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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எத்தனை மாநிலங்களின் நீர் பகிர்வு ததாடர்பாை சர்ச்னசக்கு தீர்வுகாண, காவிரி நீர் மமலாண்னம 

ஆனணயம் அனமக்கப்பட்டது? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று 

இ. நான்கு  

ஈ. ஐந்து 

 தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, மகரளா மற்றும் புதுச்மசரி ஆகிய மாநிலங்ககளுக்கு இனடமய காவிரியாற்று 

நீனரப்பகிர்வது ததாடர்பாை சர்ச்னசக்கு தீர்வுகாண்பதற்காக, இந்திய அரசு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 

காவிரி நீர் மமலாண்னம ஆனணயத்னத அனமத்தது. 

 அண்னமயில், இதற்கு முன் நீர்வளம், ஆறுகள் மமம்பாடு மற்றும் கங்னக புத்துயிர்ப்பு அனமச்சகத்தின் 

கீழிருந்த இவ்வானணயம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஜல் சக்தி அனமச்சகத்தின்கீழ் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆனணயத்துடன், மகாதாவரி ஆறு மமலாண்னம வாரியம் & கிருஷ்ணா ஆறு மமலாண்னம 

வாரியம் ஆகியனவ ஜல் சக்தி அனமச்சகத்தின் நீர்வளம், ஆறுகள் மமம்பாடு & கங்னக புத்துயிர்ப்புத் 

துனையின்கீழ் தகாண்டுவரப்படுகின்ைை. 

2.மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவனல உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, 

அதிக எண்ணிக்னகயிலாமைாருக்கு மவனலவாய்ப்பு வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா 

இ. சத்தீஸ்ோ்  

ஈ. உத்தர பிரகதசம் 

 அதிகாரப்பூர்வ அறிக்னகயின்படி, மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவனல உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் 

கீழ், முன்ைனுபவமற்ை ததாழிலாளர்களுக்கு மவனலவாய்ப்பு வழங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில், 

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. நாடு முழுவதும் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் பணிபுரியும் தமாத்தம் 

77.85 இலட்சம் ததாழிலாளர்களுள், 18.51 இலட்சம் ததாழிலாளர்கள் சத்தீஸ்கனரச் மசர்ந்தவர்களாவர். 

அது சுமார், 24% ஆகும். தமாத்த ததாழிலாளர்களின் எண்ணிக்னகயில் 14 சதவீதத்துடன் ராஜஸ்தான் 

இரண்டாவது இடத்திலும், 12 சதவீதத்துடன் உத்தர பிரமதசம் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளது. 

3.எந்தப் பன்ைாட்டு அனமப்புக்கு, இந்தியாவின் அடுத்த நிரந்தர பிரதிநிதியாக T S திருமூர்த்தி அவர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. உலே சுோதார அமமப்பு  ஆ. ஐே்ேிய நாடுேள் அமை  

இ. உணைு & கைளாண் அமமப்பு  ஈ. பன்னாட்டுத் ததாழிலாளா் அமமப்பு 
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 மூத்த இந்திய தவளியுைவு மசனவனய அதிகாரியாை T S திருமூர்த்தி, ஐக்கிய நாடுகள் அனவயின் 

அடுத்த தூதராக அல்லது இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தற்மபாது, 

தவளியுைவு அனமச்சகத்தில் தசயலராக (தபாருளாதார உைவுகள்) பணியாற்றிவருகிைார். இம்மாதத்தில் 

பணி ஓய்வுதபைவுள்ள னசயத் அக்பருதீனுக்கு பதிலாக அவர் இந்தப் தபாறுப்னப ஏற்கவுள்ளார். இந்த 

நியமைத்திற்கு முன்ைதாக, T S திருமூர்த்தி அவர்கள், இந்தியாவின் தவளிவிவகாரங்கள் ததாடர்பாை 

பல்மவறு பதவிகனள வகித்துள்ளார். 

4. NIP ததாடர்பாை பணிக்குழு, சமீபத்தில், தைது அறிக்னகனய மத்திய நிதி அனமச்சரிடம் சமர்ப்பித்தது. 

NIP’இல் ‘I’ என்பது எனதக் குறிக்கிைது? 

அ. முதலீடு 

ஆ. உட்ேட்டமமப்பு  

இ. ததாழிற்துமற 

ஈ. தன்னாட்சி 

 மதசிய உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழு (NIP) 2019-25 காலக்கட்டத்துக்காை தைது 

இறுதி அறிக்னகனய, மத்திய நிதி மற்றும் தபருநிறுவை விவகாரங்கள் துனை அனமச்சர் நிர்மலா 

சீதாராமனிடம், புது தில்லியில் வழங்கியது. இந்தப் பணிக்குழுவின் 2019-2025 காலகட்டத்துக்காை 

சுருக்க அறிக்னகனய நிதியனமச்சர் கடந்த 2019 டிச.31 அன்று தவளியிட்டார். நாட்டில் அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டங்களில் `100 இலட்சம் மகாடி தசலவிடப்படும் என்று 

2019-20 பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 மதசிய உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழுனவ உருவாக்குவதற்கு, `100 மகாடி மதிப்புக்கும் 

மமற்பட்ட அனைத்து தபரிய திட்டங்களும் (கிரீன்பீல்டு அல்லது பிரவுன்பீல்டு, அமல்நினலயில் உள்ள 

அல்லது திட்டமிடல் நினலயில் உள்ள) மசர்க்கப்பட்டுள்ளை. 2020-25 நிதியாண்டு காலகட்டத்தில் 

`111 இலட்சம் மகாடி மதிப்பில் முதலீடுகனள தசய்யக்கூடிய கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுத்திட்டங்கள் மதசிய 

உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழுவின் இறுதி அறிக்னகயில் முன்னவக்கப்பட்டுள்ளை. 

5. International Budget Partnership (IBP) நடத்திய ஒளிவுமனைவில்லா வரவுதசலவுத் திட்ட ஆய்வின்படி, 

வரவுதசலவுத் திட்டத்தில் தவளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் தபாறுப்புக்கூைல் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் 

இந்தியாவின் தரநினல என்ை? 

அ. 53  

ஆ. 62 

இ. 82 

ஈ. 98 

 International Budget Partnership (IBP) நடத்திய ஒளிவுமனைவில்லா வரவுதசலவுத்திட்ட ஆய்வினை 

சமீபத்தில் தவளியிட்டது. இது, வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் தவளிப்பனடத்தன்னமயின் அளனவ 0-100 

என்ை அளவில் மதிப்பிடுகிைது. 87 மதிப்தபண்களுடன் நியூசிலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தப் 
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பட்டியலில், வரவுதசலவுத்திட்டத்தில் தவளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் தபாறுப்புக்கூைல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பனடயில் 117 நாடுகளுள் இந்தியா 53ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இது, இந்தியாவின் மத்திய வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் தசயல்முனைக்கு 49/100 மதிப்தபண்கனள 

வழங்கியுள்ளது. அமதமவனள, உலகளாவிய சராசரி 45 என்ை அளவில் உள்ளது. இந்த ஆய்வறிக்னக, 

சட்டமன்ை உறுப்பிைர்கள் மற்றும் தபாதுமக்களால் விவாதிக்கப்படக்கூடிய வரவு தசலவுத்திட்டத்துக்கு 

முந்னதய ஓர் அறிக்னகனய தவளியிட மவண்டும் எைக் கூறுகிைது. 

6. “மகாவில்பட்டி கடனல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மகாவில்பட்டி அனமந்துள்ள 

மாவட்டம் எது? 

அ. திருதநல்கைலி 

ஆ. துூத்துே்குடி  

இ. ததன்ோசி 

ஈ. இராமநாதபுரம் 

 தூத்துக்குடி மாவட்டம், “மகாவில்பட்டி கடனல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு (GI) வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

புவிசார் குறியீடுகளின் துனணப் பதிவாளர் இதனை அறிவித்தார். மகாவில்பட்டி மற்றும் தூத்துக்குடி 

மாவட்டத்தின் பல்மவறு பகுதிகளில் தவல்லப்பாகுடன் மவர்க்கடனலனயச்மசர்த்து, “கடனல மிட்டாய்” 

தயாரிக்கப்படுகிைது. நீண்டகாலம் தகடாமலிருக்கும் ஆற்ைல் தபற்றுள்ளதால், இதனை மபரளவில் 

தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யலாம். மமலும், புவிசார் குறியீடு தபற்றுள்ளதால் இந்த இனிப்புவனக, 

மதசிய அளவிலும் பன்ைாட்டளவிலும் வாடிக்னகயாளர்கனள மபரளவில் ஈர்க்கும். 

7. “வங்கித்திட்டங்கள், எண்ணங்கள், புத்தாக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி வனலதளம்” என்ைதவான்ை 

ததாடங்கியுள்ள மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. சுோதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சேம் 

ஆ. MSME அமமச்சேம்  

இ. மனிதைள கமம்பாட்டு அமமச்சேம் 

ஈ. அறிைியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சேம் 

 மத்திய சானலப் மபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சானல, சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவைங்கள் அனமச்சராை நிதின் 

கட்கரி, காதணாளிமூலம் “வங்கித்திட்டங்கள், மயாசனைகள், புத்தாக்கம் & ஆராய்ச்சி வனலதளத்னத” 

ததாடங்கினவத்தார். இவ்வனலதளம்மூலம் மத்திய, மாநில, யூனியன் பிரமதச அரசுகளின் அனைத்துத் 

திட்டங்கனளயும் அணுகவியலும். 

