னதயும் இந்நூல் தவன்றிருந்தது. இந்த விருது, அதமரிக்க உைவுத்துனற அதிகாரியும் CIA 

இயக்கு ருமாை (1920-1996) வில்லியம் E. தகால்பியின் தபயரால் வைங்கப்படுகிறது. 

8.எந்தப் பன்ைாட்டு ததாழில்நுட்ப நிறுவைத்தின் தனலனமச் தசயலதிகாரியாக (இந்திய தசயல்பாடுகள்) 

தடவிட் லீ நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்? 

அ. னபஸ்புக் 

ஆ. ைூவானவ  

இ. ொம்ெங் 

ஈ. அனமொே் 

 சீைானவச் சார்ந்த பன்ைாட்டு ததாழில்நுட்ப நிறுவைமாை ேூவாதவ, அண்னமயில் தைது இந்திய 

தசயல்பாடுகளுக்காை தனலனமச் தசயலதிகாரியாக தடவிட் லீனய நியமித்தது. முந்னதய தனலனமச் 

தசயலதிகாரியாை தஜ தசன், ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய  டவடிக்னககனை கவனிக்கவுள்ைார். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2020 ஏப்ரல்  24  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 கடந்த 2002இல் ேூவாதவ நிறுவைத்தில் தசர்ந்த தடவிட் லீ, துனணத்தனலவர் (விற்பனை) உட்பட 

இந்திய தசயல்பாடுகளில் பல்தவறு பதவிகளில் பணியாற்றியுள்ைார். அவர் கனடசியாக, கம்தபாடியா 

பிராந்தியத்தின் தனலனமச் தசயலதிகாரியாக பணியாற்றிவந்தார். 

9.உலக பத்திரினக சுதந்திரக் குறியீட்டில் ததாடர்ச்சியாக  ான்காவது முனறயாக முதலிடம் வகிக்கும் 

 ாடு எது? 

அ. சுவிெ்ொ்லாந்து 

ஆ. ெிங்கப்பூா் 

இ. நாா்னவ  

ஈ. சுவீேே் 

 “உலக பத்திரினக சுதந்திர குறியீடு 2020”ஐ அண்னமயில் பாரினைச் சார்ந்த இலாப த ாக்கற்ற 

அனமப்பாை Reporters Sans Frontieres அல்லது எல்னலகள் இல்லாத நிருபர்கள் தவளியிட்டது. 

ஆண்டுததாறும் தவளியிடப்படும் இந்தக்குறியீட்டில், ததாடர்ச்சியாக  ான்காவது முனறயாக  ார்தவ 

முதலிடத்னதப்பிடித்துள்ைது. 180  ாடுகளுள் இந்தியா 142ஆவது இடத்தில் உள்ைது. 2019ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் பத்திரினகயாைர்கள் யாரும் தகானலதசய்யப்படவில்னல என்றாலும்,  ாட்டில் பத்திரினக 

சுதந்திரத்திற்கு எதிராக ததாடர்ந்து எல்னல மீறல்கள்  டந்துள்ைை எை இப்பகுப்பாய்வு கூறுகிறது. 

10.சமீபத்திய தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘West Texas Intermediate’ என்ற தசால் ததாடர்புனடய துனற எது? 

அ. ஏற்றுமதி தபேகள் 

ஆ. கெ்ொ எண்சணய் ெந்பத  

இ. வணிக செயல்முபற அயலாக்கம் 

ஈ. H1B நுபைவு இபெவாபண 

 கச்சா எண்தணயின் ஒரு குறிப்பிட்ட தரமாை ‘West Texas Intermediate’ என்பது நியூயார்க் பங்குச் 

சந்னதயின் (NYMEX) எண்தணய் எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பனடப் தபாருைாகும். பிதரண்ட் கச்சா, 

துபாய் கச்சா மற்றும் WTI கச்சா ஆகியனவ உலக சந்னதயில் எண்தணய்களின் வினலனய நிர்ணயம் 

தசய்யப்பயன்படும் மூன்று முக்கிய வனரயனறகைாகும். வரலாற்றில் முதல்முனறயாக, WTI கச்சாவின் 

தம மாத எதிர்கால ஒப்பந்தத்தின் வினல ஒரு பீப்பாய்க்கு -$37.63 டாலர் என்ற அைவுக்கு சரிந்தது. 

COVID-19 தபரும்பரவல் காரணமாக எண்தணய் ததனவ குனறவாக இருந்ததத இதற்குக் காரணம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஊட்டச்சத்து அடிப்படடயிலான மானியக் கட்டணங்கடை நிர்ணயிப்பதற்கான சமீபத்திய ஒப்புதலுடன், 

ஊட்டச்சத்து அடிப்படடயிலான மானியத் திட்டத்தின்கீழ், எந்த உரம் சசர்க்கப்பட்டுள்ைது? 

அ. அம்மமோனியம் போஸ்மபட்  

ஆ. அம்மமோனியம் நைட்மேட் 

இ. அம்மமோனியம் கும ோநேடு 

ஈ. அம்மமோனியம் சல்மபட் 

 பிரதமர் தடலடமயில் நடடபபற்ற பபாருைாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அடமச்சரடவக் குழு 

கூட்டத்தில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கு பாஸ்சபட், பபாட்டாசியம் உரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அடிப்படடயி 

-லான மானியக் கட்டணத்டத நிர்ணயிக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. இம்மானியத்திட்டத்தின்கீழ், 

அம்சமானியம் பாஸ்சபட் கலப்பு உரத்டதயும் சசர்ப்பதற்கு பபாருைாதார விவகாரங்களுக்கான 

அடமச்சரடவக்குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது. 

 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பாஸ்சபட், பபாட்டாசியம் உரங்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியத்தால் 

ஏற்படும் பசலவு `22,186.55 சகாடி. பாஸ்சபட், பபாட்டாசியம் உரங்கள் மீது, மத்திய அடமச்சரடவக் 

குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ை மானியக்கட்டணம் உர நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

2.மக்கடையும் நிறுவனங்கடையும் இடணயவழி கற்றலுக்காக வைங்கடைப் பங்களிக்க அடழக்கும், 

மனிதவை சமம்பாட்டு அடமச்சகத்தால் பதாடங்கப்பட்ட திட்டத்தின் பபயர் என்ன? 

அ. போேத் வித்யோ 

ஆ. வித்யோ தோன் 2.0  

இ. வித்யோ போேதி 2.0 

ஈ. வித்யோ சம்ோிதி 

 மின்னணு சாதனங்கள்மூலம் கற்றலுக்கான பங்களிப்புகடைப் பபறுவதற்கு, ‘வித்யா தான் 2.0’ என்ற 

சதசிய அைவிலான திட்டத்டத மத்திய மனிதவை சமம்பாட்டுத்துடற அடமச்சர் இரசமஷ் பபாக்ரியால் 

‘நிஷாங்க்’ புது தில்லியில் பதாடங்கிடவத்தார். 

 COVID-19 பாதிப்பின் பதாடர்ச்சியாக உருவாகியுள்ை சூழ்நிடலயில் மாணவர்களுக்கு (பள்ளி மற்றும் 

உயர்கல்வி பயில்சவார்) மின்னணு சாதனங்கள் வழியாகக் கற்பதற்கான பாடங்களுக்கு அதிக 

சதடவ ஏற்பட்டிருக்கும் சூழ்நிடலயில் இந்தத் திட்டம் பதாடங்கிடவக்கப்பட்டுள்ைது. கற்றடல 

சமம்படுத்துவதற்கு பள்ளிகளில் கற்றலுடன், டிஜிட்டல் கல்விடய ஒருங்கிடணக்க சவண்டிய அவசரத் 

சதடவடயக் கருத்தில் பகாண்டும் இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 
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3. COVID-19 சநாய்த்பதாற்றுக்கு எதிராகப் சபாராடும் மருத்துவப் பணியாைர்களுக்கு எதிராக வன்மு 

-டறயில் ஈடுபடும் கயவர்கடை தண்டிக்க முற்படும் அவசர ஆடணயானது, எந்தச் சட்டத்தில் திருத்தம் 

சமற்பகாள்கிறது? 

அ. க ோ ்ந மைோய்  ் சட்டம், 1897  

ஆ. மருத்துவ போது ோப்பு சட்டம் 

இ. இை்திய மருத்துவ  வுன்சில் சட்டம், 1956 

ஈ. சு ோதோேத் கதோழிலோ ோ்  ் போது ோப்பு சட்டம், 1982 

 பகாள்டைசநாய்கள் சட்டம், 1897’இல் திருத்தம் பசய்வதற்கு அவசரச் சட்டத்டதப் பிறப்பிக்க மத்திய 

அடமச்சரடவக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. மருத்துவ சசடவ புரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் 

அவர்களுடடய வசிப்பிட / பணியிட வைாகங்களில் உள்ை பசாத்துகடை பகாள்டைசநாய் தாக்குதல் 

காலத்தில் வன்முடறகளிலிருந்து காப்பாற்றும் சநாக்கில் இந்த அவசரச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த அவசரச்சட்டத்டத அமல்படுத்த இந்தியக் குடியரசுத்தடலவர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைார். மருத்துவ 

அலுவலர்களுக்கு எதிரான வன்முடறகளில் ஈடுபடுவடத தண்டடனக்குரிய பிடணயில் பவளிவர 

முடியாத பிரிவுகளின்கீழ் டகதுபசய்வதற்கானதாக இந்த அவசரச்சட்டம் இருக்கும். 

 இதுசபான்ற வன்முடறகளில் ஈடுபடுசவார் அல்லது துடணயாக இருந்து தூண்டிவிடுசவாருக்கு 3 

மாதங்கள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வடர சிடறத்தண்டடனயும் `50,000 முதல் `2 இலட்சம் வடரயில் 

அபராதமும் விதிக்கப்படும். பலத்த காயம் ஏற்படுத்தியிருந்தால், 6 மாதங்கள் முதல் 6 ஆண்டுகள் வடர 

சிடறத்தண்டடனயும், `1 இலட்சம் முதல் `5 இலட்சம் வடர அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

4.பழங்குடிகள் வாழும் பகுதிகளில் உள்ை பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ST ஆசிரியர்களுக்கு, 100 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு வழங்கிய எந்த மாநிலத்தின் முந்டதய உத்தரடவ உச்சநீதிமன்றம் இரத்துபசய்துள்ைது? 

