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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பிற நாடுகளில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்திய குடிமக்களை இந்தியாவுக்கு அளைத்து வருவதற்காக இந்திய 

கடற்பளட மமற்ககாண்ட நடவடிக்ளகயின் கபயர் என்ன? 

அ. சமுத்திர சசது  

ஆ. வெல்கம் சேக் 

இ. சேெி சசது 

ஈ. சமுத்திர சக்தி 

 கவளிநாடுகளிலிருந்து இந்திய குடிமக்களை அளைத்துவருவதற்காக மதசிய அைவிலான முயற்சியின் 

ஓர் அங்கமாக, ‘சமுத்திர மசது’, அதாவது கடல் பாலம் என்னும் கசயல்பாட்ளட இந்திய கடற்பளட 

கதாடங்கியுள்ைது. முதற்கட்டமாக, மாலத்தீவு குடியரசில் உள்ை மாமல துளறமுகத்துக்கு இந்திய கடற் 

பளடயின் ஜலஸ்வா, மகர் ஆகிய கப்பல்கள் பயணம் மமற்ககாண்டுள்ைன. 

 இந்தியகடற்பளட கப்பல்கள்மூலம் அளைத்துவரப்படும் இந்தியர்களின் பட்டியளல மாலத்தீவில் உள்ை 

இந்திய தூதரகம் தயாரித்துவருகிறது. கப்பலின் திறன் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளின் அடிப்பளடயிலும், 

COVID-19 மநாய்த்கதாற்று கட்டுப்படுத்துவதற்கான சமூக இளடகவளி விதிகளை பின்பற்றியும் இந்த 

நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். அளைத்துவரப்படுபவர்கள், மகரைத்தின் ககாச்சியில் தளரயிறக்கப்படுவர். 

2. GARUD (Government Authorisation for Relief Using Drones) தைத்ளத கதாடங்கியுள்ை மத்திய 

அளமச்சகம் எது? 

அ. ோதுகாே்ேு அமமச்சகம் 

ஆ. உள்துமை அமமச்சகம் 

இ. உள்ோட்டு ொன் சோக்குெரத்து அமமச்சகம்  

ஈ. மின்னணு மை்றும் தகெல் வதாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

 COVID-19 மநாய்த்கதாற்று கதாடர்பான பணிகளுக்காக (கதாளலயுணர் இயக்க விமான அளமப்பு) / 

ஆளில்லா கண்காணிப்பு விமானங்களை அரசு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துதற்கு நிபந்தளனகளுடன் 

அதிவிளரவாக விதிவிலக்கு அளிக்க வளலதைத்ளத மத்திய உள்நாட்டு விமானப் மபாக்குவரத்து 

அளமச்சகம் மற்றும் உள்நாட்டு விமானப் மபாக்குவரத்து இயக்குநரகம் ஆகியளவ கதாடங்கியுள்ைன. 

டிமரான்களை பயன்படுத்துவதற்காக அரசின் அங்கீகாரம் (Government Authorisation for Relief Using 

Drones) என்பதன் சுருக்கமம GARUD ஆகும். 

 எந்தகவாரு காரணத்ளதயும் கதரிவிக்காமல், இந்தப் கபாது அறிவிக்ளகயின் வழிமுளறளய மாற்றம் 

கசய்யமவா, திரும்பப்கபறமவா அல்லது நீட்டிக்கமவா இந்திய அரசுக்கு முழு உரிளமயுண்டு. இந்தப் 

கபாது அறிவிக்ளகயின் வழிமுளறகளை மீறினால், நிபந்தளனயுடனான விதிவிலக்கு கசல்லாததாக 

மாற்றப்படும்; மமலும் உரிய சட்டத்தின்படி, தண்டளன விதிக்கப்படும். 
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3.நாமனா அறிவியல் & கதாழில்நுட்பத்தில் அறிவியல் & கதாழில்நுட்பத் துளறயின் நடப்பாண்டுக்கான 

(2020) "இைம் அறிவியலாைர் விருது" கபற்றவர் யார்? 

அ. வசளரெ் சலாதா  

ஆ. தா் யாசின் 

இ. முக்தா் கான் 

ஈ. சன்னி ஆனே்த் 

 மும்ளப இந்திய கதாழினுட்ப கைக கல்வி நிறுவனத்தில் மின் கபாறியியல் துளறப்மபராசிரியர் கசைரவ் 

மலாதாவுக்கு நாமனா அறிவியல்–கதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்காக நடப்பாண்டுக்கான (2020) “இைம் 

அறிவியலாைர் விருது” கிளடத்துள்ைது. இந்த விருதிளன மத்திய அரசின் அறிவியல் கதாழில்நுட்பத் 

துளற உருவாக்கியுள்ைது. சிலிகான் & நாமனா மின்னணு பாகங்களைக்ககாண்டு டிரான்சிஸ்டர் 

கதாழில்நுட்பத்ளதக் கண்டுபிடித்தளதப் பாராட்டும் வளகயில் இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. “வான்டர் 

வால்ஸ்” என்னும் கபாருட்களைக்ககாண்டு 2D அடிப்பளடயில் இக்கருவிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

4. COVID-19 மநாய்த்கதாற்றுக் காலத்தில் மூத்த குடிமக்களின் நலவாழ்ளவ உறுதிகசய்வதற்காக NITI 

ஆமயாக் கதாடங்கிய பரப்புளரயின் கபயர் என்ன? 

அ. சுரக்ஷித் தாதா–தாதி & ோனா–ோனி அேியான்  

ஆ. மூத்சதாா்கமள கெனித்துக் வகாள்ளுங்கள் 

இ. தாதா மை்றும் தாதி ேச்சாெ் அேியான் 

ஈ. சுரக்ஷ சம்ாிதி அேியான் 

 மும்ளபளயச் சார்ந்த பிரமல் அறக்கட்டளையுடன் இளணந்து NITI ஆமயாக், “சுரக்ஷித் தாதா-தாதி & 

நானா-நானி அபியான்” என்றகவான்ளறத் கதாடங்கியுள்ைது. COVID-19 மநாய்த்கதாற்று காலத்தின் 

மபாது மூத்தகுடிமக்களின் நலவாழ்ளவ உறுதிகசய்வதில் இந்தப்பரப்புளர கவனம் கசலுத்துகிறது. இது 

NITI ஆமயாக்கால் அறிவிக்கப்பட்ட 25 முன்மனற விரும்பும் மாவட்டங்களில் வாழும் 29 இலட்சம் மூத்த 

குடிமக்களை உள்ைடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 தற்மபாது இத்திட்டம், 7 மாநிலங்களில் மசாதளன அடிப்பளடயில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ைது. மமலும், 

முதிமயாரின் உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்ளக முளற குறித்த விழிப்புணர்ளவ இது உருவாக்கும். 

5. ‘மதாமான்’ என்பது எந்த நாட்டின் புதிதாக முன்கமாழியப்பட்ட நாணயமாகும்? 

அ. வெனிசுலா 

ஆ. ஈரான்  

இ. வோலிெியா 

ஈ. மாா்ஷல் தீெுகள் 
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 அண்ளமய அறிக்ளககளின்படி, ஈரான் நாடாளுமன்றம் அதன் மதசிய நாணயத்ளத ரியாலில் இருந்து 

மதாமானுக்கு மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கும் மமசாதாளவ நிளறமவற்றியுள்ைது. அகமரிக்காவின் 

கடுளமயான கபாருைாதாரத் தளடகளின் பின்னணியில், 2017 முதல், ஈரானிய நாணயத்தின் மதிப்பு 

கவகுவாக சரிந்தது. அது, கபரும் பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது. தற்மபாது இந்த மமசாதாவின்கீழ், 

ஈரானிய அரசாங்கம் அதன் தற்மபாளதய நாணயமான ரியாலிலிருந்து 4 சுழியங்களைக் குளறக்கும். 

6. பிரதம மந்திரி மக்கள் மருந்தகங்கள் (PMBJK), வாட்ஸ்அப்பில், மருந்துகளுக்கான ஆர்டர்களை ஏற்கத் 

கதாடங்கியுள்ைன. எந்த மத்திய அளமச்சகத்தின்கீழ் PMBJK கசயல்படுகிறது? 

அ. குறு, சிறு & ேடுத்தர ேிறுெனங்களின் அமமச்சகம் 

ஆ. நுகா்சொா் ெிெகாரங்கள், உணெு மை்றும் வோது ெிேிசயாக அமமச்சகம் 

இ. செதியியல் மை்றும் உரங்கள் அமமச்சகம்  

ஈ. சுகாதாரம் மை்றும் குடும்ேேல அமமச்சகம் 

 நாடடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ை இந்நிளலயில், மத்திய மவதியியல் மற்றும் உர அளமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ை பிரதம மந்திரியின் மக்கள் மருந்தகங்கள் வாட்ஸ்அப் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின்மூலம் 

வரும் மருந்து மதளவ கதாடர்பான உத்தரவுகளை ஏற்றுக்ககாள்கின்றன. மமலும், இளணயம்மூலம் 

பதிமவற்றப்பட்ட மருந்துகளின் அடிப்பளடயில், மருந்துகள் மநாயாளிகளின் வீட்டு வாசலுக்மக கசன்று 

வைங்கப்படுகின்றன. இந்நடவடிக்ளக கதாழினுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி மநாயாளிகள் மருந்துகளை 

எளிதில் ககாள்முதல் கசய்வதற்கு உதவுகிறது. 

 பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்கைானது இந்திய மருத்துவத் துளறயின்கீழ் கசயல்படுகின்றன. தற்மபாது, 

நாட்டின் 726 மாவட்டங்களில் 6300 மக்கள் மருந்தகங்கள் கசயல்பட்டு வருகின்றன. இளவ, தரமான 

மருந்துகளை மலிவு விளலயில் வைங்குவளத உறுதிகசய்கின்றன. இந்த மருந்துகள், சராசரியாக 50% 

- 90% வளர மலிவானளவ. 

