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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளிடையே இேற்டக யவளாண்டமடே ஊக்கப்படுத்துவதற்காக, கைந்த 

2015ஆம் ஆண்டில் ததாைங்கப்பட்ை திட்ைத்தின் தபேர் என்ன? 

அ. பிரதம மந்திரி கிசரன் விகரஸ் ய ரஜனர 

ஆ. பரம்பரரகத் கிருஷி விகரஸ் ய ரஜனர  

இ. இ ற்கக யவளரண்கமத் திட்டம் 

ஈ. ஆபயரஷன் பசுகம 

 சிறு குறு விவசாயிகளிடையே இேற்டக யவளாண்டமடே ஊக்குவிப்பதற்காக 2015ஆம் ஆண்டில் 

பரம்பராகத் கிருஷி விகாஸ் திட்ைம் ததாைங்கப்பட்ைது. அண்டமயில், NITI ஆயோக், தமய்நிகரான ஓர் 

உேர்மட்ை வட்ையமடச மாநாட்டை ஏற்பாடுதசய்தது. இதில் பல்யவறு யதசிே & சர்வயதச நிபுணர்கள் 

மற்றும் தகாள்டக வகுப்பாளர்கள் கலந்துதகாண்ைனர். இது, இந்திோவில் யவளாண் சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் இேற்டக யவளாண் முடைகடள யமம்படுத்துவடத யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. கைந்த 4 

ஆண்டுகளில் இதுவடர 7 இலட்சம் தெக்யைர் நிலப்பரப்பில் 8 இலட்சம் விவசாயிகள் இத்திட்ைத்தின் 

கீழ்தகாண்டுவரப்பட்டுள்ளனர் என அடமச்சர் கூறினார். 

2. ‘அல்ட்ரா ஸ்வச்’ என்ை பல்யநாக்கு கிருமி நீக்கம் தசய்யும் அலடக, அரசுக்கு தசாந்தமான எந்த அடமப்பு 

உருவாக்கியுள்ளது? 

அ. DRDO  

ஆ. CSIR 

இ. HAL 

ஈ. BARC 

 தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், மின்னணு தபாருள்கள், ஆடைகள் உள்ளிட்ை பல்யவறு 

தபாருள்களில் கிருமிநீக்கம் தசய்வதற்காக, ‘தீவிரத்தூய்டம’ என்னும் கிருமி நீக்கம் தசய்யும் அலடக, 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாடு நிறுவனம் (DRDO) உருவாக்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் யமம்பாடு நிறுவனத்தின் தில்லிடேச் சார்ந்த ஆய்வகமான அணு மருத்துவம் & ததாைர்புடைே 

அறிவிேல் நிறுவனம் (INMAS) இதடன உருவாக்கியுள்ளது. பன்முகத்தடைத் தடுப்பு அணுகுமுடை 

மற்றும் கிருமிநீக்கத்துக்கான ஒயசாயனற்ைம் தசய்ேப்பட்ைப்பகுதி ததாழில்நுட்பத்டத உள்ளைக்கிே 

யமம்படுத்தப்பட்ை ஆக்சிசயனற்ை தசேல்முடைடே இவ்வடமப்பு பேன்படுத்துகிைது. 

 ததாழிலக, பணிசார்ந்த, தனிப்பட்ை மற்றும் சுற்றுப்புைப் பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு தரநிடலகளுக்கு 

உட்பட்டு இவ்வடமப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒயசாயனற்ை ஸ்யபஸ் மற்றும் திரியநத்ரா தைக்னாலஜி 

என்னும் இருவடககளில், ‘அல்ட்ரா ஸ்வச்’ வருகிைது. 
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3.சூரிேடனச் சுற்றியுள்ள விோழனின் சுற்றுப்பாடதடேப் பகிர்ந்துதகாள்ளும் சிறுயகாள்களின் மிகப் 

தபரிே குழு, தபாதுவாக எவ்வாறு அடழக்கப்படுகின்ைது? 

அ. டியரரஜன் சிறுயகரள்கள்  

ஆ. டிரரகன் சிறுயகரள்கள் 

இ. புலம்பப ர்ந்த சிறுயகரள்கள் 

ஈ. அரசி சிறுயகரள்கள் 

 சூரிேடனச் சுற்றியுள்ள விோழனின் சுற்றுப்பாடதடேப் பகிர்ந்துதகாள்ளும் சிறுயகாள்களின் தபரிே 

குழு, தபாதுவாக டியராஜன் சிறுயகாள்கள் அல்லது விோழன் டியராஜன்கள் என்று அடழக்கப்படுகிைது. 

டியராஜான்கள், யகாளின் அயத சுற்றுப்பாடதடேப் பின்பற்றி சூரிேடனச் சுற்றுகின்ைன. ஆனால், 

சுற்றுப்பாடதக்கு 60° முன்னாயலா அல்லது 60° பின்னாயலா அடவ சுற்றிவரும். 

 அண்டமயில், ெவாய் பல்கடல மற்றும் தபல்பாஸ்டில் அடமந்துள்ள குயின்ஸ் பல்கடலடேச் சார்ந்த 

வானிேலாளர்கள் குழு, “2019 LD2” வால்மீடனப்யபான்று வால்தகாண்ை முதல் அறிேப்பட்ை விோழன் 

டியராஜன் சிறுயகாள் என்படதக் கண்ைறிந்துள்ளது. இது முதன்முதலில் 2019 ஜூனில் NASAஆல் 

நிதிேளிக்கப்பட்ை ATLAS அடமப்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. ஆனால், அப்யபாது அது சூரிேனுக்குப் 

புைத்யத தசன்ைதால் அதடன சரிவர ஆராே இேலவில்டல. 

4.இந்திே வானிடல ஆய்வுடமேத்தின் (IMD) கருத்துப்படி, ததன்யமற்குப்பருவமடழோனது ஓராண்டின் 

எந்தக் காலக்கட்ைத்தில் நிகழ்கிைது? 

அ. ஜூகல–ஆகஸ்ட் 

ஆ. ஜூன்–பசப்டம்பர்  

இ. பசப்டம்பர்–டிசம்பர் 

ஈ. ஆகஸ்ட்–நவம்பர் 

 இந்திே வானிடல ஆய்வு டமேத்தின் அண்டமே அறிவிப்பின்படி, ததன்யமற்குப் பருவமடழோனது 

யகரள கைற்கடரயில் மிகவும் சரிோன யநரத்தில் ததாைங்கியுள்ளது. ததன்யமற்குப் பருவமடழோனது 

தபாதுவாக ஜூன்-தசப்ைம்பர் காலங்களில் தபாழிகிைது. யகரள மாநிலத்தில் உள்ள 14 மடழப்தபாழிவு 

டமேங்களில் 60 சதவீதத்திற்கும் யமற்பட்ைடவ 2.5 மிமீ மடழப்தபாழிடவ அறிவித்தன. யமடலக் 

காற்று மற்றும் தவளியேறும் நீண்ைஅடல கதிரிேக்க அளவுகள் ஆகிேடவ பருவமடழயின் பிை இரு 

காரணிகளாகும். யமலும், நீண்ைகால சராசரி மடழப்தபாழிடவடே 102%ஆக IMD திருத்தியுள்ளது.  

5.குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான திருத்திேடமக்கப்பட்ை புதிே வடரேடைகளின்படி, ஒரு 

நிறுவனத்டத ஒரு நடுத்தர நிறுவனமாக வடகப்படுத்துவதற்கான முதலீட்டு வரம்பு என்ன? 

அ. ரூ.20 யகரடி  ஆ. ரூ.25 யகரடி 

இ. ரூ.50 யகரடி   ஈ. ரூ.75 யகரடி 
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 நாட்டிலுள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்கான திருத்திேடமக்கப்பட்ை புதிே 

வடரேடை மற்றும் அதற்கான தகுதிகள் ஆகிேடவ பற்றிே விதிமுடைகடள நடைமுடைப்படுத்தும் 

வடகயில் குறு, சிறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்கான மத்திே அடமச்சகம் அரசிதழ் அறிவிப்பு 

ஒன்டை தவளியிட்டுள்ளது. திருத்திேடமக்கப்பட்ை புது வடரேடைகளும் தகுதிகளும் 2020 ஜூடல 

1 முதல் அமலுக்கு வரும். 

 இவ்வடரேடையின்படி, உற்பத்தி & யசடவத்துடைகளுக்கான குறு நிறுவனங்களின் வடரேடை 1 

யகாடி ரூபாய் முதலீடு, 5 யகாடி ரூபாய் வர்த்தகம் என்று அதிகரிக்கப்பட்ைது. சிறு நிறுவனங்களுக்கான 

வடரேடை `10 யகாடி முதலீடு, `50 யகாடி வர்த்தகம் என்று அதிகரிக்கப்பட்ைது. இயதயபால் நடுத்தர 

நிறுவனங்களுக்கான வடரேடை `20 யகாடி முதலீடு, ̀ 100 யகாடி வர்த்தகம் என அதிகரிக்கப்பட்ைது. 