அ. ஆை்திே பிேமதசம்  

ஆ. அருணோச்சல பிேமதசம் 

இ. சி ் ிம் 

ஈ. ஒடிசோ 

 நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தடலடமயிலான உச்சநீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள்பகாண்ட அரசியலடமப்பு 

அமர்வானது, பழங்குடியினர் அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் உள்ை பள்ளிகளில் ST ஆசிரியர்களுக்கு 100 

சதவீத இடஒதுக்கீட்டட வழங்கும் ஆந்திர பிரசதச மாநிலத்தின் முந்டதய உத்தரடவ இரத்து பசய்தது.  

 2000ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் வழங்கப்பட்ட இவ்வுத்தரவு தன்னிச்டசயானது & அரசியலடமப்பின்கீழ் 

அனுமதிக்கப்படாது என இவ்வமர்வு குறிப்பிட்டது. இந்தத் தீர்ப்டப வழங்கும்சபாது, நீதிபதிகள், 1992ஆம் 

ஆண்டு வழங்கப்பட்ட இந்திரா சாவ்னி தீர்ப்டபயும், வழக்சகாடு பதாடர்புடடய 50% ஒதுக்கீட்டடயும் 

சமற்சகாள் காட்டினர். 
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5. COVID-19 பபரும்பரவடலக் டகயாளும் ஒரு முயற்சியாக, ‘ஆப்தமித்ரா’ என்ற திறன்சபசி பசயலிடய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மாநில அரசு எது? 

அ. ஆை்திே பிேமதசம் 

ஆ.  ோ்ைோட ோ  

இ. ஒடிசோ 

ஈ. சத்தீஸ் ோ் 

 கர்நாடக மாநில அரசானது அண்டமயில், “ஆப்தமித்ரா” என்ற பபயரில் ஒரு உதவிடமய எண்டண 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது, உதவி சதடவப்படும் மாநில மக்கள் எவருக்கும் மருத்துவ ஆசலாசடன 

-கடையும் வழிகாட்டுதல்கடையும் வழங்குவடத சநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. கட்டணமில்லா 

உதவிடமய எண் மற்றும் திறந்சபசி பசயலி என இரண்டடயும் இது பகாண்டுள்ைது. COVID-19 

அறிகுறிகள் இருக்கும் மாநில மக்கள் எவரும், இந்த டமயத்டத பதாடர்புபகாள்ைலாம். அடழப்சபார் 

கூறும் அறிகுறிகளின் அடிப்படடயில் மருத்துவக்குழு அவர்க்கு ஆசலாசடனகடை வழங்கும். 

6. ‘Lockdown Learners’ என்பது இந்திய மாணாக்கர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு, வழிகாட்டல் திட்டத்டத 

நடத்துவடத சநாக்கமாகக்பகாண்ட எந்த ஐ.நா அடமப்பின் திட்டமாகும்? 

அ. UNICEF 

ஆ. UNESCO 

இ. UNODC  

ஈ. UNIDO 

 வியன்னாடவச் சார்ந்த சபாடதப்பபாருள் மற்றும் குற்றம் பதாடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகம் 

(UNODC) ‘Lockdown Learners’ என்ற வழிகாட்டல் பதாடடர அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. நீடித்த வைர்ச்சி 

இலக்குகள், அடமதி மற்றும் சட்டத்தில் COVID-19 சநாய்த்பதாற்று ஏற்படுத்தியுள்ை தாக்கங்குறித்து 

இந்திய மாணவர்கள் மற்றும் கல்வியாைர்களுடன் இடணயவழியில் உடரயாடல்கள் நடத்தப்பட 

உள்ைன. இந்தத் திட்டம், UNODC’இன் நீதிக்கான கல்வி முன்முயற்சியின்கீழ் பதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

7. “இந்தியாவில் COVID-19 அவசரகால நடவடிக்டக மற்றும் சுகாதார முடற தயார்நிடல பதாகுப்பு”க்கு 

மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ை நிதி அைவு அவ்வைவு? 

அ. ரூ.10,000 ம ோடி 

ஆ. ரூ.15,000 ம ோடி  

இ. ரூ.20,000 ம ோடி 

ஈ. ரூ.50,000 ம ோடி 

 “இந்தியாவில் COVID-19 அவசரகால நடவடிக்டக & சுகாதார அடமப்பு தயார்நிடல பதாகுப்பு”க்கு 

`15,000 சகாடி மதிப்பிலான கணிசமான முதலீடுகடை ஒதுக்க மத்திய அடமச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்தது. ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிதி, மூன்று கட்டங்கைாக (ஜனவரி 2020 முதல் ஜூன் 2020 வடர, 

ஜூடல 2020 முதல் மார்ச் 2021 வடர & ஏப்ரல் 2021 முதல் மார்ச் 2024 வடர) பயன்படுத்தப்படும். 
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 உடனடி COVID-19 அவசரகால நடவடிக்டகக்காக `7,774 சகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ை நிடலயில், மீதம் 

உள்ை பதாடக நடுத்தரக்கால ஆதரவுக்கு (1-4 ஆண்டுகள்) பணி பயன்முடற அணுகுமுடறயின்கீழ் 

வழங்கப்படும். 

8. ‘I am Badminton’ என்னும் உலக பூப்பந்து கூட்டடமப்பின் பரப்புடரக்கான தூதர்களுள் ஒருவராக 

சதர்வுபசய்யப்பட்டுள்ை இந்திய விடையாட்டு வீரர் / வீராங்கடன யார்? 

அ. P  ோஷ்யப் 

ஆ. ஸ்ரீ ோை்த்  ிடோம்பி 

இ. P V சிை்து  

ஈ. சோய் பிேனீத் 

 உலக பூப்பந்து கூட்டடமப்பின், ‘I am Badminton’ என்னும் விழிப்புணர்வு பரப்புடரயின் தூதர்களுள் 

ஒருவராக P V சிந்து சதர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைார். விடையாட்டில் சநர்டமடய சநாக்கிய உலக பூப்பந்து 

கூட்டடமப்பின் முயற்சிகடை எடுத்துக்காட்டுவடத சநாக்கமாகக்பகாண்டதாகும் இந்தப் பரப்புடர. 

உலக பூப்பந்து கூட்டடமப்பால், ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு ஒருடமப்பாடு பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது. 

கனடா, சீனா, இங்கிலாந்து மற்றும் பஜர்மனி ஆகிய நாடுகளின் வீரர்கள் / வீராங்கடனகளுடன் P V 

சிந்துவும் பதரிவு பசய்யப்பட்டுள்ைார். 

9. UNESCO’ஆல் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நூல்கள் தடலநகராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ை நகரம் எது? 

அ. மடோ ் ிமயோ 

ஆ. கபய்ஜிங் 

இ. ம ோலோலம்பூோ்  

ஈ. கஜய்ப்பூோ் 

 மசலசியாவின் தடலநகரமான சகாலாலம்பூர், 2020ஆம் ஆண்டிற்கான உலக நூல்கள் தடலநகராக 

UNESCO’ஆல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஏப்.23 அன்று உலக நூல்கள் & பதிப்புரிடம 

நாைாக உலபகங்கும் பகாண்டாடப்படுகிறது. நூல் பவளியீட்டாைர்கள், நூல் விற்படனயாைர்கள் 

மற்றும் நூலகங்களுடன் பதாடர்புடடய பன்னாட்டு அடமப்புகளுடன் இடணந்து உலக நூல்கள் 

தடலநகரத்டத UNESCO சதர்ந்பதடுக்கிறது. 

10.எல்டலப்பகுதி சாடலகளுக்கான அடமப்பானது, எந்த ஆற்றின்மீது, அடனத்து வானிடலக்கும் ஏற்ற 

வகுப்பு-70 நிரந்தர பாலத்டத கட்டடமத்துள்ைது? 

அ. ேோவி  

ஆ. தோங்ோி 

இ. சட்லஜ் 

ஈ. பியோஸ் 
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 எல்டலப்பகுதி சாடலகளுக்கான அடமப்பானது (BRO) ராவி ஆற்றின்மீது அடனத்து வானிடலக்கும் 

ஏற்ற ஒரு வகுப்பு-70 நிரந்தர பாலத்டத கட்டடமத்துள்ைது. 484 மீட்டர் நீைமுள்ை இந்தப் பாலம், சசதக் 

திட்டத்தின்கீழ், 49 எல்டலப்பகுதி சாடலகளுக்கான பணிப்படடயால் கட்டப்பட்டுள்ைது. இந்தக் 

கசசாவால் பாலத்தின் திட்டத்திற்கு, `17.89 சகாடி பசலவு பசய்யப்படுள்ைது. இது பஞ்சாபின் கசசாவல் 

உடறவிடத்டத, நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இடணக்கின்றது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சநாபயதிர்ப்பு ஆற்றடல அதிகரிக்கும் சநாக்கில், ‘ஆசராக்கியம்’ என்னும் சிறப்புத் திட்டத்டத 

தமிழ்நாடு அரசு பதாடங்கிடவத்து, நிலசவம்பு குடிநீர் மற்றும் கபசுரக்குடிநீர் சூரணப்பபாட்டலங்கடை 

வழங்கிவருகிறது. இந்தச் சிறப்பு வழிமுடறகள், COVID-19 சநாய்த்பதாற்றுக்கான சிகிச்டச அல்ல 

எனவும், பபாதுவாக சநாபயதிர்ப்பு ஆற்றடல அதிகரிக்க மருத்துவ ரீதியாக ஆய்வுபசய்யப்பட்ட 

வழிமுடறகள் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு பதளிவுபடுத்தியுள்ைது. 