 இந்தத் துனையின் மயாசனைகள், புதிய எண்ணங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகனளப்பதிமவற்ை இதில் 

இடமுள்ளது. மயாசனைகனளத் ததரிவிப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், அதனை மதிப்பிட்டு தரக்குறியீடு 

வழங்கக்கூடிய தனித்துவமாை அம்சங்கள் இத்தளத்தில் உள்ளை. கூட்டு முதலீடு, அந்நிய பங்குதாரர் 

-கனளயும் இந்த வனலதளம் ஊக்குவிக்கும். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                       2020 மே 01 & 02  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

8.தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் மதர்வுவாரியத்தின் அடுத்த தனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. அமிதாப் ோந்த் 

ஆ. இராஜீை் குமாா்  

இ. M S சாஹூ 

ஈ. நிருகபந்திர மிஸ்ரா 

 முன்ைாள் நிதித்துனை தசயலாளர் இராஜீவ் குமார், அண்னமயில், தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் மதர்வு 

வாரியத்தின் தனலவராக 3 ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டார். இவருக்கு முன்ைர் இப்பதவியில் 

இருந்த, அண்னமயில் குடியரசுத்தனலவர் இராம் நாத் மகாவிந்தின் தசயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட 

கபில் மதவ் திரிபாதிக்கு பதிலாக இராஜீவ் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் 

மதர்வு வாரியம் என்பது மத்திய அரசுத்துனை நிறுவைங்களில் உயர் நிர்வாகப் பதவிகனள நியமிப்பது 

குறித்து அரசாங்கத்திற்கு ஆமலாசனை வழங்குவதற்காக பணியாளர், தபாதுமக்கள் குனைதீர் மற்றும் 

ஓய்வூதிய அனமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய அரசால் அனமக்கப்பட்ட உயரதிகாரம் தபற்ை ஓர் அனமப்பாகும். 

9.ஆந்திர மாநில அரசு ததாடங்கியுள்ள, “ஜகைண்ணா வித்யா தீமவைா” திட்டத்தின் மநாக்கம் என்ை? 

அ. ேல்லூாிே் ேட்டணத்மத 100% திருப்பியளித்தல்  

ஆ. பள்ளிேளின் உட்ேட்டமமப்மப கமம்படுத்துதல் 

இ. சிறுமிேளுே்கு இலைச ேல்ைி 

ஈ. பள்ளிேளில் மதிய உணைு 

 தபாறியியல் உட்பட உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் கல்விக்கட்டணங்கள் 100% திருப்பியளிக்கும் 

“ஜகைண்ணா வித்யா தீமவைா” என்னும் திட்டத்னத ஆந்திரப் பிரமதச மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதற்காக `4,000 மகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முந்னதய அரசு தசயல்பட்ட காலத்தில் மிச்சமிருந்த 

ததானகனய வழங்குவதற்காக `1,880 மகாடி நிதியும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்மூலம், 

அம்மாநிலத்னதச் சார்ந்த பதிைான்கு லட்சம் கல்லூரி மாணாக்கர் பயனுறுவர். திருப்பிச்தசலுத்தப்படும் 

ததானகயாைது இக்கல்வியாண்டிலிருந்து 4 தவனணகளில், மாணாக்கரின் தாய்மார்களின் வங்கிக் 

கணக்குகளில் மநரடியாக வரவுனவக்கப்படும். 

10.ஜான்-ஜார்ஜ் நூவர் என்பவர் ஆண்டுமதாறும் ஏப்ரல் மாதத்தில் தகாண்டாடப்படும் எந்தச் சிைப்பு 

நாளுடன் ததாடர்புனடயவராவார்? 

அ. உலே நலைாழ்ைு நாள் 

ஆ. உலே பமடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாே்ே நாள் 

இ. உலே நடன நாள்  

ஈ. உலே நுூல் மற்றும் பதிப்புாிமம நாள் 
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 நடைக்கனலஞர்களின் மசனவனய தகௌரவிக்கும் தபாருட்டு UNESCO, சர்வமதச நடை கவுன்சிலுடன் 

இனணந்து உலக நடை நானள ஏப்.29ஆம் மததி தகாண்டாடி வருகிைது. இது, நடைக்கனலஞர் ஜான் 

ஜார்ஜ் நூவர் (Jean-Georges Noverre) என்பவரின் பிைந்தநாளாகும். 

 பிதரஞ்சு நடைக்கனலஞராை இவர் பாமல நடைக்கனலயில் சிைந்து விளங்கியவர். மக்களினடமய 

நடைத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்னவ அதிகரிக்கச்தசய்வதுடன் ஒவ்தவாரு நாடுகளிலும் 

உள்ள நடைத்திற்குரிய முக்கியத்துவத்னத அறிந்துதகாள்வதற்கும் இந்நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்தச் சிைப்பு நானள பன்ைாட்டு நாடக நிறுவைத்தின் நடைக்குழுமம் உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்மவார் 

ஆண்டும் ஒரு சிைந்த நடைக்கனலஞனர இக்குழுமம் மதர்ந்து, அவரின் தசய்தினய இவ்வுலகுக்கு 

கூறுகிைது. இந்த ஆண்டுக்காை கருத்னத, ததன்ைாப்பிரிக்கானவச் மசர்ந்த நடைக் கனலஞராை 

கிரிமகாரி வுயானி மாமகாமா வழங்கியுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்ப தேொடர்பு கவுன்சில் தேொடங்கிய COVID-19 த ொய்த்தேொற்றை 

றமயமொகக்தகொண்ட உடல் லம் மற்றும் இடர் தேொடர்பு குறித்ே திட்டத்தின் தபயர் என்ன? 

அ. யாத்ரா 

ஆ. யாஷ்  

இ. யக்னா 

ஈ. வருண் 

 அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்பத் துறையின்கீழ் தெயல்படும் தேசிய அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்ப 

தேொடர்பு கவுன்சிலொனது உடல் லம் மற்றும் இடர் தேொடர்பு குறித்ே ஒரு திட்டத்றே, ‘Year of 

Awareness on Science and Health’ என்ை தபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ேத் திட்டம், உடல் லம் 

குறித்ே  டவடிக்றககறள ஊக்குவிப்பதும், மக்களிறடதய அறிவியல் மனநிறலறயயும்  லவொழ்வு 

 னறவயும் ஊக்குவிப்பறே த ொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. COVID-19 த ொய்த்தேொற்றைச் ெமொளிக்க 

ெமுேொயத்றே சித்ேப்படுத்துவேற்கொன தீர்வுகறள வளர்ப்பதில் கல்வி, ஆரொய்ச்சி, ஊடகங்கள் மற்றும் 

ேன்னொர்வ அறமப்புகறள ஈடுபடுத்ேவும் இந்ேத் திட்டம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

2.ெமீபத்தில் அரெொங்கத்ேொல் தேொடங்கப்பட்ட, “திட்ட கண்கொணிப்புப் பிரிவு” என்பது எந்ேத் தேொழிலுடன் 

தேொடர்புறடயது? 

அ. வவதியியல் ததாழிற்துறற 

ஆ. உணவு பதப்படுத்தும் ததாழிற்துறற 

இ. நிலக்காி ததாழிற்துறற  

ஈ. தானியங்கு ததாழிற்துறற 

 நிலக்கரி சுரங்கங்களில் பணிகறள தேொடங்குவேற்கு மத்திய & மொநில அரசு அதிகொரிகளிடமிருந்து 

தேறவயொன பல்தவறு அனுமதிகறளப்தபை,  டுவணரசு, அண்றமயில், “திட்ட கண்கொணிப்புப் பிரிவு” 

என்ைதவொன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ே முடிவு, நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடு தபற்தைொருக்கு 

அவர்களது சுரங்கப்பணிகறள ெரியொன த ரத்தில் தேொடங்குவேற்கொன ஒப்புேல்கறளப்தபை உேவும். 

இேன்மூலம், இந்தியொவில் வணிகம் தமற்தகொள்வது எளிறமயொக்கப்படும். இது,  ொட்டில் நிலக்கரி 

உற்பத்திறய தமம்படுத்தும் என்றும் எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. 

3.இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, அண்றமயில் ேனது SLF-MF திட்டத்தின்கீழொன பயன்கறள நீட்டித்ேது. இந்ேத் 

திட்டத்தில் ‘MF’ என்பது எறேக்குறிக்கிைது? 

அ. Micro Finance 

ஆ. Mutual Funds  

இ. Micro Funds 

ஈ. Multiple Finance 
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 பரஸ்பர நிதியங்கள் மீேொன பணப்புழக்கத்றே அதிகரிப்பேற்கொக இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ̀ 50,000 தகொடி 

கடனுேவிறய அறிவித்துள்ளது. பிரபல நிறுவனமொன பிரொங்க்ளின் தடம்பிள்டன், கடந்ே மொர்ச் மொே 

இறுதியில், கிட்டத்ேட்ட 50% வறர வீழ்ச்சிகண்டது. தேொடர் ெரிறவ அடுத்து, இந்நிறுவனம் ேனது 6 

கடன் திட்டங்கறள நிறுத்துவேொக அறிவித்ேது. 

 இறேயடுத்து, தபொருளொேொர வல்லு ர்களின் தகொரிக்றகக்கு ஏற்ப, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி பரஸ்பர நிதி 

நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கத்றே அதிகரிப்பேற்கொக `50,000 தகொடி கடனுேவி அளிக்கும், “Special 

Liquidity Facility for Mutual Funds (SLF-MF) திட்டத்றே அறிவித்துள்ளது. பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் 

தேொடர்ந்து தெயல்படுவேற்கு இந்ே நிதி தபரிதும் உேவும் என்று கூைப்படுகிைது. 

