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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட Puntius

sanctus என்பது கீழ்க்காணும் எதனுடன் ததாடர்புடடயது?

அ. சிலந்தி
ஆ. ஆமை
இ. ைீ ன் 
ஈ. பாை்பு
 அண்டையில், தமிழ்நாட்டின் வேளாங்கண்ணியில், வகரளத்தின் தகால்லம்சார்ந்த கல்லூரிதயான்றின்
விலங்கியல் துடைத்தடலேர், ஒரு புதிய தேள்ளி மீனினத்டதக் கண்டறிந்தார். இச்சிறிய நன்னீர்மீன்,
‘Cyprinidae’ குடும்பத்டதச் வசர்ந்ததாகும். அதற்கு, ‘Puntius sanctus’ எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது.
அேரது ஆராய்ச்சிக்கு, அறிவியல் & ததாழில்நுட்பத்துடை நிதியுதவி தசய்துள்ளது. இப்புதிய மீன், இந்திய
விலங்கியல் ஆய்ேகத்திலும் டேக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சர்ேவதச விலங்குப் தபயரிடல் ஆடையத்தின்
உயிரியல் ேங்கியிலும் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

2. ‘Bev Q’ என்ை தபயரில், தைய்நிகரான ேரிடச வைலாண்டை தசயலிடய அறிமுகப்படுத்தவுள்ள ைாநில
அரசு எது?
அ. தைிழ்நாடு
ஆ. கேரளா 
இ. ஆந்திர பிரகதசை்
ஈ. ஒடிசா
 தகாச்சிடயச் சார்ந்த துளிர்நிறுேனம் ஃவபர்வகாடு தடக்னாலஜிஸ் உருோக்கிய ‘Bev Q’ என்னும்
தைய்நிகர் ேரிடச வைலாண்டை தசயலிக்கு, சமீபத்தில், இரண்டு நிடல வசாதடனக்குப்பிைகு கூகிள்
ஒப்புதல் அளித்தது. ைதுக்கடடகளின் ேரிடசகடள நிர்ேகிக்க இச்தசயலி தசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
ேரிடச வைலாண்டை முடை அைல்படுத்தப்படும் ேடர ைதுக்கடடகள் திைக்கப்படாது என்று வகரள
ைாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ைதுக்கடடகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு, வகரள ைாநில பானங்கள்
நிறுேனத்துடன் ஒருங்கிடைந்து இடையேழியில் இதுகுறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுேருகிைது.

3.அண்டைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘The Ickabog’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. ஜான் ேிாீன்
ஆ. J K ரரளலிங் 
இ. ைாா்ேரரட் அட்வுட்
ஈ. பில் பிமரசன்
 ஹாரி பாட்டர் புகழ் எழுத்தாளர் J K தரளலிங், அண்டையில் தனது கடதடய உலதகங்கிலும் உள்ள
குழந்டதகளுக்காக இடையத்தில் தேளியிட்டார். ‘தி இக்காபாக்’ எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ள இது, ஹாரி
பாட்டருடன் எந்தத் ததாடர்பும் இல்லாத குழந்டதகளுக்கான அேரது முதல் கடதயாகும்.
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 அண்டையில் இக்கடதக்காக உருோக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்வயக இடையதளத்தில், இந்தக்கடதயின்
அத்தியாயங்கள் ஜூடல 10 ேடர நாள்வதாறும் தேளியிடப்படும். இந்தக் கடதடய, பத்தாண்டுக்கு
முன்பு தான் எழுதியுள்ளதாகவும் ஆசிரியர் ததரிவித்துள்ளார்.

4.தநதர்லாந்டதச்

சார்ந்த உற்பத்தியாளரான எதடர்வகா BV’ஐ டகப்பற்றியுள்ள ோடடகயுந்து வசடே

நிறுேனம் எது?
அ. உரபா்
ஆ. ஓலா 
இ. லிப்ட்
ஈ. தீ தி
 இந்தியாவின் ோடடகயுந்து வசடே நிறுேனைான ஓலாவின் துடை நிறுேனைான ஓலா எலக்ட்ரிக்,
அண்டையில் தநதர்லாந்டதச் சார்ந்த அசல் கருவி உற்பத்தி நிறுேனைான எதடர்வகா BV’ஐ
டகயகப்படுத்தியது. இதன்மூலம், ஓலா எலக்ட்ரிக் உள்நாட்டு ைற்றும் உலகளாவிய பிரீமியம் மின்சார
இருசக்கர ோகனச் சந்டதயில் நுடழயவுள்ளது. ஓலா எலக்ட்ரிக் அதன் ஸ்ைார்ட் எலக்ட்ரிக் இரு சக்கர
ோகனத்டத உருோக்கவும் எதிர்ேரும் 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அதடன அறிமுகப்படுத்தவும்
எதடர்வகாவின் ேடிேடைப்பு ைற்றும் தபாறியியல் திைன்கடளப் பயன்படுத்தவுள்ளது.

5. ‘Catch Up’ என்னும் தசயலிடய அறிமுகம் தசய்துள்ள ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது?
அ. மைே்கராசாப்ட்
ஆ. கபஸ
் புே் 
இ. அகைசான்
ஈ. ஆப்பிள்
 வபஸ்புக் நிறுேனம் அண்டையில், ‘Catch Up’ என்னும் பயன்பாட்டட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது,
பயனர்கடள இலேச ததாடலவபசி அடழப்புகடள வைற்தகாள்ள அனுைதிக்கிைது. வபஸ்புக்கின்
உள்ளக ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டுக் குழுோன NPE குழுோல் உருோக்கப்பட்டுள்ள இப்பயன்பாடு,
பயனர்கடள ஒவர வநரத்தில் எட்டு வபருக்கு ேடர அடழப்புகடள வைற்தகாள்ள அனுைதிக்கிைது.
 வசடேடய ஒருங்கிடைக்க இது ததாடலவபசியில் உள்ள வபஸ்புக் கைக்டகப் பயன்படுத்துகிைது.
வசாதடன முடை வசடேயாக அதைரிக்காவில் ததாடங்கப்பட்டுள்ள இந்தச் வசடே, விடரவில் உலகம்
முழுேதும் ததாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

6.பிரதைர் ைத்ஸ்ய சம்பத வயாஜனாவின்படி, 220 இலட்சம் தைட்ரிக் டன் மீனுற்பத்திடய அடடேதற்கான
இலக்கு ஆண்டு எது?
அ. 2021–22

ஆ. 2022–23

இ. 2023–24

ஈ. 2024–25 
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 “பிரதைரின் ைத்ஸ்ய சம்பத வயாஜனா – இந்தியாவில் மீன்ேளத்துடையில் நீடித்த ைற்றும் தபாறுப்புமிக்க
ேளர்ச்சி மூலம் நீலப்புரட்சிடய உருோக்கும் திட்டம்” என்ை தடலப்பில் ைாநாட்டில் வபசிய ைத்திய மீன்
ேளத்துடை, கால்நடட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ேளத்துடை அடைச்சர் கிரிராஜ் சிங், இந்தத் திட்டத்துக்கு
வை.20 அன்று ைத்திய அடைச்சரடேக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். நாட்டில்
மீன் உற்பத்தி 2018–19’இல் 137.58 இலட்சம் தைட்ரிக் டன் என்றிருந்த நிடலயில், 2024–25’க்குள்
அடத 220 இலட்சம் டன்களாக அதிகரிக்க பிரதைரின் ைத்ஸ்ய சம்பட வயாஜ்னா திட்டமிட்டுள்ளது.
அதாேது 9% ேளர்ச்சிடய எட்ட இலக்கு நிர்ையித்துக்தகாண்டுள்ளது.
 `20,050 வகாடி முதலீட்டுடன் இந்தத்திட்டம் அைல்தசய்யப்படும். இதில் ைத்திய அரசின் பங்கு `9,407
வகாடியாகவும், ைாநில அரசுகளின் பங்கு `4,880 வகாடியாகவும், பயனாளிகளின் பங்கு `5,763
வகாடியாகவும் இருக்கும்.

7.மின் நிதிக்கழகைானது (PFC) நர்ைதா படுடக திட்டங்களுடன் (NBPCL) இடைந்து எந்த ைாநிலத்தின்
மின் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கவுள்ளது?
அ. ைத்திய பிரகதசை் 
ஆ. பீோா்
இ. ஹிைாச்சல பிரகதசை்
ஈ. உத்தரபிரகதசை்
 ைத்திய எரிசக்தி அடைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் தபாதுத்துடை நிறுேனமும் இந்தியாவின் ேங்கியல்லா
முன்னணி நிதி நிறுேனமுைான மின் நிதிக்கழகம், ைத்திய பிரவதச ைாநில அரசுக்குச் தசாந்தைான
நர்ைதா படுடக திட்டங்கள் நிறுேனத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது.
ைத்திய பிரவசசத்தில் `22,000 வகாடி ைதிப்பில் தசயல்படுத்தப்படவுள்ள 225 MW நீர்மின் திட்டங்கள்
ைற்றும் பல்வநாக்குத்திட்டங்களுக்கு நிதி ேழங்குேதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
 ைத்திய பிரவதசத்தில், 225 MW நீர்மின் திட்டங்கள் ைற்றும் மின் உபகரைங்களுக்கான 12 தபரிய
பல்வநாக்குத் திட்டங்களுக்கு NBPCL நிதியளிக்கிைது. இந்த ஒப்பந்தம்மூலம் தசயல்படுத்தப்படவுள்ள
தபரிய பல்வநாக்குத்திட்டங்களுள் பசானியா பல்வநாக்குத்திட்டம், திந்வதாரி, சிங்கி வபாரசு பல்வநாக்குத்
திட்டம், நரசிங்பூர், டரசன், தஹாசங்காபாத், சக்கர் தபஞ்ச் லிங்க் நரசிங்பூர் சிந்த்ோரா, துதி திட்டம்
சிந்த்ோரா தஹாசங்காபாத் உள்ளிட்டடே அடங்கும்.

8.இந்தியாவில் COVID–19 ததாற்றுக்கு ஆளான சிைார்களுக்கு ஆதரேளிக்க, NITI ஆவயாக் ைற்றும் வசவ்
தி சில்ட்ரனுடன் கூட்டிடைந்துள்ள பன்னாட்டு விடளயாட்டுப் தபாருள் நிறுேனம் எது?
அ. Fisher–Price
ஆ. Barbie
இ. Hot Wheels
ஈ. LEGO 
 உலகின் முன்னணி விடளயாட்டுப் தபாருட்கள் நிறுேனைான LEGO குழுைம், அண்டையில், NITI
ஆவயாக் ைற்றும் வசவ் தி சில்ட்ரனுடன் இந்தியாவில் COVID–19 ததாற்றுக்கு ஆளான குழந்டதகளுக்கு
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ஆதரேளிப்பதற்காக கூட்டிடைந்ததது. இந்தக் கூட்டிடைவின்கீழ், தபாது முடக்க வநரங்களில் 3–8
ேயது ேடரயிலான குழந்டதகளுக்கு, LEGO, ‘விடளயாட்டுேழி கற்ைல்’ முடைடய ஊக்குவிப்பதுடன்
வீட்டிலிருந்து கற்கும் முடைக்கும் ஆதரோக இருக்கும். ஒருங்கிடைந்த சிைார் வைம்பாட்டு வசடேகள்
ைற்றும் சிைார் டையங்கள்மூலம் தரைான சிைார் கல்விக்கான அணுகடல இம்முயற்சி வைம்படுத்தும்.

