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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

COVID–19 த ொற்று சிகிச்சைக்கொன னிசைப்படுத்தும் பிரிவுகளொக ைொற்றப்பட்ட இரயில் தபட்டிகசள

இயக்கும் மு ல் இந்திய ைொநில அரசு எது?
அ. இராஜஸ
் தான்
ஆ. மத்திய பிரததசம்
இ. உத்தர பிரததசம் 
ஈ. குஜராத்
 உத் ர பிரத ை ைொநில அரைொனது COVID–19 த ொற்றுசடதயொசரத்

னிசைப்படுத்தும் பிரிவுகளொக

இரயில் தபட்டிகசளப் பயன்படுத் த் த ொடங்கியுள்ளது. நொட்டிதலதய மு ன்முசறயொக உத் ர பிரத ை
ைொநிலத்தின் வொரணொசியில் உள்ள ைொவ் ைந்திப்பில் COVID–19 தபட்டிகள் நிறுத் ப்பட்டுள்ளன.
COVID–19 தநொய்த்த ொற்றொல் பொதிக்கப்பட்தடொருக்கு சிகிச்சையளிப்ப ற்தகன ைொற்றியசைக்கப்பட்ட
5,231 இரயில் தபட்டிகசள, இந்திய இரயில்தவ, ைொநிலங்களுக்கு வழங்கத்த ொடங்கியுள்ளது.
ற்தபொதுவசர, உ.பி, தில்லி, ஆந்திரபிரத ைம், த லுங்கொனொ ைற்றும் ை.பி ஆகிய 5 ைொநிலங்களுக்கு,
COVID–19 சிகிச்சைக்கொன 960 இரயில் தபட்டிகசள இந்திய இரயில்தவ அனுப்பியுள்ளது.

2. IIT–பம்பொசயச்ைொர்ந்

ஆரொய்ச்சியொளர்கள் ைற்றும் ைொணவர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட ‘துருவொ’ என்றொல்

என்ன?
அ. தனிநபா் பாதுகாப்பு ஆடை
ஆ. COVID–19 பாிதசாதடனக் கருவி
இ. NAVIC’க்கான ஏற்புச்சில்லு 
் சசயலி
ஈ. நுண
 IIT–பம்பொசயச் ைொர்ந் ஆரொய்ச்சியொளர்களும் ைொணவர்களும் இசணந்து, ‘துருவொ’ என்ற உள்நொட்டு
ஏற்புச்சில்சல (Receiver Chip) உருவொக்கியுள்ளனர். இந் ச்சில்சல, திறன்தபசிகள் ைற்றும் வழிகொட்டு
ைொ னங்களில், இந்திய நொட்டுக்குள் இருப்பிடங்கசளயும் வழிகசளயும் கண்டறிய பயன்படுத் லொம்.
ஒரு நபரின் இருப்பிடத்ச துல்லியைொக கணிப்ப ற்கொக, இந்தியொவின் NAVIC குழு ைற்றும் அதைரிக்க
நொட்டின் GPS ஆகியவற்றிடமிருந்து இது ைமிக்சைகசளப் தபறும்.

3.‘BeiDou’ வழிகொட்டு தையற்சகக்தகொள் அசைப்பின் கசடசி தையற்சகக்தகொசள, தவற்றிகரைொக ஏவிய
நொடு எது?
அ. ஜப்பான்
ஆ. சதன் சகாாியா
இ. சீனா 
ஈ. வை சகாாியா
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னது ‘BeiDou’ வழிகொட்டு தையற்சகக்தகொள் அசைப்பின் கசடசி தையற்சகக்தகொசள லொங்

ைொர்ச்–3B ஏவுகலத்திலிருந்து தவற்றிகரைொக விண்ணில் ஏவியது. இந் BDS அசைப்பு அதைரிக்கொவின்
பிரபலைொன GPS அசைப்புக்கு தபொட்டியொளரொக இருப்ப ொகக் கூறப்படுகிறது. த ன்தைற்கு சீனொவில்
உள்ள ஜிச்ைொங் தையற்சகக்தகொள் ஏவு ளத்திலிருந்து இந் ச் தையற்சகக்தகொள் ஏவப்பட்டுள்ளது. சீன
தைொழியில், “Big Dipper” என்று தபொருள்படும் ‘BeiDou’ குடும்பத்தில் இது 55ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

4.ஐ.நொ தபொதுச்தைசவ நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த

தி எது?

அ. ஜூன் 23 
ஆ. ஜூன் 24
இ. ஜூன் 25
ஈ. ஜூன் 26
 உலதகங்கிலும் தபொதுச்தைசவயில் ஈடுபடும் ைக்கசள தகளரவிப்ப ற்கொக ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூன்
23 அன்று ஐ.நொ தபொதுச்தைசவ நொள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. கடந் 2002 டிை.20 அன்று, ஐ.நொ தபொது
அசவயொனது ஜூன்.23ஆம் த திசய ஐ.நொ. தபொதுச்தைசவ நொளொக அறிவித் து. ஐக்கிய நொடுகளின்
தபொதுச்தைசவ நொசள அங்கீகரிப்ப ற்கும், இசளதயொசர தபொதுத்துசறயில்
வொழ்சவ தைற்தகொள்ள ஊக்குவிப்ப ற்குைொக கடந்

ங்கள் த ொழிற்முசற

2003ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகளின் தபொதுச்

தைசவ விருதுகசளயும் ஐக்கிய நொடுகள் அசவ நிறுவியது.

5.ஐ.நொ ஆயு

வர்த் க ஒப்பந் த்தில் தைரவுள்ள உலகின் இரண்டொவது தபரிய ஆயு உற்பத்தியொளரொன

நொடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. அசமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
இ. சீனா 
ஈ. சஜா்மனி
 ஐ.நொ அசவயின் ஆயு வர்த் க ஒப்பந் த்தில் தைரப்தபொவ ொக சீனொ ைமீபத்தில் அறிவித் து. சீனொவின்
ைட்டப்தபரசவ இந் ஒப்பந் த்தில் தைருவது குறித் முடிசவ எடுக்க வொக்களித் து. ஒப்பந் த்தின்கீழ்,
உறுப்புநொடுகள் பன்னொட்டளவில்

ொங்கள் தைற்தகொள்ளும் ஆயு

பரிைொற்றங்கள் பற்றிய பதிவுகசள

சவத்திருத் ல் தவண்டும். ைனி வுரிசை மீறல்களில் பயன்படுத் க்கூடிய எல்சல ொண்டிய ஆயு
விநிதயொகங்கங்கசளயும் உறுப்பினர்கள் தைற்தகொள்ளக்கூடொது. முன்ன ொக, இந் ஒப்பந் த்தில் தைர
அதைரிக்க ஐக்கிய நொடுகள் ைறுத்துவிட்டது குறிப்பிடத் க்கது.

6.

COVID–19 த ொற்றுதநொய்க்கு ைத்தியில்,

னது த சிய த ர் ல்கசள தவற்றிகரைொக நடத்திய மு ல்

ஐதரொப்பிய நொடு எது?
அ. பிரான்ஸ
்

ஆ. சசா்பியா 

இ. சஜா்மனி

ஈ. இத்தாலி
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னது நொட்டின் த ர் சல தவற்றிகரைொக நடத்திய மு ல்

ஐதரொப்பிய நொடொக தைர்பியொ ைொறியுள்ளது. த ொடக்கத்தில் ஏப்ரல் ைொ த்தில் நடத் திட்டமிடப்பட்டிருந்
த ர் ல், த ொற்றுதநொய் கொரணைொக ஒத்திசவக்கப்பட்டது. இருப்பினும், COVID–19 அச்ைம் கொரணைொக
முந்ச ய த ர் ல்களுடன் ஒப்பிடும்தபொது வொக்குப்பதிவு குசறவொகதவ கொணப்பட்டது.
அதிபர் அதலக்ஸொண்டர் வுசிக்

ற்தபொச ய

சலசையிலொன ஆளும் பழசைவொ க்கட்சி நடந்து முடிந்

இந் த்

த ர் லில் ஒரு ைகத் ொன தவற்றிசயப்தபறும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.