4.எந்ே  ொடு, ேனது “Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity (PAHAL)” திட்டத்தின் 

மூலம், இந்தியொவுக்கு $3 மில்லியன் டொலர் நிதியுேவி வழங்குவேொக அறிவித்துள்ளது? 

அ. ஐக்கிய வபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்  

இ. தொ்மனி 

ஈ. ெப்பான் 

 ‘Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity (PAHAL)’ என்பது அதமரிக்கொவின் USAID 

மற்றும் புது தில்லிறயச் ெொர்ந்ே IPE குதளொபல் நிறுவனத்திற்கும் இறடயிலொன ஒரு கூட்டு திட்டமொகும். 

COVID-19 த ொய்த்தேொற்றின் பரவறலக் றகயொள்வேற்கொக ஏற்கனதவ $5.9 மில்லியன் அதமரிக்க 

டொலர்கறள அதமரிக்கொ இந்தியொவுக்கு வழங்கியுள்ளது. ேற்தபொது அேதனொடு தெர்த்து $3 மில்லியன் 

டொலர் நிதியுேவிறய கூடுேலொக வழங்குவேொக அதமரிக்கொ அறிவித்துள்ளது. PAHAL திட்டத்தின்மூலம், 

பிரேொன் மந்திரி ஜன் ஆதரொக்கிய திட்டத்தின்கீழ்வரும் ஏறழகளுக்கும் மருத்துவ உேவி கிறடக்கும். 

5. 1960 தம 1 முேல்  றடமுறைக்குவந்ே மும்றப மறுசீரறமப்புச் ெட்டத்தின் விறளவொக மகொரொஷ்டிர 

மொநிலத்துடன் இறணந்து உருவொக்கப்பட்ட மற்தைொரு மொநிலம் எது? 

அ. மத்திய பிரவதசம் 

ஆ. குெராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. வகாவா 

 1960ஆம் ஆண்டு தம 1 முேல்  றடமுறைக்குவந்ே மும்றப மறுசீரறமப்புச் ெட்டம், அப்தபொறேய பம்பொய் 

மொகொணத்றே தமொழியின் அடிப்பறடயில் மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் குஜரொத் என இரண்டு ேனித்ேனி 

மொநிலங்களொகப் பிரித்ேது. மரொத்தி மற்றும் தகொங்கனி தபசும் மக்கள் மகொரொஷ்டிரொவின் ஒருபகுதியொக 

மொறினர், அதேதவறளயில் குஜரொத்தி மற்றும் கச்சி தமொழி தபசுபவர்கள் குஜரொத்தின் ஒருபகுதியொக 

மொறினர். ஆறகயொல், ஒவ்தவொர் ஆண்டும் மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் குஜரொத்தின் மொநிலம் உருவொன 

 ொளொக தம 1 தகொண்டொடப்படுகிைது. 
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6.அேொனு ெக்ரவர்த்தியின் பணிமூப்பு ஓய்றவ அடுத்து, அடுத்ே தபொருளொேொர விவகொரச் தெயலொளரொக 

அண்றமயில் தபொறுப்தபற்றுக்தகொண்டவர் யொர்? 

அ. இராவெஷ் வா்மா 

ஆ. தருண் பொெ்  

இ. பிாீத்தி சுதன் 

ஈ. அரவிந்த்குமாா் சா்மா 

 தபொருளொேொர விவகொரங்கள் துறைச்தெயலரொக இருந்ே அேொனு ெக்ரவர்த்தி ஏப்ரல் 30ஆம் தேதியுடன் 

ஓய்வுதபற்ைறே அடுத்து, புதிய தெயலரொக ேருண் பஜொஜ் தபொறுப்தபற்றுக்தகொண்டுள்ளொர். 1988ஆம் 

ஆண்டு இ.ஆ.ப பிரிறவச்தெர்ந்ே ேருண் பஜொஜ், இேற்கு முன்பு கடந்ே 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிரேமர் 

அலுவலகத்தில் கூடுேல் தெயலரொகப் பணியொற்றினொர். அேற்குமுன் நிதியறமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கும் 

தபொருளொேொர விவகொரங்கள் துறையின் இறணச்தெயலரொக பணியொற்றினொர். ேவிர, நிதிச்தெறவகள் 

துறையில் இறணச்தெயலர், இயக்கு ொர் ஆகிய பேவிகறளயும் அவர் வகித்துள்ளொர். 

7.இந்திய தபொருளொேொர கண்கொணிப்பு றமயம்  டத்திய ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, 2020 ஏப்ரலில் 

அதிக தவறலயின்றம விகிேத்றே பதிவுதெய்ே மொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. வகரளா 

இ. ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ. பீகாா் 

 இந்திய தபொருளொேொர கண்கொணிக்கும் றமயம்  டத்திய ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, இந்தியொவின் 

தவறலயின்றம விகிேம் 14.8 ெேவீே புள்ளிகள் அதிகரித்து 2020 ஏப்ரல் மொேத்தில் 23.5 ெேவீேமொக 

உயர்ந்துள்ளது. மிகப்தபரிய மொநிலங்களில் ேமிழ் ொடு, 49.8 ெேவீேத்துடன்  டப்பொண்டு ஏப்ரலில் அதிக 

தவறலயின்றம விகிேத்றே பதிவுதெய்துள்ளது. இந்ே விகிேம்,  டப்பொண்டு மொர்ச்சில் 6.3 ெேவீேமொக 

இருந்ேது. ேமிழ் ொட்றட அடுத்து ஜொர்கண்ட் மற்றும் பீகொர் ஆகிய மொநிலங்கள் உள்ளன. அதேதவறள, 

பஞ்ெொப், ெத்தீஸ்கர் மற்றும் தேலுங்கொனொவில் இந்ே விகிேம் மிகக்குறைந்ே அளதவ கொணப்படுகிைது. 

8.தபொது முடக்கத்தின்தபொது, இரயில்தவ அறமச்சினொல் இயக்கப்படும் சிைப்பு ஷ்ரொமிக் இரயில்கள்மூலம், 

புலம்தபயர்ந்ே தேொழிலொளர்கறள அறழத்துவந்ே முேல் மொநிலம் எது? 

அ. ொா்க்கண்ட்  

ஆ. வகரளா 

இ. உத்தரபிரவதசம் 

ஈ. இராெஸ்தான் 

  ொடு முழுவதும் பல்தவறு மொநிலங்களில் சிக்கித்ேவிக்கும் தேொழிலொளர்கள் மற்றும் மொணவர்கறள 

அவர்களது தெொந்ே மொநிலங்களுக்கு அறழத்துவருவேற்கொக இந்திய இரயில்தவ, “சிைப்பு ஷ்ரொமிக் 

இரயில்”கறள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேலுங்கொனொவிலிருந்து இரொஞ்சிக்கு புைப்பட்ட முேல் ஷ்ரொமிக் 
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இரயில்மூலம், புலம்தபயர்ந்ே தேொழிலொளர்கறள அவர்களது தெொந்ே மொநிலங்களுக்கு அறழத்துவந்ே 

முேல் மொநிலமொக ஜொர்க்கண்ட் திகழ்கிைது. ெமீபத்தில், தகரள மொநிலத்திலிருந்து 1,200 புலம்தபயர்ந்ே 

தேொழிலொளர்கறள ஏற்றிக்தகொண்டு மற்தைொரு சிைப்பு இரயில் ஒடிெொவின் புவதனசுவருக்கு புைப்பட்டது. 

9. COVID-19 தபரும் பரவலுக்கு இறடதய, எந்ே மொநில / யூனியன் பிரதேெத்தின் ெட்டமன்ை தமலறவத் 

தேர்ேல்கறள  டத்துவேற்கு இந்திய தேர்ேல் ஆறணயம் அனுமதி அளித்துள்ளது? 

அ. ொா்க்கண்ட் 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. மத்திய பிரவதசம் 

ஈ. ெம்மு & காஷ்மீா் 

 மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள ெட்டமன்ை தமலறவக்கொன தேர்ேல்கறள  டத்துவேற்கு இந்திய தேர்ேல் 

ஆறணயம் ெமீபத்தில் அனுமதி வழங்கியது. முேலறமச்ெர் உத்ேவ் ேொக்கதர மொநில ெட்டமன்ைத்தின் 

ஈரறவகளிலும் உறுப்பினரொக இல்றல. ஆயினும் அவர், தம 27ஆம் தேதிக்கு முன்னேொக ஏதேனும் 

ஒரு அறவக்கு தேர்ந்தேடுக்கப்படதவண்டும். கொலக்தகடுவொன தம 27’க்கு முன்னேொக தேர்ேல்கறள 

 டத்ே இந்திய தேர்ேல் ஆறணயம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்ே ஒன்பது இடங்களுக்கொன தேர்ேல் 

தெயல்முறை, COVID-19 தேொற்றுத ொறயக் கருத்தில் தகொண்டு நிறுத்ேப்பட்டிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

10.மணிப்பூறரச் ெொர்ந்ே ேங்ஜம் ேபொலி சிங் என்பவருக்கு, ‘Order of Rising Sun’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

விருறே நிறுவிய  ொடு எது? 

