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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.

TVS குழுமமும் சுந்தரம் மருத்துவ அறக்கட்டளையும் இளைந்து, “சுந்தரம் வவண்டககோ” என்ற சுவோச

உதவி சோதனத்ளத உருவோக்குவதற்கோக, கீழ்க்கோணும் எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிளனந்துள்ைன?
அ. AIIMS
ஆ. IISc
இ. IIT மெட்ராஸ
் 
ஈ. IIT மெளொத்தி
 TVS குழுமமும் சுந்தரம் மருத்துவ அறக்கட்டளையும் வமட்ரோஸ் IIT நிறுவனத்துடன் இளைந்து, ‘சுந்தரம்
வவண்டககோ’ எனப்படும் மலிவுவிளை மற்றும் தோனியங்கி சுவோச உதவி சோதனத்ளத உருவோக்கின.
MIT-போஸ்டன் கபோன்ற நிறுவனங்களின் வழிகோட்டுதலுடன் வமட்ரோஸ் மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும்
கோவிரி மருத்துவமளன கபோன்ற மருத்துவமளனகளுடன் இளைந்து இது உருவோக்கப்பட்டுள்ைது.
இந்தச் சோதனம், சுவோசிப்பதற்கு சிரமப்படும் க ோயோளிக்கு வசயற்ளகயோக சுவோசத்ளத வழங்க உதவும்.
அதளன, தோனோகச் சுருங்கி விரியும் ஒரு ளபயின் (AMBU bag) வோயிைோக அது கமற்வகோள்கிறது.

2.

COVID-19 வகோள்ளைக ோய் எதிர்ப்பில் இந்தியோவின்

டவடிக்ளககளுக்கு உதவுவதற்கோக, எந்த

ோட்டின் கதசிய வபோது சுகோதோர நிறுவனம் $3.6 மில்லியன் நிதியுதவிளய அறிவித்துள்ைது?
அ. சீனா
ஆ. மதன் மொாியா
இ. மொ்ெனி
ஈ. அமொிெ்ெ ஐெ்ெிய நாடுெள் 
 அவமரிக்கோவின் கதசிய வபோது ைவோழ்வு நிறுவனமோன க ோய் கட்டுப்போடு & தடுப்பு ளமயங்கள் (CDC),
COVID-19 வதோற்றுக ோய் எதிர்ப்பில் இந்தியோவின் டவடிக்ளககட்கு உதவுவதற்கோக, $3.6 மில்லியன்
டோைர்களை அளித்துள்ைது. SARS-COV-2 கசோதளனக்கோன ஆய்வகத் திறளன அதிகரிப்பதற்கோன
இந்தியோவின் முயற்சிகளை வலுப்படுத்தவும் ஆதரிக்கவும் இந்த ஆரம்பக்கட்ட நிதியுதவி உதவும். CDC
இந்தியோ திட்டம், தற்கபோளதய வ ருக்கடி அவசரநிளையில் இந்தியோவின்

டவடிக்ளககளுக்கு

வதோழில்நுட்ப ரீதியிைோன உதவிகளை வழங்கும்.

3.இந்திய

கைோசோர உறவுகளுக்கோன கழகம் (ICCR) என்பது எந்த மத்திய அளமச்சகத்தின் கீழியங்கும்

ஒரு தன்னோட்சி மிகுந்த அளமப்போகும்?
அ. ெலாசார அமெச்செெ்

ஆ. மெளியுறெு அமெச்செெ் 

இ. உள்துமற அமெச்செெ்

ஈ. சுற்றுலா அமெச்செெ்

 இந்திய கைோசோர உறவுகள் கழகம் (ICCR) என்பது மத்திய வவளியுறவு அளமச்சகத்தின் கீழியங்கும்
ஒரு தன்னோட்சி அளமப்போகும். பிற ோடுகளுடன் கைோசோர உறவுகளை உருவோக்குவகத இதன் முக்கிய
க ோக்கமோகும். அண்ளமயில், COVID-19 வதோற்றுக்கு எதிரோன கபோரோட்டத்தில் இந்திய மக்களிளடகய
ம்பிக்ளகளய ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளின் ஒருபகுதியோக, உஷோ உதுப் மற்றும் க ோ ஆல்வோவரஸ்
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கபோன்ற புகழ்மிக்க இளசக்களைஞர்கைோல் போடப்பட்ட, “United We Fight” என்ற போடளை ICCR
வவளியிட்டது. இந்தப் போடளை க ோ ஆல்வோவரஸ் எழுதி இயற்றியுள்ைோர்.

4.இந்திய அரசு அறிவித்த, “ஆத்ம நிர்பர் போரத் அபியோன்” சிறப்பு வபோருைோதோர வதோகுப்பின் அைவு என்ன?
அ. 5 இலட்செ் கொடி
ஆ. 10 இலட்செ் கொடி
இ. 20 இலட்செ் கொடி 
ஈ. 50 இலட்செ் கொடி
 “ஆத்ம நிர்பர் போரத் அபியோன்” என்ற `20 இைட்சம் ககோடி மதிப்பிைோன சிறப்பு வபோருைோதோர வதோகுப்ளப
சமீபத்தில் இந்திய பிரதமர் அறிவித்தோர். ோன்கோம் கட்ட ோடடங்கிற்கு முன்னதோக அறிவிக்கப்பட்ட இது,
ோட்டின் வபோருைோதோர டவடிக்ளககளை ஊக்குப்விப்பளத க ோக்கமோகக்வகோண்டுள்ைது.
 இத்வதோகுப்பில் ஏளழ மக்களுக்கு இைவச உைவு தோனியங்கள் வழங்குதல் மற்றும் ஏளழப்வபண்கள்
& முதியவர்களுக்கு நிதி நிவோரைம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட `1.7 இைட்சம் ககோடி ரூபோய் மதிப்பிைோன
திட்டமும் அடங்கும். அது, பிரதமர் கரீப் கல்யோண் கயோ னோ என்ற வபயரில் மோர்ச்சில் அறிவிக்கப்பட்டது.
ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்த பைப்புழக்க

டவடிக்ளககள் மற்றும் வட்டிக்குளறப்புகளும் இதில் அடங்கும்.

நிைம், வதோழிைோைர், பைப்புழக்கம் மற்றும் சட்டங்கள் குறித்தும் இந்த நிதித்வதோகுப்பு கவனம் வசலுத்தும்
எனப் பிரதமர் கூறியுள்ைோர்.

5.இந்தியோவின் எந்த அதிகோரப்பூர்வ குறியீடு, சமீபத்தில் 2020 மோர்ச்சில் 16.5 சதவீதமோகக்குளறந்தது?
்
அ. நுொ்கொா் ெிமலெ்குறியீட்மடண
ஆ. மதாழில் உற்பத்தி குறியீடு 
்
இ. மொத்த ெிமலெ்குறியீட்மடண
ஈ. நிெர கதசிய ெருொனெ்
 வதோழில் உற்பத்தி குறியீடு என்பது மத்திய புள்ளிவிவர அளமப்போல் மோதந்கதோறும் வவளியிடப்படும்
ஒரு குறியீடோகும். உற்பத்தி மற்றும் மின்சோரம் கபோன்ற வதோழிற்துளறகளின் வைர்ச்சி விகிதத்ளத இது
கோட்டுகிறது. அண்ளமயில் வவளியிடப்பட்ட மோர்ச் மோத குறியீடு, 16.7% குளறந்து 120.1 ஆக இருந்தது.
2018-19 வதோழிற்துளற உற்பத்தி குறியீடு 3.8% வைர்ச்சியளடந்த நிளையில், கடந்த 2019-20 நிதி
ஆண்டில் 0.7% பின்னளடளவ சந்தித்துள்ைதோக மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ைது.
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6.2021 பிப்ரவரி-மோர்ச் மோதத்துக்கு மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ை FIFA U-17 மகளிர் உைகக்ககோப்ளபக்கோன
கபோட்டி ளடவபறவுள்ை ோடு எது?
அ. பிகரசில்

ஆ. இந்தியா 

இ. சீனா

ஈ. ெப்பான்

 FIFA U-17 மகளிர் உைகக்ககோப்ளபக்கோன கபோட்டிகள் முதலில் இந்தியோவில் 2020 வம்பர் 2 முதல்
21 வளர

டத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தன. அது பின்னர், COVID-19 கோரைமோக ஒத்திளவக்கப்பட்டது.

அண்ளமயில், FIFA U-17 மகளிர் உைகக்ககோப்ளபக்கோன கபோட்டிகள், 2021 பிப்.17 முதல் மோர்ச்.7 வளர
மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ைதோக FIFA அறிவித்தது. இந்தப் கபோட்டிகள், முதலில் வி மும்ளப, வகைகோத்தி,
ஆமதோபோத், வகோல்கத்தோ மற்றும் புவகனஸ்வர் ஆகிய 5 இந்திய கரங்களில் டத்த திட்டமிடப்பட்டது.

7.

ோடடங்கிற்குப்பிறகு மறுபடியும் விளையோட்டுப்பயிற்சிளயத் வதோடங்குவதற்கோன

ளடமுளறகளை

உருவோக்குவதற்கோக, இந்திய விளையோட்டு ஆளையம் அளமத்த 6 கபர்வகோண்ட குழுவின் தளைவர்
யோர்?
அ. கராெித் பரத்ொெ் 
ஆ. கெ ஷா
இ. முஷ்தெ் அெெது
ஈ. Dr. நாிந்தா் துருெ் பத்ரா
 இந்திய விளையோட்டு ஆளையத்தின் (SAI) ளமயங்களில் மீண்டும் பயிற்சிளயத் வதோடங்க மத்திய
விளையோட்டுத்துளற திட்டமிட்டுள்ைது. SAI பயிற்சி ளமயத்ளத திறக்கும்கபோது COVID-19 பரவுவளத
தடுப்பதற்கு எத்தளகய உயர்மட்ட

ளடமுளறகளை பின்பற்ற கவண்டும் என்பளத அறிந்து

வசயல்படுத்துவதற்கு வசதியோக SAI சோர்பில் 6 கபர் வகோண்ட குழு அளமக்கப்பட்டுள்ைது. இக்குழுவின்
தளைவரோக, SAI வசயைோைர் கரோஹித் பரத்வோஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர்.
 மீண்டும் பயிற்சி வதோடங்கும் கபோது வீரர்கள், பயிற்சியோைர்கள் உள்ளிட்ட அளனத்து தரப்பினருக்கும்
போதுகோப்பு விஷயத்தில் எத்தளகளய கட்டுப்போடுகளை விதித்து அளத

ளடமுளறக்குக்வகோண்டு

வருவது என்பது குறித்தும், ளமயத்தின் வபோதுவிடங்களில் கமற்வகோள்ைப்படும் முன்வனச்சரிக்ளக
டவடிக்ளக, கிருமி ோசினி பயன்போடு, மருத்துவ வழிகோட்டுதல்கள் உள்ளிட்டளவ குறித்தும் இந்தக்
குழு கைந்தோகைோசித்து வளரவு அறிக்ளக தயோரிக்கவுள்ைது. இந்தத் திட்ட அறிக்ளக தயோர்வசய்யப்பட்டு
மத்திய விளையோட்டுத்துளற அளமச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்கு பின்னர் அனுப்பிளவக்கப்படும்.

