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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நாட்டின் அமைச்சரமை லிபுலேக், கோபானி ைற்றும் லிம்பியாதுரா ஆகிய இடங்கமை உள்ைடக்கிய 

புதிய அரசியல் ைமரபடத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது? 

அ. சீனா 

ஆ. நேபாளம்  

இ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ. தாய்லாே்து 

 லிபுலேக், கோபானி & லிம்பியாதுரா ஆகிய இடங்கமை உள்ைடக்கிய புதிய அரசியல் ைமரபடத்மத 

லநபாை நாட்டின் அமைச்சரமை அண்மையில் வைளியிட்டது. லநபாை வைளியுறவு அமைச்சர் பிரதீப் 

குைார் கியாைாலி, லநபாைத்தின் அதிகாரப்பூர்ை நிே எல்மே ைமரபடம், விமரவில் நிே லைோண்மை 

அமைச்சகத்தால் வைளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ைார். இந்தியாவுக்கும் லநபாைத்துக்கும் இமடலய 

உள்ை எல்மேப் பிரச்சமனக்கு ைத்தியில் இந்த அறிவிப்பு வைளியிடப்பட்டுள்ைது. இரு நாடுகளும் 

கோபானிமய தங்கள் பிரலதசத்தின் ஒருங்கிமைந்த பகுதியாகக் கூறிைருகின்றன. 

2.புேம்வபயர் வதாழிோைர்களுக்கு உதவுைதற்காக, “சரண் பாதுகா” என்னும் திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ை 

இந்திய ைாநிேம் எது? 

அ. பஞ்சாப் 

ஆ. சத்தீஸ்கா் 

இ. மத்திய பிரநதசம்  

ஈ. உத்தரகண்ட் 

 புேம்வபயர் வதாழிோைர்களுக்கு உதவுைதற்காக, “சரண் பாதுகா” என்னும் திட்டத்மத ைத்திய பிரலதச 

ைாநிே அரசு வதாடங்கியுள்ைது. வைறுங்காலுடன் நடந்துவசல்லும் புேம்வபயர்ந்த வதாழிோைர்களுக்கு 

பாதணிகமை ைழங்குைதன்மூேம் அைர்களுக்கு உதை இது முற்படுகிறது. இந்தூரில் உள்ை ஒரு 

காைல் நிமேயத்திலிருந்து வதாடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், ைாநிேம் முழுைதும் ைக்களின் உதவியுடன் 

வசயல்படுத்தப்படுகிறது. அம்ைாநிேத்தில் நிகழ்ந்த பல்லைறு விபத்துகளில், புேம்வபயர் வதாழிோைர்கள் 

பாதிக்கப்பட்டமத அடுத்து இந்தத் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

3.நகரங்களுக்கு ைழங்கப்படும் குப்மபயில்ோ நகரங்களுக்கான நட்சத்திர ைதிப்பீட்டின்கீழ், நாட்டின் 

எத்தமன நகரங்களுக்கு, “5 நட்சத்திர குப்மபயில்ோ நகரம்” எனும் அமடயாைம் ைழங்கப்பட்டுள்ைது? 

அ. ௪ (4) 

ஆ. ௬ (6)  

இ. ௮ (8) 

ஈ. ௧௫ (15) 
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 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான ைதிப்பீட்டின்படி, குப்மபயில்ோ நகரங்களின் நட்சத்திர தகுதிப்பட்டியமே 

ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற விைகாரத்துமற (தனிப்வபாறுப்பு) அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி 

வைளியிட்டார். அதன்படி, வைாத்தம் 6 நகரங்கள் (அம்பிகாபூர், இராஜ்லகாட், சூரத், மைசூரு, இந்தூர், நவி 

மும்மப) 5 நட்சத்திர தகுதிமயப்வபற்றுள்ைன. 698 நகரங்கள் ைதிப்பீட்டுக்கு லதர்வு வசய்யப்பட்டு, கை 

ைதிப்பீட்டின்படி, 141 நகரங்களுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து தரச்சான்றிதழ் ைழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 65 நகரங்கள் 3 நட்சத்திர தகுதியும், 70 நகரங்கள் ஒரு நட்சத்திர தகுதியும் வபற்றுள்ைது. நகரங்களில் 

குப்மபயில்ோத நிமேமயப் பராைரிக்கவும், சுற்றுப்புறங்கமை சுகாதாரைாக மைத்திருப்பதில் உயர் 

தரத்மத அமடைமத ஊக்குவிக்கவும் கடந்த 2018 ஜனைரி ைாதம் ைத்திய வீட்டுைசதி ைற்றும் நகர்ப்புற 

விைகார அமைச்சகம் இந்தத் தர ைதிப்பீட்டுத் திட்டத்மத வதாடங்கியது. 

4.அண்மைச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற எஸ்லடானியா, ேத்வியா ைற்றும் லித்துலைனியா ஆகிய மூன்றும் 

எந்தக் கண்டத்தில் அமையப்வபற்ற நாடுகைாகும்? 

அ. ஆப்பிாிக்கா 

ஆ. ததன்னதமாிக்கா 

இ. ஐநராப்பா  

ஈ. ஆஸ்திநரலியா 

 ைட ஐலராப்பாவில் அமைந்துள்ை எஸ்லடானியா, ேத்வியா ைற்றும் லித்துலைனியா ஆகிய 3 பால்டிக் 

நாடுகளும், ‘பயைக்குமிழி – Travel Bubble’ எனப் வபயரிடப்பட்ட ைறு-இமைப்பு நடைடிக்மகமயத் 

வதாடங்கியுள்ைன. COVID-19 லநாய்த்வதாற்று காரைைாக அைலிலிருந்த ஊரடங்குக்குப் பிறகு, தங்கள் 

வபாருைாதாரங்கமை மீட்டுருைாக்கம் வசய்ைதற்காக இந்த 3 ஐலராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளும் இதமன 

வதாடங்கியுள்ைன. குமறந்த ைக்கள்வதாமக வகாண்ட இந்நாடுகள், ஒப்பீட்டைவில் COVID-19 லநாய்த் 

வதாற்றால் குமறைாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஒருைருக்வகாருைர் ைர்த்தக உறவுகமை புதுப்பிக்கவும், பயைம் ைற்றும் 

சுற்றுோத் துமறமய ைறுவதாடக்கம் வசய்யவும் இந்தப் ‘பயைக்குமிழி’ அனுைதிக்கும். 

5.இந்திய நீரமைவு ைமரவியலுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்புக்காக, யாருக்கு கடந்த ஆண்டுக்கான (2019) 

அவேக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது? 

அ. R K S பதுாியா 

ஆ. வினன பத்வாா்  

இ. அநசாக் குமாா் 

ஈ. கிருஷ்ணசாமி ேடராஜன் 

 இந்திய அரசின் லதசிய நீரமைவு ைமரைாைரான துமை கடற்பமட அதிகாரி வினய் பத்ைாருக்கு 

2019ஆம் ஆண்டுக்கான அவேக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது. இந்திய நீரமைவு 

ைமரவியல் ைற்றும் இந்தியப்வபருங்கடல் பகுதி முழுைதிலும் அைர் லைற்வகாண்ட குறிப்பிடத்தக்க 

பங்களிப்புக்காக அைருக்கு இந்த விருது ைழங்கப்பட்டுள்ைது. 
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 உேவகங்கிலும் உள்ை நீரமைவு ைமரவியல், ைமரபடவியல் ைற்றும் ைழிவசலுத்தல் ஆகியைற்றின் 

தரத்மத உயர்த்துைதில் பங்காற்றும் நபர்களுக்கு இந்த விருது ைழங்கப்படுகிறது. இது முதன்முதலில் 

2006ஆம் ஆண்டில் இங்கிோந்து பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் ஆதரிக்கப்பட்ட UKHO’வுக்கு (UK நீரமைவு 

ைமரவியல் அலுைேகம்) ைழங்கப்பட்டது. 

6.ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்ைாகத்தின் அறிவிப்பின்படி, இருப்பிடச்சான்று வபறுைதற்கு அங்கு குமறந்தபட்சைாக 

எவ்ைைவு காேம் ைசித்திருக்க லைண்டும்? 

அ. 10 ஆண்டுகள் 

ஆ. 15 ஆண்டுகள்  

இ. 18 ஆண்டுகள் 

ஈ. 20 ஆண்டுகள் 

 2020ஆம் ஆண்டு ஜம்மு-காஷ்மீர் இருப்பிடச் சான்றிதழ் (நமடமுமற) விதிமுமறகமை ஜம்மு-காஷ்மீர் 

அரசாங்கம் அறிவித்துள்ைது. சான்றிதழ்லகாரி விண்ைப்பதாரர் லைல்முமறயீட்டு ஆமையத்மத 

அணுகிய 15 நாளுக்குள்ைாக அைருக்கு சான்று ைழங்கப்படும். அதன்படி, ஜம்மு காஷ்மீரில் குமறந்தது 

15 ஆண்டுகள் ைசித்தைர்கள் அல்ேது காஷ்மீரில் ஏழாண்டுகள் படித்து 10 ைற்றும் 12ஆம் ைகுப்பு லதர்வு 

எழுதியைர்கள் இருப்பிடச் சான்றிதழ் வபறமுடியும். அகிே இந்திய பணியில் உள்ைைர்கள், காஷ்மீரில் 

10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருந்தால், அைர்களின் குழந்மதகளும் உள்ளூர்ைாசிகைாக கருதப்படுைர்.  

 தற்லபாது, லைற்கு பாகிஸ்தானிய ஏதிலிகள், தூய்மைப் பணியாைர்கள் & ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு வைளிலய 

திருைைவுறவுவகாண்ட வபண்களின் குழந்மதகளும் இருப்பிடச் சான்றுவபற தகுதியுமடயைர்கள். 

7.இந்திய இரயில்லையின் அதிஆற்றல்ைாய்ந்த 12,000 குதிமரத்திறன்வகாண்ட மின்சார வதாடருந்துப் 

வபாறிமய தயாரித்த நிறுைனம் எது? 