7.உச்சநீதிமன்றத்தின் அண்ளமய தீர்ப்பின்படி, SARFAESI சட்டத்தின்கீழ், எந்த வளக வங்கிகளையும் 

ககாண்டுவரவியலும்? 

அ. மண்டல கிராமே்ேுை ெங்கிகள் 

ஆ. கூட்டுைெு ெங்கிகள்  

இ. சிறு ேிதி ெங்கிகள் 

ஈ. உள்ளூரக ெங்கிகள் 

 கடன் வாங்கியவர்கள் தங்கள் கடன்களைத் திருப்பிச் கசலுத்தத் தவறும்மபாது, Securitisation and 

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) சட்டம், 2002 

வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை கசாத்துக்களை ஏலம்விட அனுமதிக்கின்றது. உச்சநீதிமன்றம் 

வைங்கிய அண்ளமய தீர்ப்பின்படி, வங்கியியல் நடவடிக்ளககளில் ஈடுபடும் கூட்டுறவு வங்கிகள், 

“வங்கி நிறுவனம்” எனக்கருதப்படும். எனமவ, கூட்டுறவு வங்கிகைால் மமற்ககாள்ைப்படும் கடன் 

வசூலிப்பு நளடமுளறளயச் மசர்ப்பதற்காக SARFAESI சட்டம் மாற்றியளமக்கப்படவுள்ைது. 
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8. ‘Long March 5B’ ஏவுகளண என்பது எந்த நாட்டின் முதன்ளம ஏவுகளணயாகும்? 

அ. அவமாிக்க ஐக்கிய ோடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. இஸ்சரல் 

 ‘Long March 5B’ என்பது சீனாவின் முதன்ளம ஏவுகலமாகும். மமலும் இது, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 

முதன்முளறயாக ஏவப்பட்ட வைக்கமான Long March 5 ஏவுகலத்தின் பிறிகதாரு வளகயாகும். இந்த 

ஏவுகலம், ளைனான் தீவிலிருந்து ஒரு முன்மாதிரி குழுளவக்ககாண்ட விண்கலத்ளத ஏவியது. இப் 

புதிய தளலமுளற விண்கலம், ஏவப்பட்ட 488 வினாடிகளுக்குப் பிறகு அதன் தீர்மானிக்கப்பட்ட சுற்றுப் 

பாளதயில் நுளைந்தது. இந்த கவற்றியானது, கசவ்வாய் மகாளுக்கு ஒரு சுற்றுகலளனயும் ஓர் ஆய்வு 

ஊர்திளயயும் அனுப்ப சீனாவுக்கு வழிவகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9.ஆந்திர பிரமதச மாநில அரசின் YSR மத்ஸ்யகர பமராசா திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்? 

அ. மீனொ் குடும்ேங்கள்  

ஆ. மீனொ்களின் ேள்ளிவசல்லும் குழே்மதகள் 

இ. மீனொ் குடும்ேங்களில் உள்ள வேண்கள் 

ஈ. தனித்து ொழும் மீனொ்கள் 

 COVID-19 ககாள்ளைமநாய்க்கு மத்தியில் ஆந்திர பிரமதச மாநில அரசு YSR மத்ஸ்யகர பமராசா என்ற 

திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்கவாரு மீனவர் குடும்பத்திற்கும் அம்மாநில 

அரசாங்கம் ̀ 10,000 நிதியுதவிளய வைங்கும். கபாது முடக்க காலத்திலும், மீன்பிடித்தளடக்காலத்திலும் 

மீனவ சமூகத்திற்கு இது உதவும். கடலுக்குச் கசல்லும் மீனவர்களுக்கான நிதிநிவாரணமும் தளலக்கு, 

ரூபாய் நான்காயிரத்திலிருந்து ரூபாய் பத்தாயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

10.நாடாளுமன்றத்தின் கபாதுக் கணக்குக் குழுவின் தளலவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. ஆதிா் ரஞ்சன் வசளத்ாி  

ஆ. மல்லிகாா்ஜுன் காா்சக 

இ. அனுராக் தாக்கூா் 

ஈ. ரசமஷ் சோக்ாியால் ேிஷாங்க் 

 காங்கிரளசச்சார்ந்த ஆதிர் ரஞ்சன் கசைத்ரி தற்மபாதுள்ை 30 உறுப்பினர்களுடன் நாடாளுமன்றத்தின் 

கபாதுக் கணக்குக் குழுவின் தளலவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். கடந்த 1921ஆம் ஆண்டில் 

மாண்மடகு–கசம்ஸ்மபார்ட் சீர்திருத்தங்களின் விளைவாக இக்குழு முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டது. 

1950’க்குப் பிறகு, இந்தக் குழு ஒரு நாடாளுமன்றக்குழுவாக மாறியது. இது, மக்கைளவத் தளலவரின் 

கட்டுப்பாட்டில் ஓர் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தளலவமராடு கசயல்பட்டது. கடந்த 1967ஆம் ஆண்டு முதல், 

இந்தக் குழுவுக்கானத் தளலவர் எதிர்க்கட்சியிலிருந்து மதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 11 உற்பத்தியாளர்களின் பான் மசாலாவை உற்பத்தி சசய்ைதற்கும், விற்பவை சசய்ைதற்கும், சசமித்து 

வைப்பதற்கும் ஜார்க்கண்ட் ஓராண்டு காலத்திற்கு தவை விதித்துள்ளது. அைற்றில் உள்ள எந்தத் தீங்கு 

விவளவிக்கும் சைதிப்பயன்பாட்டிவைக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக இந்நைைடிக்வக எடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. மெக்னீசியெ் காா்பனனட்  

ஆ. மெக்னீசியெ் குன ாரைடு 

இ. மெக்னீசியெ் ஆக்ரசடு 

ஈ. னசாடியெ் காா்பனனட் 

 ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசாைது அண்வமயில் 11 உற்பத்தியாளர்களின் பான் மசாலாவை உற்பத்தி 

சசய்ைதற்கும், விற்பவை சசய்ைதற்கும் ஓராண்டுக்கு தவை விதித்துள்ளது. பான் மசாலாவில் உள்ள 

சமக்னீசியம் கார்பசைட் என்ற தீங்குவிவளவிக்கும் சைதியின் நுகர்வைக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக இந் 

நைைடிக்வக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சைதி, புற்றுசநாவய ஏற்படுத்தக்கூடியது மற்றும் இதயத்திற்கு 

தீங்குவிவளவிக்கும் தன்வமசகாண்ைதாகும். சமலும், உணவுப்பாதுகாப்புச்சட்ைம், 2006 விதிமுவறக 

–ளின்படி பயன்படுத்துைதற்கு தவைவிதிக்கப்பட்ை சைதியாகும் இது. முன்ைதாக, மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

பீகார் ஆகிய மாநிலங்களும் பான் மசாலாவுக்கு தவைவிதித்திருந்தை. 

2. 2020–21ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி சுழியமாக இருக்கும் எைக் கணித்துள்ள 

பன்ைாட்டு மதிப்பீட்டு நிறுைைம் எது? 

அ. S&P 

ஆ. Moody’s Investor Services  

இ. CRISIL 

ஈ. Fitch Ratings 

 இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி நைப்பு நிதியாண்டில் சுழிய நிவலவய எட்டுசமைப் பன்ைாட்டு 

தரக்குறியீட்டு நிறுைைமாை மூடிஸ் இன்சைஸ்ைர்ஸ் சர்வீஸ் தைது மதிப்பீட்டில் சதரிவித்துள்ளது. 

கைந்த மாதம், 0.2 சதவீதமாக ைளர்ச்சி இருக்கும் எை இந்நிறுைைம் கணித்திருந்தது. இருப்பினும், 

ைரும் 2021–22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 6.6 சதவீதமாக ஏற்றம் காணும் 

எை மூடிஸ் சதரிவித்துள்ளது. மிதமாை கைன் அபாயத்வதக்குறிக்கும் ‘Baa2’ என்ற தரமதிப்பீட்வையும் 

அந்நிறுைைம் இந்தியாவுக்கு ைழங்கியிருந்தது. 

3.இந்தியா இன்ைர்சநஷைல் எக்ஸ்சசஞ்ச் லிட் (இந்தியா INX) என்பது எந்த இந்திய பங்குச்சந்வதயின் 

துவண நிறுைைமாகும்? 

அ. National Stock Exchange of India (NSE)  ஆ. Bombay Stock Exchange (BSE)  

இ. Calcutta Stock Exchange   ஈ. United Stock Exchange of India 
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 மும்வப பங்குச்சந்வதயின் இந்தியா INX மற்றும் சதசிய பங்குச்சந்வதயின் NSE–IFSC ஆகிய இரு 

பன்ைாட்டுச் சந்வதகளில், இந்திய ரூபாய்–அசமரிக்க ைாலர் முன்சபர மற்றும் சதவையாைவதத் 

சதரிவுசசய்யும் ஒப்பந்தங்கவள (INR–USD Futures and Options contracts), காந்திநகரில் உள்ள குஜராத் 

பன்ைாட்டு நிதித்சதாழில்நுட்ப நகரத்தின் சர்ைசதச நிதிச்சசவைகள் வமயத்தில் (GIFT–IFSC) மத்திய 

நிதியவமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காசணாளிக் காட்சிமூலம் சதாைங்கிவைத்தார். பன்ைாட்டு நிதிச் 

சசவைகள் வமயத்தின்மூலம் உலகளாவிய பங்களிப்வப இந்தியாவுக்கு இது சபற்றுத்தருைசதாடு, 

இந்தியாவின் பன்ைாட்டு நிதிச்சசவைகள் வமயத்வத உலகத்சதாடும் இவணக்கும். 