8. ‘சுவஸ்த்வோயு’

என்னும் வசயற்ளக சுவோசக்கருவிளயக்வகோண்ட கதசிய விண்வவளி ஆய்வகங்கள்

என்பது எந்த அளமப்பின் விண்வவளி ஆய்வகங்கைோகும்?
அ. பாதுொப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றுெ் கெெ்பாட்டு அமெப்பு (DRDO)
ஆ. அறிெியல் ெற்றுெ் மதாழிலெ ஆராய்ச்சிெ் ெழெெ் (CSIR) 
் மெளி ஆய்ெு மெயெ் (ISRO)
இ. இந்திய ெிண
ஈ. இந்துஸ
் தான் ஏகராநாட்டிெ்ஸ
் லிெிமடட் (HAL)
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 அறிவியல் மற்றும் வதோழிைக ஆரோய்ச்சிக் கழகத்தின் (CSIR) ஓர் அங்கமோன, வபங்களூருவில் உள்ை
கதசிய வோன்வவளி ஆய்வகம், COVID-19 க ோய்த்வதோற்றோல் போதிக்கப்பட்ட க ோயோளிகளுக்கு சிகிச்ளச
அளிப்பதற்கோக, முகக்கவசம் அடிப்பளடயில், வசயற்ளக சுவோசம் அளிக்கும் கருவிளய வவறும் 36
ோட்களில் வடிவளமத்துள்ைது.
 நுண்கட்டுப்போடு அடிப்பளடயிைோன மிகவும் துல்லியமோக மூடப்பட்ட கட்டுப்போட்டு முளறளயக் வகோண்ட
இந்த அளமப்பு, கோற்ளற உயர்திறனுடன் வடிகட்டும் (HEPA) அளமப்புடன் உயிர்-இைக்கத்தன்ளம
வகோண்ட, “முப்பரிமோை அச்சு மடுக்கு & இளைப்பு” வகோண்டு கட்டளமக்கப்பட்டது. இந்தத் தனிப்பட்ட
சிறப்பம்சங்கள், ளவரஸ் பரவும் என்ற அச்சத்ளதப்கபோக்க உதவும். COVID-19 வதோற்றோல் போதிக்கப்பட்ட
க ோயோளிகளை மருத்துவமளன வோர்டுகள், தற்கோலிக மருத்துவமளனகள், மருந்தகங்களில் ளவத்து
சிகிச்ளச அளிக்க இது வபோருத்தமோனது.

9.அண்ளமயில் புவிசோர் குறியீடு வபற்ற வதலியோ ரூமல் ளகத்தறி துணியுடன் வதோடர்புளடய மோநிைம் /
யூனியன் பிரகதசம் எது?
அ. ெெ்மு & ொஷ்ெீ ா்

ஆ. ஹிொச்சல பிரகதசெ்

இ. மதலுங்ொனா 

ஈ. ொ்நாடொ

 அண்ளமயில்,

ோர்க்கண்டின் கசோரோய் ககோவர் ஓவியம் மற்றும் வதலுங்கோனோவின் வதலியோ ரூமல்

ளகத்தறி துணி ஆகியவற்றுக்கு புவிசோர் குறியீடு (GI) வழங்கப்பட்டுள்ைது. பழங்குடிப் வபண்கைோல்
உள் ோட்டில் கிளடக்கக்கூடிய வவவ்கவறு வண்ைங்களைக்வகோண்ட மண்ளைக்வகோண்டு தீட்டப்ப
-டுவதோகும் கசோரோய் ககோவர் ஓவியம் என்னும் போரம்பரிய களை. இது வபரும்போலும்,

ோர்க்கண்டின்

ஹசோரிபோக் மோவட்டத்தில் கமற்வகோள்ைப்படுகிறது.
 வதலியோ ரூமல் ளகத்தறி துணி என்பது சிக்கைோன ளகயோல் வசய்யப்பட்ட பூகவளைப்போடோகும். கமலும்,
தஞ்சோவூர் வ ட்டி கவளைப்போடு, வபரம்பலூர் மோவட்டத்தின் அரும்போவூர் மரச்சிற்பங்களுக்கும் புவிசோர்
குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

10.இந்திய வதோல்லியல் ஆய்வுத்துளறயின் புதிய தளைவரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யோர்?
அ. V. ெித்யாெதி 
ஆ. P K சா்ொ
இ. I V சுப்பராெ்
ஈ. நிருகபந்திர ெிஸ
் ரா
 1991ஆம் ஆண்டு கர் ோடக பிரிவு அதிகோரியோன வசல்வி V வித்யோவதி, சமீபத்தில், இந்திய வதோல்லியல்
ஆய்வுத்துளறயின் (ASI) புதிய தளைளம இயக்கு ரோக நியமிக்கப்பட்டோர். அளமச்சரளவ நியமனக்
குழுவின் உத்தரவின்படி, அவர் இந்திய அரசின் கூடுதல் வசயைோைருக்கு இளையோன பதவியில்
பணியோற்றுவோர். புது தில்லிளய தளைளமயிடமோகக் வகோண்ட ASI’இன் முந்ளதய தளைளம
இயக்கு ரோக உஷோ சர்மோ பணிபுரிந்து வந்தோர்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பின்படி,

எவ்வளவுக்கு குமைவான அரசு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இனி பன்னாட்டு

அளவில் வவளியிடப்படாது?
அ. ரூ.100 க ோடி
ஆ. ரூ.200 க ோடி 
இ. ரூ.400 க ோடி
ஈ. ரூ.1000 க ோடி
 இந்திய பிரதைர் அறிமுகப்படுத்திய, “ஆத்ை நிர்பர் பாரத் யயாஜனா” வதாகுப்பின் விவரங்கமள ைத்திய
நிதியமைச்சர் அறிவித்தார். இந்திய ைற்றும் அயல்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இமடயய நியாயைற்ை
யபாட்டி நிலவிவரும் இந்தச் சூழ்நிமலயில், `200 யகாடி வமரயிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பன்னாட்டு
அளவில் வவளியிடப்படாது என அவர் அறிவித்தார். இந்த நடவடிக்மக குறு, சிறு & நடுத்தரத் வதாழில்
நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும். யைலும், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்யபாம்’ என்னும் திட்டத்திற்கும்
ஆதரவாக இருக்கும். குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வணிகங்களுக்கான `3 இலட்சம்
யகாடி அவசரகால நிதிமயயும் ஒதுக்கீடு வசய்து அவர் அப்யபாது அறிவித்தார்.

2.அண்மைய

வபாருளாதார ஆதரவுத் வதாகுப்பில், DISCOM’களுக்கு (மின் விநியயாக நிறுவனங்கள்)

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியளவு எவ்வளவு?
அ. ரூ.50,000 க ோடி
ஆ. ரூ.75,000 க ோடி
இ. ரூ.90,000 க ோடி 
ஈ. ரூ.1,00,000 க ோடி
 மின்சார விநியயாக நிறுவனங்களுக்கு `90,000 யகாடி நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக நிதியமைச்சர்
அறிவித்துள்ளார். ைத்திய வபாதுத்துமை மின்னுற்பத்தி நிறுவனங்கள், மின்கடத்தும் நிறுவனங்கள்,
சுயாதீன மின்னுற்பத்தியாளர்கள் ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியாளர்களுக்கு வசலுத்த
இந்நிதி பயன்படுத்தப்படும். வபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் பவர் மபனான்ஸ் கார்ப்பயரஷன் ைற்றும்
கிராைப்புை மின்ையைாக்கல் கார்ப்பயரஷன் ஆகியமவ மின் விநியயாக நிறுவனங்கள் வபைத்தக்கமவ
-களுக்கு எதிராக சந்மதயிலிருந்து சுைார் `90,000 யகாடிமய திரட்டுவதன்மூலம் பணப்புழக்கத்மத
ஊக்குவிக்கும். இந்நிதிக்கு ைாநில அரசுகள் உத்தரவாதம் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

3.உலக வபாருளாதார ைன்ைத்தால் (WEF) அண்மையில் வவளியிடப்பட்ட

உலகளாவிய, “ஆற்ைல் ைாற்ை

குறியீட்டில்” இந்தியாவின் தரநிமல என்ன?
அ. 70

ஆ. 74 

இ. 78

ஈ. 82

 உலக வபாருளாதார ைன்ைைானது சமீபத்தில் உலகளாவிய, “ஆற்ைல் ைாற்ை குறியீட்மட” வவளியிட்டது.
ஆற்ைல் அமைப்புகளின் தற்யபாமதய வசயல்திைன் ைற்றும் பாதுகாப்பான & நீடித்த ஆற்ைல் அமைப்பு
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ைாற்ைத்திற்கான அவற்றின் தயார்நிமல ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இந்தக் குறியீடு 115 நாடுகமள
தரநிமலப்படுத்தியுள்ளது. முந்மதய ஆண்மடவிட இந்தியா இரண்டு இடங்கள் முன்யனறி 74ஆவது
இடத்மதப்பிடித்துள்ளது. யைலும், அமனத்து முக்கிய அளவுருக்களிலும் முன்யனறியுள்ளது. ஆற்ைல்
ைாற்ை குறியீட்டில் வதாடர்ச்சியாக மூன்ைாவது ஆண்டாக சுவீடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்த இரு
இடங்களில் சுவிச்சர்லாந்தும் பின்லாந்தும் உள்ளன.

4.நடப்பாண்டு (2020) ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பு உச்சிைாநாடு நமடவபைவுள்ள நகரம் எது?
அ. புனித பீட்டோ்ஸ
் போ் ் 
ஆ. மோஸ
் க ோ
இ. பபய்ஜிங்
ஈ. புது தில்லி
 COVID-19 வதாற்றுயநாயின் பின்னணியில் ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பின் (SCO) வவளியுைவு
அமைச்சர்களின் காவணாளிவழி உச்சிைாநாடு சமீபத்தில் நமடவபற்ைது. இந்திய வவளியுைவு அமைச்சர்
S வஜய்சங்கர் இந்தியாமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். இந்தியா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், சீனா,
பாகிஸ்தான், இரஷ்யா, தஜிகிஸ்தான் ைற்றும் உஸ்வபகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 8 உறுப்புநாடுகமள SCO
வகாண்டுள்ளது. இரஷ்ய நகரைான புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் 2020 ஜூமல ைாதத்தில் நமடவபைவிருந்த
SCO உச்சிைாநாடு திட்டமிட்டபடி நமடவபறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

5. “உலகளாவிய

வனவள ைதிப்பீடு - 2020” என்ை தமலப்பில் அறிக்மகவயான்மை வவளியிட்டுள்ள

அமைப்பு எது?
அ. உல உணவு திட்டம்
் அமமப்பு 
ஆ. உணவு மற்றும் கவளோண
் கமம்போட்டு நிதியம்
இ. பன்னோட்டு கவளோண
ஈ. இயற்ம ்

ோன உல ளோவிய நிதியம்

 அவைரிக்க முகமையான உணவு ைற்றும் யவளாண்மை அமைப்பு (FAO) அண்மையில், “உலகளாவிய
வனவள ைதிப்பீடு - 2020 (FRA - 2020)” என்ை தமலப்பில் ஓர் அறிக்மகமய வவளியிட்டது. 19902020 வமரயிலான காலகட்டத்தில், 236 நாடுகளின் நிமலமய இந்த அறிக்மக ஆராய்கிைது.
 கடந்த முப்பதாண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் வனப்பகுதி வபருைளவுக்கு குமைந்துவிட்டதாக இந்த
அறிக்மக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 2015-2020ஆம் ஆண்டில் வனப்பகுதி இழப்பு விகிதம் பத்து மில்லியன்
வெக்யடராக குமைந்துள்ளது. இந்த விகிதம் 2010-2015ஆம் ஆண்டில் 12 மில்லியன் வெக்யடர்களாக
இருந்தது. 1990ஆம் ஆண்டு முதல், உலகம், 178 மில்லியன் வெக்யடர் பரப்பளவிலான காடுகமள
இழந்துவிட்டது. அது, லிபியாவின் பரப்பளவுக்கு ஏைக்குமைய சைைாகும்.
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6. “பிரதைர் யவமலவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்தின் (PMEGP) வசயல்படுத்தும் நிறுவனம் எது?
அ. பதன்மன நோோ் வோோியம்
ஆ. கதசிய சிறு பதோழில் ள் ழ ம் லிட்
இ . ோதி மற்றும் ிரோமப்புற பதோழிற்துமற ஆமணயம் 
ஈ. கதசிய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங் ளு ்

ோன நிறுவனம்

 MSME அமைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு சட்டபூர்வ அமைப்பான காதி ைற்றும் கிராைப்புை வதாழில்துமை
ஆமணயம் (KVIC), “பிரதைர் யவமலவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டத்தின்” வசயல்படுத்தும் நிறுவனைாகும்.
உள்நாட்டு தயாரிப்புகமள ஆதரிப்பதாக இந்திய பிரதைர் அறிவித்த பின்னர், PMEGP திட்டத்தின்கீழ்
திட்டங்கமள விமரவாக வசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கமள KVIC அறிவித்தது. சம்பந்தப்பட்ட
முகமைகள், விண்ணப்பங்கமள ஆராய்ந்து, 26 நாட்களுக்குள் வங்கிகளுக்கு அனுப்பயவண்டும். இக்
கால அளமவ, 15 நாட்களாக குமைக்கவும் KVIC அறிவுறுத்தியுள்ளது.

