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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.திவால் மற்றும் கடன்முறி குறியீடு விதிமுறைகளின்படி, திவால் தீர்வு செயல்முறைகறை நிறைவு 

செய்வதற்கான காலக்சகடு என்ன? 

அ. 270 நாட்கள் 

ஆ. 300 நாட்கள் 

இ. 330 நாட்கள்  

ஈ. 360 நாட்கள் 

 இந்திய திவால் & கடன்முறி வாரியத்தின் (IBBI) விதிமுறைகளின்படி, திவால் தீர்வு செயல்முறைகறை 

நிறைவு செய்வதற்கான ஒட்டுசமாத்த காலக்சகடு 330 நாட்கள் ஆகும். COVID-19 நநாய்த்சதாற்று 

காரணமாக 21 நாள் நாடடங்கு அமலில் இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ை சிரமங்கறைக் கருத்தில்சகாண்டு, 

சபருநிறுவனங்கள் திவால் தீர்வு வழிமுறை ஒழுங்குமுறைகறை இந்திய திவால் மற்றும் கடன்முறி 

வாரியம் (Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBBI) திருத்தியுள்ைது. 

 COVID-19 பரவலின் சதாடர்ச்சியாக மத்திய அரசு அமல்செய்துள்ை முடக்கநிறலக் காலம் இதற்கான 

வறரயறைக்குள் நெர்த்துக் கணக்கிடப்படாது என்ை வறகயில் இந்தத் திருத்தம் அறமந்துள்ைது. 

சபருநிறுவன திவால்தீர்வு நறடமுறை சதாடர்பாக இந்த நாட்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ைப்படாது. 

இருந்தநபாதிலும் இந்த நறடமுறைகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ை ஒட்டுசமாத்த காலவரம்புக்கு உட்பட்டதாக 

இது இருக்கும். 

2.ஐம்பதாண்டுகைாக அசமரிக்காவில் சவளியிடப்பட்டுவந்த எந்த இந்திய செய்தித்தாள், அதன் அச்சுப் 

பதிப்றப நிறுத்தியுள்ைது? 

அ. India Abroad  

ஆ. Indians in America 

இ. Indian Panorama 

ஈ. Indian Diaspora 

 கடந்த ஐம்பதாண்டுகைாக அசமரிக்காவில் சவளியாகி வந்த இந்திய செய்தித்தாள்களுள் ஒன்ைான, 

‘India Abroad’, COVID-19 நநாய்த்சதாற்றின் காரணத்தினால் அண்றமயில் அதன் அச்சுப்பதிப்றப 

நிறுத்தியது. நகாபால் ராஜூவால் கடந்த 1970ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட இது, இந்திய செய்திகறை 

றமயமாகக்சகாண்ட செய்தித்தாைாகும். இந்தச்செய்தித்தாள், ஐக்கிய அசமரிக்காவில் வாழும் இந்திய 

புலம்சபயர்ந்நதாருக்காக இப்பத்திரிக்றக சவளியாகி வந்தது. அசமரிக்காவிலுள்ை புலம்சபயர்ந்நதார் 

இதன் முக்கிய வாெகர்கைாக இருந்தனர். 

3.நதசிய முதலீடு மற்றும் உட்கட்டறமப்பு நிதியத்தில், $100 மில்லியன் டாலருக்கு ெமமாக முதலீடு 

செய்யவுள்ை பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது? 

அ. உலக வங்கி   ஆ. பன்னாட்டு செலவாணி நிதியம் 

இ. ஆெிய வளா்ெ்ெி வங்கி  ஈ. ஐர ாப்பிய மத்திய வங்கி 
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 மணிலாறவச் ொர்ந்த ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி, $100 மில்லியன் டாலருக்கு ெமமான நிதிறய நதசிய 

முதலீடு & உட்கட்டறமப்பு நிதியத்தில் (NIIF) முதலீடு செய்யவுள்ைது. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது 

இந்திய அரொங்கம் மற்றும் ஆசிய உட்கட்டறமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங்கியில் இந்தியாவின் NIIF 

கருவிகளுள் ஒன்றில் ஒரு முதலீட்டாைராக இறணகிைது. NIIF என்பது இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு 

முதலீட்டாைர்களுக்கான ஒரு முதலீட்டுத் தைமாகும். அங்கு அவர்கள், உள்நாட்டு உட்கட்டறமப்பில் 

பங்கு மூலதனத்றத முதலீடு செய்வதற்கு நிர்பந்திக்கப்படுகிைார்கள். 

4. NASA’இன் முன்சமாழியப்பட்டுள்ை நிலவு விண்சவளி நிறலயத்திற்கு ெரக்கு மற்றும் சபாருட்கறை 

ஏற்றிச்செல்வதற்கான ஒப்பந்தத்றதப் சபற்றுள்ை விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ. Blue Origin 

ஆ. SpaceX  

இ. Astra Space 

ஈ. Exos Aerospace 

 நிலவில் அறமயவுள்ை NASA’இன் விண்சவளி நிறலயத்திற்கு ெரக்கு மற்றும் சபாருட்கறை ஏற்றிச் 

செல்வதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு, எநலான் மஸ்க்கிற்கு சொந்தமான SpaceX விண்சவளி நிறுவனத்றத 

NASA நதர்ந்சதடுத்துள்ைது. நிலவில் ஒரு நிரந்தரமான விண்சவளி நிறலயத்றத அறமப்பதற்கு 

நநாக்கங்சகாண்டுள்ை இத்திட்டம், அங்கிருந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கான எதிர்காலத் திட்டங்கறை 

வகுப்பறதயும் நநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ைது. 

 SpaceX நிறுவனம் தனது எறடமிகுதியான, ‘Dragon XL’ ஏவுகலத்தின்மூலம் சபாருட்கறை அனுப்புவ 

-தற்கான NASA’இன் $7 பில்லியன் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதிறயப் சபைவுள்ைது. 

5.மார்ச் 30 அன்று தனது மாநில நாறைக் சகாண்டாடிய மாநிலம் எது? 

அ. ரக ளம் 

ஆ. ஒடிொ 

இ. பஞ்ொப் 

ஈ. இ ாஜஸ்தான்  

 முற்காலத்தில், ‘இராஜபுதனம்’ என்ைறைக்கப்பட்ட தற்கால இராஜஸ்தான் மாநிலம் உருவான நாளின் 

நிறனவாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் மார்ச்.30 அன்று, ‘இராஜஸ்தான் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிைது 1949 

மார்ச்.30 அன்று தற்நபாறதய இராஜஸ்தான் மாநிலம் நறடமுறைக்கு வந்தது. 

 பரப்பைறவப் சபாறுத்தவறர, இராஜஸ்தான், இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மாநிலம் ஆகும். இந்த மாநிலம் 

விடுதறலக்கு முன்னர் சுமார் 21 சிறிய மற்றும் சபரிய சுநதெ அரசுகறை உள்ைடக்கியிருந்தது. 

இராஜஸ்தான், ஓர் ஒருங்கிறணந்த மாநிலமாக, இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நநரு 

அவர்கைால், 1948 ஏப்ரல்.18 அன்று சதாடக்கிறவக்கப்பட்டது. 
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6. S & P Ratings’இன் அண்றமய அறிக்றகயின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ. 5.0 % 

ஆ. 4.5 %  

இ. 3.5 %  

ஈ. 2.5 % 

 S & P Ratings’இன் அண்றமய அறிக்றகயின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வைர்ச்சி விகிதம் 3.5% ஆக இருக்கும். இந்நிறுவனம் அதன் முந்றதய 

மதிப்பீட்டில் இதறன 5.2 ெதவீதமாக கணித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

ஏற்பட்ட COVID-19 நநாய்த்சதாற்றின் காரணமாக உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட மிகப்சபரும் ெரிநவ இந்தக் 

குறைப்புக்குக் காரணமாக கூைப்படுகிைது. 2020’இல் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் சபாருைாதாரம், 

2.2 ெதவீதமாக அதிகரிக்கும் என அந்நிறுவனம் சதரிவித்துள்ைது. 

7.சபட்நராலிய & இயற்றக எரிவாயு அறமச்ெரின் ெமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்தியாவுக்கு தறடயின்றி 

LPG வைங்குவதாக உறுதியளித்துள்ை நாடு எது? 

அ. ெவுதி அர பியா  

ஆ. ஈ ான் 

இ. ஈ ாக் 

ஈ. சவனிசூலா 

 ெவுதி அநரபியா, இந்தியாவிற்கு, திரவமாக்கப்பட்ட சபட்நராலிய எரிவாயுறவ (LPG) தறடயின்றி 

வைங்குவதாக உறுதியளித்துள்ைதாக மத்திய சபட்நராலியம் மற்றும் இயற்றக எரிவாயு அறமச்ெர் 

தர்நமந்திர பிரதான் அண்றமயில் அறிவித்தார். ெவுதி எரிெக்தி அறமச்ெர் இைவரெர் அப்துல் அஜீஸ் பின் 

ெல்மானுடன் கலந்துறரயாடிய பின்னர் அறமச்ெர் இதறன அறிவித்தார். 

 நாடு முழுவதும் அமலில் இருக்கும் 21 நாள் நாடடங்கின் காரணமாக, ெறமயல் எரிவாயுவின் நதறவ 

அதிகரித்துள்ை இந்த நவறையில், வரவிருக்கும் நாட்களில் உள்நாட்டு நதறவறய பூர்த்திசெய்யும் 

நநாக்நகாடு, ெவுதி அநரபியா, LPG வைங்கறல உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. 

8.நாடடங்கு உத்தரவின் மத்தியில் அத்தியாவசிய நெறவகளில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு இ-பாஸ் வைங்க, 

‘PRAGYAAM’ என்னும் அறலநபசி செயலிறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மாநில அரசு எது? 

அ. சதலுங்கானா 

ஆ. ஒடிொ 

இ. ஜாா்கண்ட்  

ஈ. பஞ்ொப் 
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 21 நாள் நாடடங்கு நவறையில், அத்தியாவசிய நெறவகறை வைங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ை மக்களுக்கு 

இ-பாஸ் வைங்குவதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசு, ‘PRAGYAAM’ என்ை அறலநபசி செயலிறய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. COVID-19 பரவறல எதிர்த்து, 21 நாள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரறவ 

நாடு கறடபிடித்து வருகிைது. ஆண்ட்ராய்டு அடிப்பறடயிலான இச்செயலியின்மூலம் ஆவணங்கறை 

ெரிபார்த்து பதிநவற்றிய பிைகு, மாவட்ட நபாக்குவரத்து அதிகாரிகள் இ-பாஸ் வைங்குவார்கள். 

9. COVID-19’ஐ எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றககளின் பின்னணியில், ெமீபத்திய 

செய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘CoNTeC’ என்ைால் என்ன? 

அ. சதாலல மருத்துவ லமயம்  

ஆ. அலலரபெி செயலி 

இ. மருந்துகள் வாங்குவதற்கான தளம் 

ஈ. மருத்துவமலனகளின் த வுத்தளம் 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநலத்துறை அறமச்ெர் ஹர்ஷ் வர்தன், அண்றமயில், ‘நதசிய சதாறல 

ஆநலாெறன றமயம் (National Teleconsultation Centre - CoNTeC)’ என்ைசவான்றை சதாடங்கினார். 

CoNTeC என்பது ஒரு சதாறலமருத்துவ றமயமாகும். இதறன, புது தில்லியில் உள்ை அகில இந்திய 

மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS) செயல்படுத்தியுள்ைது. நாடு முழுவதிலுமுள்ை ஐயங்கறைத் 

தீர்க்கவும் பதிலளிக்கவும் பல்நவறு துறைொர்ந்த மருத்துவர்கள் இம்றமயத்தில் இருப்பார்கள். 

10.யுறனசடட் வங்கி மற்றும் ஓரியண்டல் வர்த்தக வங்கியுடன் இறணவதற்கு முன்னதாக தனது புதிய 

இலச்சிறனறய சவளியிட்டுள்ை இந்திய சபாதுத்துறை வங்கி எது? 

அ. பர ாடா வங்கி 

ஆ. பஞ்ொப் ரதெிய வங்கி  

இ. கன ா வங்கி  

ஈ. யூனியன் ரபங்க் ஆப் இந்தியா 

 யுறனசடட் வங்கி மற்றும் ஓரியண்டல் வர்த்தக வங்கியுடன் இறணவதற்கு முன்னதாக பஞ்ொப் 

நதசிய வங்கி தனது புதிய இலச்சிறனறய சவளியிட்டுள்ைது. இப்புதிய இலச்சிறன, மூன்று சபாதுத் 

துறை வங்கிகளின் சின்னங்கறையும் சகாண்டுள்ைது. திட்டமிட்டபடி 2020 ஏப்.1ஆம் நததியன்று, பத்து 

வங்கிகறை நான்காக இறணக்கும் செயல்முறை நமற்சகாள்ைப்படும் என இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) 

அறிவிப்றப சவளியிட்டிருந்தது. ஒருங்கிறணப்பு செயல்முறைக்குப்பிைகு, பாரத ஸ்நடட் வங்கிக்குப் 

(SBI) பிைகு இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்சபரிய கடன் வைங்குநராக பஞ்ொப் நதசிய வங்கி மாறும்.  
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பின்படி, பன்னாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FPI) பபருநிறுவன 

பத்திரங்களில் முதலீடு பசய்வதற்கான புதிய வரம்பு என்ன? 

அ. 10% 

ஆ. 15%  

இ. 20% 

ஈ. 25% 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, 2020-21ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிலுமவயில் 

உள்ள பங்குகளில் பன்னாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FPI) பபருநிறுவன பத்திரங்களில் முதலீடு 

பசய்வதற்கான புதிய வரம்பு 15 சதவீதைாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. FPI’க்கள், தற்பபாதுவமர இந்திய 

பபருநிறுவன பத்திரங்களில் `3.17 இலட்சம் பகாடிமய முதலீடு பசய்யலாம். 

 இந்த வரம்மப உயர்த்திய பின்னர், FPI’களால், பபருநிறுவன பத்திரங்களில், 2020 ஏப்ரல் - பசப்டம்பர் 

வமரயிலான அமரயாண்டுக்கு ̀ 4.29 லட்சம் பகாடியும், 2020 அக்படாபர் - ைார்ச் 2021 வமரயிலான 

அமரயாண்டுக்கு `5.41 லட்சம் பகாடியும் முதலீடு பசய்யவியலும். FPI முதலீட்டிற்கான திருத்தப்பட்ட 

வரம்புகள், நடுவணரசு பத்திரங்கள் & ைாநில வளர்ச்சிக்கடன்கள் என தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படும். 

2.வட்டி சலுமக திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுக்கு 2 சதவீத ைானியத்துடன் வழங்கப்படும் குறுகிய கால பயிர் 

கடனுக்கான வரம்பு என்ன? 

அ. ரூ. 1 இலட்சம் 

ஆ. ரூ.2 இலட்சம் 

இ. ரூ.3 இலட்சம்  

ஈ. ரூ.5 இலட்சம் 

 COVID-19 பநாய்த்பதாற்று பாதிப்பால் நாடடங்கு அைல்படுத்தப்பட்டுள்ள சூழ்நிமலயில் விவசாயிகளின் 

பயிர்க்கடன்களுக்கான வட்டி சலுமகமய 2020 பை.31ஆம் பததி வமரயில் நீட்டிப்பதாக ைத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளிடமிருந்து பபறப்பட்ட `3 இலட்சம் வமரயிலான கடன்களில் திரும்பச் 

பசலுத்தும் காலம் வந்துவிட்ட, அல்லது 2020 ைார்ச்.1 முதல் 2020 பை.31ஆம் பததி வமரயில் திரும்பச் 

பசலுத்தும் காலம் வரக்கூடிய கடன்களுக்கு இச்சலுமக நீட்டிப்பு கிமடக்கும். இந்தக்கடன்களுக்கான 

2% வட்டிச்சலுமக ைற்றும் உரிய காலத்தில் பசலுத்தினால் 3% வட்டிமய அளிப்பது ஆகிய திட்டங்கள் 

பைற்படி காலத்துக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 எனபவ நீட்டிக்கப்பட்ட காலம் வமரயில் விவசாயிகள் அபராதம் எதுவுமில்லாைல் 4 சதவீத வட்டியுடன் 

கடன்பதாமகமய திருப்பிச்பசலுத்த இது உதவியாக இருக்கும். 
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3.இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்திபரலியா பெனரல் (IAG) தனது 26% பங்குகமள இந்தியாவின் எந்தக் காப்பீட்டு 

நிறுவனத்திடம் விற்றுள்ளது? 

அ. SBI ப ொதுக்கொ ் ீடு  

ஆ. HDFC எொ்ககொ 

இ. ICICI கலொம் ொொ்ட் 

ஈ. ஆதித்யொ  ிொ்லொ ஆயுள் கொ ் ீடு 

 பாரத ஸ்படட் வங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ஆஸ்திபரலியாவின் இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்திபரலியா 

பெனரல் ஆனது SBI பபாதுக்காப்பீட்டிலிருந்து பவளிபயறியுள்ளது. IAG, SBI பபாதுக்காப்பீட்டில் அதன் 

26 சதவீத பங்குகமள முமறபய பிபரம்ஜி இன்பவஸ்ட் ைற்றும் வார்பர்க் பிங்கஸ் குழுைத்தின் இமண 

நிறுவனங்களான பநபியன் ஆப்பர்சுனிட்டிஸ் ைற்றும் WP ஹனி பகாதுமை முதலீட்டு லிமிபடட் ஆகிய 

நிறுவனங்களுக்கு $310 மில்லியன் அபைரிக்க டாலர்களுக்கு (சுைார் `2,325 பகாடி) விற்றது. SBI 

தனது காப்பீட்டு பிரிவில் 70 சதவீத பங்குகமள மவத்துள்ளது. 

4.இந்திய ைதிப்பீடுகளின்படி (Ind-Ra), 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி ைதிப்பீடு என்ன? 

அ. 2.6% 

ஆ. 3.6%  

இ. 4.6% 

ஈ. 5.6% 

 உள்நாட்டு ைதிப்பீட்டு நிறுவனைான இந்தியா ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ஆராய்ச்சி (Ind-Ra) 2020-21ஆம் 

நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணிப்மப 3.6 சதவீதைாக ைதிப்பீட்டு 

பசய்துள்ளதாக அண்மையில் அறிவித்தது. இந்நிறுவனம் இதற்கு முன்னர், 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் வளர்ச்சி சதவீதம் 5.5 சதவீதைாக இருக்கும் என ைதிப்பீடு பசய்திருந்தது. COVID-19 

பநாய்த்பதாற்று ைற்றும் அதன் விமளவாக நாடு தழுவிய அளவில் அைல்படுத்தப்பட்ட 21 நாள் நாடடங்கு 

ஆகியமவ இந்தப்பபாருளாதார வீழ்ச்சிக்கும் சதவீத குமறப்புக்கும் காரணைாக கூறப்பட்டுள்ளது. 

5.அண்மையில் காலைான ெப்பானியர் பகன் ஷிமுரா, பதாடர்புமடய துமற எது? 

அ. ககளிக்கக  

ஆ. வணிகம் 

இ. அரசியல் 

ஈ. ஆரொய்ச்சி 

 ெப்பான் நாட்மடச்சார்ந்த மூத்த நமகச்சுமவ நடிகரான பகன் ஷிமுரா (70), COVID-19 பநாய்த்பதாற்று 

காரணைாக சமீபத்தில் காலைானார். கடந்த 1970ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் பகளிக்மக ஊடகங்கள் 

சார்ந்து இயங்கி வந்தார். 

 

3.6% 
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6.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைம், படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகமள வரும் 2021 ெூமல ைாதத்திற்கு 

ைாற்றியுள்ளது. பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைத்தின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ. கிகரக்கம் 

ஆ. சுவிச்சொ்லொந்து  

இ. இத்தொலி 

ஈ. ஐக்கிய அபமொிக்க நொடுகள் 

 கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஒலிம்பிக் பபாட்டிகளின் 125ஆவது ஆண்டுவிழாவில், பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் 

குழுைம் தனது புதிய தமலமையகத்மத சுவிச்சர்லாந்தின் லாபசன் நகரத்திற்கு முமறயாக ைாற்றியது. 

இந்த ெூமல ைாதம் நமடபபறவிருந்த படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டிகள், 2021 ெூமல.23 – ஆக.8 

வமர ைாற்றப்படுவதாக பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைம் (IOC) அறிவித்தது. ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 

ஒலிம்பிக் பபாட்டிகள் 2021 ஆக.24 – பசப்.5 வமர நடத்தப்படும் என்றும் IOC அறிவித்தது. 

7. UNCTAD’இன் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, சீனாவுடன் பசர்ந்து ைந்தநிமலயால் பாதிக்கப்படாத நாடு 

எது? 