இந்த வடரேடைடே யமலும் யமல்யநாக்கித் திருத்திேடமக்க மத்திே அரசு 2020 ஜூன் 1 அன்று 

முடிதவடுத்தது. நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு தற்யபாது புதிே வடரேடையின்கீழ் `50 யகாடி முதலீடு, 

`250 யகாடி வர்த்தகம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 யமலும், சிரமத்திலிருக்கும் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு `20,000 யகாடி ததாகுப்புத்திட்ைம், 

நிதிகளுக்கான நிதிேம்மூலம் `50,000 யகாடி பங்கு மூலதனம் அளிப்பு என்ை குறு, சிறு & நடுத்தர 

நிறுவனங்களுக்கான மீதி இரு ததாகுப்புத்திட்ைங்கடள அமல்தசய்வதற்கான நடைமுடைகளுக்கும் 

மத்திே அடமச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

6. AY2020-21’க்கு அறிவிக்கப்பட்ை அண்டமே வருமானவரி விவர அறிக்டக (ITR) படிவங்கள், எந்த 

வரம்புக்கு யமலான பண டவப்புபற்றிே தகவல்கடளச் யசகரிக்கிைது? 

அ. ரூ.10 இலட்சம் 

ஆ. ரூ.50 இலட்சம் 

இ. ரூ.1 யகரடி  

ஈ. ரூ.2 யகரடி 

 தனிநபர், ததாழில்முடை மற்றும் தபருநிறுவன வரி தசலுத்துயவாருக்கான மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY) 

2020-21’க்கான வருமான வரி விவர அறிக்டக (ITR) படிவங்கடள மத்திே அரசு அறிவித்துள்ளது. 

முதல்முடைோக இந்தப் படிவம், 1 யகாடிக்கும் அதிகமான பண டவப்பு, 2 இலட்சத்துக்கும் யமல் தசலவு 

தசய்ேப்பட்ை தவளிநாட்டு பேணங்கள் மற்றும் 1 இலட்சத்துக்கு யமலான மின்சார தசலவுகள்பற்றிே 

தகவல்கடள தனித்தனிோக யசகரிக்கிைது. 

 வரி தசலுத்துயவார், ஜூன்.30 வடரயிலான நீட்டிக்கப்பட்ை காலத்திற்கு, வரி யசமிப்புக் கருவிகளில் 

முதலீடு தசய்வதன் பலன்கடளப்தபைலாம் என்று முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ைது. வருமானத்டதத் தாக்கல் 

தசய்வதற்கான காலக்தகடு ஜூடல.31 முதல் நவம்பர்.30 வடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.புதிதாக ததாைங்கப்பட்ை பிரதமர் ஸ்வநிதி திட்ைத்தின் பேனாளிகள் ோர்? 

அ. MSME    ஆ. புலம்பப ர்ந்த பதரழிலரளர்கள் 

இ. வீதிய ரர வி ரபரரிகள்  ஈ. ஜவுளி பதரழில்கள் 
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 அண்டமயில், ‘PM SVANIDHI - Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi’ என்ை புதிே நுண் 

கைன் வசதி திட்ைத்டத மத்திே அரசு அறிமுகப்படுத்திேது. வீதியோர விோபாரிகளுக்கு எளிடமோன 

முடையில் கைன்கடள வழங்குவடத யநாக்கமாகக்தகாண்ை இத்திட்ைத்டத வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப் 

புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 2022 மார்ச் மாதம் வடர காலக்தகடுடவக் 

தகாண்டுள்ள இந்தத் திட்ைம், 50 இலட்சத்திற்கும் யமற்பட்ை வீதி ஓர விோபாரிகளுக்கு பேன்தரும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. `10000 வடரயிலான நைப்பு மூலதனக் கைடன விோபாரிகள் தபைவிேலும். 

அது, ஓராண்டுக்குள் மாதத்தவடணகளில் திருப்பிச்தசலுத்தப்பை யவண்டும். 

8. குறு, சிறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்காக இந்திேப் பிரதமரால் ததாைங்கப்பட்ை ததாழில்நுட்ப 

அடிப்படையிலான தளத்தின் தபேர் என்ன? 

அ. சரம்பி ன்ஸ்  

ஆ. ஜீவன் 

இ. நிர்பர் 

ஈ. உத்ய ரக் 

 ‘சாம்பிேன்ஸ்’ என்னும் ததாழில்நுட்பத்தளத்டத பிரதமர் யமாடி ததாைங்கிடவத்தார். உற்பத்தி மற்றும் 

யதசிே வலிடமடே அதிகரிப்பதற்கான நவீன நடைமுடைகடளக்தகாண்ை இணக்கமான தசேலி 

மற்றும் உருவாக்கத்துக்கு இது தளமாக விளங்கும். 

 குடை தீர்ப்பு, நிதி, மூலப்தபாருள், ததாழிலாளர்கள், ஒழுங்குமுடை அனுமதிகள் உள்ளிட்ை சிறு, குறு, 

நடுத்தர நிறுவனங்களின் சிக்கல்களுக்கு, குறிப்பாக COVID-19 ததாற்ைால் ஏற்பட்டுள்ள சிரமமான 

சூழ்நிடலக்குத் தீர்வுகாண்பது; புதிே வாய்ப்புகடளக் டகப்பற்ை அவர்களுக்கு உதவுதல்; மருத்துவ 

உபகரணங்கள், PPE எனப்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள், முகக்கவசங்கள் யபான்ை துடணப் 

தபாருள்கடள உற்பத்தி தசய்வது மற்றும் அவற்டை யதசிே, சர்வயதச சந்டதகளில் விநியோகிப்பது; 

திைடமடே அடைோளம் கண்டு ஊக்குவித்தல்; அதாவது, தற்யபாடதே சூழ்நிடலயில் நிடலத்து 

நிற்கக்கூடிே, யதசிே, சர்வயதச சாம்பிேன்களாக உருதவடுக்கக்கூடிே சிறு, குறு, நடுத்தரத் ததாழில் 

நிறுவனங்களின் ஆற்ைடலக்கண்ைறிதல் ஆகிேடவ இந்தத்தளத்தின் விரிவான யநாக்கங்களாகும். 

9.மத்திே அடமச்சரடவயில், குடைந்தபட்ச ஆதார விடலடே (MSP) மாற்றுமாறு பரிந்துடரத்த மத்திே 

யவளாண் அடமச்சகத்தின் இடண அலுவலகம் எது? 

அ. யவளரண் பசலவினங்கள் மற்றும் விகல ஆகண ம்  

ஆ. மகலயனரபிஸ் யதசி  ப ிர் முன்னறிவிப்பு கம ம் 

இ. யதசி  இ ற்கக யவளரண்கம கம ம் 

ஈ. பருப்பு வகககள் யமம்பரட்டு இ க்குநரகம் 

 யவளாண் தசலவினங்கள் மற்றும் விடலகளுக்கான ஆடணேம் என்பது யவளாண் மற்றும் உழவர் 

நல அடமச்சகத்துைன் இடணக்கப்பட்ை ஓரலுவலகமாகும். யவளாண் தசலவினங்கள் மற்றும் விடலக 

-ளுக்கான ஆடணேத்தின் பரிந்துடரயின் அடிப்படையில், நடுவணடமச்சரடவ குடைந்தபட்ச ஆதார 

விடலடே நிர்ணயிக்கிைது. 
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 அண்டமயில், தநல்லுக்கான குடைந்தபட்ச ஆதார விடலடே குவிண்ைால் ஒன்றுக்கு `53 அதிகரித்து 

2020-21 பயிராண்டிற்கான குவிண்ைால் ஒன்றுக்கு `1,868 ஆக உேர்த்திேது. இது, பருப்பு வடககள் 

மற்றும் வணிகப் பயிர்களுக்கான விடலகடளயும் உேர்த்திேது. இது, விவசாயிகளுக்கு, உற்பத்தி 

தசலடவவிை 50-83% அதிக வருமானத்டத அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

10.மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் கைற்கடரகடள கைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் அதிதீவிர சூைாவளிப் 

புேலாக தீவிரமடைந்துள்ள புேலின் தபேர் என்ன? 

அ. உம்பன் 

ஆ. நிசர்கர  

இ. ஹயரரல்ட் 

ஈ. அமந்தர 

 இந்திே வானிடல ஆய்வு டமேத்தின் ஓர் அண்டமே அறிவிப்பின்படி, அரபிக்கைலில் உருவாகியுள்ள 

‘நிசர்கா’ எனப் தபேரிைப்பட்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிடலோடனது அதிதீவிர சூைாவளிப் 

புேலாக தீவிரமடைந்துள்ளது. இது, இராய்காட் மாவட்ைத்திற்கும் ைாமனுக்கும் இடையிலான வைக்கு 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் வழிோக கடரடேக் கைக்கும். இந்தப்புேல் கடரடேக் கைக்கும்யபாது, 

காற்றின் யவகம் 90-105 கி.மீ/மணி என்ை யவகத்தில் இருக்கும். முன்னதாக, ‘உம்பன்’ சூைாவளி 

யமற்கு வங்க மாநிலத்டதத் தாக்கி கடுடமோன யசதங்கடள ஏற்படுத்திேது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் ஜூன் 2 அன்று அதன் ைாநில நாமைக் க ாண்டாடிய ைாநிலம் எது? 

அ. சத்தீஸ்கர் 

ஆ. ததலுங்கரனர  

இ. உத்தரகண்ட் 

ஈ. ஜரர்க்கண்ட் 

 அண்மையில் ஜூன் 2 அன்று கதலுங் ானா ைாநிலம் தனது ைாநில நாமைக் க ாண்டாடியது. 2014ஆம் 

ஆண்டில், ஆந்திர ைாநில ைறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்கீழ் இந்தியாவின் 29ஆவது ைாநிலைா  கதலுங் ானா 

ஆந்திர பிரததச ைாநிலத்திலிருந்து பிரித்து உருவாக் ப்பட்டது. கதலுங் ானா ைாநிலத்தின் தமலந ரம் 

மைதராபாத் ஆகும். அதன் ைக் ள்கதாம  சுைார் 3.5 த ாடியா  உள்ைது. 