9.

COVID–19 ததாடர்பு தடைறிதல் தசயலியில் உள்ள குடைபாடுகடள அடடயாளம் காண்பேர்கடள

ஊக்குவிப்பதற்காக, “பிடழக்கு தேகுைதி திட்டத்டத” அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ. அரைாிே்ே ஐே்ேிய நாடுேள்
ஆ. இந்தியா 
இ. ஐே்ேியப் கபரரசு
ஈ. பிகரசில்
 COVID–19 ததாடர்பு தடைறிதல் தசயலியான, ‘ஆவராக்கிய வசது’ இந்தியாவின் ைதியுடரயகைான NITI
ஆவயாக்கால் ஒரு தபாதுேளச் தசயலியாக உருோக்கப்பட்டுள்ளது. இச்தசயலியின்மீது பல தனியுரிடை
குற்ைச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்ட பின்னர், இது இவ்ோறு ைாற்ைப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், இச்தசயலியில்
உள்ள எந்ததோரு பாதிப்டபயும் அறிவியலாளர்களால் இனங்காைவியலும். இதடன உருோக்கிய
வதசிய தகேல் டையம், இதில் உள்ள குடைபாடுகடளக் கண்டறிேேர்கடள ஊக்குவிப்பதற்காக,
“பிடழக்கு தேகுைதி – Bug Bounty” என்னுதைாரு திட்டத்டதயும் அறிவித்துள்ளது.

10.புதிய ேளர்ச்சி ேங்கியின் புதிய தடலேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்?
அ. உா்ஜித் பகடல்
ஆ. ைாா்கோஸ
் டிராய்கஜா 
இ. ேிறிஸ
் டின் லோா்ட்
ஈ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா
 பிவரசிலின் முன்னாள் துடை தபாருளாதார அடைச்சர் ைார்வகாஸ் பிராவடா டிராய்வஜா, ஷாங்காடயச்
சார்ந்த புதிய ேளர்ச்சி ேங்கியின் (NDB) புதிய தடலேராக வதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். அேர், BRICS
நாடுகளால் அடைக்கப்பட்ட பலதரப்பு நிதி நிறுேனத்தின் தடலேராக இருந்த இந்திய ேங்கியாளர் K
V கைத்துக்குப்பதிலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிதியடைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன், காதைாளிேழி நடந்த
ைாநாடுமூலம் NDB கூட்டத்தின் சிைப்பு ஆளுநர் குழு கூட்டத்தில் கலந்துதகாண்டார். ைாநாட்டின்வபாது
ைற்தைாரு இந்தியரான அனில் கிவஷாரா, NDB’இன் துடைத் தடலேராக வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நடப்பாண்டில் (2020) எவரெஸ்ட் சிகெத்தை அதடந்ை முைல் நாடு எது?
அ. நேபாளம்
ஆ. இே்தியா
இ. சீனா 
ஈ. தாய்லாே்து
 நடப்பாண்டு (2020) எவரெஸ்ட் சிகெத்தில் ஏறிய முைல் நாடாக சீனா உள்ளது. எவரெஸ்ட் சிகெத்தின்
மறு அளவீடு ரெய்வைற்கான திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்ை ஆய்வுக்குழு எவரெஸ்ட் சிகெத்திற்கு
பயணித்துள்ளது. COVID-19 ரைாற்று பெவல் காெணமாக ரபாதுவாக வெந்ை காலத்தில் நதடரபறும்
மதலயயற்றத்தை யநபாளமும் சீனாவவும் இெத்து ரெய்துள்ளன. எனயவ நடப்பாண்டில் எவரெஸ்ட்
சிகெத்தின் உச்சிதய அதடந்ை ஒயெ நாடாகவும் அணியாகவும் சீனா ஆய்வுக்குழு உள்ளது.

2. ‘PAK DA’ என்ற ரபயரில் அைன் முைல் மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை உருவாக்க
ரைாடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. இரஷ்யா 
இ. ததன் த ாாியா
ஈ. அதமாி ்

ஐ்

ிய ோடு ள்

 அெொங்க ஆைெவுதடய ெஷ்ய ரெய்தி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ெஷ்யா ைனது முைல் மதறந்திருந்து
ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை, ‘PAK DA’ என்ற ரபயரில் உருவாக்கத் ரைாடங்கியுள்ளது. இந்ை
விமானம் எதிர்வரும் ஆண்டுக்குள் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 யமலும் இது, தைப்பர்யொனிக் ஆயுைங்கள் உட்பட யமம்பட்ட ஏவுகதணகள் மற்றும் குண்டுகதள
எடுத்துச்ரெல்வைற்கு ஏதுவாக வடிவதமக்கப்படும். அரமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் (USA), ‘B2’ என்னும்
மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்திற்கு இதணயாக இது ையாரிக்கப்படும். சீனாவும்
ைனது ரொந்ை மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை, ‘சியான் H20’ என்னும் ரபயரில்
உருவாக்கும் பணியில் ைற்யபாது ஈடுபட்டுள்ளது.

3.ரடலாய்ட்டின் ஓர் அண்தமய ஆய்வின்படி, உலகளாவிய மனக்கவதலக் குறியீட்டில் (Global Anxiety
Index) முைலிடத்தில் உள்ள நாடு எது?
அ. ஸ
் தபயின்
ஆ. இத்தாலி
இ. இே்தியா 
ஈ. பிநரசில்
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 பன்னாட்டு யெதவகள் அதமப்பான ரடலாய்ட், ெமீபத்தில் ஓர் இதணயவழி குழுமத்தைப் பயன்படுத்தி
‘உலகளாவிய நுகர்யவார் மனநிதல கண்காணிப்பு’ என்ற ஓர் ஆய்விதன நடத்தியது. இந்ை ஆய்வு,
உலரகங்கிலும் உள்ள 18 வயதுக்கு யமற்பட்டவர்களிதடயய நடத்ைப்பட்டது.
 இந்ை ஆய்வின்படி, ரநருக்கடிமிக்க இக்காலத்தில், இந்திய நுகர்யவார்கள், மிகவும் மனக்கவதலக்கு
உரியவர்களாக உள்ளனர். இைன் காெணமாக, 33 மதிப்ரபண்களுடன் உலகளாவிய மனக்கவதலக்
குறியீட்டில் இந்தியா முைலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியாதவத் ரைாடர்ந்து ரமக்சியகா மற்றும் ஸ்ரபயின்
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இருப்பினும், கடந்ை யம மாைத்தில் இந்தியாவின் இம்மதிப்ரபண் படிப்படியாக
குதறந்து காணப்பட்டது.

4.உலக பசி நாள் கதடப்பிடிக்கப்படும் யைதி எது?
அ. நம 26
ஆ. நம 28 
இ. நம 30
ஈ. நம 31
 உலக பசி நாள் என்பது, ‘The Hunger’ திட்டத்தின் ஒரு முயற்சியாகும். இது, நியூயார்க்தகச் ொர்ந்ை ஓர்
அதமப்பாகும். உலரகங்கும் உள்ள பசிக்ரகாடுதமதய அறயவ ஒழிப்பதை யநாக்கமாகக் ரகாண்டு
இது உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.28 அன்று உலகம் முழுதமக்கும் உலக பசி நாள்
கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா அதவயின் அண்தமய ைெவுகளின்படி, 2015ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு
பசியால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்தக ரைாடர்ந்து அதிகரித்துவருகிறது. கடும் பசியின் ைாக்கம்
மற்றும் பசி மற்றும் வறுதமதய ஒழிப்பைற்கான தீர்வுகள் குறித்து விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவயை
உலக பசி நாளின் ைதலயாய யநாக்கமாகும்.

5. ‘Pai’ என்ற ரபயரில் ரெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பதடயிலான இயலிதய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
அதமப்பு எது?
அ. இே்திய நதசிய த ாடுப்பனவு ழ ம் 
ஆ. இே்திய உணவு ்

ழ ம்

இ. இே்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தனன வாாியம்
ஈ. இே்திய ததாழில ங் ள் கூட்டனமப்பு
 இந்தியாவில் சில்லதற ரகாடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்வு முதறகதள ரெயல்படுத்தும் இந்திய யைசிய
ரகாடுப்பனவு கழகமானது (NPCI) அண்தமயில், ‘PAi’ என்ற ரபயரில் ரெயற்தக நுண்ணறிவு (AI)
அடிப்பதடயிலான இயலிதய (chatbot) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இம்ரமய்நிகர் உைவியாளர், NPCI’இன்
முைன்தம ையாரிப்புகளான FASTag, RuPay, UPI, AePS யபான்றதவ குறித்து நிகழ்யநெ அடிப்பதடயில்
விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்தும் யநாக்கத்துடன் ரைாடங்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்கள், அந்ைக் குறிப்பிட்ட
ையாரிப்புகதளப்பற்றிய யகள்விகதள இயலியிடம் யகட்கலாம். அைற்குத்ைகுந்ை பதில்கள் இயலியால்
அனுப்பப்படும். உலகளாவிய RuPay அட்தடைாெர்களும் இவ்வியலிதய அணுகலாம்.
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6.இனப்ரபருக்க உரிதமகளுக்கான உலகளாவிய ரபண்கள் வதலயதமப்பால் யம 28 அன்று ரகாண்
-டாடப்படுகிற நாள் எது?
் ளின் உடல்ேலத்திற் ான பன்னாட்டு ேடவடி ் ன ோள் 
அ. தபண
் ள் இனப்தபரு ்
ஆ. பன்னாட்டு தபண
இ. பன்னாட்டு ம ்

உாினம ள் ோள்

ள்ததான தினம்

ஈ. பன்னாட்டு பாலின சமத்துவ ோள்
 ரபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்தக நாதள ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.28 அன்று
இனப்ரபருக்க உரிதமகளுக்கான உலகளாவிய ரபண்கள் வதலயதமப்பு (WGNRR) ரகாண்டாடு
வருகிறது. கடந்ை 1987ஆம் ஆண்டு முைல் பல்யவறு ரபண்கள் உடல்நல ஆைெவாளர்களும் அவர்களது
ெமூகங்களும் இந்ைக் ரகாண்டாட்டத்திற்கு ைதலதம ைாங்கிவருகின்றனர். யகாஸ்டாரிகாவில் நடந்ை
பன்னாட்டு ரபண்கள் உடல்நலம் குறித்ை ெந்திப்பின்யபாது, லத்தீன் அரமரிக்க மற்றும் கரீபியன் மகளிர்
உடல்நல வதலயதமப்பு, யம.28’ஐ ரபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்தக நாளாக
ரகாண்டாடுவைற்கு முன்ரமாழிந்ைது.