7. CMIE’இன் அண்மைய ஆய்வின்படி, 2020 ஏப்ரலில் யவமலயிழந்த 20-39 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியத்
வதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்மக என்ன?
அ. 50 இலட்சம்
ஆ. 1 க ோடி
இ. 2 க ோடி
ஈ. 6 க ோடி 
 இந்திய வபாருளாதாரத்மதக் கண்காணிக்கும் மையத்தின் (CMIE) ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி,
20-39 வயதுக்குட்பட்ட 6 யகாடி இந்தியத் வதாழிலாளர்கள் ஏப்ரல் ைாதத்தில் யவமலயிழந்துள்ளனர்.
வபாது முடக்கத்தின் காரணைாக 12 யகாடிக்கும் அதிகைான பணிகள் இழக்கப்பட்டுள்ளன என்பது
வதரியவந்தது. இவ்வறிக்மகயின்படி, 20-29 வயதுக்குட்பட்ட 2.7 யகாடிக்கும் யைற்பட்ட இமளயயார்
கடந்த ைாதம் யவமலயிழந்துள்ளனர். யைலும், 30-39 வயதுக்குட்பட்ட 3.3 யகாடிக்கும் அதிகைாயனார்
யவமலயிழந்துள்ளனர். 2019-20ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் வைாத்த யவமலவாய்ப்பில் 8.5% யபர் யவமல
இழந்துள்ளனர். அதில், 20-24 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வதாழிலாளர்களும் (11%) அடங்குவர்.

8.வதாடக்கப்பள்ளி

ஆசிரியர்களுக்கு அதன், ‘KITE விக்டர்ஸ்’ அமலவரிமசயினூடாக பயிற்சிமயத்

வதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது?
அ. ோ்நோட ோ
ஆ. க ரளோ 
இ. பதலுங் ோனோ
ஈ. ஆந்திர பிரகதசம்
 யகரள ைாநில அரசு தனது ‘KITE Victers’ அமலவரிமசயினூடாக வதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான
பயிற்சிமயத் வதாடங்கியுள்ளது. வபாதுக்கல்வி அமைச்சரும், ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் யபரிடர்
அபாயக்குமைப்புத்தமலவருைானவர் இதன் வதாடக்க வகுப்புகளில் உமரயாற்றினார்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

மே

16

 இப்பயிற்சி வகுப்பில் 81,000’க்கும் யைற்பட்ட வதாடக்க ைற்றும் யைல்நிமல ஆசிரியர்கள் பங்யகற்பார்கள்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இதற்குமுன்பு, ஆசிரியர்களுக்கு, வைய்நிகர் வசதிகமளப் பயன்படுத்தி
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இத்திட்டத்தின்கீழ், சமூக உணர்வு ைற்றும் சமூக அறிவியல் குறித்த
வகுப்புகள் நடத்தப்படும். இந்த அமலவரிமசமயத் தவிர, இதன் நிரல்கள் KITE’இன் வமலத்தளம்
ைற்றும் KITE Victers அமலயபசி வசயலி ஆகியவற்றிலும் கிமடக்கப்வபறும்.

9. COVID-19 பாதிப்புகமள பரியசாதிப்பதற்காக இந்திய அரசு வகாள்முதல் வசய்துள்ள முதல் தானியங்கி
யசாதமன எந்திரத்தின் வபயர் என்ன?
அ. CDC 6800
ஆ. COVID 6800
இ. COBAS 6800 
ஈ. NCDC 6800
 ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்பநலத்துமை அமைச்சர் Dr. ெர்ஷ் வர்தன், சமீபத்தில், COBAS 6800
என்ை அரசாங்கத்தால் வாங்கப்பட்ட முதல் பரியசாதமன எந்திரத்மத நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். இது,
யதசிய யநாய்க்கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது, சுகாதார அமைச்சின் இந்திய சுகாதார
யசமவகள் இயக்குநரகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு நிறுவனைாகும்.
 COBAS 6800 என்பது ஒரு முழுமையான தானியங்கி, நவீன எந்திரைாகும். இது, COVID-19 யநாய்த்
வதாற்றுக்கான நிகழ்யநர PCR பரியசாதமனமய யைற்வகாள்கிைது. இதால், 24 ைணி யநரத்தில் சுைார்
1200 ைாதிரிகமளச் யசாதமன வசய்யவியலும். இது, நாட்டில் யசாதமனத்திைமன அதிகரிக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

10. ‘HOPE’ – Helping Out People Everywhere என்பது எந்த இந்திய ைாநில அரசின் முன்வனடுப்பாகும்?
அ. ஒடிசோ
் ட் 
ஆ. உத்தர ண
இ. பஞ்சோப்
ஈ. க ரளோ
 உத்தரகண்ட் ைாநில அரசானது அண்மையில், ‘HOPE’ – Helping Out People Everywhere என்ை
வபயரில் வமலத்தளம் ஒன்மை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த வமலத்தளம், அம்ைாநில இமளஞர்கள் /
பிை ைாநிலங்களிலிருந்து திரும்பிய புலம்வபயர்ந்த வதாழிலாளர்கள் குறித்த தகவல்கமள யசகரிக்கத்
வதாடங்கியுள்ளது. வதாழிலாளர்கள் தாங்கள் வபற்றுள்ள திைன் குறித்த தகவல்கமள அந்தக் குறிப்பிட்ட
இமணயதளத்தில் முதலில் பதியவற்ையவண்டும். அதன் அடிப்பமடயில், அவர்கள் தங்களது வசாந்த
ைாநிலத்தியலயய அவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்ை பணிகமளக் கண்டறியவியலும்.
 யசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் ஏற்கனயவ அம்ைாநில அரசாங்கத்தால் வசயல்படுத்தப்பட்ட முதலமைச்சர்
சுவயராஜ்கர் யயாஜனாமவ வசயல்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும்.
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1.அண்மையில்,

எந்த ைாநிலத்தின் முதலமைச்சர், அம்ைாநிலத்தின் சட்டமைலமைக்கு ம ாட்டியின்றி

மதர்ந்ததடுக்கப் ட்டார்?
அ. பீகாா்
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. ஆந்திர பிரததசம்
ஈ. கா்நாடகா
 ைகாராஷ்டிர ைாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கமர ைற்றும் 8 மைட் ாளர்கள் அண்மையில் அம்ைாநில
சட்டமைலமையில் ம ாட்டியின்றி மதர்ந்ததடுக்கப் ட்டதாக அறிவிக்கப் ட்டனர். கடந்த ஆண்டு நை.28
அன்று முதல்ைராக தவிமேற்ற உத்தவ் தாக்கமர, 2020 மை.27’க்கு முன் அம்ைாநில சட்டைன்றத்தின்
ஈரமைகளிலும் உறுப்பினராக மைண்டும். பிற எட்டு மைட் ாளர்களுள் கவுன்சில் துமைத்தமலைர்
Dr. நீலம் மகாமர உள்ளிட்மடார் அடங்குைர். உத்திமோகபூர்ை அறிவிப்பு தைளிோன பின்னர் அைர்கள்
அதிகாரப்பூர்ைைாக தவிமேற்றுக்தகாள்ைார்கள்.

2.ைலிவு விமல தனிந

ர் ாதுகாப்பு உ கரைங்களுக்கு தைற்றிகரைாக காப்புரிமை த ற்றுள்ள ைத்திே

அமைச்சகம் எது?
அ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஆ. பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 
இ. ஜவுளி அமமச்சகம்
ஈ. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமமச்சகம்
 இந்திே கடற் மடயினரால் தோரிக்கப் ட்டுள்ள புதிே, ைருத்துை தனிந ர் காப்பீட்டு கைசத்மத (PPE),
விமரந்து தைாத்த உற் த்தி தசய்ைதன் ஒரு முக்கிே நடைடிக்மகோக,

ாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின்

அறிவுசார் தசாத்துக்களுக்கு காப்புரிமை த ற உதவும் அமைப்பு, ைத்திே அறிவிேல் ததாழில்நுட்
அமைச்சகத்தின்கீழ் தசேல் டும் மதசிே ஆராய்ச்சி மைம் ாட்டு கழகத்துடன் இமைந்து காப்புரிமை
மகாரி திவுதசய்துள்ளது.
 இந்திே கடற் மடோல் தோரிக்கப் ட்டுள்ள, இத்தனிந ர் ாதுகாப்பு கைசங்கள், சந்மதயில் கிமடக்கும்
ைற்ற தனிந ர் ாதுகாப்பு கைசங்கமளவிட, அதிகளவு ாதுகாப்பு தரும் ைமகயிலான சிறப்பு துணிோல்
தசய்ேப் ட்டமை. பிற கைசங்கமள விட, இக்கைசங்களில், “சுைாசித்தல்” மைலும் அதிகைாக உள்ளது.
கடற் மடக்குச் தசாந்தைான, மும்ம யில் உள்ள கப் ல்

ட்டமறயில்,

ரிமசாதமன அடிப் மடயில்

இந்தத் தனிந ர் ாதுகாப்பு கைசங்கள் ஏற்கனமை தோரிக்கப் ட்டுள்ளன.

3.ஐ.நா’இன், “உலக த

ாருளாதார சூழ்நிமல ைற்றும் எதிர்கால ைளைாய்ப்பு அறிக்மக”யின் டி, 2020ஆம்

ஆண்டில், இந்திோவின் ைதிப்பிடப் ட்ட ைளர்ச்சி விகிதம் என்ன?
அ. 3.2%

ஆ. 1.2% 

இ. 0.2%

ஈ. 4.2%
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 ஐ.நா அமைோனது அண்மையில், ‘உலக த ாருளாதார நிமல & எதிர்கால ைளைாய்ப்பு’ அறிக்மகமே
தைளியிட்டது. இவ்ைறிக்மகயின் டி, உலகளாவிே தைாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி (GDP) 2020ஆம்
ஆண்டில் 3.2% அளவுக்கு சரியும் என ைதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. த ாது முடக்கத்தின் விமளவு காரைைாக
2020ஆம் ஆண்டில் இந்திோவின் ைளர்ச்சி 1.2%ஆக அதிகரிக்கும் என அவ்ைறிக்மக ைதிப்பிட்டுள்ளது.
 ஐ.நா., ஏற்கனமை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டிற்கான ைளர்ச்சி விகிதத்மத 4.1%ஆகக் கணித்திருந்தது.
இந்திோ தனது ைளர்ச்சி விகிதத்மத தைதுைாக மீட்தடடுத்து, 2021ஆம் ஆண்டில் 5.5 சதவீதத்மத எட்டும்
என்றும் அந்த அமைப்பு கணித்துள்ளது.