2. PLI, SPECS ைற்றும் EMC 2.0 என்ற திட்டங் மை அறிமு ப்படுத்திய ைத்திய அமைச்ச ம் எது? 

அ. பரதுகரப்பு அமைச்சகை் 

ஆ. குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகை் 

இ. ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் ததரழில்நுட்ப அமைச்சகை்  

ஈ. வவளரண்மை ைற்றுை் உழவர் நல அமைச்சகை் 

 நாட்டில் மின்னணுப் கபாருட் ளின் உற்பத்திமய அதி ரிப்பதற் ா  ைத்திய மின்னணு ைற்றும் த வல் 

கதாழில்நுட்பத்துமற அமைச்சர் இரவிசங் ர் பிரசாத் மூன்று முக்கிய திட்டங் மைத் கதாடங்கினார்.  

 இதில், உற்பத்தி கதாடர்பான ஊக்குவிப்புத்திட்டம் (PLI) கபரிய அைவிலான மின்னணுப் கபாருட் ளின் 

உற்பத்திமய தநாக் ைா க்க ாண்டுள்ைது. தபரைவிலான மின்னுற்பத்தி மின்னணு உப ரணங் ள் 

குமற  டத்தி ள் தயாரிப்பமத ஊக்குவிப்பது (SPECS) ைற்றும் திருத்தியமைக் ப்பட்ட மின்னணு 

உற்பத்தித் கதாகுப்பு (EMC 2.0) திட்டம் ஆகிய பிற இரு திட்டங் ளும் கதாடங் ப்பட்டன. இது, 2025ஆம் 

ஆண்டைவில் `10 இலட்சம் த ாடி ைதிப்புள்ை மின்னணு பா ங் ள் உற்பத்தி கசய்வமத தநாக் ைா க் 

க ாண்டுள்ைது. 

3.எதபாலா மவரஸ் தநாய்த்கதாற்றின் 11ஆவது பரவமல அறிவித்துள்ை நாடு எது? 

அ. கரங்வகர ைக்களரட்சி குடியரசு  

ஆ. மநஜீரியர 

இ. ருவரண்டர 

ஈ. உகரண்டர 

 அண்மையில் எதபாலா மவரஸ் தநாய்த்கதாற்றின் புதிய பாதிப்மபக்  ண்டறிந்துள்ைதா   ாங்த ா 

ைக் ைாட்சி குடியரசின் அரசாங் ம் அறிவித்தது.  டந்த 1976ஆம் ஆண்டில், இந்த மவரஸ் முதன்முதலில் 

அந்நாட்டில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 
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 ைத்திய ஆப்பிரிக் ாவில் அமைந்துள்ை  ாங்த ா நாட்டில் 11ஆவது முமறயா  இந்த மவரஸ் கதாற்று 

பாதித்துள்ைது. தற்தபாது இந்த தநாய்த்கதாற்று எக்குவதடார் ைா ாணத்தில் பரவி வருகிறது. உல  

சு ாதார அமைப்பும் (WHO) இந்தநாய்குறித்து அறிவித்துள்ைது. 

4.பதத இயக் த்தின்கீழ், COVID-19 கதாற்றுதநாய்குறித்த விழிப்புணர்மவ பரப்புவதற் ா , ஒரு ைாத ால 

நீளும் பரப்புமரமயத் கதாடங்கியுள்ை ைாநிலம் எது? 

அ. இரரஜஸ்தரன் 

ஆ. பஞ்சரப்  

இ. ஒடிசர 

ஈ. ஜரர்க்கண்ட் 

 COVID-19 மவரஸ் பரவமலக்  ட்டுப்படுத்துவதற் ா , ‘பதத இயக் ம்’ என்னும் கபயரில்  டந்த ஏப்ரல் 

ைாதத்தில், பஞ்சாப் ைாநிலம், ஒரு நடவடிக்ம மயத் கதாடங்கியது. அண்மையில், பஞ்சாப் ைாநில 

முதலமைச்சர் அைரீந்தர் சிங், பதத இயக் த்தின்கீழ், COVID-19 கதாற்றுதநாய் குறித்த விழிப்புணர்மவ 

பரப்புவதற் ா  ஒருைாத  ாலம் நீளும் ஒரு பரப்புமரமயத் கதாடங்கினார். இந்தப் பரப்புமர, முன் ை 

கதாழிலாைர் மை ைட்டுைல்லாைல் ைாநிலத்தில் உள்ை அமனவருக்குைா  தற்தபாது விரிவுபடுத்துப்பட் 

-டுள்ைது. ைாநிலம் முழுவதும் பல்தவறு விழிப்புணர்வு நி ழ்ச்சி ள் நடத்தப்படவுள்ைன. 

5.கபருமைமிகு இராஜீவ்  ாந்தி த ல் ரத்னா விருதுக்கு ைாக்கி இந்தியாவால் பரிந்துமரக் ப்பட்ட வீரர் 

/ வீராங் மன யார்? 

அ. வந்தனர கட்டரரியர 

ஆ. வைரனிகர 

இ. இரரணி இரரை்பரல்  

ஈ. லரல்தரை்சியரைி 

 இந்திய கபண் ள் ைாக்கி அணியின் தமலவி இராணி இராம்பால், இராஜீவ்  ாந்தி த ல் இரத்னா 

விருதுக்கு ைாக்கி இந்தியா அமைப்பால் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைார். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு 

இந்திய கபண் ள் அணி தகுதிகபறுவதற்கு இராணி இராம்பால் முக்கியப்பங்குவகித்தார். 2016ஆம் 

ஆண்டில் ‘அர்ஜூனா’ விருதும் 2020ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதும் கவன்ற இராணி இராம்பால், 

தற்தபாது இராஜீவ்  ாந்தி த ல் இரத்னா விருதுக்குப் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைார். இதுதவிர வந்தனா, 

தைானி ா, ைர்ைன்பிரீத் சிங் ஆகிதயார் அர்ஜூனா விருதுக்குப் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைனர். 

6.உடற் ல்வி ஆசிரியர் ள் ைற்றும் சமுதாயப் பயிற்சியாைர் ளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற் ா  விமையாட்டு 

அமைச்ச ம் கதாடங்கியுள்ை முன்கனடுப்பின் கபயர் என்ன? 

அ. பரரத் பயிற்சியரளர் வைை்பரட்டுத் திட்டை் 

ஆ. வகவலர இந்தியர சமுதரயப் பயிற்சியரளர் வைை்பரட்டுத் திட்டை்  

இ. வகவலர இந்தியர விமளயரட்டு வைை்பரட்டுத் திட்டை் 
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ஈ. வதசிய விமளயரட்டுத் திட்டை் 

 ைத்திய இமைதயார் விவ ாரங் ள் ைற்றும் விமையாட்டு அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, சமீபத்தில், 25 நாள் 

நீளும் த தலா இந்தியா சமுதாயப் பயிற்சியாைர் தைம்பாட்டுத் திட்டத்மத கதாடங்கிமவத்தார். இந்தியா 

முழுவதும் சுைார் 15,000 உடற் ல்வி ஆசிரியர் ள் ைற்றும் சமுதாயப் பயிற்சியாைர் ளுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பமத இந்தத் திட்டம் தநாக் ைா க் க ாண்டுள்ைது. இந்தத் திட்டத்மத இந்தியாவின் அமனத்துப் 

பள்ளி ளிலும் கசயல்படுத்த, விமையாட்டு அமைச்ச ம் ைனிதவை அமைச்ச த்துடன் கூட்டிமணயும். 

7.கிசான்  டனட்மடமய (KCC) எவ்வம  விவசாயி ளுக்கு வழங்குவதற் ான முன்கனடுப்மப ைத்திய 

அரசு கதாடங்கியுள்ைது? 

அ. பரல் பண்மணயரளர்கள்  

ஆ. வகரழிப்பண்மணயரளர்கள் 

இ. வதரட்டக்கமல விவசரயிகள் 

ஈ. ைீன்பண்மணயரளர்கள் 

 பால் பண்மணயாைர் ளுக்கு உதவுவதற் ா  கிசான்  டனட்மட (KCC) இயக் த்மத ைத்திய அரசு 

கதாடங்கியுள்ைது. பால் கதாழிற்சங் ங் ள் ைற்றும் பால் உற்பத்திகசய்யும் நிறுவனங் மைச் சார்ந்த 

சுைார் 1.5 த ாடி பால் பண்மணயாைர் ளுக்கு கிசான்  டனட்மடமய அரசு வழங் வுள்ைது. இது, 

எதிர்வரும் ஜூமல.31ஆம் தததிக்கு முன்னதா , அடுத்த இரண்டு ைாதங் ளுக்குள் விவசாயி ளுக்கு 

கிசான்  டனட்மடமய வழங்  முற்படுகிறது. கிசான்  டனட்மடமய வழங்குவதற் ான இந்தச் சிறப்பு 

இயக் ைானது, பிரதைரின் ஆத்ை நிர்பார் பாரத் கதாகுப்பின் ஒருபகுதியா  உள்ைது. 