7.இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்ைால் அதமக்கப்பட்ட 11 உறுப்பினர்கள்ரகாண்ட வருடாந்திெ மானியம் மற்றும்
இதணவுக் குழுவின் ைதலவர் யார்?
அ. அதில் சுமாிவாலா 
ஆ. D R னசனி
இ. வா ிஷ் பத ்
ஈ. அபு நமத்தா
 இந்திய ைடகள ெம்யமளனத்தின் ைதலவர் அதில் சுமரிவாலா ைதலதமயில் 11 யபர்ரகாண்ட குழுதவ
இந்திய ஒலிம்பிக்ெங்கம் அதமத்துள்ளது. நிதித்துதறயுடன் ஒருங்கிதணந்து அைன் உறுப்பினர்களின்
வருடாந்திெ (2020-2021ஆம் ஆண்டுக்கானது) மானியம் மற்றும் இதணவுக் கட்டணத்தை மதிப்பாய்வு
ரெய்து கண்காணிப்பைற்காக இந்ைக்குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய ஆண்டுடன் ரைாடர்புதடய
நிலுதவயில் உள்ள அதனத்து சிக்கல்கள் குறித்ை அறிக்தகதயயும் IOA ைதலவருக்கு இது அனுப்பும்.

8.எந்ை மாநிலத்தின் ொதல வெதிதய யமம்படுத்துவைற்காக, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB), அண்தமயில்
இந்தியாவுடனான $177 மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்ைத்தில் தகரயழுத்திட்டது?
அ. மத்திய பிரநதசம்
ஆ. ஆே்திர பிரநதசம்
இ. ம ாராஷ்டிரா 
ஈ. நமற்கு வங் ம்
 மகாொஷ்டிொ மாநிலத்தில் முக்கிய மாவட்ட ொதலகள், மாநில ரநடுஞ்ொதலகதள யமம்படுத்ை $177
மில்லியன் அரமரிக்க டாலர் மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்ைத்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் (ADB), மத்திய
அெசும் தகரயழுத்திட்டன.
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 இந்ைத் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள கிொமங்கள் மற்றும் நகெங்களுக்கு இதடயயயான இதணப்தப
யமம்படுத்தும். இைன்மூலம் கிொமப்புற மக்கள் ெந்தைகள், யவதலவாய்ப்புக்கு மற்றும் யெதவகளுக்கு
ரெல்லமுடியும். யமம்படுத்ைப்பட்ட இயங்குதிறன், மாநிலத்தின் முக்கிய நகெங்களுக்கு ரவளியயயுள்ள
இெண்டாம் நிதல நகெங்களில் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்வாைாெ வாய்ப்புகதள விரிவுபடுத்தும். இைன்
மூலம் வருவாய் வித்தியாெங்கள் குதறயும். பன்னாட்டுத் ைெத்தைப் பின்பற்றி இந்ைச் ொதலத்திட்டம்
அதமக்கப்படுவைால், ொதலயின் பாதுகாப்பு நடவடிக்தககள் யமம்படும்.

9.மத்திய ரநகிழிப் ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் (CIPET) புதிய ரபயர் என்ன?
அ. மத்திய தபட்நரா இரசாயணங் ள் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம் 
ஆ. நதசிய தபட்நரா த மி ்

ல்ஸ
் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்

இ. நதசிய பிளாஸ
் டி ் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்
ஈ. பாரத் பிளாஸ
் டி ் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்
 மத்திய ரநகிழிப் ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப தமயம் (CIPET), மத்திய ரபட்யொ இெொயனங்கள்
ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப தமயம் (CIPET) எனப் ரபயர்மாற்றம் ரெய்யப்பட்டுள்ளது. இது, மத்திய
இெொயன மற்றும் உெத்துதற அதமச்ெகத்தின்கீழ் ரெயல்படுகிறது. இது, ரென்தனயில் அதமந்துள்ள
SIDCO ரைாழிற்யபட்தடயில் அதமந்துள்ளது மாற்றப்பட்ட இந்ைப் ரபயர், ைமிழ்நாடு ெமூகங்கள் பதிவுச்
ெட்டம், 1975’இன்கீழ் பதிவுரெய்யப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுரமாத்ை ரபட்யொ இெொயனப் பிரிவின் வளர்ச்சிக்கும்
அைாவது கல்வி, திறன்யமம்பாடு, ரைாழில்நுட்ப உைவி மற்றும் ஆொய்ச்சியில் கவனம் ரெலுத்தும்
வதகயில் ைன்தன முழுவதும் அர்ப்பணிக்கும் நிதலயில் CIPET இருக்கும்.

10.புதிய பழங்கதள இதணயவழியில் விற்பதனரெய்வைற்காக, கர்நாடக மாநில மாம்பழ வாரியத்துடன்
கூட்டிதணந்துள்ள மின்னணு-வணிகத்ைளம் எது?
அ. அநமசான்
ஆ. பிளிப் ாா்ட் 
இ. ஸ
் னாப்டீல்
ஈ. ஷாப் ் ளுஸ
்
 கர்நாடக மாநில மாம்பழ யமம்பாடு & ெந்தைப்படுத்ைல் கழகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில்
பிளிப்கார்ட் தகரயழுத்திட்டுள்ளது. இது, விவொயிகள் ைங்கள் புதிய பழங்கதள ஆன்தலனில் விற்க
உைவுகிறது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், இந்திய அஞ்ெல் தமயங்கள் விநியயாகப் பங்காளொக ரெயல்படும்.
மாம்பழ வாரியம், உழவர் உற்பத்தியாளர் அதமப்புகள், விற்பதனயாளர்கள், விவொயிகள் மற்றும்
வர்த்ைகர்கள், பிளிப்கார்ட் ைளத்தில் ைங்கதள இதணத்துக்ரகாள்வைன்மூலம் மாநிலம் முழுவதும் பல
வதகயான மாம்பழங்கதள விற்கவியலும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. “மாநில சுகாதாரப் பதிவேடு" என்னுமமாரு திட்டத்தத மதாடங்க முடிவுமெய்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. ஆந்திர பிரததசம்
இ. கா்நாடகா 
ஈ. இராஜஸ
் தான்
 கர்நாடக மாநில அரொனது அண்தமயில், “மாநில சுகாதாரப் பதிவேடு” என்று அதைக்கப்படும் இதன்
ேதகயில் முதலான ஒரு திட்டத்தத மதாடங்கவுள்ளதாக அறிவித்தது. பதிவேட்டில், மாநிலத்தில் உள்ள
அதனத்து மக்களின் சுகாதாரம் குறித்த தகேல்கதள பராமரிப்பவத இந்தத் திட்டத்தின் வநாக்கமாகும்
அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளபடி, ASHA குழுமம், ஆரம்ப சுகாதார தமயங்கள், ேருோய் மற்றும் கல்வித்
துதைொர் உறுப்பினர்கதளப் பயன்படுத்தி, அம்மாநிலத்தில் உள்ள 6.5 வகாடி மக்களின் சுகாதாரம்
குறித்த தகேல்கள் திரட்டப்படும். இந்தத் திட்டம், முதன்முதலாக, அம்மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கபல்லாபூர்
மாேட்டத்தில் பரிவொததன முதையில் மெயல்படுத்தப்படும்.

2. 2019-20ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியாவில் அதிக அந்நிய வநரடி முதலீடுகதள வமற்மகாண்ட நாடு எது?
அ. சிங்கப்பூா் 
ஆ. மமாாீசியஸ
்
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
 மதாழிலகம் மற்றும் உள்நாட்டு ேணிக வமம்பாட்டுத் துதையின் ெமீபத்திய தரவுகளின்படி, 2019-20ஆம்
ஆண்டில், இந்தியாவில் அதிக அளவு அந்நிய வநரடி முதலீடுகதள வமற்மகாண்ட நாடுகளால் $14.67
பில்லியன் அமமரிக்க டாலர் முதலீடுகளுடன் சிங்கப்பூர் முதலிடத்தில் உள்ளது. அததத்மதாடர்ந்து
மமாரீஷியஸ் மற்றும் மநதர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 2018-19ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-மார்ச்
காலகட்டத்தில் வமற்மகாள்ளப்பட்ட 4,436 வகாடி டாலர் அந்நிய வநரடி முதலீட்தடக்காட்டிலும் 201920ஆம் நிதியாண்டில் 13% அதிகமாக முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 அதன்படி, இந்தியா, கடந்த நிதியாண்டில் 4,998 வகாடி டாலர் அந்நிய வநரடி முதலீட்தட ஈர்த்துள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் வெதேத்துதையில் 785 வகாடி அமமரிக்க டாலர் முதலீடு
ஈர்க்கப்பட்டது. அததத்மதாடர்ந்து, கணினி மமன்மபாருள் மற்றும் ேன்மபாருள் துதை அதிகளவிலான
அந்நிய வநரடி முதலீட்தட ஈர்த்துள்ளது.

3.நிதி நிதலத்தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக் குழுவின் ததலேர் யார்?
அ. நிதியமமச்சா் 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி ஆளுநா்

இ. நிதிச் மசயலாளா்

ஈ. SEBI தமலவா்
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 நிதி நிதலத்தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக் குழுவின் (FSDC) 22ஆேது கூட்டத்துக்கு மத்திய நிதி மற்றும்
மபருநிறுேன விேகாரங்கள் அதமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் ததலதமதாங்கினார். அதன்ெமயம்,
நாட்டின் தற்வபாததய மபாருளாதார நிதல மற்றும் நிதி நிதலத்தன்தம குறித்து அேர் ஆய்வுமெய்தார்.
 கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் அதமக்கப்பட்ட தன்னாட்சிமிக்க ஓர் ஒழுங்குமுதை அதமப்பான நிதி நிதலத்
தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக்குழுவின் ததலேராக மத்திய நிதியதமச்ெர் உள்ளார். இந்திய ரிெர்வ்
ேங்கி ஆளுநர், நிதிச்மெயலாளர் ததலதமப் மபாருளாதார ஆவலாெகர், SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI
ஆகியேற்றின் ததலேர்கள் உள்ளிட்ட இக்குழுவின் பத்து உறுப்பினர்கள்தவிர வேறுசில தகுதியான
நபர்கதளயும் இக்குழுவில் வெர்த்துக்மகாள்ள மத்திய நிதியதமச்ெருக்கு அதிகாரமுண்டு.