4.காதைாளிைழி

நடந்த G20 தைய்நிகர் ைர்த்தக & முதலீட்டு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில், இந்திோமை

பிரதிநிதித்துைப் டுத்திேைர் ோர்?
அ. நிா்மலா சீதாராமன்
ஆ. பியூஷ் தகாயல் 
இ. S தஜய் சங்கா்
ஈ. அமித் ஷா
 காதைாளிைழி நடந்த G20 தைய்நிகர் ைர்த்தக ைற்றும் முதலீட்டு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில், ைத்திே
ைணிகம் ைற்றும் ததாழிற்துமற அமைச்சர் பியூஷ் மகாேல் ங்மகற்றார். COVID-19 ததாற்றுமநாமே
எதிர்த்துப் ம ாராடுைதற்காக, 120’க்கும் மைற் ட்ட நாடுகளுக்கு இந்திோ ைருத்துைப் த ாருட்கமள
ைழங்கியுள்ளது என்றும், அதில் 43 நாடுகள் அைற்மற ைானிேைாகப்த ற்றுள்ளன என்றும் அமைச்சர்
கூறினார். டிஜிட்டல் ததாழில்நுட் ங்கள்மூலம் இந்திோ ைருத்துை ைற்றும் த ாது சுகாதாரத்திறமன
அைர்களுடன் கிர்ந்துதகாண்டுள்ளது என் மதயும் அைர் எடுத்துமரத்தார்.

5.த

ாருளாதார ஆதரவுத்ததாகுப்பில் காைப் ட்ட CAMPA நிதியுடன் ததாடர்புமடே ைத்திே அமைச்சகம்

எது?
அ. நிதி அமமச்சகம்
ஆ. தபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமமச்சகம்
இ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 
் மம மற்றும் உழவா் நல அமமச்சகம்
ஈ. தவளாண
 ைனைல்லாத ேன் ாடுகளுக்கு ைாற்றிவிடப் ட்ட ைன நிலங்களுக்கு ஈடாக காடுைளர்ப்பு நடைடிக்மக
-கமள மைம் டுத்தும் மநாக்கில், சுற்றுச்சூழல், ைன அமைச்சகத்தின்கீழ் காடுைளர்ப்புக்காக த றப் டும்
இழப்பீட்டு நிதிகளின் மைலாண்மை ைற்றும் திட்டமிடல் ஆமைேம் (CAMPA) அமைக்கப் ட்டது.
த ாருளாதார ஆதரவுத் ததாகுப்பில், 6000 மகாடி ரூ ாய் ைதிப்புள்ள திட்டங்களுக்கு விமரவில் ஒப்புதல்
அளிக்கப் டும் என முன்தைாழிேப் ட்டுள்ளது. இந்நிதி, காடுைளர்ப்பு ைற்றும் மதாட்டப் ணிகள், ைனப்
ாதுகாப்பு ைற்றும் நகர்ப்புறம், புறநகர் ைற்றும் கிராைப்புறங்களில்

ழங்குடியினர் / ஆதிைாசிகளின்

ணிைாய்ப்புகளுக்கு ைற்றும் ேன் டுத்தப் டும்.
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ாதுகாப்பு மீட்புத்திட்டத்மத விமரவு டுத்துைதற்காக” $1 பில்லிேன்

அதைரிக்க டாலமர ைழங்குைதாக அறிவித்துள்ள ன்னாட்டு அமைப்பு எது?
அ. உலக வங்கி 
ஆ. பன்னாட்டு தசலவாணி நிதியம்
இ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி
ஈ. புதிய வளா்ச்சி வங்கி
 இந்திோவில், “COVID-19” மநாய்த்ததாற்றின் ாதிப்பிலிருந்து ஏமழ ைக்கமளக் காப் ாற்றுைதற்காக
உலக ைங்கி தைாத்தம் `7,588 மகாடி ($1 பில்லிேன் அதைரிக்க டாலர்) அளிக்கிறது. இதில், “COVID19” ததாற்றிலிருந்து காக்கும் சமூகப் ாதுகாப்புத் திட்டத்மத முடுக்கி விடுைதற்காக `5690.78 மகாடி
($750 மில்லிேன் அதைரிக்க டாலர்) த றுைதற்கான ஒப் ந்தத்தில் இந்திே அரசும் உலக ைங்கியும்
மகதேழுத்திட்டன. இது, ஏமழகள் & எளிதில் ாதிக்கப் டக்கூடிே குடும் ங்களுக்கு உதவுைதற்காக
இந்திோ மைற்தகாள்ளும் நடைடிக்மககளுக்கு துமைபுரியும்.
 இதன்மூலம், “COVID-19” ததாற்று

ாதிப்பிலிருந்து இந்திோ மீள்ைதற்காக உலக ைங்கி தைாத்தம்

`15,176 மகாடி ($2 பில்லியின் டாலர்) அளிக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. புதிதாக அளிக்கப் டும் உதவி இரு
கட்டங்களாக ைழங்கப் டும். 2020ஆம் ஆண்டு நிதிோண்டில் உடனடிோக `5690.78 மகாடி ($750
மில்லிேன் டாலர்) அளிக்கப் டுகிறது. அடுத்து, இரண்டாம் கட்டைாக `1,897.22 மகாடி ($250 மில்லிேன்
டாலர்) 2021ஆம் நிதிோண்டில் ைழங்கப் டும்.

7.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்த

ற்ற, ‘Eventbot’ என் து என்ன?

அ. கிருமிநாசினி தராதபா
ஆ. மமறயீட்டு நாணயம் (Cryptocurrency)
இ. தீ ம்தபாருள் (Malware) 
ஈ. இயலி (Chatbot)
 இமைேதைளித் தாக்குதல்கமளத் தடுக்கும் மதசிே ததாழில்நுட் ப்பிரிைான Computer Emergency
Response Team of India (CERT-In) கருத்துப் டி, திறன்ம சிகளில் ைங்கிச்மசமைமேப் ேன் டுத்தும்
ஆண்ட்ராய்டு
தீம்த ாருள்,

ேனர்கள், ‘Eventbot’ என்ற புதிே தீம்த ாருளால்

ாதிக்கப் டக்கூடும். இந்தப் புதிே

ேனர்களின் தனிப் ட்ட & முக்கிேைான தகைல்கமளத் திருடுைதாகவும் அதிகாரிகள்

அறிவித்துள்ளனர். இந்த டிமராஜன் ைமக மைரஸ் தன்மன தைய்ோன, ‘MS Word’ தசேலி ம ான்று
காட்டி ாதிக்கப் ட்டைரின் சாதனத்தில் நுமழேக்கூடும் என்றும் அது எச்சரித்துள்ளது.
 இந்தத் தீம்த ாருமள எதிர்த்து, நம் த்தகாத மூலங்களிலிருந்து ேன் ாடுகமள திவிறக்கம் தசய்ே
மைண்டாம் என்று, CERT-In, ேனர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
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8.SAMARTH (நிறுைன ைள திட்டமிடல்) என்ற மின்னாளுமக தளத்மத ததாடங்கிே ைத்திே அமைச்சகம்
எது?
அ. மனிதவள & தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 
ஆ. MSME அமமச்சகம்
இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
 ைனிதைளத்துமற அமைச்சகைானது தகைல்ததாடர்பு ததாழில்நுட் த்தின் மதசிே கல்வித்திட்டத்தின்கீழ்
நிறுைனங்கள் ைள திட்டமிடல் என்ற இமைேதள தசேல் ாட்மட உருைாக்கியுள்ளது. இந்தத்திட்டம்,
ல்கமலகள் ைற்றும் உேர்கல்வி நிறுைனங்களுக்கான தரைான திறந்த ஆதாரக்கட்டமைப் ாகும்.
 இது, ாதுகாப் ானது ைட்டுைல்லாைல், அளவிடக்கூடிேது ைற்றும் ரிைாை தசேல்முமறயில் இேங்கும்
தானிேங்கி ஆகும். இது

ல்கமலக்கழகம் (அ) உேர்கல்வி நிறுைனங்களில் ஆசிரிே, ைாைைர்கள்

ைற்றும் ஊழிேர்களின் மதமைகமளப் பூர்த்திதசய்கிறது. தற்ம ாது, நிறுைனங்கள் ைள திட்டமிடல்,
குருமேத்ராவின் மதசிே ததாழில்நுட்

நிறுைனத்தில் தசேல் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இந்த முேற்சியின்

மநாக்கம், நிறுைனத்தின் தசேல்முமறகமள தன்னிேக்கைாக ஆக்குைதாகும்.

9.அண்மையில், இந்திே கடமலார காைல்

மடோல் ததாடங்கப் ட்ட, ‘சாமே - Sachet’ என் து என்ன?

அ. இமடமறிக்கும் படகு
ஆ. கப்பல் 
இ. நீ ா்மூழ்கிக்கப்பல்
ஈ. தவட்டுப்படகு
 ைத்திே ாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் கடமலார காைல் மடயின் கப் ல், “சாமே” ைற்றும் இரு
இமடைறிக்கும் டகுகள் C 450 ைற்றும் C 451 ஆகிேைற்மற மகாைாவிலிருந்து காதைாளிக் காட்சி
மூலம் நாட்டுக்கு அர்ப் ணித்தார். ICGS சாமே கப் லானது கடற்கமரயிலிருந்து கடலில் ததாமல
தூரத்திற்கு கண்காணிப்புப் ணிமே மைற்தகாள்ளும் கப் ல்களின் ைரிமசயில் முதல் கப் லாகும்.
 முழுைதும் உள்நாட்டிமலமே அதாைது மகாைா கப் ல் கட்டுந்தளத்தில் ைடிைமைக்கப் ட்டு உருைாக்கப்
- ட்ட இக்கப் லில், உலகத்தரம்ைாய்ந்த திமசகாட்டும் & ததாடர்பிேல் உ கரைங்கள் த ாருத்தப் ட்டு
உள்ளன. தைாத்தம் 150 கப் ல்கள் ைற்றும் டகுகள் ைற்றும் 62 ைானூர்திகள் என்னும் மைல்கல்மல
இந்திே கடமலார காைல் மட எட்டியுள்ளது.

10. “GOAL (Going Online as Leaders)” என்

து எந்த ைத்திே அமைச்சகத்தின் முன்முேற்சிோகும்?