அ. இந்தியொ  

ஆ. ஜ ் ொன் 

இ. பஜொ்மனி 

ஈ. சவுதி அகர ியொ 

 ஐ.நா வர்த்தக ைற்றும் பைம்பாட்டு அமைப்பு (UNCTAD), “The COVID-19 Shock to Developing Countries: 

Towards a ‘whatever it takes’ programme for the 2/3 of the world’s population being left behind” என்ற 

தமலப்பில் ஒரு பகுப்பாய்வு அறிக்மகமய பவளியிட்டுள்ளது. அந்தப் பகுப்பாய்வின்படி, இந்தியாவும் 

சீனாவும் தவிர உலகப் பபாருளாதாரம் இந்த ஆண்டு ைந்தநிமலக்குச் பசல்லும். பகாபரானா மவரஸ் 

பநாய்த்பதாற்றால் பல டிரில்லியன் டாலர்கள் ைதிப்புக்கு இழப்பு ஏற்படும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

8.ஆக்பரானிஸ் நிறுவனத்தின், ‘உலக இமணயபவளிப் பாதுகாப்பு வார ஆய்வின்’படி, கடந்த ஆண்டில் 

தரவு இழப்மபச் சந்தித்த நிறுவனங்களின் சதவீதம் என்ன? 

அ. 12 % 

ஆ. 22 % 

இ. 32 % 

ஈ. 42 %  

 சுவிச்சர்லாந்மதச் சார்ந்த பதாழில்நுட்ப நிறுவனைான ஆக்பரானிஸ், அண்மையில், “2020 உலக 

இமணயபவளிப் பாதுகாப்பு வார ஆய்வின்” பதாடக்கப் பதிப்மப பவளியிட்டது. இந்த ஆய்வின்படி, 

கடந்த ஆண்டில் (2019) 42% நிறுவனங்கள் தரவு இழப்மபச் சந்தித்துள்ளன. தரவுப் பாதுகாப்புக்கான 

வழக்கைான உத்திகள், தனிநபர்கள் பற்றிய தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கும், நிறுவனங்களின் 

தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கும் இனி ஒத்துவராது என்பமதயும் இந்த ஆய்வு பவளிப்படுத்தியுள்ளது. 
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9.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) எந்தத் துமண ஆளுநரின் பதவிக்காலம் அண்மையில் ஓராண்டு 

காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டது? 

அ. N S விஸ்வநொதன் 

ஆ. M K கஜன் 

இ. B P கனுங்ககொ  

ஈ. கமக்ககல் கதவ ிரதொ  த்ரொ  

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) அன்மைய அறிவிப்பின்படி, ரிசர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநரான B 

P கனுங்பகாவின் பதவிக்காலம், 2020 ஏப்ரல் 3 முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் துமண ஆளுநராக பபாறுப்பபற்ற B P கனுங்பகாவின் பதவிக்காலம், ஏப்.2ஆம் 

பததியுடன் முடிவமடகிறது. தற்பபாது அவர், ஓராண்டு காலத்திற்கு மீண்டும் துமண ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். N S விஸ்வநாதன், M K மென் ைற்றும் மைக்பகல் பதவபிரதா பத்ரா ஆகிபயார் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பிற துமண ஆளுநர்களாவர். 

10.எந்தத் தயாரிப்மப உற்பத்தி பசய்வதற்காக, ‘Scitech Park’ என்றபவாரு நிறுவனத்திற்கு `1 பகாடிமய 

அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்துமற வழங்கியுள்ளது? 

அ. முகக்கவசம் 

ஆ. கக துூய்கம ் டுத்தி 

இ. கொற்று துூய்கம டுத்தி  

ஈ. பசயற்கக மூச்சுக்கருவி 

 அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத் துமறயானது, ‘Scitech Park’ என்றும் அமழக்கப்படுகிற அறிவியல் 

ைற்றும் பதாழில்நுட்ப பூங்கா என்ற அமடவு நிறுவனத்திற்கு `1 பகாடிமய வழங்கியுள்ளது. புபனமவச் 

சார்ந்த, ‘Scitech Park’ ஒரு புதிய காற்று தூய்மைப்படுத்தி பதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது, COVID-19 பநாய்த்பதாற்றுக்கு எதிராக நாட்டின் பதாடர்ச்சியான மீட்பு நடவடிக்மககளின்பபாது 

பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‘Scitech Airon’ எனப்படும் இப்புதிய தூய்மைப்படுத்தி 

எந்திரத்தின் உற்பத்தி அளவீடு பசய்யப்படவுள்ளது. விமரவில் 1000 அலகுகள் ைருத்துவைமனகளில் 

நிறுவப்படவுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 21 நாள் நாடடங்குக்கு இடடயில், இந்தியாவில் சிக்கித்தவிக்கும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு 

உதவுெதற்காக, ‘Stranded India’ என்ற ெடலதளத்டத வதாடங்கியுள்ள மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ. வெளியுறெுத்துறற அறைச்சகை் 

ஆ. சுற்றுலா அறைச்சகை்  

இ. உள்துறற அறைச்சகை் 

ஈ. தகெல் ைற்றுை் ஒலிபரப்பு அறைச்சகை் 

 நடடமுடறயில் உள்ள நாடடங்கு உத்தரவிற்கு இடடயில், இந்தியாவில் சிக்கித்தவிக்கும் வெளிநாட்டு 

சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு உதவுெதற்காக மத்திய சுற்றுலா அடமச்சகம், ‘Strande India’ என்ற புதிய 

இடையதளத்டத வதாடங்கியுள்ளது. நாட்டில் சிக்கித்தவிக்கும் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு இந்தியாவில் 

கிடடக்கப்வபறும் சசடெகள் குறித்த தகெல்கடள பரப்புெதன்மூலம் அெர்களுக்கு உதவிகடள 

ெழங்குெடத இந்த இடையதளம் சநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது. உதவி எண்கள் மற்றும் அடழப்பு 

டமயங்கள், வெளியுறவுத்துடற அடமச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு டமயங்கள் மற்றும் பிராந்திய ஆதரவு 

குறித்த தகெல்கடள இந்த இடையத்தளம் தன்னகத்சத வகாண்டுள்ளது. 

2. 2020-21ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான ெட்டி விகிதங்களில் 

திருத்தங்கள் சமற்வகாண்ட பிறகு, வசல்ெமகள் சிறுசசமிப்புத் திட்டத்திற்கான ெட்டி விகிதம் எவ்ெளவு 

சதவீதமாக நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. 8.2 % 

ஆ. 8.0 % 

இ. 7.8 % 

ஈ. 7.6 %  

 2020-21ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் பல்செறு சிறுசசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான ெட்டி 

விகிதங்கடள இந்திய அரசாங்கம் குடறத்துள்ளது. இந்தத்திருத்தங்களின்படி, வசல்ெமகள் சிறுசசமிப்பு 

திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் 8.4 சதவீதத்திலிருந்து 7.6 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. வபாது 

ெருங்கால டெப்பு (PPF) முதலீடுகள் 7.9 சதவீதத்திலிருந்து 7.1 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஐந்தாண்டு சதசிய சசமிப்புச் சான்றிதழ் திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் முந்டதய 7.9 சதவீதத்திலிருந்து 

6.8 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. கிசான் விகாஸ் பத்திர திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதம் முந்டதய 

7.6 சதவீதத்திலிருந்து 6.9 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்தாண்டு மூத்த குடிமக்கள் சசமிப்புத் 

திட்டத்துக்கான ெட்டி விகிதங்கள் 8.6 சதவீதத்திலிருந்து 7.6 சதவீதமாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.எந்த நாட்டின் தடலடமயின்கீழ், இரண்டாெது அெசரகால G20 நிதியடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய 

ெங்கி ஆளுநர்களின் கூட்டம் நடடவபற்றது? 

அ. ஜப்பான்    ஆ. சீனா 

இ. செுதி அரரபியா   ஈ. இந்தியா 

 

7.6% 
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 இரண்டாெது அெசரகால G20 நிதியடமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய ெங்கி ஆளுநர்களின் கூட்டம், 

சமீபத்தில், சவுதி அசரபியாவின் தடலடமயின்கீழ் காவைாலிக்காட்சிமூலம் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது.  

 இந்தக் கூட்டத்தில், மத்திய நிதி மற்றும் வபருநிறுென விெகாரங்கள் அடமச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் 

பங்சகற்றார். இதன்சபாது உலகளாவிய வபாருளாதாரம் & சந்டதகளில் COVID-19 சநாய்த்வதாற்றின் 

தாக்கம் குறித்து விொதிக்கப்பட்டது. சமலும், உலகளாவிய இச்சொலுக்கு பதிலளிக்கும் ெடகயிலான 

முயற்சிகடளயும் இந்தக் கூட்டம் ஒருங்கிடைத்தது. பன்னாட்டுச் வசலாெணி நிதியத்தின் கருவித் 

வதாகுப்டப மதிப்பாய்வு வசய்து அதடன சமம்படுத்துமாறு நிதியடமச்சர் அப்சபாது சகட்டுக்வகாண்டார். 

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

பன்னாட்டு அடமப்பு எது? 

அ. உலக ெங்கி  

ஆ. ஆசிய ெளா்ச்சி ெங்கி 

இ. பன்னாட்டு வசலொணி நிதியை் 

ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் அறெ 

 COVID-19 சநாய்த்வதாற்றின் காரைமாக கிழக்காசியாவிலும் பசிபிக் பகுதியிலும் சுமார் 13 மில்லியன் 

மக்கள் ெறுடமயால் பீடிக்கப்படுொர்கள் என, ‘East Asia and Pacific in the Time of COVID-19’ என்ற 

தடலப்பில் உலக ெங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்டக வதரிவித்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் கிழக்காசியா 

மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில், சுமார் 35 மில்லியன் மக்கள் ெறுடமயிலிருந்து மீளுொர்கள் என இதற்கு 

முந்டதய அறிக்டகயில் உலக ெங்கி மதிப்பிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

5.அடனத்து தனியார் ெங்கி மற்றும் வெளிநாட்டு ெங்கிகளும் அதன் சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும் 

தடலடம வசயல் அதிகாரிடய மறுநியமனம் வசய்தால் அதடன எத்தடன மாதங்களுக்கு முன்சப 

வதரிவிக்க செண்டுவமன இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடன கூறுகிறது? 

அ. மூன்று 

ஆ. நான்கு 

இ. ஆறு  

ஈ. எட்டு 

 இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடனயின்படி, அடனத்து தனியார் துடற மற்றும் வெளிநாட்டு 

ெங்கிகளும் அதன் சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும் தடலடம நிர்ொகிகடள மறு நியமனம் வசய்ெது 

வதாடர்பாக ரிசர்வ் ெங்கியிடம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்சப வதரிவிக்க செண்டும் என புதிய இந்திய 

ரிசர்வ் ெங்கியின் புதிய நிபந்தடன வதரிவித்துள்ளது. முன்னதாக இந்த நடடமுடற நான்கு மாதங்கள் 

என்ற கால அளவில் இருந்தது. 

 சமலாண்டம இயக்குநர் மற்றும் தடலடமச் வசயல் அதிகாரிகளின் புதிய நியமனங்களில் வதரிவிக்க 

செண்டிய வபயர்களின் எண்ணிக்டகயும் மூன்றிலிருந்து இரண்டாக குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6.21 நாள் நாடடங்குக்கு இடடசய, சமீபத்தில், ொட்ஸப்பில் ெங்கிச்சசடெகடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

இந்திய தனியார் துடற ெங்கி எது? 

அ. எச்டிஎஃப்சி ெங்கி 

ஆ. ஐசிஐசிஐ ெங்கி  

இ. ஆக்ஸிஸ் ெங்கி 

ஈ. எஸ் ெங்கி 

 COVID-19 சநாய்த்வதாற்று ஊரடங்கு அமலிலுள்ள சூழலில், ஐசிஐசிஐ ெங்கி இலெச ொட்ஸப் ெங்கிச் 

சசடெடய வதாடங்கியுள்ளது. ஐசிஐசிஐ ெங்கியின் ொடிக்டகயாளர்கள் மட்டுமல்லாது அத்தடன 

ொடிக்டகயாளர்களும் இந்தச் சசடெடயப் பயன்படுத்த முடியும். 

 ெங்கிக்கைக்கு இருப்பு, கடடசி 3 பரிெர்த்தடனகள், கடனட்டட ெரம்பு, தடுப்பு ெசதிகள் உள்ளிட்ட 

அத்தடன ெங்கிசார்ந்த சசடெகடளயும் ொட்ஸப் மூலமாகசெ வபறமுடியும். கூடுதலாக அருகிலுள்ள 

மூன்று ஐசிஐசிஐ ெங்கிகள் மற்றும் ATM டமயங்களின் விெரமும் ொட்ஸப் மூலமாகசெ கிடடக்கும். 

ெங்கியில் பதியப்பட்ட அடலசபசி எண்ணிலிருந்து ‘9324953001’ என்ற எண்ணுக்கு ‘Hi’ என 

அனுப்புெதன்மூலம், ஐசிஐசிஐ ெங்கியின் சசடெகடளப் வபறலாம். 

7. 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் ெடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு ெர்த்தகக் வகாள்டக, எந்த ஆண்டில் 

நடடமுடறக்கு ெந்தது? 

அ. 2015  

ஆ. 2016 

இ. 2017 

ஈ. 2018 

 இந்திய அரசின் வெளிநாட்டு ெர்த்தகக் வகாள்டகயில் (Foriegn Trade Policy) மத்திய ெணிகம் மற்றும் 

வதாழிற்துடற அடமச்சகம் மாறுதல்கடள அறிவித்துள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்.1ஆம் சததி அமலுக்கு 

ெந்த தற்சபாடதய வகாள்டக, 2020 மார்ச் 31 ெடரயிலான காலம் ெடரயில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு 

வசல்லத்தக்கதாக இருந்தது. 

 புதிய COVID-19 சநாய்த்வதாற்று காரைமாக எழுந்துள்ள முன்வனப்சபாதும் இல்லாத சூழ்நிடலயில், 

பல்செறு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களின்கீழ் அளிக்கப்படும் நிொரைங்கடளத் வதாடர்ெதற்கு 

அரசு முடிவுவசய்துள்ளது. இந்தக் வகாள்டகடய சமலும் ஓராண்டு காலத்துக்கு, அதாெது 2021 மார்ச் 

31ஆம் சததி ெடரயில் நீட்டிப்பதன் மூலம் இந்தச்சலுடககடளத் வதாடர முடிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. 

8.சநரடி ெரிவிதிப்பு முடறயில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட அண்டமய மாற்றங்களின்படி, வெளிநாடுொழ் 

இந்தியர்கள், இந்தியாவில் ெரிவசலுத்துசொராக தகுதிவபறுெதற்கு, இந்தியாவில் எத்தடன நாட்கள் 

ெசித்திருக்க செண்டும்? 

அ. 120    ஆ. 150 

இ. 175   ஈ. 200 

2015 
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 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் நிதிச்சட்டத்தில் மாற்றங்களுடன் இந்தியாவின் சநரடி ெரிவிதிப்பு முடறயில் பல 

மாற்றங்கள் நடடமுடறக்கு ெந்தன. இதன் பிரதான மாற்றம் வெளிநாடுொழ் இந்தியர்களுக்கானதாக 

உள்ளது. இந்தியாவில் வதாழில்புரிந்து அதன்மூலம் 15 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான ெருமானம் ஈட்டிய 

வெளிநாடுொழ் இந்தியர்கள், 120 நாட்களுக்கு இந்தியாவில் தங்கியிருந்தால் அெர்கள் ெரிவிதிப்பு 

சநாக்கத்திற்காக, இந்திய குடிமகன்களாக கருதப்படுொர்கள். இந்த நாள் எண்ணிக்டக, இதற்குமுன் 

182 என இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9.ெணிகர்களுக்கான முதல் COVID-19 காப்பீட்டுத் திட்டத்டதத் வதாடங்குெதற்காக ICICI சலாம்பார்ட் 

வெனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுெனத்துடன் கூட்டு சசர்ந்துள்ள வகாடுப்பனவு நிறுெனம் எது? 

அ. பாரத்ரப  

ஆ. ரபான்ரப 

இ. ரபடிஎை் 

ஈ. வைாபிக்ெிக் 

 உள்நாட்டு வகாடுப்பனவு நிறுெனமான பாரத்சப, ஐசிஐசிஐ சலாம்பார்ட் வெனரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுெனத்துடன் கூட்டுசசர்ந்து நாட்டின் முதல் COVID-19 (வகாசரானா டெரஸ்) காப்பீட்டுத்திட்டத்டத 

ெணிகர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பாரத்சப திறன்சபசி வசயலியிலிருந்து வபறக்கூடிய இந்தக் 

காப்பீட்டு திட்டமானது, நாடடங்குக்கு இடடசய COVID-19 சநாய்த்வதாற்றுக்கு ஆளாகக்கூடிய சுமார் 

40 இலட்சம் ெணிகர்கடள உள்ளடக்குெடத சநாக்கமாகக்வகாண்டுள்ளது. 

 `199 என்ற காப்பீட்டுத் வதாடகயுடன் ஓராண்டுக்கு `25,000 ெடர காப்பீடு ெழங்கக்கூடிய இந்தக் 

காப்பீட்டுத் திட்டம், COVID-19 சநாய்த்வதாற்றால் காப்பீடு வபற்ற ெணிகர் ஒருெர் பாதிக்கப்பட்டால், 

100% காப்பீட்டுத் வதாடகடய ெழங்குகிறது. 

10.ஏப்ரல்.1 அன்று, மாநில நாடள, ‘உத்கல் திொஸ்’ எனக் வகாண்டாடும் மாநிலம் எது? 

அ. ராஜஸ்தான் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. குஜராத் 

ஈ. கா்நாடகா 

 இந்திய மாநிலமான ஒடிசா, கடந்த 1936 ஏப்.1ஆம் சததி உருொக்கப்பட்டது. அதன் மாநில நாள், உத்கல் 

திொஸ் எனவும் அடழக்கப்படுகிறது. இந்நாளின் வகாண்டாட்டங்கள், அம்மாநிலத்திலும் நாடுமுழுெது 

-ம் வகாண்டாடப்படுகிறது. முந்டதய பீகார் & ஒரிசா மாகாைத்திலிருந்து, ஒடிசா ஒரு தனி மாநிலமாக 

உருொனதன் நிடனொக இந்நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. COVID-19 சநாய்த்வதாற்று காரைமாக 

நடடமுடறயிலிருக்கும் நாடடங்கால், இந்நாள்குறித்த வகாண்டாட்டங்கள் எதுவும் அந்த மாநிலத்தில் 

ஏற்பாடு வசய்யப்படவில்டல. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையில் அரசியல் ததாைர்புகள் நிறுவப்பட்ை 70ஆவது ஆண்டுவிழா 

அண்டையில் ஏப்ரல்.1 அன்று தகாண்ைாைப்பட்ைது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. நநபாளம் 

 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையய அரசியல் ரீதியான உறவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்ை 70ஆவது ஆண்டு 

விழா ஏப்.1ஆம் யததியன்று தகாண்ைாைப்பட்ைது. ைத்திய தவளியுறவு அடைச்சகத்தின் தவளியீட்டின்படி, 

இந்திய குடியரசுத்தடைவர், சீன அதிபர், இருநாட்டு பிரதைர்கள் ைற்றும் தவளிவிவகார அடைச்சர்கள் 

ஆகியயார் 70ஆவது ஆண்டு நிடறவு குறித்த வாழ்த்துச் தசய்திகடை பரிைாறிக்தகாண்ைனர். 1950 ஏப்.1 

அன்று, சீன ைக்கள் குடியரசுைன் அரசியல் ரீதியான உறவுகடை ஏற்படுத்திய ஆசிய கண்ைத்தின் 

முதல் தபாதுவுடைடை தகாள்டககடைப் பின்பற்றாத நாைாக இந்தியா ஆனது. 

2. 15 ஆண்டுகள் வசித்தவர் / 7 ஆண்டுகள் கல்வி பயின்ற ஒருவருக்கு குடியிருப்புரிடைடய (domicile) 

நீட்டிப்பதற்கான நடுவணரசின் விதி, இந்தியாவின் எந்த ைாநிைம் / யூனியன் பிரயதசத்துக்கானதாகும்? 