8.ஐக்கியப் தபரரசுக் ான (UK) இந்தியாவின் அடுத்த உயராமணயரா  நியமிக் ப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. கரயத்ரி I. குைரர்  

ஆ. ருச்சி கன்ஷ்யை் 

இ. விமன குைரர் 

ஈ. அவலரக் குைரர் சின்கர 

 மூத்த தூதரான  ாயத்ரி I. குைார் ஐக்கிய தபரரசுக் ான இந்தியாவின் அடுத்த உயராமணயரா  

நியமிக் ப்பட்டுள்ைார்.  டந்த 1986ஆம் ஆண்டுத்கதாகுதிமயச்சார்ந்த இந்திய கவளியுறவு தசமவ (IFS) 

அதி ாரியான அவர், தற்தபாது கபல்ஜியம், இலக்சம்பர்க் ைற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துக் ான இந்திய 

தூதரா  பணியாற்றிவருகிறார். ஓய்வுகபற்ற ருச்சி  ன்ஷ்யத்திற்கு பதிலா   ாயத்ரி I. குைார் நியைனம் 

கசய்யப்பட்டுள்ைார். தனது 30 ஆண்டு ால கதாழில்முமற வாழ்க்ம யில் பாரிஸ்,  ாத்ைந்து, லிஸ்பன் 

ைற்றும் கஜனீவா உள்ளிட்ட பல்தவறு நாடு ளின் இந்திய தூதரா  அவர் பணியாற்றியுள்ைார். 

9.கதாடர்பறிதமல எளிதாக்குவதற் ா , முடி திருத்த ம் / அழகு நிமலயங் ள் தபான்ற தசமவ மைப் 

கபறுவதற்கு ஆதார் அட்மடமய  ட்டாயைாக்கியுள்ை ைாநில அரசு எது? 

அ. தைிழ்நரடு   ஆ. வகரளர 

இ. ஆந்திர பிரவதசை் ஈ. ததலுங்கரனர 
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 தமிழ்நாட்டில் உள்ை முடி திருத்த ங் ள், அழகு நிமலயங் ளுக்கு கசல்தவார் ஆதார் அட்மடமய 

அவசியம் க ாண்டு கசல்லதவண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது. வாடிக்ம யாைரின் 

கபயர், மு வரி, அமலதபசி எண், ஆதார் விவரங் மைப் பதிதவட்டில் குறித்துக்க ாள்ைதவண்டும் என 

அழகு நிமலய உரிமையாைர் ளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுமர வழங்கியுள்ைது. COVID-19 தடுப்பு 

நடவடிக்ம யின் ஒரு பகுதியா  இது கசய்யப்படுவதா  தமிழ்நாடு அரசு கதரிவித்துள்ைது. தைலும், 

கதாடர்பு தடைறிதமலயும் (contact-tracing) இது எளிதாக்கும். 

10.ஐம்பத்மதந்து தயாரிப்பு ளின் கபாது க ாள்முதலின்தபாது, உள்நாட்டு தயாரிப்பு மை க ாள்முதல் 

கசய்வதற் ான வரம்மப அண்மையில் நிர்ணயித்த ைத்திய அமைச்ச ம் எது? 

அ. இரசரயனங்கள் ைற்றுை் உரங்கள் அமைச்சகை்  

ஆ. வணிகை் ைற்றுை் ததரழிற்துமற அமைச்சகை் 

இ. குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தரத் ததரழிலகங்களின் அமைச்சகை் 

ஈ. வவளரண் ைற்றுை் உழவர்நல அமைச்சகை் 

 கதாழில் ைற்றும் உள்நாட்டு வர்த்த  ஊக்குவிப்புத்துமற சமீபத்தில் கபாது க ாள்முதல் (இந்தியாவில் 

தயாரிப்தபாம் திட்டத்துக்கு முன்னுரிமை) உத்தரவு, 2017’ஐ ைாற்றியமைத்தது. வருைானத்மதயும், 

தவமலவாய்ப்மபயும் அதி ரிப்பமதக்  ருத்தில்க ாண்டு, இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் திட்டத்மத 

ஊக்குவிக் வும், உற்பத்திப்கபாருள் ள் தயாரிப்பு, தசமவ ள் ைற்றும் பணி ளுக்கு ஊக் ைளிக் வும் 

இந்நடவடிக்ம  எடுக் ப்பட்டது. 

 இரசாயனங் ள், கபட்தரா இரசாயனங் ள், பூச்சிைருந்து ள், சாயப்கபாருள் ள் என 55 பல்தவறு 

விதைான கபாருள் ள் இனங் ாணப்பட்டுள்ைன. இந்த இரசாயனங் ள் & கபட்தரா இரசாயனங் ளில் 

குமறந்தபட்ச உள்ைடக் ம், துமறயால் வமரயறுக் ப்பட்டுள்ைது. கதாடக் நிமலயா , 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கு உள்ைடக்  விகிதம் 60 சதவீதைா  வமரயறுக் ப்பட்டது. அதன்பின்னர் 2021-2023ஆம் 

ஆண்டு ளுக்கு 70%ஆ வும், 2023-2025ஆம் ஆண்டு ளுக்கு 80%ஆ வும் அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.வேளாண் அமைச்சகத்தின் 2ஆேது முன்கூட்டிய ைதிப்பீட்டின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டில் வ ாட்டக்கமைப் 

பயிர்களின் உற்பத்தி ைதிப்பீடு என்ன? 

அ. 270.48 மில்லியன் டன் 

ஆ. 290.48 மில்லியன் டன் 

இ. 300.48 மில்லியன் டன் 

ஈ. 320.48 மில்லியன் டன்  

 2019-20ஆம் ஆண்டு காைகட்டத்திற்கான மைாத்  வ ாட்டக்கமைப்பயிர்களின் உற்பத்தியின் 2ஆேது 

முன்கூட்டிய ைதிப்பீடுகமள வேளாண் அமைச்சகம் மேளியிட்டுள்ளது. ைதிப்பீட்டின்படி, இந்  ஆண்டில் 

வ ாட்டக்கமைப் பயிர்களின் மைாத்  உற்பத்தி 320.48 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும். இது, கடந்  

ஆண்மடவிட 3.13% அதிகைாகும். 

 2018-19ஆம் ஆண்டில் 97.97 மில்லியன் டன்களாக இருந்  பழங்கள் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடும்வபாது, 

2019-20ஆம் ஆண்டில் அது 99.07 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2018-

19ஆம் ஆண்டில் 183.17 மில்லியன் டன்களாக இருந்  காய்கறிகள் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடும்வபாது, 2019-

20ஆம் ஆண்டில் அது 191.77 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2. “Building India for a New World: Lives, livelihood, growth” என்ற  மைப்பில்  னது 125ஆேது ஆண்டு 

அைர்மே மகாண்டாடிய சங்கம் எது? 

அ. இந்திய ததொழிற்துறற கூட்டறமப்பு (CII)  

ஆ. இந்திய வொ்த்தக & ததொழில்துறற அறறகள் கூட்டறமப்பு (FICCI) 

இ. ததசிய தமன்தபொருள் & தசறவ நிறுவனங்கள் சங்கம் (NASSCOM) 

ஈ. இந்திய பட்டயக் கணக்கொளொ்கள் நிறுவனம் (ICAI) 

 இந்தியப் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி அேர்கள், இந்திய ம ாழில் கூட்டமைப்பின் 125ஆேது ேருடாந்திர 

அைர்வில் ம ாடக்கவுமரயாற்றினார். “ஒரு புதிய உைகிற்கான இந்தியாமே உருோக்கு ல்: ோழ்வு, 

ோழ்ோ ாரம், ேளர்ச்சி” என்பது நடப்பாண்டு (2020) ைாநாட்டின் கருப்மபாருளாகும். “Getting Growth 

Back” என்ற  மைப்பில் இந்  ைாநாட்டில் பிர ை அமைச்சர் உமரயாற்றினார். 

 125 ஆண்டுகமள நிமறவுமசய்மைக்காக ம ாழிைமைப்மப ோழ்த்திய அேர், சுயசார்பு இந்தியாமே 

உருோக்குே ற்கு வநாக்கம், அமனேமரயும் உட்படுத்து ல், மு லீடு, கட்டமைப்பு, புதுமையான 

கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளிட்ட ஐந்து விஷயங்கள் முக்கியைானது என்றார். 

3.எல் சால்ேடார் ைற்றும் குோத் ைாைாமே  ாக்கிய மேப்பைண்டைச் சூறாேளியின் மபயர் என்ன? 

அ. உம்பன்   ஆ. நிசொ்கொ 

இ. ஹத ொல்ட்  ஈ. அமண்டொ  
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 ைத்திய அமைரிக்க நாடுகளான எல் சால்ேடார் ைட்டும் குோத் ைாைாமே, ‘அைண்டா’ என்ற மேப்ப 

ைண்டைச்சூறாேளி  ாக்கியது. இவ்மேப்பைண்டைச்சூறாேளியின் காரணைாக மபய்  கனைமழயால் 

பல்வேறு ைக்கள் இறந்தும் காணாைலும் வபாயுள்ளனர். இந் ச் சூறாேளி, இருநாடுகளிலும் மபருத்  

அளவிைான வச த்ம  ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீடுகள் வச ைமடந் ம  அடுத்து, ைக்கள்  ங்குே ற்கான 

 ற்காலிக  ங்குமிடங்கமள அந்நாடுகள் அமைத்துத் ந்துள்ளன. 