அ. பழங்குடியினா் நலத்துமற அமமச்சகம் 
ஆ. MSME அமமச்சகம்
இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
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ழங்குடியினர் நல அமைச்சகம் ம ஸ்புக்குடன் இமைந்து உருைாக்கியுள்ள “GOAL” (ஆன்மலனில்
தமலைர்களாக தசேல் டுதல்) என்னும் திட்டத்மத ழங்குடியினர் நலத்துமற அமைச்சர் அர்ஜுண்
முண்டா ததாடங்கிமைத்தார். GOAL திட்டைானது ழங்குடியின இமளமோர்கட்கு டிஜிட்டல் முமறயில்
ைழிகாட்டுதமலத் தரும்ைமகயில் ைடிைமைக்கப் ட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் முமறயில் தசேல் டும் இந்தத்
திட்டைானது

ழங்குடியின இமளஞர்களிமடமே ைமறந்துள்ள திறமைகமள தைளிப் டுத்தும் ஓர்

உந்துசந்திோக விளங்கும். மைலும், இது அைர்களின் ஆளுமைமே ைளர்ப் மதாடு அைர்களது
சமூகத்தின் ஒட்டுதைாத்த மைம் ாட்டுக்கும் உதவும் ைமகயிலிருக்கும்.
 இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், ழங்குடியின இமளமோர்கள் 5000 ம ர் (அைர்கள் “ைழிகாட்டப் டு ைர்கள்”
என்றமழக்கப் டுைர்) ல்மைறு துமறகள் & பிரிவுகமளச்மசர்ந்த நிபுைர்களால் (“ைழிகாட்டு ைர்கள்”
என்றமழக்கப் டுைர்) யிற்சித றும் சிறந்த ைாய்ப்ம ப் த றுைார்கள். ைழிகாட்டப் டும் இமளஞர்கள்
இரண்டு ந ருக்கு ஒரு ைழிகாட்டு ைர் இருப் ார். ததாமலதூரப் குதிகளில் உள்ள
இமளமோர்கள், டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகமளப்

ழங்குடியின

ேன் டுத்தி தங்கள் அைாக்கள், கனாக்கள் ைற்றும்

திறமைகமளத் தங்களுக்கு ைழிகாட்டு ைருடன் கிர்ந்துதகாள்ைார்கள்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தசவித்திறன் குமற ாடுமடே ைாற்றுத்திறனாளர்களின் தகைல்

ரிைாற்றத்திற்கு ஏதுைாக உதடு

ைமறைற்ற முகக்கைசங்கள் தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. இந்த ைமக
முகக்கைசங்கள், காதுமகளாமதார்கள் பிறருடன் தகைல்

ரிைாற்றம் தசய்யும்ம ாது பிறரின் உதடு

அமசவின்மூலம் உமரோடமல ததளிைாக அறிைதற்கு மிகுந்த ேனுள்ளதாக அமையும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.இந்திய

அரசுடனும் மேற்கு வங்க ோநில அரசுடனும் $145 மில்லியன் அமேரிக்க டாலர் ேதிப்பிலான

ஒப்பந்தத்தில் ககமயழுத்திட்ட பன்னாட்டு அகேப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
இ. ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றுை் முதலீ ட்டு வங்கி 
ஈ. பன்னரட்டு சசலவரணி நிதியை்
 ஆசிய உட்கட்டகேப்பு ேற்றும் முதலீட்டு வங்கியானது (AIIB) இந்திய அரசு ேற்றும் மேற்கு வங்க ோநில
அரசாங்கத்துடனான $145 மில்லியன் அமேரிக்க டாலர் ஒப்பந்தத்தில் ககமயழுத்திட்டது. மேற்கு வங்க
ோநிலத்தின் தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு பாசனப்பகுதியில் நீர்ப்பாசன மசகவகள் ேற்றும் மவள்ளநீர்
மேலாண்கே மேம்படுத்துவமத இந்தத் திட்டத்தின் ம ாக்கோகும். இந்தத் திட்டத்தின் மோத்த ேதிப்பு,
$413 மில்லியன் டாலர்களுக்கும் அதிகோகும். இது, ோநிலத்தின் ஐந்து ோவட்டங்ககளச் சார்ந்த சுோர்
27 இலட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும்.

2.அண்கேயில்

இந்திய கடற்பகடயில் பணிக்கு மசர்க்கப்பட்ட, ‘INLCU L57’ என்ற கப்பகலக்கட்டிய

கப்பல் கட்டுந்தளம் எது?
அ. L & T கப்பல் கட்டுந்தளை்
ஆ. கரர்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் ைற்றுை் சபரறியரளர்கள் 
இ. சகரச்சின் கப்பல் கட்டுந்தளை்
ஈ. ைசகன் கப்பல் கட்டுந்தளை்
 இந்திய கடற்பகடயில், “INLCU L57” என்ற வீன இரக கப்பல் மசர்க்கப்பட்டது. இதற்காக, அந்தோன் &
நிமகாபார் தகல கரம் மபார்ட் பிமளரில் கடமபற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்திய கடற்பகடத்தகலவர் Lt.Gen
P S இராமேஸ்வர் மதாடங்கிகவத்தார்.
 அந்தோனில் இயக்கப்பட்ட, “INLCU L57” இந்திய கடற்பகடயில் இகைக்கப்படும் ஏழாவது கப்பலாகும்.
இது, முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிமலமய வடிவகேக்கப்பட்டுள்ளது. மகால்கத்தாவில் உள்ள கார்டன்
ரீச் கப்பல்கட்டும் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டது. இந்தியாவிமலமய முழுதும் உற்பத்தி மசய்யப்பட்டது. இக்
கப்பல் ஆயுதங்கள், தளவாடங்கள், பீரங்கிககள ஏற்றிச்மசல்வதற்கும் மபார்க்காலங்களில் பயன்படுத்து
-வதற்கும் ஏற்ப வடிவகேக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தோனில் நிகலநிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்த வககயான
கப்பல்கள் கடல்சார் மதடுதல் பணிகள், மபரிடர்க் காலங்களில் பாதிக்கப்பட்மடாகர அப்புறப்படுத்தி,
பாதுகாப்பாக மகாண்டுமசல்வது ஆகிய பணிககளயும் மேற்மகாள்ளும்.

3.அண்கேயில், பாதுகாப்பு அகேச்சகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, “பாதுகாப்பு மசாதகன உட்கட்டகேப்பு
திட்டம்” மசயல்படுத்தப்படுவதற்கான கால அளவு என்ன?
் டுகள்
அ. 3 ஆண

் டுகள் 
ஆ. 5 ஆண

் டுகள்
இ. 7 ஆண

் டுகள்
ஈ. 10 ஆண
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 உள் ாட்டுப் பாதுகாப்புக்கும் வானூர்தி உற்பத்திக்கும் ஊக்கேளிக்கும் வககயில், `400 மகாடியில்
“பாதுகாப்பு மசாதகன உட்கட்டகேப்புத் திட்டத்கத” மசயல்படுத்துவதற்கு ேத்திய பாதுகாப்புத்துகற
அகேச்சர் திரு. இராஜ் ாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன்படி, உயர்தரோன பரிமசாதகனத் திட்டம்
மசயல்படுத்தப்படும். இந்தத்திட்டம், ஐந்து ஆண்டுகளில் மசயல்படுத்தப்படும்.
 இதன்படி, தனியார் பங்களிப்புடன் 6-8 வககயான மசாதகன வசதிகள் மசயல்படுத்தப்படும். இந்தத்
திட்டம் உள் ாட்டிமலமய இராணுவப்பாதுகாப்பு மசாதகன முகறக்கு வழியகேக்கும். அதன்பலனாக,
இராணுவ உதிரி பாகங்களின் இறக்குேதி கணிசோகக் குகறயும். ாடு முழுக்க தற்சார்புடன் திகழும்.

4. “Psycho-Social Impact of Pandemic & Lockdown & How to Cope With” என்ற தகலப்பில் மகாமரானா
ஆய்வுத்மதாடகர மவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது?
அ. NCERT – ததசிய கல்வி, ஆரரய்ச்சி ைற்றுை் பயிற்சி கழகை்
ஆ. CBSE – ைத்திய இமடநிமலக் கல்வி வரரியை்
இ. NBT – ததசிய நூல் அறக்கட்டமள 
ஈ. IGNOU – இந்திரர கரந்தி ததசிய பல்கமலக்கழகை்
 மகாமரானா ஆய்வுகள் மதாடரின்கீழ், மதசிய நூல் அறக்கட்டகள (NBT) மவளியிட்டுள்ள 7 நூல்களின்
மதாகுப்பின் அச்சு ேற்றும் மின்-நூல்ககள ேத்திய ேனிதவள அகேச்சர் ரமேஷ் மபாக்ரியால் நிஷாங்க்
இகையவழியில் மவளியிட்டார்.
 7 உளவியல் நிபுைர்கள், ஆமலாசகர்கள் ஆகிமயார் அடங்கிய கல்விக் குழுகவ இந்திய மதசிய புத்தக
அறக்கட்டகள (NBT) உருவாக்கியிருந்தது. மகாமரானாவிற்கு பிந்கதய காலத்தின் மதகவகளுக்காக
அகனத்து வயதினருக்கும் மபாருந்தும்படியான மபாருத்தோன நூல்ககள வழங்குவது அதுகுறித்து
ஆவைப்படுத்துவது என்பதற்காகமவ இக்மகாமரானா ஆய்வுத்மதாடகர மதசிய புத்தக அறக்கட்டகள
வடிவகேத்திருந்தது. “மபருந்மதாற்றின் உளவியல் ரீதியான, சமூக ரீதியான தாக்கம் ேற்றும் அகத
எவ்வாறு எதிர்மகாள்வது” என்பதில் கவனஞ்மசலுத்தும் நூல்களின் முதல் துகைத்மதாடராகும் இது.

5.ேல் ஜீவன் திட்டத்தின்கீழ், கிராேப்புற குடிநீர் வழங்கலில் உைரி-அடிப்பகடயிலான (sensor-based)
மசகவ விநிமயாக கண்காணிப்பு முகறகய மசயல்படுத்தவுள்ள ோநில அரசு எது?
அ. பஞ்சரப்
ஆ. இரரஜஸ
் தரன்
இ. குஜரரத் 
ஈ. ைத்திய பிரததசை்
 நீராதார இயக்கத்தின்கீழ் கிராேங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் துகறயின் மசகவ வழங்கும் முகறகய
கண்காணிக்க மதாகலயுைர் கருவி (sensor) அடிப்பகடயிலான முகறகய மசயல்படுத்த குேராத்
தயாராகியுள்ளது. மசாதகன அடிப்பகடயில், ஏற்கனமவ ோநிலத்தில் உள்ள 2 ோவட்டங்களில் இந்த
முகற பின்பற்றப்பட்டுவருகிறது. இதன்படி, குடிநீர் விநிமயாக மசயற்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
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 அதாவது, கிராேப்புறங்களில் உள்ள ஒவ்மவாரு வீட்டிலும் வழக்கோக மபாதுோன அளவில் குடிநீர்
விநிமயாகம் மசய்யப்படுகிறதா? ேற்றும் குறிப்பிட்ட தரத்துடன் விநிமயாகம் மசய்யப்படுகிறதா? என்பது
குறித்து நீண்டகால அடிப்பகடயில் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 2020-21ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்
கிராேப்புறங்களில் 11.15 இலட்சம் குடிநீர் குழாய் இகைப்புககள வழங்க குேராத் திட்டமிட்டுள்ளது.

6.அண்கேயில் காலோன மதமபஷ் ராய், எந்தத் துகறயுடன் மதாடர்புகடயவர்?
அ. இலக்கியை் 
ஆ. அரசியல்
இ .விமளயரட்டு
ஈ. வணிகை்
 மூத்த மபங்காலி எழுத்தாளர் மதமபஷ் ராய் தனது 84ஆம் வயதில் அண்கேயில் காலோனார். பல்மவறு
வங்காள மோழி ாளிதழ்களில் தீவிரோக கட்டுகரககள எழுதி வந்த இவர், தாராளவாதிகள் மீதான
தாக்குதலுக்கு எதிரான மபாராட்டங்களில் பங்மகற்றுள்ளார். “டீஸ்டா பமரர் பிரிட்டான்மடா” என்ற
அவரது புதினத்துக்காக அவருக்கு சாகித்திய அகாதாமி விருது வழங்கப்பட்டது. “மபாரிமசலர் மோகன்
மோண்டல்”, “ேனுஷ் குன் மகாமர மகமனா” ேற்றும் “சகே அசேயர் பிரிட்டாண்மடா” உள்ளிட்டகவ
அவரது புகழ்மபற்ற பகடப்புகளாம்.