அ. மிநசாரம் 

ஆ. நாகாலாந்து 

இ. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீா்  

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 ஜம்மு-காஷ்மீர் சிவில் யசடவகள் (பரவைாக்கம் ைற்றும் ஆட்யசர்ப்பு) சட்ைத்தின்கீழ் தவளியிைப்பட்ை 

புதிய அரசிதழ் அறிவிப்பின்படி, ஜம்மு-காஷ்மீரில் குடறந்தது 15 ஆண்டுகள் வசித்து வந்த ஒருவர் அந்த 

யூனியன் பிரயதசத்தின் குடியிருப்புரிடைடயப் தபறுவதற்கு தகுதியுடையவராவார். அந்த யூனியன் 

பிரயதசத்டதச் சார்ந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் கல்விபயின்று, 10 அல்ைது 12ஆம் 

வகுப்புத்யதர்வில் யதர்ச்சி தபற்றவரும் அந்த யூனியன் பிரயதசத்தின் குடியிருப்புரிடைடயப் (domicile) 

தபறுவதற்கு தகுதியுடையவராவார். 

3.யதசிய புைனாய்வு முகடையானது (NIA), எந்த நாட்டில் அடைந்துள்ை குருத்வாரா மீதான பயங்கரவாத 

தாக்குதல் ததாைர்பான அதன் முதல் அயல்நாட்டு வழக்டக விசாரிக்கவுள்ைது? 

அ. பாகிஸ்தான் 

ஆ. ஆப்கானிஸ்தான்  

இ. நநபாளம் 

ஈ. சிங்கப்பூா் 
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 யதசிய புைனாய்வு முகடை (NIA) தனது முதல் அயல்நாட்டு வழக்டக பதிவுதசய்து, ஆப்கானிஸ்தானின் 

காபூலில் அடைந்துள்ை ஒரு குருத்வாரா மீதான பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்த விசாரடணடய 

ததாைங்கியுள்ைது. 2020 ைார்ச்.25 அன்று துப்பாக்கி ஏந்திய சிைர், காபூலில் உள்ை ஒரு குருத்வாராவில் 

நுடழந்து, துப்பாக்கிச்சூடு நைத்தினர். இதில் 27 யபர் பலியாகினர் ைற்றும் பைர் காயைடைந்தனர்.  

 அண்டையில் NIA சட்ைத்தில் யைற்தகாள்ைப்பட்ை திருத்தங்கள், இந்திய நாட்டின் குடிகளுக்கு எதிரான 

வழக்குகடை விசாரிக்க அல்ைது இந்தியாவுக்கு தவளியய உள்ை இைங்களில் நைக்கும் இந்தியாவின் 

நைடன பாதிக்கும் வழக்குகடை விசாரிக்க NIA’வுக்கு அனுைதியளிக்கின்றன. 

4.புயனவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை, COVID-19 யநாய்த்ததாற்றுக்கான உள்நாட்டியையய தயாரிக்கப்பட்ை 

இந்தியாவின் முதல் யசாதடனக் கருவியின் தபயர் என்ன? 

அ. Patho Detect  

ஆ. Covid Detect 

இ. India Detect 

ஈ. Mylab Detect 

 டவரஸ் நிபுணர் மினல் தகாயவ யபாசயை தடைடையிைான புயனடவச்சார்ந்த, ‘MyLab Discvery’இன் 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டுக்குழு, COVID-19 (தகாயரானா) யநாய்த்ததாற்றுக்கான உள்நாட்டியையய 

தயாரிக்கப்பட்ை இந்தியாவின் முதல் யசாதடனக்கருவிடய வடிவடைத்துள்ைது. 

 ஆறு வாரகாைத்துக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ை இந்தக்கருவி, ‘Patho Detect’ என்று அடழக்கப்படுகிறது. 

தபாதுவாக இதுயபான்ற யசாதடனக்கருவிகடை உருவாக்க 3-4 ைாதங்கைாகும். ‘MyLab Discvery’ 

என்பது ஒரு மூைக்கூறு கண்ைறி நிறுவனைாகும். இது, COVID-19 யசாதடனக்கருவிகடை தயாரித்து 

விற்படன தசய்ய முழு ஒப்புதல்தபற்ற முதல் இந்திய நிறுவனைாகும். 

5.ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ஜூடை.31 வடர தவளிநாட்டு வாடிக்டகயாைர்களுக்கு 

விற்கப்பட்ை தபாருள்களுக்கான ததாடகடய, ஏற்றுைதியாைர்கள் வசூலித்துக்தகாள்வதற்கான புதிய 

காை அவகாசம் என்ன? 

அ. 9 மாதங்கள் 

ஆ. 12 மாதங்கள் 

இ. 15 மாதங்கள்  

ஈ. 18 மாதங்கள் 

 COVID-19 யநாய்த்ததாற்றால் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ை விடைவுகடைச் சைாளிப்பதற்காக ஏற்றுைதி 

-யாைர்களுக்கான சிறப்புச் சலுடககடை ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அறிவித்துள்ைது. அதன்படி, தவளிநாட்டு 

வாடிக்டகயாைர்களுக்கு விற்கப்பட்ை தபாருள்களுக்கான ததாடகடய வசூலிப்பதற்கான காை 

அவகாசத்டத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நீட்டித்துள்ைது. 

 ஜூடை.31 வடர தவளிநாட்டு வாடிக்டகயாைர்களுக்கு தபாருள்கடை ஏற்றுைதி தசய்வதற்காக 

யைற்தகாள்ைப்பட்ை ஒப்பந்தங்களுக்கான ததாடகடய இந்தியாவுக்குக்தகாண்டுவருவதற்கான காை 
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அவகாசம், ஒப்பந்தம் யைற்தகாள்ைப்பட்ை யததியிலிருந்து 15 ைாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தற்யபாதுள்ை விதிகளின்படி தவளிநாட்டுக்கு ஏற்றுைதி தசய்த தபாருள்களுக்கான ததாடகடய 9 

ைாதங்களுக்குள் ஏற்றுைதியாைர்கள் இந்தியாவுக்குக்தகாண்டுவரயவண்டும். 

 ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரயதசங்களில் வருவாய் பற்றாக்குடற ஏற்படும்யபாது, அடவ ரிசர்வ் 

வங்கியிலிருந்து தற்காலிகைாகக் கைன்தபறும் வசதி உள்ைது. அந்தக்கைனில், ைாநிைங்கள் ைற்றும் 

யூனியன் பிரயதசங்கள் தபற விரும்பும் முன்ததாடகக்கான உச்சவரம்டப 30%ஆக உயர்த்துவதாக 

RBI ததரிவித்தது. இந்த உச்சவரம்பு ஏப்ரல் 1ஆம் யததி முதல் தசப்ைம்ர்.30ஆம் யததி வடர அைலில் 

இருக்கும் என்றும் RBI ததரிவித்துள்ைது. 

6.21 நாள் நாைைங்குக்கு இடையய, நாடு முழுவதும் ைருத்துவம் சார்ந்த தபாருட்கள் விநியயாகிப்டப 

யநாக்கைாகக்தகாண்டுள்ை, உள்நாட்டு வான்யபாக்குவரத்து அடைச்சகத்தின் முன்தனடுப்பின் தபயர் 

என்ன? 

அ. Corona Udan 

ஆ. Lifeline Udan  

இ. Medico Udan 

ஈ. COVID-19 Udan 

 இந்தியாவின் COVID-19 யநாய்த்ததாற்றுக்கு எதிரான யபாரின் ஒருபகுதியாக, நாடு முழுவதும் ைற்றும் 

அதற்கு அப்பாலும் ைருத்துவ ைற்றும் அத்தியாவசியப்தபாருள்கடைக் தகாண்டுதசல்வதற்காக, சிவில் 

விைானப்யபாக்குவரத்து அடைச்சகம், “டைப்டைன் உதான்” விைானப் யபாக்குவரத்டத இந்திய அரசு 

ததாைங்கியுள்ைது. “டைப்டைன் உதான்” நைவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ை விைானப் யபாக்குவரத்துச் 

யசடவ நிறுவனங்களுள் ஏர் இந்தியா, அடையன்ஸ் ஏர், இந்திய விைானப்படை ைற்றும் பவன் 

ஹான்ஸ் ஆகியடவ அைங்கும். தில்லி, மும்டப, டஹதராபாத், தபங்களூரு ைற்றும் தகால்கத்தாவில் 

இதற்கான சரக்கு முடனயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ைன. 

7.நைப்பாண்டு (2020) உைக ைதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

அ. Assistive Technologies 

ஆ. The Transition to Adulthood  

இ. Together we can 

ஈ. Autism is not a disease 

 உைக ைதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாைானது (World Autism Awareness Day) ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஏப்.2 

அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. ைதியிறுக்கம் என்பது, பல்யவறு வடகயான மூடை வைர்ச்சிக் குடறபா 

-டுகடைக்தகாண்ை ஒரு யநாயாகும். ைதியிறுக்கம் என்னும் மூடை வைர்ச்சிக்குடறபாட்ைால் பாதிக்கப் 

-பட்ைவர்கடை எப்படி டகயாையவண்டும், எந்த முடறயில் அனுசரித்து நைந்துதகாள்ையவண்டும் 

என்படத உணர்த்தும் வடகயில் இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “The Transition to Adulthood” என்பது 

நைப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும். 
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8.அண்டையில் காைைான, காந்தவியல் ைற்றும் மீகைத்துத்திறன் குறித்த பணிகளுக்காக யநாபல் பரிசு 

தபற்ற இயற்பியைாைரின் தபயதரன்ன? 

அ. ஆடம் ஷஷல்சிங்கா் 

ஆ. பிலிப் ஆண்டா்சன்  

இ. சா் நஜம்ஸ் நகாவன்ஸ் 

ஈ. வின்ஷசன்ட் மாா்ஷசல்நலா 

 யநாபல் பரிசு தபற்ற இயற்பியைாைர் பிலிப் ஆண்ைர்சன் (96) சமீபத்தில் அதைரிக்காவில் காைைானார். 

காந்தவியல் & மீகைத்துத்திறன்பற்றி அறிவியல் சமூகம் புரிந்துதகாள்ைவும், திைநிடை இயற்பியடை 

ஒரு துடறயாகத் ததாைங்கியதற்காகவும் அவர் அறியப்பட்ைார். பிடரயன் யஜாசப்சன் (1973) ைற்றும் F 

ைங்கன் ஹால்யைன் (2016) உள்ளிட்ை பிற யநாபல் பரிசுதபற்ற இயற்பியைாைர்களுக்கு அவர் ஓர் ஊக்க 

முகைாக இருந்தார். 

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

அ. சீனா   ஆ. ஷடாமினிகன் குடியரசு  

இ. அா்ஷஜன்டினா  ஈ. பிரான்ஸ் 

 ஐ.நா பாதுகாப்பு அடவயின் தற்யபாடதய தடைவராக தைாமினிகன் குடியரசு உள்ைது. இது, ஏப்ரல் 

ைாதத்தில், சீனாவிைமிருந்து இந்த அடவயின் தடைவர் பதவிடய ஏற்றுக்தகாண்ைது. தைாமினிகன் 

குடியரசின் தூதரின் கூற்றுப்படி, 15 நாடுகள்தகாண்ை இந்த அடவ, அடுத்த வாரத்திற்கு முன்பாக முதல் 

முடறயாக கூடி, தற்யபாடதய COVID-19 யநாய்த்ததாற்று குறித்து விவாதிக்கவுள்ைது. 

 COVID-19 யநாய்த்ததாற்று உைடகத்தாக்கி, கடுடையான யசதத்டத ஏற்படுத்தியதிலிருந்து இந்நாள் 

வடர, இந்த அடவ ஒரு கூட்ைம்கூை நைத்தவில்டை என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

10.முக்கியைான ைருத்துவப்தபாருட்கடைக் தகாண்டுதசல்வதற்காக, இந்திய அரசாங்கம், சமீபத்தில் எந்த 

நாட்யைாடு, “சரக்கு விைானப்பாைம்” ஒன்டற அடைத்துள்ைது? 

அ. இலங்கக 

ஆ. நநபாளம் 

இ. சீனா  

ஈ. வங்கநதசம் 

 இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில், ‘சரக்கு விைானப்பாைம்’ அடைப்பதாக இந்திய அரசு சமீபத்தில் 

அறிவித்தது. இவ்விைானப்பாைம் இருநாடுகளுக்கும் இடையய முக்கியைான ைருத்துவப்தபாருட்கடைக் 

தகாண்டுதசல்வதற்கு, வழக்கைான சரக்கு விைானங்கடைப்பயன்படுத்தும். இம்முயற்சி ஏப்.3 முதல் ஏர் 

இந்தியாமூைம் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இது ைத்திய உள்நாட்டு வான்யபாக்குவரத்து அடைச்சகத்தின் 

“டைப்டைன் உதான்” முயற்சியின்கீழ் தசயல்படுத்தப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

மதிப்பீடு தெய்துதகோள்வ ற்கோக இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தெயலியின் தபயர் என்ன? 

அ. பாரத் க ாரரானா 

ஆ. இந்தியா ரபாராடு ிறது 

இ. ஆரரா ் ிய ரேது  

ஈ. க ாவிட் இந்தியா 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எதிரோன உறுதியோன நபோரோட்டத்தில், இந்திய மக்கள் அளனவளரயும் 

ஒருங்கிளைப்ப ற்கோக, அரசு- னியோர் கூட்டு முயற்சியில் அளைநபசி தெயலி ஒன்ளை இந்திய அரசு 

தவளியிட்டுள்ளது. “ஆநரோக்கிய நெது” என்ை இந் ச் தெயலி, டிஜிட்டல் இந்தியோவில் இளைந்துள்ளது. 

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

மதிப்பீடு தெய்துதகோள்வ ற்கு இந் ச் தெயலி உ வும். 

 ஒருவர் மற்ைவர்களுடன் எவ்வோறு கைந்து பழகுகிைோர்கள் த ோடர்பு தகோண்டிருக்கிைோர்கள்; எந்  

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

நுண்ைறிவு ஆகியவற்ளை அடிப்பளடயோகக் தகோண்டு இது கைக்கிடப்படும். கூகுள் பிநள ஸ்நடோர் 

மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்நடோர் ஆகியவற்றில் இந் ச் தெயலி கிளடக்கப்தபறுகிைது. 

2. 2021ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய  ோடுகளின் COP 26 கோைநிளை மோற்ைம் குறித்  

உச்சிமோ ோடு, எந்   கரத்தில்  டத்  திட்டமிடப்பட்டிருந் து? 

அ. ரடா ் ிரயா 

ஆ. பாாிஸ் 

இ.  ிளாஸ்ர ா  

ஈ. ாியாத் 

 ஐக்கிய  ோடுகளின் COP 26 கோைநிளை மோற்ைம் குறித்  உச்சிமோ ோடு 2020ஆம் ஆண்டு  வம்பரில் 

ஸ்கோட்ைோந்தின் கிளோஸ்நகோ  கரத்தில்  டத்  திட்டமிடப்பட்டிருந் து. உைகளோவிய COVID-19 ந ோய்த் 

த ோற்றுக்கு இளடநய, கோைநிளை மோற்ைம் குறித்  இவ்வுச்சிமோ ோடு, எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ளது. மறுதிட்டமிப்பட்ட இம்மோ ோட்டின் ெரியோன ந தி பின்னர் முடிவுதெய்யப்படும் 

என பிரிட்டிஷ் அரசு அறிவித்துள்ளது. இங்கிைோந்து மற்றும் இத் ோலியுடன் இளைந்து UNFCC’இன் 

COP பணியகம் இந்  முடிளவ எடுத்துள்ளது. 

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

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

அ. 2000   ஆ. 2005 

இ. 2016    ஈ. 2019 
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 விவெோயிகள்  ோங்கள் விளளவித்  தபோருட்களள, ந ரடியோக தமோத் விளை மண்டிகளுக்கு தகோண்டு 

வந்து விற்பளன தெய்யும் சிரமத்ள க் குளைக்கும் வளகயிலும், நவளோண் ெந்ள ப்படுத்து ளை 

வலுப்படுத்தும் வளகயிலும் 2016 ஏப்ரல் 14 அன்று த ோடங்கப்பட்ட இ- ோம் என்னும் மின்னணு ந சிய 

நவளோண் ெந்ள   ளத்தில் புதிய அம்ெங்களள மத்திய விவெோயம், விவெோயிகள்  ைன், ஊரக வளர்ச்சி 

மற்றும் பஞ்ெோயத் ரோஜ் அளமச்ெர்  நரந்திர சிங் ந ோமர் த ோடங்கிளவத் ோர்.  

 இதில், (1) உைவுக்கிடங்கு அடிப்பளடயிைோன இ- ோம் தமன்தபோருளில், e-NWR என்னும் உைவுக் 

கிடங்குகள் அடிப்பளடயிைோன வர்த் கத்துக்கு வழிதெய்யப்படும். (2) இ- ோம் முளையில் FPO வர்த் க 

முளையில், அளவ நெகரிப்பு ளமயங்களில் திரட்டிய தபோருட்களள நவளோண் உற்பத்தி ெந்ள க்கு 

தகோண்டுவரோமல், வர்த் கம் தெய்ய முடியும். 

 நமலும், இந்நிளையில், விவெோயிகள்  ங்கள் உற்பத்திப் தபோருட்களள ஏற்றிச்தெல்வ ற்கோன நபோக்குவ 

-ரத்து வெதிகளளப் தபறும் வளகயில், மண்டிகளுக்கு இளடயிலும், மோநிைங்களுக்கு இளடயிலும், ெர 

-க்குப் நபோக்குவரத்து முளைளய அதிகரிக்க இதில் வழி தெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்  இ- ோம்  ளத்தில், 

16 மோநிைங்கள் & 2 யூனியன் பிரந ெங்களில் உள்ள 585 மண்டிகள் ஒருங்கிளைக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.ஓர் அண்ளமய ஆய்வின்படி, இந்தியர்களில்  ோன்கில் ஒருவர், தெய்திகளுக்கோக கட்டைம் தெலுத்தி 

வருகின்ைனர். இந்  ஆய்ளவ  டத்திய பன்னோட்டு அளமப்பு எது? 

அ. உல  கபாருளாதார மன்றம்  

ஆ. உல  வங் ி 

இ. பன்னாட்டு கேலவாணி நிதியம் 

ஈ. UNCTAD 

 உைக தபோருளோ ோர மன்ைம் அண்ளமயில்  டத்திய ஓர் ஆய்வின்படி, இந்தியோவில்  ோன்கில் ஒருவர் 

தெய்திகளள அறிந்துதகோள்வ ற்கோக கட்டைஞ்தெலுத்திவருகிைோர்கள். ஆனோல், கிட்டத் ட்ட மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு மக்கள்  ற்நபோது இ ற்கோக கட்டைஞ்தெலுத்   யோரோகவுள்ளனர். 

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

ெமூகத்தில் இன்றியளமயோ  ோகிவிட்டன. உைக தபோருளோ ோரமன்ைமோனது இந்தியோ, சீனோ, தெர்மனி, 

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

நுகர்நவோர் குறித்  ஓர் ஆய்ளவ  டத்தியது. அறுபது ெ வீ  நுகர்நவோர் ஊடக நெளவக்கோக பதிவு 

தெய்துள்ளனர் என்பள யும் இந்  ஆய்வு தவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

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

கீ ோ இரோம்ஜி, த ோடர்புளடய த ோழில் எது? 

அ. கபாருளாதார நிபுணா் 

ஆ. நே்சுயிாியல் வல்லுநா்  

இ. விளளயாட்டு வீராங் ளன 

ஈ. வணி  நபா் 
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 இந்திய வம்ெோவளிளயச் ெோர்ந்   ச்சுயிரியல் வல்லு ர் கீ ோ ரோம்ஜி, த ன்னோப்பிரிக்கோவில் COVID-19 

ந ோய்த்த ோற்று கோரைமோக கோைமோனோர். இவர் ஒரு மூத்   ச்சுயிரியல் வல்லு ரும், HIV  டுப்பு 

ஆரோய்ச்சியில்  ளைவரோகவும் இருந் ோர். டர்பனில் அளமந்துள்ள த ன்னோப்பிரிக்க மருத்துவ ஆரோய்ச்சி 

கவுன்சில் அலுவைகங்களின் HIV  டுப்பு ஆரோய்ச்சி பிரிவின் பிரிவு இயக்கு ரோகவும் இவர் இருந் ோர். 

ஐநரோப்பிய மருத்துவ நெோ ளனகள் வளர்ச்சி கூட்டோண்ளம இவருக்கு, “சிைந்  தபண் அறிவியைோளர் 

விருது” வழங்கி தகளரவித்துள்ளது. 

6.அண்ளமயில் மூடப்பட்ட, ‘Neighbourly’ என்ை தெயலி, த ோடக்கத்தில் எந் த்த ோழில்நுட்ப நிறுவனத் ோல் 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 

அ. கூகுள்  

ஆ. ளம ்ரராோப்ட் 

இ. யாஹூ 

ஈ. ரபஸ்பு ் 

 கூகுள் நிறுவனம் அண்ளமயில் அ ன் அண்ளட ெமூக தெயலியோன, ‘Neighbourly’இன் நெளவகளள 

நிறுத்தியது. இச்தெயலியின் முழுளமயோன நெளவ, 2020 நம.12 அன்று முழுளமயோக நிறுத் ப்படும். 