 COVID-19 சநாய்த்பதாற்று காரணமாக நாடடங்கு அமலிலுள்ை இந்நிடலயில், இடணயவழியில் மீன் 

விற்படனடய சமற்பகாள்வதற்காக மீன்வைர்ச்சி கழகம் ஏற்பாடு பசய்துள்ைது. ‘மீன்கள் - Meengal’ 

என்ற திறன்சபசி பசயலிமூலம் காடல 9.30 முதல் பகல் 12.30 மணிவடர மீன்கடைப் பபறலாம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ப ோதை மருந்துகள் மற்றும் உளநிதைமோற்றிகள் சட்டத்துடன் தைோடர்புதடய மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ. இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

இ. நிதி அமமச்சகம்  

ஈ. வா்த்தக மற்றும் ததாழில்துமற அமமச்சகம் 

 ைதடதசய்யப் ட்ட மருந்து கைதையின் அளவுைோன் குற்றைோளியின் ைண்டதைதய முடிவுதசய்யுபம 

ைவிர அைன் தூய்தமத் ைன்தம ைண்டதைதய தீர்மோனிக்கோது எை அண்தமயில் உச்சநீதிமன்றம் 

கூறியதை அடுத்து, ப ோதை மருந்துகள் மற்றும் உளநிதை மோற்றிகள் சட்டம் அண்தமச் தசய்திகளில் 

இடம்த ற்றது. இந்ைச்சட்டம் நிதியதமச்சகத்தின்கீழ் ைருகிறது. மூன்று நீதி திகள்தகோண்ட ஓர் அமர்வு, 

இதுகுறித்து கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டில் ைழங்கப் ட்ட தீர்ப்பு ஒரு நல்ை தீர்ப்பு அன்று எைக்கூறியுள்ளது. 

2.தைைரோ ோத்தின் ESIC மருத்துைக்கல்லூரியுடன் இதைந்து, அரசுக்குச்தசோந்ைமோை எந்ை அதமப் ோல் 

நோட்டின் முைல் நடமோடும் COVID-19 மோதிரி பசகரிப்பு தமயம் உருைோக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ. பாரத் மிகுமின் நிறுவனம் 

ஆ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு  

இ. இந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் 

ஈ. பாரத் மின்னணு நிறுவனம் 

  ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் பமம் ோட்டு அதமப் ோைது தைைரோ ோத்தின் ESIC மருத்துைக்கல்லூரி 

மற்றும் மருத்துைமதையுடன் இதைந்து, நோட்டின் முைல் நடமோடும் COVID-19 மோதிரி பசகரிப்பு 

ஆய்ைகத்தை உருைோக்கியுள்ளது. இந்ை நடமோடும் ஆய்ைகத்திற்கு, “Mobile BSL-3 VRDL ஆய்ைகம்” 

என்று த யரிடப் ட்டுள்ளது. இைதை, மத்திய  ோதுகோப்பு அதமச்சர் இரோஜ்நோத் சிங் திறந்துதைத்ைோர்.  

 நோதளோன்றுக்கு ஆயிரத்துக்கும் பமற் ட்ட COVID-19 மோதிரிகதள தசயைோக்கும் திறன் தடத்ை இந்ை 

ஆய்ைகத்திற்கு, இந்திய மருத்துை ஆரோய்ச்சிக் கவுன்சில் (ICMR) ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. தைறும் 15 

நோட்களில் உருைோக்கப் ட்டுள்ள இந்ை ஆய்ைகத்தை, விரும்பிய இடத்தில் நிறுைைோம். 

3.இந்திய உைவு  ைப் டுத்தும் தைோழில்நுட்  நிறுைைத்தின் ைதைதம ைளோகம் எங்கு அதமந்துள்ளது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. உத்தர பிரமதசம் 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

 மத்திய உைவு  ைப் டுத்துைல் தைோழிற்துதற அதமச்சகத்தின்கீழியங்கும் ஒரு முன்பைோடி ஆரோய்ச்சி 

மற்றும் கல்வி நிறுைைந்ைோன் இந்ை இந்திய உைவு  ைப் டுத்துைல் தைோழில்நுட்  நிறுைைம் (IFPT). 

COVID-19 பநோயோளிகளுக்கு அைசியம் ைழங்கப் டபைண்டிய பநோதயதிர்ப்பு சக்திதய ஊக்குவிக்கும் 
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நைமிகு உைவுகதளச் சரியோை பநரத்தில் ைழங்குைைற்கோக, இந்ை நிறுைைம்  ல்பைறு சிறப் ோை 

முன்முயற்சிகதள பமற்தகோண்டுைருகிறது. 

 மருத்துை பசோைதைக்கு உட் ட்டு சிகிச்தச த ற்றுைரும் COVID-19 பநோயோளிகளுக்கும், ைமிழ்நோட்டில் 

உள்ள ைஞ்சோவூர் மருத்துைக் கல்லூரியில் COVID-19 பநோய்த்தைோற்றுக்கோை சிகிச்தசத ற்று சமீ த்தில் 

குைமோைைர்களுக்கும், ஊட்டச்சத்துமிகுந்ை உைவுகதள இந்நிறுைைம் ையோரித்துைருகிறது. 

4.எம்மோநிைத்தின் மோவீரர்களுக்கு அஞ்சலிதசலுத்தும் விைமோக, ‘தகோங்ஜம் நோள்’ நிதைவுகூரப் டுகிறது? 

அ. மணிப்பூா்  

ஆ. அருணாச்சல பிரமதசம் 

இ. சிக்கிம் 

ஈ. நாகாலாந்து 

 1891ஆம் ஆண்டில் தைள ல் மோைட்டம் தகோங்ஜமில் நதடத ற்ற ஆங்கிபைோ – மணிப்பூர் ப ோரில் உயிர்த் 

தியோகம் தசய்ை ைங்கள் மோநிைத்தின் மோவீரர்களுக்கு மரியோதை தசலுத்தும் விைமோக ஏப்ரல் 23 அன்று 

தகோங்ஜம் நோதள (Khongjom Day) மணிப்பூர் மோநிை மக்கள் கதடபிடித்துைருகின்றைர். மோநிைத்தின் 

விடுைதைக்கோக அம்மோவீரர்கள் ைங்கள் இன்னுயிதர ஈந்துள்ளைர். ஆங்கிபைய  தடகளுக்கு 

எதிரோக மணிப்பூரி ப ோர்வீரர்கதள ைழிநடத்திச்தசன்றைர் பமஜர் த ளைோ பிரஜோ சி ஆைோர். 

5. ோரவுந்து ஓட்டுநர்கள், அத்தியோைசிய த ோருட்கதள மோநிைத்திற்குள் தகோண்டுைர உைவுைைற்கோக, 

‘mCOVID19’ என்னும் திறன்ப சி தசயலிதய உருைோக்கியுள்ள மோநிை அரசு எது? 

அ. திாிபுரா 

ஆ. மிமசாரம்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 மிபசோரம் மோநிைம், ‘mCOVID19’ என்னும் ஒரு திறன்ப சி தசயலிதய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. இது, 

ைோரி ஓட்டுநர்களோல், அத்தியோைசிய த ோருட்கதள பிற மோநிைங்களிலிருந்து மிபசோரம் மோநிைத்திற்கு 

எளிைோகக் தகோண்டுைர உைவுகிறது. இந்ைப் புதிய தசயலி, ஓர் இதையைழி உரிமமோக அல்ைது ைோரி 

ஓட்டுநர்களுக்கோை ஆைைச் சோன்றோக தசயல் டும். 

 பிற மோநிை  ோரவுந்துகள் நுதழவுச்சோைடியில் பசோைதை தசய்யப் டும். அவ்வுந்துகள் இந்ைச் தசயலியில் 

 திவுதசய்துதகோண்டோல், அதைகளுக்கு ‘mPASS’ எைப் டும் உரிமத்தை ைரப் டும். த ோருட்கள் மற்றும் 

தசன்றுபசருமிடம் ற்றிய ைகைல்கதளக்தகோண்ட ஒரு குறுந்ைகைல், ‘mPASS’உடன் அனுப் ப் டும். 

இது, நுதழவுச்சோைடியில் உள்பளோரோல் த ற்றுக்தகோள்ளப் டும். 
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6.அண்தமயில் மறுகட்டதமக்கப் ட்ட, பைசிய கப் ல் ைோணி  ைோரியத்தின் ைதைைர் யோர்? 

அ. மாலினி சங்கா்  

ஆ. அப்துல்கனி தசராங் 

இ. அமா் சிங் தாக்கூா் 

ஈ. அனில் மதவ்லி 

 கப் ல் அதமச்சகத்தின் அறிவிப்பின் டி, பைசிய கப் ல் ைோணி  ைோரியத்தை மறுசீரதமக்க அரசோங்கம் 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்திய கப் ல் ப ோக்குைரத்து தைோடர் ோை விஷயங்களில் இந்ை ைோரியம் ஒரு 

மிகவுயர்ந்ை ஆபைோசதைக்குழுமமோகும்.  திைோறு உறுப்பிைர்கதளக்தகோண்ட இப்புைரதமக்கப் ட்ட 

ைோரியத்திற்கு, முன்ைோள் கப் ல் ைோணி  ைதைைர் மோலினி சங்கர் ைதைதம ைோங்கவுள்ளோர். 

 இைன் பிற உறுப்பிைர்களுள் அதமச்சகம், இந்திய கடற் தட மற்றும் இந்திய கடபைோரக் கோைல் தட, 

இந்திய கடற் தட வீரர்களின் பைசிய ஒன்றியம், இந்திய கடல்சோர் சங்க பிரதிநிதியோை ைோகூர் மற்றும் 

பைசிய கப் ல் உரிதமயோளர்கள் சங்கம் ஆகியதை அடங்கும். 