4.ஆதார்

எண் அடிப்பதடயிலான e-KYC’ஐப் பயன்படுத்தும் எந்த நிகழ்வநர ேெதிதய நிதியதமச்ெர்

மதாடங்கிதேத்துள்ளார்?
அ. உடனடி டிமாட் கணக்கு
் (PAN) 
ஆ. உடனடி நிரந்தரக் கணக்கு எண
இ. உடனடி கடவுச்சீ ட்டு
ஈ. உடனடி உத்தயாக் ஆதாா்
 மத்திய நிதிநிதல அறிக்தகயில் மெய்யப்பட்ட அறிவிப்தபத்மதாடர்ந்து, உடனடியாக நிரந்தரக் கணக்கு
எண்தண (நிகழ்வநரத்தில்) ஒதுக்கும் ேெதிதய மத்திய நிதியதமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் முதைப்படி
மதாடங்கிதேத்தார். ஆதார் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இதணக்கப்பட்ட அதலவபசி எண்தண
தேத்திருக்கும் நிரந்தரக் கணக்கு எண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த ேெதி தற்வபாது கிதடக்கும்.
காகிதமிலா முதையில் மெய்யப்படும் இந்த ஒதுக்கீடுமூலம், மின்-நிரந்தக் கணக்கு எண் விண்ணப்பதா
-ரர்களுக்கு இலேெமாக ேைங்கப்படும்.
 இதன் ‘மாதிரிப்பதிப்பு’ வொததன முதையில் ேருமான ேரித்துதையின் e-தாக்கல் இதணயதளத்தில்
2020 பிப்.12 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. அன்றுமுதல், மேறும் பத்து நிமிடங்களுக்குள்ளாக நிரந்தரக்
கணக்கு எண்கள் உடனடியாக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுேருகின்ைன.

5.ெமீபத்தில்,

காமணாளிேழியில், ‘ஏற்றுமதிகள் குறித்த டிஜிட்டல் உச்சிமாநாட்தட’ ஏற்பாடு மெய்திருந்த

இந்திய ெங்கம் எது?
அ. FICCI

ஆ. CII 

இ. NASSCOM

ஈ. FCI

 இந்திய மதாழிற்துதை கூட்டதமப்பால் (CII) ஏற்பாடு மெய்யப்பட்டிருந்த ஏற்றுமதிகள் குறித்த டிஜிட்டல்
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய ேணிகம் மற்றும் மதாழிற்துதை அதமச்ெர் பியூஷ் வகாயல் பங்வகற்ைார்.
காமணாளிேழிமூலம் உதரயாற்றிய அேர், ஜூன் மாதத்தில் ஏற்றுமதியில் 8-10 ெதவீதம் ேதர ெரிவு
இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக கூறினார். ஏப்ரல் மாதத்தில், முப்பதில் 28 முக்கிய தயாரிப்புகளின்
ஏற்றுமதி, 99 ெதவீதம் ேதர மபரும் ெரிதேக்கண்டதாகவும் அேர் அப்வபாது மதரிவித்தார்.
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6.நடப்பாண்டு (2020) ேரும் உலக மாதவிடாய் சுகாதார நாளுக்கான கருப்மபாருள் என்ன?
அ. Healthy Menstruation
ஆ. Periods in Pandemic 
இ. Menstrual Hygiene Management
ஈ. Access to safe menstruation
 ஒவ்வோர் ஆண்டும் வம.28ஆம் வததியன்று உலகம் முழுதமக்கும் உலக மாதவிடாய் சுகாதார நாள்
மகாண்டாடப்படுகிைது. இது, WASH United என்ை மஜர்மனிதயச் ொர்ந்த ஓர் அரசு ொரா அதமப்பால்
மதாடங்கப்பட்ட ஒரு சிைப்பு நாளாகும். “Periods in Pandemic” என்பது நடப்பாண்டு (2020) ேரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்மபாருளாகும். பாதுகாப்பான மாதவிடாய் நதடமுதைகள் மற்றும் உடல்நலோழ்வு
வமலாண்தம குறித்து விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக பல்வேறு அரொங்க நிறுேனங்கள், தனி
நபர்கள், இலாப வநாக்கற்ைேர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் இந்நாளில் ஒன்றிதணகின்ைன.

7. ‘Collab’ என்ை குறுவிதெக் காமணாளிப் பயன்பாட்தட (short music video) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பிரபல
மதாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது?
அ. அதமசான்
ஆ. தபஸ
் புக் 
இ. மமக்தராசாப்ட்
ஈ. கூகிள்
 வபஸ்புக் நிறுேனமனது அண்தமயில், ‘Collab’ என்ை வொததன ேடிவிலிருக்கும் குறுவிதெக்
காமணாளிப் பயன்பாட்தட அறிமுகம் மெய்தது. ‘Collab’ பயன்பாட்தடப் பயன்படுத்தி உருோக்கப்படும்
காமணாளிகதள இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வபஸ்புக் கததகள் உள்ளிட்ட தளங்களில் மேளியிடலாம்.
வபஸ்புக்கின் NPE அணிகளின் ஆராய்ச்சிக் குழு இந்தப் பயன்பாட்தட உருோக்கியுள்ளது. முன்னதாக,
இந்தக் குழு, ‘CatchUp’ மற்றும் ‘Hobbi’ உள்ளிட்ட வேறுசில பயன்பாடுகதளயும் உருோக்கியிருந்தது.

8.மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக UNICEF வதர்ந்மதடுத்துள்ள இந்திய
ஆளுதம யார்?
அ. பிாியங்கா தசாப்ரா
ஆ. P V சிந்து
இ. மானுஷி சில்லா் 
ஈ. ஸ
் மிருதி மந்தனா
 2017ஆம் ஆண்டில், ‘மிஸ் வேர்ல்ட்’ பட்டத்தத மேன்ை மானுஷி சில்லர், மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த
விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக ஐ.நா குைந்ததகள் நிதியத்துடன் (UNICEF) தகவகார்த்துள்ளார்.
மானுஷி, ‘ெக்தி திட்டம்’ என்ை மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த ஒரு முன்மனடுப்தப நடத்தி ேருகிைார்.
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 இந்தக்கூட்டாண்தமமூலம், மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்து சிறுமிகளுக்கு அறிவுறுத்துேதற்கும்,
நலோழ்வு ேெதிகதள உருோக்குேதற்குமான முயற்சிகதள அேர் ஊக்குவிப்பார். உலக மாதவிடாய்
சுகாதார நாளான வம.28 அன்று, UNICEF நடத்திய ‘மரட் டாட் ெோலிலும்’ அேர் பங்வகற்ைார்.

9.இந்தியாவின் எந்த முதன்தம தகேல் மதாழில்நுட்ப நிறுேனத்தின் வமலாண்தம இயக்குநர் மற்றும்
ததலதமச் மெயலதிகாரியாக பிரபல நிர்ோகி தியரி மடலாவபார்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ
்
ஆ. விப்தரா 
இ. இன்தபாசிஸ
்
ஈ. HCL
 இந்தியாவின் முன்னணி தகேல் மதாழில்நுட்ப நிறுேனமான விப்வரா, அதன் புதிய ததலதமச் மெயல்
அதிகாரி & வமலாண்தம இயக்குநராக தியரி மடலாவபார்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
விப்வராவின் தற்வபாததய ததலேராக இருந்துேரும் அபிதாலி நீமுச்ோலாவுக்கு மாற்ைாக தியரி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியமனத்திற்கு முன்னர், தியரி மடலாவபார்வட காப்மஜமினியுடன் மதாடர்பு
மகாண்டிருந்தார். அங்கு, ததலதம இயக்க அதிகாரி, குழு நிர்ோக ோரியத்தின் உறுப்பினர் உட்பட
பல பாத்திரங்கதள அேர் ேகித்தார். இந்திய நிறுேனங்களால் மெய்யப்பட்ட முதல் இந்தியர் அல்லாத
ததலதமப் மபாறுப்பு நியமனம் இதுோகும்.

10. G7 அதமப்பின் மெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) குழுவில் கதடசியாக இதணந்த G7 உறுப்பு நாடு எது?
அ. கனடா
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஐக்கியப் தபரரசு
ஈ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
 மெயற்தக நுண்ணறிதேப் பயன்படுத்த மநறிமுதை ேழிகாட்டுதல்கதள அதமக்கும் பன்னாட்டுக்
குழுோன G7 மெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) குழுவில் அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA) அண்தமயில்
இதணந்தது. மேள்தள மாளிதக அறிவிப்பின்படி, மதாழில்நுட்பங்கதளப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டு
சுதந்திரத்ததக் வகள்விக்குறியாக்கும் சீனத்தின் நடேடிக்தககளுக்கு எதிராக இது உள்ளது.
 மெயற்தக நுண்ணறிதே தழுவுேதற்கு ேழிகாட்டும் இந்தப் பன்னாட்டுக் குழுதே முதலில் பிரான்ஸ்
மற்றும் கனடா ததலேர்கள் முன்மமாழிந்தனர். ஆனால், அப்வபாது இதில் இதணேதற்கு அமமரிக்க
அதிபர் டிரம்ப் மறுத்தார். தற்வபாது இக்குழுவில் இதணந்த கதடசி நாடாக அமமரிக்கா உள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு ஐ.நா அமைதிகாப்பபார் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Women in Peacekeeping: A Key to Peace 
ஆ. Honouring Peacekeeping
இ. Women, Peace and Security
ஈ. Risk of COVID-19 in peacekeeping
 அமைதிகாக்கும் பமடயினரின் பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி பசலுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் பை.29
அன்று பன்னாட்டு ஐ.நா அமைதிகாப்பபார் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. “Women in Peacekeeping: A
Key to Peace” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். பபண்கள்,
அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்பு பதாடர்பான ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்ைானம், 1325 நிமறபவற்றப்பட்ட
இருபதாம் ஆண்டு நிமறமவயும் நடப்பாண்டு (2020) குறிக்கிறது. கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு முதல்,
தங்கள் பசமவயின்பபாது உயிரிழந்த 3,900’க்கும் பைற்பட்ட ஐ.நா அமைதிகாக்கும் பமடயினமை
ஐக்கிய நாடுகள அமவ பகளைவித்து வருகிறது.

2.திறன்வாய்ந்த

புலம்பபயர்ந்த பதாழிலாளர்களுக்காக, ‘பைாஜ்கார் பசது’ என்றபவாரு திட்டத்மதத்

பதாடங்கியுள்ள ைாநில அைசு எது?
அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. மத்திய பிரததசம் 
இ. உத்தரபிரததசம்
ஈ. ஒடிசா
 பசாந்த ைாநிலத்திற்குத் திரும்பிய திறன்மிகு பதாழிலாளர்களுக்கு பவமலவாய்ப்பு வழங்கும் பநாக்கில்
ைத்திய பிைபதச ைாநில அைசு, அண்மையில், ‘பைாஜ்கார் பசது’ என்றபவாரு புதிய திட்டத்மத அறிமுகம்
பசய்துள்ளது. இதற்காக, பிற ைாநில பதாழிலகங்களில் பணிபுரிந்த திறன்மிகு பதாழிலாளர்கமள அைசு
கணக்பகடுத்து வருகிறது. பைலும், பதாழிற்சாமலகளின் உரிமையாளர்கள் ைற்றும் சாமல & பாலம்
கட்டுைானம் பபான்ற உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுடன் பதாடர்புமடய ஒப்பந்தக்காைர்கமளயும்
இதற்காக அம்ைாநில அைசாங்கம் பதாடர்புபகாள்ளும்.