ஈரோண்டுகளுக்கு முன்பு த ோடங்கப்பட்ட இந் ச்தெயலியோல், எதிர்போர்த்  அளவிற்கு அதிக பயனர்களள 

தபைமுடியவில்ளை என்ை கோரைத் ோல் இ ன் நெளவகள் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன. இ ன் பயனர்கள் 

இவ்வோண்டு அக்நடோபர் 12ஆம் ந திக்குள் இந் ச்தெயலியில் உள்ள அவர்களது தெோந்  உள்ளடக்கத்ள  

பதிவிைக்கம் தெய்துதகோள்ளைோம் என கூகுள் ெோர்பில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் அண்ளமய அறிக்ளகயின்படி,  டப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் வளர்ச்சி 

விகி ம் என்னவோக இருக்கும்? 

அ. 5.0 % 

ஆ. 4.5 % 

இ. 4.0 %  

ஈ. 3.5 % 

 மணிைோளவச் ெோர்ந்  ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB)  னது ஆண்டுப் தபோருளோ ோர தவளியீடோன, ‘ஆசிய 

வளர்ச்சி கண்நைோட்டம்-2020’ஐ தவளியிட்டுள்ளது. இந்  அறிக்ளகயின்படி,  டப்பு நிதியோண்டில் 

முந்ள ய மதிப்பீட்டில் 5 ெ வீ மோக இருந்  இந்தியோவின் வளர்ச்சி 4 ெ வீ மோக குளையும். COVID-

19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இளடயில் பைவீனமோன பன்னோட்டுத் ந ளவ மற்றும் அரசின் கட்டுப்போட்டு 

முயற்சிகள் ஆகியளவ இந் ச் ெ வீ க் குளைப்புக்கோன கோரைங்களோகக் குறிப்பிடப்படுகின்ைன. 

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

இந்  அறிக்ளக மதிப்பிட்டுள்ளது. 
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8. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு எதிரோன  டவடிக்ளககளள வலுப்படுத்துவ ற்கோக, இந்தியோவுக்கு $1 

பில்லியன் டோைர் நிதிளய வழங்கியுள்ள பன்னோட்டு நிதி நிறுவனம் எது? 

அ. பன்னாட்டுே் கேலாவணி நிதியம் 

ஆ. உல  வங் ி  

இ. ஆேிய வளா்ே்ேி வங் ி 

ஈ. ஆேிய உட் ட்டளமப்பு மற்றும் முதலீட்டு வங் ி  

 COVID-19 (தகோநரோனோ ளவரஸ்) ந ோய்த்த ோற்று போதிப்ளப ெமோளிப்ப ற்கோக இந்தியோவுக்கு அவெர 

கோை நிதியோக $1 பில்லியன் டோைர்கள் ஒதுக்கீடு தெய்துள்ளது உைக வங்கி. இது ோள்வளர, உைக 

வங்கியிலிருந்து இந்திய  ோட்டுக்கு வழங்கப்பட்ட மிகப்தபரிய மோனியமோகும் இது. 

 இந்நிதி அளனத்து மோநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரந ெங்களள உள்ளடக்கும். நமலும், ந சிய 

சுகோ ோரத் திட்டம், ந சிய ந ோய் கட்டுப்போட்டு ளமயம் மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் 

ஆகியவற்ைோல் இந்  மோனியம் நிர்வகிக்கப்படும். ந ோய்த்த ோற்ைோல் போதிக்கப்படவர்களள கண்டறி ல், 

 னிளமப்படுத்தும் வெதிகளள ஏற்படுத்து ல், புதிய ோக  னிளமப்பிரிவு அளைகள், COVID-19 குறித்  

ஆய்வு மற்றும் மருத்துவக் கருவிகளள, போதுகோப்புக் கவெங்களள வோங்குவ ற்கு இம்மோனியம் உ வும் 

எனத் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9. DLS முளைளய வகுத்  நடோனி லூயிஸ் ெமீபத்தில் கோைமோனோர். DLS என்பது எவ்விளளயோட்டுடன் 

த ோடர்புளடய கணி  சூத்திரமோகும்? 

அ.  ால்பந்து 

ஆ.  ிாி ்க ட்  

இ. கடன்னிஸ் 

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

 கிரிக்தகட் நபோட்டிகளில், “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை”ளய அறிமுகப்படுத்தியவர்களுள் ஒருவரோன 

நடோனி லூயிஸ் (79) அண்ளமயில் கோைமோனோர். கிரிக்தகட் நபோட்டிகள் இயற்ளகப்நபரிடர், மளழயோல் 

போதிக்கப்பட்டோல், ஓவர்களள குறித்து ஆட்டத்ள  த ோடர வளகதெய்வந , “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை” 

ஆகும். கணி  நிபுைர்களோன நடோனி லூயிஸ் மற்றும் பிரோங்க் டக்தவோர்த் ஆகிநயோர் கடந்  1997’இல் 

இளைந்து கணி  சூத்திரத்தின்படி இம்முளைளய வகுத் ளித் ர். 

 “டக்தவோர்த்-லூயிஸ் முளை” என அளழக்கப்படும் இது, கடந்  1999 மு ல் ICCஆல் அதிகோரப்பூர்வமோக 

களடபிடிக்கப்படுகிைது 2014ஆம் ஆண்டில், “டக்தவோர்த்-லூயிஸ்-ஸ்தடர்ன்” முளை எனப் தபயர்மோற்ைம் 

தெய்யப்பட்டது. கிரிக்தகட் மற்றும் கணி த்துக்கு அவரோற்றிய நெளவக்கோக 2010’இல் “இங்கிைோந்து 

நபரரசின் தகௌரவ விருது” அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
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10. 2022ஆம் ஆண்டுக்கு மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ள 2021 உைக விளளயோட்டுக்கள், த ோடக்கத்தில் எந்  

 கரத்தில்  டத்  திட்டமிடப்பட்டிருந் ன? 

அ. பா்மிங் ாம்  

ஆ.  ிளாஸ்ர ா 

இ. ரடா ் ிரயா 

ஈ. ாிரயா டி கெனிரரா 

 த ோடக்கத்தில் ஐக்கிய அதமரிக்க  ோடுகளின் அைபோமோ மோகோைத்தில் உள்ள பர்மிங்கோம்  கரத்தில் 

 டத்துவ ற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந் , 2021ஆம் ஆண்டு உைக விளளயோட்டுக்கள்,  ற்நபோது 2022ஆம் 

ஆண்டுக்கு மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ளன. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று கோரைமோக 2021ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ள நடோக்கிநயோ ஒலிம்பிக் நபோட்டிகளுடனோன இளடயூறுகளளத்  விர்ப்ப ற்கோக 

இந்  மோற்ைம் நமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. உைக விளளயோட்டுக்கள், ஒவ்தவோரு  ோன்கோண்டுகளுக்கும் 

ஒருமுளை  டத் ப்படுகிைது. ஒலிம்பிக் நபோட்டிகளில் நெர்க்கப்படோ  32 விளளயோட்டுகளள இந்  

உைக விளளயோட்டுப் நபோட்டிகள் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மளைப்பகுதிகளள ஆக்கிரமித்து அளமக்கப்பட்ட மளனகளள வளரமுளைப்படுத்  புதிய விதிகளள 

 மிழ் ோடு அரசு உருவோக்கியுள்ளது. மளைப்பகுதிகளில் வீட்டு மளனகளள வோங்கியவர்கள் 

தபரும்போலும் ஏளழகளோகவும் அப்போவிகளோகவும் இருப்ப ோல் இந்  வளரமுளை அவசியம் என 

அரெோளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  மிழ் ோடு அரசு, கடந்  2017ஆம் ஆண்டு அங்கீகோரமற்ை வீட்டு 

மளனகளள வளரமுளைபடுத்துவது த ோடர்போன புதிய விதிகளள தவளியிட்டது குறிப்பிடத் க்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை தெற்றித ோள்ெ ற்கு தெயல்மிகு தீர்வு றைக்  ண்டுபிடிப்ப ற் ோ , 

மின்னணு மற்றும்   ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ த் ோல் த ோடங் ப்பட்டுள்ை ஆன்றைன் ஊடுருெல் 

(Online Hackathon) நபோட்டியின் தபயதென்ன? 

அ. Hack the COVID – India 

ஆ. Hack the Crisis – India  

இ. Hack Corona – India 

ஈ. COVID Hack India 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை தெற்றித ோள்ெ ற் ோன  தெயல்மிகு தீர்வு றைக் ண்டுபிடிக் , ‘Hack the 

Crisis–India’ என்னும் ஆன்றைன் ஊடுருெல் நபோட்டிறய மின்னணு மற்றும்   ெல் த ோழில்நுட்பம், 

த ோறைத்த ோடர்பு மற்றும் மனி ெை நமம்போட்டுத்துறை இறையறமச்ெர் ெஞ்ெய் ந ோத்நெ த ோடங்கி 

றெத் ோர். உை ைோவிய இந்  நேக் த் ோன், ‘Hack a Cause–India’ மற்றும் ‘FICCI தபண் ள் அறமப்பு, 

புநன’ ஆகிநயோெோல் இந்திய அெெோங் த்தின் மின்னணு மற்றும்   ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ த்தின் 

ஆ ெவுடன்  டத் ப்படுகிைது. 

 48 மணிந ெம்  றடதபறும் இந்  நேக் த் ோனில் இெண்டோயிெத்துக்கும் நமற்பட்ட அணி ளில் 

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

இந்தியோவின் சிைந்  அணி ள் ெரும்ெோெங் ளில்  டக்கும், ‘Hack the Crisis – World’ நபோட்டியில் 

பங்ந ற்போர் ள் என ெஞ்ெய் ந ோத்நெ நமலும் கூறினோர். 

2.ெமூ  த ோழில்முறனவுக் ோன மதிப்புமிக்  $1.5 மில்லியன் அதமரிக்  டோைர் மதிப்பிைோன, ‘ஸ்ந ோல்’ 

விருற  தென்ை இந்திய அெசு ெோெோ அறமப்பு எது? 

அ. CARE India 

ஆ. CRY 

இ. ARMMAN  

ஈ. SMILE 

 இந்தியோறெச் ெோர்ந்  இைோபந ோக் ற்ை, ‘ARMMAN’ அறமப்புக்கு,  டப்போண்டுக் ோன (2020) ‘ெமூ  

த ோழில்முறனவு’க் ோன மதிப்புமிக் , ‘ஸ்ந ோல்’ விருது ெழங் ப்பட்டுள்ைது. இந்தியோவில்  ோய்–நெய் 

 ைத்துறையில் பங் ளிப்பு தெய்ெ ற் ோ  இந் த்த ோண்டுநிறுெனம் ந ர்வு தெய்யப்பட்டுள்ைது. $1.5 

மில்லியன் அதமரிக்  டோைர் மதிப்பிறனக்த ோண்ட இந்  விருற  தென்ை 5 அறமப்பு ளுள், ஆசியோ 

மற்றும் ஆபிரிக் ோவிலிருந்து ந ர்ந்த டுக் ப்பட்ட ஒநெ அறமப்பு இதுெோகும். இத் ன்னோர்ெத் த ோண்டு 

நிறுெனம், இந்திய அெசுடன் இறைந்து  டமோடும்  ைத்திட்டங் றை தெயல்படுத்திெருகிைது. 
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3. COVID-19  ோெைமோ   ோடடங்கு அமலிலுள்ை இந்நிறையில், பிட்ச் மதிப்பீடு ளின் ஓர் அண்றமய 

அறிக்ற யின்படி,  டப்பு நிதியோண்டில் இந்தியோவின் மதிப்பிடப்பட்ட ெைர்ச்சி விகி ம் என்ன? 

அ. 2.0 %  

ஆ. 2.4 % 

இ. 3.2 % 

ஈ. 3.0 % 

 பிட்ச் மதிப்பீடு ள் நிறுெனம்  டப்பு நிதியோண்டுக் ோன இந்தியோவின் தமோத்  உள் ோட்டு உற்பத்தி 

பற்றிய  ணிப்றப தெளியிட்டுள்ைது. அதில், தபோருைோ ோெ ெைர்ச்சி குறியீடோன தமோத்  உள் ோட்டு 

உற்பத்தி (GDP)  டப்பு நிதியோண்டில் 2 ெ வீ மோ  இருக்கும் எனத் த ரிவித்துள்ைது. இ ற்குமுன்பு 

இந்தியோவின் GDP குறித்து இந்  நிறுெனம் தெளியிட்டிருந்   ணிப்பில்,  டப்பு 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டுக் ோன GDP ெைர்ச்சி 5.1 ெ வீ மோ  இருக்கும் எனத் த ரிவித்திருந் து. 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்போல் ஏற்பட்ட  ோக் ம் ோன் இ ற்கு  ோெைம் என பிட்ச் மதிப்பீடு ள் 

நிறுெனம் கூறியுள்ைது.  ற்நபோற ய GDP மதிப்பீடு ோன்,  டந்  30 ஆண்டு ளில் அந்நிறுெனத் ோல் 

 ணிக் ப்பட்ட மி க்குறைந்  மதிப்பீடோகும். இந்தியோ மட்டுமல்ைோது உை ைவிலும் தபோருைோ ோெ மந்  

நிறை ெரும் என இந்நிறுெனம் எச்ெரித்துள்ைது. 

4. “ஆபநெஷன் ெஞ்சீவினி”யின்கீழ், எந்   ோட்டிற்குத் ந றெயோன அத்தியோெசிய மருந்து ள் மற்றும் 

உைவு  ோனியங் றை, இந்தியோ, ெழங்கியுள்ைது? 

அ. மியான்மா் 

ஆ. மாலத்தீவுகள்  

இ. இலங்கக 

ஈ. வங்கததசம் 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்பு றைச் ெமோளிப்ப ற் ோன ஓர் உ வியோ  இந்திய ெோன்பறடயின் 

தேர்குைஸ் ெோனூர்தி, ெமீபத்தில், மோைத்தீவுக்கு சுமோர் 6.2 டன் அத்தியோெசிய மருந்துப்தபோருட் றை 

சுமந்து தென்ைது. இ ற் ோ , பல்நெறு   ெங் ளில் இருந்து மருந்து ள் த ோள்மு ல் தெய்யப்பட்டன. 

முன்ன ோ , அத்தியோெசிய மருந்து ளுடன் கூடிய ஒரு மருத்துெக் குழுறெ, இந்தியோ, மோைத்தீவுக்கு 

அனுப்பிறெத் து குறிப்பிடத் க் து. இத்தீவு ோடு, தபரும்போலும் இந்தியோறெநய ெோர்ந்து இருப்ப ோல், 

அத்தியோெசிய உைவு  ோனியங் ள் மற்றும் நு ர் தபோருட் ளும் அந ோடு ெழங் ப்பட்டுள்ைன. 

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

விறையோட்டு நி ழ்வுக் ோனச் சின்னங் ைோகும்? 

அ. தகாகைக்கால ஒலிம்பிக் ஆ. குளிா்கால ஒலிம்பிக் 

இ. ஆசிய விகளயாை்டுக்கள்  ஈ. உலக விகளயாை்டுக்கள் 
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 2022 ஆசிய விறையோட்டுப் நபோட்டி ளின் அதி ோெப்பூர்ெச் சின்னங் ள், ெமீபத்தில் சீனோவில் டிஜிட்டல் 

முறையில்  டந்  தெளியீட்டு விழோவில் தெளியிடப்பட்டன. Congcong, Lianlian மற்றும் Chenchen ஆகிய 

மூன்றும் சீனோவின் ேோங்க்நெோவில்  றடதபைவிருக்கும் 19ஆெது ஆசிய விறையோட்டுப் நபோட்டி ளின் 

சின்னங் ைோ  அறிவிக் ப்பட்டுள்ைன. அந்  ெத்தின் சிைப்றப எடுத்துக் ோட்டும் வி மோ  இந்  ‘Smart 

Triplets – துடியோன முப்பிைவி ள்’ த ரிவு தெய்யப்பட்டுள்ைன. 

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

திட்டங் ளும் த ோடர்புறடய துறை எது? 

அ. மின்னுற்பத்தி 

ஆ. மின்னணுப் பபாருை்கள் உற்பத்தி  

இ. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

ஈ. ஜவுளித்துகற 

 மின்னணுப் தபோருட் ளின் உற்பத்திறய அதி ரிப்ப ற் ோ , மின்னணு உற்பத்தித் த ோகுப்பு ள் (EMC 

2.0); உற்பத்தியுடன் இறைக் ப்பட்ட ஊக் த்திட்டம் (PLI), மின்னணுவியல் கூறு ள் மற்றும் குறைக் 

 டத்தி ள் உற்பத்திறய நமம்படுத்துெ ற் ோன திட்டம் (SPECS) ஆகிய 3 ஊக் ச்ெலுற  திட்டங் றை 

மின்னணு &   ெல் த ோழில்நுட்ப அறமச்ெ ம் அறிவித்துள்ைது.  டந்  மோ ம் அறமச்ெெறெயோல் 

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

 PLI என்பது `40,000 ந ோடி தெைவினத்துடன் கூடிய ஒரு மி ப்தபரிய திட்டமோகும். இது, உள் ோட்டில் 

அறைநபசி  யோரிக்கும் நிறுெனங் ளுக்கு, அெற்றின் விற்பறன ெைர்ச்சிக்கு ஏற்ப, 5 ஆண்டு ளுக்கு 

4-6 ெ வீ ம் ெறெ ஊக் த்த ோற றய ெழங்கும். 

7. 21  ோள்  ோடடங்கிற்கு இறடநய அத்தியோெசியப் தபோருட் றைக் த ோண்டுதெல்ெ ற் ோ , இந்திய 

இெயில்நெயின் எந் ப் பிரிவு, ‘தூத் துெந்ந ோ சிைப்பு’ இெயில் றை இயக்கிெருகிைது? 

அ. பதற்கு இரயில்தவ 

ஆ. பதற்கு மத்திய இரயில்தவ  

இ. மத்திய இரயில்தவ 

ஈ. வைக்கு இரயில்தவ 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று  ோெைமோ   ோடடங்கு உத் ெவு அமலிலுள்ை இந்நிறையிலும்  றடயின்றி 

அத்தியோெசியப் தபோருட் ளின் கிறடப்றப உறுதிதெய்ெ ற் ோ , த ற்கு–மத்திய இெயில்நெ ெமீபத்தில் 

‘தூத் துெந்ந ோ சிைப்பு’ இெயிறை இயக் த்த ோடங்கியது. 2020 ஏப்ெல் 14, ெறெ பயணி ள் இெயில் 

நெறெ ள் நிறுத் ப்பட்டுள்ை நிறையிலும், இந்  இெயில் ள் இயக் ப்படும். 

 அண்றமயில், நெணிகுண்டோவிலிருந்து தில்லிக்கு ஆறு ெெக்குந்து முழுெதும் போல் மற்றும் இெண்டு 

ெெக்குந்து முழுெதும் மோம்பழம்  ஸ்தூரி முைோம்பழம் ளுடன் இந்  இெயில் அனுப்பப்பட்டுள்ைது. இந் ச் 

சிைப்பு இெயில், மணிக்கு ெெோெரியோ  மணிக்கு 110 கி.மீ நெ த்தில் இயக் ப்படுகிைது. 
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8. ண்ணிதெடி  டெடிக்ற  ளில் விழிப்புைர்வு மற்றும் உ விக் ோன ெர்ெந ெ  ோள் (International 

Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) அனுெரிக் ப்படும் ந தி எது? 

அ. ஏப்ரல் 4  

ஆ. ஏப்ரல் 2 

இ. ஏப்ரல் 6 

ஈ. ஏப்ரல் 8 

 2005ஆம் ஆண்டு ஐ. ோ தபோது அறெ அறிவித் ற த்த ோடர்ந்து, ஒவ்நெோர் ஆண்டும் ஏப்ெல் 4 அன்று, 

“ ண்ணிதெடி  டெடிக்ற  ளில் விழிப்புைர்வு & உ விக் ோன பன்னோட்டு  ோள்” அனுெரிக் ப்பட்டு 

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

 டெடிக்ற  றை எளி ோக்கு ல் நபோன்ைெற்றுக் ோ ,  ண்ணிதெடி  டெடிக்ற  ள் குறித்  ஐக்கிய 

 ோடு ளின் நெறெயோனது 20 ஆண்டு ளுக்கும் நமைோ  பணியோற்றி ெருகிைது. 