7. ‘இந்திரொ ரதைொய் தயொஜனொ’ என்ற தபயரில் ஏசழகளுக்கொன நலத்திட்டத்ச

த ொடங்கவுள்ள இந்திய

ைொநிலம் எது?
அ. சத்தீ ஸ
் கா்
ஆ. இராஜஸ
் தான் 
இ. பஞ்சாப்
ஈ. மகாராஷ்டிரா
 இரொஜஸ் ொன் ைொநில மு லசைச்ைர் அதைொக் தகலொட், அண்சையில், இரொஜஸ் ொனில், ‘இந்திரொ ரதைொய்
தயொஜனொ’ த ொடங்கப்தபொவ ொக அறிவித் ொர். இத்திட்டம், ைொநிலத்தில் வசிக்கும் ஏசழ ைக்களுக்கு ஒரு
நொசளக்கு இருமுசற ைலுசக விசலயில் தூய்சையொன & ைத் ொன உணசவ வழங்க முற்படுகிறது.
 இந்திரொ ரதைொய் தயொஜனொசவ (இந்திரொ ைசையலசற திட்டம்) தையல்படுத்துவ ற்கொக ஒவ்தவொரு
ஆண்டும் `100 தகொடி நிதிசய அம்ைொநிலம் தைலவிடவுள்ளது. இத்திட்டத்ச

தையல்படுத்துவ ற்கு,

உள்ளூர் ன்னொர்வ த ொண்டு நிறுவனங்களும் இசணத்துக்தகொள்ளப்படும்.

8.

உலக ஒலிம்பிக் நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது?

அ. ஜூன் 23 
ஆ. ஜூன் 24
இ. ஜூன் 25
ஈ. ஜூன் 26
 உலக ஒலிம்பிக் நொள் அல்லது பன்னொட்டு ஒலிம்பிக் நொளொனது ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூன்.23 அன்று
உலகம் முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிறது. ற்கொல ஒலிம்பிக் தபொட்டிகள், கடந் 1894 ஜூன்.23 அன்று
த ொடங்கியச நிசனவுகூரும் வசகயில், இந் ச் சிறப்பு நொள், கடந் 1948’இல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.
 நடப்பொண்டில் (2020) தகொண்டொடப்பட்ட இந்நொளின்தபொது, ‘Stay Healthy, Stay Strong, Stay Active with
the #Olympicday Workout On 23 June’ என்ற சலப்பின்கீழ், உலகின் மிகநீண்டதநர (24 ை.தநரம்)
டிஜிட்டல் வழியிலொன ஒலிம்பிக் பயிற்சி தைற்தகொள்ளப்பட்டது.
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9.ஒரு ைமீபத்திய ஆய்வின்படி, ‘HIP 67522 b’ என்ற புறக்தகொசள ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டுபிடித்

01
னர்.

இது இவ்வொறும் அசழக்கப்படுகிறது?
அ. சவப்பமான வியாழன் 
ஆ. மீ புவி
இ. சிறு சநப்டியூன்
ஈ. பனி அசுரன்
 வொனியல் இ ழில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, ‘HIP 67522 b’ என்ற புறக்தகொசள (exo–
planet) ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இதுவசர கண்டிரொ இளவயது தவப்ப வியொழனொக
இந் ப் புறக்தகொள் த ொன்றுகிறது. சுைொர் 17 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழசையொன ஒரு நன்கு அறிந்
நட்ைத்திரத்ச இது சுற்றிவருகிறது. இ ன் தபொருள் என்னதவனில், இந் தவப்பைொன வியொழன், சில
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல் ொன் உருவொகியிருக்கதவண்டும் என்ப ொகும். ஏற்கனதவ
கண்டறியப்பட்ட தவப்பைொன வியொழன்கள் அசனத்தும் ஒரு பில்லியனுக்கும் அதிகைொன ஆண்டுகள்
பழசையொனது என்ப ொல், இது இளம் தவப்பைொன வியொழனொக கரு ப்படுகிறது.

10.உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கொக, ைத்திய ைனி

வள தைம்பொட்டசைச்ைரொல் த ொடங்கப்பட்ட ளத்தின்

தபயதரன்ன?
அ. DHRUV 2.0
ஆ. YUKTI 2.0 
இ. SHAKTI 2.0
ஈ. EKTA 2.0
 ைத்திய ைனி வள தைம்பொட்டுத்துசற அசைச்ைரொன இரதைஷ் தபொக்ரியொல் ‘நிஷொங்க்’, அண்சையில்,
‘YUKTI 2.0’ என்ற தபயரில் ஒரு

ளத்ச த் த ொடங்கினொர். ‘Young India combating COVID with

Knowledge, Technology and Innovation’ என்ப ன் சுருக்கந் ொன் YUKTI. முன்ன ொக, YUKTI ளத்ச
கடந்

2020 ஏப்ரல் 11 அன்று அசைச்ைர் த ொடங்கிசவத்திருந் ொர். புத் ொக்க தயொைசனகளுக்கொன

இசணயமுசற சவப்பகைொக இந் 2.0 ளம் தையல்படும். ைொணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் உயர்
கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள ஆரொய்ச்சியொளர்களுக்கும் இது உ வும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.தேசிய

புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் கூற்றுப்படி, கடந்ே 2017ஆம் ஆண்டிற்கான வாங்கும் திறன் சம

நிலல அடிப்பலடயில் உலகின் எத்ேலனயாவது மிகப்பபரிய பபாருளாோரமாக இந்தியா உள்ளது?
அ. மூன்று 
ஆ. நான்கு
இ. ஐந்து
ஈ. ஆறு
 உலகில் பல்தவறு பபாருளாோர நிலலகளில், வாழ்க்லகச்பசலவு அளவிலுள்ள தவறுபாடுகலள சமன்
பசய்வேற்கான பன்னாட்டு ஒப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், 2017ஆம் குறிப்பாண்டிற்கான புதிய வாங்கும்
திறன் சமநிலலகலள உலக வங்கி பவளியிட்டுள்ளது. உலகின் பமாத்ேப் பபாருளாோரமான $119,547
பில்லியன் டாலரில் 6.7% (8051 பில்லியன்), இந்தியப்பபாருளாோரமாகும். சீனா - 16.4%, அபமரிக்கா 16.3%. உலக அளவில் பமாத்ே மூலேனத்லே ஏற்படுத்துவது, ேனிநபர் நுகர்வு ஆகியலவ, வாங்கும்
திறன் சமநிலல அடிப்பலடயில் இந்தியா 3ஆவது பபரிய பபாருளாோரம் என்ற நிலலயில் உள்ளது.

2. H1 B, H2 B J மற்றும் L விசா திட்டங்கலள இலடநிறுத்தியுள்ள நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
இ. ரஷ்யா
ஈ. மொ்ெனி
 H1 B, H2 B, J, L மற்றும் பிற ேற்காலிக பணி உரிமங்கலள அபமரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிரம்ப்
சமீபத்தில் இலடநிறுத்ேம் பசய்வோக அறிவித்ோர். பவள்லள மாளிலகயின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி,
இந்ே இலடநீக்கம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 31 வலர அமலில் இருக்கும். இந்ேத் ேற்காலிக விசா திட்டங்கள்
மூலம் கூடுேல் பணியாளர்கள் நுலைவபேன்பது, COVID-19 தநாய்த்போற்றால் ஏற்பட்ட பபாருளாோர
தசேங்களால் ஏற்கனதவ பாதிக்கப்பட்டுள்ள அபமரிக்கர்களுக்கு, தவலலவாய்ப்புகளின் வழியாகவும்
அச்சுறுத்ேல் ஏற்படும் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.

3.இரஷ்யா-இந்தியா-சீனா (RIC) முத்ேரப்பு பவளியுறவு அலமச்சர்களின் கூட்டத்லே நடத்திய நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. சீனா
இ. இரஷ்யா 
ஈ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
 இரஷ்யா-இந்தியா-சீனா (RIC) முத்ேரப்பு பவளியுறவு அலமச்சர்கள் கூட்டத்லே இரஷ்ய பவளியுறவு
அலமச்சர் பசர்ஜி லாவ்தராவ் பமய்நிகராக நடத்தினார். இதில், இந்திய மத்திய பவளியுறவு அலமச்சர்
S பெய்சங்கர் மற்றும் சீன பவளியுறவு அலமச்சர் வாங் யி ஆகிதயார் கலந்துபகாண்டனர்.
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 லடாக்கில், சமீபத்தில், ேங்கள் பலடகளுக்கு இலடதய ஏற்பட்ட தமாேலுக்குப்பின், இந்திய மற்றும் சீன
பவளியுறவு அலமச்சர்கள் பமய்நிகராக சந்திப்பது இதுதவ முேல்முலறயாகும். ெூன்.24ஆம் தேதியன்று,
பாதுகாப்பு அலமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், இரஷ்யாவில் நடந்ே பவற்றி அணிவகுப்பில் கலந்துபகாண்டார்.