அ. ஐக்கிய இராச்சியம் 

ஆ. ெப்பான்  

இ. சவூதி அவரபியா 

ஈ. தொ்மனி 

 மணிப்பூறரச் ெொர்ந்ே மருத்துவரும், மணிப்பூர் சுற்றுலொ மன்ைத்தின் நிறுவனருமொன ேங்ஜம் ேபொலி 

சிங்குக்கு, ஜப்பொன், ‘Order of Rising Sun – Gold and Silver Rays’ விருறே வழங்கியுள்ளது. இந்தியொவில் 

ஜப்பொறனப்பற்றி  ன்கு புரிந்துதகொள்ள உேவியேற்கும், இரு ொடுகளுக்கும் இறடயிலொன உைவுகறள 

ஆழப்படுத்தியேற்குமொக அவர் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டொர். இந்ே விருறே ஜப்பொனிய தபரரெர் மீஜி 1875’இல் 

நிறுவினொர். ஜப்பொனிய கலொெொரம், சூழல் பொதுகொப்பு மற்றும் பன்னொட்டு உைவுகறள தமம்படுத்துவதில் 

பங்களிக்கும் ேனி பர்களுக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உழவர்களை விநிய ோகச் சங்கிலியுடன் இளைப்பதற்கோக அறிவி ல் மற்றும் ததோழிற்துளை ஆரோய்ச்சி 

கழகம் (CSIR) ததோடங்கியுள்ை திைன்யபசி தச லியின் தப ர் என்ன? 

அ. கிசான் ரத் 

ஆ. கிசான் சபா  

இ. கிசான் சுரக்ஷா 

ஈ. கிசன் சம்ாிதி 

 புது தில்லியில் உள்ை அறிவி ல் மற்றும் ததோழிற்துளை ஆரோய்ச்சி கழகத்தின் (CSIR) மத்தி  சோளை 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனம், ‘கிசோன் சபோ’ தச லிள  உருவோக்கியுள்ைது. விநிய ோகச் சங்கிலி மற்றும் சரக்குப் 

யபோக்குவரத்து யமைோண்ளம முளையுடன் விவசோயிகளை இளைப்பதற்கு இந்தச்தச லி உதவுகிைது. 

உழவர்கள், யபோக்குவரத்து நிறுவனங்கள், யசளவ வழங்குயவோர் பூச்சி மருந்துகள், விற்பளன ோைர், 

பதனக்கிடங்கு மற்றும் யசமிப்புக்கிடங்கு உரிளம ோைர்கள், மண்டி விற்பளன ோைர்கள், நுகர்யவோர் 

தபரி  சில்ைளர விற்பளன களடகள், மின்னணு வணிக அங்கோடிகள், நிறுவன வோங்குயவோர் மற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட இதர நிறுவனங்களை இந்தச் தச லி இளைக்கிைது. 

2. 2020 யம மோத நிைவரப்படி, எத்தளன மோநிைங்கள், “ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்ளட’ திட்டத்தில் 

இளைந்துள்ைன? 

அ. 5 

ஆ. 8 

இ. 10 

ஈ. 17  

 “ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்ளட” என்ை திட்டத்தில் உத்தர பிரயதசம், பீகோர், பஞ்சோப், ஹிமோச்சைப 

பிரயதசம், தோத்ரோ நகர் ஹயவலி மற்றும் டோமன், ளடயூ என யமலும் ஐந்து மோநிைங்கள் / யூனி ன் 

பிரயதசங்கள் யசருவதற்கு மத்தி  நுகர்யவோர் விவகோரங்கள், உைவு மற்றும் தபோது விநிய ோகத் 

துளை அளமச்சர் இரோம்விைோஸ் பஸ்வோன் ஒப்புதல் அளித்துள்ைோர். 

 இந்தத்திட்டத்தில் யசருவதற்கு ஆந்திர பிரயதசம், யகோவோ, குஜரோத், ஹரி ோனோ, ஜோர்க்கண்ட், யகரைோ, 

கர்நோடகோ, மத்தி  பிரயதசம், மகோரோஷ்டிரோ, இரோஜஸ்தோன், ததைங்கோனோ, திரிபுரோ ஆகி  பன்னிரண்டு 

மோநிைங்கள் ஏற்கனயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைன. யதசி  அைவில் / மோநிைங்களுக்கு இளடயில் குடும்ப 

அட்ளடகளைப் ப ன்படுத்திக்தகோள்ளும் திட்டத்தில், 17 மோநிைங்கள் / யூனி ன் பிரயதசங்களைச் 

யசர்ந்த சுமோர் 60 யகோடி யதசி  உைவுப்போதுகோப்புத் திட்டப்ப னோளிகளுக்கு உதவிகரமோக இருக்கும். 

தற்யபோது ப ன்படுத்தும் குடும்ப அட்ளடயின்மூைம் இந்த 17 மோநிைங்கள் / யூனி ன் பிரயதசங்களில் 

வழங்கப்படும் உைவு தோனி ங்களை எந்த நி ோ விளைக்களடயிலும் அவர்கைோல் வோங்கவி லும். 
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3. ‘போரத் சந்ளத’ என்னும் யதசி  மின்னணு வணிகச்சந்ளதள  ததோடங்கவுள்ை இந்தி  கூட்டளமப்பு 

எது? 

அ. இந்திய ததாழில்துறை கூட்டறமப்பு (CII) 

ஆ. அகில இந்திய வா்த்தகா்கள் கூட்டறமப்பு (CAIT)   

இ. இந்திய வா்த்தக மை்றும் ததாழில்துறை சங்கங்கள் கூட்டறமப்பு (FICCI) 

ஈ. ததசிய தமன்தபாருள் மை்றும் தசறவ நிறுவனங்கள் சங்கம் (NASSCOM) 

 அகிை இந்தி  வர்த்தகர்கள் கூட்டளமப்போனது (CAIT) சமீபத்தில், ‘BharatMarket’ என்னும் ஒரு யதசி  

மின்னணு  வணிகச்சந்ளதள  ததோடங்கப்யபோவதோக அறிவித்தது. உற்பத்தி ோைர்களிடம் ததோடங்கி 

களடநிளை நுகர்யவோர் வளர யபோக்குவரத்து வசதி மற்றும் விநிய ோகச் சங்கிலிகளில் யசளவகளை 

வழங்கப்தபறும் ததோழில்நுட்ப பங்கோளிகளுடன் இளைந்து, அளனத்து சில்ைளை வர்த்தகர்களையும் 

சந்ளதயுடன் இளைப்பளத இந்தத் தைம் யநோக்கமோகக்தகோண்டுள்ைது. 

4.ததோழில்ம மோக்கல் சகோப்தத்தின்யபோது, ததோழிைதிபர்களின் உளழப்புச்சுரண்டலுக்கு எதிரோக கிைர்ச்சி 

தசய்யதோர் எந்நோட்டினர்? 

அ. ஐக்கிய தபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்  

இ. தொ்மனி 

ஈ. ெப்பான் 

 ததோழில்ம மோக்கல் சகோப்தத்தின்யபோது, ஐக்கி  அதமரிக்க நோடுகளின் ததோழிைோைர்கள், உளழப்புச் 

சுரண்டளை யமற்தகோண்ட முதைோளி வர்க்கத்தினருக்கு எதிரோக ஒன்ைோக கிைர்ந்ததழுந்தனர். 

நி ோ மோன ஊதி ம், யவளைக்கு இளடய  இளடயவளை மற்றும் ஊதி த்துடன் கூடி  விடுப்பு 

ஆகிவற்ளை அவர்கள் யகோரினர். 1886 யம 1 அன்று நடந்த இக்கிைர்ச்சி, யம தின தகோண்டோட்டத்திற்கு 

வழிவகுத்தது. பன்னோட்டு ததோழிைோைர் நோள் என்றும் அளழக்கப்படும் யம தினம் யம 1 அன்று உைகம் 

முழுவதும் தகோண்டோடப்படுகிைது. இந்தி ோவில், முதல் யம தினம், 1923 யம 1 அன்று தசன்ளனயில் 

உள்ை ஹிந்துஸ்தோனின் ததோழிைோைர் கிசோன் கட்சி ோல் தகோண்டோடப்பட்டது. 

5.இளையுதிர்கோைம் மற்றும் வசந்த கோைத்தில் என ஆண்டுக்கு இருமுளை தகோண்டோடப்படுகிை எந்தச் 

சிைப்பு நோள், யம 2 அன்று தகோண்டோடப்படுகிைது? 

அ. பன்னாட்டு விண்தவளி விழிப்புணா்வு நாள் 

ஆ. பன்னாட்டு வானியல் நாள்  

இ. பன்னாட்டு புவி நாள் 

ஈ. பன்னாட்டு இயை்றக நாள் 

 பன்னோட்டு வோனி ல் நோைோனது ஆண்டுக்கு இரண்டு முளை, இளையுதிர் மற்றும் வசந்த கோைத்தில் 

தகோண்டோடப்படுகிைது. நடப்போண்டு வோனி ல் நோள், யம 2 & தசப்.26 அன்று தகோண்டோடப்படுகிைது.  
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 வடக்கு கலியபோர்னி ோ வோனி ல் சங்கத்தின் தளைவர், கடந்த 1973ஆம் ஆண்டில் முதல் வோனி ல் 

நோள் தகோண்டோட்டத்ளத ஏற்போடுதசய்திருந்தோர். யபரண்டம் குறித்தும் வோனி ல் துளைள ப்பற்றியும் 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்துவயத இந்த நோளைக்தகோண்டோடுவதன் யநோக்கமோகும். 

6. “Prof. B. B. Lal-India Rediscovered” நூலின் நூற்ைோண்டு பதிப்பு, மின்னூல் வடிவில் தவளியிடப்பட்டது. 

யபரோசிரி ர் B.B. ைோல் ததோடர்புளட  துளை எது? 

அ. ததாை்றுதநாயியல் 

ஆ. ததால்லியல்  

இ. அைிவியல் ஆராய்ச்சி 

ஈ. இலக்கியம் 

 மோதபரும் ததோல்லி ல் ஆய்வோைர் யபரோசிரி ர் B.B ைோல் அவர்களின் நூற்ைோண்ளடத ோட்டி, “Prof. B. 