 2015ஆம் ஆண்டில்,  டி ர் நடனியல் கிதெய்க் அெர் றை  ண்ணிதெடி ள் மற்றும் தெடிமருந்து றை 

நீக்குெ ற் ோன ஐக்கிய  ோடு ளின் மு ல் உை ைோவிய ெழக்குறெஞெோ  ஐக்கிய  ோடு ளின் தபோதுச் 

தெயைோைர் நியமித் ோர். 

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

தெல்ெ ற் ோ , எந்  ெோடற யுந்து தெயலியுடன் ந சிய சு ோ ோெ ஆறையம் கூட்டிறைந்துள்ைது? 

அ. ஊபா்  

ஆ. ஓலா 

இ. தமரு 

ஈ. பரை் ைாக்ஸி 

 COVID-19 ந ோயோளி ளுக் ோன சிகிச்றெயில் ஈடுபட்டுள்ை மருத்துெப் பணியோைர் ளுக்கு 

நபோக்குெெத்து நெறெ றை ெழங்குெ ற் ோ , ந சிய சு ோ ோெ ஆறையம் ஊபர் தெயலியுடனோன 

ஓர் ஒப்பந் த்தில் ற தயழுத்திட்டுள்ைது. ஊபர் நிறுெனம் அ ன் ‘UberMedic’ நெறெயின் மூைம் சிை 

  ெங் ளில் மட்டும், மருத்துெ ெெதி ளுக்கு ஆ ெெளிக்கும் வி மோ  150 மகிழுந்து றை இைெெமோ  

ெழங்குெ ோ  அறிவித்துள்ைது. 

  ோடடங்கு உத் ெறெத் த ோடர்ந்து அறனத்து ெற யோன தபோது மற்றும்  னியோர் நபோக்குெெத்து 

 றடதெய்யப்பட்டுள்ை  ோெைத்ற த்த ோடர்ந்து ஊபர் நிறுெனத் ோல் இந் டெடிக்ற  நமற்த ோள்ைப் 

–பட்டுள்ைது. ஒவ்தெோரு பயைத்தின்நபோதும், மகிழுந்தின் கூறெ மு ல்  றெெறெ ஒரு த கிழித் ோள் 

த ோண்டு முழுெதுமோ  சுற்ைப்படும். நமலும், மகிழுந்ற  கிருமிநீக் ஞ்தெய்ெது நபோன்ை சு ோ ோெம் 

ெோர்ந்   டெடிக்ற  ளும் உறுதிதெய்யப்படும். 
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10. ‘COVID-19 (த ோநெோனோ) ந ோய்த்த ோற்றை எதிர்த்துப்நபோெோடுெ ற் ோன உை ைோவிய ஒற்றுறம’ 

என்ை  றைப்பில், தீர்மோனத்ற  ஏற்றுக்த ோண்டுள்ை பன்னோட்டு அறமப்பு எது? 

அ. ஐக்கிய நாடுகள் அகவ  

ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அகவ 

இ. உலக நலவாழ்வு நிறுவனம் 

ஈ. ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவா் நிதியம் 

 ‘COVID-19 (த ோநெோனோ) ந ோய்த்த ோற்றை எதிர்த்துப் நபோெோடுெ ற் ோன உை ைோவிய ஒற்றுறம’ 

என்ை  றைப்பிைோன தீர்மோனத்ற  ஐ. ோ அறெயின் தபோது அறெ ஏ மன ோ  ஏற்றுக்த ோண்டது. 

இந் த்தீர்மோனத்ற , இந்தியோ உட்பட 188 உறுப்பினர் ள் இறைந்து ெழங்கின. COVID-19 த ோற்று 

ந ோறய எதிர்த்துப்நபோெோடுெ ற்கு பன்னோட்டைவிைோன ஒத்துறழப்றப தீவிெப்படுத்துெ ற் ோ  193 

உறுப்பினர் றைக்த ோண்ட ஐ. ோ அறெ அறழப்புவிடுத்துள்ைது. அறமதியோன  றடமுறையின்கீழ் 

நமற்த ோள்ைப்பட்ட இந் த் தீர்மோனம், ஐக்கிய  ோடு ள் அறெயோல் ஏற்றுக்த ோள்ைப்பட்ட உை ைோவிய 

த ோற்றுந ோய் குறித்  மு ல் ஆெைமோகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 முப்பது நிமிடங் ளில் COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றை  ண்டறியும், ‘Rapid Test’  ருவி ள் சீனோவிலிருந்து 

ெோங் ப்படவுள்ை ோ   மிழ் ோடு அெசு அறிவித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.விலங்கு நல உரிமைகள் அமைப்பான PETA இந்தியா, எந்த இந்திய ைாநிலத்தின் முதலமைச்சருக்கு, 

‘விலங்குகளின் நாயகன் – Hero to Animals’ என்ற விருதிமன வழங்கியுள்ளது? 

அ. மேற்கு வங்கே் 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. மகரளா 

ஈ. ஒடிசா  

 விலங்குகள் நல உரிமைகள் அமைப்பான PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) இந்தியா 

ஒடிசா ைாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கிற்கு, “விலங்குகளின் கதாநாயகன்” என்ற விருதிமன 

வழங்கியுள்ளது. COVID-19 நநாய்த்ததாற்று காரணைாக நாடடங்கு அைலிலுள்ள நிமலயில், ஒடிசா 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து நகராட்சிகளிலும் சுற்றித்திரியும் நகட்பாரற்ற விலங்குகளுக்கு உணவு 

அளிப்பதற்காக, நிவாரண நிதியில் `54 இலட்சம் ஒதுக்கீடு தசய்தளித்தமைக்காக நவீன் பட்நாயக் இந்த 

விருதுக்கு நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

2. ‘ஜீவன் மலட்’ எனப்படும் ைலிவான ைற்றும் அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய தசயற்மக மூச்சுக் 

கருவிமய உருவாக்கிய, ‘Aerobiosys Innovations’ என்பது எந்த நிறுவனத்தின் துளிர் நிறுவனைாகும்? 

அ. இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுவனே் – தேட்ராஸ் 

ஆ. இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுவனே் – ஹைதராபாத்  

இ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனே் 

ஈ. அகில இந்திய ேருத்துவ அறிவியல் நிறுவனே் 

 IIT-மைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார ததாழில்முமனநவார் மையத்தின் துளிர் நிறுவனைான 

‘Aerobiosys Innovations’, ஒரு ைலிவான ைற்றும் அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தசயற்மக 

மூச்சுவழங்கிக் கருவிமய (Ventilator) ‘ஜீவன் மலட்’ என்ற தபயரில் உருவாக்கியுள்ளது. இந்தச் சிறிய 

சாதனத்மத ஓர் அமலநபசி தசயலியால் இயக்கவியலும். மின்சாரம் இல்லாத பகுதிகளில் பயன்படுத்த 

ஏதுவாக, இந்தச்தசயற்மக மூச்சுவழங்கிக்கருவிமய மின்கலம்மூலைாகவும் இயக்கவியலும். 

3.எந்த அமைப்பின் ஆராய்ச்சி மையம், ‘பணியாளர் சுத்திகரிப்பு சுற்றமடப்பு’ எனப்படும் முழுவுடல் கிருமி 

நீக்க அமறமய உருவாக்கியுள்ளது? 

அ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றுே் மேே்பாட்டு அஹேப்பு  

ஆ. அகில இந்திய ேருத்துவ அறிவியல் நிறுவனே் 

இ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனே் 

ஈ. பாரத் ேின்னணு நிறுவனே் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & நைம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) ஆய்வங்களுள் ஒன்றான அகைது நகரில் உள்ள 

வாகன ஆராய்ச்சி நைம்பாட்டு நிறுவனம், ஒரு முழுவுடல் கிருமிநீக்க அமறமய வடிவமைத்துள்ளது.  
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 ஒருமுமறக்கு ஒரு நபர் ைட்டும் உள்நள தசல்லும் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அமற, 

பணியாளர்களின் சுத்திகரிப்பிற்கானதாகும். ஒருநநரத்தில் ஒருவமரைட்டும் தூய்மைப்படுத்தும் இந்தச் 

சிறிய அமைப்பானது சுத்திகரிப்பான் ைற்றும் வழமல ஆகியவற்மறக்தகாண்டுள்ளது. மின்சாரம்மூலம் 

இயக்கப்படும் ஒரு ததளிப்பான், 25 விநாடிகளுக்கு மைநபா நசாடியம் குநளாமரட்தகாண்ட கிருமி 

நாசினிமய ததளிக்கிறது. 

4.இந்திய அரசாங்கைானது, நநாயறி கருவிகளின் ஏற்றுைதிமய அண்மையில் தமடதசய்தபின்னர், ஒரு 

ஏற்றுைதியாளர், தவளிநாட்டு ஏற்றுைதிக்காக, எந்த ஆமணயத்திடமிருந்து உரிைம் தபறநவண்டும்? 

அ. தவளிநாட்டு வா்த்தக இயக்குநரகே்  

ஆ. வா்த்தக தீா்வுகள் இயக்குநரகே் 

இ. வணிக நுண்ணறிவு ேற்றுே் புள்ளிவிவர இயக்குநரகே் 

ஈ. சுகாதார ஆராய்ச்சித் துஹற 

 உடனடியாக அைலுக்கு வரும் வமகயில் நநாயறியும் கருவிகளின் ஏற்றுைதிக்கு இந்திய அரசாங்கம் 

தமடவிதித்துள்ளது. தவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, COVID-19 

நநாய்த்ததாற்று பாதிப்புக்கு இமடநய ஏற்றுைதிகமள ைட்டுப்படுத்தும் நநாக்கில் இந்த நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடுகள் ஏதுைன்றி முன்னர் அனுைதிக்கப்பட்டுவந்த இவற்றின் ஏற்றுைதிக்கு, 

இனி, ஏற்றுைதியாளர் தவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகத்திடமிருந்து உரிைம்தபறநவண்டும். 

5.சுகாதார அமைச்சகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, சுைார் 50 நகாடி குடிைக்கள், எத்திட்டத்தின்கீழ், 

இலவச COVID-19 பரிநசாதமன ைற்றும் சிகிச்மசக்கு தகுதிதபறுவார்கள்? 

அ. ஆயுஷ்ோன் பாரத் – பிரதான் ேந்திாி ஜன் ஆமராக்கிய மயாஜனா  

ஆ. பிரதான் ேந்திாி சுரக்ஷா மயாஜனா 

இ. இராஷ்டிாிய ஸ்வஸ்த்ய பீோ மயாஜனா 

ஈ. பிரதான் ேந்திாி மபாஷன் அபியான் 

 ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட்டத்தின்கீழ்வரும் 50 நகாடிக்கும் அதிகைான தகுதியுள்ள பயனாளிகள் COVID-

19 நநாய்த்ததாற்றுக்கான பரிநசாதமனமய தனியார் ஆய்வகங்களில் இலவசைாக தபறலாம் என்றும் 

அநதநபால், COVID-19 நநாய்த்ததாற்றுக்கான சிகிச்மசமய, ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட்டத்தின்கீழ் பட்டிய 

-லிடப்பட்ட தனியார் ைருத்துவைமனகளில் தபறலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.  

 அவ்வாறு பட்டியலிடப்பட்ட ைருத்துவைமனகள் தங்களிடமுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களிநலா, 

அல்லது அவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களுடன் ததாடர்மப ஏற்படுத்திக்தகாண்நடா COVID-

19 பரிநசாதமனமய நைற்தகாள்ளலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 
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6. COVID-19 நநாய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட புலி இருக்கும் பிராங்க்ஸ் விலங்கியல் பூங்கா (Bronx Zoo) 

அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ. இத்தாலி 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள்  

ஈ. இந்தியா 

 நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள பிராங்ஸ் விளங்கியல் பூங்காமவச் சார்ந்த, ‘நதியா’ என்னும் 4 வயதான 

தபண் புலிக்கு COVID-19 நநாய்த்ததாற்று உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது. பராைரிப்பாளரிடமிருந்து அந்தப் 

புலிக்கு நநாய்த்ததாற்று பரவியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. ைனிதரிடமிருந்து விலங்கு ஒன்றுக்கு COVID-

19 பரவுவது இதுநவ முதன்முமறயாகும். நைலும் அங்குள்ள சிங்கங்கள் ைற்றும் புலிகள் உட்பட பிற 6 

விலங்குகளுக்கும் COVID-19 அறிகுறிகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

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

$2.9 மில்லியன் அதைரிக்க டாலமர, இந்தியாவுக்கு ைானியைாக வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது? 

அ. இரஷ்யா 

ஆ. சீனா 

இ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள்  

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

 COVID-19 நநாய்த்ததாற்றின் தாக்கத்மத மகயாளுவதற்காக இந்தியாவுக்கு 2.9 மில்லியன் அதைரிக்க 

டாலமர ைானியைாக வழங்கவுள்ளதாக உலகின் முன்னணி உதவி நிறுவனங்களுள் ஒன்றான 

USAID அறிவித்துள்ளது. இந்த நிதி உதவிமய, இந்தியாவிற்கான அதைரிக்க தூதர் தகன்னத் ஜஸ்டர் 

அறிவித்தார். உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது இந்தியாவில் நைற்தகாண்டுவரும் முயற்சிகளுக்கும் 

இம்முகமை ஆதரவளிக்கும். COVID-19 நநாய்த்ததாற்று பரமலத் தடுப்பதற்காக முன்தைாழியப்பட்டுள்ள 

இந்நிதி இந்திய அரசின் முன்தனடுப்புகளுக்கு உதவும். 

8.முதன்முமறயாக 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததிமய எந்த நாளாக ஐ.நா அமவ கமடப்பிடித்தது? 

அ. பன்னாட்டு ேனச்சான்று நாள்  

ஆ. அன்ஹப ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

இ. பன்னாட்டு அஹேதி நாள் 

ஈ. கலாசாரத்ஹத ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

 கடந்த 2019இல் நமடதபற்ற ஐ.நா அமவயின் 73ஆவது அைர்வின்நபாது, ஏப்.5ஆம் நததிமய ‘பன்னாட்டு 

ைனச்சான்று நாள்’ என அறிவிக்கக்நகாரும் நகாரிக்மகமய பக்மரன் ஐ.நா அமவயிடம் வழங்கியது. 

“அன்பு & ைனச்சான்றுடன் கூடிய அமைதியான கலாசாரத்மத ஊக்குவித்தல்” என்ற தீர்ைானத்மத 

ஒருைனதாக ஏற்றுக்தகாண்டு, ஏப்.5ஆம் நததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்சான்று நாள் - International Day of 

Conscience’ என ஐ.நா அறிவித்தது. இது, 2020ஆம் ஆண்டில் முதன்முமறயாக தகாண்டாடப்படுகிறது. 
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9.முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிற்குச் தசாந்தைான எந்தக் கப்பலின் முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும் 

வமகயில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததி நதசிய கடல்சார் நாளாக தகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ. SS லாயல்டி   

ஆ. SS காலியா 

இ. SS ஜலபாலா 

ஈ. SS இராே்தாஸ் 

 முழுக்க முழுக்க இந்தியாவுக்குச்தசாந்தைான SS லாயல்டி கப்பலின் முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும் 

வமகயில், ஏப்ரல்.5ஆம் நததி நதசிய கடல்சார் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தக் கப்பல், சிந்தியா ஸ்டீம் 

நநவிநகஷன் கம்தபனி லிட் நிறுவனத்திற்குச் தசாந்தைானதாகும். 1919ஆம் ஆண்டில், இநத நாளில், 

இந்தக் கப்பல், மும்மபயிலிருந்து ஐக்கியப் நபரரசின் லண்டன் நகரத்திற்கு பயணித்தது. இந்த ஆண்டு 

(2020), நதசிய கடல்சார் நாளின் 57ஆவது பதிப்பாகும். ஆண்டுநதாறும் தசப்டம்பர் கமடசி வாரத்தில் 

வரும் வியாழக்கிழமையின்நபாது உலக கடல்சார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

10.மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கத்திற்கு நகாபி பிமரயன்ட் ைற்றும் ஏமனய எட்டு நபர் 

நதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். அருங்காட்சியகத்துடன் கூடிய இந்த வாழ்த்தரங்கம் அமைந்துள்ள நாடு எது? 

அ. பிமரசில் 

ஆ. ஐக்கிய அதோிக்க நாடுகள்  

இ. பிாிட்டன் 

ஈ. தஜா்ேனி 

 இவ்வாண்டின் ததாடக்கத்தில் நமடதபற்ற ஓர் உலங்கூர்தி விபத்தில் இறந்த கூமடப்பந்து வீரர் நகாபி 

பிமரயன்ட் ைற்றும் ஏமனய எட்டு நபர் மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கத்திற்கு நதர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளனர். அதைரிக்க கூமடப்பந்து பயிற்சியாளர் டிம் டங்கன் ைற்றும் முன்னாள் கூமடப் 

பந்து வீரர் தகவின் கார்தனட் ஆகிநயாரும் இந்த எண்ணிக்மகயில் அடங்குவர். வரும் ஆகஸ்ட்.29 

அன்று, ததரிவு தசய்யப்பட்ட அமனவரும் அதிகாரப்பூர்வைாக வாழ்த்தரங்கத்தில் இமணக்கப்படுவர். 

 கூமடப்பந்து அருங்காட்சியகத்துடன் கூடிய மநஸ்மித் நிமனவு கூமடப்பந்து வாழ்த்தரங்கைானது 

அதைரிக்காவின் ைாசசூதசட்ஸில் அமைந்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இடைநே,  ோைோளுமன்ற உறுப்பினர் த ோகுதி நமம்போட்டு நிதிடே 

எத் டன ஆண்டுகளுக்கு  ற்கோலிகமோக நிறுத்திடைக்க அடமச்சரடை ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது? 

அ. ஒன்று 

ஆ. இரண்டு  

இ. மூன்று 

ஈ. நான்கு 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று பரவுைடைக் கட்டுப்படுத்துை ற்கு மத்திே அரசு எடுத்துைரும் த ோைர் 

 ைைடிக்டககளின் ஒருபகுதிேோக,  ோைோளுமன்ற உறுப்பினர் த ோகுதி நமம்போட்டு நிதிடே இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு (2020-21 & 2021-22) தசேல்படுத் ோமல் நிறுத்திடைக்க மத்திே அடமச்சரடை 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. COVID-19 ஏற்படுத்தியுள்ள நமோசமோன  ோக்கத்ட யும், தபருஞ்சைோல்கடளயும் 

எதிர்தகோள்ை ற்கோன அரசின் பணிகடள ைலுப்படுத்  இந்  நிதி பேன்படுத் ப்பை உள்ளது. 

 இ ன்மூைம், அடுத்  ஈரோண்டுகளுக்கு, இந்திே ஒருங்கிடைந்  நிதிக்கு `7900 நகோடி ைரவு 

கிடைக்கும். இந்திேப் பிர மர் உட்பை  ோைோளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளம், தகோடுப்பனவுகள், 

ஓய்வூதிேங்கடள ஓரோண்டுக்கு 30% பிடித் ம் தசய்யும் அைசரச் சட்ைத்திற்கும் அடமச்சரடை ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ளது. இந்திேக்குடிேரசுத் டைைர், குடிேரசுத்துடைத் டைைர் உட்பை அடனத்து மோநிை 

ஆளு ர்களும் சம்பளக்குடறப்டப நமற்தகோள்ளுமோறு  ோமோக முன்ைந்து முடிவுதசய்துள்ளனர். 

2. COVID-19உைன் த ோைர்புடைே  னிேோர்துடற,  ன்னோர்ை த ோண்டு நிறுைனங்கள் & சர்ைந ச 

அடமப்புகடள ஒருங்கிடைப்ப ற்கோக, அரசோங்கம், ஓர் அதிகோரத்துைமிக்க குழுடை அடமத்துள்ளது. 

இந் க் குழுவின்  டைைர் ேோர்? 

அ. இராஜீவ் குமாா் 

ஆ. அமிதாப் காந்த்  

இ. சுா்ஜித் பல்லா 

ஈ. அமித்ஷா 

 COVID-19 உைன் த ோைர்புடைே  னிேோர்துடற,  ன்னோர்ை த ோண்டு நிறுைனங்கள் மற்றும் 

பன்னோட்டு அடமப்புகடள ஒருங்கிடைத்து அ ற்கோக இந்திே அரசோங்கம் ஓர் அதிகோரத்துைமிக்க ஒரு 

குழுடை (குழு எண் 6) அடமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு NITI ஆநேோக்கின்  டைடமச் தசேல் அதிகோரி 

அமி ோப் கோந்த்  டைடம ோங்குகிறோர். 