4.ைான்பவை தளங்களின் உட்கட்ைவமப்பு நவீைமயமாக்கலுக்காக இந்தியாவின் எந்த எரிசக்தி 

நிறுைைத்துைன் மத்திய பாதுகாப்பு அவமச்சகம் ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது? 

அ. பவா் கிாிட் காா்ப்பனைஷன் 

ஆ. டாடா பவா்  

இ. JSW எனா்ஜி 

ஈ. அதானி பவா் 

 இந்திய ைான்பவை, இந்திய கைற்பவை, இந்திய கைசலார காைல் பவைக்காை 37 விமாை தளங்களின் 

கட்ைவமப்வப நவீைமயமாக்க ைாைா பைர் நிறுைைத்துைன் பாதுகாப்பு அவமச்சகம் ஒப்பந்தம் சசய்து 

சகாண்டுள்ளது. சுமார் `1,200 சகாடி மதிப்பிலாைது இந்த ஒப்பந்தம். இந்த ஒப்பந்தத்தின் பரிந்துவரக்கு 

பாதுகாப்புத்துவற அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்தார். 

 இந்திய ைான்பவையின் 30 விமாைதளங்கவள நவீைமயமாக்குைது உள்ளிட்ை விமாைதள கட்ைவமப் 

–புகள் சமம்பாட்டுத் திட்ைத்தின் முதற்கட்ைத்வத அடிப்பவையாகக்சகாண்டு, இரண்ைாைது கட்ைம் சசய 

–ல்படுத்தப்படுகிறது. முதற்கட்ைத்தின்கீழ் விமாைதளங்கள் நவீைப்படுத்தப்பட்ைதன்மூலம், இராணுைம் 

மற்றும் சபாது பயன்பாட்ைாளர்கள் அதகளவில் பயைவைந்து ைருகின்றைர். 

5. நாடு முழுைதும் பயன்படுத்தப்படும் சபரும்பான்வமயாை சணல் வபகவள தயாரித்து ைழங்குகிற 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸாெ் 

ஆ. னெற்கு வங்கெ்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. பீகாா் 

 நாடு முழுைதும் பயன்படுத்தப்படும் (முக்கியமாக உணவு–தானியங்கவள சிப்பம் சசய்ைதற்கு) சணல் 

வபகளில் சுமார் 95 சதவீதத்வத சமற்கு ைங்க மாநிலம் உற்பத்தி சசய்கிறது. சபாது முைக்கத்தின் 

காரணமாக சணற்வபகள் உற்பத்திவய அம்மாநிலம் நிறுத்தியுள்ளதால், இந்திய உணவுக்கழகம் 

சணற்வபகள் பற்றாக்குவறவய எதிர்சகாள்கிறது. 

 தற்சபாவதய இந்தக் சகாள்முதல் பருைத்தில், ஏற்கைசை பயன்படுத்தப்பட்ை சகாணிப்வபகள் மற்றும் 

சநகிழிப்வபகளில் உணவுதானியங்கவள சிப்பம் சசய்ய அரசு அனுமதித்துள்ளதாக மத்திய உணவு 
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அவமச்சர் இராம்விலாஸ் பஸ்ைான் சதரிவித்துள்ளார். சமலும், சணற்வபகள் பற்றாக்குவறவய 

மதிப்பிடுைதற்காக அவமச்சகத்தால் பணிக்குழு ஒன்றும் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.பன்ைாட்டு இைம்சபயர்வு அவமப்பின் தவலவமயகம் அவமந்துள்ள இைம் எது? 

அ. னைாெ் 

ஆ. மஜனீவா 

இ. கிைாண்ட்–சானகாமனக்ஸ்  

ஈ. நியூயாா்க் 

 பன்ைாட்டு இைம்சபயர்வு அவமப்பு (IOM) என்பது அரசாங்கங்களுக்கும் புலம்சபயர்ந்சதாருக்கும் 

இைம்சபயர்ைது சதாைர்பாை சசவை மற்றும் ஆசலாசவைகவள ைழங்கும் அரசுகளுக்கிவைசயயாை 

ஓர் அவமப்பு ஆகும். இதன் தவலவமயகம் சுவிச்சர்லாந்தின் கிராண்ட்–சாசகாசைக்ஸில் உள்ளது.  

 சமீபத்தில், ஐ.நா., இைம்சபயர்வு முகவமயின் தவலவம இயக்குநர் அன்சைானிசயா விட்சைாரிசைா 

சைளியிட்ை அறிவிப்சபான்றில், உலகம் முழுைதும் ஆயிரக்கணக்காை புலம்சபயர்ந்சதார் சிக்கித் 

தவித்து ைருகின்றைர். சமலும் அைர்கள், COVID–19 அபாயத்வதயும் எதிர்சகாண்டு ைருகின்றைர். 

அவைத்து புலம்சபயர்ந்சதாருக்கும் சுகாதார பராமரிப்பு கிவைக்கச் சசய்யசைண்டும் எை இம்முகவம 

அரசாங்கங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

7. “இரண்ைாம் உலகப்சபாரின்சபாது உயிரிழந்தைர்களுக்காை நிவைவு மற்றும் நல்லிணக்கத்வத” 

ஒவ்சைார் ஆண்டும் ஐநா அவை எப்சபாது அனுசரிக்கிறது? 

அ. 1–2 னெ 

ஆ. 4–5 னெ 

இ. 8–9 னெ  

ஈ. 11–12 னெ 

 ஒவ்சைார் ஆண்டும் சம 8 மற்றும் 9 ஆகிய சததிகளில், ஐ.நா அவை இரண்ைாம் உலகப்சபாரின்சபாது 

உயிரிழந்த மில்லியன் கணக்காைைர்கவள நிவைவுகூர்கிறது. இரண்ைாம் உலகப்சபார், ஐநா அவை 

உருைாக ைழிைகுத்தது. உயிரிழந்த அவைைருக்கும் அஞ்சலி சசலுத்தும் இந்நாட்கள், “இரண்ைாம் 

உலகப்சபாரின்சபாது தன்னுயிவர ஈந்தைர்களுக்காை நிவைவு மற்றும் நல்லிணக்க சநரம்” என்று 

அவழக்கப்படுகிறது. இது, கைந்த 2004’இல் ஒரு தீர்மாைத்தின்மூலம் உருைாக்கப்பட்ைது. 

8. பன்ைாட்டு சசஞ்சிலுவை சங்கத்வத நிறுவியதற்காக, அவமதிக்காை முதல் சநாபல் பரிசு யாருக்கு 

ைழங்கப்பட்ைது? 

அ. மென்றி டுனன்ட்  

ஆ. சல்லி புருனதாெ் 

இ. வில்மெெ் ைாஞ்மசன் 

ஈ. னஜக்கபஸ் வான் ‘டி ொப் 
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 பன்ைாட்டு சசஞ்சிலுவை சங்கத்வத நிறுவியசதாடு சஜனீைா தீர்மாைத்வத சதாைங்கிவைத்ததற்காக 

சுவிச்சர்லாந்தின் சென்றி டுைன்டிற்கு அவமதிக்காை முதல் சநாபல் பரிசு ைழங்கப்பட்ைது. உலக 

சசஞ்சிலுவை சங்கம் அல்லது உலக சசஞ்சிலுவை சங்கம் & சசம்பிவற நாள் ஒவ்சைார் ஆண்டும் சம 

8 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. இது, சென்றி டுைன்டின் பிறந்தநாவளக்குறிக்கிறது. அைர் நிறுவிய 

பன்ைாட்டு சசஞ்சிலுவை சங்கமாைது உலக மக்களின் நலனுக்காக சசயல்பட்டு ைருகிறது. 

9. SARS–CoV–2 வைரவை நடுநிவலயாக்கக்கூடிய, “மனித சமாசைாக்சளாைல் சநாசயதிர்ப்பிகள்” 

உருைாக்கும் திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள அரசுக்குச் சசாந்தமாை நிறுைைம் எது? 

அ. அறிவியல் & மதாழிற்துரற ஆைாய்ச்சிக் கழகெ், CSIR  

ஆ. னதசிய S N னபாஸ் அடிப்பரட அறிவியல் ரெயெ் 

இ. அகா்கா் ஆைாய்ச்சி நிறுவனெ் 

ஈ. நானனா அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப நிறுவனெ் 

 அறிவியல் & சதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகமாைது தைது புதிய மில்லினியம் இந்திய சதாழில்நுட்ப 

தவலவமத்துை முன்சைடுப்புத் திட்ைத்தின்மூலம் மனித சமாசைாக்சளாைல் சநாசயதிர்ப்பிகவள 

உருைாக்குைதற்காை ஒரு திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த சநாசயதிர்ப்பிகள், திறன்சபற்ற 

SARS–CoV–2 வைரவச நடுநிவலயாக்கலாம் மற்றும் எதிர்கால SARS–CoV சநாய்த்சதாற்றுகளுக்கு 

எதிராகப்பயன்படுத்தப்பைலாம். இந்சநாசயதிர்ப்பிகவள உருைாக்கவுள்ள குழுைாைது கல்வி நிறுைை 

–ங்கவளயும் சதாழிற்துவறகவளயும் சகாண்டுள்ளது. 

10. 2020 சம.9 அன்று கவைப்பிடிக்கப்படும் உலக புலம்சபயர்ந்த பறவைகள் நாளுக்காை கருப்சபாருள் 

என்ை? 