7.மபாருளாதார ஆதரவுத்மதாகுப்பில்,

கடல்சார் & உள் ாட்டு மீன்வள மேம்பாட்டுக்மகன அறிவிக்கப்பட்ட

திட்டத்தின் மபயமரன்ன?
அ. பிரதைர் ைத்ஸய சை்பதர தயரஜனர 
ஆ. பிரதைர் சமுத்திர சை்பதர திட்டை்
இ. பிரதைர் ைச்லி சை்பதர தயரஜனர
ஈ. பிரதைர் சமுத்திர சை்ரிதி தயரஜனர
 ேத்திய அகேச்சரகவ பிரதேரின் ேத்ஸய சம்பதா திட்டத்கத (PMMSY)

கடமுகறப்படுத்த அனுேதி

அளித்துள்ளது. இந்தியாவில் மீன்வளத்மதாழிலில் நீடித்த ேற்றும் மபாறுப்புகடகேயான வளர்ச்சிமூலம்
நீலப்புரட்சிகய ஏற்படுத்துவதற்கான இத்திட்டத்தில் இரண்டு முக்கியோன கூறுகள் உள்ளன. அகவ.,
ேத்திய பிரிவுத் திட்டம் ேற்றும் ேத்திய நிதியுதவித்திட்டம் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தின் மோத்த முதலீட்டு
ேதிப்பு `20,050 மகாடியாகும்.
 இந்தத் திட்டத்தின் மசயலாக்க காலம் ஐந்தாண்டுகளாகும். அதாவது இந்தத் திட்டோனது 2020-2021
நிதியாண்டிலிருந்து 2024-2025 நிதியாண்டு வகர கடமுகறப்படுத்தப்படும்.

8.

‘Operation Greens’ என்பது எந்த ேத்திய அகேச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு திட்டோகும்?

் மை ைற்றுை் உழவர் நல அமைச்சகை்
அ. தவளரண
ஆ. உணவுப் பதப்படுத்துதல் சதரழிற்சரமலகள் அமைச்சகை் 
இ. MSME அமைச்சகை்
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ஈ. ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகை்
 உைவுப் பதப்படுத்துதல் மதாழிற்சாகலகள் அகேச்சகத்தின்கீழ், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ‘ஆபமரஷன்
கிரீன்ஸ்’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அண்கேய மபாருளாதார ஆதரவுத் மதாகுப்பில்,

ாடு முழுவதும்,

அகனத்து காலங்களிலும் TOP பயிர்கள் என அகழக்கப்படும் தக்காளி (T), மவங்காயம் (O), உருகளக்
கிழங்கு (P) ஆகியவற்றின் விகல ஏற்றத்தாழ்வின்றி கிகடப்பகத உறுதி அத்திட்டோனது அகனத்து
பழம், காய்கறிகளுக்கும் விரிவாக்கம் மசய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மபாக்குவரத்துக்கு
50% ோனியமும், குளிர் மசமிப்பகங்கள் உட்பட மசமிப்பகங்களுக்கு 50% ோனியமும் வழங்கப்படும்.

9.அண்கேச்மசய்திகளில் இடம்மபற்ற இராபர்மடா அமசமவமடா, எந்தப்பன்னாட்டு அகேப்பின் தகலவர்?
அ. பன்னரட்டு சசலவரணி நிதியை்
ஆ. உலக வங்கி
இ. உலக வர்த்தக அமைப்பு 
ஈ. ஐக்கிய நரடுகள் அமவ
 உலக வர்த்தக அகேப்பானது சமீபத்தில் அதன் தகலகே இயக்கு ர் இராபர்மடா அமசமவமடாகவ
2020 ஆக.31 அன்று தனிப்பட்ட காரைங்களுக்காக பதவி விலக்குவதாக அறிவித்தது. மேனீவாகவச்
சார்ந்த உலக வர்த்தக அகேப்பு (WTO) கடந்த 1995ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இவ்வகேப்பின் நிறுவு
உறுப்பினர்களுள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். பன்னாட்டு ஏற்றுேதிகள் ேற்றும் இறக்குேதிகளுக்கான
விதிககள உருவாக்குவதும், தகடககள குகறப்பதன்மூலம் பன்னாட்டு வர்த்தகத்கத ஒழுங்குபடுத்
-துவதுமே உலக வர்த்தக அகேப்பின் முக்கிய ம ாக்கோகும்.

10. “Families in Development: Copenhagen & Beijing + 25” என்பது ஐ.

ா அகவயால் மகாண்டாடப்படும்

எந்தச் சிறப்பு ாளின் கருப்மபாருளாகும்?
அ. பன்னரட்டு குடுை்பங்கள் நரள் 
ஆ. பன்னரட்டு வளர்ச்சி ைற்றுை் தைை்பரட்டு நரள்
இ. பன்னரட்டு புலை்சபயர்ந்ததரர் நரள்
ஈ. பன்னரட்டு புலை்சபயர்ந்த குடுை்பங்களின் நரள்
 உலமகங்கிலும் ஒவ்மவார் ஆண்டும் மே.15 அன்று ஐ. ா அகவயால் பன்னாட்டு குடும்பங்கள்

ாள்

மகாண்டாடப்படுகிறது. டப்பாண்டில் (2020) இந் ாள், ‘Families in Development: Copenhagen & Beijing
+ 25” என்ற கருப்மபாருளுடன் மகாண்டாடப்படுகிறது. டப்பாண்டு (2020) மகாபன்மககன் பிரகடனம்
ேற்றும் மபய்ஜிங் மசயல்தளத்தின் 25ஆவது ஆண்டு நிகறகவக்குறிக்கிறது. பன்னாட்டுச் சமூகத்தால்
குடும்பங்களுடன் இகைந்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்கத எடுத்துக்காட்டுவதற்காக கடந்த 1993ஆம்
ஆண்டில் ஐ. ா மபாது அகவயால் இந் ாள் அறிவிக்கப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.தேசிய தேரிடர் தேலாண்மே ஆமையத்ோல் சமீேத்தில் உருவாக்கப்ேட்ட NMIS என்ற இமையவழி
முகப்புப்ேக்கத்தில், ‘M’ என்ேது எமேக் குறிக்கிறது?
அ. Maintenance
ஆ. Migrant 
இ. Ministry
ஈ. Movement
 புலம்பேயர்ந்ே போழிலாளர்களின் நகர்வுகுறித்ே ேகவல்கமளப்ேதிவுபசய்யவும், ோநிலங்களில் சிக்கித்
ேவித்துவரும் அவர்கள் எளிோக இடம்பேயரவும் உேவும் வமகயில் தேசிய தேரிடர் தேலாண்மே
ஆமையம் புலம்பேயர் போழிலாளர் குறித்ே தேசிய இமையவழி ேதிதவட்மட (National Migrant
Information System) உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே இமையேளம் புலம்பேயர்ந்ே போழிலாளர்கள் குறித்ே
ேகவல்கமள மேய அளவில் தசகரிக்கும் என்ேதோடு அவர்கள் ேங்களது பசாந்ே ஊர்களுக்கு எளிோக
பசல்வேற்கு உேவிடும் வமகயில் ோநிலங்களுக்கிமடயிலான ேகவல்ேரிோற்றம் ேற்றும் ஒத்துமைப்பு
ஆகியவற்றுக்கும் வழிவகுக்கும்.

2.ேன்னாட்டு ஒளி நாள் (International Day of Light) பகாண்டாடப்ேடுகிற தேதி எது?
அ. மே 15
ஆ. மே 16 
இ. மே 17
ஈ. மே 18
 நேது அன்றாட வாழ்வில் ஒளியின் ேங்மகச் சிறப்பிக்கும் விேோக ஐ.நா கல்வி, அறிவியல் & கலாசார
அமேப்ோனது (UNESCO) தே.16 அன்று ேன்னாட்டு ஒளி நாமளக்பகாண்டாடியது. நேது வாழ்வில் ஒளி
அடிப்ேமடயான

போழில்நுட்ேங்களின்

முக்கியப்ேங்குகுறித்ே

விழிப்புைர்மவ

அதிகரிக்கவும்,

UNESCO’இன் கல்வி, சேத்துவம் ேற்றும் அமேதி ஆகிய இலக்குகமள அமடயவும் உேவும் அறிவியல்,
போழில்நுட்ேம், கமல & கலாசாரத்மே உயர்த்துவமேயும் இந்நாள் குறிக்தகாளாகக்பகாண்டுள்ளது.
கடந்ே 1960ஆம் ஆண்டில், புகழ்மிக்க இயற்பியலாளரும் போறியாளருோன தியதடார் மேேனால்,
முேன்முேலாக தலசர்கற்மற உருவாக்கப்ேட்டேன் நிமனமவயும் இந்நாள் குறிக்கிறது.

3.அண்மேயில்,

சமூக-ஊடக நிறுவனோன தேஸ்புக்கால் வாங்கப்ேட்ட GIF ேயாரிப்பு ேற்றும் ேகிர்வு

வமலத்ேளம் எது?
அ. Gifmaker

ஆ. Giphy 

இ. Easygif

ஈ. Tenor

 சமூக ஊடக நிறுவனோன தேஸ்புக் அண்மேயில் பிரேலோன GIF ேயாரிப்பு ேற்றும் ேகிர்வு வமலத்
ேளோன GIPHY’ஐ வாங்கியது. தேஸ்புக் ேனது புமகப்ேட ேகிர்வு பசயலியான இன்ஸ்டாகிராமுடன் GIF
நூலகத்மே ஒருங்கிமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இமையத்தில் மிகவும் பிரேலோன GIF ேயாரிப்பு &
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ேகிர்வு ேளங்களில் ஒன்றான GIPHY, ேயனர்கள் GIF’கமள உருவாக்க, ேகிர ேற்றும் ேறுவாக்கம்
பசய்ய அனுேதிக்கிறது. ஆப்பிள், டுவிட்டர், பின்ட்பரஸ்ட் ேற்றும் பரடிட் உள்ளிட்ட ேல்தவறு ேளங்கள்
GIF’கமள வைங்க GIPHY’இன் API’ஐப் ேயன்ேடுத்துகின்றன.

4.நாடு முழுவதும் தே.16 அன்று சுகாோர அமேச்சகத்ோல் அனுசரிக்கப்ேடுகிற சிறப்பு நாள் எது?
அ. மேசிய இரே்ே மசோகை நோள்
ஆ. மேசிய டெங்கு நோள் 
இ. மேசிய உெல்குன்றுே் மநோய் நோள்
ஈ. மேசிய உெல் பருேன் நோள்
 ஒவ்தவார் ஆண்டும் தே.16 அன்று ேத்திய சுகாோர அமேச்சகம் நாடு முழுவதும் தேசிய படங்கு நாள்
என அனுசரிக்கிறது. படங்கு என்ேது ஒரு மவரஸ் தநாயாகும், இது ஏடிஸ் ஏஜிப்தி எனப்ேடும் ஒரு
குறிப்பிட்ட பகாசு கடிப்ேோல் ேரவுகிறது. இது போதுவாக ேமைக்காலங்களில் ேரவுகிறது. இந்தநாமயத்
ேடுப்ேேற்காக பின்ேற்றதவண்டிய நடவடிக்மககளின் ேட்டியமல ேத்திய சுகாோர அமேச்சகம்
சமீேத்தில் பவளியிட்டது.