B. Lal-India Rediscovered” என்ை தளைப்பிைோன மின்னூளை புது தில்லியில் மத்தி  கைோசோரத்துளை 

அளமச்சர் பிரகைோத் சிங் பயடல் தவளியிட்டோர். இந்தப் புத்தகத்ளத யபரோசிரி ர் B. B ைோல் நூற்ைோண்டுக் 

தகோண்டோட்டத்துக்கோன ஏற்போட்டுக் குழுவுடன் இளைந்து நூற்ைோண்டு சிைப்புப் பதிப்போக மத்தி  

கைோசோரத்துளை அளமச்சகம் த ோரித்துள்ைது. ததோல்லி ல் துளைக்கு அவரோற்றி  ஈடிளை ற்ை 

பங்களிப்புக்கோக கைோசோரத்துளை அளிக்கும் அஞ்சலி ோக இந்நூல் அளமந்துள்ைது. 

7. COVID-19 யநோய்த்ததோற்றுக்கு மத்தியில் நடந்த அவசரநிளை தமய்நிகர் G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர 

அளமச்சர்கள் கூட்டத்தில் இந்தி ோளவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வர்  ோர்? 

அ. பியூஷ் தகாயல் 

ஆ. நிா்மலா சீதாராமன் 

இ. இரவிசங்கா் பிரசாத்  

ஈ. பிரகாஷ் ெவதடகா் 

 COVID-19 தபருந்ததோற்று ஏற்படுத்தியுள்ை சவோல்கள் குறித்து விவோதிப்பதற்கோகவும் டிஜிட்டல் ததோழில் 

நுட்பங்களை ப ன்படுத்தி பன்னோட்டைவில் ஒருங்கிளைந்த மு ற்சிகள் எடுப்பது குறித்து 

ஆயைோசிப்பதற்கோகவும் அவசரநிளை தமய்நிகர் G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர அளமச்சகர்களின் கூட்டம் 

நளடதபற்ைது. இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தி ோவின் பிரதிநிதி ோக மத்தி  சட்டம் மற்றும் நீதி, ததோடர்பி ல் 

மற்றும் மின்னணுவி ல், தகவல் ததோழில்நுட்ப அளமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசோத் கைந்துதகோண்டோர். 

 இந்தக்கூட்டத்தில், G20 டிஜிட்டல் அளமச்சர்கள் தகோயரோனோ தபருந்ததோற்ளை கட்டுப்போட்டில் தகோண்டு 

வரவும் மக்களை போதுகோக்கவும் டிஜிட்டல் மீடி த்தின் ஆற்ைளை தபருமைவில் ப ன்படுத்திக்தகோள்ை 

யவண்டும் என்பளத ஒப்புக்தகோண்டனர். G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர பணிக்குழு COVID-19’இன் 

அளமச்சர்கள் மோநோட்டு அறிக்ளக ோனது தகோயரோனோ தபருந்ததோற்ளை எதிர்த்துப் யபோரோடுவதற்கோன 

ஒருங்கிளைந்த பன்னோட்டு டிஜிட்டல் மு ற்சிகளுக்கும் அளழப்பு விடுத்துள்ைது. 
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8. NASA’இன் தசவ்வோய் உைங்குவோனூர்தியின் புதி  அதிகோரப்பூர்வ தப ர் என்ன? 

அ. Intelligence 

ஆ. Ingenuity  

இ. Brilliance 

ஈ. Endeavor 

 NASA’ஆல் நடத்தப்பட்ட, ‘Name the Rover’ கட்டுளரப் யபோட்டியில், அைபோமோ உ ர்நிளைப் பள்ளிள ச் 

சோர்ந்த ஒரு இளைஞியின் கட்டுளர யதர்வுதசய் ப்பட்டுள்ைது, இது, தசவ்வோய் யகோளில் பைக்கவுள்ை 

NASA’இன் உைங்குவோனூர்திக்கு தப ரோக ததரிவுதசய் ப்பட்டுள்ைது. NASA அறிவித்தபடி, தசவ்வோய் 

யகோளில் பைக்கவுள்ை NASA’இன் உைங்குவோனூர்திக்கோன புதி  அதிகோரப்பூர்வ தப ர், ‘Ingenuity’. 

முன்னதோக மோர்ச்சில், ஊர்திக்கு, ‘Preseverance’ எனப் தப ரிடப்பட்டிருந்தது. இந்த உைங்குவோனூர்தி, 

ஜூளை அல்ைது ஆகஸ்டில் ஏவப்படும் ‘Preseverance’ யரோவர்மூைம் தசவ்வோய் யகோளுக்குச் தசல்லும். 

9.ஆயுஷ் அளமச்சகத்தின் கீழுள்ை அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத நிறுவனம் (AIIA), எந்த மோநிை / யூனி ன் 

பிரயதசத்தின் கோவல்துளையுடன் இளைந்து, ‘ஆயுரக்ஷோ’ என்ை திட்டத்ளத ஏற்போடு தசய்தது? 

அ. ொா்க்கண்ட் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. ெம்மு & காஷ்மீா் 

 மத்தி  ஆயுஷ் அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கும் அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத மருத்துவ நிறுவனமும் தில்லி 

கோவல்துளையும் இளைந்து தில்லியில், “ஆயுரக்ஷோ” என்ை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்போடு தசய்தன. COVID-19 

ததோற்று ஒழிப்பில் கைத்தில் உள்ை தில்லி கோவல்துளையினரின் பணிகளைப் போரோட்டும் வளகயிைோன 

இந்நிகழ்வில், “தகோயரோனோ யச ஜங் தில்லி யபோலீஸ் யக சோங்” (தகோயரோனோ யநோய்த்ததோற்ளை எதிர்த்து 

யபோரிடுயவோம், தில்லி கோவல்துளையுடன் போடுயவோம்) என்ை விழிப்புைர்வு பரப்புளர நடத்தப்பட்டது. 

நீரிழிவு யநோய், மனவழுத்தம், உ ர் குருதி அழுத்தம் யபோன்ை யநோயுற்ை நிளைளமகளைக்தகோண்ட 

கோவல்துளை அதிகோரிகள் AIIA’ஆல் அளட ோைம் கோைப்படுவோர்கள். 

10. “ஆறுகள் யமைோண்ளமயின் எதிர்கோைம்” குறித்த ‘IDEAthon’ஐ ததோடங்கியுள்ை மத்தி  அளமச்சகம் 

எது? 

அ. உள்துறை அறமச்சகம் 

ஆ. தவளாண்றம மை்றும் உழவா் நல அறமச்சகம் 

இ. பழங்குடியினா் விவகார அறமச்சகம் 

ஈ. ெல் சக்தி அறமச்சகம்  

 COVID-19 ததோற்று தநருக்கடி ஆறுகள் யமைோண்ளமக்கோன வருங்கோை திட்டங்களை எவ்வோறு 

வடிவளமக்கும் என்பளதப்பற்றி ததரிந்துதகோள்ை, “ஆறுகள் யமைோண்ளமயின் எதிர்கோைம்” குறித்த 
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‘IDEAthon’ என்னும் ஆயைோசளனகளை தசோல்லும் யபோட்டிள , நீர்வை அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கும் 

தூய்ளம கங்ளகக்கோன யதசி  இ க்கமும் யதசி  நகர்ப்புை விவகோரங்கள் நிறுவனமும் இளைந்து 

நடத்தின. 

 இந்தப் பன்னோட்டு இளை  கருத்தரங்கில் கிட்டத்தட்ட ஐந்நூறு யபர் பங்யகற்ைனர். பல்யவறு நோடுகள் 

& பன்னோட்டு அளமப்புகளை யசர்ந்யதோர் நிபுைர் குழுவில் இருந்தனர். ஆறுகள் யமைோண்ளமள ப் 

பற்றி  கூடுதல் கவனத்ளத ஈர்க்கவும், நகரங்களையும் ஆறுகளையும் ஒன்யைோதடோன்று இளைப்ப 

-ளதப்பற்றி வலியுறுத்தவும் இந்த, ‘IDEAthon’ஐ தூய்ளம கங்ளகக்கோன யதசி  இ க்கம் நடத்தி து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.காஷ்மீர் குங்குமப்பூவுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. உலகில் அதிகளவில் குங்குமப் 

பூடை உற்ெத்தி பசய்யும் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. ஈரான்  

இ. சவுதி அரரபியா 

ஈ. ததவான் 

 குங்குமப்பூ உற்ெத்திடைப்பொறுத்தைடை ஈைான் உலகில் முதலிைத்தில் உள்ளது. காஷ்மீர் குங்குமப் 

பூவுக்கு அண்டமயில் புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றது. இது, ஜம்மு-காஷ்மீரின் கரைைா (உைர் 

நிலங்களில்) ெயிரிைப்ெட்டு அறுைடை பசய்ைப்ெடுகிறது. நீண்ை மற்றும் அைர்த்திைான சூல்முடிகள், 

இைற்டகைான அைர் பசந்நிறம் மற்றும் அதிகளவு குரைாசின், சஃப்ைானல் மற்றும் டெக்ரைாக்ரைாசின் 

ரொன்றடை காஷ்மீர் குங்குமப்பூவின் தனித்துைமான ெண்புகளாகும். கைல் மட்ைத்திலிருந்து சைாசரி 

1,600 மீ முதல் 1,800 மீ உைைத்தில் ைளர்க்கப்ெடும் உலகின் ஒரை குங்குமப்பூ ைடக இதுைாகும். 

2. ‘உலக டூனா நாள்’ 2020 ரம 3 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்ைது. டூனா சார்ந்த இனம் எது? 