அ. Love the Birds 

ஆ. Birds connect our world  

இ. Birds transcend the Globe 

ஈ. Birds are precious 

 உலக புலம்சபயர்வு பறவைகள் நாளாைது ஒவ்சைார் ஆண்டும் சம.9 அன்று உலகம் முழுைதும் 

சகாண்ைாைப்படுகிறது. “பறவைகள் நம் உலகத்வத இவணக்கின்றை” என்பது நைப்பாண்டில் (2020) 

ைரும் இந்த நாளுக்காை கருப்சபாருளாகும். உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் அவமப்பில் புலம்சபயர்ந்த 

பறவைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த 

நாள் சகாண்ைாைப்படுகிறது. முதன்முதலில் 2006ஆம் ஆண்டில் இந்த நாள் சகாண்ைாைப்பட்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. CSIR’இன் மரபியல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த உயிரியல் நிறுவனமானது தனது FELUDA பரிச ாதணனக் 

கருவிணய வணிகமயமாக்குவதற்காக எந்த இந்திய நிறுவனத்துடன் கூட்டு ச ர்ந்துள்ளது? 

அ. டெக் மஹிந்திரா 

ஆ. லாா்சன் & டூப்ரரா 

இ. ொொ சன்ஸ்  

ஈ. விப்ரரா 

 COVID-19 ததாற்றிணன உடசன கண்டறியும் கருவிக்கான ததாழில்நுட்பத்ணதக் கண்டறிவதற்காக 

நடுவைரசின் அறிவியல் ததாழிற்துணை ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (CSIR) ஆய்வகமான மரபியல் மற்றும் 

ஒருங்கிணைந்த உயிரியல் நிறுவனமும் டாடா  ன்ஸ் நிறுவனமும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்திக்தகாண்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், FELUDA எனப்படும் கருவித் ததாழில்நுட்பத்ணத 

டாடா நிறுவனத்துடன் பகிர்ந்துதகாள்ள உரிமம் வழங்கப்படும். 

 COVID-19 ததாற்ணை ஒழிப்பதற்கான இந்தத் ததாழில்நுட்பமும் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிசேசய 

வடிவணமக்கப்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாகும். தபருமளவில் பயன்படுத்தக் கூடியது. இது எளிதில் 

ணகயாளக்கூடியது. விணே மலிவானது. 

2.உேக நேவாழ்வு அணமப்பும் ஐ.நா அஞ் ல் முகணமயும் எந்சநாணய ஒழித்த ஆண்டு நிணனவுநாளன்று 

ஒரு நிணனவு அஞ் ல்தணேணய தவளியிட்டன? 

அ. மரலாியா 

ஆ. காலரா 

இ. டபாியம்மம  

ஈ. தெ்ெம்மம 

 உேக நாடுகணள அச்சுறுத்திவந்த தபரியம்ணம, கடந்த 1980ஆம் ஆண்டு முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டது. 40 

ஆண்டுகள் ஆனணத நிணனவுகூரும் வணகயில், உேக நேவாழ்வு அணமப்பும், ஐக்கிய நாடுகளின் 

அஞ் ல் முகணமயும் இணைந்து, அதற்காக நிணனவு அஞ் ல்தணேணய தவளியிட்டள்ளன. இந்சநாணய 

ஒழிப்பதற்கான உேகளாவிய முயற்சிணய விணரவுபடுத்துவதற்காக, WHO’இன் தபரியம்ணம ஒழிப்புத் 

திட்டம், கடந்த 1967ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்டது. இந்த நிணனவு அஞ் ல்தணே உேகத்தணேவர்கள், 

அணமப்புகள், கிராமப்புை மருத்துவப் பணியாளர்களின் பாத்திரங்கணள நிணனவுகூர்கிைது. 

3.இந்திய ரி ர்வ் வங்கியின் (RBI) மத்திய வாரியத்தில் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவரும், அண்ணமயில் 

தபாருளாதார விவகார த யோளராகவும் தபாறுப்சபற்ைவர் யார்? 

அ. தருண் பஜாஜ்    ஆ. பிாீத்தி சுதன் 

இ. அரவிந்த்குமாா் சா்மா  ஈ. ராரஜஷ் பூஷண் 
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 தபாருளாதார விவகார த யோளர் தருண் பஜாணஜ இந்திய ரி ர்வ் வங்கியின் (RBI) மத்திய வாரிய 

இயக்குநர்களுள் ஒருவராக மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. ஏப்ரல்.30 அன்று ஓய்வுதபற்ை அதானு 

 க்ரவர்த்திக்கு பதிோக தருண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தருண் பஜாஜின் நியமனம் 2020 சம.5 முதல் 

நணடமுணைக்கு வந்துள்ளது. 

 1988ஆம் ஆண்டு ஹரியானா சகடர் இ.ஆ.ப அதிகாரியான பஜாஜ் கடந்த சம.1 அன்றுதான் தபாருளாதார 

விவகாரத்துணை த யோளராக தபாறுப்சபற்ைார். இவர் ஏற்கனசவ பிரதமர் அலுவேகத்தில் கூடுதல் 

த யோளராகவும், நிதித் துணையில் இணைச்த யோளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் 

4.அண்ணமயில்,  ாணே மற்றும் உட்கட்டணமப்பு வரி மற்றும் சிைப்பு கூடுதல் கோல் வரி ஆகியணவ 

நடுவைர ால் உயர்த்தப்பட்டன. இணவயிரண்டில் எதுதவான்று அதிகாரப்பகிர்வின்மூேம் மாநிேத்துக்கு 

பிரித்தளிக்கப்படும்? 

அ. சாமல மற்றும் உெ்கெ்ெமமப்பு வாி 

ஆ. சிறப்பு கூடுதல் கலால் வாி  

இ. இமவயிரண்டும் 

ஈ. யாடதான்றுமில்மல 

 ஓர் அண்ணமய நடவடிக்ணகயாக, மத்திய அரசு தபட்சரால் மற்றும் டீ ல் மீதான வரிகணள முணைசய 

லிட்டருக்கு `10 மற்றும் `13 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த வரி உயர்வு, எண்தைய்  ந்ணதப்படுத்தல் 

நிறுவனங்களால் உள்வாங்கப்படும் என்பதால் சில்ேணை விணேயில் எந்தவித மாற்ைமும் ஏற்படாது 

என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில்,  ாணே மற்றும் உட்கட்டணமப்பு வரிணய மத்திய அரசும் சிைப்பு 

கூடுதல் கோல் வரிணய அணனத்து மாநிேங்களுக்கும் அதிகாரப்பகிர்வின்மூேம் 42% என்ை அளவுக்கு 

வழங்கப்படும். உேக  ந்ணதயில் கச் ா எண்தையின் விணே வீழ்ச்சியணடந்தசதாடு, தபாது முடக்க 

காேத்தில் எண்தையின் சதணவ குணைந்ததன் பின்னணியில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. சம.5 அன்று பிைந்தநாள் காணும் எந்த இந்தியக் கவிஞரால் வங்கசத த்தின் சதசிய கீதமான, ‘அமர் 

ச ானா பங்களா’ இயற்ைப்பட்டது? 

அ. பக்கிம் சந்திர செ்ொ்ஜி 

ஆ. இரவீந்திரநாத் தாகூா்  

இ. அரவிந்த ரகாஷ் 

ஈ. முன்ஷி பிரரம்சந்த் 

 1905ஆம் ஆண்டில் கர் ன் பிரபுவால் அறிவிக்கப்பட்ட முதல் வங்கப் பிரிவிணனயின்சபாது ‘குருசதவ்’ 

என்றும் அணழக்கப்படும் இரவீந்திரநாத் தாகூர், “அமர் ச ானா பங்களா” பாடணே இயற்றினார். இந்தப் 

பாடல், பின்னர், தற்சபாணதய வங்கசத  விடுதணே இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தசதாடு அந்த 

நாட்டின் சதசீய கீதமுமாகவும் ஆனது. இந்தியாவின், “ஜன கை மன” உட்பட இரண்டு நாடுகளுக்கு 

சதசிய கீதங்கணள இயற்றிய ஒசர நபராக தாகூர் உள்ளார். அவரது 159ஆவது பிைந்தநாள் சம.5 அன்று 

அனு ரிக்கப்பட்டது. தாகூரின் பிைந்தநாணள நிணனவுகூரும் வணகயில், சதசிய நவீன கணேக்கூடம், 

ஒரு தமய்நிகர் சுற்றுோணவ ஏற்பாடு த ய்திருந்தது. 
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6.இந்திய இணையதளம் மற்றும் அணேசபசி கழகத்தின் (IAMAI) அண்ணமய அறிக்ணகயின்படி, நாட்டின் 

எந்தப் பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்ணகயிோன இணைய பயனர்கள் உள்ளனர்? 

அ. டபருநகரம் 

ஆ. நகரம் 

இ. புறநகா் 

ஈ. கிராமப்புறம்  

 அண்ணமயில் இந்திய இணையதளம் மற்றும் அணேசபசி கழகம் தவளியிட்ட, ‘Digital In India’ என்ை 

அறிக்ணகயின்படி, நகர்ப்புைங்களில் உள்ள பயனர்களுடன் ஒப்பிடுணகயில் கிராமப்புைங்களில் அதிக 

அளவிோன இணைய பயனர்கள் உள்ளனர். கடந்த நவம்பர் மாதத்தில், தமாத்தமுள்ள 504 மில்லியன் 

இணைய பயனர்களில், கிராமப்புைங்களில் மட்டும் 227 மில்லியன் இணைய பயனர்கள் இருந்தனர். 

நகர்ப்புைங்களில் இந்த எண்ணிக்ணக 205 மில்லியனாக உள்ளது. 