4.இந்தியாவில் வேளாண் ம ாழில்நுட்ப துளிர் நிறுேனங்களுக்கான திட்டத்ம  ம ாடங்கவுள்ள ாக 

அறிவித்துள்ள ம ாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது? 

அ. அதமசொன் 

ஆ. தபஸ்புக் 

இ. கூகிள் 

ஈ. றமக்த ொசொப்ட்  

 “Microsoft for Agritech Startups” என்ற மபயரில் ஒரு திட்டத்ம  ம ாடங்குே ாக மைக்வராசாப்ட் 

அறிவித்துள்ளது. வேளாண்மையில் ைாற்றத்திற்கு உறுதியளிக்கும் துளிர் நிறுேனங்களில் இந் த் 

திட்டம்  னது கேனத்ம  மசலுத்துகிறது. ம ாழிைகஞ்சார்ந்  தீர்வுகமள உருோக்கு ல், ஆழைான 

ம ாழில்நுட்பம் ைற்றும் சந்ம களுக்கான அணுகல் ஆகியேற்றில் துளிர் நிறுேனங்களுக்கு உ ே 

இத்திட்டம் முற்படுகிறது. ம ரிவு மசய்யப்பட்ட துளிர் நிறுேனங்கள் (start-ups) , ‘Azure FarmBeats’கான 

அணுகமைப்மபறைாம். இது, அஸூர் சந்ம யில் கிமடக்கப்மபறுகிறது. 

5. STIP 2020 என்பது எந் த்துமறயுடன் ம ாடர்புமடய திட்டைாகும்? 

அ. தவளொண்றம 

ஆ. அறிவியல் & ததொழில்நுட்பம்  

இ. நீடித்த வளொ்ச்சி இலக்குகள் 

ஈ. மின்னணுப் தபொருட்கள் உற்பத்தி 

 புதிய அறிவியல் ம ாழில்நுட்பம், புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் குறித்  (STIP 2020) மகாள்மகமய 

ேகுப்ப ற்காக பரேைாக்கப்பட்ட, கீழிலிருந்து வைல் ேமரயிைான அமனேமரயும் உள்ளடக்கிய ேழி 

முமற ஒன்மற ைத்திய அரசின் மு ன்மை அறிவியல் ஆவைாசகர் அலுேைகமும், ைத்திய அறிவியல் 

ம ாழில்நுட்பத்துமறயும் இமணந்து ம ாடங்கியுள்ளன. இது, நாட்டின் ஐந் ாேது அறிவியல் ைற்றும் 

ம ாழில்நுட்பக் மகாள்மகயாகும். 

6.கூகிள் நிறுேனத்தின் முன்னாள்  மைமை நிதியியல் அதிகாரியான வபட்ரிக் பிச்மசட், எந் த் 

ம ாழில்நுட்ப நிறுேனத்தின் ோரியத் மைேராக நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ. அதமசொன்   ஆ. ஆப்பிள் 

இ. தபஸ்புக்    ஈ. டுவிட்டொ்  
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 அண்மையில், கூகிளின் முன்னாள்  மைமை நிதியியல் அதிகாரியான வபட்ரிக் பிச்மசட்மட டுவிட்டர் 

அ ன் ோரியத்தின் அடுத்   மைேராக நியமித்து அறிவிப்பு மசய் து. டுவிட்டர் நிறுேன ேரைாற்றில் 

மேளிநாட்டேர் ஒருேர் அ ன் ோரியத்திற்கு  மைமை ாங்குேது இதுவே மு ல்முமறயாகும்.  

 வபட்ரிக் பிச்மசட், டுவிட்டரின் முன்னணி சுயாதீன இயக்குநராக, கடந்  2018ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

இருந்து பணியாற்றிேருகிறார். இயக்குநர்கமள  மைேராக பணியைர்ந்து ேழிநடத்துேதில், ஓமிட் 

வகார்மடஸ் ானிக்கு பதிைாக அேர் நியமிக்கப்படவுள்ளார். 

7.உைக மிதிேண்டி நாள் மகாண்டாடப்படும் வ தி எது? 

அ. ஜூன் 2 

ஆ. ஜூன் 3  

இ. ஜூன் 4 

ஈ. ஜூன் 5 

 ஜூன்.3ஆம் வ திமய உைக மிதிேண்டி நாளாக ஐ.நா மபாது அமே அறிவித்துள்ளது. நீடித்  ேளர்ச்சி 

ைற்றும் உடல்நைத்ம  வைம்படுத்துே ற்கான ஒருேழியாக, மிதிேண்டிப் பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்க 

ஐ.நா அ ன் இமண அமைப்புகமள ஊக்குவிக்கிறது. வ சிய ைற்றும் உள்ளூர் ைட்டத்தில் மிதிேண்டிப் 

வபரணிகமள ஏற்பாடு மசய்ே ற்கும், சமூகத்தில் மிதிேண்டி ஓட்டு ல் கைாசாரத்ம  ேளர்ப்ப ற்கும் 

இந்நாள் பல்வேறு முன்மனடுப்புகளுக்கு அமழப்பு விடுக்கிறது. 

8.திமரப்பட ஊடக அமைப்புகமளப் பகுப்பாய்வு மசய் ல் /மூடு ல்/ இமணத் ல் ம ாடர்பான நிபுணர் 

குழுவின்  மைேர் யார்? 

அ. பிமல் ஜூல்கொ  

ஆ. இ ொகுல்  றவல் 

இ. ஷியொமொ பி சொத் 

ஈ. நொகொப ணொ 

 ைத்திய  கேல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் திமரப்பட ஊடக அமைப்புகமளப் 

பகுப்பாய்வு மசய் ல் / மூடு ல் / இமணத் ல் ைற்றும் இந்  அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும்  ன்னாட்சி 

அமைப்புகள்பற்றிய பரிசீைமன ஆகியேற்றுக்கான நிபுணர் குழுக்கள்,  ங்களது அறிக்மககமள 

ைத்திய  கேல் ஒலிபரப்பு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜேவடகரிடம் சைர்ப்பித் ன. அறிக்மககமள சைர்ப்பிக்கும் 

நிகழ்வின்வபாது இக்குழுக்களின்  மைேர் பிைல் ஜுல்கா உடனிருந் ார். 

 வ சிய திமரப்பட ேளர்ச்சிக்கழகம், திமரத்துமறப்பிரிவு, ம ாமைக்காட்சிக்கல்வி அமைப்பு, திமரப்பட 

விழாக்கள் இயக்குநரகம், இந்திய வ சிய திமரப்பட ஆேணத்ம ாகுப்பமைப்புவபான்ற அமைப்புகளின் 

வைம்பாட்டுக்காக ேமரயறுக்கப்பட்ட ேளர்ச்சிப்பாம கமள இக்குழுக்கள் பரிந்துமர மசய்துள்ளன. 
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9.இந்திய ைருத்துேத்துக்கான ைருந் க ஆய்ேகம் (PLIM) ைற்றும் வ ாமிவயாபதி ைருந் க ஆய்ேகம் 

(HPL) அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ. மும்றப 

ஆ. புது தில்லி 

இ. கொசியொபொத்  

ஈ. சண்டிகொ் 

 இந்திய ைருத்துேம், வ ாமிவயாபதிக்கான ைருந் க ஆமணயத்ம  (PCIM ைற்றும் H) ைத்திய AYUSH 

அமைச்சகத்தின் துமண அலுேைகைாக அமைக்க ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

காசியபாத்தில், 1975’இல் அமைக்கப்பட்ட இரு ைத்திய ஆய்ேகங்களான இந்திய ைருத்துேத்துக்கான 

ைருந் க ஆய்ேகம் (PLIM) ைற்றும் வ ாமிவயாபதி ைருந் க ஆய்ேகம் (HPL) ஆகியேற்மற PCIM & 

H’உடன் இமணப்ப ன்மூைம் இது உருோக்கப்படும். கடந்  2010ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட PCIM & 

H என்பது AYUSH அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும்  ன்னாட்சி மபற்ற அமைப்பாகும். 

10.இந்தியாவின் எந்  முக்கிய துமறமுகத்துக்கு சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம் என ைறுமபயரிட 

ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது? 

அ. கண்ட்லொ துறறமுகம் 

ஆ. தசன்றன துறறமுகம் 

இ. தகொச்சின் துறறமுகம் 

ஈ. தகொல்கத்தொ துறறமுகம்  

 மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் மபயமர சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம் எனப் மபயர்ைாற்றம் மசய்ய 

ைத்திய அமைச்சரமேக் கூட்டத்தில் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. மகால்கத் ா துமறமுகப் மபாறுப்புக் 

கழகத்தின் ோரியக்குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில், மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் மபயமர, சிறந்  

நீதிபதி, கல்வியாளர், சிந் மனயாளர் ைற்றும் ைக்கள்  மைேர் எனப் பன்முகத் திறமைமகாண்ட 

வைம யான சியாை பிரசாத் முகர்ஜியின் மபயரில், சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம், மகால்கத் ா 

எனப் மபயர்ைாற்றம் மசய்யத் தீர்ைானம் நிமறவேற்றப்பட்டது. 