அ. பறதவ 

ஆ. மீன்  

இ. பூச்சி 

ஈ. ஊா்வனம் 

 ‘உலக டுனா நாள்’ 2020 ரம 3 அன்று உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்ெட்ைது. டூனா, ஒரமகா-3 

நிடறந்த ஒரு மீன் ைடகடைச் சார்ந்த இனமாகும். இவ்ைடக மீன்களில் தாதுக்கள், புைதங்கள் மற்றும் 

டைட்ைமின் B12 உள்ளிட்ை அதிக ஊட்ைச்சத்துகள் இருப்ெதால், அதிகப்ெடிைான நுகர்வின் காைணமாக 

இவ்வினம் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறது. கைந்த 2016 டிசம்ெரில், ஐ.நா பொது அடைைானது ரம 3ஆம் 

ரததிடை அன்று உலக டூனா நாளாக அறிவித்தது. 

3. ‘சக்–ஹாவ்’ என்னும் ஒரு கருப்ெரிசி ைடகக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. இது, எந்த 

மாநிலத்தில் காணப்ெடுகிறது? 

அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. அருணாச்சல பிரரதசம் 

 மணிப்பூடைச் சார்ந்த ‘சக்-ஹாவ்’ என்னும் ஒருைடக கருப்ெரிசிக்கு அண்டமயில் புவிசார் குறியீடு 

கிடைக்கப்பெற்றது. ‘சக்-ஹாவ்’ என்ெது நறுமணத்துைன் ெடசத்தன்டம மிக்க ஒரு அரிசிைடகைாகும். 

இது, மணிப்பூரில் அதிகளவில் ெயிரிைப்ெடுகிறது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 ொைம்ெரிை மருத்துைர்களால் இது அதிகளவு ெைன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அதன் நார்ச்சத்துமிக்க தவிட்டு 

அடுக்கு மற்றும் அதிக கச்சா நார்ச்சத்து ஆகிைைற்றின் காைணமாக இதடனச் சடமப்ெதற்கு மிக நீண்ை 

ரநைமாகின்றது. ரமலும், உத்தை பிைரதச மாநிலத்தின் நூற்றாண்டுகள் ெழடமைான ரகாைக்பூரின் 

பைர்ைாரகாட்ைா ொைம்ெரிை கடல ைடிைத்துக்கும் புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. 

4.நகர்ப்புறைாசிகளுக்கு குடறந்தெட்சம் 120 நாட்களுக்கு ரைடலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்டெத் தரும், 

‘முக்கிை மந்திரி ஷாஹரி ரைாஜ்கர் உறுதிைளிப்பு ரைாஜனா’ என்ெது எந்த மாநிலத்தின் திட்ைமாகும்? 

அ. ஹாியானா 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரரதசம்  

இ. மத்திய பிரரதசம் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 ஹிமாச்சல பிைரதச அைசானது, நகர்ப்புறைாசிகளுக்கு குடறந்தெட்சம் 120 நாட்களுக்கு ரைடலைாய்ப்பு 

உத்தைைாதம் அளிப்ெடத ரநாக்கமாகக்பகாண்ை, ‘முக்கிை மந்திரி ஷாஹரி ரைாஜ்கர் உறுதிைளிப்பு 

ரைாஜனா’ என்ற திட்ைத்டத பதாைங்க முடிவுபசய்துள்ளது. ெணிைமர்த்தப்ெடுரைாருக்கு அைர்களின் 

திறன்கடள ரமம்ெடுத்துைதற்கான ெயிற்சியும் ைழங்கப்ெடும் என்றும் அம்மாநில அடமச்சைடை 

அறிவித்துள்ளது. ெல்ரைறு மாநிலங்களிலிருந்து ஆயிைத்துக்கும் ரமலான பதாழிலாளர்கள் தற்சமைம் 

ஹிமாச்சல பிைரதசத்திற்குத் திரும்பியுள்ளதால், அைர்களின் ெணி அனுெைத்திற்கு ஏற்ெ அைர்களுக்கு 

ரைடலைாய்ப்பு ைழங்கப்ெடும். 

5.நைப்ொண்டு ைழங்கப்ெடும் 25ஆைது நிக்கி ஆசிைா ெரிசுக்கு இந்திை ரெைாசிரிைர் தலப்பில் பிைதீப் ரதர்வு 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். நிக்கி ஆசிைா ெரிசிடன, எந்த நாட்டைச் சார்ந்த ஓர் ஊைக நிறுைனம் உருைாக்கி 

ைழங்கி ைருகிறது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. சிங்கப்பூா் 

இ. ஜப்பான்  

ஈ. வியட்நாம் 

 ஆசிைாவில் நீடித்த ைளர்ச்சிக்கு ெங்களிக்கும் தனிநெர்களுக்கு நிக்கி ஆசிை ெரிசுகள் ைழங்கப்ெட்டு 

ைருகின்றன. இந்த விருடத ஜப்ொனின் மிகப்பெரிை ஊைக நிறுைனங்களுள் ஒன்றான நிக்கி 

உருைாக்கி ைழங்கி ைருகிறது. பிைாந்திை ைளர்ச்சி, அறிவிைல், பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் புதுடம மற்றும் 

கலாசாைம் ஆகிை மூன்று பிரிவுகளில் இந்த விருது ைழங்கப்ெடுகிறது. இந்த ஆண்டு அறிவிைல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெத்திற்கான விருது, பமட்ைாஸ் ஐஐடி ரெைாசிரிைரும், ெத்மஸ்ரீ விருதாளருமான தலப்பில் 

பிைதீப் அைர்கட்கு இந்திைாவில் லிட்ைருக்கு 2 டெசா பசலவில் சுத்தமான தண்ணீடை ைழங்கக்கூடிை 

நாரனா பதாழில்நுட்ெத்தினாலான நீர் ைடிப்ொன்கடள உருைாக்கிைதற்காக ைழங்கப்ெட்டுள்ளது. 
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6. ரம.3 அன்று உலகம் முழுைதும் பகாண்ைாைப்ெடும் உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாளுக்கான கருப் 

பொருள் என்ன? 

அ. Journalism without borders 

ஆ. Journalism without Fear or Favour  

இ. Press needs real Freedom 

ஈ. Press Freedom without Pressure 

 உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாளானது (World Press Freedom Day) ஒவ்ரைார் ஆண்டும் ரம 3 அன்று 

உலகம் முழுைதும் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. “Journalism without Fear or Favour” என்ற ஓர் உலகளாவிை 

ெைப்புடைடை UNESCO யுபனஸ்ரகா ஊைகங்கள் மற்றும் சமூக ஊைகங்களில் பதாைங்கிைது. உலக 

ெத்திரிடக சுதந்திை மாநாைானது கைந்த 1983ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதாறும் ஏற்ொடு நைத்தப்ெட்டு 

ைருகிறது. இந்த ஆண்டு, பநதர்லாந்து, இந்த மாநாட்டை அக்.18-20 ைடை ரஹக்கில் நைத்தவுள்ளது. 

இம்மாநாடு, முன்னதாக, 2020 ஏப்ைலில் நைத்துைதற்கு திட்ைமிைப்ெட்டிருந்தது. 

7.சமீெத்தில் காலமான ரலாக்ொல் உறுப்பினரும் சத்தீஸ்கர் உைர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தடலடம 

நீதிெதியுமானைரின் பெைர் என்ன? 

அ. K S நிசாா் அகமது 

ஆ. ரமத்யூ அனிகுஷிகட்டில் 

இ. குண்டனிகா கபாடியா 

ஈ. அஜய் குமாா் திாிபாதி  

 இந்திை ரலாக்ொல் அடமப்பின் நீதித்துடற உறுப்பினர் நீதிைைசர் அஜய்குமார் திரிொதி (62) COVID-

19 ொதிப்ொல் புது தில்லி AIIMS மருத்துைமடனயில் காலமானார். ொட்னா உைர்நீதிமன்றத்தில் 

ைழக்குடைஞைாகத் பதாழில் பதாைங்கிை அைர், கைந்த 2006’இல் ொட்னா உைர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் 

நீதிெதிைாக நிைமனம் பெற்றார். 2018’இல் சத்தீஸ்கர் உைர்நீதிமன்றத்தின் தடலடம நீதிெதிைாக அைர் 

ெதவிரைற்றார். கைந்த 2019’இல் இந்திை ரலாக்ொல் அடமப்பின் நீதித்துடற உறுப்பினைாக அைர் ெதவிப் 

பிைமாணம் எடுத்துக்பகாண்ைார். 

8.நைப்ொண்டின் (2020) UNESCO / கில்லர்ரமா ரகரனா ெரிசுக்கு ஜிபனத் பெரைாைா லிமா பதரிவு 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். இந்த விருது பதாைர்புடைை துடற எது? 

அ. கட்டடக்கதல 

ஆ. கலாசாரம் 

இ. இதழியல்  

ஈ. அறிவியல் 

 ஆண்டுரதாறும் ைழங்கப்ெடும் UNESCO / கில்லர்ரமா ரகரனா உலக ெத்திரிடக சுதந்திை ெரிசானது 

ெத்திரிடக சுதந்திைத்டத ரமம்ெடுத்துைதற்கு ெங்காற்றும் தனிநெர் / நிறுைனத்டத பகளைவிக்கிறது. 