4.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு லகம்பபண்கள் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Invisible Women, Invisible Problems 
ஆ. Inheritance rights to widows
இ. Social support to all
ஈ. Widows in Developing Countries
 கடந்ே 2011ஆம் ஆண்டு முேல் ெூன்.23ஆம் தேதிலய பன்னாட்டு லகம்பபண்கள் நாளாக ஐ.நா அலவ
கலடப்பிடித்து வருகிறது. “Invisible Women, Invisible Problems” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும்
இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். மரபுரிலமகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு, ஒழுக்கமான
தவலல மற்றும் சம ஊதியம் ஆகியலவ லகம்பபண்களுக்கும் கிலடக்கதவண்டியேன் அவசியத்லே
இந்ே நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. பபண்களுக்கு எதிரான அலனத்து வலகயான பாகுபாடுகலளயும்
ஒழிப்பேற்கான தீர்மானம் உள்ளிட்ட பன்னாட்டுச் சட்டங்களின்படி லகம்பபண்களின் உரிலமகலள
உறுதிப்படுத்துமாறு, ஐ.நா அலவ, அரசாங்கங்கலள வலியுறுத்துகிறது.

5.உலகின் அதிதவகமுலடய மீத்திறன் கணினி (super computer) சார்ந்ே நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
இ. ெப்பான் 
ஈ. மொ்ெனி
 ெப்பானிய மீத்திறன் கணினியான, ‘புகாகு’ அண்லமயில் உலகின் மிகவும் ஆற்றல்வாய்ந்ே மீத்திறன்
கணினிகள் இடம்பிடித்ே ‘முேல் 500’ பட்டியலில் முேலிடத்லேப் பிடித்ேது. இது தமம்பட்ட RISC எந்திர
-ங்களின் (ARM) சில்லுத்போகுதிகளால் இயக்கப்படுகிறது. ARM அடிப்பலடயிலான ஒரு மீத்திறன்
கணினி, இப்பட்டியலில் முேலிடம் பபறுவது இதுதவ முேல்முலறயாகும். 2011ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு
ெப்பான் முேலிடத்லேப் பிடித்ேது என்பலேயும் இது குறிக்கிறது. அலேத்போடர்ந்ே இடங்களில் IBM
நிறுவனத்தின் ‘சம்மிட்’ மீத்திறன் கணினியும் IBM’இன் சியரா மீத்திறன் கணினியும் உள்ளன.

6.புது

தில்லியில் அலமக்கப்பட்டுள்ள 10000 படுக்லககள்பகாண்ட COVID-19 பராமரிப்பு லமயத்தின்

லமய முகலமயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள துலை இராணுவப்பலட எது?
அ. ெத்திய மதாழிலகங்கள் பாதுகாப்புப் படை (CISF)
ஆ. ெத்திய சசெக்காவல்படை (CRPF)
இ. இந்சதா–திமபத்திய எல்டலக்காவல்படை (ITBP) 
ஈ. சதசிய பாதுகாப்புப்படை (NSG)
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 புது தில்லியின் சத்ேர்பூரில் அலமக்கப்பட்டுள்ள 10000 படுக்லககள்பகாண்ட COVID-19 பராமரிப்பு
லமயத்தின் லமய முகலமயாக இந்தோ - திபபத்திய எல்லலக்காவல்பலட (ITBP) பசயல்படும் என
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே லமயத்திற்கு தேலவயான மருத்துவர்கள் & பிற மருத்துவ வல்லுநர்கள்
குழுலவ வைங்குவேற்காக, ITBP’ஐ அேன் லமய முகலமயாக உள்துலற அலமச்சகம் பரிந்துலரத்ேது.
இந்ே வாரம் ஈராயிரம் படுக்லக வசதியுடன் பசயல்படுத்ேப்படவுள்ள இம்லமயம், விலரவில் 10000
படுக்லககளுடன் முழுோக பசயல்படும். இது நாட்டின் மிகப்பபரிய COVID-19 பராமரிப்பு லமயமாகும்.

7.பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள குஷிநகர் வானூர்தி நிலலயம் அலமந்துள்ள
மாநிலம் எது?
அ. சத்தீ ஸ
் கா்
ஆ. உத்தர பிரசதசெ் 
இ. பஞ்சாப்
ஈ. ெகாராஷ்டிரா
 உத்ேர பிரதேசத்தில் உள்ள குஷிநகர் வானூர்தி நிலலயத்லே பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக
அறிவிப்பேற்கு மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. சிராவஸ்தி, கபிலவஸ்து, லும்பினி
தபான்ற பபளத்ே பண்பாட்டு ேலங்களின் அருதக குஷிநகர் (இதுவும் பபளத்ே பண்பாட்டு ேலந்ோன்)
அலமந்திருப்போல், இேலன பன்னாட்டு வானூர்தி நிலலயமாக அறிவித்திருப்பது, வானூர்தி
பயணிகளுக்கு பபரிதும் பயனளிப்பதுடன், இந்ேப் பிராந்தியத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டுச்
சுற்றுலா மற்றும் பபாருளாோர வளர்ச்சிக்கும் ஊக்கமளிக்கும்.

8.ஆளில்லா

விமானங்கள்மூலம் பாலலவன பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்தும் முேல் நாடு என்று

உைவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பால் (FAO) அறிவிக்கப்பட்ட நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. இந்தியா 
இ. வங்கசதசெ்
ஈ. சநபாளெ்
 ஐ.நா அலவயின் உைவு மற்றும் தவளாண்லம அலமப்பின் கருத்துப்படி, ஆளில்லா விமானங்கள்
மூலம் பாலலவன பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்தும் உலகின் முேல் நாடாக இந்தியா உள்ளது.
‘இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம்’ என்ற திட்டத்தின்கீழ், மத்திய தவளாண் அலமச்சகத்தின் தவளாண்லம,
கூட்டுறவு & உைவர்நலத்துலறயானது, பவட்டுக்கிளிகலளக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக நுண்பைாளித்
பேளிப்பாலன உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கியுள்ளது.
 பவட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டுக்கான ஆளில்லா வானூர்தி நடவடிக்லககளுக்கு, நிபந்ேலன விலக்களிக்க
உள்நாட்டு வான்தபாக்குவரத்து அலமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்ேலே அடுத்து, பெய்ப்பூர் (இராெஸ்ோன்)
மற்றும் சிவபுரி (மத்திய பிரதேசம்) ஆகிய இடங்களில் தசாேலனகள் நடத்ேப்பட்டன.
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9. இந்தியாவின் எந்ே மாநிலத்தில் / யூனியன் பிரதேசத்தில், ‘தேவிகா’ மற்றும் ‘புதனொ’ என்ற இரண்டு
பாலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன?
அ. ஹிொச்சல பிரசதசெ்
ஆ. ெெ்மு & காஷ்ெீ ா் 
இ. அருணாச்சல பிரசதசெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
 மத்திய இலையலமச்சரான ஜிதேந்திர சிங், சமீபத்தில், ெம்மு-காஷ்மீரில், ‘தேவிகா’ மற்றும் ‘புதனொ’
என்ற 2 பாலங்கலள பமய்நிகராக திறந்துலவத்ோர். உத்ேம்பூர் மாவட்டத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ள 10 மீ.,
நீளமுள்ள தேவிகா பாலம், எல்லலப்புறச்சாலலகள் (BRO) அலமப்பால் சுமார் ஓராண்டு காலப்பகுதியில்
கட்டப்பட்டது. இப்பாலத்லேக்கட்டுவேற்கு `75 இலட்சம் பசலவிடப்பட்டுள்ளது. தோடா மாவட்டத்தில், `4
தகாடி பசலவில் கட்டப்பட்ட ‘புதனொ’ என்ற மற்பறாரு பாலத்லேயும் அவர் அப்தபாது திறந்துலவத்ோர்.