3.பழங்குடியினர் நலத்துமற அமைச்சகத்தால் குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலப் பட்டியலில் எத்தமன சிறிய
இைக வன உற்பத்திப் பபாருட்கள் கூடுதலாக பசர்க்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 25
ஆ. 35
இ. 23 
ஈ. 33
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 வனப்பகுதியில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சிறிய இைகப் பபாருள்கமள, குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலயின்
மூலைாக விற்பமன பசய்யும் முமறமய கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் ைத்திய அைசு பகாண்டுவந்தது. இத்
திட்டத்தின்கீழ் கூடுதலாக 23 வன உற்பத்தி சிறிய இைகப் பபாருட்கமள குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலப்
பட்டியலில் பசர்ப்பமதப் பழங்குடியினர் நலத்துமற அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த முடிவின்மூலம்
விற்பமனக்கு வரும் வனப்பகுதியில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சிறிய இைகப்பபாருட்களின் எண்ணிக்மக
ஐம்பதிலிருந்து எழுபத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது.

4. “அக்னிபிைஸ்தா” என்ற ஏவுகமண பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நகைம் எது?
அ. ககாச்சின்
ஆ. மும்பப
இ. விசாகப்பட்டினம் 
ஈ. அகமதாபாத்
 INS கலிங்காவில், “அக்னிபிைஸ்தா” என்னும் ஏவுகமணப் பூங்காவுக்கு கட்டமள அதிகாரி இைாபேஷ்
பதப்நாத் அடிக்கல் நாட்டினார்.
 சூரிய ஆற்றமல பைம்படுத்த பவண்டும் என்ற இந்திய அைசின் முன்பனடுப்புகமள கவனத்தில்
பகாண்டும், பதசிய சூரிய மின்னாற்றல் இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக 2022’க்குள் 100 GW சூரிய மின்
ஆற்றமல உற்பத்திபசய்யும் இலக்மக அமடயும் குறிக்பகாமள கவனத்தில்பகாண்டும் INS கலிங்கா
-வில் இைண்டு MW சூரிய ஒளிமின்னழுத்த உற்பத்திப்பிரிமவ விசாகப்பட்டினத்தில் துமண அட்மிைல்
அதுல் குைார் மேன் பதாடங்கிமவத்தார். கிழக்கு கப்பற்பமடப் பிரிவில் உள்ள உற்பத்திப் பிரிவுகளில்
இதுபவ மிகப்பபரிய உற்பத்திப்பிரிவாகும். இதன் ைதிப்பீட்டு ஆயுட்காலம் 25 ஆண்டுகளாகும்.

5.பதசிய வாழ்க்மகத் பதாழில் பசமவ தளத்தில், “வாழ்க்மகத் பதாழில் திறன் பயிற்சி”மயத் பதாடங்க,
எந்த நிறுவனத்துடன் ைத்திய பதாழிலாளர் & பவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம் கூட்டிமணந்துள்ளது?
அ. லாா்சன் & டூப்தரா
ஆ. TCS iON 
இ. இன்தபாசிஸ
்
ஈ. அகசஞ்சா்
 பதிவுபசய்த பவமலபதடுபவாருக்காக, ைத்திய பதாழிலாளர் நலன் & பவமலவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின்
கீழ் இயங்கும் பதசிய வாழ்க்மகத்பதாழில் பசமவத்திட்டைானது TCS iON Digital Learning அமைப்புடன்
இமணந்து இலவச ஆன்மலன், “வாழ்க்மகத்பதாழில் பயிற்சி”மயத் பதாடங்கியுள்ளது. இன்மறய
சூழலில் பதாழிற்துமற விரும்பக்கூடிய திறமைகமள இந்தப்படிப்பு அளிக்கும். பைன்திறன் குறித்த இப்
பயிற்சி, பபருவணிக நமடமுமறகளுடனான கற்பவர்களின் ஆளுமை பைம்பாட்மட அதிகரிப்பது,
பயனுள்ள விளக்கவுமை ஆகியவற்றுடன் இதை பதமவயான பைன்திறன்கமள வளர்த்துக்பகாள்ள
உதவும். அமனத்துப் பயிற்சிகளும் ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் பதசிய வாழ்க்மகப்பணி முன்பனற்ற
பசமவத்திட்டம் (National Career Service Project - NCS) தளத்தில் கிமடக்கும்.
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ஜிபயாகிைாபிக் அமலவரிமசயானது ைத்திய குடிநீர் அமைச்சகத்துடன் இமணந்து, எந்த

அைசுத்திட்டம்பற்றிய ஒரு விளக்கப்படத்மத பவளியிட்டுள்ளது?
அ. தூய்பம இந்தியா இயக்கம் 
ஆ. பாதகாப்பான இமயமபல திட்டம்
இ. பசுபம திறன் தமம்பாட்டு திட்டம்
ஈ. ததசிய தூய்பமயான காற்று திட்டம்
 பநஷனல் ஜிபயாகிைாபிக் அமலவரிமசயானது ைத்திய குடிநீர் ைற்றும் நலத்துமற அமைச்சகத்துடன்
இமணந்து, ‘தூய்மை இந்தியா: இந்தியாவின் சுகாதாைப்புைட்சி’ என்ற படத்மத பவளியிட்டுள்ளது. இப்
படம், அண்மையில், இந்திய குடியைசுத்தமலவருக்கான சிறப்புத் திமையிடலிலும், பநட் ஜிபயா அமல
வரிமசயிலும் திமையிடப்பட்டது. இப்படம், தூய்மை இந்தியா இயக்க கிைாமீனின் யூடியூப் பசனலிலும்
கிமடக்கிறது. பல்பவறு ‘தூய்மை தூதர்கள்’, இத்திமைப்படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள திட்டத்துடனான
தங்கள் பதாடர்மபப் பகிர்ந்துபகாண்டுள்ளார்கள்.

7.முந்மதய 2019-20ஆம் நிதியாண்டில், பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் உண்மையான
நிதிப்பற்றாக்குமற சதவீதம் என்ன?
அ. 3.8%
ஆ. 4.0%
இ. 4.25%

4.59%

ஈ. 4.59% 
 தமலமை கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் தைவின்படி, 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் பைாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் நிதிப்பற்றாக்குமற 4.59 சதவீதைாக உள்ளது. இது, 3.8 சதவீதைாக இருக்கும் என கடந்த
பிப்ைவரி ைாதத்தில் ைதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. நிதிப் பற்றாக்குமற என்பது அைசாங்கத்தின் வருவாய் ைற்றும்
பசலவினங்களுக்கு இமடயிலான இமடபவளியாகும். இருப்பினும், பைாத்த வைவுபசலவுத்திட்டத்தின்
ைதிப்பீடு, பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.5 சதவீதைாகும். வைவுபசலவுத்திட்ட ைதிப்பீட்மடவிட 0.5%
அதிக பற்றாக்குமறமய ஈடுகட்ட, நிதிப்பபாறுப்பு ைற்றும் வைவுபசலவுத்திட்ட பைலாண்மைச் சட்டத்தின்
விடுபடு பிரிமவ ைத்திய நிதியமைச்சர் பசயல்படுத்தியுள்ளார்.

8. COVID-19 பதாற்றுபநாய்க்கு இமடயில், இைகசிய வாக்களிப்மபக்பகாண்ட தனது பதர்தல்களில் புதிய
வாக்களிப்பு நமடமுமறமய பின்பற்றியுள்ள பன்னாட்டு அமைப்பு எது?
அ. ஐதராப்பிய ஒன்றியம்
ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் 
இ. உலக நலவாழ்வு அபமப்பு
் டிக் ஒப்பந்த அபமப்பு
ஈ. வட அட்லாண
 பாதுகாப்புக்கவுன்சிலின் புதிய உறுப்பினர்கமளத் பதர்ந்பதடுப்பதற்காக, ஒரு புதுவிதைான வாக்களிப்பு
நமடமுமறமய ஐக்கிய நாடுகள் பபாது அமவ அண்மையில் ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது.
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 பபைளவில் கூட்டம் கூடுவமத தவிர்க்கவும் COVID-19 பதாற்றின்பபாதான சமூக விலகமல உறுதி
பசய்வதுவுபை இம்ைாற்றத்திற்கான காைணைாகும். வழக்கைாக, ஐ.நா. தமலமையகத்தில் குதிமை லாட
வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டசமப அமறயில் சட்டசமப கூடுகிறது. ஆனால் தற்பபாது, 193 ஐ.நா.
உறுப்பு நாடுகளின் தூதர்களும் முன்னபை தீர்ைானிக்கப்பட்ட இடத்திலும் பநைத்திலும் இைகசிய
வாக்குகமள பசலுத்துவார்கள்.

9.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக புமகயிமல ஒழிப்பு நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Tobacco: deadly in any form or disguise
ஆ. Tobacco – a threat to development
இ. Tobacco kills, don’t be duped
ஈ. Protecting Youth 
 உலகளாவிய புமகயிமல நுகர்விமன 24 ைணிபநை காலத்திற்கு தவிர்ப்பமத ஊக்குவிக்கும்
பபாருட்டு, ஒவ்பவார் ஆண்டும் பை.31 அன்று உலக புமகயிமல ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
புமகப்பிடிப்பதனால் ஏற்படும் எதிர்ைமற உடல்நலச்சீர்பகடு விமளவுகளால் தற்பபாது உலபகங்கிலும்
கிட்டத்தட்ட ஆறு மில்லியனுக்கும் அதிகைாபனார் ைைணிக்கின்றனர். இதில் ஆறு இலட்சத்திற்கும்
பைற்பட்படார் புமகப்பவர்களின் அருகில் இருப்பதாபலபய பநாய்த்தாக்கத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்.
‘Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use’ என்பது
நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

10. COVID-19 பதாற்றுபநாமய

முமறயாகக் மகயாளவில்மல எனக் குற்றஞ்சாட்டி, உலக நலவாழ்வு

அமைப்புடனான (WHO) உறமவ முறித்துக்பகாண்டுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஐக்கியப் தபரரசு
ஈ. அகமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
 COVID-19 பதாற்றுபநாமய முமறயாகக் மகயாளவில்மல எனக் குற்றஞ்சாட்டி, உலக நலவாழ்வு
அமைப்புடனான (WHO) உறமவ முறித்துக்பகாள்ளப்பபாவதாக அபைரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிைம்ப்
அண்மையில் அறிவித்தார். COVID-19 பதாற்றுபநாயால் உலபகங்கிலும் ஏற்பட்ட ைைணங்கள் ைற்றும்
இழப்புகளுக்கு WHO ைற்றும் சீனாமவ டிைம்ப் குற்றஞ்சாட்டிவருகிறார்.
 WHO’க்கு அபைரிக்கா வழங்கும் நிதியானது, இனி, ைற்ற பன்னாட்டு பபாதுநல நிறுவனங்களுக்கு
திருப்பிவிடப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். சில குறிப்பிட்ட சீன நாட்டினர், அபைரிக்காவுக்குள்
நுமழவமத ைறுப்பதற்கான வழிமுமறகமளயும் அவர் அப்பபாது பவளியிட்டார். அபைரிக்காவில், சீன
நாட்டின் முதலீடுகளுக்கு எதிைான விதிமுமறகமளயும் அவர் கடுமையாக்கியுள்ளார்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.ஆண்டுத