அ. தஜனரல் எலக்ட்ாிக் 

ஆ. ஆல்ஸ்நடாம்  

இ. சீதமன்ஸ் 

ஈ. பாம்பாடியா் 

 பிகாரில் ைாலதபுரா மின்சார இரயில் எஞ்சின் தயாரிப்புத் வதாழிற்சாமேயில் உருைாக்கப்பட்ட 12000 

குதிமரத்திறன்வகாண்ட முதல் இரயில் எஞ்சிமன இந்திய இரயில்லை வசயல்பாட்டுக்குக் வகாண்டு 

ைந்தது. பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்யாய இரயில்நிமேயத்தில் இது வசயல்பாட்டுக்கு ைந்தது. இந்தச் 

சாதமனயின்மூேம், அதிஆற்றல் குதிமரத்திறன்வகாண்ட வதாடருந்துப் வபாறிகமை உள்நாட்டிலேலய 

தயாரிக்கும் ைல்ேமைவகாண்ட ஆறாைது நாடாக இந்தியா இடம்பிடித்துள்ைது. 

 இதமன பிவரஞ்சு இரயில் லபாக்குைரத்து நிறுைனைான ஆல்ஸ்லடாமும், பீகாரில் உள்ை ைாலதபுரா 

மின்சார இரயில் எஞ்சின் தயாரிப்புத் வதாழிற்சாமேயும் (MELPL) இமைந்து தயாரித்துள்ைன. MELPL 

என்பது பிவரஞ்சு நிறுைனைான ஆல்ஸ்லடாம் & இந்திய இரயில்லை ஆகியைற்றுக்கு இமடயிோன ஒரு 

கூட்டு நிறுைனைாகும். 
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8.இந்திய எஃகு சங்கத்தின் (ISA) தமேைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைைர் யார்? 

அ. திலீப் ஊமன்  

ஆ. சஜ்ஜன் ஜிண்டால் 

இ. C S வா்மா 

ஈ. இலட்சுமி மிட்டல் 

 இந்திய எஃகு துமறயில் மூத்தைரும் ஆர்சேர் மிட்டல் நிப்பான் எஃகு இந்தியாவின் தமேமை நிர்ைாக 

அதிகாரியுைான திலீப் ஊைன், இந்திய எஃகு சங்கத்தின் (ISA) தமேைராக வபாறுப்லபற்றுள்ைார். 

முன்னதாக, TATA எஃகு நிறுைனத்தின் நிர்ைாக இயக்குநர் T V நலரந்திரன், ISA தமேைர் பதவிமய 

இராஜிநாைா வசய்தார். அைசரகாே ைாரியக்கூட்டைானது அடுத்த ஈராண்டுகளுக்கு திலீப் ஊைமன 

தமேைராக ஒருைனதாக நியமிக்க முடிவுவசய்தது. 

9.அண்மைக்கிழக்கில் உள்ை பாேஸ்தீன ஏதிலிகளுக்கான ஐ.நா நிைாரைப்பணி (UNWRA) அமைப்பின் 

தமேமையகம் எங்கு அமைந்துள்ைது? 

அ. தஜனீவா 

ஆ. பாாிஸ் 

இ. எருசநலம் 

ஈ. அம்மான்  

 அண்மைக்கிழக்கில் உள்ை பாேஸ்தீன ஏதிலிகளுக்கான ஐ.நா நிைாரைப்பணி அமைப்பு (UNWRA) 

என்பது ஓர் ஐ.நா முகமையாைாகும். இது, பாேஸ்தீனிய ஏதிலிகளின் நிைாரைம் ைற்றும் ைைர்ச்சிக்கு 

ஆதரைளிப்பமத லநாக்கைாகக்வகாண்டுள்ைது. இதன் தமேமையகம் லசார்டானில் உள்ை அம்ைானில் 

உள்ைது. சமீபத்தில், COVID-19 வநருக்கடிக்கு ைத்தியில், ஐ.நா நிைாரைப்பணி அமைப்புக்கு இந்தியா 

$2 மில்லியன் அவைரிக்க டாேர் உதவிமய ைழங்கியது. 

 அம்முகமையின் முக்கிய திட்டங்கள் ைற்றும் லசமைகமை (குறிப்பாக கல்வி & உடல்நேம்) ஆதரிக்க 

இந்நிதி ைழங்கப்படுகிறது. இந்தியா, UNWRA’வுக்கான தனது ைருடாந்திர பங்களிப்மப 2016’இல் 

ைழங்கிைந்த $1.25 மில்லியன் டாேர்களிலிருந்து 2019’இல் $5 மில்லியன் டாேர்கைாக உயர்த்தியது. 

10.வடட்லராஸ் அதாலனாம் வகப்லரயஸஸ் என்பைர் எந்தப் பன்னாட்டு அமைப்பின் தமேைராைார்? 

அ. ஐக்கிய ோடுகள்   ஆ. உணவு & நவளாண் அனமப்பு 

இ. உலக ேலவாழ்வு அனமப்பு  ஈ. உலக வா்த்தக அனமப்பு 

 உேக நேைாழ்வு அமைப்பின் (WHO) தமேமை இயக்குநரான வடட்லராஸ் அதாலனாம் வகப்லரயஸஸ், 

அண்மையில், COVID-19 வதாற்றுலநாமயக் மகயாள்ைதுகுறித்து ஒரு சுயாதீன மீைாய்மை WHO 

வதாடங்கவுள்ைதாக அறிவித்தார். இந்தியா உட்பட 120’க்கும் லைற்பட்ட நாடுகள் மீைாய்வு வசய்யக்லகாரி 

ஐலராப்பிய ஒன்றியம் தயாரித்த தீர்ைானத்மத ஆதரித்துள்ைன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனிதவள மமம்பாட்டு அமமச்சகத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள, JEE & NEET மபான்ற மதர்வுகளுக்கு 

மாதிரித் மதர்வுகமள வழங்கும் திறன்மபசி சசயலியின் சபயசென்ன? 

அ. தேசிய மாேிாிே் தோ்வு சசயலி 

ஆ. தேசிய தோ்வுப் பயிற்சி  

இ. தேசிய தோ்வு மமயம் 

ஈ. தேசிய தோ்வு தேந்ேிரம் 

 மதசிய மதர்வுப் பயிற்சி (National Test Abhyas) என்னும் புதிய திறன்மபசி சசயலிமய மத்திய மனித 

வள மமம்பாடு அமமச்சர், இெமமஷ் சபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ சவளியிட்டார். மதசிய மதர்வு முகமமயின் 

ஆளுமகயின் கீழுள்ள, வெவிருக்கும் JEE முதன்மம மற்றும் NEET மபான்ற மதர்வுகளில் கலந்து 

சகாள்மவார் மாதிரித்மதர்வுகமள எழுத வசதியாக மதசிய மதர்வு முகமமயால் இச்சசயலி வடிவமமக் 

-கப்பட்டது. இந்தச் சசயலிமய, மதசிய மதர்வு முகமம உருவாக்கியுள்ளது. மதர்வுகமள எந்தவித 

கட்டணமும் இல்லாமல் பதிவிறக்கம் சசய்துசகாள்ளலாம். 

2.மதசிய மவளாண் & ஊெக வளர்ச்சி வங்கியின் (NABARD) தமலவொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. தோவிந்ேராஜூலு சிந்ேலா  

ஆ. அஜய் ேியாேி 

இ. சுபாஷ் சந்ேிர குந்ேியா 

ஈ. சந்தோஷ் குமாா் ேங்வாா் 

 மதசிய மவளாண் & ஊெக வளர்ச்சி வங்கியின் (NABARD) தமலவொக மகாவிந்தொஜுலு சிந்தலாமவ 

இந்திய அெசு நியமித்துள்ளது. அவர் ஓய்வுசபறும் காலமான 2022 ஜூமல வமெயிலான அடுத்த இரு  

ஆண்டுகளுக்கு அவமெ நியமித்து மத்திய அமமச்செமவ நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

மமலும், NABARD வங்கியின் துமண நிர்வாக இயக்குநொக சாஜி K V’ஐ நியமிப்பதற்கும் அந்தக்குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

3.மதசிய சபாருட்கள் & பங்குகள் பரிவர்த்தமன நிறுவனம் (NCDEX) அறிமுகப்படுத்தும் இந்தியாவின் 

முதல் மவளாண்-எதிர்காலம் குறித்த குறியீட்டின் சபயர் என்ன? 

அ. AGRIDEX  

ஆ. AGROINDEX 

இ. NCAGRINDEX 

ஈ. AGRIFUTURE 

 மதசிய சபாருட்கள் & பங்குகள் பரிவர்த்தமன நிறுவனம் என்பது மும்மபமய தமலமமயிடமாகக் 

சகாண்டு இயங்கிவரும் ஓர் இமணயவழி பல்சபாருள் பரிமாற்றகமாகும். நாட்டின் முதல் மவளாண்- 

எதிர்கால குறியீடான NCDEX AGRIDEX’ஐ அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக NCDEX சமீபத்தில் அறிவித்தது.  
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 மவளாண் குறியீட்டு எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் ஏற்கனமவ மாதிரி வர்த்தகத்மதத் சதாடங்கியுள்ளதாக 

அப்பரிமாற்றகம் சதரிவித்துள்ளது. AGRIDEX என்பது NCDEX’இல் உள்ள பத்து மவளாண் உற்பத்திப் 

சபாருட்களின் ஒரு சதாகுப்மபக்குறிக்கிறது. மமலும் இது இந்தியாவின் வலுவான மவளாண்துமறக்கு 

ஓர் அளவுமகாலாகவும் சசயல்படும். 

4.நடப்பாண்டு (2020) உலக மதனீக்கள் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Bee Engaged  

ஆ. Bee Energetic 

இ. Bees for SDGs 

ஈ. Bees in Supply chain 

 சுற்றுச்சூழலில் மதனீக்கள் மற்றும் பிற மகெந்தச் மசர்ப்பிகளின் பங்களிப்மப ஒப்புக்சகாள்ளும் விதமாக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் மம.20 அன்று உலக மதனீக்கள் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. மதனீக்கள் மற்றும் 

அவற்றின் வாழிடங்கமள பாதுகாக்கவும் மமம்படுத்தவும், அவற்றின் சசழிப்பு மற்றும் பல்வமகமமமய 

மமம்படுத்தவும், நீடித்த வளர்ச்சிக்கு மதனீக்கள் இருப்பின் ஆதெமவ ஊக்குவிப்பதற்குமான வாய்ப்மப 

அெசாங்கங்கள், அமமப்புகள், உள்நாட்டு சமுதாய அமமப்புகள் மற்றும் அக்கமறயுள்ள குடிமக்களுக்கு 

இந்நாள் வழங்குகிறது. ‘Bee Engaged’ என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாம். 