10.இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு தசலவ நாள்’ பகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது?
அ. ெூன் 24 
ஆ. ெூன் 25
இ. ெூன் 26
ஈ. ெூன் 27
 1967 ெூன்.24 அன்று கடவுச்சீட்டு சட்டம் இயற்றப்பட்டலே நிலனவுகூரும் வலகயில், ஒவ்தவார்
ஆண்டும் ெூன்.24 அன்று இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு தசலவ நாள்’ பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே
ஆண்டு (2020), பவளியுறவு அலமச்சகம், இந்ே நாலள ஒரு சிறப்பு பமய்நிகர் நிகழ்லவ ஏற்பாடு பசய்து
பகாண்டாடியது. இந்தியாவிலும் பவளிநாட்டிலும் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் 1.22 தகாடிக்கும் அதிகமான
கடவுச்சீட்டு வைங்கப்பட்டுள்ளோக மத்திய பவளியுறவு அலமச்சர் S பெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார். சிறப்பாக
பசயல்படும் கடவுச்சீட்டு அலுவலகங்கள் மற்றும் அவற்றின் பணியாளர்களுக்காக கடவுச்சீட்டு தசலவ
விருதுகளும் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.ப

ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக் குழுவொனது எந்த நொட்டில் மைற்பகொள்ளப் டும்

ஷ்மவ எண்பெய் ைற்றும் எரிவொயுத் திட்டத்திற்கொக $121.27 மில்லியன் டொலர் கூடுதல் முதலீட்டிற்கு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. நேபாளம்
ஆ. மியான்மா் 
இ. தாய்லாே்து
ஈ. வங்காளம்
 மியொன்ைரில் ஷ்மவ எண்பெய் ைற்றும் எரிவொயுத் திட்டத்தின் பிரிவுகள் A1 ைற்றும் A3 ஆகியவற்றின்
கூடுதல் மைம் ொட்டுக்கு, ONGC விமதஷ் நிறுவனத்தின் கூடுதல் முதலீடொக $121.27 மில்லியன்
டொலர்களுக்கு பிரதைர் மைொடி தமலமையிலொன ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக்
குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பதன் பகொரியொ, இந்தியொ ைற்றும் மியொன்ைமரச் மசர்ந்த நிறுவனங்களின்
கூட்டமைப்பின் ஒரு குதியொக, மியொன்ைரில் உள்ள ஷ்மவ திட்டத்தின் ஆய்வு ைற்றும் வளர்ச்சியில்
2002ஆம் ஆண்டு முதல் ONGC விமதஷ் நிறுவனம் ஈடு ட்டுள்ளது.
 இந்தியொமவச் மசர்ந்த ப ொதுத்துமை நிறுவனைொன GAIL’உம் இத்திட்டத்தின் ைற்றுபைொரு முதலீட்டொளர்
ஆகும். $722 மில்லியன் அபைரிக்க டொலர்கமள 2019 ைொர்ச் 31 வமர இந்தத்திட்டத்தில் ONGC விமதஷ்
நிறுவனம் முதலீடு பசய்துள்ளது.

2.ஒப்புதல் அளிக்கப்

ட்டுள்ள கொல்நமடப் ரொைரிப்பு உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியத்தின் திட்ட ைதிப்பீடு

எவ்வளவு?
அ. ரூ.5000 நகாடி
ஆ. ரூ.10000 நகாடி
இ. ரூ.15000 நகாடி 
ஈ. ரூ.20000 நகாடி
 `15,000 மகொடி ைதிப்புள்ள கொல்நமடப் ரொைரிப்பு உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியத்மத நிறுவுவதற்கு
பிரதைர் மைொடி தமலமையிலொன ப ொருளொதொர விவகொரங்களுக்கொன அமைச்சரமவக் குழு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. ொல்வளம், இமைச்சிப் தனிடுதல் & ைதிப்புக் கூட்டல் உட்கட்டமைப்பில் பசய்யப் டும்
அத்தமகய முதலீடுகளுக்கும், தனியொர் துமையில் விலங்குத்தீவன ஆமலமய நிறுவுவதற்கும் மிகத்
மதமவப் டும் ஊக்கத்துக்கு கொல்நமடப் ரொைரிப்பு உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதியம் வழிவகுக்கும்.
 உழவர் உற் த்தி நிறுவனங்கள், சிறு, குறு, நடுத்தரத்பதொழில் நிறுவனங்கள், பிரிவு 8 நிறுவனங்கள்,
தனியொர் நிறுவனங்கள் ைற்றும் குமைந்த ட்சம் 10% முதலீட்டு நிதி ங்களிப்பு அளிக்கும் தனிப் ட்டத்
பதொழில்முமனமவொர் ஆகிமயொர் இந்தத் திட்டத்தின் தகுதியொன யனொளிகளொக இருப் ர். தகுதியொன
யனொளிகளுக்கு 3% வட்டித்தள்ளு டிமய இந்திய அரசு வழங்கும்.
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ல்கமலக்கழகம் திைக்கப் ட்டுள்ள நொடு எது?

அ. ஜப்பான்
ஆ. சிங்கப்பூா்
இ. அமமாிக்க ஐக்கிய ோடுகள் 
ஈ. மநலசியா
 இந்தியொவிற்கு பவளிமய உலகின் முதல் மயொகொ ல்கமலக்கழகம் அபைரிக்கொவின் லொஸ் ஏஞ்சல்சில்
பதொடங்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கு, “விமவகொனந்த மயொகொ ல்கமல (VaYU)” என்று ப யரிடப் ட்டுள்ளது.
ஆைொவது ன்னொட்டு மயொகொ நொள் பகொண்டொட்டத்தின் ஒரு குதியொக நியூயொர்க்கில் உள்ள இந்திய
துமெத் தூதரகத்தில் நடந்த பைய்நிகர் நிகழ்வின்ம ொது இந்தப் ல்கமல கூட்டொக பதொடங்கப் ட்டது.
இதன் முதல் தமலவரொக இந்திய மயொகொ குரு Dr. H R நொமகந்திரர் நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். இது, இந்திய
மயொகொ யிற்சிக்கு அறிவியல் & ஆரொய்ச்சி அணுகுமுமைகமள இமெக்கும் திட்டங்கமள வழங்கும்.

4.எந்த இந்திய ைொநிலத்தில், இந்திய எண்பெய் நிறுவனம் ஒரு தயொரிப்புப்

யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி

மையத்மத அமைத்துள்ளது?
அ. தமிழ்ோடு
ஆ. நகரளா
இ. ஒடிசா 
ஈ. ஆே்திர பிரநதசம்
 ைத்திய ப ட்மரொலியம், இயற்மக எரிவொயு ைற்றும் எஃகுத்துமை அமைச்சர் தர்மைந்திர பிரதொன், ஒடிசொ
முதலமைச்சர் நவீன் ட்நொயக்குடன் இமெந்து, ொரதீப்பில் இந்திய ஆயில் நிறுவனம் அமைத்துள்ள
தயொரிப்புப் யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையத்மதக் கொபெொளிக்கொட்சிமூலம் பதொடங்கிமவத்தொர்.
 இந்தத் தயொரிப்புப் யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையம், `43 மகொடி முதலீட்டில் அமைக்கப் ட்டுள்ளது.
தயொரிப்புப்

யன் ொடு ைற்றும் வளர்ச்சி மையத்தில்,

ொலிைர்

தப் டுத்துதல் ஆய்வகம்,

குப் ொய்வு

மசொதமன ஆய்வகம், இரசொயனப் குப் ொய்வு ஆய்வகம் ைற்றும் இயல் ொய்வு ஆய்வகம் ஆகிய நொன்கு
ஆய்வுக்கூடங்கள் அமைக்கப் ட்டுள்ளன. இங்குள்ள பதொழில்நுட்

மையத்தில், வொடிக்மகயொளர்கள்

ைற்றும் புதிய முதலீட்டொளர்களின் மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்யத் மதமவயொன 50 அதிநவீன ொலிைர்
மசொதமன ைற்றும்

தப் டுத்தும் சொதனங்கள் நிறுவப் ட்டுள்ளன. இம்மையம் அறிவியல் ைற்றும்

பதொழிலக ஆரொய்ச்சித் துமையொல், ஓர் ஆரொய்ச்சி மையைொக அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது.