 ஐக்கிே  ோடுகளின் முகடமகள், உைக ைங்கி, ஆசிே ைளர்ச்சி ைங்கி, உள் ோட்டு சமூக அடமப்புகள் & 

த ோழிற்சங்கள் ஆகிேைற்றுைன் இடைந்து தீர்வுகோண்ப ற்கு இக்குழு ந ோக்கங்தகோண்டுள்ளது. 

மு ன்டம அறிவிேல் ஆநைோசகர் Dr.விஜேரோகைன், CBIC’இன் உறுப்பினர்கள் உள்துடற அடமச்சகம் 

மற்றும் தைளியுறவுத்துடற அடமச்சகம் ஆகிேடை இ ன் பிற உறுப்பினர்களோக உள்ளன. 
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3.இந்திே ந சிே த டுஞ்சோடை ஆடைேத் ோல் (NHAI) அதிகபட்ச த டுஞ்சோடை நிர்மோைம் எட்ைப்பட்ை 

நிதிேோண்டு எது? 

அ. 2016 – 17 

ஆ. 2017 – 18 

இ. 2018 – 19 

ஈ. 2019 – 20  

 2019-20ஆம் நிதிேோண்டில் 3979 கி.மீ நீளத்திற்கு த டுஞ்சோடைகடள நிர்மோணித்துள்ள ோக இந்திே 

ந சிே த டுஞ்சோடை ஆடைேம் அறிவித்துள்ளது. 1995ஆம் ஆண்டில் த ோைங்கப்பட்ைதிலிருந்து, ஒரு 

நிதிேோண்டில் NHAIஆல் எட்ைப்பட்ை அதிகபட்ச த டுஞ்சோடை நிர்மோைம் இது என அ ன் அதிகோரப்பூர்ை 

அறிக்டகயில் NHAI கூறியுள்ளது.  ைப்பு நிதிேோண்டில் எட்ைப்பை நைண்டிே 4500 கி.மீ இைக்டக NHAI 

எட்ைவில்டை என்றோலும், கட்டுமோனக் கட்ைத்தில் அது ஒரு நிடைேோன ைளர்ச்சிடேக் கண்டுள்ளது. 

4.இந்திேோவுக்கு 1.70 ைட்சம்  னி பர் போதுகோப்பு உபகரைமோன முழு கைச உடைடே  ன்தகோடைேோக 

அளித்துள்ள  ோடு எது? 

அ. ஐக்கிய அமமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. மஜா்மனி 

இ. இரஷ்யா 

ஈ. சீனா  

 மத்திே சுகோ ோர அடமச்சக அறிவிப்பின்படி, சீனோ, இந்திேோவுக்கு 1.70 இைட்சம்  னி பர் போதுகோப்பு 

உபகரைமோன முழு கைச உடைடே  ன்தகோடைேோக ைழங்கியுள்ளது. சீனோ  ந் ளித்  1.7 இைட்சம் 

முழு கைச உடைகள் மற்றும் 20000 உள் ோட்டு முழு கைச உடைகள் என தமோத் ம் 1.90 இைட்சம் 

முழு கைச உடைகளும் மருத்துைமடனகளுக்கு ைழங்கப்படும். இந்திேோவில் சுமோர் 3.87 இைட்சம் 

முழு கைச உடைகள் டகைசம் உள்ள ோக அவ்ைடமச்சகம் கூறியுள்ளது. 

5.இந்திேோவின் எந் த் த ோழிைகத்தின் புதிே  டைைரோக பிரவீன் ரோவ் நிேமிக்கப்பட்டுள்ளோர்? 

அ. NASSCOM  

ஆ. CII 

இ. FICCI 

ஈ. IAMAI 

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

 டைைரோக நிேமித்துள்ள ோக  கைல் த ோழில்நுட்ப த ோழிைடமப்போன் NASSCOM அறிவித்துள்ளது. 

 ற்நபோட ே  டைைரோன WNS குநளோபல் சர்வீசஸ் குழுமத்தின்  டைடம நிர்ைோக அதிகோரி நகசவ் 

முருநகஷுக்கு பதிைோக பிரவீன் ரோவ் நிேமிக்கப்பைவுள்ளோர். 
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 அக்தசஞ்சர் இந்திேோவின்  டைைரும் மூத்  நிர்ைோக இேக்கு ருமோன நரகோ M நமனன், 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கோன துடைத் டைைரோக ந ர்வுதசய்ேப்பட்டுள்ளோர். 

6. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றின் பின்னணியில்,  டுக்க முடிேோ  ைலுக்கட்ைோே நிடை விதிமுடறக்கு 

அடழப்பு விடுத்துள்ள மு ல் அரசுக்கு தசோந் மோன துடறமுக அறக்கட்ைடள எது? 

அ. மகால்கத்தா துறைமுகம்  

ஆ. மும்றப துறைமுகம் 

இ. மசன்றன துறைமுகம் 

ஈ. மகாச்சின் துறைமுகம் 

 தகோல்கத் ோ துடறமுக அறக்கட்ைடள அண்டமயில்  னது ஹோல்டிேோ கப்பல்துடற ைளோகத்தில் மோர்ச் 

22 அன்று 06:00 மணி மு ல் 2020 ஏப்.15 அன்று 06:00 மணி ைடர  டுக்க முடிேோ  ைலுக்கட்ைோே 

நிடை விதிமுடற அமல்படுத்துை ோக அறிவித்துள்ளது. இ ன்மூைம், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றின் 

பின்னணியில், இந்  விதிமுடறக்கு அடழப்பு விடுத்  மு ல் அரசுக்கு தசோந் மோன முக்கிே துடறமுக 

அறக்கட்ைடளேோக இது ஆனது. 

 நிறுைனங்கள்  ங்கள் கட்டுப்போட்டிற்கு அப்போற்பட்ை கோரைங்களுக்கோக, ஒப்பந் ங்கடள பூர்த்திதசய்ே 

இேைோ நபோது,  டுக்க முடிேோ  ைலுக்கட்ைோே நிடை விதிமுடற (clause of force majeure) தசேல்படுத் 

- ப்படுகிறது.  ோைைங்கின் கோரைமோக, அடனத்து ைர்த் கமும் முைங்கியுள்ள இந்நிடையில்,  ோட்டில் 

தசேல்படும் பல்நைறு  னிேோர் துடறமுகங்கள் & முடனேங்கள் ஏற்கனநை இந்  விதிமுடறக்கு 

 ங்கடள உட்படுத்திக்தகோண்டுள்ளன. 

7.ஏப்ரல்.6 அன்று தகோண்ைோைப்படும் எந் ச் சிறப்பு  ோள், இந்  ஆண்டு சமூக-விைகலுக்கு மத்தியில், 

விடளேோட்டு மற்றும் உைற்பயிற்சிகடள நமற்தகோள்ை ோல் கிடைக்கும் உைல் ைன்கடள டமேமோகக் 

தகோண்டுள்ளது? 

அ. பன்னாட்டு விறளயாட்டு மை்றும் உடை்பயிை்சி நாள் 

ஆ. வளா்ச்சி மை்றும் அறமதிக்கான பன்னாட்டு விறளயாட்டு நாள்  

இ. நலமிகு பழக்கவழக்கங்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் 

ஈ. பன்னாட்டு விறளயாட்டு நாள் 

 ைளர்ச்சி மற்றும் அடமதிக்கோன பன்னோட்டு விடளேோட்டு  ோளோக ஏப்.6ஆம் ந திடே ஐக்கிே  ோடுகள் 

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

உைற்பயிற்சிகடள நமற்தகோள்ை ோல்  ோம் அடைேப்தபறும் உைல் ைஞ்சோர்ந்   ன்டமகள் குறித்து 

கைனம் தசலுத்துகிறது. “COVID-19’ஐ தைல்ை ற்கு சுறுசுறுப்நபோடும் உைல் ைத்ந ோடும் இருப்நபோம் - 

let’s be active and healthy to beat COVID-19” என்ற முழக்கைரிடேயும், ஐக்கிே  ோடுகள், இந்  

 ோளுக்தகன அறிவித்துள்ளது. 
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8. ைப்போண்டு (2020) உைக சுகோ ோர  ோளுக்கோன முழக்கைரி என்ன? 

அ. Support Doctors and Health Professionals 

ஆ. Support Nurses and Midwives  

இ. Support Health Care 

ஈ. Contribute to Health Care 

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

தகோண்ைோடிைருகிறது. “தசவிலிேர்கள் & மருத்துைச்சிகளுக்கு ஆ ரைளியுங்கள்” என்பது  ைப்போண்டு 

(2020) ைரும் உைக சுகோ ோர  ோளுக்கோன முழக்கைரிேோகும். நமலும், ‘பன்னோட்டு தசவிலிேர் மற்றும் 

மருத்துைச்சிகளின் ஆண்டு’ என  ைப்போண்டு (2020) தபேரிைப்பட்டுள்ளது. உைகளோவிே COVID-19 

ந ோய்த்த ோற்று மீட்பு  ைைடிக்டககளில் பணிேோற்றும் தசவிலிேர்கள் & பிற மருத்துை ஊழிேர்களின் 

முக்கிே பங்டக உைக  ைைோழ்வு அடமப்பு இந் ோளில் எடுத்துடரத்துள்ளது. 

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

அ. சீனா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. சிங்கப்பூா் 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று போதிப்புகள் அதிகரித்துைரும் கோரைத் ோல் ஜப்போனின் பிர மர் ஷின்நசோ 

அநப, அண்டமயில், அந் ோட்டில் அைசரநிடைடே அறிவித்துள்ளோர். ஏப்ரல் 7 மு ல் த ோைங்கி ஒரு மோ  

கோைம் ைடர இருக்கும் இந்  அைசரநிடைேோனது அந் ோட்டின்  டை கரமோன நைோக்கிநேோ மற்றும் 

 ோட்டின் பிறபகுதிகளிலும் அமலிலிருக்கும். 

  ோட்டுமக்கடள வீட்டிநைநே இருக்கும்படி ைலியுறுத்துை ன் மூைமும், ைணிகங்கடள முற்றிலுமோக 

நிறுத்துை ன்மூைமும், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுபரைடைக் கட்டுப்படுத்துை ற்கு உள் ோட்டு அரசோங் 

-கங்களுக்கு இந் ைைடிக்டக அதிகோரமளிக்கிறது. 

10.இந்திே இரோணுைத்திைமிருந்து ஒருங்கிடைந்  ைடைேடமப்பு நமைோண்டம முடறடே (Unified 

Network Management System) அடமப்ப ற்கோன பணிப்டபப் தபற்றுள்ள நிறுைனம் எது? 

அ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் 

ஆ. லாா்சன் & டூப்ரரா  

இ. இன்ரபாசிஸ் 

ஈ. விப்ரரா 

 ைோர்சன் & டூப்நரோ, ஓர் ஒருங்கிடைந்  ைடைேடமப்பு நமைோண்டம முடறடே அடமப்ப ற்கோன 

பணிப்டப இந்திே இரோணுைத்திைமிருந்து தபற்றுள்ளது. L & T கட்டுமோன நிறுைனத்தின்  கைல் 

த ோைர்புப் பிரிைோனது இந்திே ரோணுைத்தின் ைடைேடமப்டப நிர்ைகிப்ப ற்கும் இேக்குை ற்குமோன 
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பணிடேப் தபற்றுள்ளது. ‘Network for Spectrum’இன்கீழ் இந் த் திட்ைம் அடமக்கப்பை உள்ளது. மூன்று 

ஆண்டு உத் ரைோ மும், ஏழோண்டு ஆண்டுப்பரோமரிப்பு ஒப்பந் த்ட யும் தகோண்டுள்ள இந் த் திட்ைம் 

18 மோ ங்களுக்குள் தசேல்படுத் ப்பைவுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று குறித்   கைல்கடள அடைநபசிமூைம் அறிந்துதகோள்ளும் ைசதிடே 

 மிழ் ோடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இ ற்கோன நசடைடே மு ைடமச்சர் பழனிசோமி த ோைங்கி 

டைத் ோர். இந் ப் புதிே நசடை குறித்  விைரம் :- குரல் பதிவு நசடைடேப்தபறுை ற்கு பேனோளிகள் 

அடைநபசியிலிருந்து, “94999 12345” என்ற எண்ணுக்கு ‘ ைறிே அடழப்பு’ அல்ைது ‘குறுந் கைல்’ 

அனுப்பினோல் நபோதும். பேனோளிகள் பதிவுதசய்   கைடை குறுஞ்தசய்திேோக உைனடிேோகப்தபறுைர். 

அட த்த ோைர்ந்து, BSNL எண்ணிலிருந்து பேனோளிகள் அடழப்டபப்தபறுைர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

மற்றும் AICTE’இன் புத் ோக்கப்பிரிவோல் த ோடங்கப்பட்ட மோணோக்கர்களுக்கோன இளணயவழி சவோலின் 

(Online Challenge) தபயர் என்ன? 

அ. சம்ரிதி 

ஆ. சமரதரன்  

இ. சூச்னர 

ஈ. சுனரட்டி 

 மத்திய மனி வை நமம்போட்டு அளமச்சகத்தின் புத் ோக்கப் பிரிவு, அகில இந்திய த ோழில்நுட்ப கல்வி 

கவுன்சில் ஆகியளவ உடன் இளணந்து, மோணவர்களின் புதுளமத் திறளனச் நசோதிக்க, “சமோ ோன்” 

என்னும் நபரைவிலோன இளணயவழி சவோல் நபோட்டடிளயத் த ோடங்கியுள்ைன. 

 இந் ப் நபோட்டியில் பங்நகற்கும் மோணவர்கள், முயற்சிகளை நமற்தகோண்டு, COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று 

மற்றும் அதுநபோன்ற இ ர நபரிடர்களுக்கு, அரசோங்க முகளமகள், சுகோ ோர நசளவகள் மற்றும் இ ர 

நசளவகள், விளரவோன தீர்ளவ வழங்குவ ற்கு, உரிய புத் ோக்கதிட்டத்ள  உருவோக்குவோர்கள். 

“சமோ ோன்” நபோட்டியின்கீழ், மோணவர்களும் கல்விப்புலமும், புதிய பரிநசோ ளனகள் மற்றும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளை நமற்தகோள்ை ஊக்குவிக்கப்படுவோர்கள். 

2.அரசுக்குச் தசோந் மோன HLL ளலப் நகர் லிட் நிறுவனம் உருவோக்கிய COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கோன 

விளரவோன ந ோதயதிர்ப்பிளயக் கண்டறியும் கருவியின் வர்த் கப் தபயர் என்ன? 

அ. Test Sure 

ஆ. Make Sure  

இ. Check Sure 

ஈ. COVID Sure 

 மத்திய சுகோ ோர மற்றும் குடும்ப ல அளமச்சகத்தின்கீழ் உள்ை ஒரு  டுவணரசு நிறுவனமோன, HLL 

ளலப் நகர் லிட், COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கோன விளரவோன ந ோதயதிர்ப்பி கண்டறியும் கருவிளய 

உருவோக்கியுள்ைது. இக்கருவி, NIV & ICMR ஆகியவற்றோல் சரிபோர்க்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

நமலும் இது, ‘Make Sure’ என்ற வர்த் கப்தபயரில் விற்பளனதசய்யப்படும். இக்கருவிளய பயன்படுத்தி 

15-20 நிமிடங்களில் ந ோயோளியின் மோதிரியிலிருந்து முடிவுதபறப்படும். பல்நவறு அரசு பிரிவுகளுக்கு 

வழங்குவ ற்கோக, சுமோர் 2 இலட்சம் கருவிகள் அடுத்  10  ோட்களுக்குள்  யோரிக்கப்படவுள்ைன. 

3.போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் நமம்போட்டளமப்புடன் (DRDO) இளணந்து, COVID-19 ந ோயோளிகளுக்கு 

சிகிச்ளசயளிக்கும் மருத்துவர்கள் & மருத்துவ ஊழியர்களுக்கோன முகக்கவசத்ள  உருவோக்கியுள்ை 

 னியோர் நிறுவனம் எது? 

அ. டரடர   ஆ. WIPRO  

இ. லரர்சன் & டூப்ர ர ஈ. HCL 
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 போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் நமம்போட்டு அளமப்போனது (DRDO), விப்நரோவுடன் இளணந்து, COVID-19 

ந ோயோளிகளுக்கு சிகிச்ளசயளிக்கும் மருத்துவர்கள் & மருத்துவ ஊழியர்களுக்கோன  னித்துவமோன 

முகக்கவசத்ள  உருவோக்கியுள்ைது. இந்  முகக்கவசம் சுகோ ோர ஊழியர்களை ந ரடியோக COVID-19 

ந ோய்த்த ோற்றுக்கு ஆைோகோமல் போதுகோக்கும். 

 முன்வரிளசயில் உள்ை சுகோ ோர ஊழியர்களைப்போதுகோப்ப ற்கோக உயிரி-உளடளய உருவோக்கியுள் 

-ைதுடன், மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு முகக்கவசங்கள், முழுவுடல் கவச உளடகள் மற்றும்  னிப்பட்ட 

போதுகோப்பு உபகரணங்கள் ஆகியவற்ளறயும் DRDO வழங்கியுள்ைது. 

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

தவளியிட்டுள்ை மோநில / யூனியன் பிரந ச அரசு எது? 

அ. மகர ரஷ்டி ர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. சண்டிகர் 

ஈ. ரக ளர 

 COVID-19 பரவளலக் ளகயோள்வ ற்கோக தில்லி அரசு, “5T திட்டம்” என்ற ஐந்து நிளல திட்டத்ள  

உருவோக்கியுள்ை ோக தில்லி மு லளமச்சர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவோல் த ரிவித்துள்ைோர். நசோதித் ல் 

(Testing),  டமறி ல் (Tracing), சிகிச்ளசயளித் ல் (Treatment), குழுப்பணி (Teamwork), கண்கோணித் ல் 

& நமற்போர்ளவயிடல் (Tracking மற்றும் Monitoring) ஆகியளவநய 5T என மு லளமச்சர் விைக்கினோர். 

த ன்தகோரியோ  டத்துவதுநபோன்ற நபரைவிலோன நசோ ளனகள் தில்லியிலும்  டத் ப்படவுள்ைது. 

5. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று குறித்  நபோலி தசய்திகள் அதிகரித்துள்ை இந் க்கோலகட்டத்தில், நமலனுப்பு 

தசய்திகளை ஒருமுளறக்கு ஒருவருக்கு மட்டுநம பகிரும் வளகயில் கட்டுப்படுத்தியுள்ை தசய்தி பரிமோற்ற 

தசயலி (app) எது? 

அ. வரட்ஸ்அப்  

ஆ. டடலிகி ரம் 

இ. வீ சரட் 

ஈ. டமஸ்ஸஞ்சர் 

 நபஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு தசோந் மோன தசய்தி பரிமோற்ற  ைமோன, ‘வோட்ஸ்அப்’, சமீபத்தில், நமலனுப்பு 

தசய்திகளை (forward message) ஒருமுளறக்கு ஒருவருக்கு மட்டுநம பகிரும் வளகயில் கட்டுப்படுத்தி 

உள்ை ோக அறிவித்துள்ைது. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்றுக்கு இளடயில்  வறோன  கவல்கள் மற்றும் 

நபோலி தசய்திகள் பரவுவள   டுப்ப ற்கோக இந் டவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. உலதகங்கிலுமுள்ை 

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

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

வோட்ஸ்அப்பில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 
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6. WIPO’இன் அறிவிப்பின்படி, கடந்  2019ஆம் ஆண்டில் WIPO’இல்  ோக்கல் தசய்யப்பட்ட பன்னோட்டு 

கோப்புரிளமகளின் எண்ணிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் உலக அைவில் மு லிடம் வகிக்கும்  ோடு எது? 

அ. ஐக்கிய அடமரிக்க நரடுகள் 

ஆ. சீனர  

இ. இந்தியர 

ஈ. டெர்மனி 

 WIPO’இன் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, கடந்  2019ஆம் ஆண்டில் WIPO’இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பன்னோட்டு 

கோப்புரிளமகளின் எண்ணிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் உலக அைவில் சீனோ மு லிடத்தில் உள்ைது. 

கடந்  2019ஆம் ஆண்டில், WIPO’இன் கோப்புரிளம ஒத்துளழப்பு ஒப்பந்  (PCT) அளமப்பின்மூலம் சீனோ 

58,990 விண்ணப்பங்களை  ோக்கல்தசய்துள்ைது. 

 இ ன்மூலம், கடந்  1978இல் PCT தசயல்படத் த ோடங்கியது மு ல் ஒவ்நவோர் ஆண்டும் அதமரிக்கோளவ 

விஞ்சி சீனோ மு லிடம் வகித்து வருகிறது. WIPO’இன் ஒப்பந் த்ள ப்பின்பற்றும் ஒரு தசயல்போடோன 

பன்னோட்டு அறிவுசோர் தசோத்து நசளவகளிலும் சீனோ வைர்ச்சிளயப் பதிவுதசய் து.  