5.பயனாளிகளின் எண்ணிக்மகமயப் சபாறுத்தவமெ, ஆயுஷ்மான் பாெத் திட்டம் சமீபத்தில் எவ்வளவு 

பயனாளிகள் எண்ணிக்மகமயக் கடந்துள்ளது? 

அ. 50 இலட்சம் 

ஆ. 75 இலட்சம் 

இ. 1 தோடி  

ஈ. 100 தோடி 

 மதசிய சுகாதாெ ஆமணயம் சவளியிட்ட அண்மமய அறிவிப்பின்படி, ஆயுஷ்மான் பாெத் திட்டத்தின்கீழ் 

பயனமடந்தவர்களின் எண்ணிக்மக 1 மகாடிமயத் தாண்டியுள்ளது. ஆயுஷ்மான் பாெத் பிெதம மந்திரி 

ஜன் ஆமொக்கிய மயாஜனா (AB-PMJ) என்ற முதன்மம சுகாதாெ காப்பீட்டுத் திட்டம் 2018 சசப்.23 

அன்று இொஞ்சியில் சதாடங்கப்பட்டது. மதசிய சுகாதாெ ஆமணயத்தால் சசயல்படுத்தப்படும் இந்தத் 

திட்டம், ஒவ்சவாரு ஏமழக்குடும்பமும் மருத்துவமமனகளில் ஆண்டுக்கு `5 இலட்சம் மதிப்பிலான 

சிகிச்மசசபறும் மருத்துவ பாதுகாப்மப வழங்குகிறது. நாட்டின் 10.74 மகாடி ஏமழமக்ககளுக்கு நிதிப் 

பாதுகாப்மப உறுதிசசய்வது இதன் இலக்காகும். 

6. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நலவாழ்வு அமமப்பின் (WHO) நிர்வாகக் குழுவின் தமலவொக 

சபாறுப்மபற்கவுள்ளவர் யார்? 

அ. K K மஷலஜா  ஆ. ஹா்ஷ் வா்ேன்  

இ. பிாீே்ேி சுேன்  ஈ. ரூபா சா்மா 
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 மத்திய சுகாதாெம் & குடும்பநலத்துமற அமமச்சர் Dr. ஹர்ஷவர்தன், 2020-2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

உலக நலவாழ்வு அமமப்பின் நிர்வாகக் குழுவின் தமலவொகத் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். சமய்நிகர் 

முமறயில் நமடசபற்ற நிர்வாகக்குழுவின் 147ஆவது அமர்வில் ஜப்பானின் Dr. ஹிமொகி நகாடானிக்குப் 

பதிலாக அவர் மதர்வுசசய்யப்பட்டார். WHO’இன் நிர்வாகக்குழுவானது சுகாதாெத்துமற சதாடர்புமடய 

34 நிர்வாகிகமளக்சகாண்டுள்ளது; அதில் ஒவ்சவாருவரும் ஓர் உறுப்புநாட்மடக் குறிக்கும் விதமாக 

உள்ளனர். தமலவர் பதவியானது பிொந்திய குழுக்களிமடமய சுழற்சி முமறயில் வழங்கப்படுகிறது. 

7.எந்தப் புகழ்சபற்ற திருக்மகாவிமல முழுமமயாக சூரியமின்னாற்றல்மயமாக்கும் திட்டத்மத மத்திய 

அெசு அறிவித்துள்ளது? 

அ. மதுமர மீனாட்சியம்மன் ேிருே்தோவில், ேமிழ்நாடு 

ஆ. ேஞ்சாவூா் சபருவுமடயாா் ேிருே்தோவில், ேமிழ்நாடு 

இ. பூாி சஜேந்நாோ் ேிருே்தோவில், ஒடிசா 

ஈ. தோனாா்ே் சூாியன் ேிருே்தோவில், ஒடிசா  

 ஒடிசாவில் உள்ள மகானார்க் சூரியன் திருக்மகாவில் மற்றும் மகானார்க் நகெம் முழுவமதயும் சூரிய 

மின்னாற்றல்மயமாக்க மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமமச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.  

 இந்தத்திட்டம், மத்திய அெசின் 100 சதவீத நிதியுதவியுடன் நிமறமவற்றப்படுகிறது. சூரியசக்தி மெங்கள், 

சூரியமின்னாற்றலில் இயங்கும் குடிநீர்வழங்கும் நிமலயங்கள், சூரியமின்னாற்றல் நிமலயங்கள் 

மபான்றவற்மற சசயல்படுத்தும் 10 MW சூரியமின்னாற்றல் நிமலயம் அமமக்கப்படும். மத்திய புதிய 

மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமமச்சகத்தின் `25 மகாடி சசலவிலான இந்தத் திட்டம், ஒடிசாவின் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மமம்பாட்டு முகமமயால் சசயல்படுத்தப்படும். 

8.மமலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் 

சபயசென்ன? 

அ. பிரேமா் அடல் ஓய்வூேிய ேிட்டம் 

ஆ. பிரேமா் வயா வந்ேனா ேிட்டம்  

இ. பிரேமா் வய சம்ாிேி ேிட்டம் 

ஈ. பிரேமா் மூே்ே குடிமே்ேள் ேிட்டம் 

 மூத்த குடிமக்களுக்கான (60 வயதுக்கு மமற்பட்டவர்கள்) ஓய்வூதிய திட்டமான பிெதமர் வய வந்தனா 

திட்டத்மத, மத்திய அமமச்செமவ 2023 மார்ச் வமெயிலான 3 ஆண்டு காலத்திற்கு நீட்டித்துள்ளது. 

மூத்த குடிமக்களுக்கு வயது முதிர்வுகால வருமானத்துக்கு உறுதிசசய்யும் இத்திட்டம், கடந்த 2017ஆம் 

ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது. அதிகபட்ச முதலீட்டு வெம்பு `15 இலட்சமாகவும் காப்பீட்டின் ஆயுட்காலம் 10 

ஆண்டுகளாகவும் நிர்ணயம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் கடந்தமுமற 8% வருமானத்மத உறுதி 

சசய்திருந்தாலும், இந்த ஆண்டு அந்தத்திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4% சகாடுக்கும். மூத்த குடிமக்கள் மசமிப்பு 

திட்டத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்மவார் ஆண்டும் வட்டி விகிதம் மாற்றப்படும். 
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9.அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற அவசெகால கடனளிப்பு உத்தெவாதத் திட்டத்துடன் சதாடர்புமடய 

துமற எது? 

அ. தவளாண்மம 

ஆ. MSME  

இ. ோனியங்கு 

ஈ. தசமவ 

 தகுதியுள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தெத் சதாழிற்துமற நிறுவனங்கள் மற்றும் விருப்பமுள்ள முத்ொ 

கடனாளிகளுக்கு “அவசெகாலக் கடனளிப்பு உத்தெவாதத் திட்டம்”மூலம் `3 இலட்சம் மகாடி வமெயில் 

கூடுதல் கடனளிக்க மத்திய அமமச்செமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், தகுதியுள்ள 

குறு, சிறு & நடுத்தெத் சதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் விருப்பமுள்ள முத்ொ கடனாளிகளுக்கு ̀ 3 லட்சம் 

மகாடி வமெயில் கூடுதல் கடனுக்கு மதசிய கடனுத்தெவாத அளிப்பு நிறுவனம் (NCGTC), உத்தெவாதம் 

அளிக்கப்பட்ட அவசெகாலக் கடனளிப்பு ஏற்பாட்டின் மூலம், 100 சதவீதம் உத்தெவாதமளிக்கும். 

10.எந்த மாநில அெசு, SIDBI’உடன் கூட்டிமணந்து புலம்சபயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கு மவமலவாய்ப்பு 

வழங்குவதற்கான சதாடக்க நிதிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. மே்ேிய பிரதேசம் 

ஆ. உே்ேர பிரதேசம்  

இ. தமற்கு வங்ேம் 

ஈ. பீோா் 

 உத்தெ பிெமதச மாநில முதலமமச்சர் மயாகி ஆதித்யநாத், அண்மமயில், இந்திய சிறு சதாழில்கள் 

மமம்பாட்டு வங்கியுடன் (SIDBI) கூட்டிமணந்து, “உத்தெப்பிெமதச சதாடக்க நிதி”மயத் சதாடங்கினார். 

உ.பி மாநிலத்தில் துளிர் நிறுவனங்கள் உருவாக்கமல விமெவுபடுத்துவதற்காக ஏற்கனமவ SIDBI 

உடனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் உ.பி மாநில அெசு மகசயழுத்திட்டிருந்தது. முதல் தவமண 

`15 மகாடிமய SIDBI வங்கியிடம் அவர் ஒப்பமடத்தார். புலம்சபயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் 

திறன்களின் அடிப்பமடயில் பணிகள் வழங்கப்படும். மமலும், துளிர் நிறுவனங்கமள உருவாக்க 

அம்மாநிலத்தின் இமளமயார் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.வர்த்தகம் மற்றும் இணைப்ணை மமம்ைடுத்துவதற்காக, 5 புதிய துணைமுகங்கணை செயல்ைடுத்துவதற்கு, 

எந்த நாட்டுடனான ஓர் ஒப்ைந்தத்தில் இந்தியா அண்ணமயில் ணகசயழுத்திட்டது? 

அ. இலங்கை 

ஆ. வங்ைதேசம்  

இ. தேன் தைொொியொ 

ஈ. ஜப்பொன் 

 வங்கமதெத்திற்கான இந்திய உயராணையர், டாக்காவில் ணவத்து, வங்கமதெ கப்ைலணமச்ெகத்துடன், 

‘உள்நாட்டு நீர்வழிப்மைாக்குவரத்து & வர்த்தகம் சதாடர்ைான சநறிமுணை’க்கான ஒரு பிற்மெர்க்ணகயில் 

ணகசயழுத்திட்டார். இருநாடுகளுக்கிணடயிலான வர்த்தகம் மற்றும் ையைத்ணத மமம்ைடுத்துவதற்காக 

ஐந்து புதிய துணைமுகங்கள் மற்றும் மமலும் இரண்டு புதிய நீர்வழிகணைச் செயல்ைாட்டுக்குக் சகாண்டு 

வருவதற்காக இது ணகசயழுத்தானது. 