5.வொடியொ இையைமல புவியியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆரொய்ச்சியொளர்கள், எந்த ஆற்றின் பதொல்புவி
தட் பவப் நிமல வரலொற்மைக் கண்டுபிடிப் தற்கொக அதன் சரமளமயப் யன் டுத்தியுள்ளனர்?
அ. சிே்து 
ஆ. சட்மலஜ்
இ. மசனாப்
ஈ. பியாஸ
்
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 மடரொடூனில் அமைந்துள்ள வொடியொ இையைமல புவியியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்மதச் சொர்ந்த (WIHG)
ஆரொய்ச்சியொளர்கள், லடொக் இையைமலயில் ொய்ந்மதொடும் சிந்து நதியின் பதொல்புவி தட் பவப் நிமல
வரலொற்மைக் கண்டறிந்துள்ளனர். ‘WIHG’ என் து அறிவியல் ைற்றும் பதொழில்நுட் த்துமையின்கீழ்
இயங்கும் ஒரு தன்னொட்சி நிறுவனைொகும். வண்டல் ைற்றும் கீைல் டிவு கொரெைொக நதி நிலப் ரப்பு
உயர்ந்தம ொது ஆய்வொளர்கள் அதமன ஆய்வுபசய்துள்ளனர். அவர்களின் ஆய்வு, புவிசொர்வியல் என்ை
தமலப்பில் இதபழொன்றில் பவளியிடப் ட்டுள்ளது.

6.விண்பவளித்துமையில் இந்தியத்பதொழிற்துமைமய ஒழுங்கு

டுத்துவதற்கொக விண்பவளித்துமையின்

கீழ் அமைக்கப் ட்டுள்ள மைய மதசிய நிறுவனத்தின் ப யர் என்ன?
அ. N- ISRO
ஆ. IN-SPACe 
இ. Bharat ISRO
ஈ. New Space
 ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ள, விண்பவளித்துமையின்கீழ் வரும் ஒரு புதிய அமைப்புக்கு
‘IN-SPACe’ என்று ப யரிடப் ட்டுள்ளது. ‘Indian National Space Promotion and Authorisation Centre’
என் தன் சுருக்கந்தொன் ‘IN-SPACe’.
 தனியொர்களின் விண்பவளி பதொடர் ொன அமனத்து நடவடிக்மககமளயும் ஊக்குவிக்கும் ைற்றும்
ஒழுங்கு டுத்தும் ஒரு மைய மதசிய அமைப் ொக ‘IN-SPACe’ இருக்கும் என்று இந்திய விண்பவளி
ஆய்வு மையத்தின் தமலவர் அறிவித்துள்ளொர். இப்புதிய நிறுவனம், தனக்பகன ஒரு தமலவமரயும்
குழுமவயும் பகொண்டிருக்கும். மைலும், தன்னொட்சி முமையில் அது பசயல் டும். மூன்று முதல் ஆறு
ைொதகொலத்திற்குள் ‘IN-SPACe’ நிறுவப் டும்.

7.233 ஆண்டுகொல வரலொற்றில், மைரிமலம

ொன் கிரிக்பகட் கிளப்பின் முதல் ப ண் தமலவரொக பதரிவு

பசய்யப் ட்டுள்ளவர் யொர்?
அ. கிநளா் கானா் 
ஆ. நரச்சல் நேநோ பிளின்ட்
இ. மபட்டி வில்சன்
ஈ. நகத்ாின் ஃபிட்ஸ
் பாட்ாிக்
 இங்கிலொந்து அணியின் முன்னொள் அணித் தமலவியும், ப ண்கள் கிரிக்பகட்டுக்கொன இங்கிலொந்து
கிரிக்பகட் வொரியத்தின் தற்ம ொமதய மைலொண்மை இயக்குநருைொன கிமளர் கொனர், மைரிமலம ொன்
கிரிக்பகட் சங்கத்தின் (MCC) 233 ஆண்டுகொல வரலொற்றில் அதன் முதல் ப ண் தமலமையொக
நியமிக்கப் ட்டுள்ளொர். MCC’இன் தற்ம ொமதய தமலவரொக இருந்துவரும் இலங்மக கிரிக்பகட்
அணியின் மூத்த கிரிக்பகட் வீரரொன குைொர் சங்கக்கொரொ, ஆண்டு ப ொதுக்கூட்டத்தின்ம ொது கிமளர்
கொனமர அதன் அடுத்த தமலவரொக அறிவித்தொர். கிமளர் கொனர், கடந்த 2009’இல், MCC’இன் பகளரவ
வொழ்நொள் உறுப்பினரொக இமெக்கப் ட்டொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது.
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‘ஹரிதொ ஹரம்’ என்ை திட்டத்துடன் பதொடர்புமடய ைொநிலம் எது?

அ. ஆே்திர பிரநதசம்
ஆ. நகரளா
இ. மதலுங்கானா 
ஈ. கா்ோடகா
 ‘ஹரிதொ ஹரம்’ என் து ைரங்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகரிப் தற்கொக பதலுங்கொனொ ைொநிலத்தொல்
பசயல் டுத்தப் ட்டு வரும் ஒரு ைரக்கன்று நடும் திட்டைொகும். பதலுங்கொனொ ைொநில முதலமைச்சர்
சந்திரமசகர் ரொவ், அண்மையில், ‘ஹரிதொ ஹரம்’ திட்டத்தின் ஆைொம்கட்டப் ணிகமளத் பதொடங்கி
மவத்தொர். அவர், நர்சொபூர் நகர்ப்புை வனப்பூங்கொமவ திைந்துமவத்து, நர்சொபூர் வனப் குதியில் பசயல்
- டுத்தப் ட்டுவரும் வன ைறுைலர்ச்சி திட்டத்மதயும் ஆய்வுபசய்தொர்.

9.கொசமநொய் அறிக்மக – 2020’இல், கொசமநொமய ஒழிப்

தில் முதலிடம் பிடித்துள்ள ைொநிலம் எது?

அ. தமிழ்ோடு
ஆ. நகரளா
இ. குஜராத் 
ஈ. ஆே்திர பிரநதசம்
 ைத்திய சுகொதொரம் & குடும் நலத்துமை அமைச்சரொன Dr.ஹர்ஷ் வர்தன், பைய்நிகர் நிகழ்ச்சிபயொன்றின்
மூலம், நடப் ொண்டுக்கொன (2020) வருடொந்திர கொசமநொய் அறிக்மகமய பவளியிட்டொர். இதில், ஐம் து
இலட்சத்துக்கும் அதிகைொன ைக்கள்பதொமகபகொண்ட ப ரிய ைொநிலங்களின் பிரிவில், கொசமநொமய
ஒழிப் தில் குஜரொத் முதலிடம் வகிக்கிைது. அமதத்பதொடர்ந்து ஆந்திர பிரமதசமும் ஹிைொச்சலபிரமதசமும்
உள்ளன. சிறிய ைொநிலங்களின் பிரிவில், நொகொலொந்து ைற்றும் திரிபுரொ ஆகிய ைொநிலங்கள் சிைந்த
பசயல்திைன்பகொண்ட ைொநிலங்களொக உள்ளன.

10.குருதிக்கிமடப்ம

எளிதில் அணுகுவதற்கொக, இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கம் உருவொக்கிய திைன்ம சி

பசயலியின் ப யர் என்ன?
அ. eBloodServices 

ஆ. Blood Bharat

இ. Blood Bank

ஈ. Bharat Blood

 இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கம் உருவொக்கியுள்ள, ‘மின்னணு குருதி மசமவகள்’ திைன்ம சி பசயலிமய,
ைத்திய சுகொதொரம் ைற்றும் குடும் நலத்துமை அமைச்சர் Dr ஹர்ஷ்வர்தன் பதொடங்கிமவத்தொர். ைத்திய
சுகொதொரத்துமை அமைச்சரொனவர், இந்திய பசஞ்சிலுமவ சங்கத்தின் தமலவருைொவொர். கடந்த 2015ஆம்
ஆண்டில் பதொடங்கப் ட்ட ‘டிஜிட்டல் இந்தியொ’ திட்டத்தின்கீழ் பசயல் டும், அதிநவீன கெக்கீட்டு
மைம் ொட்டு மையத்மதச்மசர்ந்த இ-ரக்மதொஷ் குழுவினரொல் இந்தச் பசயலி உருவொக்கப் ட்டுள்ளது.
இந்தச் பசயலிமூலம், ஒரு குருதி வங்கியிலிருந்து ஒமரமநரத்தில் நொன்கு அலகு குருதி மகொரி திவு
பசய்வதுடன், 12 ைணி மநரம் கொத்திருந்தொல் குருதிமயப் ப ற்றுக்பகொள்ளலொம்.
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1.சந்தனம் மற்றும் மூங்கில் பயிரிடுதலை ஆராய்வதற்காக புதியததாரு முன்தனடுப்லபத் ததாடங்கியுள்ள
அலமப்பு எது?
அ. காதி மற்றும் கிராமப்புறத் ததாழிலக ஆணையம் 
் சந்ணதப்படுத்தல் நிறுேனம்
ஆ. ததசிய தேளாை
் ேைிகக் கூட்டணமப்பு
இ. சிறு ேிேசாயிகள் தேளாை
் ஆராய்ச்சிக் கழகம்
ஈ. இந்திய தேளாை
 சந்தன மரங்கலளயும் மூங்கில் மரங்கலளயும் வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தி தனது தசாத்துக்கலள
அதிகரிப்பதற்காக 500 சந்தன மரக்கன்றுகளும், 500 மூங்கில் கன்றுகளும், நாசிக்கில் உள்ள பயிற்சி
லமயத்தில், காதி கிராமப்புறத்ததாழில்கள் ஆலையத்தால் (KVIC) நடப்பட்டுள்ளன. சந்தன மரக்
கன்றுகள், மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழிகள் துலற அலமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் உத்தர
பிரததசம் கன்தனாஜில் உள்ள நறுமைம் & சுலவ தமம்பாட்டு லமயம் FFDC’இலிருந்து (Fragrance &
Flavour Development Centre) வாங்கப்பட்டன. மூங்கில் கன்றுகள் அஸ்ஸாமிலிருந்து வாங்கப்பட்டன.