ோறும் வெளியிடப்படும், அதிக சம்பளம் ெோங்கும் விளளயோட்டு ஆளுளைகளுக்கோன தபோர்ப்ஸ்

ரெரிளசயில், மு லிடத்ள ப் பிடித் விளளயோட்டு ஆளுளை யோர்?
அ. கிறிஸ
் டியானனா ர ானால்ன ா
ஆ. லினயானல் ரெஸ
் ஸி
இ. வி ா ் னகாலி
ஈ. ன ாஜா் ரெ

ா் 

 ஆண்டுத ோறும் வெளியிடப்படும் அதிக சம்பளம்ெோங்கும் விளளயோட்டு ஆளுளைகளுக்கோன தபோர்ப்ஸ்
ரெரிளசயில், சுவிஸ் வடன்னிஸ் வீரர் தரோஜர் வபடரர் மு லிடத்ள ப் பிடித்துள்ளோர். அவ்வி ழின்
கூற்றுப்படி, வபடரரின் வைோத் ெருெோய் $106.3 மில்லியன் அவைரிக்க டோலர்கள் ஆகும். அெர் இருபது
கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டங்களள வென்றுள்ளோர். அ ன் பரிசுத்வ ோளக ைட்டும் அெருக்கு $6.3 மில்லியன்
அவைரிக்க டோலர்களள ஈட்டித் ந்துள்ளது.
 அெளரத்வ ோடர்ந்து கிறிஸ்டியோதனோ வரோனோல்தடோ இரண்டோமிடத்திலும், லிதயோனல் வைஸ்ஸி ைற்றும்
வெய்ைர் ஆகிதயோர் முளைதய மூன்ைோம் ைற்றும் ெோன்கோமிடத்திலும் உள்ளனர். ெதெோமி ஒசோகோ
ைற்றும் வசரீனோ வில்லியம்ஸ் ஆகிதயோர் பட்டியலின் மு ல் 100 இடங்களுக்குள் இடம்வபற்றுள்ள
வீரோங்களனகளோக உள்ளனர்.

2.ஜல் ஜீென்

இயக்கத்ள

எந் ைோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரத சத்தில் வசயல்படுத்துெ ற்கு ைத்திய

அரசு `445 தகோடிளய ஒதுக்கியுள்ளது?
அ. ஜெ்மு & காஷ்ெீ ா்
ஆ. சத்தீ ஸ
் கா் 
இ. உத்த ெி னதசெ்
ஈ. ஒடிசா
 சத்தீஸ்கர் ைோநில அரசு

ங்களது 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கோன வசயல்திட்டத்ள

ைத்திய ஜல் சக்தி

அளைச்சகத்தின் பரிசீலளனக்கும், அனுைதிக்குைோக சைர்ப்பித்துள்ளது. ெரும் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள்
ஊரகப்பகுதிகளில் உள்ள ஒவ்வெோரு குடும்பத்துக்கும் நீண்டகோல அடிப்பளடயில் குறிப்பிட்ட ரத்தில்
தபோதுைோன அளவில் குடிநீளர ெழங்கதெண்டும் என்ை குறிக்தகோளுடன் ஜல்சக்தி அளைச்சகைோனது
ஜல் ஜீென் இயக்கத்ள த் வ ோடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டத்துக்கோக `3.60 இலட்சம் தகோடி ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
 இந் த் திட்டம், ைோநிலத்தில் உள்ள 20 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு குடிநீர்க் குழோய் இளைப்பு

ர

திட்டமிட்டுள்ளது. இந் ைோநிலத்தில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்குள் ஜல் ஜீென் இயக்கத்ள அைல்படுத்
இந்திய அரசு `445 தகோடிளய அனுைதித்துள்ளது. சத்தீஸ்கர் ைோநிலத்துக்கு திரும்பிய புலம்வபயர்ந்
வ ோழிலோளர்கள், நீர் ெழங்கல் வ ோடர்போன பணிகளில் ஈடுபடுத் ப்படுெோர்கள்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ளலளைப்ப விளய ளெத்திருக்கும் ெோடும் அண்ளையில் BRICS

ெரித்துளைத் ளலெர்களின் கூட்டத்ள ெடத்திய ெோடும் எது?
அ. ெின சில்
ஆ. இ ஷ்யா 
இ. சீனா
ஈ. ரதன் ஆெ்ெிாிக்கா
 பிதரசில் (B), இரஷ்யோ (R), இந்தியோ (I), சீனோ (C), வ ன்னோப்பிரிக்கோ (S) ஆகிய ெோடுகளள உள்ளடக்கிய
BRICS அளைப்பின் ெரித்துளைத் ளலெர்களின் கூட்டத்ள , ற்தபோது அ ன் ளலளைப் ப விளய
ெகித்துெரும் இரஷ்யோ ெடத்தியது. இந் க் கூட்டம், ைோஸ்தகோவில் ெளடவபறுெ ோக இருந் து. ஆனோல்
COVID-19 வ ோற்ளை முன்னிட்டு, இது கோவைோளிக்கோட்சிமூலம் ெடந் து. இந் க் கூட்டத்தில் இந்தியோ
சோர்பில், ைத்திய அரசின் நிதித்துளை வசயலோளர் Dr அஜய்பூஷன் போண்தட கலந்துவகோண்டோர். ெரி
விஷயங்களில் ஒத்துளழப்பின் கூறுகளள ஆரோய்ெ ற்கோன சோத்தியங்கள் ைற்றும் ெரி அதிகோரிகளின்
தீர்வுவைோழிகள் ஆகியளெ இ ன்சையம் விெோதிக்கப்பட்டன.

4. சமூக விலகளல உறுதிவசய்ய ைக்களுக்கு உ

வுெ ற்கோக, ‘Sodar’ என்ை புதிய வசயலிளய அறிமுகம்

வசய்துள்ள வ ோழில்நுட்ப நிறுெனம் எது?
அ. னெஸ
் ெுக்
ஆ. அனெசான்
இ. கூகுள் 
ஈ. ஆெ்ெிள்
 சமூக இளடவெளிளய களடப்பிடிக்க வபோதுைக்களுக்கு உ வுெ ற்கோக முன்னணி வ ோழில்நுட்ப
நிறுெனைோன கூகுள், ‘தசோடோர்’ என்னும் புதிய வசயலிளய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் ச்வசயலி
மிளக வைய்ம்ளை (Augmented Reality) என்னும் ெசதிளய பயன்படுத்தி இயங்குகிைது. இந் அம்சம்,
பயனரின் ஆண்ட்ரோய்டு திைன்தபசி நிழற்படக்கருவிகளில் ஒன்றிளைந்து இயங்குகிைது.
 இந் அம்சத்திளன இயக்கியதும், பயனர்களள இது ஒரு ெட்டத்தில் நிறுத்துகிைது. திைன்தபசியிளன
ளெத்துக்வகோண்டு ெடக்கும்தபோது, பயனர்களுக்கு ஏத னும் இளடயூறு ஏற்படுைோனோல், திளரயில்
அ ற்கோன எச்சரிக்ளக கெல் வ ரியும். முன்ன ோக, ஐ.ெோ. வ ோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ஆய்ெகங்கள்,
புளூடூத் சமிக்ளைளயப் பயன்படுத்தி இயங்கும் ஓர் இலெச சமூக இளடவெளி பயன்போட்ளட, ‘1point5’
என்ை வபயரில் வெளியிட்டிருந் து.

5.ெடப்போண்டில் தகரளோவில் வசயல்படுத்
அ. ஊ ்

ச்சத்துெிகுந்த உணவு

இ. நீ ா்ெ்ொதுகாெ்ெு

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ப்படவுள்ள K-FON திட்டத்துடன் வ ோடர்புளடய துளை எது?

ஆ. இணணய அணுகல் 
் ரவளி அறிவியல்
ஈ. விண
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 தகரள நுண்ணிளழ ஒளியிய ெளலயளைப்புத் திட்டைோனது (Kerala - Fibre Optic Network) 2020
டிசம்பருக்குள் வ ோடங்கப்படும் என்று தகரள ைோநில மு லளைச்சர் பினரோயி விஜயன் அறிவித்துள்ளோர்.
ஏளழ ைக்களுக்கும் பிைருக்கும் ைலிவு விளலயில் இலெச இளைய ெசதிளய ெழங்குெத `1,500
தகோடி ைதிப்பிலோன இத்திட்டத்தின் தெோக்கைோகும். இள தகரளைோநில IT உட்கட்டளைப்பு நிறுெனமும்
தகரள ைோநில மின்சோர ெோரியமும் வசயல்படுத்துகின்ைன. தகரள ைோநில மின்சோர ெோரியத்தின் மின்
கம்பங்களளப்பயன்படுத்தி, ைோநிலம் முழுெதும் ஒளியிளழ ெடங்கள் பதிக்கப்படவுள்ளன.

6.பரப்பளவில் இந்தியோவின் மிகச்சிறிய ைோநிலமும் தை 30 அன்று அ

ன் ைோநில ெோளளக் வகோண்டோடும்

ைோநிலமும் எது?
அ. னகாவா 
ஆ. சிக்கிெ்
இ. திாிெு ா
ஈ. னெகாலயா
 தகோெோ இந்தியோவின் மிகச்சிறிய ைோநிலைோகவும், ைக்கள்வ ோளக அடிப்பளடயில் ெோன்கோெது சிறிய
ைோநிலைோகவும் உள்ளது. அண்ளையில் இது

னது ைோநில ெோளள தை.30 அன்று வகோண்டோடியது.

1961ஆம் ஆண்டில், ‘ஆபதரஷன் விஜய்’மூலம் இந்திய ரோணுெம் தகோெோ, டோைன் & ளடயூ ஆகியெற்ளை
இந்திய ஒன்றியத்துடன் இளைத் து. அ ன்பிைகு தகோெோ, டோைன் ைற்றும் ளடயூவுடன் இளைந்து
இந்தியோவின் ைத்திய நிர்ெோக யூனியன் பிரத சைோக ெளகப்படுத் ப்பட்டது. கடந் 1987 தை.30 அன்று
அந்

யூனியன் பிரத சம் பிளவுபட்டு, தகோெோ இந்தியோவின் 25ஆெது ைோநிலைோக அறிவிக்கப்பட்டது.

டோைன் ைற்றும் ளடயூ வ ோடர்ந்து யூனியன் பிரத சைோகதெ இருந் து.