 இந்திய-வங்கமதெ உடன்ைடிக்ணக வழிகள் 8’லிருந்து ைத்தாக அதிகப்ைடுத்தப்ைடுவமதாடு, ஏற்கனமவ 

இருக்கும் வழிகமைாடு புதிய வழிகளும் மெர்க்கப்ைடுகின்ைன. புதிதாக மெர்க்கப்ைட்ட துணைமுகங்களில், 

துலியன், ணமயா, மகாலாகாட், மொனாமுரா மற்றும் ம ாகிமகாைா ஆகியணவ இந்தியாவில் உள்ைன, 

அமதமவணை, இராஜ்ஷாஹி, ெல்த்கஞ்ச், சில்மாரி, சதைத்கண்டி & ைகதூராைாத் ஆகிய துணைமுகங்கள் 

வங்கமதெத்தில் உள்ைன. 

2.அண்ணமச் செய்திகளில் இடம்சைற்ை கார்சமன் சரய்ன்ஹார்ட், எந்த நிறுவனத்தின் புதிய தணலணமப் 

சைாருைாதார நிபுைர் மற்றும் துணைத்தணலவராக நியமிக்கப்ைட்டுள்ைார்? 

அ. உலை வங்ைி  

ஆ. பன்னொட்டு தசலவொணி நிேியம் 

இ. உலை தபொருளொேொர மன்றம் 

ஈ. ஆசிய அபிவிருே்ேி வங்ைி 

 உலக வங்கியானது அண்ணமயில் சைாருைாதார நிபுைர் கார்சமன் சரய்ன்ஹார்ட்ணட அதன் புதிய 

துணைத்தணலவராகவும், தணலணமப் சைாருைாதார நிபுைராகவும் நியமித்து அறிவித்தது. ஹார்வர்ட் 

ைல்கணலயில் மைராசிரியராக ைணிபுரியும் கார்சமன், உலக வங்கியின் கடன் சவளிப்ைணடத்தன்ணம 

விவாதங்களுக்கு ஆமலாெகராகவும் ைங்களிப்ைாைராகவும் உள்ைார். COVID-19 சதாற்று மற்றும் அதன் 

சைாருைாதாரத் தாக்கம் உள்ளிட்ட சகாள்ணக ெவால்களில் ைணியாற்றும் ைன்னாட்டு செலவாணி 

நிதியத்தின் சவளிப்புை ஆமலாெணனக் குழுவில் உறுப்பினராகவும் அவர் உள்ைார். 

 சைாருைாதார வல்லுநர் சகன்னத் மராகாப் உடன் இணைந்து, “This Time is Different: Eight Centuries 

of Financial Folly” என்ை தணலப்பில் நூசலான்ணையும் அவர் சவளியிட்டுள்ைார். 
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3.சதாடர்புத் தடமறியலுக்கான (contact-tracing) ையன்ைாட்டு நிரலாக்க இணடமுகத்ணத (API) எந்தத் 

சதாழில்நுட்ை நிறுவனத்துடன் இணைந்து கூகிள் சவளியிட்டுள்ைது? 

அ. ஆப்பிள்  

ஆ. கமை்தரொசொப்ட் 

இ. அதமசொன் 

ஈ. தபஸ்புை் 

 சதாடர்புத் தடமறியலுக்காக உருவாக்கப்ைட்ட ையன்ைாட்டு நிரலாக்க இணடமுகத்ணத (API) ஆப்பிள் & 

கூகிள் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து சைாதுசவளிப் ையன்ைாட்டுக்காக சவளியிட்டுள்ைன. இந்த 

API’கள், சைாதுவில் கிணடக்கும் சமன்சைாருள் புதுப்பிப்புகள்மூலம் வழங்கப்ைடும். மமலும், சைாதுச் 

சுகாதார அதிகாரிகைால் மட்டுமம இந்த API’கணைப் ையன்ைடுத்தி சதாடர்புத் தடமறியலுக்கான 

செயலிகணை உருவாக்கவியலும். அந்த நிறுவனங்களின் அறிவிப்பின்ைடி, இதுவணர 22 நாடுகள் API 

அணுகணலக் மகாரியுள்ைன. சதாற்றுமநாயின் தாக்கம் முழுவதுமாக நிணைவணடந்தததும், சதாடர்புத் 

தடமறியும் செயலிகள் இனி மதணவப்ைடாது என்ை சூழல் உருவானதும், அந்தக் குறிப்பிட்ட API’கள் 

அழிக்கப்ைடும் என்றும் அந்த நிறுவனங்கள் உறுதியளித்துள்ைன. 

4.இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் (RBI) அண்ணமய தரவுகளின்ைடி, கடந்த மூன்ைாண்டுகளில் எந்த வணக 

வங்கிகள் அதிக கடன் வழங்கணல மமற்சகாண்டுள்ைன? 

அ. தபொதுே்துகற வங்ைிைள் 

ஆ. ேனியொொ் துகற வங்ைிைள்  

இ. தவளிநொட்டு வங்ைிைள் 

ஈ. மண்டல ைிரொமப்புற வங்ைிைள் 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் அண்ணமய தரவுகளின்ைடி, வங்கிக்கடன் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 6.52 ெதவீதம் 

அதிகரித்து `102.52 டிரில்லியனாகவும், வங்கி ணவப்பு 10.64% அதிகரித்து `138.50 டிரில்லியனாகவும் 

உள்ைது. தனியார் துணை வங்கிகள் மிக அதிகமான கடன் வழங்கணல மமற்சகாண்டுள்ைன. சமாத்த 

கடன் வழங்கலில் அவற்றின் ைங்கு முணைமய 2019, 2018 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் 35.7 %, 32 % 

மற்றும் 30 ெதவீதமாக உள்ைது. 2019 டிெம்ைரில், சதாடர்ச்சியாக நான்காவது காலாண்டில் வங்கியின் 

கடன் வைர்ச்சி (ஆண்டுக்கு ஆண்டு) குணைந்துள்ைது என்ைணதயும் இந்தத் தரவு சவளிப்ைடுத்தியுள்ைது. 

5.எந்த இந்திய முன்னாள் பிரதமரின் நிணனவுநாள், “ையங்கரவாத எதிர்ப்பு நாள் – Anti-terrorism Day” 

என அனுெரிக்கப்ைடுகிைது? 

அ. இரொஜீவ் ைொந்ேி  

ஆ. இந்ேிரொ ைொந்ேி 

இ. அடல் பிைொொி வொஜ்பொய் 

ஈ. தமொரொொ்ஜி தேசொய் 
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 இந்திய முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தியின் நிணனவுநாள், நாடு முழுவதும், “ையங்கரவாத எதிர்ப்பு 

நாள்” என அனுெரிக்கப்ைடுகிைது. அவரின் 28ஆவது நிணனவுநாள் மம.21 அன்று அனுெரிக்கப்ைட்டது. 

1991 இமத நாளில், மதர்தல் ைரப்புணரயின்மைாது சென்ணனக்கருமக அணமந்துள்ை திருப்சைரும்புதூரில் 

அவர் ைடுசகாணலசெய்யப்ைட்டார். இராஜீவ் காந்தி தனது நாற்ைதாம் வயதில் இந்தியாவின் ஆைாவது 

பிரதமராக ைதவிமயற்ைதன்மூலம், இந்தியாவின் மிகவும் இைம்வயது பிரதமராக ஆனார். 

6.அண்ணமயில் ஓய்வுசைறுவதாக அறிவித்த அரிட்ஸ் அடுரிஸுடன் சதாடர்புணடய விணையாட்டு எது? 

அ. ைொல்பந்து  

ஆ. கூகடப்பந்து 

இ. F1 ைொொ் பந்ேயம் 

ஈ. தைொல்ப் 

 அத்சலடிக் பில்ைாவ் அணிணயச் மெர்ந்த அரிட்ஸ் அடுரிஸ், அண்ணமயில் கால்ைந்து விணையாட்டில் 

இருந்து தான் ஓய்வுசைறுவதாக அறிவித்தார். எதிர்காலத்தில் ஒரு தடகை வீரராக செயல்ைடுவதற்கு 

இடுப்புமாற்று சிகிச்ணெ மதணவப்ைடுவதால் அவர் இந்த முடிணவ எடுத்துள்ைார். சைாதுவாக அத்சலடிக் 

பில்ைாவ் என அணழக்கப்ைடுகிை அவ்வணி, ஒரு ஸ்ைானிஷ் கால்ைந்து அணியாகும். தற்மைாது அவர், 172 

மகால்களுடன் அவ்வணியின் ஆைாவது இடத்தில் உள்ைார். 2016 ஐமராப்பிய ொம்பியன்ஷிப்பில் அவர், 

ஸ்சையின் அணிணயச் ொர்ந்தவராக இருந்தார். 

7. “ைாதுகாப்ைான துணைமுக விதிகளுடன்” சதாடர்புணடய அணமச்ெகம் எது? 

அ. ைப்பல் அகமச்சு 

ஆ. நிேி அகமச்சைம்  

இ. தபருநிறுவனங்ைள் விவைொர அகமச்சைம் 

ஈ. வணிைம் மற்றும் தேொழிற்துகற அகமச்சைம் 

 “ைாதுகாப்ைான துணைமுகம்” என்ைது மதிப்பீட்டாைர் அறிவித்த ைரிமாற்ை விணலணய எந்த ஆய்வும் 

இல்லாமல் வருமான வரி அதிகாரிகள் ஏற்றுக்சகாள்ளும் நிைந்தணனகணைக் குறிக்கிைது. இந்த அம்ெம் 

வரி செலுத்துமவாருக்கு, குறிப்ைாக மெணவத்துணையில் ையனளிக்கிைது. 

 வருவாய் துணையின் (நிதி அணமச்ெகம்) கீழியங்கும் ஓர் உச்ெைட்ெ அணமப்ைான மத்திய மநரடி வரிகள் 

வாரியம் ெமீைத்தில் ைாதுகாப்ைான துணைமுக விதிகளில் மாற்ைங்கணை அறிவித்தது. அறிவிப்பின்ைடி, AY 

(மதிப்பீட்டு ஆண்டு) 2017-18 முதல் 2019-20 வணர சைாருந்தும் விகிதங்கள் அணனத்தும் AY 2020 

-21’க்கும் சதாடர்ந்து சைாருந்தும். 
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8.சைாது முடக்கத்திற்குப் பின்னர் உள்நாட்டு வானூர்திகள் மீண்டும் தங்களின் மெணவயத் சதாடங்கும் 

மைாது, 3 மாதங்களுக்கு இந்திய உள்நாட்டு வானூர்திகளின் கட்டைத்ணத யார் நிர்ையிப்ைார்கள்? 