கைந்த 1997ஆம் ஆண்டு நிறுைப்ெட்ை இந்த விருது, பகாலம்பிை ஊைகவிைலாளர் கில்லர்ரமா ரகரனா 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  06 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

இசாசாவின் பெைைால் ைழங்கப்ெடுகிறது. உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாடள முன்னிட்டு ரம.3 அன்று 

ரததி இந்த விருது ைழங்கப்ெடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, பகாலம்பிை புலனாய்வு இதழாளளர் ஜிபனத் பெரைாைா லிமா, UNESCO / கில்லர்ரமா 

ரகரனா உலக ெத்திரிடக சுதந்திை ெரிசுக்குத் பதரிவு பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். அைைது ெடைப்புகள், நாட்டில் 

ஆயுதக்கிளர்ச்சி & பெண்களுக்கு எதிைான ொலிைல் ைன்முடறகள் குறித்து கைனம் பசலுத்துகின்றன. 

9.ஆப்பிரிக்க ென்றிக்காய்ச்சலின் முதல் ொதிப்பு, எந்த இந்திை மாநிலத்தில் கண்ைறிைப்ெட்டுள்ளது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. மணிப்பூா் 

 சுமார் 2,500 ென்றிகளின் உயிரிழப்புக்கு காைணமான ஆப்பிரிக்க ென்றிக்காய்ச்சலின் முதல் ொதிப்பு, 

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ெதிைாகியுள்ளது. ொதிக்கப்ெட்ை ென்றிகடள உைனடிைாக பகான்பறாழிப்ெதற்கு 

மத்திை அைசு அனுமதிைளித்திருந்த ரொதிலும் மாநில அைசு அதடன ரமற்பகாள்ளவில்டல. ென்றிக் 

காய்ச்சல் விலங்குகளிைமிருந்து மனிதர்களுக்கு ெைைாது என்றும், அந்ரநாடைத் தடுப்ெதற்கான மாற்று 

ைழி ஒன்டற மாநிலம் மருத்துைத் துடற தைாரித்து ைருைதாகவும் அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது. சுமார் 

21 இலட்சம் உள்நாட்டு ென்றிகளின் எண்ணிக்டகயுைன் ைைகிழக்கில் ென்றி இடறச்சி சந்டதயில் 

அஸ்ஸாம் முன்னிடல ைகித்துைருைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

10. 1927ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் சட்ைத்தில் பசய்ைப்ெட்ை திருத்தத்தின்மூலம், ‘மைம்’ பிரிவிலிருந்து 

நீக்கப்ெட்ை தாைை இனம் எது? 

அ. சீதம ஆல் 

ஆ. சீதமக்கருரவலம் 

இ. மூங்கில்  

ஈ. வாதழ 

 1927ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் சட்ைத்டதத் திருத்தி, 2017ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் (திருத்தம்) 

சட்ைத்டத இந்திை அைசு நிடறரைற்றிைது. அது, மூங்கிடல ‘மைம்’ என்ற பிரிவிலிருந்து நீக்கிைது. 

ரமலும், கானிலிருந்து பகாண்டுைைப்ெடும் பைட்ைப்ெட்ை / வீழ்ந்துகிைந்த மூங்கிடல, ‘பைட்ைப்ெட்ை மைம்’ 

எனக் கருதக்கூைாது எனவும் அறிவித்தது. அண்டமயில், ைைகிழக்கு பிைாந்திைத்தின் மத்திை அடமச்சர் 

ஜிரதந்திை சிங், காபணாளிைழியில் மூங்கில் மாநாட்டில் உடைைாற்றினார். நமது நாட்டின் COVID-19 

ரநாய்த்பதாற்றுக்குப் பிந்டதை பொருளாதாைத்டத உருைாக்குைதற்கு மூங்கில் இன்றிைடமைாதது 

என அைர் அப்ரொது எடுத்துடைத்தார். பொது முைக்கத்துக்கு இடைரை கைந்த ஏப்ைல்.16 முதல் மூங்கில் 

பதாைர்ொன நைைடிக்டககடள பசைல்ெடுத்த உள்துடற அடமச்சகம் அனுமதித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘UV Blaster’ என்ற புற ஊதா கிருமிநீக்க ககாபுரத்தத உருவாக்கியுள்ள அதைப்பு எது? 

அ. ஹிந்துஸ்தான் ஏர ாநாட்டிக்ஸ் லிமிடடட் 

ஆ. பாதுகாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அமமப்பு  

இ. பா த மிகுமின் நிறுவனம் 

ஈ. பா த் மின்னணு நிறுவனம் 

 க ாய்த்ததாற்று அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளில், கவதிக்கலப்பில்லாத துரித கிருமி நீக்கத்துக்கான 

புற ஊதா கிருமி நீக்க ககாபுரத்தத பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கைம்பாட்டு அதைப்பு உருவாக்கியுள்ளது. “புற 

ஊதா தவடிப்பு” என்ற தபயருதைய இந்த உபகரணம், புற ஊதா அடிப்பதையிலான கிருமி  ாசினி 

ஆகும். இததன, குருகிராமில் உள்ள நியூ ஏஜ் இன்ஸ்ட்ரூதைன்ட்ஸ் & தைட்டீரியல்ஸ் என்னும் தனியார் 

நிறுவனத்தின் உதவியுைன், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கைம்பாட்டு அதைப்பின் தில்லிதயச் LASTEC எனும் 

முதன்தை ஆய்வுக்கூைம் வடிவதைத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 இரசாயன முதறயில் கிருமிநீக்கம் தசய்யவியலாத ஆய்வுக்கூைங்கள் ைற்றும் அலுவலகங்களில் உள்ள 

கணினிகள், சிறு தபாறியதைப்புகள், மின்னணு சாதனங்கள் கபான்ற ததாழில்நுட்ப சாதனங்களின் 

கைற்பரப்புகளில் ததாற்று நீக்குவதற்கு இந்தப் புற ஊதா உபகரணம் பயன்படும். ைக்கள் அதிகைாகக் 

கூடும் வானூர்தி நிதலயங்கள், வணிக வளாகங்கள், தைட்கரா இரயில்கள், அலுவலகங்கள் கபான்ற 

பகுதிகளில் இது சிறந்த முதறயில் பயனளிக்கும். 

2.அகசாசிகயைட் பிரஸ்’இன் நிழற்பைக்கதலஞர்களான தர் யாசின், முக்தார் கான் ைற்றும் சன்னி ஆனந்த் 

ஆகிகயார், அண்தையில் எந்த விருததப் தபற்றதற்காக தசய்திகளில் இைம்பிடித்தனர்? 

அ. நிழற்படத்திற்கான புலிட்சா் பாிசு  

ஆ. டாய்ச் டவல்ரல பத்திாிமக சுதந்தி  விருது 

இ. நிக்கி ஆசியா பாிசு 

ஈ. UNESCO / கில்லா்ரமா ரகரனா உலக பத்திாிமக சுதந்தி  பாிசு 

 அதைரிக்க இதழாளர் க ாசப் புலிட்சர் நிதனவாக இதழியல் துதறயில் சிறந்து விளங்குகவாருக்கு 

ஆண்டுகதாறும் புலிட்சர் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதைரிக்காவின் நியூயார்க்  கரில் தசயல்படும் 

தகாலம்பியா பல்கதலக்கழகத்தால் இந்தப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான புலிட்சர் பரிசு 

பட்டியல் சமீபத்தில் தவளியிைப்பட்ைது. இதழியல்,  ாைகம், இதசத்துதறயின் 23 பிரிவுகளில் புலிட்சர் 

பரிசு அறிவிக்கப்பட்ைது. இதில், இதழியல் துதறயின் நிழற்பைப் பிரிவில் காஷ்மீதரச் சார்ந்த சன்னி 

ஆனந்த், முக்தார் கான், தர் யாசின் ஆகிகயார் புலிட்சர் பரிசுக்கு கதர்வுதசய்யப்பட்ைனர். 

 370ஆவது சட்ைப்பிரிவு ரத்து தசய்யப்பட்ை பின்னர், காஷ்மீரில்  ைந்த ஆர்ப்பாட்ைங்கள், ஊரைங்கு உத்தரவு 

& கைாதல்களின் சிறந்த புதகப்பைத்திற்காக இம்மூவரும் கதர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளனர். அகசாசிகயைட் 

பிரஸ் தபறும் 54ஆவது புலிட்சர் பரிசு இதுவாகும். கைந்த ஆண்டு கததகள், நிழற்பைங்கள், காதணாளி 

பிரிவில் இந்நிறுவனம் புலிட்சர் பரிதச தவன்றது. 
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3. 2020 கை ைாதம்  தைதபற்ற அணிகசரா இயக்கத்தின் (NAM) காதணாளிவழி உச்சிைா ாட்டின் கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ. Global Economy 

ஆ. United against COVID–19  

இ. Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World 

ஈ. Upholding the Bandung Principles 

 COVID–19 க ாய்த்ததாற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, அணிகசரா இயக்க 

(NAM) ததாைர்புக்குழுவின் இதணயதள ைா ாடு கை.4 அன்று  தைதபற்றது. இதில் பிரதைர் கைாடி 

கலந்துதகாண்ைார். “COVID-19 ததாற்றுக ாய்க்கு எதிராக ஒன்றிதணகவாம்” என்ற கருப்தபாருளின் 

அடிப்பதையில் ‘NAM’ ததாைர்புக்குழுவின் ைா ாடு, அந்த இயக்கத்தின் இப்கபாததய ததலவரான அ ர் 

தப ான் குடியரசின் அதிபர் இல்ஹாம் அலிகயவால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 இம்ைா ாட்டின் க ாக்கம், இக்தகாள்தள க ாதய ஒழித்துக்கட்ைவும், COVID-19 ததாற்றுக்கு எதிராக 

சர்வகதச ஒற்றுதைதய கைம்படுத்துவது ைற்றும்  ாடுகள், சர்வகதச அதைப்புகளின் சக்திகதள ஒன்று 

திரட்டுவது ஆகியதவ ஆகும். கைலும், இந்நிகழ்வில் பன்னாட்டு பன்முகத்தன்தை & அதைதிக்கான 

இரா ாங்கரீதியான  ைவடிக்தககள் ஆகியதவயும் நிதனவுகூரப்பட்ைன. 