7.ைகைல்தைோடர்பு தைோழில்நுட் த் துதறயில் த ண்கள் நோள் என் து எந்ைப்  ன்ைோட்டு அதமப்பின் 

முன்முயற்சி ஆகும்? 

அ. ஐ.நா தபண்கள் அமமப்பு 

ஆ. UNESCO 

இ. UNICEF 

ஈ. பன்னாட்டு ததாமலத்ததாடா்பு ஒன்றியம்  

 ைகைல் தைோழில்நுட் த்துதறயில் த ண்களுக்கோை  ன்ைோட்டு நோள் என் து தஜனிைோதைச் சோர்ந்ை 

 ன்ைோட்டு தைோதைத்தைோடர்பு ஒன்றியத்தின் ஒரு முயற்சியோகும். நடப் ோண்டில் (2020) ஏப்ரல் 23 

அன்று இந்ை நோள் தகோண்டோடப் ட்டது. ைகைல் மற்றும் ைகைல் தைோடர்பு தைோழில்நுட் ங்கள் துதறயில் 

ைங்களது  ணிைோழ்தை பமற்தகோள்ைைற்கு த ண்கதள ஊக்கப் டுத்துைைற்கோக இந்நோள் தகோண்டோ 

–டப் டுகிறது. “Girls in ICT: Inspiring the Next Generation” என்ற ைதைப்பில் ஓர் இதையைழி 

உதரயோடதையும்  ன்ைோட்டுத் தைோதைத்தைோடர்பு ஒன்றியம் இந்நோளில் பமற்தகோண்டது. 

8.பிரைமரோல் தைோடங்கப் ட்ட, ‘ஸ்ைமித்ைோ திட்டம்’ எந்ைத் துதறயுடன் தைோடர்புதடயது? 

அ. COVID–19 பாிமசாதமன 

ஆ. நிலவுாிமம பதிமவடுகமள உருவாக்குதல்  

இ. சுற்றுச்சூழல் மமம்பாடு 

ஈ. மவமலவாய்ப்பு உருவாக்கம் 

 இந்தியப் பிரைமர் நபரந்திர பமோடி, இ-கிரோம் ஸ்ைரோஜ் ைளம் மற்றும் ஸ்ைமித்ைோ திட்டம் என்ற திறன் 

ப சி ைளத்தை  ஞ்சோயத்து இரோஜ் நோளோை ஏப்ரல் 24 அன்று தைோடங்கிதைத்ைோர். கிரோமப்புறங்களில் 

நிைத்தின் தசோத்து உதடதம குறித்ை  திபைட்தட உருைோக்கும் பநோக்கத்துடன், “ஸ்ைமித்ைோ திட்டம்” 
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தைோடங்கப் டுகிறது. நவீை தைோழில்நுட் த்தைப்  யன் டுத்தி கிரோமப்புறங்களில் உள்ள நிைங்கள் 

ைதர டமோக்கப் டவுள்ளை. இ-கிரோம் ஸ்ைரோஜ் ைளமோைது ஒவ்தைோரு சிற்றூரிலும் கிரோமப் ஞ்சோயத்து 

பமம் ோட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் தசயல் டுத்ைப் ட்ட திட்டங்களின்  திவுகதள ைழங்கும். இந்ைத்திறன்ப சி 

தசயலியில் ஒரு கைக்தக உருைோக்குைைன்மூைம் த ோதுமக்கள் திட்டங்கதளக் கோைைோம். 

9.இந்ை ஆண்டு தைோடங்க உத்பைசிக்கப் ட்ட ைைது தசவ்ைோய் பகோள் ஆய்வுப் ணிக்கு, ‘Tianwen-1’ என்று 

த யரிட்டுள்ள நோடு எது? 

அ. ததன்தகாாியா 

ஆ. சீனா  

இ. இஸ்மரல் 

ஈ. ஜப்பான் 

 தசவ்ைோய் பகோளுக்கு தசயற்தகக்பகோதள அனுப்பும் சீைோவின் திட்டத்திற்கு, ‘Tianwen – 1’ எைப் 

த யரிடப் ட்டுள்ளது. கடந்ை, 1970 ஏப்ரல் 24 அன்று சீைோ ைைது முைல் தசயற்தகக்பகோளோை டோங் 

 ோங் ைோங் – 1’ஐ விண்ணில் தசலுத்தியது. இைன் த ோன்விழோ ஆண்டு தகோண்டோட்டத்தைதயோட்டி 

ைைது தசவ்ைோய் பகோள் ஆரோய்ச்சி குறித்து சீைோ அறிவித்துள்ளது. சீைக்கவிஞர் கு யுைோன் எமிங்கின் 

கூற்றுப் டி, சீை தமோழியில், ‘Tianwen’ என் ைன் த ோருள், ‘விண்ணிற்கோை பகள்விகள்’ என் ைோகும்.  

 இந்தியோ, அதமரிக்கோ, இரஷ்யோ மற்றும் ஐபரோப்பிய ஒன்றியத்தைத் தைோடர்ந்து தசவ்ைோய் பகோள் 

ஆரோய்ச்சிக்கோை  ணிதய ைற்ப ோது சீைோ தைோடங்கியுள்ளது. ‘Tianwen-1’ திட்டத்தின்மூைம் தசவ்ைோய் 

பகோளி சுற்றுப் ோதையில் சுற்றிைரும் ைதகயில் பகோள் சுற்றுகைதையும், தசவ்ைோயில் ைதரயிறங்கி 

ஆரோய்ச்சிகதள பமற்தகோள்ளும் ைதகயில் ஊர்திதயயும் சீைோ அனுப் வுள்ளது. 

10.சமூக-த ோருளோைோர பமம் ோட்டுத் திட்டங்களில் அைன்  ஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுைைங்களின் சிறந்ை 

 ங்களிப்புக்கோக மூன்று பைசிய விருதுகதள த ற்றுள்ள மோநிைம் / யூனியன் பிரபைசம் எது? 

அ. ததலுங்கானா 

ஆ. மகரளா 

இ. ஜம்மு & காஷ்மீா்  

ஈ. பஞ்சாப் 

 யூனியன் பிரபைசமோை ஜம்மு-கோஷ்மீர், சமூக-த ோருளோைோர பமம் ோட்டுத் திட்டங்களில் அைன் 

 ஞ்சோயத்து ரோஜ் நிறுைைங்களின் சிறந்ை  ங்களிப்புக்கோக மூன்று பைசிய விருதுகதளப் த ற்றுள்ளது. 

கீழ் ஜபமோைோ  ஞ்சோயத்து, “சிறோர்க்கு உகந்ை கிரோமப் ஞ்சோயத்து விருது-2020” த ற்றுள்ளது. சமூக-

த ோருளோைோர அம்சங்கதள பமம் டுத்தியைற்கோக ைோங்ரி  ஞ்சோயத்துக்கு, “நோைோஜி பைஷ்முக் தகளரவ் 

கிரோம ச ோ புரோஸ்கர்” ைழங்கப் ட்டுள்ளது. “கிரோமப்  ஞ்சோயத்து பமம் ோட்டுத் திட்டங்கள்” விருதுகளில் 

சிறப் ோக தசயல் ட்டைற்கோக சலூரோ B  ஞ்சோயத்து பைர்வு தசய்யப் ட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 1992 ஏப்ரல் 24 அன்று நாடாளுமன்றத்தால் நிறறவேற்றப்பட்ட 73ஆேது அரசியலறமப்பு திருத்தச் 

சட்டத்துடன் ததாடர்புறடயது எது? 

அ. கல்வி உரிமை 

ஆ. பஞ்சரயத்து ரரஜ் அமைப்புகளுக்கு அரசியலமைப்பு ரதீியரன அந்தஸ்து  

இ. தில்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து 

ஈ. பத்தரவது நிதி ஆமையத்தின் பரிந்துமரகமை அைல்படுத்துதல் 

 1992 ஏப்ரல் 24 அன்று நாடாளுமன்றத்தால் நிறறவேற்றப்பட்ட 73ஆேது அரசியலறமப்பு திருத்தச்சட்டம், 

நாட்டின் பஞ்சாயத்து ராஜ் அறமப்புகட்கு அரசியலறமப்பு ரீதியிலான அந்தஸ்றத ேழங்கியது. இந்திய 

அரசியலறமப்பின் பகுதி IX’இல் பிரிவு 243’ஐ இறைப்பதன்மூலம் அவ்ேந்தஸ்து ேழங்கப்பட்டது. 

 இந்நிகழ்றே நிறனவுகூரும் ேறகயில், ஏப்ரல் 24 அன்று நாடு முழுேதும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நாளாகக் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தச் சட்டம், ஒரு கிராமத்தில் அல்லது கிராமங்களின் குழுவில் கிராமசறபறய 

உருோக்குேது; கிராம மட்டத்தில் பஞ்சாயத்துகளின் அரசியலறமப்பு மற்றும் பஞ்சாயத்துகளில் உள்ள 

அறனத்து இடங்களுக்கும் வநரடித்வதர்தல் உட்பட அரசியலறமப்பில் சில விதிகறளச்வசர்த்தது. 

2. COVID-19 தபரும்பரேலுக்கு இறடவய அலுேலகக்வகாப்புக்கறள டிஜிட்டல் முறறயில் பரிமாற்றம் 

தசய்துதகாள்ேதற்கு உதவும், ‘e-karyalay’ என்ற மின்னணுமுறற அலுேலக தசயலிறய ததாடங்கியுள்ள 

மத்திய ஆயுதக்காேல் பறட எது? 