அ. பன்னொட்டு உள்நொட்டு வொன்தபொை்குவரே்து அகமப்பு 

ஆ. உள்நொட்டு வொனூொ்ேி நிறுவனங்ைள் 

இ. இந்ேிய மே்ேிய உள்நொட்டு வொன்தபொை்குவரே்து அகமச்சைம்  

ஈ. பன்னொட்டு வொனூொ்ேி நிறுவனங்ைள் 

 மத்திய வான் மைாக்குவரத்து அணமச்ெகத்தின் ஓர் அண்ணமய அறிவிப்பின்ைடி, சைாது முடக்கத்திற்குப் 

பின்னர் உள்நாட்டு வானூர்திகள் மீண்டும் தங்களின் மெணவயத்சதாடங்கும் மைாது, 3 மாதங்களுக்கு 

அவற்றின் கட்டைங்கள் அணனத்தும் அணமச்ெகத்தாமலமய நிர்ையம் செய்யப்ைடும். வழித்தடத்தின் 

அடிப்ைணடயில் அரொங்கமானது குணைந்தைட்ெ மற்றும் அதிகைட்ெ ையைக்கட்டைங்கணை ஈடுசெய்யும்.  

 மமலும், ையைச்சீட்டின் விணலகள் ையணிகளுக்கு மலிவானதாகவும் விமான நிறுவனங்களுக்கு நிதி 

ரீதியாக ொத்தியமானணவ என்ைணதயும் உறுதிசெய்யும். வானூர்திகளின் ையைகால அடிப்ைணடயில் 

இவ்வழித்தடங்கணை ஏழு குழுக்கைாக அணமச்ெகம் வகுத்துள்ைது. எந்தசவாரு வானூர்தியிலும், 40% 

இருக்ணககள், ைரிந்துணரக்கப்ைட்ட மலிவு மற்றும் உயர்ரக விமானப் ையைக்கட்டை வரம்புங்களுக்கு 

இணடப்ைட்டதாக விற்கப்ைட மவண்டும். 

9. ‘Open Skies’ ஒப்ைந்தத்திலிருந்து அண்ணமயில் விலகுவதாக அறிவித்த நாடு எது? 

அ. வட தைொொியொ 

ஆ. இஸ்தரல் 

இ. சீனொ 

ஈ. அதமொிை்ை ஐை்ைிய நொடுைள்  

 ‘Open Skies’ ஒப்ைந்தம் என்னும் முதன்ணம ைன்னாட்டு ஒப்ைந்தத்திலிருந்து அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

(USA) விலகுவதாக ெமீைத்தில் அறிவித்தது. 35 நாடுகள் ணகசயழுத்திட்ட இந்த ஒப்ைந்தமானது, உறுப்பு 

நாடுகளின் மீது நிராயுதைாணியான கண்காணிப்பு விமானங்கள் ைைந்துசெல்ல அனுமதிக்கிைது. இந்த 

ஒப்ைந்தத்தின் விதிமுணைகணை இரஷ்யா ைலமுணை மீறியுள்ைது என்ைணதயும் அசமரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள் நிர்வாகம் மமற்மகாளிட்டுக்காட்டுகிைது. 

 இந்த ஒப்ைந்தத்திலிருந்து விலகுவதற்கான விதிமுணைகளின் அடிப்ைணடயில், அடுத்த ஆறு மாதங்களில் 

அசமரிக்கா முணையாக விலகும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிைது. NATO நட்பு நாடுகளும் பிை நாடுகளும் 

இந்த ஒப்ைந்தத்திலிருந்து விலகமவண்டாம் என அசமரிக்காணவக் மகட்டுக்சகாண்டுள்ைன. 

10.உலக உணரயாடல் மற்றும் வைர்ச்சிக்கான கலாொரப் ைன்முகத்தன்ணம நாள் (World Day for Cultural 

Diversity for Dialogue and Development) கணடப்பிடிக்கப்ைடும் மததி எது? 

அ. தம 21    ஆ. தம 20 

இ. தம 18   ஈ. தம 19 
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 ைல்மவறு கலாொரங்களுக்கிணடயிலான இணடசவளிணய இணைக்கும் வணகயில், ஆண்டுமதாறும் 

மம.21 அன்று உலக உணரயாடல் மற்றும் வைர்ச்சிக்கான கலாொரப் ைன்முகத்தன்ணம நாள் கணடபிடிக் 

-கப்ைடுகிைது. இது, கலாொர ைன்முகத்தன்ணமயின் மதிப்ணை புரிந்துசகாள்ைவும் எப்ைடி ஒன்றிணைந்து 

வாழமவண்டுசமன்ைணத கற்றுக்சகாள்ைவும் உதவுவதற்கான ஒரு நல்வாய்ப்ைாக உள்ைது. கடந்த 

2001ஆம் ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானின் ைமீனிலுள்ை புத்தர் சிணலகணை அழித்ததன் விணைவாக இந்நாள் 

உருவாக்கப்ைட்டது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 மதுணர ெந்திப்பு இரயில் நிணலயத்திற்கு ISO 141001:2015 தரச்ொன்று வழங்கப்ைட்டுள்ைது. சிைந்த 

சுற்றுச்சுழல் மமலாண்ணம அணமப்புகணை சகாண்டிருப்ைதால் ISO தரச்ொன்று அளிக்கப்ைட்டுள்ைது. 

இரயில் இயக்கம், ெமிக்ணை, இரயில் நிணலய ைராமரிப்ணை சிைப்ைாக ணகயாண்டதற்காக தரச்ொன்று 

வழங்கப்ைட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 தமிழ்நாட்டின் சைாருைாதாரத்ணத சீரணமக்க எடுக்கமவண்டிய நடவடிக்ணககள் குறித்து ஆய்வுசெய்ய 

ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் இரங்கரா ன் தணலணமயில் உயர்மட்டக்குழு அணமத்துள்ைது 

தமிழ்நாடு அரசு. இந்தக் குழு, தமிழக சைாருைாதாரத்ணத சீரணமக்க எடுக்க மவண்டிய நடவடிக்ணககள் 

குறித்து ஆய்வுசெய்து 3 மாதகாலத்தில் அறிக்ணகணயத் தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிடப்ைட்டுள்ைது. 

 திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் `385 மகாடியில் அணமயவுள்ை அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கும், திருப்பூர் 

மாவட்டத்தில் `336 மகாடியில் அணமயவுள்ை அரசு மருத்துவக்கல்லூரிக்கும் முதலணமச்ெர் ைழனிொமி 

அடிக்கல் நாட்டினார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.முதல் அதிகாரப்பூர்வ பன்னாட்டு ததயிலை நாளின் அனுசரிப்லபக் குறிக்கும் ஆண்டு எது? 

அ. 2017 

ஆ. 2018 

இ. 2019 

ஈ. 2020  

 முதைாவது பன்னாட்டு ததயிலை நாளானது, “Harnessing benefits for all from field to cup” என்னும் 

கருப்பபாருளின்கீழ் 2020 தே.21 அன்று கலைப்பிடிக்கப்பட்ைது. ததயிலை சாகுபடிலை தவலைவாய்ப்பு 

& வருோனத்தின் முக்கிை ஆதாரோக பகாண்டிருக்கும் நாடுகலள இந்த நாள் ஒருங்கிலைக்கிறது. 

கைந்த ஆண்டு, இந்திைா, FAO அரசாங்கங்களுக்கு இலைதைைான குழுவில் முன்லவத்த திட்ைத்தின் 

அடிப்பலையில், ஐ.நா பபாது அலவ, தே 21’ஐ பன்னாட்டு ததயிலை நாளாக அறிவித்தது. பேய்நிகராக 

பகாண்ைாைப்பட்ை முதல் பன்னாட்டு ததயிலை நாளின்தபாது FAO தலைவர் QU ைாங்யூ பங்தகற்றார். 

2.அரசாங்கத்தின் பகாள்முதல் பதாைர்பான திருத்தங்களின் காரைோக GFR அண்லேச் பசய்திகளில் 

இைம்பபற்றது. GFR என்பது எலதக் குறிக்கிறது? 

அ. Global Financial Rules 

ஆ. General Financial Rules  

இ. Government Financial Rules 

ஈ. Government Fiscal Rules 

 `200 தகாடிக்கும் குலறவான ேதிப்புலைை பபாருட்கள் ேற்றும் தசலவகலள உள்நாட்டு நிறுவனங்க 

–ளிைமிருந்து பகாள்முதல் பசய்வதற்கு ஏதுவாக, பபாது நிதியிைல் விதிகள், 2017’இல் திருத்தங்கலள 

தேற்பகாள்ளவுள்ளதாக ேத்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. அண்லேை பபாருளாதார ஆதரவுத்பதாகுப்பில் 

அறிவிக்கப்பட்ைபடி, `200 தகாடி வலரயிைான பன்னாட்டு பகாள்முதல்கள் அனுேதிக்கப்பைாது. அது, 

உள்நாட்டு வழங்குநர்கள் ேற்றும் குறு, சிறு ேற்றும் நடுத்தரத் பதாழில்நிறுவங்களிலைதை நிைாைேற்ற 

தபாட்டிலைக்குலறக்கும். பகாள்முதல் வரம்பு தபான்ற பசைவுத்துலறைால் அவ்வப்தபாது கூறப்படும் 

பரிந்துலரகலளக்பகாண்டு GFR’இல் திருத்தங்கள் தேற்பகாள்ளப்படும். 

3.தே 2020’இல் இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பின்படி, புதுப்பிக்கப்பட்ை பரப்தபா வீதம் என்ன? 

அ. 4.7% 

ஆ. 4.5% 

இ. 4.2% 

ஈ. 4.0%  

 பரப்தபா வீதத்லத நாற்பது அடிப்பலை புள்ளிகள் குலறத்து நான்கு சதவீதோகவும், தலைகீழ் பரப்தபா 

வீதத்லத நாற்பது அடிப்பலை புள்ளிகள் குலறத்து 3.35 சதவீதோகவும் இந்திை ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) 
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ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார். முன்னதாக ஏப்ரல் ோதத்தில், பரப்தபா ேற்றும் தலைகீழ் பரப்தபா வீதங்கள் 

முலறதை 4.4% ேற்றும் 3.75% என நிர்ையிக்கப்பட்டிருந்தன. 2020 ஆக.31 வலர தேலும் மூன்று 

ோதங்களுக்கு அலனத்துவிதோன கைன்கலள வசூலிக்கவும் அவர் தலை விதித்தார். 