 2020 ஜனேரி 12 அன்று நமடமபற்ற மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் நூற்று ஐம்ப ாேது ஆண்டு விழா 

ம ாடக்க நிகழ்ச்சியின்வபாது, வைற்கு ேங்க ைாநிை ைக்களின் உணர்வுகமளக் கருத்தில்மகாண்டு, 

வைற்கு ேங்கத்தின் சிறந்  ைகன்களில் ஒருேரும், வ சிய ஒருமைப்பாட்டின் முன்னணி  மைேரும், 

ேங்கத்தின் ேளர்ச்சிமய கனோகக் கண்டேரும் , ம ாழில்ையத்ம  ஊக்குவித் ேரும், ஒவர வ சம் 

ஒவர சட்டம் என்பம த் தீவிரைாக ஆ ரித் ேருைான Dr. சியாை பிரசாத் முகர்ஜியின் மபயர், மகால்கத் ா 

துமறமுகத்துக்கு சூட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மகால்கத் ா துமறமுகைானது நாட்டின் மு ல் 

மு ன்மை துமறமுகைாகவும், நாட்டின் ஒவர ைரு நிைத் துமறமுகைாகவும் அமைந்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம் நிறைவவற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1952 

ஆ. 1955  

இ. 1972 

ஈ. 1985 

 உழவர்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் வவளாண் துறைறய ஒரு புதிய பரிமாணத்துக்கு பகாண்டுபசல்லும் 

வ ாக்கில், மத்திய அறமச்சரறவ அண்றமயில் அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம், 1955’ஐ திருத்தியது. 

இத்திருத்தம்மூலம் தானியங்கள், பருப்பு வறககள், எண்பணய் வித்துக்கள், சறமயல் எண்பணய்கள், 

பவங்காயம் மற்றும் உருறளக்கிழங்கு வபான்ை பபாருட்கள், அத்தியாவசிய பபாருட்களின் பட்டியலில் 

இருந்து நீக்கப்படுகிைது. 

 இதனால், தனியார் துறை / அந்நிய வ ரடி முதலீடுகறள வவளாண் துறையில் பகாண்டுவரவியலும். 

மாநிலங்களுக்கு உள்வளயும் பவளிவயயும் தறடயற்ை வர்த்தகத்றத ஊக்குவிப்பதற்கும் பமாத்த 

விற்பறனயாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான ஒரு சிைந்த களத்றத வழங்குவதற்குமாக இரு 

அரசாறணகளுக்கும் அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

2.சுற்றுச்சூழல் துறையில் ஒத்துறழப்பு பதாடர்பாக இந்தியாவிற்கும் எந்த  ாட்டிற்கும் இறடயிலான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அறமச்சரறவ அண்றமயில் ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ. நியூசிலாந்து 

ஆ. பூடான்  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. பின்லாந்து 

 சுற்றுச்சூழல் துறையில் ஒத்துறழப்பு  ல்குதல் பதாடர்பாக இந்தியாவுக்கும் பூடானுக்கும் இறடயிலான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகபயாப்பமிடுவதற்கு பிரதமர் தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ஒவ்பவாரு  ாட்டிலும் பபாருந்தக்கூடிய சட்டவிதிகறள 

கணக்கில்பகாள்வதன்மூலம் வளி, கழிவு, வவதி வமலாண்றம, காலநிறல மாற்ைம் மற்றும் இயற்றக 

வளங்கறள நிர்வகித்தல் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் துறைகளில் இவ்விரண்டு  ாடுகளும் 

ஒன்றிறணந்து பசயல்படும். 

3. SWADES என்ை புதிய முன்பனடுப்பின் வ ாக்கம் என்ன? 

அ. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

ஆ. வேலலோய்ப்பு உருோக்கம்  

இ. பாதுகாப்புசாா் ககாள்முதல் 

ஈ. உழோ் நலன் 
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 திைன் வமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முறனவு அறமச்சகம், உள் ாட்டு வான் வபாக்குவரத்து அறமச்சகம் 

மற்றும் பவளியுைவு அறமச்சகம் ஆகியறவ இறணந்து, ‘SWADES’ என்ை புதியபதாரு முன்பனடுப்றப 

பதாடங்கியுள்ளன. Skilled Workers Arrival Database for Employment Support என்பதன் சுருக்கந்தான் 

SWADES. பல இந்திய குடிமக்கள் வந்வத பாரத் திட்டத்தின்கீழ் இந்தியாவுக்வக திரும்பிவருவதால், 

இந்தத்திட்டம் தகுதிவாய்ந்த  பர்களின் திைன்கறள அறிவறத வ ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

  ாட்டில் பபாருத்தமான வவறலவாய்ப்பிறன அவர்களுக்கு பபற்றுத்தருதற்காக இந்தியாவில் உள்ள 

பல்வவறு நிறுவனங்களுடன் வசகரிக்கப்பட்ட இந்தத் தகவல்கள் பகிரப்படும். 

4.பின்லாந்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. ோணி இராே் 

ஆ. ரேீஷ் குமாா்  

இ. காயத்ாி I. குமாா் 

ஈ. ேிலன குமாா் 

 மத்திய பவளியுைவு அறமச்சகத்தின் முன்னாள் பசய்தித்பதாடர்பாளர் ரவீஷ் குமார், பின்லாந்துக்கான 

இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய பவளியுைவுப்பணியின் (IFS) 1995ஆம் ஆண்டு பிரிவு 

அதிகாரியான ரவீஷ் குமார், மத்திய பவளியுைவு அறமச்சத்தின் பசய்தித்பதாடர்பாளராக கடந்த 2017ஆம் 

ஆண்டு முதல்  டப்பாண்டு ஏப்ரல் மாதம் வறர பணியாற்றினார். தற்வபாது பணியில் உள்ள வாணி 

இராவுக்குப் பதிலாக பின்லாந்துக்கான இந்திய தூதராக ரவீஷ் குமார் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

5. 156 பீரங்கிகள் பசய்வதற்காக மத்திய பாதுகாப்பு அறமச்சகத்திடமிருந்து `1,094 வகாடி மதிப்பிலான 

பணிப்றபப் பபற்றுள்ள அறமப்பு எது? 

அ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அலமப்பு 

ஆ. ஆயுதத்கதாழிற்சாலல ோாியம்  

இ.  ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிகல் நிறுேனம் 

ஈ. பாரத் மின்னணு நிறுேனம் 

 இந்திய இராணுவத்தின் தறரப்பறடக்கு உள் ாட்டிவலவய உற்பத்தி பசய்யப்படும் 156 பிஎம்பி 2/2 K 

இரக டாங்கிகறள பாதுகாப்புத்துறை தருவிக்கிைது. இதற்கான பணிப்றப ஆயுதத்பதாழிற்சாறல 

வாரியம் (Infantry Combat Vehicles) பாதுகாப்புத்துறையிடம் பபற்றுள்ளது. உள் ாட்டிவலவய உற்பத்தி 

பசய் (Make in India) என்ை திட்டத்துக்கு ஊக்கமளிக்கும் வறகயில் இந்த வணிகம்  றடபபறுகிைது. 

பதலுங்கானா மாநிலம் வமடக்கில் அறமந்துள்ள ஆயுத உற்பத்தி ஆறலயில் இந்தப் பீரங்கிகள் `1,094 

வகாடி மதிப்பில் தயாரிக்கப்படும். இந்திய ராணுவத்தில் அதி வீன வசதிகளுடன் இறவ இடம்பபறும். 
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6. டப்பாண்டு (2020) காமன்பவல்த் சிறுகறத பரிசின் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான விருறத பவன்ை 

இந்திய எழுத்தாளர் யார்? 

அ. கிருத்திகா பாண்வட  

ஆ. மாதுாி ேிஜய் 

இ. அரேிந்த் அடிகா 

ஈ. ேிக்ரம் வசத் 

  டப்பாண்டுக்கான (2020) காமன்பவல்த் சிறுகறத பரிசின் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான விருறத 

இந்திய எழுத்தாளர் கிருத்திகா பாண்வட பவன்றுள்ளார். “The Great Indian Tee and Snakes” என்ை 

தறலப்பிலான அவரது பறடப்புக்காக அவர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இப்பரிசு, ஒவ்வவார் ஆண்டும் 

பவளியிடப்படாத சிைந்த சிறுகறதபயான்றுக்கு வழங்கப்படுகிைது. புஷ்கர்ட் பரிசுக்கும் அவர் முன்னர் 

பரிந்துறரக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த விருதுக்கு தகுதிபபறுதற்கு, ஒருவர், 18 வயது நிரம்பிய காமன்பவல்த் 

குடிமகனாக இருக்க வவண்டும். 

7.பன்னாட்டு பாலியல் பதாழிலாளர்கள்  ாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது? 

அ. ஜூன் 2  

ஆ. ஜூன் 3 

இ. ஜூன் 4 

ஈ. ஜூன் 5 

 பாலியல் பதாழிலாளர்களின் அவலநிறலறய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூன்.2 

அன்று உலபகங்கிலும் பன்னாட்டு பாலியல் பதாழிலாளர்கள்  ாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது. 1975ஆம் 

ஆண்டு இவத ாளன்று, நூற்றுக்கணக்கான பாலியல் பதாழிலாளர்கள் பிரான்சில் உள்ள புனித நிசியர் 

வதவாலயத்தில் ஒன்றுகூடி, அவர்களின் வாழ்றகச் சுரண்டல் நிறல குறித்து பபாதுமக்கள் உணரவும், 

அவர்களின் மீதான காவல் துறையின் துன்புறுத்தலுக்கு முற்றுப்புள்ளி றவக்கவும் வகாரினர்.  