அ. ைத்திய சசைக்கரவல் பமை (CRPF) 

ஆ. ைத்திய ததரழிற்சரமலகை் பரதுகரப்புப் பமை (CISF)   

இ. இந்சதர–திதபத்திய எல்மலக் கரவல்பமை (ITBP) 

ஈ. சஷஸ்திர சீைர பரல் (SSB) 

 COVID-19 தபரும்பரேலுக்கு இறடவய அலுேலகக்வகாப்புக்கறள டிஜிட்டல் முறறயில் பரிமாற்றம் 

தசய்துதகாள்ேதற்கு உதவும், ‘e-karyalay’ என்ற மின்னணுமுறற அலுேலக தசயலிறய மத்திய 

ததாழிற்சாறலகள் பாதுகாப்புப்பறட (CISF) ததாடங்கியுள்ளது. CISF அலுேலகங்களில் ேழக்கமாக 

வகாப்புகள் எவ்ோறு தசயலாக்கப்படுவமா அதற்கிறையாக தசயலாக்கம் தசய்யும் ேறகயில் இந்தச் 

தசயலி ேடிேறமக்கப்பட்டுள்ளது. CISF’இன் உள்ளக ததாழில்நுட்ப குழுவினரால் இந்தச் தசயலி 

உருோக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், தரவு மீட்பு தளம் ஒன்றறயும் அேர்கள் உருோக்கியுள்ளனர். 

3.நிகழ்வநர வநாயறி வசாதறனக்கு ICMR’இன் ஒப்புதறலப் தபற்ற முதல் கல்வி நிறுேனம் எது? 

அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனை் 

ஆ. IIT தில்லி  

இ. அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனை் 

ஈ. IIT ரூப்நகர் 
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 தில்லி இந்திய ததாழில்நுட்பக் கழகத்தின் குசுமா உயிரியல் அறிவியல் பள்ளியானது ஒரு COVID-19 

வநாய்த்ததாற்று பரிவசாதறனக் கருவிறய உருோக்கியுள்ளது. இப்பரிவசாதறனக்கருவிக்கு இந்திய 

மருத்துே ஆராய்ச்சிக்கழகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் நிகழ்வநர வநாயறி கருவி ஒன்றுக்கு 

அங்கீகாரம்தபற்ற முதல் நிறுேனமாக இது மாறியுள்ளது. 

 தற்வபாது கிறடக்கப்தபறும் பிற வநாயறி கருவிகறளக்காட்டிலும் இக்கருவி மிகவும் மலிோனதாகும். 

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, புளுவராதசன்ட் ஆய்வுகள் இக்கருவிக்கு வதறேயில்றல என்பதால் 

ேணிக ரீதியிலான இதன் உற்பத்தியும் மிக எளிதாக இருக்கும். 

4.மத்திய அறமச்சர் நிதின் கட்கரியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, அரசாங்கம், அறமக்க உத்வதசித்துள்ள 

`1 டிரில்லியன் நிதியத்தின் வநாக்கம் என்ன? 

அ. சுகரதரர உை்கை்ைமைப்மப உருவரக்குதல் 

ஆ. MSME’கைின் நிலுமவயில் உை்ை கைன்கமை திருப்பிச் தசலுத்துதல்  

இ. MSME’களுக்கரன பிமை எடுப்பு ததரகுப்பு 

ஈ. MSME’களுக்கரன கரப்பீை்டுத் ததரகுப்பு 

 மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுேனங்களின் அறமச்சர் நிதின் கட்கரியின் அண்றமய 

அறிவிப்பின்படி, `1 டிரில்லியன் மதிப்பிலான நிதியத்றத அறமக்கும் திட்டம் ேகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய அறமச்சரறேயின் ஒப்புதலுக்கு பின்னர் இத்திட்டம், அரசாங்கத்தால் ததாடங்கப்படவுள்ளது.  

 சிறு, குறு & நடுத்தர நிறுேனங்களால் தபாதுத்துறற நிறுேனங்கள், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் 

மற்றும் முக்கியத்ததாழிற்துறறகள் ஆகியேற்றுக்கு தசலுத்தவேண்டிய நிலுறேத் ததாறகறய 

திருப்பிச் தசலுத்துேதற்கு இந்நிதி பயன்படுத்தப்படும். இது, சந்றதயில் பைப்புழக்கத்றத அதிகரிக்கும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறு, குறு & நடுத்தர நிறுேனங்களுக்கு உதவுேதற்காக பண்டங்கள் & 

வசறே ேரிறய திரும்பப்தபறுேதிலும் அறமச்சகம் தசயல்பட்டு ேருேதாக அேர் ததரிவித்துள்ளார். 

5.மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 0% ேட்டிக்கு கடன் ேழங்கும் திட்டத்றத ததாடங்கியுள்ள மாநில 

அரசு எது? 

அ. ஆந்திர பிரசதசை்  

ஆ. கர்நரைகர 

இ. ஒடிசர 

ஈ. சத்தீஸ்கர் 

 ஆந்திர பிரவதச மாநில முதலறமச்சர் YS தெகன் வமாகன் தரட்டி, அண்றமயில், அமராேதியில் ஒரு 

திட்டத்றத ததாடங்கிறேத்தார். அத்திட்டம், மாநிலத்தில் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 0% 

ேட்டிக்கு கடன் ேழங்க முற்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்திற்காக, முதலறமச்சர், சுமார் `1,400 வகாடிறய 

ஒதுக்கியுள்ளார். இத்திட்டம், கிட்டத்தட்ட 8.78 இலட்சம் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. `20,000 முதல் `40,000 ேறரயிலான ேட்டி மாநில அரசால் ஏற்கப்படும். 

தற்வபாது, 7-13% ேட்டி விகிதத்தில் சுய உதவிக்குழுக்கள் ேங்கிகளிடமிருந்து கடன் ோங்குகின்றன. 
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6. BCW (பர்சன் வகான் & வோல்ப்) நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வின்படி, எந்த உலகளாவிய தறலேர் தனது 

வபஸ்புக் பக்கத்தில் அதிக ஈடுபாட்டுடன் இருந்துள்ளார்? 

அ. சபரரிஸ் ஜரன்சன் 

ஆ. தைரனரல்டு டிரை்ப்  

இ. நசரந்திர சைரடி 

ஈ. தஜய்ர் சபரல்சனரசரர 

 உலகளாவிய தகேல் ததாடர்பு நிறுேனமான BCW (பர்சன் வகான் & வோல்ப்) தேளியிட்டுள்ள 

“வபஸ்புக்கில் உலகத்தறலேர்கள்” என்ற தறலப்பிலான அறிக்றகயில், அதமரிக்க அதிபர் தடானால்டு 

டிரம்ப், கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் தனது வபஸ்புக் பக்கத்தில் தபற்ற 309 மில்லியன் கருத்துகள், 

விருப்பங்கள் மற்றும் பகிரல்கள் ஆகியேற்றுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். 

 பிவரசில் அதிபர் தெய்ர் வபால்சனாவரா 205 மில்லியன் எண்ணிக்றகயுடன் 2ஆேது இடத்தில் உள்ளார். 

இந்தியப் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி 44.7 மில்லியன் விருப்பங்களுடன் வபஸ்புக்கில் மிகப்பிரபலமான 

உலகத்தறலேராக உள்ளார். வபஸ்புக்கின், ‘CrowdTangle’ என்ற கருவிறயப்பயன்படுத்தி சர்ேவதசத் 

தறலேர்களின் 721 வபஸ்புக் பக்கங்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

7.உலக மவலரியா நாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது? 

அ. ஏப்ரல் 23 

ஆ. ஏப்ரல் 25  

இ. ஏப்ரல் 27 

ஈ. ஏப்ரல் 28 

 உலக மவலரியா நாறள உலக சுகாதார அறமப்பு (WHO) ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏப்ரல் 25 அன்று 

கறடப்பிடிக்கிறது. “Zero Malaria Starts with Me” என்னும் பரப்புறரறய ஊக்குவிப்பதற்காக, இந்த 

ஆண்டு, WHO, RBM கூட்டாண்றமயுடன் கூட்டிறைந்துள்ளது. இப்பரப்புறர, மவலரியாறே அரசியல் 

ரீதியாக உைர்தல், கூடுதல் ேளங்கறள திரட்டல் மற்றும் மவலரியா தடுப்பு & கேனிப்றப விறரோக 

கண்காணிக்க மக்கறள ஊக்குவிப்பறத வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

8.ஏப்.24-30 ேறர தகாண்டாடப்படும் 2020 உலக வநாய்த்தடுப்பு ோரத்தின் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ. Vaccines Work for All  

ஆ. Let’s get vaccinated 

இ. Leave no one unvaccinated 

ஈ. Reaching all for vaccination 

 நடப்பாண்டின் (2020) உலக வநாய்த்தடுப்பு ோரம், ஏப்.24 முதல் 30 ேறர உலக சுகாதார அறமப்பால் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. உலக மக்கறள வநாய்களிலிருந்து காப்பதற்கான தடுப்பூசிகளின் பயன்பாட்றட 
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ஊக்குவிக்கும் வநாக்கத்துடன் இந்நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “Vaccines Work for All” என்பது இந்த 

ஆண்டு கறடப்பிடிக்கப்படும் இவ்ோரத்துக்கான கருப்தபாருளாகும். 

 தடுப்பூசிகளின் முக்கியத்துேத்றதயும் அேற்றற உருோக்கும் நபர்கறளயும் இந்தக் கருப்தபாருள் 

சிறப்பித்துக்காட்டுகிறது. இன்றறய உலகில் சுமார் இருபது மில்லியன் குழந்றதகள் தடுப்பூசி தசலுத்தப் 

-படாமல் இருப்பதாக WHO அறிவித்துள்ளது. 

9.மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆறையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்? 

அ. நிருசபந்திர ைிஸ்ரர 

ஆ. சஞ்சய் சகரத்தரரி  

இ. P K ைிஸ்ரர 

ஈ. Y  V தரை்டி 

 ஓய்வுதபற்ற இ.ஆ.ப அதிகாரியும், 2017ஆம் ஆண்டு முதல் குடியரசுத்தறலேரின் தசயலாளருமாக 

இருந்துேரும் சஞ்சய் வகாத்தாரி, மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆறையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு தறலறம ஆறையராக பதவிேகித்த K V தசளத்ரியின் பதவிக்காலம் 

கடந்த ஆண்டு (2019) ெூனில் முடிேறடந்தறதத்ததாடர்ந்து அப்பதவி காலியாக இருந்துேந்தது.  