2.அதமரிக்க

விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA அதன் தலைலமயகத்திற்கு எந்த அதமரிக்க

தபாறியியைாளரின் தபயலரச் சூட்டியுள்ளது?
அ. தமாி W. ஜாக்சன் 
ஆ. மாா்க் மூா்
இ. இராபா்ட் காி
ஈ. ணமக்தகல் தாம்சன்
 வாஷிங்டன் DC’இல் அலமந்துள்ள NASA’இன் தலைலமயகத்திற்கு தமரி W ஜாக்சன் அவர்களின்
தபயர் சூட்டப்படும் என அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA அறிவித்துள்ளது. தமரி W
ஜாக்சன், NASA’இன் முதல் ஆப்பிரிக்க-அதமரிக்க தபண் தபாறியாளராவார். NASA’இன் வலைதளத்தில்
கூறியுள்ளபடி, அவர் அந்நிறுவனத்தின் ஒதர ஒரு கறுப்பினப் தபண் ஏதராநாட்டிக்கல் தபாறியாளர்
ஆவார். 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக NASA’இல் பணியாற்றியுள்ள அவர் கடந்த 1985ஆம் ஆண்டில்
ஓய்வுதபறுவதற்கு முன்னர் 12 ததாழில்நுட்ப ஆய்வுக்கட்டுலரகலள தனித்ததா அல்ைது பிறருடன்
இலைந்ததா எழுதியுள்ளார்.

3.

COVID-19 தகாள்லளதநாய்க்கு இலடதய, “வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி”லயத் ததாடங்கியுள்ள

பன்னாட்டு அலமப்பு எது?
அ. G20 அணமப்பு
ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் அணே 
இ. உலக ேங்கி
ஈ. உலக தபாருளாதார மன்றம்
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 “வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி” என்றதவான்லற ஐ.நா அலவ ததாடங்கியுள்ளது. அண்லமயில்
இந்தியா, அந்தக் கூட்டணியின் நிறுவன உறுப்பினராக மாறியது. ஐக்கிய நாடுகள் தபாது அலவயின்
74ஆவது அமர்வின் தலைவர் டிஜ்ஜனி முகமது-பாண்தட, ஒரு முலறசாரா கூட்டத்தின்தபாது இந்தக்
கூட்டணி குறித்து அறிவித்தார். COVID-19 ததாற்றுதநாயின் விலளவுகளுக்குப் பிறகு, உைகளாவிய
தபாருளாதாரத்லத உயர்த்த, உறுப்புநாடுகளுக்கு ஒரு தளத்லத வழங்குவலத தநாக்கமாகக்தகாண்ட
“வறுலம ஒழிப்புக்கான கூட்டணி” ஜூன்.30 அன்று முலறயாக ததாடங்கப்பட்டது.

4.பன்னாட்டு கடல்சார் அலமப்பால் தகாண்டாடப்படும் மாலுமிகள் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன
அ. Seafarers are Key Workers 
ஆ. Importance of Seafarers
இ. Role of Seafarers in Economy
ஈ. Support Seafarers
 சர்வததச வணிகம் மற்றும் உைகப்தபாருளாதாரத்தில் மாலுமிகளின் பங்களிப்லப அங்கீகரிப்பதற்காக
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று, “மாலுமிகள் நாள்” தகாண்டாடப்படுகிறது. 2010ஆம் ஆண்டில்
பிலிப்லபன்ஸில் நலடதபற்ற பன்னாட்டு மாநாட்டில், ஒரு தீர்மானத்தின்மூைம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர்
2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து “மாலுமிகள் நாள்” தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. “Seafarers are Key Workers”
என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும்.

5.

1.25 தகாடி புைம்தபயர்ந்த ததாழிைாளர்களுக்கு தவலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்காக பிரம்மாண்ட

தவலைவாய்ப்புத் திட்டத்லத ததாடங்கியுள்ள மாநிைம் எது?
அ. மத்திய பிரததசம்
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. ஒடிசா
ஈ. பீகாா்
 “சுயசார்பு உத்தர பிரததசம் தவலைவாய்ப்பு இயக்கத்லத” பிரதமர் தமாடி காதைாளிக்காட்சிமூைம்
ததாடங்கிலவத்தார். இவ்வியக்கத்தின்கீழ், புைம்தபயர் ததாழிைாளர்களுக்கு தவலைவாய்ப்பு வழங்கும்
வலகயில், உள்ளூர் ததாழில்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும். COVID-19 தபரும்பரவலின்தபாது தவலை
இழந்த புைம்தபயர்ந்த ததாழிைாளர்கள் மற்றும் மாநிைத்தில் உள்ள பிற ஊழியர்கலள உள்ளடக்குவதத
இந்த இயக்கத்தின் தநாக்கமாகும். நாடு முழுவதும் 6 மாநிைங்களில் உள்ள 116 மாவட்டங்களுக்காக
ததாடங்கப்பட்ட கரீப் கல்யாண் தராஜ்கர் அபியானின் ஒருபகுதியாக இது தமற்தகாள்ளப்படும்.

6.தவறான

மருந்துப்பயன்பாடு மற்றும் சட்டத்துக்குப்புறம்பான கடத்தலுக்கு எதிரான பன்னாட்டு நாள்

(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) கலடப்பிடிக்கப்படும் தததி எது?
அ. ஜூன் 26 

ஆ. ஜூன் 27

இ. ஜூன் 28

ஈ. ஜூன் 29
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 சட்டத்துக்குப்புறம்பான மருந்துப்தபாருட்களால் சமூகத்துக்கு ஏற்படும் முக்கியப் பிரச்சலனகள் குறித்து
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று, தவறான மருந்துப்பயன்பாடு
& சட்டவிதராத கடத்தலுக்கு எதிரான உைக நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்தபாருள், “Better Knowledge for Better Care” என்பதாகும்.

7. ‘முக்கியமந்திரி மாத்ரு புஷ்டி உபார்’ என்ற திட்டத்லதத் ததாடங்கியுள்ள மாநிை அரசு எது?
அ. சத்தீ ஸ
் கா்
ஆ. திாிபுரா 
இ. பஞ்சாப்
ஈ. மகாராஷ்டிரா
 திரிபுரா மாநிை அரசானது அண்லமயில், ‘முக்கியமந்திரி மாத்ரு புஷ்டி உபார்’ என்ற புதிய திட்டத்லத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தபண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து உைவுகலள
வழங்குவதன்மூைம் தாய்-தசய் இறப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குலறபாட்லட எதிர்த்துப் தபாராடுவதத இத்
திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார லமயங்களில் கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கு
நான்கு முலற பரிதசாதலன தசய்யப்படும் என்றும் ஒவ்தவாரு தசாதலனக்குப் பிறகும் ஊட்டச்சத்து
உைவுகள் வழங்கப்படும் என்றும் அம்மாநிை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

8.