 ஆனால், இணையத்தில் த ேவிடும் சநரத்ணதப் தபாறுத்தவணர நகர்ப்புை மக்கள் முதலிடத்தில் 

உள்ளனர். தபண் இணைய பயனர்களில் 21% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அது ஆண் பயனர்கணளவிட 

(9%) அதிகமாக உள்ளது என்றும் இவ்வறிக்ணக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

7.எந்தக் குழுவின் பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில், இராணுவப்தபாறியியல் ச ணவயில் 9304 பதவிகணள 

அகற்ை பாதுகாப்பு அணமச் கம் ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ. Lt.Gen டஷகத்கா்  

ஆ. Lt.Gen மாதுாி கனித்கா் 

இ. Lt.Gen P C திம்மயா 

ஈ. Lt.Gen C P டபான்னப்பா 

 இராணுவப்தபாறியியல் ச ணவப்பணியில் அடிப்பணட மற்றும் ததாழிலியல் பணியாளர்களுக்கான 

9,304 பணியிடங்கணள அகற்றுவதற்கான முதன்ணமத் தணேணமப்தபாறியாளரின் இராணுவ தபாறியி 

-யல் ச ணவப்பணிகள் திட்டத்துக்கு மத்திய பாதுகாப்பு அணமச் ர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.  

 Lt.Gen தெகத்கர் தணேணமயிோன நிபுைர் குழுவினர், ஆயுதப்பணடயின் இராணுவப்தபாறியியல் 

ச ணவப்பணிகளில் சபார்த்திைணன சமம்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு த ேவினத்ணத மறு மன் 

த ய்வதற்கான நடவடிக்ணககள்  ார்ந்து த ய்த பரிந்துணரகணள ஏற்கும் வணகயில் இந்த நடவடிக்ணக 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. எதிர்வருங்காேத்தில் சிக்கோன பணிகணள, திைம்படவும், சிக்கனமாகவும் 

ணகயாள, குணைந்த பணியாளர்களுடன் இராணுவப்தபாறியியல் ச ணவப்பணிணய திைன்மிகுந்த 

அணமப்பாக மாற்றியணமப்பது இந்தப் பரிந்துணரகளின் சநாக்கமாகும். 

8.அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுதபறும் வயணத 58’இலிருந்து 59’ஆக உயர்த்தியுள்ள மாநிே அரசு எது? 

அ. தமிழ்நாடு    ஆ. ரகரளம் 

இ. கருநாெகம்   ஈ. பஞ்சாப் 
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 தமிழ்நாடு அரசு அண்ணமயில் மாநிே அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுதபறும் வயணத 58’இலிருந்து 59’ஆக 

உயர்த்தியது. தவளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த அர ாங்க உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வரும். 

இந்த உத்தரவு, அரசு மற்றும் அரசு உதவிதபறும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் உள்ள அணனத்து 

ஆசிரியர்களுக்கும், மாநிே தபாதுத்துணை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் தபாருந்தும். 

9. CARD திட்டம் என்பது கீழ்க்காணும் எதனுடன் ததாடர்புணடயது? 

அ. தற்காலிக PDS அெ்மெ 

ஆ. COVID–19 பாிரசாதமனக் கருவி  

இ. தற்காலிக ஆதாா் அெ்மெ 

ஈ. மருத்துவா்களுக்கான முகக்கவசங்கள் 

 NITI ஆசயாக் மற்றும் உயிரித்ததாழில்நுட்ப துணை ஆகியணவ இணைந்து Consortium for Affordable & 

Rapid Diagnostics (CARD) என்ைதவாரு திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. தகாசரானா ணவரஸ் 

பரிச ாதணனக் கருவிகணள உருவாக்குவதில் இந்தியாவின் திைணன அதிகரிப்பணத இந்தத் திட்டம் 

சநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. COVID-19 சநாய்த்ததாற்றுக்கு வரும் ஜூணே மாதத்திற்குள் குணைந்தது 

10 மில்லியன் விணரவு சநாதயதிர்ப்பு ச ாதணனகணள தயாரிப்பசத இதன் முதன்ணம குறிக்சகாளாகும்.  

 இந்தியாவில் RT-PCR ச ாதணனக்கருவிகணள விரிவுபடுத்துவணதயும் இது சநாக்கமாகக் தகாண்டுள் 

-ளது. சீன சநாதயதிர்ப்பு ச ாதணனகணளக் கருவிகளால் அணடந்த தபருஞ்சிக்கல்களுக்குப்பிைகு இந்த 

அறிவிப்பு வந்துள்ளது. 

10.ஆயுர்சவத தணேயீடுகள் குறித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிணயத் ததாடங்குவதன் ஒருபகுதியாக, ஆயுஷ் 

அணமச் கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள திைன்சபசி த யலியின் தபயர் என்ன? 

அ. ஆயுஷ் ரக்ஷா 

ஆ. ஆயுஷ் சஞ்சீவனி  

இ. ஆயுஷ் சுரக்ஷா 

ஈ. ஆயுஷ் சக்தி 

 COVID-19 நிணேகள் ததாடர்பான ஆயுணெ அடிப்பணடயாகக்தகாண்ட 2 ஆய்வுகணளயும், ‘ ஞ்சீவனி’ 

த யலிணயயும் புது தில்லியில் மத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநேத்துணை அணமச் ரும், சகாவாவிலிருந்து 

காதைாளிவழியில் பங்சகற்ை ஆயுஷ் இணையணமச் ரும் ததாடங்கிணவத்தனர். 

 மத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநேத்துணை அணமச் கம், ஆயுஷ் அணமச் கம் மற்றும் மத்திய அறிவியல், 

ததாழிேக ஆராய்ச்சி ணமயம் (CSIR), இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்குழுமம் (ICMR) சபான்ை ததாழினுட்ப 

அணமப்புகள் & பல்கணேக்கழக நிதி நல்ணகக்குழு (UGC) ஆகியணவ ஒருங்கிணைந்து இச்த யலிணய 

உருவாக்கியுள்ளன. ஆயுஷ் அறிவுணரகணளயும், நடவடிக்ணககணளயும் ஏற்றுக்தகாள்ளுதல், பயன்படுத் 

-துதல் மற்றும் பின்பற்றுபவர்கள் பற்றிய விவரங்கணள அறியவும், COVID-19 பாதிப்ணபத் தடுப்பதில் 

இணவ எந்த அளவிற்கு த யல்படுகின்ைன என்பணத அறியவும் ‘ ஞ்சீவனி’ என்ை த யலி உதவும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.த ொழிலொளர்களின் பணிநேரத்த  அதிகரிப்ப ற்கொக எந் ச் சட்டத்தின் விதிகள் மொநிலங்களொல் 

 ளர்த் ப்படுகின்றன? 

அ. நிறுவனங்கள் சட்டம் 

ஆ. த ொழிற்சொலைகள் சட்டம்  

இ. த ொற்றுநநொய்கள் சட்டம் 

ஈ. த ொழிற்சங்க சட்டம் 

 தபொதுமுடக்கத்த த் த ொடர்ந்து ஏற்பட்ட த ொழிலொளர்கள் பற்றொக்குதறதை அடுத்து உத் ரபிரந சம், 

மத்திைபிரந சம், மகொரொஷ்டிரொ, ஒடிசொ, நகொவொ உள்ளிட்ட இந்திைொவின் பல்நவறு மொநிலங்கள் 

த ொழிற்சொதலகள் சட்டம், 1948’இன் விதிகதள  ளர்த்தியுள்ளன. 

 இ ன்மூலம், த ொழிலொளர்களின் பணிநேரம் அதிகரிக்கப்படும். சமீபத்தில், ஒடிசொ மற்றும் மகொரொஷ்டிர 

மொநிலங்களின் த ொழிலொளர் துதறகள், ஜூன் 30 வதர, பணிைொளர்களின் பணிநேரம் த ொடர்பொன 

த ொழிற்சொதலகள் சட்டம், 1948’இன் ேொன்கு பிரிவுகளிலிருந்து  ங்கள் த ொழிற்சொதலகளுக்கு விலக்கு 

அளித் ன. ஓர் அவசர சட்டத்த  இைற்றிை ன்மூலம் த ொழிலொளர் சட்டங்களின் முக்கிை விதிகதள 

உத் ரபிரந ச மொநிலம் மூன்றொண்டுகொலத்திற்கு நிறுத்தியுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலக்குகளுடன், 

மு லொளிகள்,  லொ 12 மணிநேர பணி சுழற்சி முதறயில் த ொழிலொளர்கதள பணிைமர்த்  முடியும். 

2.இந்திைொ த ொடங்கிை, ‘மிஷன் சொகர்’ முைற்சி எத் தன ேொடுகதள உள்ளடக்கியுள்ளது? 

அ. 2 

ஆ. 3 

இ. 4 

ஈ. 5  

 COVID-19 த ொற்றுகொலத்தில் மற்றவர்களுக்கு உ விதசய்கின்ற இந்திை அரசின் முைற்சிகளின் ஒரு 

பகுதிைொக, இந்திைக் கடற்பதடக்கு தசொந் மொன நகசரி என்ற கப்பல், மொலத்தீவு, தமொரிசிைஸ், தசசல்ஸ், 

மடகொஸ்கர், தகொதமொநரொஸ் ஆகிை ேொடுகளுக்கு உணவுப்தபொருள்கள், HCQ மொத்திதரகள் உட்பட, 

COVID-19 த ொடர்பொன மருந்துகள், சிறப்பு ஆயுர்நவ  மருந்துகள் & மருத்துவ உ விக் குழுக்களுடன் 

புறப்பட்டுச் தசன்றுள்ளது. ேமது மண்டலத்தில் உள்ள அதனவருக்கும் பொதுகொப்பும் வளர்ச்சியும் என்ற 

பிர மரின் த ொதலநேொக்குத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப (Security and Growth for All in the Region ‘SAGAR’ ) 

இந் , ‘மிஷன் சொகர்’ உள்ளது. 