5.இந்திய

அரசியலமேப்பில் தேற்பகாள்ளப்ேட்ட 36ஆவது திருத்ேம், எந்ேப் பிராந்தியத்மே இந்தியாவின்

முழுமேயான ோநிலோக ோற்றியது?
அ. ேணிப்பூோ்
ஆ. சிை்ைிே் 
இ. அஸ
் ஸோே்
ஈ. ேிமசோரே்
 சிக்கிம் பிரேேர் இந்திய நாடாளுேன்றத்தில் கடந்ே 1975ஆம் ஆண்டில் சிக்கிமே இந்திய ோநிலோக
ோற்றுோறு தவண்டுதகாள் விடுத்ோர். இேற்காக சிக்கிமில் வாக்பகடுப்பு நடத்ேப்ேட்டது. 97.5% ேக்கள்
முடியாட்சிமய ஒழிக்க வாக்களித்ேனர். சிக்கிம், 1975 தே.16 அன்று இந்திய ஒன்றியத்தின் 22ஆவது
ோநிலோக ோறியது. இந்திய அரசியலமேப்பில் தேற்பகாள்ளப்ேட்ட 36ஆவது திருத்ேச்சட்டம் சிக்கிமே
இந்தியாவின் முழுமேயான ோநிலோக ஆக்கியதோடு அரசியலமேப்பின் முேல் அட்டவமையில்
அேன் பேயமரயும் தசர்த்ேது. அன்றிலிருந்து ஒவ்தவார் ஆண்டும், அம்ோநிலம், தே.16’ஐ சிக்கிம் ோநில
நாளாகக் பகாண்டாடிவருகிறது.

6.சமீேத்திய போருளாோர ஆேரவுத்போகுப்பில், இந்தியா உலகளாவிய MRO மேயோக ோறப்தோவோக
அறிவிக்கப்ேட்டது. இேன் பின்னணியில், MRO போடர்புமடய துமற எது?
அ. ைல்விே்துகை
ஆ. வோனூோ்ேிே் துகை 
இ .ேின்துகை
ஈ. ைனிே துகை
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 அண்மேய போருளாோர ஆேரவுத்போகுப்பில், இந்தியாமவ வானூர்திகளுக்கான உலகளாவிய
ேராேரிப்பு, ேழுதுோர்ப்பு ேற்றும் முழுமேயான தசாேமன (MRO) மேயோக ோற்றுவேற்கு அரசாங்கம்
நடவடிக்மக எடுத்துவருவோக நிதியமேச்சர் அறிவித்ோர். விோனக்கூறு ேழுதுோர்ப்பு ேற்றும் விோன
பவளிக்கூடு ேராேரிப்பு ஆகியமவ மூன்றாண்டுகளில் `800 தகாடியிலிருந்து `2,000 தகாடியாக
அதிகரிக்கவுள்ளோல், இந்தியா இந்ே வாய்ப்மேப் ேயன்ேடுத்திக்பகாள்ள முடிவுபசய்துள்ளது.
 உலகின் முக்கிய இயந்திர உற்ேத்தியாளர்கள், எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் இயந்திர ேழுதுோர்க்கும்
வசதிகமள அமேப்ோர்கள் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. போது-ேனியார் கூட்டு (PPP) அடிப்ேமடயில்
தேலும் ஆறு வானூர்தி நிமலயங்கமள ஏலம்விடவுள்ளோகவும் அமேச்சர் அறிவித்துள்ளார்.

7.போருளாோர ஆேரவுத்போகுப்பின் ஒருேகுதியாக, எவ்வமக ஆட்சிப்ேகுதிகளில் அமேந்துள்ள மின்சார
விநிதயாக நிறுவனங்கள் ேனியார்ேயோக்கப்ேடவுள்ளன?
அ. ேகலயை ேோநிலங்ைள்
ஆ. வெைிழை்கு ேோநிலங்ைள்
இ. யூனியன் பிரமேசங்ைள் 
ஈ. ைெமலோர ேோநிலங்ைள்
 போருளாோர ஆேரவுத்போகுப்பின் ஒருேகுதியாக, யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மின் விநிதயாக
நிறுவனங்கள் (DISCOM) ேனியார்ேயோக்கப்ேடும் என்று ேத்திய நிதியமேச்சர் முன்போழிந்துள்ளார்.
ேற்தோமேய நிலவரப்ேடி, ரிமலயன்ஸ் உட்கட்டமேப்பு நிறுவனத்தின் BSES ேற்றும் TATA ேவர்
தில்லி விநிதயாகம் ஆகிய ேனியார் DISCOM’கமளக்பகாண்ட ஒதர யூனியன் பிரதேசம் தில்லி ஆகும்.
முன்னோக, மின்சாரச்சட்டம், 2003’இன் வமரவு திருத்ேங்கள் அறிவிக்கப்ேட்டன. அதில், மின்சார
விநிதயாகத்தில் ேனியார் ேங்களிப்புக்கான முன்போழிவு இருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது.

8.அமேதியாக ஒன்றிமைந்து வாழ்வேற்கான ேன்னாட்டு நாள் கமடப்பிடிக்கப்ேடும் தேதி எது?
அ. மே 15
ஆ. மே 16 
இ. மே 17
ஈ. மே 18
 ேன்னாட்டுச் சமூகத்தினரிமடதய அமேதி, சகிப்புத்ேன்மே ேற்றும் ஒற்றுமேமய ஊக்குவிப்ேேற்காக
ஐ.நா போது அமவ தே.16ஆம் தேதி அமேதியாக ஒன்றிமைந்து வாழ்வேற்கான ேன்னாட்டு நாள் என
அறிவித்ேது. ஒவ்தவார் ஆண்டும், தே.16 அன்று இந்ேச் சிறப்பு நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிறது. 2000ஆம்
ஆண்டு, ‘அமேதி கலாசாரத்திற்கான ேன்னாட்டு ஆண்டு’ என்றும் 2001-2010 வமரயிலான ேசாப்ேம்
‘உலக குைந்மேகளுக்கான அமேதி ேற்றும் வன்முமறயற்ற கலாசாரத்திற்கான ேன்னாட்டு ேசாப்ேம்’
என்றும் அறிவிக்கப்ேட்டது.
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டிஜிட்டல் முமற கல்விமய ஊக்குவிக்கும் தநாக்கில், இந்திய அரசாங்கத்ோல் அண்மேயில்

போடங்கப்ேட்ட திட்டத்தின் பேயபரன்ன?
அ. விே்யோ போரேி
ஆ. PM e–விே்யோ 
இ. பமே போரே்
ஈ. படி இந்ேியோ
 நாட்டில் டிஜிட்டல் முமற கல்விமய ஊக்கப்ேடுத்துவேற்காக, ஆேரவுத்போகுப்பின் ஒருேகுதியாக,
ேத்திய நிதியமேச்சர், ‘PM e-வித்யா’ என்ற திட்டத்மே போடங்கினார். இந்ே ஒருங்கிமைந்ே
திட்டத்தில் அமனத்துப் ேள்ளிக் குைந்மேகளுக்கும் ேரோன மின்நூல்கமள வைங்கும் DIKSHA (ஒரு
நாடு - ஒரு டிஜிட்டல் ேளம்) ேளம்; 1 முேல் 12 வமர ஒவ்பவாரு வகுப்பிற்கும் ஒரு பிரத்தயக கல்வி
அமலவரிமச; சமூக வாபனாலி ேற்றும் CBSE’இன் ஷிக்ஷா வாணி கருத்போலி ஆகியமவ அடங்கும்.
டிஜிட்டல் முமறயில் அணுகக்கூடிய ேகவலமேப்பில் (DAISY) உருவாக்கப்ேட்ட ோற்றுத்திறனாளிகளு
-க்கான கல்விசார் ேகவல்களும் இதிலடங்கும்.

10. 2020 தே 17 அன்று பகாண்டாடப்ேட்ட உலக போமலத்போடர்பு ேற்றும் ேகவல் சமூக நாளுக்கான
கருப்போருள் என்ன?
அ. Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs) 
ஆ. Information and Communication embracing the world
இ. ICTs deployed during the pandemic
ஈ. ICTs: Vital for inclusive development
 இமையம் ேற்றும் பிற ேகவல் ேற்றும் போமலத்போடர்பு போழில்நுட்ேப் ேயன்ோடுகளின் சாத்தியக்
கூறுகள் குறித்ே விழிப்புைர்மவ அதிகரிக்கவும், அமவ சமூகம் ேற்றும் போருளாோரத்திற்கு என்ன
தசர்ப்பிக்கின்றன என்ேது குறித்தும், டிஜிட்டல் பவளிக்கு அமவ எவ்வாறு ோலோக பசயல்ேடுகின்றன
என்ேது குறித்ே விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துவேற்காகவும் தவண்டி ஒவ்தவார் ஆண்டும் தே.17 அன்று
உலகம் முழுவதும் உலக போமலத்போடர்பு ேற்றும் ேகவல் சமூக நாள் பகாண்டாடப்ேடுகிறது.
 “Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)” என்ேது நடப்ோண்டில் (2020)
வரும் இந்நாளுக்கான கருப்போருளாகும். முேல் உலக ேந்தி ோநாட்மட நிமனவுகூரும் விேோகவும்,
ேன்னாட்டு

போமலத்போடர்பு

சங்கம்

உருவானமேக்

குறிக்கும்

விேோகவும்

இந்நாள்

பகாண்டாடப்ேடுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.பிரதம மந்திரி பெஞ்சமின் நேதன்யாகு மற்றும் பென்னி காண்ட்ஸ் தலைலமயிைான புதிய அரசாங்கம்
அலமயப்பெற்ற ோடு எது?
அ. ஈரான்
ஆ. ஓமன்
இ. இஸ
் ரரல் 
ஈ. ஈராக்
 இஸ்நரல் ோடாளுமன்றம் அண்லமயில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு மற்றும் பென்னி காண்ட்ஸ்
தலைலமயிைான தனது புதிய அரசாங்கத்லத அலமத்தது. இஸ்நரல், 500 ோட்களுக்கு நமைாக ஒரு
நிலையான அரசாங்கமின்றி பசயல்ெட்டுவந்தது. இஸ்நரலின் சட்டமியற்றுெவர்கள் நேதன்யாகு –
பென்னி காண்ட்ஸின் கூட்டணிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். பென்னி காண்ட்ஸ், நேதன்யாகுவின்
முன்னாள் நொட்டியாளராக இருந்தார். இந்த ேடவடிக்லக, ோட்டின் மிகநீண்ட அரசியல் பேருக்கடிலய
முடிவுக்குக்பகாண்டுவரும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

2.அண்லமயில் கண்டறியப்ெட்ட எந்த நுண்ணுயிரிக்கு டுவிட்டரின் பெயர் வழங்கப்ெட்டுள்ளது?
அ. பாக்டீாியா
ஆ. வைரஸ
்
இ. பூஞ்வை 
ஈ. புரராட்ரடாரைாைா
 லமக்நகா கீஸ் இதழில் அண்லமயில் பவளியான ஓர் ஆய்வின்ெடி, ஆராய்ச்சியாளர்கள் டுவிட்டரில்
ஒரு மரவட்லடயின் ெடத்லதக் கண்டனர். அவ்வுயிரினத்தின் தலைக்கருநக சிறுசிறு புள்ளிகலள
அவர்கள் கவனித்தனர். அதுநொன்றபதான்லற அபமரிக்காவின் மரவட்லடகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள்
இதுவலர கண்டதில்லை.
 புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட இந்த ஒட்டுண்ணிப் பூஞ்லசக்கு, தற்நொது, அதிகாரப்பூர்வமாக இைத்தீன்
பமாழியில் ‘Troglomyces twitteri‘ என்று பெயர் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இயற்லக வரைாற்று
அருங்காட்சியகத்தில் காணப்ெடும் சிை அபமரிக்க மரவட்லடகளில் இதுநொன்ற பூஞ்லசயின் ெல்நவறு
மாதிரிகலள இந்தக்குழு ஏற்கனநவ கண்டறிந்துள்ளது.

3.