7.சமீபத்தில் த ன் பசிபிக் தீவு ோடுகைோன வனுவோட்டு தீவுகள் மற்றும் பிஜிளயத் ோக்கிய தவப்பமண்டல 

சூறோவளியின் தபயர் என்ன? 

அ. ஹர ரல்ட்  

ஆ. சிதிர் 

இ. டயரன் 

ஈ. கிட ட்டல் 

 “ஹநரோல்ட்” என்ற தவப்பமண்டல சூறோவளி, அண்ளமயில், த ன் பசிபிக் தீவு  ோடுகைோன வனுவோட்டு 

தீவுகள் மற்றும் பிஜி உள்ளிட்டவற்ளறத்  ோக்கியது. 27 உயிர்களை பலிவோங்கிய இந் க் கடுளமயோன 

சூறோவளி, கடந்  வோரம், த ன்நமற்கு பசிபிக்  ோடோன சோலமன் தீவுகளிலிருந்து உருவோகியது.  

 வனுவோட்டு தீவுகளை  ோக்கிய இச்சூறோவளி, குறிப்போக அங்குள்ை முக்கிய  கரோன லுகன்வில்நலவில் 

பலத்  நச ங்களை ஏற்படுத்தியது. மூன்றோம் வளகளய மட்டுநம எட்டும் என எதிர்போர்க்கப்பட்ட இந் ச் 

சூறோவளி, பிஜிளய கடக்கும்நபோது  ோன்கோம் வளக சூறோவளியோக மோறியது. அப்நபோது அங்கு கோற்று 

மணிக்கு 250 கிநலோ மீட்டர் நவகத்தில் வீசியது. 

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

 டந்  இனப்படுதகோளல குறித்  பன்னோட்டு பிரதிபலிப்பு  ோள்” அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ. லிபியர 

ஆ. ருவரண்டர  

இ. சூடரன் 

ஈ. டெர்மனி 
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 ருவோண்டோவில் துட்ஸிக்கு எதிரோக  டத் ப்பட்ட இனப்படுதகோளலளய நிளனவுகூரும் வளகயில், 

“1994ஆம் ஆண்டு  டந்  இனப்படுதகோளல குறித்  பன்னோட்டு பிரதிபலிப்பு  ோள்” ஏப்.7ஆம் ந தியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2003ஆம் ஆண்டில் ஐ. ோ தபோது அளவயோல் இந் ோள் உருவோக்கப்பட்டது. ஏப்.7 

அன்று, ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமோன துட்ஸி சிறுபோன்ளமயினர், ஹூட்டு தீவிரவோ த் ளலளம 

தகோண்ட அரசோங்கத் ோல் இனப்படுதகோளல தசய்யப்பட்டள  இந் ோள் குறிக்கிறது. ருவோண்டோ, ஏப்.7 

அன்று  ோடு  ழுவிய துக்கத்ள  அனுசரிக்கிறது. நமலும், இந் த் துக்ககோலம் அந் ோட்டின் விடு ளல 

 ோைோன ஜூளல.4 அன்று முடிவளடகிறது. 

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

முடிவுதசய்துள்ை நிறுவனம் எது? 

அ. கரதி கி ரமப்புற டதரழிற்துறற ஆறணயம் (KVIC) 

ஆ. ரவளரண்றம மற்றும் வளர்ச்சிக்கரன ரதசிய வங்கி (NABARD) 

இ. சிறு டதரழில்கள் வளர்ச்சி வங்கி (SIDBI)  

ஈ. ரதசிய சிறு டதரழில்கள் கழகம் லிட் (NSIC) 

 அண்ளமயில், சிறு மற்றும்  டுத் ர நிறுவனங்களுக்கு ‘SIDBI Assistance to Facilitate Emergency’ - 

SAFE PLUS என்ற தபயரில் அவசரகோல கடன்களை வழங்குவ ோக சிறு த ோழில்கள் வைர்ச்சி வங்கி 

(SIDBI) அறிவித் து. COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று த ோடர்புளடய மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் 

 யோரிப்புகளை உற்பத்தி தசய்வதில் ஈடுபட்டுள்ை சிறு &  டுத் ர நிறுவனங்களுக்கு `1 நகோடி வளர 

மூல னம் வழங்கப்படும். பிளண ஏதுமற்ற இந்  SAFE PLUS கடன்கள், 5 % வட்டி விகி த்தில் தவறும் 

48 மணி ந ரத்திற்குள் வழங்கப்படும். கடன்களின் வரம்பு, `50 இலட்சத்திலிருந்து இரண்டு நகோடி 

ரூபோயோக உயர்த் ப்பட்டுள்ைது. 

10.ஓர் அண்ளமய அறிக்ளகயின்படி, இந்தியோவில் சுமோர் 400 மில்லியன் த ோழிலோைர்கள் வறுளமயில் 

சிக்குறவுள்ைனர். இவ்வோறோன அறிக்ளகளய தவளியிட்ட பன்னோட்டு அளமப்பு எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலக டபரருளரதர  மன்றம் 

இ. பன்னரட்டு டதரழிலரளர் அறமப்பு  

ஈ. ஐக்கிய நரடுகள் அறவ 

 ‘ILO கண்கோணிப்பு இரண்டோம் பதிப்பு: COVID-19 மற்றும் பணி உலகம்’ என்ற  ளலப்பில் பன்னோட்டு 

த ோழிலோைர் அளமப்பு (ILO) அண்ளமயில் தவளியிட்டுள்ை ஓர் அறிக்ளகயின்படி, இந்தியோவில், சுமோர் 

400 மில்லியன் (40 நகோடி) த ோழிலோைர்கள் வறுளமயில் சிக்குறவுள்ைனர். இந்தியோவில் கிட்டத் ட்ட 

90% மக்கள் முளறசோரோ தபோருைோ ோரத்தில் பணிபுரிகின்றனர். 

 இந்தியோவில் அமலிலுள்ை  ோடடங்கு, இத்த ோழிலோைர்களை கணிசமோக போதித்துள்ைது என்பள யும் 

இவ்வறிக்ளக தவளிப்படுத்தியுள்ைது. இந்   டவடிக்ளககள் ஆக்ஸ்நபோர்டு பல்களலயின், COVID-19 

அரசோங்க மீட்புச்சர குறியீட்டின் உச்சத்தில் உள்ைன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.”COVID-19 அவசரத்தேவவப்பயன்பாடு மற்றும் சுகாோர முவைவம ஆயத்ேநிவைத்தோகுப்பு”க்காக 

மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு, மத்திய அரசு, எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளது? 

அ. 10,000 க ோடி 

ஆ. 15,000 க ோடி  

இ. 20,000 க ோடி 

ஈ. 50,000 க ோடி 

 “COVID-19 அவசரத்தேவவப்பயன்பாடு மற்றும் சுகாோர முவைவம ஆயத்ேநிவைத் தோகுப்பு”க்காக, 

நடுவணரசு, `15,000 தகாடி ஒதுக்கீடுதசய்துள்ளது. COVID-19 அவசரத்தேவவப்பயன்பாட்டில் உடனடி 

தேவவக்கும் (`7774 தகாடி) மீதித்தோவக ைட்சிய தநாக்கு அணுகுமுவையில் நடுத்ேர காைத்துக்கான 

ஆேரவுக்காகவும் (1-4 ஆண்டுகள்) பயன்படுத்ேப்படும். 

 சுகாோர உட்கட்டவமப்வப உருவாக்குவேற்காக ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ள இந்ேத் தோகுப்பு ஜனவரி 

2020 முேல் ஜூன் 2020 வவர ஜூவை 2020 முேல் மார்ச் 2021 வவர ஏப்ரல் 2021 முேல் மார்ச் 

2021 வவர என 3 கட்டங்களாக வழங்கப்படும். மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 

பாதிக்கப்பட்தடாரின் எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவடயில் இந்ே நிதி பிரித்து அளிக்கப்படும். 

2.எந்ே மாநிை அரசாங்கத்துடன் இவணந்து, மத்திய அரசால், “ஆதராக்கிய தசது குரல்வழி பதிைளிப்பு 

தசவவ - Interactive Voice Response System (IVRS)” தோடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. க ரளோ 

இ. மத்திய பிரகதசம் 

ஈ. கமற்கு வங் ம் 

 COVID-19 ேடுப்பு நடவடிக்வகயின் அடுத்ேகட்டமாக, குரல்வழி தசவவ மூைம், பாதிக்கப்பட்தடாவரக் 

கண்டறியும் திட்டத்வே ேமிழ்நாடு அரசுடன் இவணந்து நடுவணரசு தோடங்கியுள்ளது. ேமிழ்நாடு 

அரசின் சுகாோரத்துவை, ேமிழ்நாடு மின்னாளுவம முகவம, தமட்ராஸ் – IIT மற்றும் BSNL ஆகியவவ 

இவணந்து COVID-19 குறித்ே சுயேகவல் பதிவு மற்றும் விவரவு நடவடிக்வகக்காக, “94999 12345” 

என்ை குரல்வழி தசவவவய உருவாக்கியுள்ளன. 

 இந்ேக் குரல்வழி தசவவயானது தமாத்ே அவைதபசி பயனாளிகளில் திைன்தபசிகவள பயன்படுத்ோே 

60% பயனாளிகளுக்காக, COVID-19 மற்றும் அந்தநாய்த்தோற்று பரவும் விேம் குறித்ே தபாதுவான 

தகள்விகவள ோனாக பதிவுதசய்யும் வவகயில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே குரல்வழி தசவவயில், 

பயனாளிகள் ‘ேவறிய அவழப்பு’ / ‘குறுந்ேகவவை’ 94999 12345 என்ை எண்ணுக்கு அனுப்பினால், 

பதிவான ேகவவை குறுஞ்தசய்தியாக பயனாளிகள் தபறுவார்கள். தோடர்ந்து BSNL எண்ணிலிருந்து 

பயனாளிகள் அவழப்வபப் தபறுவார்கள். 
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3. COVID-19’இன் பரவவைக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக கட்டுப்பாட்டு மண்டைங்களில், “ஆபதரஷன் ஷீல்ட்” 

என்ைதவான்வை அறிவித்துள்ள மாநிை / யூனியன் பிரதேச அரசு எது? 

அ. மஹோரோஷ்டிரோ 

ஆ. ததலுங் ோனோ 

இ. புது தில்லி  

ஈ. பஞ்சோப் 

 தில்லியில் COVID-19 பாதிப்வப கட்டுப்படுத்தும் வவகயில், “ஆபதரஷன் ஷீல்ட்-SHIELD” என்ை திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. அேன்படி, 6 முக்கிய திட்டங்கள் நவடமுவைப்படுத்ேப்படவுள்ளன. COVID-

19 தநாய்த்தோற்று அதிகமாக உள்ள இடங்கள் முழுவமயாக அவடத்து வவக்கப்படும். அந்ே இடங்கள் 

சிைப்பு அவடயாளமிடப்படும். 

 அவ்விடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் அவர்களது வீடுகளில் ேனிவமயில் இருக்கவவக்கப்படுவார்கள். 

அந்ேப்பகுதியில், COVID-19 தோற்றுள்ளவர்களுடன் தோடர்புவடயவர்கள் தேடிக்கண்டறியப்பட்டு 

அவர்களுக்கு COVID-19 தசாேவன தமற்தகாள்ளப்படும். அவடத்து வவக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் 

உள்ள மக்களுக்கு வீடுகளுக்தக தசன்று அத்தியாவசியப் தபாருள்கள் விநிதயாகிக்கப்படும். தமலும், 

தநாய்த்தோற்றுள்ள பகுதிகள் நாதடாறும் கிருமிநாசினிகள் தேளித்து தூய்வமயாக்கப்படும். அந்ேப் 

பகுதிகளில் வசிப்தபாருக்கு நாதடாறும் மருத்துவப் பரிதசாேவன தமற்தகாள்ளப்படும். 

4.பிப்ரவரியில் இந்தியாவின் நிதிப்பற்ைாக்குவை தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 5.07 சேவீேமாக 

இருந்ேது. தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) ஒரு சேவீேமாக, 2019-20ஆம் நிதியாண்டுக்கான 

திருத்ேப்பட்ட நிதிப்பற்ைாக்குவை இைக்கு என்ன? 

அ. 3.8 %  

ஆ. 3.5 % 

இ. 3.2 % 

ஈ. 3.0 % 

 இந்திய அரசாங்கம் தவளியிட்ட ஓர் அண்வமய அறிக்வகயின்படி, பிப்ரவரி மாேத்தில் இந்தியாவின் 

நிதிப்பற்ைாக்குவை தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 5.07 சேவீேமாக இருந்ேது. தோழிற்துவை 

உற்பத்தியின் குறியீட்டின் அடிப்பவடயில் அளவிடப்படும் தோழிற்துவை உற்பத்தியும் பிப்ரவரியில் 4.5 

சேவீேமாக இருந்ேது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்தஜட் விளக்கக்காட்சியின்தபாது, 2019-20ஆம் 

நிதியாண்டுக்கான தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில், நிதிப்பற்ைாக்குவைவய 3.8 சேவீேமாக அரசு 

திருத்தியுள்ளது. 5.07% நிதிப்பற்ைாக்குவையுடன், 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்ேப்பட்ட இைக்வக 

அவடவது கடினம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
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5.தேசிய ஓய்வூதிய முவைவமயின் (NPS) சந்ோோரர்கள், COVID-19 தநாய்த்தோற்று சிகிச்வசக்கான 

தசைவுகவள சமாளிப்பேற்காக ேங்களது ஓய்வூதியத்திலிருந்து பகுதியளவான நிதிவய எடுத்துக்தகாள்ள 

அனுமதிக்கப்படுகிைார்கள். தேசிய ஓய்வூதிய முவைவமவய நிர்வகிக்கும் அவமப்பு எது? 

அ.  ோப்பீட்டு ஒழுங்குமுறற & கமம்போட்டு ஆறையம் 

ஆ. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறற மற்றும் கமம்போட்டு ஆறையம்  

இ. இந்தியோ ஆயுள்  ோப்பீட்டு  ழ ம் 

ஈ. இந்திய பத்திரங் ள் மற்றும் போிவோ்த்தறன வோோியம் 

 இந்திய ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுவை மற்றும் தமம்பாட்டு ஆவணயமானது (PFRDA) அண்வமயில் 

தேசிய ஓய்வூதிய முவைவம சந்ோோரர்களுக்கு, COVID-19 தநாய்த்தோற்று சிகிச்வச தோடர்பான 

தசைவுகவள சமாளிப்பேற்காக அவர்களது ஓய்வூதிய தசமிப்பிலிருந்து பகுதியளவான நிதிவய 

எடுத்துக்தகாள்ள அனுமதி வழங்குவோக தேரிவித்துள்ளது. 

 தமலும், இந்ே COVID-19 (தகாதரானா) தநாய்த்தோற்வை உயிருக்கு ஆபத்ோன ஒரு முேன்வம 

தநாயாக அறிவிக்கப்படும் எனவும் PFRDA அறிவித்துள்ளது. ேற்தபாது, அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் 

வாடிக்வகயாளர்களுக்கு இந்ேச் சலுவக கிவடக்கப்தபைாது எனவும் PFRDA அறிவித்துள்ளது. இந்ே 

இரண்டு திட்டங்கவளயும் PFRDA நிர்வகித்து வருகிைது. 

6.கிறிஸ் காசிடி, தோடர்புவடய தோழில் எது? 

அ. விறளயோட்டு வீரோ் 

ஆ. விை்தவளி வீரோ்  

இ. நச்சுயிோியல் வல்லுநோ் 

ஈ. தபோருளோதோர நிபுைோ் 

 NASA’இன் விண்தவளி வீரர் கிறிஸ் காசிடி, இரஷ்யாவின் தராஸ்தகாஸ்தமாவசச் தசர்ந்ே இரண்டு 

விண்தவளி வீரர்கள் அனதடாலி இவானிஷின் மற்றும் இவான் வாக்னர் ஆகிய மூவரும் பன்னாட்டு 

விண்தவளி நிவையத்திற்கு தசன்றுதசர்ந்ேனர். கஜகஸ்ோனில் உள்ள இரஷ்யாவின் விண்தவளி 

வமயமான வபதகானூரிலிருந்து ஏவப்பட்ட தசாயுஸ் எம்.எஸ் - 16 ஏவுகவணமூைமாக மூன்று தபர் 

தகாண்ட இந்ேக் குழு தவற்றிகரமாக தசன்று தசர்ந்ேது. பன்னாட்டு விண்தவளி நிவையத்திலிருந்து 

ஏப்.17 அன்று அம்மூவரும் ேங்கள் தசாந்ே நாடுகளுக்குத் திரும்புவார்கள். 

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

அ. ஊ ் மருந்து எதிோ்ப்பு நோள் 

ஆ. தமய்யோ  விறளயோடுங் ள் நோள்  

இ. நியோயமோன விறளயோடு நோள் 

ஈ. உல  விறளயோட்டு நோள் 
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 உைக ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனமானது ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிவய, ‘தமய்யாக விவளயாடுங்கள் நாள்’ 

என தகாண்டாடுகிைது. கடந்ே 2014 முேல் இந்நாள் தகாண்டாடப்பட்டுவருகிைது. விவளயாட்டுகளில் 

ஊக்கமருந்துகள் பயன்படுத்துவவே எதிராக விவளயாட்டு வீரர்கவள ஊக்குவிப்பேற்காக, கனடாவில் 

பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்ோல், உைக ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் ஓர் அைக்கட்டவளயாக 

தோடங்கப்பட்டது. “Play Safe on Play True Day 2020” என்பது நடப்பாண்டில் வரும், “Play True Day” 

நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

8.இந்தியாவுக்கு $2.2 பில்லியன் டாைர் நிதி உேவிவய அளிப்போக உறுதிதசய்துள்ள எந்ேப் பன்னாட்டு 

நிதி நிறுவனத்தின் ேவைவராக மசாட்சுகு அசகாவா உள்ளார்? 

அ. உல ப் தபோருளோதோர மன்றம் 

ஆ. உல  வங் ி 

இ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங் ி  

ஈ. BRICS வங் ி 

 மணிைாவவச் சார்ந்ே பன்னாட்டு நிதி நிறுவனமான ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி, COVID-19 (தகாதரானா) 

தநாய்த்தோற்வை வகயாளுவேற்காக இந்தியாவிற்கு $2.2 பில்லியன் அதமரிக்க டாைர் நிதி உேவி 

வழங்குவோக அறிவித்துள்ளது. முன்னோக COVID-19 தநாய்த்தோற்வை எதிர்த்துப்தபாராடுவேற்காக, 

குறிப்பாக தநாவயக்கண்டறிந்து ேடுப்பேற்கும் நாட்டின் தபாது சுகாோரத்வே வலுப்படுத்துவேற்குமாக 

இந்தியாவிற்கு $1 பில்லியன் டாைர் நிதிவய வழங்கவுள்ளோக உைக வங்கி ஒப்புேல் அளித்ேது. 

9. COVID-19 தோடர்பான மருத்துவ உபகரணங்கவள இைக்குமதி தசய்வேற்கான சுங்க வரி மற்றும் 

சுகாோர வரிவய 2020ஆம் ஆண்டின் எந்ே மாேம் வவர மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது? 

அ. ஜூன் 

ஆ. ஆ ஸ்ட் 

இ. தசப்டம்போ்  

ஈ. டிசம்போ் 

 COVID-19 தோற்றுநிவைவமயில், தசயற்வக சுவாசக்கருவிகள், முகக்கவசங்கள், அறுவவ சிகிச்வச 

கவசங்கள், ேனிநபர் பாதுகாப்புக் கருவிகள் உள்ளிட்ட தபாருட்களுக்கான உடனடித் தேவவவயக் 

கருத்தில்தகாண்டு, அரசாங்கம் குறிப்பிட்ட இப்தபாருட்கவள இைக்குமதி தசய்வேற்கு அவற்றின் மீோன 

அடிப்பவட சுங்கத்தீர்வவ மற்றும் சுகாோர கூடுேல்வரி ஆகியவற்றுக்கு உடனடி விைக்களித்துள்ளது. 

இது உடனடியாக நவடமுவைக்கு வருகிைது. இந்ே அடிப்பவட சுங்கத்தீர்வவ விைக்கு 30 தசப்டம்பர் 

2020 வவர அமலில் இருக்கும். 
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10.இந்தியாவின் இவணயவழி கல்வி சுற்றுச்சூழல் அவமப்வப தமம்படுத்துவேற்கான தயாசவனகவள 

தபறுவேற்காக, மனிேவள தமம்பாட்டு அவமச்சகம் தோடங்கியுள்ள பரப்புவரயின் தபயர் என்ன? 