3.அண்தமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘COVID கவச் எலிசொ’ என்றொல் என்ன? 

அ.  னிநபொ் பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் ஆ. முகக்கவசம் 

இ. பொிநசொ லனக் கருவி   ஈ. கிருமிநொசினி 
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 COVID-19 த ொற்று குறித்  நேொதைதிர்ப்பிகதள கண்டறிவ ற்கொக, “COVID கவச் எலிசொ” என்ற ஐஜிஜி 

எலிசொ பரிநசொ தன கருவிதை உள்ேொட்டிநலநை புநனவில் உள்ள இந்திை மருத்துவ ஆரொய்ச்சிக் 

குழுமத்தின் ந சிை தவரஸ் ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் உருவொக்கியுள்ளது. த ொழில்நுட்ப ரீதிைொக, இது, 

தகொநரொனொ (COVID) தவரதசக் கண்டறிவ ற்கொன SARS-CoV-2 human IgG ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) பரிநசொ தனக்கருவிைொகும். மத்திை சுகொ ொர அதமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, 

இந் ப் பரிநசொ தனக்கருவிைொல் 2.5 மணிநேரத்தில் 90 மொதிரிகள் வதர நசொதிக்க முடியும். 

4.பொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி புற ஊ ொ சொனிடிசதர (DRUVS) உருவொக்கியுள்ள அதமப்பு எது? 

அ. DRDO  

ஆ. BHEL 

இ. HAL 

ஈ. BEL 

 தை ரொபொத்த ச் சொர்ந்  பொதுகொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்பொட்டு அதமப்பின் (DRDO) ஆய்வகமொன 

இமரத் ஆரொய்ச்சி தமைம்,  ொனிைங்கி சுத்திகரிப்பு அதமப்தப உருவொக்கியுள்ளது. இது, பொதுகொப்பு 

ஆரொய்ச்சி புற ஊ ொ சொனிதடசர் (DRUVS) என அதழக்கப்படுகிறது. பணத் ொள்கள், மின்னணுப் 

தபொருட்கள் மற்றும்  ொட்கதளச் சுத் ப்படுத்துவ ற்கொக UV-C வதகயிலொன ஒளிதை இந் ச் சொனிடிசர் 

பைன்படுத்துகிறது. த ொடர்பற்ற தசைல்பொடு இந் ச் சொனிடிசரின் குறிப்பிடத் க்க அம்சமொக உள்ளது. அது, 

த ொற்றின் பரவதலக் கட்டுப்படுத்  உ வும். 

5. கொவல்துதற ஆரொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிைகமொனது (BPRD) எந்  மத்திை அதமச்சகத்தின்கீழ் 

இைங்கிவரும் ஓரதமப்பொகும்? 

அ. பொதுகொப்பு அலமச்சகம் 

ஆ. உள்துலற அலமச்சகம்  

இ. சட்டம் மற்றும் நீ ி அலமச்சகம் 

ஈ. சமூக நீ ி மற்றும் அ ிகொரமளி ் ை் அலமச்சகம் 

 கொவல்துதறதை ேவீனமைமொக்கு ல் என்னும் நேொக்கத்துடன் ஒரு மதியுதரைகமொக, கடந்  1970ஆம் 

ஆண்டில், கொவல்துதற ஆரொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப்பணிைகம் (BPRD) உள்துதற அதமச்சகத்தின்கீழ் 

நிறுவப்பட்டது. தபொதுமக்களிதடநை இனதவறுப்தப பரப்புவத  நேொக்கமொகக்தகொண்ட நபொலிச் 

தசய்திகதள அதடைொளங்கொண்ப ற்கு புலனொய்வொளர்களுக்கும் கொவல்துதறசொர் அதிகொரிகளுக்கும் 

உ வுவ ற்கொக, அண்தமயில், “Fake News and Disinformation: How to Spot and Investigate” என்ற 

 தலப்பில் 40 பக்க தகநைட்தட BPRD தவளியிட்டது. 

6.அண்தமயில் கொலமொன ைரிசங்கர் வொசுந வனுடன் த ொடர்புதடை த ொழில் எது? 

அ. விலளயொட்டு வீரொ்   ஆ. வரைொற்றொசிொியொ்  

இ. சுகொ ொர பணியொளொ்   ஈ. அரசியை்வொ ி 
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 மூத்  இந்திை அறிஞரும் வரலொற்றொசிரிைருமொன ைரிசங்கர் வொசுந வன் COVID-19 (தகொநரொனொ) 

நேொய்த்த ொற்றின் கொரணமொக அண்தமயில் கொலமொனொர். நபரொசிரிைர் ைரி வொசுந வன் அவரது 

பணி ஓய்வுக்குப்பின், UGC ஓய்வுதபற்ற நபரொசிரிைரொக வரலொற்றுத்துதற கல்கத் ொ பல்கதலயின் சீன 

தமைத்தில் பணிபுரிந் ொர். இரஷ்ை மற்றும் மத்திை ஆசிை வரலொற்றில் அவர் ஒரு முக்கிைமொனவரொக 

கரு ப்படுகிறொர். இந்திை கலொசொர அதமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள தமளலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொத் ஆசிை 

ஆய்வுக்கழகத்தின் இைக்குேரொகவும் அவர் பணிைொற்றியுள்ளொர். 

7.ஐ.ேொ உலக சுற்றுலொ அதமப்பின் (UNWTO)  தலதமைகம் அதமந்துள்ள இடம் எது? 

அ. பொொிஸ் 

ஆ. மொட்ொிட்  

இ. நியூயொொ்க் 

ஈ. தெனீவொ 

 உலக சுற்றுலொ அதமப்பு (UNWTO) என்பது ஐக்கிை ேொடுகளின் முகதமைொகும். இது, நீடித்  மற்றும் 

உலகளவில் அணுகக்கூடிை சுற்றுலொதவ நமம்படுத்துவ ற்கு தபொறுப்பொகும். இ ன்  தலதமைகம் 

ஸ்தபயினின் மொட்ரிட்டில் அதமந்துள்ளது. அண்தமை UNWTO உலக சுற்றுலொ கொற்றழுத் மொனி 

அறிக்தகயின்படி, COVID-19 த ொற்றுநேொைொல் 2020ஆம் ஆண்டில் பன்னொட்டுச் சுற்றுலொ 60-80% 

குதறைக்கூடும். இ ன் விதளவொக $910 பில்லிைன் மு ல் $1.2 டிரில்லிைன் அதமரிக்க டொலர் வருவொய் 

இழப்பு ஏற்படும். நமலும், 2020ஆம் ஆண்டின் மு ல் கொலொண்டில் பன்னொட்டுச் சுற்றுலொப்பைணிகளின் 

வருதகயில் 22% வீழ்ச்சிதை இது ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவ்வறிக்தக கூறியுள்ளது. 

8. 1998’இல் தபொக்ரொனில் ேடத் ப்பட்ட அணுசக்தி நசொ தனகளின் சொ தனதைக் குறிக்கும் வதகயில், 

நம.11 அன்று இந்திைொவில் எந் ச் சிறப்பு ேொள் தகொண்டொடப்படுகிறது? 

அ. ந சிய அணுவொற்றை் நொள் 

ஆ. ந சிய த ொழிை்நுட்ப நொள்  

இ. ந சிய அணுவொயு  நொள் 

ஈ. தபொக்ரொன் நொள் 

 கடந்  1998ஆம் ஆண்டில் இரொஜஸ் ொனின் தபொக்ரொனில் இந்திைொ  னது அணுசக்தி நசொ தனகதள 

ேடத்திை ேொதளக்குறிக்கும் வதகயில், ஒவ்நவொர் ஆண்டும் நம.11, இந்திைொவில் ந சிை த ொழில்நுட்ப 

ேொள் தகொண்டொடப்படுகிறது. இந்திைொ  னது மு ல் அணுசக்தி பரிநசொ தனதை 1974’இல் “சிரிக்கும் 

புத் ர்” என்ற தபைரில் ேடத்திைது. கடந்  1998’இல் ‘ஆபநரஷன் சக்தி’ என்ற தபைரில், அடுத்  அணுசக்தி 

திட்டம் நமற்தகொள்ளப்பட்டது. Dr. APJ அப்துல் கலொம், நம.11 அன்று அணுவொயு  பரிநசொ தனகதள 

நமற்தகொண்ட அறிவிைல் குழுவுக்கு  தலதம ொங்கினொர்.  ற்நபொது, அணுவொயு  திட்டத்த  

தவத்திருக்கும் உலகின் எட்டு ேொடுகளுள் இந்திைொவும் ஒன்றொக உள்ளது. 
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9.சுரக்ஷொ ஸ்நடொர் என்பது எந்  மத்திை அதமச்சகத் ொல் த ொடங்கப்பட்ட முைற்சிைொகும்? 

அ. உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ. நுகொ்நவொொ் விவகொரங்கள் அலமச்சகம்  

இ. நி ி அலமச்சகம் 

ஈ. சொலைப் நபொக்குவர ்து மற்றும் தநடுஞ்சொலை அலமச்சகம் 

 சுரக்ஷொ ஸ்நடொர் முைற்சிைொனது நுகர்நவொர் விவகொரங்கள், உணவு & தபொது விநிநைொக அதமச்சொல் 

த ொடங்கப்பட்டுள்ளது. ேொடு முழுவதுமுள்ள மளிதகக்கதட உரிதமைொளர்களுக்கு வணிகம் நமற்தகொ 

-ள்ளும்நபொது பின்பற்றநவண்டிை பொதுகொப்பு வழிகொட்டு ல்கள் மற்றும் சுகொ ொர ேடவடிக்தககள் 

குறித்து அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவந  இந் த் திட்டத்தின் நேொக்கமொகும். அண்தமயில், நுகர்நவொர் 

விவகொரங்கள் துதறைொனது த ொழினுட்ப துளிர் நிறுவனங்களொன SafeJob & Seekify ஆகிைவற்றுடன் 

கூட்டிதணந்து இந் த் திட்டத்த  தசைல்படுத்தி வருகிறது. 