7.புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்களுக்கு கடன் ெழங்குெ ற்கோக உத் ரகண்ட் ைோநில அரசு வ ோடங்கியுள்ள

புதிய திட்டத்தின் வபயர் என்ன?
அ. முக்கிய ெந்திாி செ்ாிதி னயாஜனா
ஆ. முக்கிய ெந்திாி யாத் ா னயாஜனா
இ. முக்கிய ெந்திாி ெி வாசி னயாஜனா
ஈ. முக்கிய ெந்திாி ஸ
் வன ாஜ்கா் னயாஜனா 
 COVID-19 வ ோற்றுதெோய்க்கு ைத்தியில், புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்களுக்கு கடன் ெழங்குெ ற்கோக

உத் ரகண்ட் ைோநில அரசு, அண்ளையில், “முக்கிய ைந்திரி ஸ்ெதரோஜ்கர் தயோஜனோ” என்ை திட்டத்ள
அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின் கீழ், உற்பத்தித் துளையில் `25 இலட்சம் ெளரயிலும், தசளெத்
துளையில் `10 இலட்சம் ெளரயிலுைோன கடன்களள உத் ரகண்ட் அரசு ெழங்கும். ைோநிலத்திற்குத்
திரும்பும் புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்கள், இவ்ெளக கடனுக்கு விண்ைப்பிக்க

குதியுளடயெர்கள்

ஆெர். த சியையைோக்கப்பட்ட ெங்கிகள், ெளரயறுக்கப்பட்ட ெணிக ெங்கிகள் ைற்றும் கூட்டுைவு
ெங்கிகள் ஆகியெற்றின்மூலம் விண்ைப்ப ோரர்களுக்கு கடனு வி ெழங்கப்படும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

8.பன்னோட்டு எெவரஸ்ட் ெோள் வகோண்டோடப்படுகிை த
அ. னெ 28

ஆ. னெ 29 

இ. னெ 30

ஈ. னெ 31

ஜூன்

05 & 06

தி எது?

 ஆண்டுத ோறும் தை.29 அன்று உலகம் முழுெதும் பன்னோட்டு எெவரஸ்ட் ெோள் வகோண்டோடப்படுகிைது.
1953ஆம் ஆண்டு இத ெோளன்று, தெபோளத்தின் வடன்சிங் தெோர்தக ைற்றும் நியூசிலோந்தின் எட்ைண்ட்
ஹிலோரி ஆகிதயோர் எெவரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிளய வெற்றிகரைோக அளடந் னர். ைதிப்புமிக்க இந் ச்
சோ ளனளய நிகழ்த்திய மு ல் ைனி ர்களோெர் இவ்விருெர். 2008ஆம் ஆண்டில் எட்ைண்ட் ஹிலோரி
கோலைோனதிலிருந்து இந்ெோளள பன்னோட்டு எெவரஸ்ட் ெோளோகக்வகோண்டோட தெபோளம் முடிவுவசய் து.

9. 800 கிமீ சோளலகளள மூலிளகச்சோளலகளோக அளைக்கும் திட்டத்ள

த் வ ோடங்கவுள்ள ைோநிலம் எது?

அ. குஜ ாத்
ஆ. உத்த ெி னதசெ் 
இ. ஹிொச்சல ெி னதசெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
 உத் ர பிரத ச ைோநில துளை மு லளைச்சரின் ஓர் அண்ளைய அறிவிப்பின்படி, அம்ைோநிலத்தில் 800
கி.மீ சோளலகள் மூலிளக சோளலகளோக அளைக்கப்படவுள்ளது. மூலிளக சோளலகளில் அரசைரம், தெம்பு,
முருங்ளக உள்ளிட்ட பிை முக்கியைோன மூலிளக ைரங்கள் சோளலயின் இருைருங்கிலும் ெடப்படும்.
ைோநில வபோதுப்பணித்துளையோனது இத்திட்டத்ள யும் ைளழநீர் தசகரிப்புத் திட்டத்ள யும் சோளலகளில்
வசயல்படுத் வுள்ளது.

10.அண்ளையில் அறிவிக்கப்பட்ட, பன்னோட்டு தயோகோ ெோளுடன் வ

ோடர்புளடய கோவைோளிப்பதிவு (video

blogging) தபோட்டியின் வபயர் என்ன?
அ. Yoga with Family

ஆ. My Life – My Yoga 

இ. Yoga fights Covid-19

ஈ. Yoga for the world

 இந்தியப் பிர ைர் தைோடி,

னது ைோ ோந்திர ைனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின்தபோது ஆற்றிய உளரயில்

அளனெளரயும், “என் ெோழ்க்ளக – என் தயோகோ” (ஜீென் தயோகோ என்றும் அளழக்கப்படும்) என்ை
கோவைோளிப் பதிவு தபோட்டியில் பங்தகற்குைோறு அளழப்புவிடுத்துள்ளோர். இந் ப் தபோட்டிளய, ஆயுஷ்
அளைச்சகமும் இந்திய கலோசோர உைவுகளுக்கோன குழுைமும் இளைந்து ெடத்துகின்ைன.


னிெபர்களின் ெோழ்க்ளகயில் தயோகோ எந்

ைோதிரியோன உருைோற்ைத்

ோக்கத்ள

ஏற்படுத்துகிைது

என்பதில் இப்தபோட்டி னது கெனத்ள ச்வசலுத்துகிைது. ெருகின்ை 21 ஜுன் 2020 அன்று களடபிடிக்க
இருக்கும் ஆைோெது பன்னோட்டு தயோகோ ெோளின் பல்தெறு ெடெடிக்ளககளில் ஒன்ைோக இந் ப் தபோட்டி
அளைகிைது. இந்திய தபோட்டியோளர்களுக்கு ஒவ்வெோரு பிரிவிலும் மு ல் ெரிளசயின்கீழ் மு ல் பரிசோக
`1 இலட்சம், இரண்டோம் பரிசோக `50,000 ைற்றும் மூன்ைோம் பரிசோக `25,000 ெழங்கப்படும். இந் ப்
தபோட்டியில் உலகம் முழுெதிலும் இருந்து யோர் தெண்டுவைன்ைோலும் பங்தகற்கலோம்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.எந்த க

ோப்புப்பகிர்வு வலைத்தளத்துக்கு தலைவிதித்து ததோலைத்ததோைர்புத்துலை உத்தரவிட்டுள்ளது?

அ. Media Fire
ஆ. We Transfer 
இ. Drop Box
ஈ. One Drive
 சமீபத்தில் ததோலைத்ததோைர்புத்துலை தவளியிட்ை ஓர் உத்தரவின்படி, போது ோப்பு

ோரணங் ளுக் ோ

ணினி க ோப்புப்பகிர்வு வலைத்தளமோன, ‘We Transfer’ஐத் தலைதசய்ய அலனத்து இலணய கசலவ
வழங்குநர் ளும் (ISP) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அலனத்து இலணய கசலவ வழங்குநர் ளும் ‘We
Transfer’ வலைத்தளத்தில் உள்ள இரண்டு பதிவிைக் இலணப்பு லளயும், முழு வலைத்தளத்லதயும்
தடுக்குமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்பட்டுள்ளனர். ‘We Transfer’ என்பது தநதர்ைோந்தின் ஆம்ஸ்ைர்ைோமில்
நிறுவப்பட்ை, ஓர் இலணய அடிப்பலையிைோன ணினி க ோப்புப்பரிமோற்ை கசலவத்தளமோகும்.

2.எந்த

இந்திய தபோதுத்துலை வங்கியின் புதிய கமைோண்லம இயக்குநரோ

(MD) அஸ்வனி போட்டியோ

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்?
அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
ஆ. தபங்க் ஆப் இந்ேியா
இ. பாரே ஸ
் தேே் வங்கி 
ஈ. யூனியன் தபங்க் ஆப் இந்ேியா
 மூன்று தபோதுத்துலை வங்கி ளின் உயர்நிலை பதவிக் ோன நியமனத்லத கமற்த ோள்ள சமீபத்தில்
வங்கி வோரிய பணிய ம் (BBB) பரிந்துலர தசய்தது. போரத ஸ்கைட் வங்கியின் அடுத்த கமைோண்லம
இயக்குநரோ

அஸ்வனி போட்டியோலவ நியமிக்

BBB பரிந்துலர தசய்துள்ளது. அஸ்வனி போட்டியோ,

தற்கபோது SBI’இன் துலண கமைோண்லம இயக்குநரோ உள்ளோர். தசன்ட்ரல் கபங்க் ஆப் இந்தியோவின்
கமைோண்லம இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் தசயல் அதி ோரியோ மோதம் தவங் ட் ரோலவயும், இந்திய
ஓவர்சீஸ் வங்கியின் கமைோண்லம இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் தசயல் அதி ோரியோ PP தசங்குப்தோ
அவர் லளயும் நியமிக் அவ்வோரியம் பரிந்துலரத்துள்ளது.

3.

COVID-19 த ோள்லளகநோய்

ோரணமோ ஒத்திலவக் ப்பட்டுள்ள நைப்போண்டுக் ோன (2020) 47ஆவது

G7 உச்சிமோநோடு, முதலில் எந்த நோட்டில் நைத்துவதற்கு திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது?
அ. பிதரசில்
ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
இ. சீனா
ஈ. மேன் ஆப்பிாிக்கா

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ஐக்கிய நோடு ள், இங்கிைோந்து, பிரோன்ஸ், தெர்மனி, இத்தோலி,

07 & 08

னைோ மற்றும்

ெப்போன் ஆகிய உைகின் மி ப்தபரிய ஏழு தபோருளோதோரங் லள உள்ளைக்கிய ஒரு கூட்ைலமப்போகும்.
முன்னதோ இது இரஷ்யோலவ உள்ளைக்கியிருந்தகபோது G8 என அலழக் ப்பட்ைது.
 47ஆவது G7 உச்சிமோநோடு முதலில் அதமரிக் ோவின் க ம்ப் கைவிட் ந ரத்தில் 2020 ெூன் மோதத்தில்
நைத்த திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. அண்லமயில், இந்த 47ஆவது உச்சிமோநோட்லை தசப்ைம்பர் அல்ைது நவம்பர்
மோதத்திற்கு ஒத்திலவப்பதோ அதமரிக் அதிபர் தைோனோல்ட் டிரம்ப் அறிவித்தோர். ஆஸ்திகரலியோ, ததன்
த ோரியோ, இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோ ஆகிய நோடு லள உள்ளைக்கி G7 கூட்ைலமப்லப விரிவுபடுத்தவும்
அவர் அப்கபோது பரிந்துலரத்தோர்.

4.இரோஜீவ்

ோந்தி க ல் இரத்னோ விருதுக்கு இந்திய மட்லைப்பந்து

ட்டுப்போட்டு வோரியத்தோல் (BCCI)

பரிந்துலரக் ப்பட்டுள்ளவர் யோர்?
அ. ஷிகா் ேவான்
ஆ. தராகிே் சா்ொ 
இ. ஜஸ
் பிாீே் புெ்ரா
ஈ. இரவீந்ேிர ஜதேஜா
 இந்திய மட்லைப்பந்து

ட்டுப்போட்டு வோரியமோனது (BCCI) இந்திய கிரிக்த ட் வீரர் கரோகித் சர்மோலவ

மதிப்புமிக் இரோஜீவ் ோந்தி க ல் ரத்னோ விருதுக்கு பரிந்துலரத்துள்ளது. அர்ெுனோ விருதுக்கு இஷோந்த்
சர்மோ, ஷி ர் தவோன், தீப்தி யோதவ் உள்ளிட்ை பிை கிரிக்த ட் வீரர் லள BCCI பரிந்துலரத்துள்ளது.
விருது ளுக் ோன பரிசீலிப்பு

ோைம் 2016 ென.1 முதல் 2019 டிசம்பர் 31 வலரயோகும்.