COVID-19 பதாற்றுநோய்க்குப்பிறகு மீண்டும் பதாடங்கும் முதல் நொட்டியான, ‘ெண்படஸ்லிகா’, எந்த

விலளயாட்டுடன் பதாடர்புலடயது?
அ. கூவடப்பந்து
ஆ. கால்பந்து 
இ. மல்யுத்தம்
ஈ. ஹாக்கி
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 பெர்மனியின் கால்ெந்து அலமப்ொன ெண்படஸ்லிகா, COVID-19 பதாற்றுநோய்க்குப் பிறகு மீண்டும்
பதாடங்கும் முதல் நொட்டியாகும். பெர்மன் கால்ெந்து சங்கம், இந்தப்ெருவத்லத ெூன் 30’க்குள் முடிக்க
திட்டமிட்டுள்ளது. நொட்டிகலள ேடத்துவதற்கான ஒப்புதலை பெர்மன் அரசாங்கம் ெண்படஸ்லிகா
கூட்டலமப்பிற்கு அளித்துள்ளது. மார்ச்.13 அன்று, COVID-19 பதாற்றுநோய் காரணமாக ெண்படஸ்லிகா
நொட்டிகள் இலடநிறுத்தம் பசய்யப்ெட்டன. நொட்டிகள் அலனத்தும் ொர்லவயாளர்கள் எவருமின்றி
ேடத்தப்ெடும். நமலும் அலவ பதாலைக்காட்சிகளில் நேரலையாக ஒளிெரப்ெப்ெடவுள்ளன.

4.அண்லமயில், வங்காள விரிகுடாவில் உருவான அதிதீவிர சூறாவளியின் பெயபரன்ன?
அ. பானி
ஆ. உம்பன் 
இ. மகா
ஈ. நிைா்கா
 அண்லமயில் வங்காள விரிகுடாவில் உருவான அதிதீவிர சூறாவளிக்கு, ‘உம்ென்’ எனப்பெயர்
வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தப் பெயலர தாய்ைாந்து வழங்கியுள்ளது. ‘வானம்’ என்ெது அதன் பொருளாகும்.
கடந்த ெை ெத்தாண்டுகளில் இந்தியா எதிர்பகாள்ளும் இரண்டாவது அதிதீவிர சூறாவளி இது எனக்
கூறப்ெடுகிறது. நதசிய நெரிடர் மீட்புப்ெலடயின் கருத்துப்ெடி, சாதாரண இந்தச் சூறாவளி கடுலமயான
அதிதீவிர சூறாவளியாக வலுவலடந்ததால், கிட்டத்தட்ட 1.1 மில்லியன் பொதுமக்கள் ொதிக்கப்ெடுவர்.
கடநைார ஒடிசா, நமற்கு வங்கம் மற்றும் அந்தமான் & நிக்நகாொர் தீவுகள் முழுவதும் கடுலமயான
மலழ மற்றும் அதிநவகம் பகாண்ட காற்று இதன்சமயம் இருந்தது.

5. ‘இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய நயாெனா’ என்ெது எந்த இந்திய மாநிைத்தின் முன்பனடுப்ொகும்?
அ. மணிப்பூா்
ஆ. ைத்தீ ஸ
் கா் 
இ. அஸ
் ஸாம்
ஈ. மிரைாரம்
 இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் நிலனவுோளான நம.21 அன்று சத்தீஸ்கர்
மாநிை அரசு தனது இைட்சிய, ‘இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய நயாெனா’லவ பதாடங்கியது. இந்தத்
திட்டம், மாநிைத்தின் கிராமப்புற பொருளாதாரத்லத உயர்த்துவதற்கும், COVID-19 பதாற்றுநோயால்
ஏற்ெட்ட மந்தநிலையிலிருந்து அதலன மீட்ெதற்குமான நோக்கத்லதக் பகாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்
கீழ், நேரடி ெயன் ெரிமாற்றத்தின்மூைம் `5100 நகாடிலய விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் அந்த
மாநிை அரசு பசலுத்தவுள்ளது. பேல், நசாளம் மற்றும் கரும்புசாகுெடி பசய்த விவசாயிகளுக்கு, ஏக்கருக்கு
`10,000 வழங்கப்ெடும் எனவும் அம்மாநிை அரசு அறிவித்துள்ளது.
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6.எவரின் தலைலமயிைான நிபுணர்கள் குழுவின் ொதுகாப்பு சீர்திருத்தங்கள் பதாடர்ொன ெரிந்துலரகள்
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்டு பசயல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது?
அ. Lt.Gen D B ரேகத்கா் 
ஆ. Lt.Gen வையத் அட்டா ஹஸ
் வனன்
இ .Lt.Gen சுாிந்தா் ைிங்
ஈ .Lt.Gen குா்மித் ைிங்
 எல்லைப்புறக்கட்டலமப்பு பதாடர்ொக Lt.Gen D B நேகத்கர் (ஓய்வு) தலைலமயிைான நிபுணர்கள் குழு
அளித்த மூன்று முக்கியப் ெரிந்துலரகலள அரசு ஏற்றுக்பகாண்டு அமல்ெடுத்தியுள்ளது. எல்லைப்புறப்
ெகுதிகளில் சமூக, பொருளாதார நமம்ொட்டுக்கு உதவும் வலகயில், சாலைகள் அலமக்கும் ெணிகலள
விலரவுெடுத்துதல், பதாடர்ொன ெரிந்துலரகளாக இலவ உள்ளன.
 எல்லைப்புறக்கட்டலமப்பு உருவாக்குதல் பதாடர்ொன விசயத்தில், எல்லைப்புற சாலைகள் அலமப்பின்
அதிகெட்சத் திறனுக்கும் அதிகமான சாலை அலமக்கும் ெணிகலள பவளிப்ெணி ஒப்ெலடப்புமூைம்
பசயல்ெடுத்தைாம் என்று, அக்குழு அளித்த ெரிந்துலரலய அரசு அமல் பசய்துள்ளது. `100 நகாடிக்கும்
நமைான மதிப்புள்ள அலனத்துப் ெணிகலளயும் பசயல்ெடுத்துவதற்கு பொறியியல் பகாள்முதல் ஒப்ெந்த
ேலடமுலறலயக் கட்டாயமாகப் பின்ெற்றநவண்டும் என்று பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

7. 2020 நம.17 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்ட உைக உயர் இரத்தவழுத்த ோளுக்கான கருப்பொருள் என்ன?
அ. Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer 
ஆ. Eliminate Hypertension
இ. Global Hearts for Hypertension
ஈ. No more risk of Heart-attack
 உைக உயர் இரத்தவழுத்த ோளானது ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.17ஆம் நததியன்று உைகம் முழுவதும்
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. COVID-19 பதாற்றுநோயால் ேடப்ொண்டு (2020) உைக உயர் இரத்தவழுத்த
ோளின் பகாண்டாட்டத்லத 2020 அக்.17ஆம் நததிக்கு உைக உயர் இரத்தவழுத்த கூட்டலமப்பு மாற்றி
லவத்துள்ளது. “Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer” என்ெது ேடப்ொண்டு (2020)
வரும் இந்ோளுக்கான கருப்பொருளாகும். அதீத உயர் இரத்தவழுத்தம் என்றும் அலழக்கப்ெடுகிற இது
மாரலடப்பு, ெக்கவாதம், சிறுநீரக பசயலிழப்பு மற்றும் குருட்டுத்தன்லம ஆகியவற்றின் அொயத்லத
அதிகரிக்கும் ஒரு தீவிர மருத்துவநிலையாக உள்ளது.

8.ென்னாட்டு அருங்காட்சியக ோள் கலடப்பிடிக்கப்ெடும் நததி எது?
அ. ரம 15
ஆ. ரம 16
இ. ரம 17
ஈ. ரம 18 
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 சமுதாய உயர்வுக்கு அருங்காட்சியகத்தின் ெங்களிப்பு எவ்வளவு முக்கியம் என்ெலத பொதுமக்களுக்கு
உணர்த்தவும், விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தவும் ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.18ஆம் நததி அன்று ென்னாட்டு
அருங்காட்சியக ோள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த நிகழ்வுகள் அருங்காட்சியகங்களின் ென்னாட்டுப்
நெரலவயினால் (International Council of Museums, ICOM) ஒருங்கிலணக்கப்ெட்டு ேடத்தப்ெடுகின்றன.
 “Museums for Equality: Diversity and Inclusion” என்ெது ேடப்ொண்டில் (2020) வரும் இந்ோளுக்கான
கருப்பொருளாகும். ென்னாட்டு அருங்காட்சியக ோலளக் பகாண்டாடும் வலகயிலும், COVID-19’க்குப்
பிந்லதய கைாசார அலமப்புகள் பதாடர்ந்து நீடிப்ெது குறித்த உலரயாடல்கலளத் பதாடங்கும்
வலகயிலும், “அருங்காட்சியகங்களுக்கும், கைாசார பவளிகளுக்கும் புத்தாக்கம் ஊட்டுவது” என்ெது
ெற்றிய இலணயவழிக் கருத்தரங்கு ஒன்றுக்கு கைாசாரத் துலற அலமச்சகத்தின் அருங்காட்சியகம்
மற்றும் கைாச்சார பவளிகளுக்கான நமம்ொட்டுத்துலற ஏற்ொடு பசய்திருந்தது.

9.கிரிக்பகட்

ெந்லத பமருகூட்டுவதற்கு, உமிழ்நீர் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவலத தலடபசய்ய ெரிந்துலரத்த

ென்னாட்டு கிரிக்பகட் கழகக் கிரிக்பகட் குழுவின் தலைவர் யார்?
அ. மரகலா ஜெயைா்த்தரன
ஆ. ராகுல் டிராைிட்
இ. அனில் கும்ப்ரே 
் ட்ரூ ஸ
ஈ. ஆண
் ட்ராஸ
்
 COVID-19 பதாற்றுநோய்க்கு மத்தியில், ெந்லத பமருகூட்டுவதற்கு உமிழ்நீர் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவலத
தலட பசய்ய, அனில் கும்ப்நள தலைலமயிைான ென்னாட்டு கிரிக்பகட் கவுன்சில் (ICC) கிரிக்பகட் குழு
ெரிந்துலரத்துள்ளது. ICC கிரிக்பகட் குழுமத்தின் தற்நொலதய தலைவராக அனில் கும்ப்நள உள்ளார்.
காபணாளிக்காட்சி வழியாக ICC மருத்துவ ஆநைாசலனக் குழுவுடன் கைந்தாநைாசித்த பின்னர், இத்
தலடலய அக்குழு ெரிந்துலரத்தது. ஆயினும், ெந்லத பமருகூட்டுவதற்கு வியர்லவ ெயன்ெடுத்துவது
தலடபசய்யப்ெடவில்லை என்றும், ஆடுகளத்தில் சுகாதார ேடவடிக்லககள் நமம்ெடுத்தப்ெடநவண்டும்
என்றும் அக்குழு அறிவித்துள்ளது.

10. உைக AIDS தடுப்பூசி ோள் கலடப்பிடிக்கப்ெடும் நததி எது?
அ. ரம 15
ஆ. ரம 16
இ. ரம 17
ஈ. ரம 18 
 HIV பதாற்று மற்றும் எய்ட்லை தடுப்ெதற்கான தடுப்பூசியின் அவசரத் நதலவ குறித்த விழிப்புணர்லவ
ெரப்புவதற்காக ஆண்டுநதாறும் நம.18 அன்று உைக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி ோள் கலடபிடிக்கப்ெடுகிறது.
இந்த ோள், “HIV தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வு ோள்” எனவும் அலழக்கப்ெடுகிறது. ஆர்வைர்கள்,
ஆராய்ச்சியாளர்கள், அறிவியைாளர்கள், சமுதாய உறுப்பினர்கள், உடல்ேை வல்லுேர்கள் மற்றும்
நோலய ஒழிப்ெதற்காகவும், ொதுகாப்ொன & திறலமயான HIV தடுப்புக்கான வழிகலளக் கண்டறியும்
அலனவருக்கும் ேன்றி பதரிவிக்கும் ோளாக இந்ோள் உள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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