10. ‘பிரொணவொயு’ என்பது எந்  ேகரத்தில் த ொடங்கப்பட்டுள்ள சுவொச சுகொ ொர விழிப்புணர்வு திட்டமொகும்? 

அ. தசன்லன 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. புது  ிை்ைி 

ஈ. லை ரொபொ ் 

 தபங்களூரு ேகர நிறுவனமொன புருைத் தபங்களூரு மகொேகர பொலிநக, ேகரவொசிகளுக்கு சுவொச 

ேலதனப்பற்றிை  ன்பரிநசொ தன குறித்  விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவ ற்கொக, “பிரொணவொயு” என்ற 

திட்டத்த  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குருதியில் குதறந்  உயிர்வளி அளவு உள்ளவர்கள், த ொடக்க 

நிதலயில்  ங்கதள  ொங்கநள பரிநசொ தன தசய்துதகொள்வது குறித்து அறிவுறுத்துவந  இந் த் 

திட்டத்தின் நேொக்கமொகும். இ ன்கீழ்,  ன்பரிநசொ தனபற்றி ஊடகங்களில் பல்நவறு விளம்பரங்கள் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஆர ோக்கிய ரேது சேயலி ச ோடர்போக செளியிடப்பட்டுள்ள புதிய ெழிகோட்டு ல்களின்படி, அதிகபட்ேம் 

எவ்ெளவு நோட்களுக்கு இந் ச் சேயலி   வுகளளச் ரேமிக்கும்? 

அ. 120 

ஆ. 180  

இ. 200 

ஈ. 365 

 ‘ஆர ோக்கிய ரேது’ சேயலி பயன்போட்டோளர்களின்   வுகளளக் ளகயோள்ெ ற்கோன ெழிகோட்டு 

சநறிமுளைகளள நடுெண சு செளியிட்டது. அ ன்படி, COVID–19 ரநோயோளிகள் மற்றும் அெர்களுடன் 

சநருங்கிய ச ோடர்பில் இருந் ெர்களிடம் இருப்பிடம்,  ன்மதிப்பீடு, ச ோடர்புகள் ஆகிய   வுகள் 

மட்டுரம ரேகரிக்கப்படரெண்டும். 

 அதிகபட்ேம் 180 நோட்களுக்குரமல்   வுகளளச் ரேமித்துளெக்கக்கூடோது. COVID–19 (சகோர ோனோ) 

ரநோய்த்ச ோற்ைோல் போதிக்கப்படோ  நபர்கள், ‘ஆர ோக்கிய ரேது’ சேயலி ச ோடர்போன பதிவுகளிலிருந்து 

 ங்களது   வுகளள நீக்குமோறு ரகோரிக்ளக அனுப்பிய முப்பது நோட்களுக்குள் அளெ நீக்கப்படும். 

இதுச ோடர்போன சநறிமுளைகளள மீறுரெோோர் மீது ரபரிடர் ரமலோண்ளமச் ேட்டத்தின் 51, 60 ஆகிய 

பிரிவுகள் மற்றும் இ   ேட்டப்பிரிவுகளின்கீழ் நடெடிக்ளக எடுக்கப்படும். அ ன்படி, ஏழோண்டுகள் ெள  

சிளை  ண்டளன விதிக்க முடியும் என்று ெழிகோட்டு சநறிமுளைகளில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

2. ‘FIR ஆப்ரக துெோர் ரயோஜனோ’ என்ைசெோரு புதிய திட்டத்ள த் ச ோடங்கியுள்ள மோநில அ சு எது? 

அ. உத்தரபிரததசம் 

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. மத்திய பிரததசம்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

 மத்திய பி ர ே மோநில அ ேோனது ரபோபோலில், ‘FIR ஆப்ரக துெோர் ரயோஜனோ’ என்ை புதிய திட்டத்ள  

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் த்திட்டம், மோநிலம் முழுெதுமுள்ள 23 கோெல் நிளலயங்களில் ரேோ ளன 

முளையில் ச ோடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், சபோதுமக்கள் மு ல்  கெல் அறிக்ளகளய பதிவு 

சேய்ெ ற்கோக கோெல் நிளலயங்களுக்குச் சேல்லரெண்டிய அெசியமில்ளல. அ ற்குமோைோக அெர்கள் 

‘100’ என்ை எண்ளண அளழத் ோல் ரபோதுமோனது. அ ன்பின்னர், FIR பதிவுசேய்யத்ச ரிந்  ஒரு 

 ளலளமக்கோெலருடன், ‘டயல் 100’ என்னும் ெோகனம் புகோர் ோ ரின் வீடுர டிச்சேன்று புகோர்களளப் 

சபற்றுக்சகோள்ளும். 

3.ஒடிேோவின் மத்தியப் பல்களலக்கழக மோணோக்கர்களுக்கோக மத்திய மனி ெள ரமம்போட்டு அளமச்ேர் 

ச ோடங்கியுள்ள ச ோளலரபசி உ விச்ரேளெ ளமயத்தின் சபயர் என்ன? 

அ. சுரக்ஷா   ஆ. பதராசா  

இ. சக்தி   ஈ. ரக்ஷன் 
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 COVID–19 ச ோற்றுரநோய் கோ ணமோக உருெோகியுள்ள சநருக்கடியோன சூழலில், மோணெ ேமூகத்தினர் 

 ங்கள் துய த்திலிருந்து விடுபடுெ ற்கோக, மத்திய மனி ெள ரமம்போட்டுத்துளை அளமச்ேர் இ ரமஷ் 

ரபோக்ரியோல் ‘நிஷோங்க்’ ஒடிேோவின் மத்தியப் பல்களலகழக ச ோளலப்ரபசி உ விச்ரேளெ, ‘பர ோேோ’ 

மற்றும் அ ன் ச ோளலரபசி உ வி எண்ளணயும், ‘08046801010’ புது தில்லியில் ஒரு இளணய 

மோநோடுமூலம் ச ோடங்கினோர். ஒடிேோவின் அளனத்துப் பல்களல மோணோக்கர்களுக்கும், “அறிெோற்ைல், 

உணர்ச்சி மறுசீ ளமப்பு ரேளெகளள” (Cognitive Emotional Rehabilitation Services) ெழங்குெள  

இந் த் ச ோளலரபசி உ விச்ரேளெ ரநோக்கமோகக்சகோண்டுள்ளது. 

4.மத்திய ரெளோண் அளமச்ேகத்தின் இலக்கின்படி, ரம.15ஆம் ர திக்கு முன்னர், எத் ளன ேந்ள கள் 

e–NAM  ளத்துடன் ஒருங்கிளணக்கப்பட ரெண்டும்? 

அ. 1000  

ஆ. 2000 

இ. 4000 

ஈ. 8000 

 மத்திய ரெளோண் அளமச்ேர் நர ந்தி  சிங் ர ோமர், அண்ளமயில் கூடு லோக 117 சமோத்  விற்பளன 

ேந்ள களள மின்னணு ர சிய ரெளோண் ேந்ள யுடன் (e–NAM) ஒருங்கிளணத் ோர். இ ன்மூலம், 

ரம.15ஆம் ர திக்கு முன்ன ோக ஆயி ம் ேந்ள களள e–NAM  ளத்துடன் இளணக்கும் ரெளோண் 

அளமச்ேகத்தின் இலக்குக்கு எதி ோக  ற்ரபோது நோடு முழுெதும் இளணக்கப்பட்ட சமோத்  மின்னணு 

ேந்ள களின் எண்ணிக்ளக 962ஆக மோறியுள்ளது. e–NAM  ளத்தில், ெோங்குபெர ோ (அ) ெர்த் கர ோ 

ரந டியோக இடம்சபைோமல், ச ோளலநிளல ஏலம் ரமற்சகோள்ளும் ெேதி மற்றும் மின்னணு முளையில் 

கட்டணஞ்சேலுத்தும் ெேதி ஆகியளெ ெழங்கப்படுகிைது. 

5.ஆசியோ / ஓசியோனியோ மண்டலத்திற்கோன Fed ரகோப்ளப விருள  சென்ை மு ல் இந்தியர் யோர்? 

அ. லியாண்டா் தபஸ் 

ஆ. சானியா மிா்சா  

இ. தராகன் தபாபண்ணா 

ஈ. பிரஜ்தனஷ் குன்தனஸ்வரன் 

 சடன்னிஸ் வீ ோங்களன ேோனியோ மிர்ேோ, ஆசியோ (அ) ஓசியோனியோ மண்டலத்திற்கோன Fed ரகோப்ளப 

இ யங்கெர்ந் ெருக்கோன விருள  சென்ை மு ல் இந்திய ோனோர். சமோத் ம் சபைப்பட்ட 16,985 

ெோக்குகளில் 10,000’க்கும் ரமற்பட்ட ெோக்குகளள ேோனியோ மிர்ேோ சபற்ைோர். இந் , ‘Fed Cup Heart’ 

விருது, பன்னோட்டு சடன்னிஸ் கூட்டளமப்போல் கடந்  2009ஆம் ஆண்டு மு ல் ெழங்கப்படுகிைது. Fed 

ரகோப்ளப ச ோடரில் நோட்டுக்கோக துணிச்ேலுடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் சேயல்படும் வீ ர் / வீ ோங்களன 

–களுக்கோக ெழங்கப்படுகிைது. 
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6.இந்திய போ ோலிம்பிக் குழுமத்தின்  ளலெ ோக சபோறுப்ரபற்கவுள்ள இந்திய விளளயோட்டு ஆளுளம 

யோர்? 