 இந்தப் புதிய தறலறம ஆறையறர பிரதமர் வமாடி தறலறமயிலான உயர்நிறல வதர்வுக்குழு 

பரிந்துறரத்தது. பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தறலறமயிலான வதர்வுக்குழு, சஞ்சய் வகாத்தாரி தபயறர 

பரிந்துறரத்தவபாவத எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு ததரிவித்தன. சஞ்சய் வகாத்தாரிறய வதர்வுதசய்யும் 

நறடமுறறயில் தேளிப்பறடத்தன்றம இல்றல என்றும், அேர் வதடல்குழுோல் பரிந்துறரக்கப்படாத 

-ேர், பரிசீலறனயிலும் இல்லாத நபறர வதர்வுக்குழு வதர்ந்ததடுத்திருப்பதால் இந்த நியமனத்றத 

முழுறமயாக இரத்து தசய்ய வேண்டுதமன எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு ததரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

10.அரசாங்கத்தால் ஆறு மாதகாலத்திற்கு தபாதுமக்கள் பயன்பாட்டு வசறேயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

ததாழிற்துறற எது? 

அ. வங்கி  

ஆ. ைருந்து 

இ. ஜவுைி 

ஈ. தரனியங்கி 

 ஏப்ரல் 21 முதல் அமல்படுத்தப்படும் ேறகயில் ேங்கித்ததாழிற்துறற ஒரு தபாதுமக்கள் பயன்பாட்டு 

வசறேயாக ேறகப்படுத்தப்படுேதாக ததாழிலாளர் & வேறலோய்ப்பு அறமச்சகம் தனது அண்றமய 

சுற்றறிக்றகயில் அறிவித்துள்ளது. ததாழிலாளர் அறமச்சகத்தின் ேறகப்பாடு குறித்து நிதிச்வசறேத் 

துறறயும் அறிவித்துள்ளது. ததாழிற்துறற தகராறுகள் சட்டவிதிகளின்கீழ் இது தேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இச்சட்டத்தின்கீழ் றேக்கப்பட்ட பின்னர், ேங்கித்துறற ஊழியர்களால் இக்குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் 

எந்ததோரு வேறலநிறுத்தத்திலும் பங்வகற்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த இந்திய மாநிலத்தில் அல்லது யூனியன் பிரததசத்தில் தராதங் கணவாய் அமமந்துள்ளது? 

அ. ஜம்மு & காஷ்மீா் 

ஆ. லடாக் 

இ. ஹிமாச்சல பிரதேசம்  

ஈ. பஞ்சாப் 

 தராதங் கணவாயானது இமயமமலயின் கீமைப் பிர்பாஞ்சல் மமலத்ததாடரில் 13500 அடி உயரத்தில் 

அமமந்துள்ளது. குலு பள்ளத்தாக்மக ஹிமாச்சல பிரததச மாநிலத்திலுள்ள லாதெளல் மற்றும் ஸ்பிட்டி 

பள்ளத்தாக்குகளுடன் இமணப்பதற்கான முக்கியமான இடத்தில் அமமந்துள்ள இந்தக் கணவாமய 

எல்மலப்புறச் சாமலகள் அமமப்பு (BRO) அண்மமயில் தபாதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்தது.  

 எல்மலப்புறச் சாமலகள் அமமப்பானது அங்குள்ள பனிக்கட்டிகமள அகற்றும் பணிமய நிமறவு 

தசய்து, வைக்கமாக இக்கணவாய் திறக்கப்படும் காலத்திற்கு முன்பாகதவ இந்த முமற திறந்துள்ளது. 

இக்கணவாமயப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் பயண தேரம் குமறயும். அத்தியாவசிய தபாருட்கள் மற்றும் 

நிவாரணப்தபாருட்கமள ததாமலதூர பகுதிகளுக்கு தகாண்டுதசல்வதற்கு இந்த தராதங் கணவாய் 

மிகவும் உதவியாக உள்ளது. 

2.ேகர்ப்புறப் தபண்கமள முகக்கவசங்கள் தயாரிக்க ஊக்குவிக்கும் திட்டமான, “ஜீவன் சக்தி தயாஜனா” 

என்பது எந்த இந்திய மாநில அரசின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மே்ேிய பிரதேசம்   

இ. ஒடிசா 

ஈ. சே்ேீஸ்கா் 

 “ஜீவன் சக்தி தயாஜனா” என்ற புதிய திட்டத்மத மத்திய பிரததச மாநில முதலமமச்சர் ததாடங்கி 

மவத்துள்ளார். ேகர்ப்புறப் தபண்கமள முகக்கவசங்கள் தயாரிக்க ஊக்குவிப்பது மற்றும் அவர்களின் 

வாழ்வாதாரத்மத தக்க மவப்பதற்கான நிதியுதவிமய வைங்குவதும் இந்தத் திட்டத்தின் தோக்கமாகும். 

இத்திட்டத்தில் தசர ஆர்வமுள்ள அம்மாநிலத்மதச் தசர்ந்த ேகர்ப்புறப் தபண்கள், அமைப்பு மமயத்மத 

அமைப்பதன்மூலம் தங்கமளப் பதிவுதசய்துதகாள்ளலாம். 

 அதன்பின் அவர்கள்தபறும் பணிப்பின்படி, பருத்தியினாலான முகக்கவசங்கமள தயாரித்து அவற்மற 

மமய அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். ஒரு முகக்கவசத்துக்கு `11 என அவர்களின் வங்கிக் 

கணக்கில் பணம் தேரடியாக வரவு மவக்கப்படும். 

3.கமசயடி தண்டமனமய ஒழித்துள்ள ோடு எது? 

அ. ஓமன்   ஆ. சவுேி அதரபியா  

இ. ஈரான்   ஈ. குவவே் 
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 சவுதி அதரபியாவில் இனி கமசயடி (சவுக்கால் அடித்து நிமறதவற்றப்படும் தண்டமன) தண்டமன 

வைங்கக்கூடாது என அந்ோட்டு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இனி அத்தண்டமனக்கு 

மாற்றாக சிமற தண்டமனதயா அல்லது அபராததமா அல்லது இரண்டுதம தசர்த்ததா விதிக்கப்படும்.  

 அண்மமயில், இராய்ப் பதாவி என்ற வமலப்பதிவருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமனயும் 600 

கமசயடிகளும் தண்டமனயாக விதிக்கப்பட்டு அதுபின்னர் பத்து ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமனயும் 

மற்றும் ஆயிரம் கமசயடிகளும் என்றவாறு மாற்றி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. அது பன்னாட்டளவில் தபரும் 

எத்ரிப்புப் தபரமலமய கிளப்பியது. பின்னர் அவருக்கு ஐதராப்பிய ோடாளுமன்றம் தனது சாகதராவ் 

மனித உரிமம பரிமச வைங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4.பிரீத்தி சுதன் என்பவர் எந்த மத்திய அமமச்சகத்தின் தசயலாளராவார்? 

அ. ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அவமச்சகம் 

ஆ. சுகாோர மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம்  

இ. தவளாண்வம மற்றும் உழவா்நல அவமச்சகம் 

ஈ. நுகா்தவாா் விவகார அவமச்சகம் 

 ஏப்ரல் 30 அன்று பணி ஓய்வுதபறவிருந்த மத்திய சுகாதாரத்துமற தசயலர் பிரீத்தி சுதனுக்கு மூன்று 

மாத பணி நீட்டிப்பு அளித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. COVID-19 தோய்த்ததாற்று பரவமலக் 

கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு எடுத்துவரும் ேடவடிக்மககளில், மத்திய சுகாதாரத்துமறயும் முக்கியப்பங்கு 

வகித்துவரும் நிமலயில், அதன் தசயலர் பிரீத்தி சுதனுக்கு இந்தப் பணி நீட்டிப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

COVID-19 தோய்த்ததாற்றுக்கு மத்தியில், சுமார் 23 மூத்த இ.ஆ.ப அதிகாரிகள் பல்தவறு மத்திய அரசு 

துமறகளில் தசயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

5. COVID-19 தோய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைந்தவர்கமள அடக்கம் தசய்வது அல்லது தகனம் 

தசய்வமதத் தடுப்பமத ஒரு குற்றச்தசயலாக அறிவித்து அரசாமன பிறப்பித்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. ேமிழ்நாடு  

ஆ. கா்நாடகா 

இ. ஆந்ேிர பிரதேசம் 

ஈ. நாகாலாந்து 

 COVID-19 தோய்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைந்தவர்கமள கண்ணியமான முமறயில் அடக்கம் / 

தகனம் தசய்வமதத் தடுக்கும் தசயமலயும், தடுக்க முயற்சிப்பமதயும் தமிழ்ோடு தபாதுச் சுகாதார 

சட்டத்தின்படி குற்றமாக்கி கடுமமயாக தண்டமன வைங்கும் தோக்கில் தமிழ்ோடு அரசு அவசரச்சட்டம் 

ஒன்மற பிறப்பித்துள்ளது. 

 இந்த அவசரச்சட்டத்தின்படி, அரசால் அறிவிக்மக தசய்யப்பட்ட தோய்த்ததாற்றால் உயிரிைந்தவர்களின் 

உடமல கண்ணியமான முமறயில் அடக்கம் / தகனம் தசய்வமதத் தடுப்பதும், தடுக்க முயற்சிப்பதும் 

குற்றமாக்கப்பட்டு, அத்தமகய தசயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்மீது தமிழ்ோடு தபாதுச் சுகாதார சட்டம், 1939, 

பிரிவு (74)’இன்படி அபராதம் உட்பட குமறந்தபட்சமாக ஓராண்டு சிமறத்தண்டமனயும் அதிகபட்சமாக 
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3 ஆண்டுகள் வமர சிமற தண்டமனயும் விதிக்கப்படும். தமிழ்ோட்டில் COVID-19 தோய்த்ததாற்றால் 

பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைந்த 2 மருத்துவர்களின் உடல்கமள அடக்கஞ்தசய்வதற்கு தசன்மன உள்ளிட்ட 

சில இடங்களில் எதிர்ப்பு ததரிவிக்கப்பட்டமத அடுத்து இந்த அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.ஏப்ரல் 26 அன்று தகாண்டாடப்படும், ேடப்பாண்டு (2020) உலக அறிவுசார் தசாத்துரிமம ோளுக்கான 

கருப்தபாருள் என்ன? 