COVID-19 ததாற்றின் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான விதிமுலறகலளப் பின்பற்ற, மக்களுக்கு

உதவுவதற்காக, NITI ஆதயாக் ததாடங்கியுள்ள ஒரு புதிய பரப்புலரயின் தபயர் என்ன?
அ. Navigating the New Normal 
ஆ. Conquering COVID-19
இ. India’s New Normal
ஈ. India wins COVID-19
 அரசாங்க மதியுலரயகமான NITI ஆதயாக், ‘புதிய சாதாரைத்லத தநாக்கி’ என்ற தபயரில் ஒரு நடத்லத
மாற்ற பரப்புலரலயத் ததாடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் COVID-19 ததாற்று பரவுவலதக் கட்டுப்படுத்த,
விதிமுலறகலளப் பின்பற்ற மக்களுக்கு உதவுவதத இதன் தநாக்கமாகும். NITI ஆதயாக் தலைலம
நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் தலைலமயிைான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு 6’இன் வழிகாட்டுதலின்
கீழ் இந்தப் பரப்புலர உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முகக்கவசங்கள் அணிவது உட்பட பின்பற்ற தவண்டிய
பாதுகாப்பான நலடமுலறகளில் இது கவனம் தசலுத்துகிறது.

9. ‘Road to Tokyo’ என்ற இலையவழிக்கருவிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பன்னாட்டு அலமப்பு எது?
அ. உலக தடகள அணமப்பு 
ஆ. உலக ேில்ேித்ணத கூட்டணமப்பு
இ. பன்னாட்டு தடபிள் தடன்னிஸ
் கூட்டணமப்பு
ஈ. பன்னாட்டு பளுதூக்குதல் கூட்டணமப்பு
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 தமானாக்தகாலவச் சார்ந்த உைக தடகள அலமப்பானது அடுத்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான
தகுதிச்தசயல்பாட்லடக் கண்டறிவதற்காக, ‘Road to Tokyo’ என்றதவாரு இலையவழிக் கருவிலய
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் மாதத்தில் ஒத்திலவக்கப்பட்திருந்த தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள்,
தற்தபாது 2021 ஜூலை 23 முதல் ஆகஸ்ட் 8 வலர நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
 தகுதி முலறயானது விலளயாட்டுகளின் புதிய தததிகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது.
2021 ஜூன்.29ஆம் தததியுடன் முடிவலடயும் தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கான தகுதிகாண்
காைத்தில், ஒவ்தவாரு நிகழ்வின் நிகழ்தநர தகவலை இந்தக் கருவி வழங்கும்.

10.

“நாஷா முக்த் பாரத்: வருடாந்திர தசயல் திட்டம் (2020-21)” என்றதவான்லற அறிமுகப்படுத்தியுள்ள

மத்திய அலமச்சகம் எது?
அ. மனிதேள தமம்பாட்டு அணமச்சகம்
ஆ. சமூக நீ தி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அணமச்சகம் 
இ. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அணமச்சகம்
் கள் மற்றும் குழந்ணதகள் தமம்பாட்டு அணமச்சகம்
ஈ. தபை
 “நாஷா முக்த் பாரத்: தபாலதப்தபாருள் துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் சட்டவிதராதக் கடத்தலுக்கு எதிரான
சர்வததச தினத்லத முன்னிட்டு மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட 272 மாவட்டங்களுக்கான வருடாந்திர தசயல்
திட்டம் (2020-21)”, சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அலமச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்டது. தமலும்,
ததசிய தபாலதப்தபாருள் பயன்பாடு குலறப்பு தசயல்திட்டத்திற்கான சின்னம், முழக்கம், தபாலதப்
தபாருள் தடுப்புக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்பது காதைாளிகள் ஆகியலவயும் தவளியிடப்பட்டது.
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‘Battery Swapping Facility Quick Interchange Service (QIS)’ என்ற புதியத ொரு த ொழில்நுட்பத்த

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள எண்தெய் மற்றும் எரிவொயு நிறுவனம் எது?
் ணணய் நிறுவனம் 
அ. இந்தியன் எண
ஆ. பாரத் ணபட்ரராலியம் நிறுவனம்
் ணணய் மற்றும் இயற்கை எாிவாயு ைழைம்
இ. எண
ஈ. GAIL நிறுவனம்
 “மின்கலம் மொற்றும் வசதி & விதைவொன பரிமொற்ற சசதவ”தய சண்டிகரில் மத்திய தபட்சைொலியத்
துதற, இயற்தக வொயு மற்றும் எஃகுத்துதற அதமச்சர்

ர்சமந்திை பிை ொன் த ொடங்கிதவத் ொர்.

இந்தியன் ஆயில் சில்லதற விற்பதன நிதலயங்களில், மின்கலம் மொற்றும் வசதிமூலம், மின்சொைத்தில்
இயங்கும் வொகனங்களுக்கொன உட்கட்டதமப்தப நிறுவுவ ற்கொக பிறித ொரு நிறுவனத்துடன் இந்திய
எண்தெய் நிறுவனம் தகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந் த் த ொழில்நுட்பத்த ப் பயன்படுத்தி, மின்சனற்ற
சேைம் சமம்படுத் ப்படும், இ னொல் தசயல்படும் சேைமும் அதிகரிக்கும்.

2. “சித்திைவத

க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” அனுசரிக்கப்படும் ச தி எது?

அ. ஜூன் 26 
ஆ. ஜூன் 27
இ. ஜூன் 28
ஈ. ஜூன் 29
 “சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” ஐ.ேொ அதவயொல் ஆண்டுச ொறும்
ஜூன்.26 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு ஆ ைவொக, கடந் 1997ஆம்
ஆண்டில், ஐக்கிய ேொடுகள் தபொது அதவ, ஜூன்.26ஆம் ச திதய “சித்திைவத க்கு ஆளொனவர்களுக்கு
ஆ ைவொன பன்னொட்டு ேொள்” என அறிவித் து. சித்திைவத கதள அறசவ ஒழிக்கும் சேொக்குடன் இந்
ேொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந் 1987 ஜூன்.26 அன்று, சித்திைவத மற்றும் பிற வன்தகொடுதமகள்,
மனி ொபிமொனமற்ற / இழிவொன ண்டதனக்கு எதிைொன ஐ.ேொ தீர்மொனம் ேதடமுதறக்கு வந் து.

3. MSME மற்றும் ஜவுளித் த

ொழிற்துதறகளுக்கு உ வுவ ற்கொக, “At One Click” என்ற முன்தனடுப்தபத்

த ொடங்கியுள்ள மொநில அைசு எது?
அ. குஜராத் 
ஆ. மத்திய பிரரதசம்
இ. ஒடிசா
ஈ. ஆந்திர பிரரதசம்
 MSME மற்றும் ஜவுளித்த ொழில்களுக்கு உ வுவ ற்கொக, ‘At One Click’ என்தறொரு புதிய முயற்சிதய
குஜைொத் மொநில மு லதமச்சர் த ொடங்கியுள்ளொர்.
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 குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ை நிறுவனங்கள் மற்றும் ஜவுளித்த ொழில்களுக்கு `1,369 சகொடி மதிப்பிலொன
நி யு விதய வழங்கும் முன்தனடுப்பொகும் இது. “At One Click” என்பது குஜைொத் மொநிலத்தில் உள்ள
13,000 MSME’களுக்கு, அவர்களின் வங்கிக் கெக்குகளில் சேைடியொக நிதியு வி வழங்குவ ற்கொக
ஏற்படுத் ப்பட்ட ஓர் இதெயவழி பெவு வி முன்தனடுப்பொகும்.

4. 2023 மகளிர் FIFA உலகக்சகொப்தபதய ேடத்

வுள்ள ேொடு/கள் எது/எதவ?

அ. பிரரசில்
ஆ. ஆஸ
் திரரலியா & நியூசிலாந்து 
இ. ஜப்பான்
ஈ. அா்ணஜன்டினா
 FIFA’இன் அண்தமய அறிவிப்பின்படி, 2023ஆம் ஆண்டின் மகளிர் FIFA உலகக்சகொப்தப சபொட்டிகதள
ஆஸ்திசைலியொ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய ேொடுகள் இதெந்து ேடத்துகின்றன. 2023ஆம் ஆண்டின்
FIFA மகளிர் உலகக்சகொப்தப சபொட்டியில், மு ன்முதறயொக 32 அணிகள் பங்சகற்கவுள்ளன. சமலும்,
இது, ஆஸ்திசைலியொ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய இருேொடுகளின்

தலதமயில் இந் ப் சபொட்டிகள்

ேடத் ப்படுவது இதுசவ மு ன்முதறயொகும்.

5.அண்தமயில் மத்திய கலொச்சொை அதமச்சகத்

ொல் த ொடங்கப்பட்ட மைம்ேடு திட்டத்தின் தபயர் என்ன?