 புவவனஸ்வரில் உள்ள பாலியல் பதாழிலாளர்களுக்கு நியாயவிறலப்பபாருட்கள் & பிை உதவிகறள 

வழங்குமாறு ஒடிசா மாநில மனித உரிறமகள் ஆறணயம் புவவனசுவர் மா கராட்சி ஆறணயருக்கு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

8.உலக  லவாழ்வு அறமப்பால் (WHO)  டப்பாண்டுக்கான (2020) உலக புறகயிறல ஒழிப்பு  ாள் 

விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்பட்ட இந்திய அரசு சாரா அறமப்பு எது? 

அ. CARE India 

ஆ. Goonj 

இ. SEEDS  

ஈ. Deccan Development Society 
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 இந்திய தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனமான Socio-Economic and Educational Development Society 

(SEEDS), உலக சுகாதார அறமப்பால் (WHO) பதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்துக்கான  டப்பாண்டுக்கான 

(2020) உலக புறகயிறல ஒழிப்பு  ாள் விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. விருதுபபற்ை 3 

பவற்றியாளர்களுள் ஒன்ைான இவ்வறமப்பு, பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் பான் மசாலா, குட்கா, இ-

சிகபரட் மற்றும் ஹூக்கா வபான்ை வபாறதப்பபாருட்கறள தறடபசய்வதற்கு அது தான் வமற்பகாண்ட 

முயற்சிகளுக்காக இவ்விருதுக்கு வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 பன்னாட்டு புறகயிறல ஒழிப்பு  ாளான வம.31 அன்று, உலக  லவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) அதன் 

ஆறு பிராந்தியங்களிலிருந்தும் புறகயிறல ஒழிப்புத் துறையில் சிைந்த முயற்சிகறள வமற்பகாள்ளும் 

தனி பர் / அறமப்புகறள வதர்வுபசய்து விருது வழங்கி பகளரவிக்கிைது. 

9.இந்திய பைறவகள் அறிக்றகயின்படி, எந்த மாநிலத்றதச் சார்ந்த 15 பைறவயினங்கள், “அக்கறை 

வதறவப்படும் இனங்கள் – Species of Concern” எனக் குறியிடப்பட்டுள்ளன? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. வகரளா  

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. ஹிமாச்சல பிரவதசம் 

 வதசிய பல்லுயிர் ஆறணயமானது சமீபத்தில் இந்திய பைறவகள் குறித்த அறிக்றகறய பவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்றகயின்படி, வகரள மாநிலத்றதச் சார்ந்த 15 பைறவயினங்கள், “அக்கறை வதறவப்படும் 

இனங்கள்” எனக்குறியிடப்பட்டுள்ளன. இப்பட்டியலில் உள்ள பைறவயினங்களுள் பானசுரச் சிரிப்பான், 

அசம்புச்சிரிப்பான், குட்றட வசாறலக்கிளி, வபாத்தகாலி, நீலகிரிப் பூங்குருவி, ப ட்றடக்காலி மற்றும் 

பவண்முதுகுக்கழுகு ஆகியறவ அடங்கும். இதில் கரும்புள்ளி மரங்பகாத்தி & பகாடிக்கால் வாலாட்டி 

ஆகிய 2 பைறவயினங்களும் ‘மிகுந்த அக்கறை வதறவப்படும் இனங்களாக’ உள்ளபதன அதிகாரிகள் 

பதரிவித்துள்ளனர். 

10.பதற்கு பமக்ஸிவகா வறளகுடாவில் உருவாகியுள்ள பவப்பமண்டலச் சூைாவளியின் பபயர் என்ன? 

அ. அம்பான் 

ஆ. அமண்டா 

இ. கிறிஸ்வடாபல்  

ஈ. ஹவரால்ட் 

 பதற்கு பமக்ஸிவகா வறளகுடாவில், ‘கிறிஸ்வடாபல்’ என்ை பவப்பமண்டலப்புயல் உருவாகியுள்ளது. 

இதன் காரணமாக, பமக்ஸிவகாவுக்கு கடும் பவள்ள அச்சுறுத்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, 

2016ஆம் ஆண்டில், அவ்வறளகுடாவில், ‘காலின்’ என்ை பவப்பமண்டலப் புயல் உருவானது. அபமரிக்க 

வதசிய புயல் றமயத்தின் எச்சரிக்றகயின்படி, இந்தப் புயலானது வடக்கு வ ாக்கி திரும்பி அபமரிக்க 

வறளகுடா கடற்கறரறய வ ாக்கிச்பசல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இது, அண்றமய பவப்ப 

மண்டலப் புயலான அமண்டாவிலிருந்து உருவாகிய துறணப்புயலாகும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 பசன்றனயில் உள்ள பசம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் இயக்கு ராக வபராசிரியர் இரா. 

சந்திரவசகரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பசன்றனயில் இந்த நிறுவனம் அறமக்கப்பட்டது முதல் கடந்த 

12 ஆண்டுகளாக நிரந்தர இயக்கு ர் எவரும் நியமிக்கப்படாத நிறலயில் தற்வபாது அந்தப் பணியிடம் 

நிரப்பப்பட்டுள்ளது. பசம்பமாழி நிறுவனத்தின் ஆட்சிக்குழு தறலவராக தமிழ் ாடு முதல்வர் உள்ளார். 

 தமிழ் ாட்டில் பதாழில் முதலீடுகறள ஈர்க்கும் வறகயில், இந்திய பதாழிலகக் கூட்டறமப்பு சார்பில் 

 றடபபறும், “ஒளிரும் தமிழ் ாடு” என்ை மா ாட்றட முதலறமச்சர் பழனிசாமி பதாடக்கிறவத்தார். 

இதில் அரசு சார்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள உயர்மட்டக்குழு பரிந்துறரயின்படி, பதாழிற்துறை சார்பில், 

பஜர்மனி, பின்லாந்து, றதவான், பிரான்ஸ், பகாரியா, ஜப்பான், சீனா, அபமரிக்கா, ஆஸ்திவரலியா, 

இங்கிலாந்து, ப தர்லாந்து ஆகிய  ாடுகறளச்வசர்ந்த 17 பதாழில் நிறுவனங்களுடன், அவர்களது புதிய 

மற்றும் விரிவாக்க பதாழில் திட்டங்கறள பதாடங்கிட, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் றகபயாப்பமிடப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மெய்நிகராக நடத்தப்பட்ட பன்னாட்டு தடுப்பூசி உச்சிொநாட்டட நடத்திய நாடு எது? 

அ. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடுகள் (USA) 

ஆ. ஐக்கியப் பபரரசு (UK)  

இ. ஜப்பரன் 

ஈ. மென் மகரரியர 

 ஐக்கியப் பபரரசானது அண்டெயில் பன்னாட்டு தடுப்பூசி உச்சிொநாட்டட நடத்தியது. இது, COVID-19 

மதாற்றின் காரணொக விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளின் காரணொக மெய்நிகராக நடடமபற்றது. இதில், 

தடுப்பு ெருந்துகள் தயாரிப்பதற்கான, பன்னாட்டளவிலான கூட்டடெப்பான GAVI அடெப்புக்கு $15 

மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளிப்பதாக இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது. எதிர்வருங்காலத்தில் மதாற்று 

பநாய்கள் பாதிப்பிலிருந்து உலகெக்களின் உயிடரக்காக்கும் தடுப்பு ெருந்துகளுக்கான நிதிடய 

பசமித்து டவக்குொறு பிரிட்டிஷ் பிரதெர் அடனத்து நாடுகடளயும் வலியுறுத்தி பகட்டுக்மகாண்டார். 

2.இந்திய மதாழிலக கூட்டடெப்பின் (CII) தடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ.  V K கிர்ப ரஸ்கர் 

ஆ. உெய் பகரடக்  

இ. ஆெி பகரெ்பரஜ் 

ஈ. சஞ்சீவ் பஜரஜ் 

 இந்திய மதாழிலக கூட்டடெப்பின் (CII) 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான தடலவராக பகாடக் ெகிந்திரா 

வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் உதய் பகாடக் மபாறுப்பபற்றுள்ளார். CII தடலவராக பதவிவகித்துவந்த 

கிர்பலாஸ்கர் நிறுவன தடலவரும், நிர்வாக இயக்குநருொன விக்ரம் கிர்பலாஸ்கருக்கு ொற்றாக 

உதய் பகாடக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 பெலும், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான CII நியென தடலவராக TATA எஃகு நிறுவனத்தின் நிர்வாக 

இயக்குநரும், தடலடெ மசயல் அதிகாரியுொன T V நபரந்திரன் மபாறுப்பபற்றுள்ளார். 

3.நிரந்தரெற்ற உறுப்புத்துவத்துக்கான ஆசிய-பசிபிக் இருக்டகக்கான ஒபர பபாட்டியாளராக, ஐக்கிய 

நாடுகளின் பாதுகாப்புக் குழுவில் மீண்டும் நுடையவுள்ள நாடு எது? 

அ. ெரய் ரந்து 

ஆ. இந்ெியர  

இ. சீனர 

ஈ. இ ங்கக 

 ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழுவின் (UNSC) நிரந்தரெற்ற பிரிவில், ஆசிய-பசிபிக் இருக்டகக்கான ஒபர நிரந்தரம் 

அற்ற உறுப்பினராக இந்தியா பபாட்டியிடுகிறது.  UNSC’இல் காலியாக உள்ள ஐந்து நிரந்தரெற்ற உறுப் 
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-பினர்களுக்கான பதர்தல் வரும் 17ஆம் பததி நடடமபறுகிறது. COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணொக 

புதிய இரகசிய வாக்களிப்பு ஏற்பாடுகடளயும் இது முன்மொழிந்துள்ளது. 1950-51 முதல் 2011-12 வடர 

ஏழு முடற இந்தியா UNSC’இன் நிரந்தரெற்ற உறுப்பினராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. ‘The Great Reset’ என்பது எந்தப் பன்னாட்டு அடெப்பின் உச்சிொநாட்டிற்மகன முன்மொழியப்பட்டுள்ள 

கருப்மபாருளாகும்? 