அ. Innovate for SDGs 

ஆ. Innovate for a Green Future  

இ. IP is the new right 

ஈ. Support Intellectual Property 

 புத்தாக்கம் & பமடப்பாற்றலின் தூண்டுதகாலாக விளங்கும் காப்புரிமமகள், வணிகச்சின்னங்கள், 

உற்பத்திப்தபாருள் வடிவமமப்பு & பதிப்புரிமம உள்ளிட்ட அறிவுசார் தசாத்துரிமமகளின் பங்களிப்மப 

சிறப்பிக்கும் வமகயில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 26 அன்று உலக அறிவுசார் தசாத்துரிமம ோள் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. “Innovate for a Green Future” என்பது ேடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்தச் 

சிறப்பு ோளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

7.சர்வததச தசர்தனாபில் தபரிடர் நிமனவு ோள் ஏப்ரல் 26 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. தசர்தனாபில் 

மின்னுற்பத்தி நிமலயம் அமமந்துள்ள ோடு எது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. உக்வரன்  

இ. பிலிப்வபன்ஸ் 

ஈ. பிதரசில் 

 1986 ஏப்ரல் 26 அன்று, உக்மரனின் பிரிபியாட் ேகரத்தில் உள்ள தசர்தனாபில் மின் நிமலயத்தில் 

அணு விபத்து ேடந்தது. உலகில் இதுவமர நிகழ்ந்த மிகதமாசமான அணுசக்தி தபரழிவுகளில் இதுவும் 

ஒன்றாகும். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில், ஐ.ோ தபாது அமவ, ஏப்.26ஆம் தததிமய சர்வததச தசர்தனாபில் 

தபரிடர் நிமனவு ோளாக அறிவிக்கும் தீர்மானத்மத நிமறதவற்றியது. பாதிக்கப்பட்ட இடங்கமள 

தமம்படுத்துவதற்கான திட்டங்கமள ஆதரிப்பதற்காக ஐ.ோ, கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் சர்வததச 

தசர்தனாபில் ஆராய்ச்சி மற்றும் தகவல் வமலயமமப்மப அறிமுகப்படுத்தியது. 

8. SIPRI’இன் வருடாந்திர அறிக்மகயின்படி, உலகில் அதிக இராணுவ தசலவினம் தசய்யும் ோடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இந்ேியா 

இ. அமமாிக்கா  

ஈ. இரஷ்யா 
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 ஸ்டாக்தொம் பன்னாட்டு அமமதி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (SIPRI) சமீபத்திய ஆண்டறிக்மகயின்படி, 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் $732 பில்லியன் டாலர் இராணுவ தசலவினத்துடன் அதமரிக்கா ததாடர்ந்து 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டு ஆசிய ோடுகளான சீனாவும் இந்தியாவும் முதல் மூன்று இடங்கமளப் 

பிடிப்பது இதுதவ முதல்முமறயாகும். சீனத்தின் இராணுவ தசலவு, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் $261 

பில்லியமன எட்டியுள்ளது. அது, முந்மதய ஆண்மடவிட 5.1% அதிகமாகும். இந்தியாவின் தசலவு 6.8% 

அதிகரித்து $71.1 பில்லியமன எட்டியுள்ளது. 

9. ‘Pitch Black’ என்பது எந்த ோட்டின் விமானப்பமடயால் ேடத்தப்படுகிற ஒரு பன்முக விமானப் தபார் 

பயிற்சியாகும்? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. ஆஸ்ேிதரலியா  

இ. அமமாிக்கா 

ஈ. பிரான்ஸ் 

 ‘Pitch Black’ என்பது இராயல் ஆஸ்திதரலிய விமானப்பமடயால் ஈராண்டுக்தகாருமுமற ேடத்தப்படும் 

ஒரு பலதரப்பட்ட விமானப் தபார் பயிற்சியாகும். COVID-19 தோய்த்ததாற்று காரணமாக ஜூமல 27 

முதல் ஆகஸ்ட் 14 வமர ேடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த, ‘Pitch Black – 2020’ பயிற்சி இரத்து 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திதரலிய அரசு சமீபத்தில் இந்தியாவிடம் ததரிவித்தது. இந்தப் பயிற்சியின் 

அடுத்த பதிப்பு, எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் ேடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

10. 2019 ஏப்ரல் – 2020 ஜனவரி வமரயிலான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் அதிக ஏற்றுமதிமய பதிவு 

தசய்த ததாழிற்துமற எது? 

அ. இரசாயனங்கள் மோழிற்துவற  

ஆ. மருே்துவ மோழிற்துவற 

இ. ஜவுளிே் மோழிற்துவற 

ஈ. ோனியங்கி மோழிற்துவற 

 2019 ஏப்ரல் முதல் 2020 ஜனவரி வமர, கடந்த இதத காலத்துடன் ஒப்பிடுமகயில், இரசாயனங்கள் 

ஏற்றுமதி 7.43% உயர்ந்துள்ளது. இக்காலகட்டத்தில், `2.68 இலட்சம் தகாடிக்கு இரசாயனப்தபாருட்கள் 

ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளன. ோட்டின் தமாத்த ஏற்றுமதியில் இது 14.35% ஆகும். ோட்டில் முதல் 

முமறயாக இரசாயனம் மற்றும் தபட்தரா இரசாயனத் ததாழிற்துமற ஏற்றுமதியில் முதலிடத்மதப் 

பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவின் எந்தத் தகவல் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம், சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்காக, ‘தகாரரானா 

வாரியர்ஸ்’ என்ற தபயரில் இணையவழி சுய-சான்றளிப்பு படிப்ணபத் ததாடங்கியுள்ளது? 

அ. விப்ர ோ 

ஆ. டோடோ கன்சல்டன்சி சோ்வீசஸ்  

இ. இன்ரபோசிஸ் 

ஈ. HCL டடக்னோலஜிஸ் 

 டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸின் ஒரு பிரிவான, TCS iON, அண்ணையில் சுகாதாரப்பணியாளர்களுக்காக 

‘தகாரரானா வாரியர்ஸ்’ என்ற தபயரில் இலவச இணையவழி சுய-சான்றளிப்பு படிப்ணப அறிமுகம் 

தசய்துள்ளது. COVID-19 ர ாயாளிகணள ணகயாளும் ைருத்துவ ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ததாழில் 

சார்ந்த பாடங்கள் வழங்கப்படும். ஆங்கிலத்தில் கிணடக்கப்தபறும் இந்தப் பாடங்கள், TCS iON டிஜிட்டல் 

கற்றல் ணையம்மூலம் வழங்கப்படுகிறது. 

 TCS’இன் தைன்தபாருள் பிரிவான, ‘Digitate’ தகாள்முதல் முடிவுகணள எடுப்பதில் நிறுவனங்களுக்கு 

உதவுவதற்காக, ‘ignio Cognitive Procurement’ என்ற தளத்ணதயும் அறிவித்துள்ளது. 

2.தபாதுமுடக்கம் காரைைாக 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தைாத்த இழப்பின் அளவு 

`10 இலட்சம் ரகாடி / ஒருவருக்கு `7,000 என அண்ணையில் ைதிப்பிட்ட ைதிப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

அ. CRISIL  

ஆ. Ind–Ra 

இ. S&P 

ஈ. Fitch Solutions 

 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் தைாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி ைதிப்பீட்ணட 1.8 சதவீதைாகக் 

குணறத்து CRISIL ைதிப்பீட்டு நிறுவனம் அண்ணையில் தனது அறிக்ணகணய தவளியிட்டது. COVID-19 

தபரும் பரவணல தடுக்கும் ர ாக்கில் அறிவிப்புதசய்யப்பட்ட தபாது முடக்கத்தின் தாக்கத்தால் இந்தியா 

எதிர்தகாள்ள ரவண்டிய தைாத்த இழப்பு `10 இலட்சம் ரகாடி அல்லது ஒருவருக்கு `7,000 என அந்த 

நிறுவனம் ைதிப்பிட்டுள்ளது. இதற்கான மீட்பு  டவடிக்ணகணயயும் ஆதரணவயும் அதிகரிக்கும்படி அந்த 

நிறுவனம் அரசாங்கத்திடம் ரகட்டுக்தகாண்டுள்ளது. 

3. ‘Medicine Maker Power List 2020’இன் முன்னணி 20 உலகளாவிய தணலவர்களில் இடம்தபற்றுள்ள 

இந்தியர் யார்? 

அ. பங்கஜ் பரடல் 

ஆ. கி ண் மஜூம்தோோ் – ஷோ  

இ. அஜய் பி மல் 

ஈ. திலீப் ஷோங்க்வி 
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 பரயா-கான் நிறுவனரும் தணலவருைான கிரண் ைஜூம்தார்-ஷா, சமீபத்தில், ‘Medicine Maker Power 

– 2020’ இடம்தபற்றார். இப்பட்டியலில் உலதகங்கிலும் உள்ள 60 தணலவர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர். 

அவர்கள் அணனவரும் உயிரி-ைருந்துத் துணறயில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு ைற்றும் புதுணைகணளச் 

தசய்தவர்களாவர். கிரண் ைஜூம்தார்-ஷா, 2015 முதல் ததாடர்ச்சியாக 6 ஆண்டுகளாக இம்ைதிப்புமிக்க 

பட்டியலில் இடம்பிடித்து வருகிறார். அண்ணையில் அவர், EY’இன், “ஆண்டின் ததாழில்முணனரவார்” 

விருணதப்தபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4.தபாருளியல் கூட்டுறவு ைற்றும் வளர்ச்சி அணைப்பின் (OECD) தணலணையகம் அணைந்துள்ள இடம் எது? 