4.புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வணிகத்திற்காக ஒரு கூட்டு நிறுவனத்லத அலேக்க, எண்பைய் ேற்றும் 

இைற்லக எரிவாயு கழகம் (ONGC), எந்தப் பபாதுத்துலற நிறுவனத்துைன் கூட்டிலைந்துள்ளது? 

அ. NHPC Ltd 

ஆ. NTPC Ltd  

இ. Power Grid Corporation 

ஈ. NLC Ltd 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வணிகத்திற்காக கூட்டு நிறுவனத்லத பதாைங்க, மின்சக்தி அலேச்சகத்தின் 

கீழ் பசைல்படும் பபாதுத்துலற நிறுவனோன ததசிை அனல்மின் நிறுவனமும் (NTPC) பபட்தராலிைம் 

ேற்றும் இைற்லகவாயு அலேச்சகத்தின்கீழ் பசைல்படும் எண்பைய் ேற்றும் இைற்லகவாயு நிறுவனம் 

(ONGC) ஆகிைலவ புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பசய்துள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

பதாழிலில் இருநிறுவனங்களும் கால் பதிப்பலத அதிகரிக்க உதவும். 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, NTPC ேற்றும் ONGC ஆகிைலவ இந்திைாவிலும், அைல்நாடுகளிலும் கைலுக்குள் 

காற்றாலை மின்னாற்றல் கருவிகள் அலேப்பது ேற்றும் இதர புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்ைங்கள் 

அலேப்பதுபற்றி ஆராயும். தேலும் நீடிப்புத்திறன், தசமிப்பு, இ-இைங்குதிறன் & ESG (சுற்றுச்சூழல்-

சமூகம்-நிர்வாகம்) பதாைர்பான திட்ைங்களில் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்தும் இந்நிறுவனங்கள் ஆராயும். 

5.ராைைசீோ இலறலவப் பாசனத் திட்ைத்துைன் பதாைர்புலைை ோநிைம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளம் 

இ. ோ்நாடோ 

ஈ. ஆந்திர பிரகதசம்  

 ததசிை பசுலேத் தீர்ப்பாைம், சமீபத்தில், முன்போழிைப்பட்ை ராைைசீோ இலறலவப் பாசனத் திட்ைத்லத 

நிறுத்தி உத்தரவு பிறப்பித்தது. ராைைசீோ நீதரற்றுத் திட்ைத்தினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 

ேற்றும் பபாட்டிபரட்டிபாடு தலைலே சீராக்கி கால்வாய்கள் தேம்பாட்டுப்பணிகள் குறித்து ஆய்வுபசய்ை 

குழுபவான்லற ததசிை பசுலேத்தீர்ப்பாைத்தின் ேண்ைை அேர்வு அலேத்துள்ளது. இத்திட்ைங்களுக்கு 

எதிராக பதலுங்கானா ோநிை அரசு அண்லேயில் கிருஷ்ைா ஆற்றுநீர் தேைாண்லே வாரிைத்தில் 

புகாரளித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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6.ேத்திை சுற்றுச்சூழல் அலேச்சரால் பதாைங்கப்பட்ை, உயிரிைல் பன்முகத்தன்லேயுைன் பதாைர்புலைை 

உள்ளுலற பயிற்சித் திட்ைத்தின் (Internship) பபைர் என்ன? 

அ. உயிாியல் பன்முேத்தன்மம சமரக்ஷன் உள்ளுமைப் பயிை்சித் திட்டம்  

ஆ. உயிாியல் பன்முேத்தன்மம சமாதான் உள்ளுமைப் பயிை்சித் திட்டம் 

இ. உயிாியல் பன்முேத்தன்மம சம்ாிதி உள்ளுமைப் பயிை்சித் திட்டம் 

ஈ. உயிாியல் பன்முேத்தன்மம சம்பூா்னா உள்ளுமைப் பயிை்சித் திட்டம் 

 ததசிை உயிரிைல் பன்முகத்தன்லேக் கழகம் (NBA) ேற்றும் ஐ.நா வளர்ச்சித் திட்ைம் ஆகிைவற்றில் 

“உயிரிைல் பன்முகத்தன்லேப் பாதுகாப்புப் பயிற்சித் திட்ைம்” என்ற திட்ைத்லத ேத்திை சுற்றுச்சூழல் 

அலேச்சர் பிரகாஷ் ஜவதைகர் பதாைங்கிலவத்தார். இத்திட்ைத்தின்மூைம் 20 ோைவர்கள், ஓராண்டு 

காைத்திற்கு பட்ைதேற்படிப்பு படிக்கவிைலும். 

 உயிரிைல் பன்முகத்தன்லேக்கான பன்னாட்டு நாளின் பேய்நிகர் பகாண்ைாட்ைத்தின்தபாது அவர் இத் 

திட்ைத்லத பதாைங்கினார். “காற்று, ேகரந்தச்தசர்க்லக ேற்றும் நேது எதிர்காைத்லதப் பாதுகாத்தல் 

பற்றிை விழிப்புைர்வு அறிக்லக”, “UNEP அருகிவரும் உயிரினங்கள் குறித்த அறிக்லக”, “பல்லுயிர் 

பாதுகாப்புகுறித்த பதாைரின் சிற்தறடு” ேற்றும் “உறுப்புநாடுகளின் ோதிரி ோநாடு” உள்ளிட்ை பல்தவறு 

முக்கிைோன ஆவைங்கலளயும் அவர் அப்தபாது பவளியிட்ைார். 

7.அண்லேைச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற திப்ரு-லசதகாவா ததசிை பூங்கா அலேந்துள்ள ோநிைம் எது? 

அ. கமை்கு வங்ேம் 

ஆ. சிே்ேிம் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. அருணாச்சல பிரகதசம் 

 அஸ்ஸாம் ோநிைத்தின் திப்ரு-லசதகாவா ததசிைப்பூங்காவினுள் லகட்தராகார்பன்கலள துலளயிட்டு 

தசாதலனபசய்வதற்காக சுற்றுச்சூழல், வனம் & காைநிலை ோற்ற அலேச்சகத்திைமிருந்து சூழல்சார் 

அனுேதிபபற்றுள்ளதாக ஆயில் இந்திைா லிட் அண்லேயில் அறிவித்தது. பை சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர்கள், 

சுற்றுச்சூழல் ரீதிைாக உைர்திறன் வாய்ந்த பூங்கா ேற்றும் உயிர்க்தகாள இருப்புக்களில், திட்ைத்தின் 

தாக்கம் குறித்து அச்சத்லத எழுப்பிை தபாதிலும், OIL அந்தக் கூற்றுக்கலள ேறுத்தது. லகட்தராகார்பன் 

தசாதலனைானது அப்பூங்காவின் எல்லைக்குட்பட்ை ஏழு இைங்களில் தேற்பகாள்ளப்பைவுள்ளது. 

8.நைப்பாண்டில் (2020) வரும் உயிரிைல் பன்முகத்தன்லேக்கான பன்னாட்டு நாளின் (International Day 

for Biological Diversity) கருப்பபாருள் என்ன? 

அ. Biological Diversity for SDGs 

ஆ. Our solutions are in nature  

இ. Strategic Plan on Biodiversity 

ஈ. Ecosystem Restoration Ahead 
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 பன்னாட்ைளவில் உயிரிைல் பல்வலகலேபற்றிை புரிதல் ேற்றும் விழிப்புைர்லவ அதிகரிக்கும் 

தநாக்கில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் தே.22 அன்று பன்னாட்டு உயிரிைல் பல்வலகலே (Biological Diversity) 

நாள் கலைப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Our solutions are in Nature” என்பது நைப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். இது நாம் சார்ந்திருக்கும் பல்லுயிர் வலகலே & நைம்மிக்க சுற்றுச் 

சூழல், நேது உைவு அலேப்புகள், ஊட்ைச்சத்து, நைம் ஆகிைன குறித்து அறிவூட்டும் விதோகவும், 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் விதோகவும் உள்ளது. 

9. “எல்தைாருக்கும் தவலை கிலைக்கும்” என்ற திட்ைத்லதத் பதாைங்கவுள்ள இந்திை ோநிைம் எது? 

அ. மோராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய பிரகதசம்  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. உத்தரேண்ட் 

 “எல்தைாருக்கும் தவலை கிலைக்கும்” என்ற திட்ைத்லத ேத்திை பிரததச ோநிைம் பதாைங்கவுள்ளது. 

இத்திட்ைம், அம்ோநிை பதாழிைாளர்களுக்கு MNREGA பணிைட்லைகலளக் பகாடுப்பலத தநாக்கோகக் 

பகாண்டுள்ளது. இந்தத்திட்ைம், புைம்பபைர்ந்த பதாழிைாளர்களுக்கு தவலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் 

தனது கவனத்லதச்பசலுத்தும். தேலும், கிராேப்புற பபண்களுக்கு இைவசோன ேற்றும் பாதுகாப்பான 

ேகதபற்லற வழங்குவதற்காக, “தீதி வாகன தசலவ” என்ற புதிை திட்ைத்லத ேத்திை பிரததசத்தின் 

ஜாபுவா ோவட்ைம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

10.மின்னணு ேற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அலேச்சகோனது இந்திை வானிலை ஆய்வுத்துலறயின் 

தசலவகலள எந்தச் பசைலியுைன் ஒருங்கிலைத்துள்ளது? 

அ. ஷஷே்த் 

ஆ. உமாங்  

இ. சே்தி 

ஈ. மமேவ் 

 மின்னணு ேற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அலேச்சகோனது அண்லேயில் இந்திை வானிலை ஆய்வுத் 

துலற தசலவகளின் ஏழு தசலவகலள, “உோங்” பசைலியில் ஒருங்கிலைத்துள்ளது. தற்தபாலதை 

வானிலை, நவ்காஸ்ட், நகரங்களுக்கான முன்னறிவிப்பு, ேலழைளவு தகவல், சுற்றுைா முன்னறிவிப்பு, 

எச்சரிக்லககள் ேற்றும் புைல் ஆகிைலவ அவ்தவழு தசலவகளாகும். UMANG (Unified Mobile App for 

New-age Governance) என்பது ஓர் ஒருங்கிலைந்த தளத்தினூதை அலனத்து தசலவகலளயும் 

வழங்குவதற்காக, இந்திை அரசால் கைந்த 2017’இல் பதாைங்கப்பட்ை திறன்தபசி பசைலிைாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. “Special Drawing Rights”உடன் த ொடர்புடடய பன்னொட்டு நிறுவனம் எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. பன்னாட்டு செலவாணி நிதியம்  

இ. உலக சபாருளாதார மன்றம் 

ஈ. உலக வா்த்தக அமமப்பு 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திய  ரவுகளின்படி, நொட்டின் அந்நிய தசலொவணி இருப்பு மே 15 மு ல் 

வொரத்தில் $1.73 பில்லியன் டொலர்களொக உயர்ந்து $487.04 பில்லியன் டொலர்களொக அதிகரித்துள்ளது. 