அ. தததவந்திர ஜஜாாியா 

ஆ. தீபா மாலிக்  

இ. மாாியப்பன் தங்கதவலு 

ஈ. வருண் சிங் பாட்டி 

 மோற்றுத்திைனோளி  டகள வீ ோங்களன தீபோ மோலிக், இந்திய போ ோலிம்பிக் குழுமத்தின்  ளலெ ோக 

நீடிக்கும் ெளகயில் பன்னோட்டுப் ரபோட்டிகளிலிருந்து ஓய்வுசபறுெ ோக அறிவித்துள்ளோர். ர சிய 

விளளயோட்டுக்சகோள்ளகயின்படி, ரபோட்டிகளில் பங்ரகற்றுெரும் வீ ர்/வீ ோங்களனகள் விளளயோட்டு 

கூட்டளமப்பு நிர்ெோகிகளோகப் பணியோற்ை முடியோது. 2016ஆம் ஆண்டு நளடசபற்ை போ ோலிம்பிக் குண்டு 

எறி லில் செள்ளி சென்ை ேோ ளனயோள ோன இெருக்கு ‘அர்ஜுனோ’, ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘இ ோஜீவ் கோந்தி ரகல் 

இ த்னோ’ விருதுகள் ெழங்கி சகள விக்கப்பட்டுள்ளது. அெர் இதுெள , 58 ர சிய ப க்கங்களும் 23 

பன்னோட்டு ப க்கங்களும் சென்றுள்ளோர். 

7.நடப்போண்டு (2020) பன்னோட்டுச் சேவிலியர் நோளுக்கோன கருப்சபோருள் என்ன? 

அ. Nursing the World to Health  

ஆ. Honour the Nurses 

இ. Nurses are Warriors 

ஈ. Nursing the Globe 

 சிைந்  மருத்துெச் ரேளெகளள ெழங்குெதில் சேவிலியர்களின் போத்தி த்ள  சிைப்பிக்கும் ரநோக்கில், 

ஒவ்ரெோர் ஆண்டும் ரம.12 அன்று உலக சேவிலியர் நோள் சகோண்டோடப்படுகிைது. “ளகவிளக்ரகந்திய 

கோரிளக” என அளழக்கப்படும் புரளோ ன்ஸ் ளநட்டிங்ரகலின் பிைந் நோளளக் குறிக்கும் ெளகயிலும் 

இந்  நோள் அனுேரிக்கப்படுகிைது. உலக நலெோழ்வு அளமப்பு, 2020ஆம் ஆண்ளட, “சேவிலித் ோய்களின் 

ஆண்டு” என அறிவித்துள்ளது. “Nursing the World to Health” என்பது 2020ஆம் ஆண்டில்ெரும் இந்  

நோளுக்கோன கருப்சபோருளோகும். 

8. ‘Champions’ என்ை சபயரில்  கெல் ரமலோண்ளம அளமப்ளப அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அளமச்ேகம் எது? 

அ. மனிதவள & தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஆ. MSME அமமச்சகம்  

இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்  த் ச ோழில்கள் துளை அளமச்ேகம் www.champions.gov.in என்ை ேோம்பியன்ஸ் 

இளணய ளத்ள த் ச ோடங்கியுள்ளது. இது ச ோழில்நுட்ப அடிப்பளடயிலோன கட்டுப்போட்டளை மற்றும் 

ரமலோண்ளம நளடமுளையோக இருக்கும். 
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 நவீன  கெல் ச ோழில்நுட்ப ெேதிகளளக்சகோண்டு உருெோக்கப்பட்டுள்ள இந்  நளடமுளை, ர சிய & 

உலகளோவிய ேோம்பியன்ஸ் என்ை நிளலளய ரநோக்கிய நகர்வில் குறு, சிறு & நடுத்  த் ச ோழில்கள் 

துளை அளமச்ேகத்துக்கு உ வும் ரநோக்கில் உருெோக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ‘CHAMPIONS’ என்பது உருெோக்கம் மற்றும் உற்பத்திளய அதிகரிப்ப ற்கு நவீன நளடமுளைகளள 

இணக்கத்துடன் பயன்படுத்தி ர ேத்ள  ெலுப்படுத்துெது என்பள க் குறிப்ப ோக இருக்கிைது. எனரெ 

இந்  நளடமுளை ‘CHAMPIONS’ என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. சிறிய ச ோழில் பிரிவுகளின் குளைகளளத் 

தீர்த்து ளெத்து, ஊக்குவிப்பு, ஆ  வு, உ விகள் அளித்து, ளகபிடித்துத் தூக்கிவிடும் சேயல்போடுகள் 

மூலம் அெற்ளைப் சபரிய நிறுெனங்களோக ஆக்கரெண்டும் என்பள  ரநோக்கமோகக் சகோண்டு இந்  

இளணய ளம் சேயல்படும். குறு, சிறு, நடுத்   நிறுெனங்கள் அளமச்ேகம் ளகயோளும் அளனத்துப் 

பி ச்ேளனகளுக்கும் ஒர  இடத்தில் தீர்வுகோணும் இளணய ளமோக இது இருக்கும். 

9. ICMR’ஆல் நடத்  முன்சமோழியப்பட்ட சேர ோ–கணக்சகடுப்பு, எந்  மோதிரியின் பி  ோன ரேோ ளனளய 

உள்ளடக்கியது? 

அ. நாசி துணியால் 

ஆ. ததாண்மட துணியால் 

இ. குருதி  

ஈ. சிறுநீா் 

 இந்திய மருத்துெ ஆ ோய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) இந்திய மக்களிளடரய COVID–19 ச ோற்று ப வுெள  

மதிப்பிடுெ ற்கோக மக்கள்ச ோளக அடிப்பளடயிலோன சேர ோ–கணக்சகடுப்ளப நடத் வுள்ளது. ICMR 

புது தில்லி, சுகோ ோ ம் மற்றும் குடும்பநலத்துளை, இந்திய அ சு மற்றும் ரநோய்களுக்கோன ர சிய 

ளமயம், மோநில சுகோ ோ த்துளைகள், உலக நலெோழ்வு அளமப்பு (WHO) உள்ளிட்ட அளமப்புகளுடன் 

இளணந்து இந்தியோ ஒரு ேமூக அடிப்பளடயிலோன சேர ோ–கணக்சகடுப்ளப நடத்துகிைது. இது, குருதி 

நீர்ப்போயத்ள  (blood serum) ரேோ ளன சேய்ெள  உள்ளடக்குகிைது. 

 21 மோநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பி ர ேங்களின் 69 மோெட்டங்களில் இந்  ஆய்வு நடத் ப்படும் என்று 

சுகோ ோ  ஆ ோய்ச்சி அளமப்பு செளியிட்ட அறிக்ளகயில் ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ICMR’இன் ர சிய 

ச ோற்றுரநோயியல் நிறுெனம் மற்றும் சேன்ளனயின் கோேரநோய்க்கோன ர சிய ஆ ோய்ச்சி நிறுெனம் 

ஆகியளெ இந்  ஆய்ளெ ஒருங்கிளணக்கின்ைன. 

10.அண்ளமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ை, “ஏர்சலன்ஸ் ளமனஸ் சகோர ோனோ” என்ைோல் என்ன? 

அ. வளி துூய்மமப்படுத்தி 

ஆ. கிருமிநாசினி தராதபா  

இ. சிறப்பு முகக்கவசம் 

ஈ. கிருமிநாசினி 

 இந்திய ச ோழில்நுட்ப நிறுெனமும் (IIT) ஸ்டோன்ரபோர்ட் முன்னோள் மோணெர்கள் குழுவும் இளணந்து 

“Airlens Minus Corona” என்ைசெோரு ச ோழில்நுட்பத்ள  உருெோக்கியுள்ளன. இது, ரேோ ளன மற்றும் 
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அளவுத்திருத்  ஆய்ெகங்களுக்கோன ர சிய அங்கீகோ  ெோரியத்திடமிருந்து (NABL) ேோன்றி ளழப் 

சபற்றுள்ளது. இது, மருத்துெமளனகள் மற்றும் மக்கள் கூட்டம் மிக்க சநரிேலோன சபோதுவிடங்களுக்கு 

பயணித்து, நீர்ேோர்ந்  ச ோழில்நுட்பத்தின்மூலம் ரமற்ப ப்பு கிருமிகளள நீக்கம் சேய்யும். 

 ஆல்கஹோல் அல்லது புை–ஊ ோ அடிப்பளடயிலோன முளைளயப் ரபோலன்றி இது, “Water Electro 

Activation” ச ோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பளடயில் சேயல்படுகிைது. மின்ரனற்ைஞ்சேய்யப்பட்ட அல்லது 

அயனியோக்கம் சேய்யப்பட்ட நீர்த்துளிகள், ளெ ளே, அ ன் பு  ங்களள அழிப்ப ன்மூலம் சகோல்கிைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ேோ ோ ண ரநோய்க்கு வீட்டிலிருந் ெோரை ஆரலோேளனசபறுெ ற்கோக, “இ–ேஞ்சீெனி OPD” என்னும் 

இலெே கோசணோளி மருத்துெ ஆரலோேளன திட்டத்ள   மிழ்நோடு அ சு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இதில், 1.55 இலட்ேம் சுகோ ோ  நிளலயங்கள் இளணக்கப்பட்டுள்ளன. https://esanjeevaniopd.in என்ை 

உ லியில் இச்ரேளெளயப் சபைலோம். 
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