அ. ஒரு நபா் ஒரு மரம்
ஆ. சங்ைல்ப் பா்வா 
இ. ைிாீன் ரநஷன் மிஷன்
ஈ. சம்ாிதி பா்வா
 மத்திய கலொச்சொை அதமச்சைொன பிைகலொத் சிங் பசடல், ‘சங்கல்ப் பர்வொ’ என்ற மைம் ேடும் திட்டத்த
அறிவித் ொர். ேொட்டின் சுற்றுச்சூழதல சமம்படுத்துவ ற்கொக அலுவலக வளொகத்திசலொ அல்லது சவறு
எந் இடத்திசலொ ஐந்து மைக்கன்றுகதள ேடவுதசய்ய பிை மர் சமொடி அறிவித் த த் த ொடர்ந்து, இந் த்
திட்டம் ேடத் ப்படுவ ொக அதமச்சர் கூறினொர். ‘சங்கல்ப் பர்வொ’தவ 2020 ஜூன்.28 மு ல் ஜூதல.12
வதை தகொண்டொடுவ ற்கு அவ்வதமச்சகம் முடிவுதசய்துள்ளது. அ ன் அதனத்து அலுவலகங்களும்,
இதெ நிறுவனங்களும் இதில் பங்சகற்கும்.

6.

குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ேொள் தகொண்டொடப்படுகிற ச தி எது?

அ. ஜூன் 26
ஆ. ஜூன் 27 
இ. ஜூன் 28
ஈ. ஜூன் 29
 குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ேொளொனது ஒவ்சவொர் ஆண்டும் ஜூன்.27
அன்று உலகம் முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிறது. நீடித் வளர்ச்சி மற்றும் உலகப்தபொருளொ ொைத்திற்கு
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MSME’களின் பங்களிப்பு குறித்து உலக மக்களிதடசய விழிப்புெர்தவ ஏற்படுத்தும் சேொக்சகொடு
ஐ.ேொ தபொது அதவ இந்ேொதள அறிவித் து.
 UNCTAD, UNIDO உள்ளிட்ட ஐ.ேொ’இன் முகதமகள், “MSMEs: First Responders to Societal Needs”
என்ற தலப்பில் ஓர் இதெயவழிக் கருத் ைங்கிற்கு ஏற்பொடு தசய் ன.

7. “பெசமொசடி

மற்றும் சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகம்” என்ற

தலப்பில் அறிக்தகதய

தவளியிட்டுள்ள பன்னொட்டு அதமப்பு எது?
அ. UNCTAD
ஆ. UNIDO
இ. FATF 
ஈ. உலை வங்ைி
 நிதியியல் ேடவடிக்தக பணிக்குழுவொனது (FATF) “பெசமொசடி & சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி
வணிகம்” என்ற

தலப்பில்

னது மு லொவது அறிக்தகதய தவளியிட்டுள்ளது. அவ்வறிக்தகயில்,

சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகம் என்பது ஓர் “உலகளொவிய அச்சுறுத் ல்” என அந் க்குழு
விவரித்துள்ளது; அது அடிதமத் னம், சபொத ப்தபொருள் கடத் ல் மற்றும் ஆயு வர்த் கம் சபொன்ற பிற
குற்றங்களுடனும் த ொடர்புதகொண்டுள்ள ொக அவ்வறிக்தக த ரிவிக்கிறது.
 அவ்வறிக்தகயின்படி, சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகமொனது ஓைொண்டுக்கு $23 பில்லியன்
டொலர் வதை வருவொய் ஈட்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சட்டத்துக்குப்புறம்பொன வனவுயிரி வணிகத்து
-டன் த ொடர்புதடய தகொடுங்குற்றங்களுக்கு சட்டங்கதளப்பயன்படுத்துவ ற்கு சட்டத்தில் மொற்றங்கள்
அவசியம் என்பத யும் இவ்வறிக்தக எடுத்துக்கொட்டுகிறது.

8.

MSME அதமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள ஒருங்கிதெந் வழிகொட்டு ல்களின்படி, MSME’கள் இனி எந் ப்

தபயர்தகொண்டு அறியப்படும்?
அ. உத்திரயாைம்
ஆ. உதயம் 
இ. உபைாரம்
ஈ. சங்ைதன்
 MSME’கதள வதகப்படுத்துவ ற்கும் பதிவுதசய்வ ற்கும் வழிகொட்டு ல்கள் வடிவில் ஒருங்கிதெந்
ஓர் அறிவிப்தப குறு, சிறு மற்றும் ேடுத் ைத்த ொழில் நிறுவனங்களின் அதமச்சகம் தவளியிட்டுள்ளது.
புதிய வழிகொட்டு ல்களின்படி, இனி எந் தவொரு MSME’உம், ‘உ யம்’ என்று அதழக்கப்படும். இந் ச்
தசொல், ‘நிறுவனம்’ என்ப ன் அர்த் த்திற்கு தேருக்கமொக இருப்ப ொக கரு ப்படுகிறது. அ ன்படி, பதிவு
தசயல்முதறயும், இனிசமல், ‘உ யம் பதிவு’ என்சற அதழக்கப்படும்.
 குறு, சிறு, ேடுத் ைத் த ொழில்கள் பதிவு ேதடமுதற (உ யம் பதிவு) முழுவதும், இதெயவழியில்
ொள்பயன்பொடு இல்லொமல், ன்னுறுதியளிப்பின் அடிப்பதடயில் இனி சமற்தகொள்ளப்படும்.
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க்கூடிய ைத்திலொன

தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய உருவொக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது?
அ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) 
ஆ. AIIMS
இ. IIT தில்லி
ஈ. IIT ணைளைாத்தி
 இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (IISc) தபொறியொளர்கள் குழு, ‘புைொதஜக்ட் பிைொெொ’ என்ற தபயரில்
தீவிை சிகிச்தசப் பிரிவுக்கு பயன்படுத் க்கூடிய ைத்திலொன தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய (ventilator)
உருவொக்கியுள்ளது. மலிவு விதலயிலொன இச்தசயற்தக சுவொச வழங்கி, இந்தியொவில் யொரிக்கப்பட்ட
கூறுகள் அல்லது உள்ேொட்டு சந்த களில் எளிதில் கிதடக்கக்கூடிய கூறுகதள மட்டுசம பயன்படுத்தி
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 35 ேொட்களில் இச்தசயற்தக சுவொச வழங்கிதய அக்குழு உருவொக்கியுள்ளது.

10.ச

சிய உற்பத்தித்திறன் குழு என்பது எந் மத்திய அதமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் ஒரு ன்னொட்சி

மிகுந் அதமப்பொகும்?
அ. மனிதவள ரமம்பாட்டு அகமச்சைம்
ஆ. வணிைம் மற்றும் ணதாழிற்துகற அகமச்சைம் 
இ. MSME அகமச்சைம்
ஈ. திறன் ரமம்பாடு மற்றும் ணதாழில்முகனவு அகமச்சைம்
 மத்திய வணிகம் மற்றும் த ொழிற்துதற அதமச்சகத்தின் த ொழில் & உள்ேொட்டு வர்த் க சமம்பொட்டுத்
துதறயின் (DPIIT) கீழ் இயங்கும்

ன்னொட்சிதபற்ற அதமப்பொன ச சிய உற்பத்தித்திறன் குழுவின்

(National Productivity Council) 49ஆவது ஆளுதகக்குழுக் கூட்டம், ஜூன்.27 அன்று கொதனொளிவழியில்
ேதடதபற்றது. கூட்டத்திற்கு ச சிய உற்பத்தித்திறன் குழுவின் (NPC) ஆளுதகக் குழுத் தலவைொன
மத்திய த ொழில் வர்த் கத்துதற அதமச்சர் பியுஷ் சகொயல் தலதமவகித் ொர். 15 ஆண்டுகளுக்குப்
பின் இந் க் கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத் க்கது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 ‘புைட்சிக்கவி’ ‘பொசவந் ர்’ பொைதி ொசனின் ஒசை மகனும் முதுதபரும் மிழறிஞரும் விடு தலப் சபொைொட்ட
வீைருமொன ‘ மிழ்மொமணி’ மன்னர் மன்னன் என்கிற சகொபதி (92) ஜூதல.6 அன்று புதுச்சசரியில்
கொலமொனொர்.
 தசன்தன அப்பல்சலொ புசைொட்டொன் புற்றுசேொய் தமயத்திற்கு, பன்னொட்டு அங்கீகொைம் கிதடத்துள்ளது.
இந்தியொவில், இந் அங்கீகொைத்த ப்தபறும் மு ல் மருத்துவமதன என்ற தபருதமயும் கிதடத்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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