அந்நிய தசலொவணி இருப்புக்களின் இந்  அதிகரிப்பு, அயல்நொட்டு நொணய தசொத்துக்களின் அதிகரிப்பு 

கொரணேொக நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும், பன்னொட்டு தசலவொணி நிதியத்துடனொன சிறப்பு பணதேடுப்பு 

உரிடேகளும் (SDR) $2 மில்லியன் டொலர்கள் உயர்ந்து $1.42 பில்லியனொக அதிகரித்துள்ளது. SDR 

என்பது பன்னொட்டு தசலவொணி நிதியத் ொல் (IMF) தவளியிடப்படும் ஒரு நொணய தவளியீடொகும். 

2.குறு, சிறு ேற்றும் நடுத் ரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கொக, ‘ReSTART’ எனப்படும் புத்துயிரளிப்பு 

த ொகுப்டப அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ேொநில அரசு எது? 

அ. ஒடிொ 

ஆ. இராஜஸ்தான் 

இ. ககரளா 

ஈ. ஆந்திர பிரகதெம்  

 ஆந்திர பிரம ச ேொநில அரசொனது குறு, சிறு ேற்றும் நடுத் ரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கொன புத்துயிர் 

த ொகுப்டப, ‘ReSTART’ என்ற தபயரில் உருவொக்கியுள்ளது. இந் த் திட்டத்தின் தேொத்  தசலவு `1,110 

மகொடியொகும். குறு, சிறு ேற்றும் நடுத் ரத் த ொழில் அலகுகளுக்கு நிலுடவயில் உள்ள அடனத்து 

சலுடககடளயும் தசலுத்து ல், மும்ேொ  நிடலயொன மகொரிக்டக கட்டணங்கடள  ள்ளுபடி தசய் ல் 

ேற்றும் குறு, சிறு ேற்றும் நடுத் ரத் த ொழில் நிறுவனங்களுக்கு நடப்புமூல ன கடன்கள் ேற்றும் சிறந்  

சந்ட  அணுகல் ஆகியடவ இந் த் த ொகுப்பின் முக்கிய அம்சங்களொகும். 

 குறு, சிறு ேற்றும் நடுத் ர நிறுவனங்களின் முன்னுரிடே சந்ட  அணுகல் தகொள்டகயொனது 25% 

அரசு தகொள்மு டல, குறு & சிறு இரக த ொழில் அலகுகளிலிருந்து மேற்தகொள்வட  உறுதி தசய்யும். 

மு லீடுகடள ஈர்ப்ப ற்கொன ஒரு பணிக்குழுவும் த ொழிற்துடற அடேச்சரின்கீழ் அடேக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.நொடடங்கிற்குப்பின்னொக த ொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள, ‘ஹுனொர் ஹொத்’ முன்தனடுப்பின் கருப்தபொருள் 

என்ன? 

அ. Go Vocal for Local  ஆ. Local to Global  

இ. Market Mantra  ஈ. Linking with Global Supply Chain 
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 டகவிடனப்தபொருள்கள், பொரம்பரியக்கடலப்தபொருள்களுக்கொன, “ஹுனொர் ஹொத்”, நொடு முழுவதிலும் 

உள்ள கடலஞர்களும், டகவிடனஞர்களும்  ங்களது திறடேகடள, ஆற்றல்கடளப் பரிேொறிக் 

தகொள்ளும் ஒரு  ளேொக உள்ளது. தகொமரொனொ தபருந்த ொற்று கொரணேொக கடந்  5 ேொ ங்களொக இது 

நடடதபறவில்டல. “உள்ளூரிலிருந்து உலகிற்கு” என்ற கருப்தபொருளுடன் இந் க் கண்கொட்சி, 5 

ேொ ங்களுக்குப் பிறகு எதிர்வரும் 2020 தசப்டம்பரில் த ொடங்கவுள்ளது. 

4.மபொர்ப்ஸ் இ ழின்படி, மேேொ  நிலவரப்படி, உலகின் அதிக சம்பளம் வொங்கும் வீரொங்கடன யொர்? 

அ. சொீனா வில்லியம்ஸ் 

ஆ. நகவாமி ஒொகா  

இ. P V ெிந்து 

ஈ. ெிகமான் மபல்ஸ் 

 மபொர்ப்ஸ் இ ழின்படி, ஜப்பொனிய தடன்னிஸ் நட்சத்திரம் நமவொமி ஒசொகொ உலகிமலமய அதிக சம்பளம் 

வொங்கும் விடளயொட்டு வீரொங்கடனயொக உள்ளொர். பரிசுத்த ொடக ேற்றும் ஒப்ப ங்களிலிருந்து கடந்  

12 ேொ ங்களில் $37.4 மில்லியன் டொலடர அவர் ஈட்டியுள்ளொர். மேலும், எந் தவொரு விடளயொட்டு 

வீரொங்கடனயும் ஒமர ஆண்டில் `284 மகொடிடய இதுவடர ஈட்டியதில்டல. இ ன்மூலம் இவர் புதிய 

சொ டன படடத்துள்ளொர். கடந்  2015ஆம் ஆண்டு `225 மகொடி வருேொனம் தபற்ற  டகள வீரொங்கடன 

ேரியொ ஷரமபொவொவின் சொ டனடய இ ன்மூலம் நமவொமி ஒசொகொ முறியடித்துள்ளொர். 

5.அண்டேச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “நுண்-சீப்பு” என்பதுடன் த ொடர்புடடய துடற எது? 

அ. மருத்துவம் மற்றும் மவராலஜி 

ஆ. இமணயம் மற்றும் தகவல் சதாடா்பு  

இ. சுற்றுெ்சூழல் 

ஈ. அணு அறிவியல் 

 ஆஸ்திமரலிய அறிவியலொளர்கள் குழு உலகின் மிகவிடரவொன இடணய  ரவு மவகத்ட  ஓர் ஒளி 

மூலத்திலிருந்து விநொடிக்கு 44.2 தடரொபிட் (Tbps) என்ற அளவில் பதிவுதசய்துள்ளது. தநொடிக்கும் 

குடறவொன மநரத்தில் 1000 HD திடரப்படங்கடள பதிவிறக்கம் தசய்ய இவ்மவகம் மபொதுேொன ொகும். 

இந் ப் புதிய அதிமவக இடணய மசடவ ஏற்கனமவ இருந்   கவல் பரிேொற்ற சொ னங்களில் உள்ள 

மலசர் ஒளிக்கற்டறகளுக்கு பதிலொக, ‘Micro-Comb’ எனப்படும் சிறுதபொருளின்மூலம் தபறமுடிந் து. 

இந்  முடிவொனது உலதகங்கிலும், குறிப்பொக வளரும் ேற்றும் வளர்ச்சியடடயொ  நொடுகளில் பிடணய 

இடணப்புகளின் திறடன விரிவொக்கும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

6.உலக கடலொடே நொள் தகொண்டொடப்படுகிற ம தி எது? 

அ. கம 22  ஆ. கம 23  

இ. கம 24  ஈ. கம 25 
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 ஒவ்தவொரு ஆண்டும், உலக கடலொடே நொள் மே.23 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

நில ஆடே ேற்றும் நீரொடே ேற்றும் அவற்றின் பொதிக்கப்படக்கூடிய வொழ்விடங்கள் குறித்து ேக்கள் 

இடடமய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவ ற்கொக இந்நொள் தகொண்டொடப்படுகிறது. 

 1990’இல் நிறுவப்பட்ட அதேரிக்க ஆடே மீட்பு என்ற இலொபமநொக்கற்ற அடேப்பு, கடந்  2000ஆம் ஆண்டு 

மு ல் உலக ஆடே நொள் தகொண்டொட்டத்திற்கு  டலடே ொங்குகிறது. 10 வடகயொன ஆடேகடளக் 

தகொண்ட அபு ொபியின் அல்ஐன் வனவுயிரியல் பூங்கொ, ஆடேகடளப் பொதுகொப்ப ற்கொன உலகளொவிய 

நடவடிக்டகக்கு அடைப்பு விடுத்துள்ளது. 

7. COVID-19 த ொற்றுமநொய்க்கு ேத்தியில் பம்பொய் உயர்நீதிேன்றத்தின் ஓர் அண்டேய தீர்ப்பின்படி, 

வொழ்வுரிடேயின் ஒரு பகுதியொக இருக்கும் உரிடே எது? 

அ. நலவாழ்வு உாிமம 

ஆ. கண்ணியமான முமறயில் அடக்கம் செய்வதற்கான உாிமம  

இ. ெமூக பாதுகாப்புக்கான உாிமம 

ஈ. சதாடா்புசகாள்வதற்கான உாிமம 

 கண்ணியேொன முடறயில் அடக்கம் தசய்வ ற்கொன உரிடே என்பது வொழ்வுரிடேயின் ஓர் அம்சேொக 

அங்கீகரிக்கப்படுவ ொக பம்பொய் உயர்நீதிேன்றம் அண்டேயில் குறிப்பிட்டது. COVID-19 த ொற்றின் 

சூைலில், கண்ணியேொன முடறயில் அடக்கம் தசய்வ ற்கொன உரிடேடய எந் தவொரு நபருக்கும் 

ேறுக்கமுடியொது என்று அவ்வுயர்நீதிேன்றம் த ரிவித்துள்ளது. தகொமரொனொ டவரஸொனது இறந்ம ொர் 

உடலிலிருந்து பரவுவது குறித்து உலக நலவொழ்வு அடேப்பொல் (WHO) எந் தவொரு அறிவியல் ஆய்வும் 

மேற்தகொள்ளப்படவில்டல என்பட யும் இது எடுத்துக்கொட்டுகிறது. 