அ. உணவு ெற்றுெ் பவளரண் அகெப்பு 

ஆ. ஐ.நர சிறரர்கள் நிெியெ் 

இ. உ க மபரருளரெரர ென்றெ்  

ஈ. உ க ந வரழ்வு அகெப்பு 

 உலக மபாருளாதார ென்றத்தின் அண்டெய அறிவிப்பின்படி, அதன் அடுத்த வருடாந்த உச்சிொநாட்டில் 

புதிய இரட்டட-உச்சிொநாடு வடிவத்டத அது ஏற்றுக்மகாள்ளவுள்ளது. ஆண்டுபதாறும் நடடமபறும் 

தாபவாஸ் உச்சிொநாடு, ‘The Great Reset’ என்ற கருப்மபாருளுடன் எதிர்வரும் 2021 ஜனவரியில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 51ஆம் உச்சிொநாடு, உலமகங்கிலும் உள்ள தடலவர்கடள பநரில் 

அடைத்பதா அல்லது மெய்நிகராகபவா ஒன்றிடணப்படத பநாக்கொகக்மகாண்டுள்ளது. இவ்வாண்டு, 

கடந்த 2020 ஜன.21-24 வடர உலக மபாருளாதார ென்றத்தின் 50ஆம் உச்சிொநாடு நடடமபற்றது. 

5.எந்த நாட்டுடனான, “பரஸ்பர தளவாட ஆதரவு ஒப்பந்த”த்தில் இந்தியா டகமயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. ஜப்பரன் 

ஆ. ஆஸ்ெிபர ியர  

இ.  பின் ரந்து 

ஈ. மஜர்ெனி 

 ஆஸ்திபரலிய தடலவருடனான தனது முதல் மெய்நிகரான இருதரப்பு உச்சிொநாட்டின்பபாது, இந்திய 

பிரதெர் பொடி, பாதுகாப்பு மதாடர்பான ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்டார். ‘Mutual Logistics 

Support Agreement (MLSA)’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் இருநாடுகளின் இராணுவங்கடளயும் 

பழுதுபார்ப்பு பநாக்கங்களுக்காக ஒருவருக்மகாருவரின் தளங்கடள பயன்படுத்த அனுெதிக்கிறது.  

 அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் ெற்றும் சிங்கப்பூருடன் இந்தியா ஏற்கனபவ இபதபபான்ற ஒப்பந்தங்களில் 

டகமயழுத்திட்டுள்ளது. ஓர் ஒருங்கிடணந்த மபாருளாதார ஒத்துடைப்பு ஒப்பந்தத்தில் மீண்டும் 

ஈடுபடுவதற்கும் இவ்விருநாடுகளும் அப்பபாது முடிவுமசய்தன. 

6.அடனத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அடெப்புகளிலும், புதிய பட்டதாரிகளுக்கு உள்ளுடறப் பயிற்சி 

வாய்ப்புகடள வைங்குவதற்காக மதாடங்கப்பட்ட உள்ளுடறப் பயிற்சித் திட்டத்தின் மபயர் என்ன? 

அ. Champions   ஆ. Tulip  

இ. Bharat Intern   ஈ. Urban Intern 
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 ெனிதவள பெம்பாட்டு அடெச்சர் இரபெஷ் மபாக்ரியால் “நிஷாங்க்” ெற்றும் வீட்டுவசதி, நகர உறவுகள் 

இடணயடெச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிபயார் இடணந்து, “நகரப்பகுதி கற்றல் உள்ளுடறப்பயிற்சித் 

திட்டத்டத (The Urban Learning Internship Program (TULIP))” மதாடங்கிடவத்தனர். நாடு முழுவதும் 

உள்ள அடனத்து நகர உள்ளாட்சி அடெப்புகள் ெற்றும் மபாலிவுறு நகரங்களில் புதிய பட்டதாரிகளுக் 

-கான உள்ளுடறப்பயிற்சி வாய்ப்புகடள வைங்குவடத பநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது இத்திட்டம். 

மதாடக்கத்தில் இது, ‘Aspirational India’ என்ற கருப்மபாருளின்கீழ் அறிவிக்கப்பட்டது. 

7.பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, அதிகபட்ச புலிகள் இறப்டபப் 

பதிவு மசய்துள்ள ொநில அரசு எது? 

அ. ெகரரரஷ்டிரர 

ஆ. ெெ்ெிய பிரபெசெ்  

இ. உெ்ெர பிரபெசெ் 

ஈ. கர்நரடகர 

 பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயத்தின் சமீபத்திய தகவல்களின்படி, கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் 750 

புலிகள் இந்தியாவில் இறந்துள்ளன. மொத்த இறப்புகளில், 369 இயற்டக காரணங்களாலும், 168 

பவட்டடயாடுதலாலும் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிகபட்சொக, ெத்தியபிரபதசம், 173 புலிகள் உயிரிைப்டபப் 

பதிவு மசய்துள்ளது. அடதத்மதாடர்ந்து ெகாராஷ்டிரா உள்ளது. கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் 

ஆண்டு வடரயிலான எட்டாண்டு காலத்தில், 101 புலிகள் பல்பவறு ொநில வனத்துடற அதிகாரிகளால் 

பிடிப்பட்டுள்ளன என்று பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயம் மதரிவித்துள்ளது. கடந்த 2019 டிசம்பர் 

ொத நிடலயின்படி, நாட்டில் 2976 புலிகள் இருந்தன. 

8. PPE அணிபவர்களுக்கு உதவுவதற்காக, ‘SUMERU-PACS’ என்ற சாதனத்டத உருவாக்கியுள்ள 

அடெப்பு எது? 

அ. இந்துஸ்ெரன் ஏபரரநரட்டிக ் நிறுவனெ் 

ஆ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி ெற்றுெ் பெெ்பரட்டு அகெப்பு  

இ. பரரெ் ெின்னணு நிறுவனெ் 

ஈ. ஆயுெெ்மெரழிற்சரக  வரரியெ் 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் பெம்பாட்டு அடெப்பானது (DRDO), ‘SUMERU-PACS’ என்ற சாதனத்டத 

உருவாக்கியுள்ளது. இது, தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கடள (PPE) அணிபவர்களுக்கு வியர்டவ 

இல்லாெல் வசதியாக இருக்க உதவுகிறது. PPE அணிந்த ெக்கள் எதிர்மகாள்ளும் அமசளகரியம் 

குறித்து கருத்துகடளப்மபற்றதன் பின்னணியில், DRDO, PPE’க்குள் பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட 

காற்று சுைற்சி முடறடய உருவாக்கியது. சுொர் 500 கிராம் எடடயுள்ள இந்த அடெப்பு ஒரு சிறிய டப 

பபான்ற அடெப்புடன் மசயல்படுகிறது. 
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9.உலக வர்த்தக அடெப்புக்கான இந்தியாவின் தூதராகவும் நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள் 

-ளவர் யார்? 

அ. பிரபஜந்ெிர நவ்நீெ்  

ஆ. நிருபபந்ெிர ெிஸ்ரர 

இ. அபரஸ் ஜர 

ஈ. K V கரெெ் 

 மூத்த அதிகாரியும், 1999ஆம் ஆண்டுத்மதாகுதியின் IAS அதிகாரியுொன பிரபஜந்திர நவ்நீத் மூன்று 

ஆண்டு காலத்திற்கு உலக வர்த்தக அடெப்பின் தூதராகவும், இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியெனத்திற்கு முன்னர் அவர் பிரதெர் அலுவலகத்தில் இடணச்மசயலராக 

இருந்தார். மஜனீவாவில் உள்ள உலக வர்த்தக அடெப்பிற்கு, இந்திய நிரந்தரத் திட்டத்தின்கீழ் அவர் 

அனுப்பப்படுவார். IRTS அதிகாரியான அன்வர் உபசன் பஷக்டக ஆபலாசகர் பதவிக்கு நியமிப்பதற்கும் 

அடெச்சரடவயின் நியெனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

10.ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் (International Day of Innocent 

Children Victims of Aggression) கடடப்பிடிக்கப்படும் பததி எது? 

அ. ஜூன் 4  

ஆ. ஜூன் 5 

இ. ஜூன் 6 

ஈ. ஜூன் 7 

 ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் என்பது ஆண்டுபதாறும் 

ஜூன்.4 அன்று ஐ.நா அடெப்பால் நிடனவுகூரப்படும் ஒரு நாளாகும். இது, 1982 ஆகஸ்ட் 19 முதல் 

ஆண்டுபதாறும் நிடனவுகூரப்பட்டு வருகிறது. உடல், ென ெற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்புகளுக்கு 

ஆளான உலமகங்கிலும் உள்ள சிறார்கள் அனுபவிக்கும் வலிடய உணர்ந்துமகாள்வபத இதன் இதன் 

பநாக்கொகும். இந்நாள் சிறார்களின் உரிடெகடளப் பாதுகாப்பதற்கான ஐ.நா’இன் உறுதிப்பாட்டட 

வலியுறுத்துகிறது. 
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