4.ததலதை எஃகு ததாழிற்துதற அதைப்பான இந்திய எஃகு சங்கத்திலிருந்து தவளிகயறியுள்ள எஃகு 

நிறுவனம் எது? 

அ. J S W ஸ்டீல் 

ஆ. TATA ஸ்டீல்  

இ. ஆா்சலா் மிட்டல் நிப்பான் ஸ்டீல் 

ஈ. ஜிண்டால் ஸ்டீல் & பவா் லிமிடடட் 

  ாட்டின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவரான ைாைா ஸ்டீல் சமீபத்தில் இந்திய எஃகு 

சங்கத்திலிருந்து தனது உறுப்புத்துவத்தத விலக்கிக்தகாண்ைது. ைாைா ஸ்டீலின் ததலதை நிர்வாக 

அதிகாரியும் கைலாண்தை இயக்கு ருைான இந்திய எஃகு சங்கத்தின் ததலவராகவும் இருந்த T V 

 கரந்திரனும் அந்தப் பதவியிலிருந்து விலகினார். JSW ஸ்டீல், இந்திய எஃகு ஆதணயம் (SAIL), 

இராஷ்டிரிய இஸ்பத் நிகாம் லிட், ஜிண்ைால் ஸ்டீல் & பவர் லிட் ைற்றும் ஆர்சலர் மிட்ைல் நிப்பான் ஸ்டீல் 

லிட் ஆகியதவ இந்திய எஃகு சங்கத்தின் பிற உறுப்பினர்களாகும். 

5. 2023ஆம் ஆண்டுக்கு ைாற்றியதைக்கப்பட்டுள்ள 2021ஆம் ஆண்டு காைன்தவல்த் இதளகயார் 

விதளயாட்டுப் கபாட்டிகள், முன்பு எந்த  ாட்டில்  ைத்த திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது? 

அ. கம்ரபாடியா ஆ. டிாினிடாட் & டடாபாரகா  

இ. கயானா  ஈ. ஜமமக்கா 
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 2021 காைன்தவல்த் இதளகயார் விதளயாட்டுப் கபாட்டிகள் என்பது இந்தப் கபாட்டிகளின் ஏழாவது 

பதிப்பாகும். இது, 2021 ஆக.1-7 வதர கரீபியன்  ாைான டிரினிைாட் ைற்றும் தைாபாககாவில்  ைத்த 

திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. COVID-19 ததாற்று த ருக்கடி காரணைாக கைாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டிகளும் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 2021ஆம் ஆண்டு காைன்தவல்த் இதளகயார் விதளயாட்டுப் கபாட்டிகளும் 2023ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு உலக விதளயாட்டுப் கபாட்டிகளும் இதையில் எந்த விதைான 

கைாதல்களும் ஏற்பைாைலிருப்பதற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. COVID-19 ததாற்றுக ாய் சிகிச்தசயில் ஒரு முக்கியைான படியாகக்கருதப்படும், “கைாகனாக்களானல் 

 டுநிதலப்படுத்தும் க ாதயதிர்ப்புப்தபாருதள” தவற்றிகரைாக தனிதைப்படுத்தியுள்ள  ாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அடமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா 

இ. இஸ்ர ல்  

ஈ. இத்தாலி 

 இஸ்கரல் பாதுகாப்பு அதைச்சரின் கூற்றுப்படி, இஸ்கரலின் முக்கிய உயிரியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகைான 

இஸ்கரல் உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (IIBR), ‘கைாகனாக்களானல் நியூட்ரதலசிங் ஆன்டிபாடி’ 

எனப்படும் ஒரு முக்கிய தகாகரானா தவரஸ் க ாதயதிர்ப்பிதய தனிதைப்படுத்தியுள்ளதாக இஸ்கரல் 

அண்தையில் அறிவித்தது. இந் ைவடிக்தக, COVID-19 ததாற்றுக ாயின் சாத்தியைான சிகிச்தச 

முதறயின் குறிப்பிைத்தக்க படியாகக்கூறப்படுகிறது. 

 இந்த க ாதயதிர்ப்பியால் க ாயாளிகளின் உைலுக்குள் க ாதய உருவாக்கும் தகாகரானா தவரதை 

அழிக்கமுடியும் எனக்கூறப்படுகிறது. கைாகனாக்களானல் க ாதயதிர்ப்பி (ஒரு தசல்லிலிருந்து தபறப்பட் 

-ைது) தனிதைப்படுத்தப்படுவது இதுகவ முதல் நிகழ்வாகும். பிற பகுதிகளில், பலககாண க ாதயதிர்ப்பி 

தனிதைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7.வைதகாரிய அதிபர் கிம்  ாங் உனுக்கு 2ஆம் உலகப்கபாரின் நிதனவுப்பதக்கத்தத வழங்கியுள்ள  ாடு 

எது? 

அ. டஜா்மனி 

ஆ. இ ஷ்யா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. டதன் டகாாியா 

 2ஆம் உலகப்கபாரில்  ாஜி த ர்ைனிதயத் கதாற்கடித்த எழுபத்ததந்தாவது ஆண்டு தவற்றிதயக் 

தகாண்ைாடும் வதகயில், வைதகாரியாவில், இரஷ்ய பதைவீரர்கள் தகால்லப்பட்ை நிதனவிைத்ததப் 

பாதுகாத்து வருவதற்காக வைதகாரிய அதிபர் கிம்  ாங் உனுக்கு இரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் 2ஆம் 

உலகப்கபாரின் நிதனவுப்பதக்கத்தத வழங்கி தகளரவித்துள்ளார். 
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8.உலதகங்கிலும் கை ைாதத்தில் வரும் முதல் தசவ்வாய்க்கிழதை எந்த  ாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ. உலக ஜாஸ் நாள் 

ஆ. உலக நடன நாள் 

இ. உலக ஆஸ்துமா நாள்  

ஈ. உலக புத்தாக்க நாள் 

 இதளப்புக ாய் குறித்த விழிப்புணர்தவ அதிகப்படுத்தவும், உலதகங்கிலும் இதளப்புக ாயுைன் வாழும் 

ைக்களின் வாழ்க்தகத்தரத்தத கைம்படுத்துவததயும் க ாக்கைாகக்தகாண்டு, ஒவ்கவார் ஆண்டும் கை 

ைாதம் வரும் முதல் தசவ்வாய்க்கிழதையில் உலக இதளப்புக ாய்  ாள் கதைபிடிக்கப்படுகிறது. 

இதளப்புக ாய் என்பது நுதரயீரலில் சுவாசப்பிரச்சதனதய ஏற்படுத்தும் ஒரு  ாட்பட்ை க ாயாகும். 

இந்க ாய் தபாதுவாக இருைல், ைார்பிறுக்கம், மூச்சுத்திணறல் கபான்ற அறிகுறிகள்மூலம் கதான்றும். 

“Enough Asthma Deaths” என்பது  ைப்பாண்டில் வரும் இந் ாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

9. CKP கூட்டுறவு வங்கியின் உரிைத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இரத்துதசய்துள்ளது. இந்த வங்கியின் 

ததலதையிைம் எங்கு அதைந்துள்ளது? 

அ. டசன்மன  ஆ. சண்டிகா் 

இ. மும்மப   ஈ. வா ணாசி 

 சமீபத்தில், CKP கூட்டுறவு வங்கியின் உரிைத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இரத்துதசய்தது. மும்தபதய 

ததலதையிைைாகக்தகாண்டுள்ள இவ்வங்கி, மும்தப ைற்றும் தாகன ைாவட்ைங்களில் கிதளகதளக் 

தகாண்டுள்ளது. இவ்வங்கியின் நிதிநிதல பலவீனைதைந்த காரணத்தால்,  ாட்டின் ரிசர்வ் வங்கியால் 

இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கிக்கான புத்துயிரளிப்புத் திட்ைகைா / கவதறாரு வங்கியுைன் 

இதணப்பதற்கான யாததாரு திட்ைகைா இல்தல என்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. 

10.ஆர்டிக் காலநிதல & சுற்றுச்சூழதலக் கண்காணிப்பதற்காக, ‘Arktika-M’ என்ற ததாதலயுணர்திறன் 

தசயற்தகக்ககாதள விண்ணில் தசலுத்தவுள்ள  ாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இ ஷ்யா  

இ. டஜா்மனி 

ஈ. அடமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

 இரஷ்ய விண்தவளி தையத்தின் அண்தைய அறிவிப்பின்படி, ஆர்டிக் காலநிதல & சுற்றுச்சூழதலக் 

கண்காணிப்பதற்காக இரஷ்யா தனது முதல் ‘Arktika-M’ தசயற்தகக்ககாதள விண்ணில் தசலுத்த 

உள்ளது. இந்தச் தசயற்தகக்ககாளின் முதல் பதிப்பு உருவாக்கப்பட்டு, அது இந்த ஆண்டு ஏவுவதற்கு 

தயாராகவுள்ளது. அகதகவதளயில், இரண்ைாவது தசயற்தகக்ககாள் 2023ஆம் ஆண்டில் ஏவப்படும். 

ததாதலயுணர்திறன் தசயற்தகக்ககாளான, ‘Arktika-M’ புவியின் துருவப்பகுதி வானிதலதயக் 

கண்காணிக்கும் & துல்லியைான வானிதல முன்னறிவிப்புக்கு உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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