அ. போரத் பகத ஆன்றலன்  

ஆ. போரத் ஐடியோ ஆன்றலன் 

இ. போரத் சிக்ஷோ ஆன்றலன் 

ஈ. இந்தியோ ஸ்டடீஸ் ஆன்றலன் 

 இந்தியாவில் இவணயவழி கல்விச்சூழவை தமம்படுத்துவேற்கான சிந்ேவனகவள தபறும் தநாக்கில் 

‘பாரத் பதே ஆன்வைன்’ என்ை ஒருவாரகாை இயக்கத்வே மத்திய மனிேவள தமம்பாட்டுத் துவை 

அவமச்சர் இரதமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ புதுதில்லியில் தோடங்கிவவத்ோர். ேற்தபாதுள்ள டிஜிட்டல் 

கல்வி ேளங்கவள பிரபைப்படுத்துவதுடன், இவணயவழி கல்விச்சூழலில் இருக்கும் சிக்கல்கவளத் 

தீர்ப்பேற்கான ஆதைாசவனகள் / தீர்வுகவள மனிேவள தமம்பாட்டு அவமச்சகத்துடன் தநரடியாகப் 

பகிர்ந்துதகாள்வேற்கு, நாட்டில் உள்ள சிைந்ே அறிவாளிகளுக்கு அவழப்புவிடுக்கும் தநாக்கில், இந்ே 

ஒருவாரகாை இயக்கம் தோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இதுதோடர்பான கருத்துக்கவள bharatpadheonline.mhrd@gmail.com என்ை ஈ-தமயில் முகவரியிதைா, 

#BharatPadheOnline என்ை ஹாஸ்தடக்வக தபாட்டு டுவிட்டர் கணக்கு மூைமாகதவா 2020 ஏப்.16ஆம் 

தேதி வவரயில் தேரிவிக்கைாம்.

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாவணய ேவைவராக கா.பாைச்சந்திரவன நியமித்து ேமிழ்நாடு 

அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது. ஏற்தகனதவ, TNPSC ேவைவராக இருந்ே அருள்தமாழி IAS., பேவிக்காைம் 

முடிவவடந்ே நிவையில் அந்ே அவமப்புக்கு புதிய ேவைவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டுச் செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) தலலவரான கிறிஸ்டலீனா ஜார்ஜியாவின் சவளிப்புற 

ஆலலாெலனக்குழுவில் இடம்சபற்றுள்ள இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் யார்? 

அ. உர்ஜித் படேல் 

ஆ. இரகுரரம் இரரஜன்  

இ. Y V ரரே்டி 

ஈ. D சுப்பரரரவ் 

 பன்னாட்டுச் செலாவணி நிதியத்தின் (IMF) ஆலலாெலன குழு உறுப்பினராக இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

முன்னாள் ஆளுநர் இரகுராம் இராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். COVID-19 லநாய்த்சதாற்று பாதிப்பு 

காரணமாக உலகளவில் ஏற்பட்டுள்ள சபாருளாதார மற்றும் நிதி சீர்குலலலவ வளர்ந்த மற்றும் 

வளர்ந்துவரும் நாடுகள் எதிர்சகாள்ள லவண்டிய நிலல ஏற்பட்டுள்ளது. 

 இந்நிலலயில் பன்னாட்டுச் செலாவணி நிதிய அலமப்பிற்கு பல்லவறு ஆலலாெலன வழங்குவதற்காக 

12 லபர் சகாண்ட குழுலவ IMF அலமப்பின் தலலவர் கிறிஸ்டலீனா ஜார்ஜியாவா நியமித்துள்ளார். 

இதில் ரிெர்வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் இரகுராம் இராஜன் இடம்சபற்றுள்ளார். இவர் தற்லபாது, சிகாலகா 

பல்கலலக்கழகத்தில் சகளரவ லபராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். 

2. குடும்ப வன்முலறகுறித்த வழக்குகலளப் புகாரளிப்பதற்காக லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் வாட்ஸ்அப் 

எண்லண அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. லதசிய சபண்கள் ஆலணயத்தின் தலலலமயகம் அலமந்துள்ள 

நகரம் எது? 

அ. லக்டனர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. நரக்பூர் 

ஈ. மும்பப 

 குடும்ப வன்முலறயால் பாதிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாடர்புசகாள்வதற்காக ஒரு பிரத்லயக வாட்ஸ்அப் 

எண்லண லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து, ‘7217735372’ என்ற வாட்ஸ் 

அப் எண்ணில் சதாடர்புசகாள்ளலாம் என லதசிய சபண்கள் ஆலணயம் சதரிவித்துள்ளது. நாட்டில் 

நாடடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது முதல் சபண்களுக்கு எதிரான குடும்பவன்முலற நிகழ்வுகள் அதிகரித்து 

வருவதாக புகார் எழுந்தலத அடுத்து இந்தச் லெலவ அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த வாட்ஸ்அப் எண் லெலவயானது தற்லபாதுள்ள இலணயவழி புகார் லெலவ மற்றும் மின்னஞ்ெல் 

லெலவகளுடன் நாடடங்கு காலகட்டம் வலரயிலும் மட்டும் கூடுதலாக செயலில் இருக்கும். லதசிய 

சபண்கள் ஆலணயத்தின் தலலலமயகம் புது தில்லியில் அலமந்துள்ளது. 
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3.இந்தியாவின் எந்தப் சபாதுத்துலற நிறுவனம், ரிஷிலகஷில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் 

நிறுவனத்துடன் (AIIMS) கூட்டிலணந்து, COVID-19 (சகாலரானா) லநாய்த்சதாற்றுக்கான சதாலலநிலல 

கண்காணிப்பு முலறலய உருவாக்கியுள்ளது? 

அ. பரரத் மின்னணு நிறுவனம்  

ஆ. பரரத மிகுமின் நிறுவனம் 

இ. ஹிந்துஸ்தரன் ஏடரரநரே்டிக்ஸ் லிே் 

ஈ. இந்திய மின்னணு கழகம் 

 சபங்களூலரச் ொர்ந்த விண்சவளி மற்றும் பாதுகாப்பு சபாதுத்துலற நிறுவனமான பாரத் மின்னணு 

நிறுவனம் ரிஷிலகஷில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்துடன் (AIIMS) கூட்டு 

லெர்ந்து, COVID-19 லநாய்த்சதாற்றுக்கான ஒரு சதாலலநிலல கண்காணிப்பு முலறலய (Remote 

Monitoring System) உருவாக்கியுள்ளது. 

 புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அலமப்பு உடல் சவப்பநிலல, இதயத்துடிப்பு வீதம் மற்றும் சுவாெ வீதம் 

உள்ளிட்ட முக்கிய அளவுருக்கலள அளவிடுவதற்காக பிரத்லயக உணரிகலளப் பயன்படுத்துகிறது. 

இதன்காரணமாக, தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் லதலவலய இது லபரளவு குலறத்துள்ளது. 

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

சித்திலரத் திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்நிறுவனம் அலமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. டகரளர  

இ. கர்நரேகர 

ஈ. ரதலுங்கரனர 

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

ஸ்ரீ சித்திலரத்திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்திற்கு (SCTIMST) ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இது, லகரள மாநிலத்தின் தலலநகரமான திருவனந்தபுரத்தில் அலமந்துள்ள, அறிவியல் 

மற்றும் சதாழில்நுட்பத்துலறயின்கீழ் இயங்கும், லதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனமாகும்.  

 ‘Convalescent-Plasma Therapy’ எனப்படும் சிகிச்லெயானது, லநாய்த்சதாற்றிலிருந்து மீண்டுவந்த 

லநாயாளியிடமிருந்து, லநாயுற்ற நபருக்கு லநாசயதிர்ப்பிலய மாற்றுகிறது. இதனால் அவரது உடலுள் 

இருக்கும் இயல்பான லநாசயதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்கும். சித்ரா கிருமிநீக்க நுலழவாயில் & சித்ரா புற 

ஊதா அடிப்பலடயிலான முகக்கவெ அகற்றல் சதாட்டிலயயும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 
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5.அண்லமயில் நடந்த G20 அவெரநிலல எரிெக்தி அலமச்ெர்களின் சமய்நிகர் கூட்டத்தில் இந்தியாவின் 

ொர்பாக பங்லகற்றவர் யார்? 

அ. பியூஸ் டகரயல் 

ஆ. தர்டமந்திர பிரதரன்  

இ. ஹர்ஷ்வர்தன் 

ஈ. நிர்மலர சீதரரரமன் 

 G20 எரிெக்தி அலமச்ெர்களின் கூடுதல் காசணாளிக்கூட்டத்தில் சபட்லராலியம், இயற்லக எரிவாயு 

மற்றும் எஃகு அலமச்ெர் தர்லமந்திர பிரதான் பங்லகற்றார். G20 அலமப்புக்கு தலலலம ஏற்றிருக்கும் 

ெவுதி அலரபியாவால் கூட்டப்பட்ட இந்தக்கூட்டத்திற்கு, ெவுதி அலரபிய எரிெக்தி அலமச்ெர், இளவரெர் 

அப்துல் அஜீஸ் தலலலமதாங்கினார். 

 G20 நாடுகள் மற்றும் விருந்தினர் நாடுகளின் எரிெக்தி அலமச்ெர்கள், சபட்லராலியப்சபாருள்கள் 

ஏற்றுமதி நாடுகளின் கூட்டலமப்பு (Organization of the Petroleum Exporting Countries), பன்னாட்டு 

எரிெக்தி முகலம (International Energy Agency) மற்றும் பன்னாட்டு எரிெக்தி மன்றம் (International 

Energy Forum) லபான்ற பன்னாட்டு அலமப்புக்களின் தலலவர்கள் இந்தக்கூட்டத்தில் பங்லகற்றனர். 

COVID-19 சபருந்சதாற்றால் ஏற்பட்டிருக்கும் லதலவ குலறவால் ெந்லதகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், 

அவற்றின் நிலலயான தன்லமலய உறுதிசெய்தலுக்கான வழிகள் மற்றும் தற்லபாலதய கூடுதல் 

தயாரிப்புொர்ந்த விஷயங்கள் குறித்து G20 எரிெக்தி அலமச்ெர்கள் கவனம்செலுத்தினர். 

6.அண்லமயில் காலமான புகழ்சபற்ற ஹிந்துஸ்தானி பாடகர் யார்? 

அ. வரல்ேர் டி`டசரசர 

ஆ. சரந்தி ஹீரரனந்த்  

இ. சசி கலிங்கர 

ஈ. M K அர்ஜுனன் 

 மூத்த ஹிந்துஸ்தானி பாடகியும், ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது சபற்றவருமான ொந்தி ஹீரானந்த் (87), ெமீபத்தில் 

குருகிராமில் காலமானார். கடந்த 2007ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரொல் இவருக்கு மதிப்புமிக்க, ‘பத்மஸ்ரீ’ 

விருது வழங்கி சகளரவிக்கப்பட்டது. 

7.ெமீபத்தில் ொம்பல் மற்றும் பாலறக் குழம்லபத் சதாடர்ச்சியாக கக்கி சிதறிய அனக் கிரகடாவ் எரிமலல, 

எந்த நாட்டில் அலமந்துள்ளது? 

அ. இந்தியர 

ஆ. பிலிப்பபன்ஸ் 

இ. இந்டதரடனஷியர  

ஈ. நியூசிலரந்து 
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 இந்லதாலனஷியாவில் அலமந்துள்ள அனக் கிரகடாவ் எரிமலல, ெமீபத்தில், ொம்பல் மற்றும் பாலறக் 

குழம்புகலளக் கக்கிக்சகாண்டு சவடித்துச்சிதறியது. கடந்த 2018இல் இந்த எரிமலல சவடித்துச்சிதறியது 

லபாது, சுமத்திரா மற்றும் ஜாவா கடற்கலரகளில் ஏற்பட்ட ஆழிப்லபரலலயில் சிக்கி சுமார் 430 லபர் 

உயிரிழந்தனர். அதற்குப்பின்னர் தற்லபாதுதான் இந்த எரிமலல சவடித்துச் சிதறியுள்ளது. இதன்மூலம், 

4 நிலல எச்ெரிக்லககளில் தற்லபாது இரண்டாம் நிலல எச்ெரிக்லக அங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

8.மத்திய உள்துலற அலமச்ெகத்தின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, நாடடங்கு உத்தரவிலிருந்து விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ள சதாழில் எது? 

அ. நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

ஆ. மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு  

இ. ஜவுளி 

ஈ. தரனியங்கி ரதரழிற்துபற 

 COVID-19 லநாய்த்சதாற்லற எதிர்சகாள்ளும் வலகயில் பிறப்பிக்கப்பட்ட நாடடங்கு சதாடர்பாக 

அலனத்து அலமச்ெகங்கள் / துலறகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒருங்கிலணந்த வழிமுலறகளில் ஒரு 

பிற்லெர்க்லகலய மத்திய உள்துலற அலமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ளது. 

 5ஆவது பிற்லெர்க்லகயின்படி, நாடடங்கு விதிகளிலிருந்து மீன்பிடித்தல் (கடல்) / மீன்வளர்ப்பு சதாழில் 

செயல்பாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இதில், உணவளித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு, மீன்பிடித்தல், 

பதப்படுத்துதல், சபட்டிகளில் அலடத்தல், குளிரூட்டி லமயச்செயல்பாடுகள், விற்பலன மற்றும் ெந்லதப்ப 

-டுத்துதல்; குஞ்சு சபாறித்தல், உணவு தயாரிப்பு ஆலலகள், வர்த்தக ரீதியான மீன் காட்சியகங்கள், 

மீன் / இறால் மற்றும் மீன்சபாருள்கள், மீன்குஞ்சுகள் ஆகியவற்லற எடுத்துச்செல்லல் மற்றும் பணியா 

-ளர்கள் பயணம் லமற்சகாள்தல் ஆகிய அலனத்து நடவடிக்லககளுக்கும் விலக்களிக்கப்படுகிறது. 

9.உலக ல ாமிலயாபதி நாள் அனுெரிக்கப்படும் லததி எது? 

அ. ஏப்ரல் 6 

ஆ. ஏப்ரல் 10   

இ. ஏப்ரல் 12 

ஈ. ஏப்ரல் 14 

 ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் 10 அன்று உலக ல ாமிலயாபதி நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Enhancing 

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

கருப்சபாருளாகும். ல ாமிலயாபதி மருத்துவ முலறயின் தந்லத Dr ொமுலவல் ல ன்லமனின் பிறந்த 

நாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 உலக ல ாமிலயாபதி நாலளசயாட்டி, இலணயவழி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு நலடசபற்றது. இந்த 

இலணய வழிக்கருத்தரங்குக்கு (Webinar) ல ாமிலயாபதி மருத்துவ ஆய்வு மத்திய குழுமம் (Central 

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

லமற்சகாள்ளப்படும் மகப்லபறுகலள ஊக்குவிப்பதற்காக, கடந்த 2011’இல் சதாடங்கப்பட்ட திட்டம் எது? 

அ. ஜனனி சிசு சுரக்ஷர கரரியகிரம்  

ஆ. ஜனனி சுரக்ஷர டயரஜனர 

இ. பிரதரன் மந்திரி சுரக்ஷித் மத்ரித்வர அபியரன் 

ஈ. பிரதரன் மந்திரி மரத்ரு வந்தனர திே்ேம் 

 கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரொல் லதசிய பாதுகாப்பான தாய்லம நாள் ஏப்ரல் 11 அன்று 

கலடப்பிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இது, மகாத்மா காந்தியின் மலனவி கஸ்தூர்பா காந்தியின் 

பிறந்தநாலளக் குறிக்கும் வலகயில் உள்ளது. லபறுகாலம், மகப்லபற்றின்லபாது மற்றும் மகப்லபற்றிற்கு 

பிறகான லெலவகளின்லபாது சுகாதார பராமரிப்புக்கான அணுகல் குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்து 

-வதற்காக இந்நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 சுகாதார லமயங்களில் மகப்லபறு அலடதலலத் லதர்வுசெய்வதற்காக சபாதுமக்கலள ஊக்குவிக்கும் 

லநாக்கில், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில், இந்திய அரசு, “ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியகிரம்” என்ற திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியது. பச்சிளங்குழந்லதகளின் லநாய்களுக்கு சிகிச்லெயளிக்க சபரும்பணம் செலவிட 

சிரமப்படும் சபற்லறாரின் துயரத்லதக் குலறப்பதாற்காக மத்திய சுகாதாரம், குடும்பநல அலமச்ெகம் 

இத்திட்டத்லதச் செயல்படுத்துகிறது. 
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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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6. COVID-19 ளநாய்த்சதாற்று காரைமாக நாடடங்கு அமலிலுள்ள இச்சூழ்நிஹலயில், ைறிளயாருக்கும் 

உைவுத் ளதஹையுள்ள ஏஹைளயாருக்கும் இலைச உைஹை ைழங்குதற்காக, “உைவு ைங்கி” என்ை 

புதியசதாரு முயற்சிஹயத் சதாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. அஸ்ஸாம் 

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 

ஆ. மத்திய வேளாண் அறமச்சகம்  

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. வபஸ்புக் 
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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  

ஈ. R K சண்முகம் தசட்டி 

 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? 

அ. உலக குருதி ஒட்டுண்ணி வநாய் நாள்  

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. ஹிந்துஸ்தொன் ஏமரொநொட்டிக்ஸ் 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. 
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6.உலக நலவாழ்வு அமைப்புக்கு (WHO) வழங்கப்படும் 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 
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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. ைிலிை்பைன்ஸ் 

 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. லொமவொஸ் 

 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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction – தலைகீழ் படியெடுத்தல் பைபடிவ ய ொதித் யதொடர் 

விலை’ என்பது எந்த ந ொக்கத்திற்கொக பென்படுத்தப்படுகிறது? 

அ. வேளாண் உற்பத்திப் பபாருட்களள பாதுகாத்தல் 

ஆ. COVID – 19 வ ாய்த்பதாற்று பாிவ ாதளை முளற  

இ. பேப்ப ிளலளய  ாிபாா்க்கும் முளற 

ஈ. தடுப்பூ ி கண்டறிதல் 

 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 

ஈ. இ ்திய வேளாண் ஆராய் ் ி  ிறுேைம்  

 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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3.நதசிெ ஊரக வைர்ச்சி நிறுவைம் மற்றும் பஞ் ொெத்து இரொஜ் ஆைது  மூகத்தலைலமகளுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பதற்கொக, எந்தப் பன்ைொட்டு அலமப்பின் பிரொந்திெ அலுவைகத்துடன் கூட்டிலைந்துள்ைது? 

அ. உலக  லோழ்ேு அளமப்பு 

ஆ. UNICEF  

இ. உலக ேங்கி 

ஈ. உணேு மற்றும் வேளாண் அளமப்பு 

 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. பாகிஸ்தாை் 

 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  

ஆ. எண்பணய் ேித்துக்கள் 

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. ேிஸ்ே ா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. 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 ஏப்ரல் 20  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

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 ஏர்லைன்ஸ் 

ஆ. குவரண்டரஸ் ஏர்வவஸ் 

இ. எமிவேட்ஸ்  

ஈ. ANA ஆை் நிப்பரன் ஏர்வவஸ் 

 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 

ஆ. வபரிடர் வமைரண்லமச் சட்டம், 2005  

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. அஸ்ஸரம் 

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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6.அர ாங்கத்ொல் நிைமிக்கப்பட்ட குழுதைான்று, அண்வமயில், ‘நெசிை மதிப்பீட்டாளர்களின் நிறுைைம்’ 

என்றதைான்வற நிறுவுைெற்கு முன்தமாழிந்ெது. இந்ெக் குழுவின் ெவலைர் ைார்? 

அ. சக்திகரந்த தரஸ் 

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. அை்ஜீரியர  

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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பணிைாளர்கவள நிைமிக்க மத்திை சுகாொர மற்றும் குடும்ப ல அவமச் கமும் உலக  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. ஸ்கைப் 

ஆ. ஜூம்  

இ. டுய ோ 

ஈ. மீட் 

 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 & முதலீட்டு 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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6. ‘Ecowrap’ என் து இந்தியோவின் எந்த நிதி நிறுவனத்தின் ம ோருைோதோை ஆைோய்ச்சி அறிக்ணகயோகும்? 

அ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங்ைி 

ஆ. போரத ஸ்யடட் வங்ைி  

இ. இந்தி  பங்கு & போிவோ்த்தகன வோோி ம் 

ஈ. யதசி  யவளோண்கம மற்றும் ஊரை வளோ்ச்சி வங்ைி 

  ோை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. அல்ஜீோி ோ 

ஈ. கநஜீோி ோ  

 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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9. COVID-19 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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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. 
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 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. 
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 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. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                         2020 ஏப்ரல்  25  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

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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