ைந்த 2019ஆம்

ஆண்டுக் ோன ICC ஒருநோள் கிரிக்த ட் வீரரோ வும் கரோகித் சர்மோ கதர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளோர்.

5.இன்தைல் இந்தியோவுைன் இலணந்து மின்னணு & த

வல் ததோழில்நுட்ப அலமச்ச ம் ததோைங்கியுள்ள

திட்ைத்தின் தபயதரன்ன?
அ. Responsible AI for Youth 
ஆ. Sustainable AI for Youth
இ. Artificial Intelligence for India
ஈ. Bharat AI
 “இலளகயோருக் ோன தபோறுப்புள்ள தசயற்ல ப்புைனறிவு (AI)” என்ை இலளகயோருக் ோன கதசியத்
திட்ைத்லதயும் மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் த வல் ததோழில்நுட்பம், மற்றும் சட்ைம், நீதித்துலை
அலமச்சர் இரவிசங் ர் பிரசோத் ததோைங்கிலவத்தோர். இந்தத்திட்ைத்தின் கநோக் ம் என்பது நமது நோட்டில்
உள்ள இளம் மோணவர் ளுக்கு தசயற்ல ப் புைனறிவுத்ததோழினுட்பங் லளக் கிலைக் ச்தசய்வதோகும்.
 இந்தத்திட்ைத்லத இன்தைல் இந்தியோவுைன் இலணந்தும், மத்திய மனிதவள கமம்போட்ைலமச்ச த்தின்
பள்ளிக் ல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துலையின் ஆதரவுைனும் மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் த வல்
ததோழில்நுட்ப அலமச்ச த்தின் கதசிய மின்னோளுல ப் பிரிவு உருவோக்கி அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
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 நகரந்திர கமோடி அரசு இரண்ைோவது முலையோ ப் பதவிகயற்று ஓரோண்டு ோைம் நிலைவலைந்தலத
ஒட்டி, www.ai.gov.in என்ை தபயரில் இந்தியோவின் கதசிய தசயற்ல ப்புைனறிவு வலைத்தளத்லத
மத்திய மின்னணுவியல் & த வல் ததோழில்நுட்ப அலமச்சர் இரவிசங் ர் பிரசோத் ததோைங்கிலவத்தோர்.
மின்னணுவியல் & IT அலமச்ச ம் மற்றும் IT நிறுவனங் ள் இலணந்து இந்த வலைத்தளத்லத
உருவோக்கியுள்ளன. மின்னணுவியல் & IT அலமச்ச த்தின் கதசிய மின்னோளுல ப்பிரிவு மற்றும் IT
ததோழில்துலையின் NASSCOM ஆகியலவ இலணந்து இந்த வலைத்தளத்லத இயக்கும்.

6.நைப்போண்டில் (2020) வரும் உை

போல் நோளுக் ோன ருப்தபோருள் என்ன?

அ. Milk connecting Nations

ஆ. Milk for All

இ. Milk for SDGs

ஈ. 20th Anniversary of World Milk Day 

 உை ம் முழுவதும் ஒவ்கவோர் ஆண்டும் ெூன் 1 அன்று உை போல் நோள் த ோண்ைோைப்படுகிைது. முதல்
உை

போல் நோள், 2001ஆம் ஆண்டில் த ோண்ைோைப்பட்ைது. போலின் பங்ல

போல் மற்றும் போல் ததோழிற்துலையுைன் ததோைர்புலைய நைவடிக்ல

சிைப்பித்துக் ோட்டுவதற்கும்,

லள விளம்பரப்படுத்துவதற்குமோ

ஐ.நோ அலவயின் உணவு மற்றும் கவளோண்லம அலமப்பு, ெூன்.1ஆம் கததிலய உை

போல் நோளோ

கதர்வுதசய்தது. “20th Anniversary of World Milk Day” என்பது நைப்போண்டில் வரும் இந்நோளுக் ோன
ருப்தபோருளோகும். கம 29-31 வலர, ‘Enjoy Dairy Rally’ என்ை தமய்நி ர் பரப்புலர கபரணியும் நைந்தது.

7.அமல்படுத்தும்

மோநிைங் ளின் தமோத்த எண்ணிக்ல லய இருபதோ க்த ோண்டுவர ஒடிசோ, சிக்கிம்

மற்றும் மிகசோரம் ஆகிய மூன்று மோநிைங் ள், கீழ்க் ோணும் எந்தத் திட்ைத்தில் இலணந்துள்ளன?
அ. P M கிசான்
ஆ. ஒதர நாடு ஒதர – குடுெ்ப அே்டே 
இ. P M பசல் பீொ தயாஜனா
ஈ. பிரேொ் கிசான் ென் ேன் தயாஜனா
 உணவு மற்றும் நு ர்கவோர் விவ ோரங் ள் அலமச்ச த்தின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, ஒடிசோ, சிக்கிம்
மற்றும் மிகசோரம் ஆகிய 3 மோநிைங் ள் அண்லமயில், ‘ஒகர நோடு - ஒகர குடும்ப அட்லை’த் திட்ைத்தில்
திட்ைத்தில் இலணந்துள்ளன. இதன்மூைம், இந்தத்திட்ைத்தில் கசர்ந்துள்ள தமோத்த மோநிைங் ள் மற்றும்
யூனியன் பிரகதசங் ளின் எண்ணிக்ல இருபதோ உயர்ந்துள்ளது.
 இந்த முயற்சியில், மத்திய கதசிய த வலியல் லமயத்தின் குழுவினகரோடு இலணந்து, இந்த மூன்று
மோநிைங் லள கதசியத்ததோகுப்புைன் இலணக் த்கதலவயோன தயோரிப்பு நைவடிக்ல

ளோன மின்ன

-ணு விற்பலன முலனயக் ருவி (e-PoS) தமன்தபோருலள கமம்படுத்துதல் உள்ளிட்ை திட்ைத்தில் கசர
கதலவயோன உட் ட்ைலமப்பு பணி ள் நிலைவலைந்துள்ளன.

8.ஒவ்கவோர் ஆண்டும் ஐ.நோ அலவயோல் உை

தபற்கைோர் நோள் த ோண்ைோைப்படுகிை கததி எது?

அ. தெ 31

ஆ. ஜூன் 1 

இ. ஜூன் 2

ஈ. ஜூன் 3
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 ெூன்.1ஆம் கததிலய உை தபற்கைோர் நோளோ 2012’இல் ஐ.நோ தபோது அலவ அறிவித்தது. அதன்பின்னர்,
ஆண்டுகதோறும் ெூன்.1 அன்று உை தபற்கைோர் நோளோ க் த ோண்ைோைப்பட்டு வருகிைது. உைத ங்கும்
உள்ள அலனத்து தபற்கைோர் லளயும், தங் ள் குழந்லத ளுக் ோ

அவர் ள் தசய்யும் அர்ப்பணிப்பு

மற்றும் தியோ த்திற் ோ அவர் லள த ளரவிக்கும் கநோக் த்துைன் இந்த நோள் த ோண்ைோைப்படுகிைது.
சமூ

கமம்போட்லைக்

ட்டிதயழுப்புவதற் ோன முயற்சி ளில், UNGA, 1994ஆம் ஆண்லை பன்னோட்டு

குடும்ப ஆண்ைோ வும், ஒவ்கவோர் ஆண்டும் கம.15’ஐ பன்னோட்டு குடும்ப நோளோ வும் அறிவித்தது.

9.உயர்தர ஆஸ்திகரலிய தமரிகனோ தசம்மறி

ம்பளிலய உள்நோட்டில் உற்பத்தி தசய்ய முடிவுதசய்துள்ள

மோநிை / யூனியன் பிரகதச அரசு எது?
அ. குஜராே்
் ே் 
ஆ. உே்ேரகண
இ. ஹிொச்சல பிரதேசெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
 உத்தர ண்ட் மோநிை

ோல்நலை பரோமரிப்புத்துலையின் கசோதலன அறிக்ல யின்படி, ததோகுக் ப்பட்ை

உத்தர ண்ட் மோநிை ஆடு ளின் ம்பளியின் தரம் தமரிகனோ தசம்மறி ம்பளிக்கு ஒத்ததோ
ஆஸ்திகரலிய தமரிகனோ தசம்மறி

உள்ளது.

ம்பளி அதன் சிைந்த அலமப்புக் ோ , ெவுளித்ததோழிலில் உை ம்

முழுவதும் பிரபைமோனதோ உள்ளது. ஒவ்கவோர் ஆண்டும் கிட்ைத்தட்ை 8000 தமட்ரிக் ைன் ம்பளிலய
இந்தியோ இைக்குமதி தசய்கிைது.

ைந்த ஆண்டின் கதசிய

ோல்நலைத் திட்ைத்தின்கீழ், உத்தர ண்ட்

250 தமரிகனோ ஆடு லள வோங்கியது. தபோருத்தமோன இனப்தபருக் த் திட்ைங் ளுைன், உத்தர ண்ட்
உயர்தரமோன தமரிகனோ ம்பளிலய உற்பத்திதசய்யவுள்ளது.

10.எந்த

மத்திய அலமச்ச த்தின்கீழ், பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி பரிகயோெனோ (PMBJP) திட்ைம்

தசயல்படுத்தப்படுகிைது?
அ. நலவாழ்வு ெற்றுெ் குடுெ்பநல அடெச்சகெ்
ஆ. உணவு ெற்றுெ் நுகா்தவாா் விவகாரங்கள் அடெச்சகெ்
இ. இரசாயனங்கள் ெற்றுெ் உரங்கள் அடெச்சகெ் 
ஈ. குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் அடெச்சகெ்
 மத்திய இரசோயனங் ள் மற்றும் உரங் ள் அலமச்ச ம், பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி பரிகயோெனோ
(PMBJP) திட்ைத்லத பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி லமயங் ளின் (PMBJK) வலையலமப்புமூைம்
தசயல்படுத்துகிைது. தரமோன மருந்து ள் அலனவருக்கும் மலிவு விலையில் கிலைக் ச்தசய்வதும்,
நைவோழ்வுக் ோன தசைவு லளக் குலைப்பதும் இத்திட்ைத்தின் கநோக் மோகும்.
 இந்தத் திட்ைம், 2020- 21ஆம் ஆண்டின் முதலிரண்டு மோதங் ளில், `100.4 க ோடி அளவிற்கு விற்பலன
தசய்து சோதலன புரிந்துள்ளன. 2019- 20ஆம் ஆண்டில் இகத

ோைத்தில் விற்பலன `40 க ோடி என்ை

அளவிற்கு இருந்தது. மோர்ச், ஏப்ரல், கம 2020 வலரயிைோன ோைத்தில் சுமோர் `144 க ோடி மதிப்பிைோன
தரமோன, மலிவுவிலையிைோன மருந்துப் தபோருள் லள இந்த லமயங் ள் விற்பலன தசய்துள்ளன.
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