அ. ஐக்கிய இ ோஜ்ஜியம் 

ஆ. அடமோிக்கோ 

இ. பி ோன்ஸ்  

ஈ. டஜோ்மனி 

 தபாருளியல் கூட்டுறவு & வளர்ச்சிக்கான அணைப்பு (OECD) என்பது பன்னாட்டு அரசாங்கங்களுக்கு 

இணடரயயான ஓர் அணைப்பாகும். இது தபாருளியல் முன்ரனற்றத்ணதயும் உலக வர்த்தகத்ணதயும் 

ரைம்படுத்துவணத தனது ர ாக்கைாகக்தகாண்டுள்ளது பிரான்சில் உள்ள பாரிணச தணலணையிடைாகக் 

தகாண்டுள்ள இவ்வணைப்பு 36 உறுப்பினர்கணளக்தகாண்டுள்ளது. 

 சமீபத்தில், அதைரிக்க அதிபர், மூத்த இந்திய-அதைரிக்க தூதரான ைனிஷா சிங்ணக இவ்வணைப்புக்கான 

அடுத்த தூதராக பரிந்துணரத்துள்ளார். இதற்கு முன்னர் அவர் பல்ரவறு குறிப்பிடத்தக்க பதவிகளில் 

பணியாற்றியுள்ளார். அதில், தற்ரபாது அவர் வகித்துவரும் தபாருளியல் ைற்றும் வணிக விவகாரங்களு 

-க்கான உதவி தசயலாளர் தபாறுப்பும் அடங்கும். 

5.அண்ணையில் எந்தத் ரததியில், ததாழிலாளர் பணியிட பாதுகாப்பு ைற்றும் உடல் லனுக்கான உலக 

 ாள் அனுசரிக்கப்பட்டது? 

அ. ஏப் ல் 27 

ஆ. ஏப் ல் 28  

இ. ஏப் ல் 29 

ஈ. ஏப் ல் 30 

 பாதுகாப்பான உடல் லம்மிக்க & சீர்மிகு ரவணலகணள ஊக்குவிப்பதற்காக பன்னாட்டுத் ததாழிலாளர் 

அணைப்பானது (ILO) ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 28 அன்று ததாழிலாளர் பணியிட பாதுகாப்பு ைற்றும் 

உடல் லனுக்கான உலக  ாணள அனுசரிக்கிறது. பணியிடத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான ைற்றும்  லமிகு 

சூழலின் ரதணவணயயும் விழிப்புைர்ணவயும் இந் ாள் எடுத்தியம்புகிறது. ‘Stop the Pandemic: Safety 

and Health at Work can Save Lives” என்பது  டப்பாண்டில் வரும் இந் ாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 
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6.பாரதி ஏர்தடல் உடனான அண்ணைய கூட்டாண்ணைக்கு ஏற்ப, எந்த உலகளாவிய நிறுவனத்தின் 

ஒற்ணற வாதனாலி அணுகல் வணலயணைப்பு தீர்வு, இந்தியா முழுவதும் தசயல்படுத்தப்படவுள்ளது? 

அ. ரமோட்ரடோர ோலோ 

ஆ. ர ோக்கியோ  

இ. சிரயோமி 

ஈ. ஹூவோய் 

 இந்திய ததாணலத்ததாடர்பு நிறுவனைான பாரதி ஏர்தடலும் ர ாக்கியா நிறுவனமும் $100 ரகாடி டாலர் 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ணகதயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம், ஏர்தடல் ததாணலத்ததாடர்பு நிறுவனத்தின் 

இணைப்புகணள ரைம்படுத்துவரதாடு எதிர்காலத்தில் 5G இணைப்புக்கணள ஏற்படுத்துவதற்கான 

அடித்தளத்ணதயும் அணைக்கும். பாரதி ஏர்தடல் நிறுவனத்தின் இணைப்புத்திறணன உயர்த்துவதற்காக 

ர ாக்கியாவின் Single Radio Access Network (SRAN) ததாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும். இணைப்புத் 

திறணன ரைம்படுத்த SRAN ததாழில்நுட்பக்கருவிகளும் பயன்படுத்தப்படும். 

7.எந்த ைாநிலத்தில், பசரவஸ்வரரின் பிறந்த ாளான, ‘பசவ தஜயந்தி’ தகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ. ஆ ்தி  பி ரதசம் 

ஆ. கோ் ோடகோ  

இ. மகோ ோஷ்டி ோ 

ஈ. மத்திய பி ரதசம் 

 12ஆம் நூற்றாண்டின் கவிஞரும், தத்துவஞானியும், சமூக சீர்திருத்தவாதியுைான பசரவஸ்வரரின் 

பிறந்த ாள், கர் ாடக ைாநிலத்தில் ‘பசவ தஜயந்தி’ எனக் தகாண்டாடப்படுகிறது. பசவண்ைா என்றும் 

அணழக்கப்படும் இவர் லிங்காயத் பிரிவின் நிறுவனத் துறவியாவார். 12ஆம் நூற்றாண்டில், “அனுபவ 

ைண்டபா” என்ற ஆன்மீக சமூகத்ணத நிறுவியதற்காகவும் அவர் அறியப்படுகிறார். அவரது பிறந்த 

ஆண்டிலிருந்து ததாடங்கும் சகாப்தம், அம்ைாநிலத்தில், “பசவ சகாப்தம்” என்றும் அணழக்கப்படுகிறது. 

8. முதன்ணை துணறமுகங்களில் பணிபுரிரவாருக்கு `50 இலட்சம் இழப்பீடு வழங்குவதாக ைத்திய கப்பல் 

அணைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் எத்தணன தபரிய துணறமுகங்கள் உள்ளன? 

அ. 12 

ஆ. 13  

இ. 14 

ஈ. 15 

 COVID-19 ர ாய்த்ததாற்று காரைைாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் அணனத்து முக்கிய துணறமுகங்களும் 

தங்கள் பணியாளர்கணள சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு அல்லது அவர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு 

இழப்பீடு /கருணைத்ததாணக வழங்கலாம் எனக் கப்பல் அணைச்சகம் முடிதவடுத்துள்ளது. துணறமுகம் 

சார்ந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும்ரபாது COVID-19 ததாற்று ஏற்பட்டால் உயிருக்கு ஏற்படும் பாதிப்ணப 

ஈடுகட்ட இந்நிதியுதவி அறிவிக்கப்படுகிறது. 
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 COVID-19 ர ாய்த்ததாற்றுக்கு ைட்டுரை தபாருந்தும் இந்த இழப்பீடு, 30.09.2020 வணர அைலில் 

இருக்கும், அதன் பின்னர் இது ைறுஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும். 

9. COVID-19 ர ாய்த்ததாற்றின் பின்னணியில், ‘VITAL’ என்பது என்ன? 

அ. ரசோதனனக் கருவி 

ஆ. டசயற்னக சுவோசக்கருவி  

இ. தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபக ணங்கள் 

ஈ. எக்ஸ் கதிோ் சோதனம் 

 NASA’இன் தஜட் இயக்க ஆய்வகத்தின் தபாறியாளர்களால் VITAL (Ventilator Intervention Technology 

Accessible Locally) என்ற புதிய உயரழுத்த தசயற்ணக சுவாசக்கருவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரலசான 

அறிகுறிகளுடன் உள்ள ர ாயாளிகளுக்கு சிகிச்ணசயளிப்பதற்காக VITAL வடிவணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், சிக்கலான ர ாயாளிகளுக்கு வழக்கைான தசயற்ணக சுவாசக்கருவி பயன்படுத்தப்படலாம். 

இச்சாதனம் ஒரு முக்கியைான ரசாதணனயில் தவற்றிகண்டுள்ளது. ரைலும், FDA’இன் அங்கீகாரத்திற் 

-காக இது தற்ரபாது காத்திருக்கிறது. 

10. ‘In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work’ என்ற தணலப்பிலான அறிக்ணகணய 

தவளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அணைப்பு எது? 

அ. உலக டபோருளோதோ  மன்றம் 

ஆ. பன்னோட்டுத் டதோழிலோளோ் அனமப்பு  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. ஐக்கிய  ோடுகள் அனவ 

 பன்னாட்டுத் ததாழிலாளர் அணைப்பானது (ILO) அண்ணையில், ‘In the face of a pandemic: Ensuring 

Safety and Health at Work” என்ற தணலப்பிலான ஓர் அறிக்ணகணய தவளியிட்டது. ஏப்ரல்.28 அன்று 

ததாழிலாளர் பணியிட பாதுகாப்பு & உடல் லனுக்கான உலக  ாணள முன்னிட்டு இந்த அறிக்ணக 

தவளியிடப்பட்டுள்ளது. COVID-19 பரவுவதால் எழும் ததாழில் பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாதார இடர்கணள 

இவ்வறிக்ணக எடுத்துக்காட்டுகிறது. உலதகங்கிலும் உள்ள பணியிடங்களில் COVID-19 பரவுவணதத் 

தடுக்கவும் இவ்வணைப்பு அரசாங்கங்கணளக் ரகட்டுக்தகாண்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தூத்துக்குடி ைாவட்டம் ரகாவில்பட்டி “கடணல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ் ாட்டில் காஞ்சிபுரம் பட்டு, விருப்பாச்சி வாணழப்பழம், தகாணடக்கானல் ைணலப்பூண்டு, ஈரராடு 

ைஞ்சள், பழனி பஞ்சாமிர்தம் என 33 தபாருள்களுக்கு ஏற்கனரவ புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிணலயில், முப்பத்து  ான்காவது தபாருளாக, “ரகாவில்பட்டி கடணல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு 

கிணடக்கப் தபற்றுள்ளது. 
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