8.டிஜிட்டல் த ொழில்நுட்பங்கள் குறித்து சில்லடற வணிகர்களுக்கு பயிற்சியளிப்ப ற்கொக, சொம்சங் 

இந்தியொ எந் த் த ொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் கூட்டிடணந்துள்ளது? 

அ. அகமொன் 

ஆ. கபஸ்புக்  

இ. கூகிள் 

ஈ. ஆப்பிள் 

 சொம்சங் இந்தியொ  னது சில்லடற வணிகர்களுக்கு டிஜிட்டல் த ொழில்நுட்பங்கடளத்  ழுவுவ ற்கும் 

இன்ஸ்டொகிரொம் ேற்றும் வொட்ஸ்அப் மபொன்ற  ளங்கடளப் பயன்படுத்துவ ற்கும் பயிற்சியளிப்ப ற்கொக 

மபஸ்புக் உடன் கூட்டிடணந்துள்ளது. இருநிறுவனங்களும் ஏற்கனமவ எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட 

சில்லடற வணிகர்களுக்கு பயிற்சியளித்துள்ளன. மேலும் எதிர்கொலத்தில் மேலதிக பயிலரங்கங்கடள 

அடவ நடத் வுள்ளன. இது, சொம்சங்கின் சில்லடற வணிகப் பங்கொளர்களுக்கு, த ொழில்நுட்பத்ட  

வளர்த்துக்தகொள்வ ற்கும் திறன்மபசிகள் பற்றிய  கவலறி லுக்கு வொடிக்டகயொளர்களுக்கும் உ வும். 
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9.அண்டேயில் கொலேொன விடளயொட்டு வீரர் ஆஷ்மல கூப்பருடன் த ொடர்புடடய விடளயொட்டு எது? 

அ. கால்பந்து 

ஆ. கூமடப்பந்து 

இ. சடன்னிஸ்  

ஈ. மட்மடப்பந்து 

 ஆஸ்திமரலிய முன்னொள் தடன்னிஸ் வீரர் ஆஷ்மல கூப்பர் (83) கொலேொனொர். ஒற்டறயர் பிரிவில் 

1957, 58ஆம் ஆண்டுகளில் ஆஸ்திமரலிய ஓப்பன் பட்டங்கடள தவன்ற கூப்பர், பிறகு 1958ஆம் ஆண்டு 

விம்பிள்டன், US ஓப்பன் பட்டங்கடளயும் தவன்றொர். அ ொவது 1958ஆம் ஆண்டு ேட்டும் அவர் மூன்று 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டங்கடள தவன்றுள்ளொர். இதுவடர பதிதனொரு வீரர்கள் ேட்டுமே ஓரொண்டில் 

மூன்று கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டங்கடள தவன்றுள்ளொர்கள். இது விர, இரட்டடயர் பிரிவிலும் நொன்கு 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டங்கடள தவன்று ேகத் ொன வீரரொக அவர் விளங்கினொர். 1991’இல் பன்னொட்டு 

தடன்னிஸ் வொழ்த் ரங்கத்தில் அவர் இடணக்கப்பட்டொர். 

10. COVID-19 த ொற்றுக்கு எதிரொக மபொரொடுவ ற்கொன ஐ.நொ.வின் மு ல் 10 உலகளொவிய முயற்சிகளில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள, ‘குமடொல் – Khudol’, எந்  ேொநிலத்தில் தசயல்படுத் ப்படவுள்ளது? 

அ. மத்திய பிரகதெம் 

ஆ. மணிப்பூா்  

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. பீகாா் 

 ஐ.நொ அடவ தபொதுச்தசயலரின் இடளமயொர் தூ ரொல், நடடமுடறயில் உள்ள COVID-19 த ொற்றுக்கு 

எதிரொன ஒரு முழுடேயொன மபொரொட்டத்திற்கொன மு ல் பத்து உலகளொவிய முயற்சிகளில் குமடொல் 

முயற்சி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 குமடொல் (பரிசு என்று தபொருள்) என்பது யொ_அல்லின் ஒரு முன்முயற்சி ஆகும். அது, 2017ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட இம்பொல் சொர்ந்  ஒரு  ன்னொர்வ த ொண்டு நிறுவனேொகும். நொட்டின் மு ல் திருநங்டககள் 

கொல்பந் ணிடய உருவொக்கிய ற்கொக இந்  அரசு சொரொ நிறுவனம் அறியப்படுகிறது. LGBTQI+ சமூகம், 

HIV மநொய் பொதித்  ேக்கள் ேற்றும் பிற மநொயுற்றவர்களுக்கு உணவு ேற்றும் நலவொழ்வு மசடவகடள 

வைங்குவது இந் த் திட்டத்தில் அடங்கும். 100  ன்னொர்வலர்களுடன் சுேொர் 2000 குடும்பங்கடளயும் 

 னிநபர்கடளயும் அந் த் த ொண்டு நிறுவனம்  ற்மபொது உள்ளடக்கியுள்ளது 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  29  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அரசாங்க கடன்குறித்த நிலையறிக்லகயின்படி, 2018-19ஆம் ஆண்டின் முடிவில் ம ாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில்  த்திய அரசின் கடனளவு எத்தலன சதவீத ாக உள்ளது? 

அ. 67.1% 

ஆ. 57.1% 

இ. 45.7%  

ஈ. 5.7% 

 இந்திய அரசாங்கத்தின் ஒட்டும ாத்தக் கடன் நிலை குறித்த விரிவான பகுப்பாய்லவ வழங்கும் அரசுக் 

கடனின் நிலை ஆய்வறிக்லகயின் ஒன்பதாவது பதிப்லப  த்திய அரசு மவளியிட்டுள்ளது. 2010-2011 

முதல்  த்திய அரசு அரசின் கடன் குறித்த ஒரு நிலையறிக்லகலய மவளியிட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் 

மவளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்லகயின் ஒன்பதாவது பதிப்பின்படி, 2018-19 ஆண்டுகளில்  த்திய அரசின் 

கடன் ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 45.7 சதவீத ாக உள்ளது. இது முந்லதய ஆண்டின் கடனான 

45.8 சதவீதத்திற்கு எதிராக ஓரளவு குலறவாகும். ம ாத்த  த்திய அரசின் கடனில், 94.1% உள்நாட்டுக் 

கடனாகவும், நாட்டின் ம ாத்தக்கடன் ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.7 சதவீத ாகவும் உள்ளது. 

2. நடப்பாண்டு (2020) வரும் உைக அளவீட்டியல் (Metrology) நாளுக்கான கருப்மபாருள் என்ன? 

அ. Precision in Measurement 

ஆ. Measurements for global trade  

இ. Accuracy Matters 

ஈ. Measurement for Science 

 கடந்த 1875ஆம் ஆண்டு லகமயழுத்திடப்பட்ட மீட்டர் சாசனத்லத நிலனவுகூரும் வலகயில், ஒவ்வவார் 

ஆண்டும், வ .20 அன்று உைக அளவீட்டியல் நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு 

 ற்றும் புத்தாக்கம், மதாழிற்துலற உற்பத்தி  ற்றும் பன்னாட்டு வர்த்தகம் அத்துடன் வாழ்க்லகத் தரம் 

 ற்றும் பன்னாட்டுச் சூழலின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்லற வ ம்படுத்தும் ஓர் சீரான அளவீட்டு முலறலய 

இந்தச் சாசனம் வழங்குகிறது. “Measurements for global trade” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் 

இந்தச் சிறப்பு நாளுக்கான கருப்மபாருளாகும். 

3.உைக வங்கியின் மதற்காசியாவிற்கான காைநிலை  ாற்றம் & வபரிடர் அபாய வ ைாண்ல க்கான 

பயிற்சி வ ைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. அபிஜீத் பானா்ஜி 

ஆ. அப்பாஸ் ஜா  

இ. அமா்த்தியா சென் 

ஈ. உா்ஜித் படேல் 
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 மூத்த இந்திய மபாருளாதார நிபுணர் அப்பாஸ் ஜா, உைக வங்கியால் அதன் காைநிலை  ாற்றம்  ற்றும் 

மதற்காசியாவிற்கான வபரிடர் அபாய வ ைாண்ல க்கான பயிற்சி வ ைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இந்தியாவில் ஒரிசா, வ ற்கு வங்கம்  ற்றும் வங்கவதசத்தில் உம்பன் புயல் தாக்கிய ஓர் இக்கட்டான 

வநரத்தில் இந்த நிய னம் வ ற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியா உள்ளிட்ட மதற்காசிய நாடுகளின் 

சிக்கல்களுக்கு, சிறந்த தீர்வுகலள வழங்குவதற்காக, தகுதிவாய்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுலவ 

கட்டல ப்பது, வழிநடத்துவது  ற்றும் ஊக்குவிப்பது ஆகிய பணிகளில் இவர் ஈடுபடவுள்ளார். 

4.அண்ல ச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற இந்திய தகராறு தீர்க்கும் ல யத்தின் தலைல  அலுவைகம் 

அல ந்துள்ள இடம் எது? 

அ. மும்பப 

ஆ. சென்பன 

இ. புது தில்லி  

ஈ. அகமதாபாத் 

 முன்னாள் உச்சநீதி ன்ற நீதிபதியும், சிங்கப்பூர் பன்னாட்டு வணிக நீதி ன்றத்தின் பன்னாட்டு 

நீதிபதியு ான நீதிபதி A K சிக்ரி, அண்ல யில், இந்திய தகராறு தீர்க்கும் ல யத்லத (Indian Dispute 

Resolution Centre) ம ய்நிகராக திறந்துலவத்தார். IDRC ஆனது சிை ம ன்மபாருள், இலணயதளங்கள் 

மூைம் தாள் பயன்பாடற்ற தகராறு தீர்க்கும் சூழலை வழங்குகிறது. IDRC‘இன் நடுவர் குழுவில் உச்ச 

நீதி ன்றம், உயர்நீதி ன்றங்கள்,  ாவட்ட நீதி ன்றங்களில் பணியாற்றிய முன்னாள் நீதிபதிகள் 

 ற்றும் மூத்த வழக்குலரஞர்கள், முன்னாள் அதிகாரிகள், பட்டய கணக்காளர்கள் வபான்ற உள்ளனர். 

IDRC’கள் நாட்டின் உத்திசார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வணிக இடங்களில் அல ந்துள்ளன. அதன் 

தலைல  அலுவைகம் புது தில்லியில் அல ந்துள்ளது. 

5.புைம்மபயர்ந்த மதாழிைாளர்களின் திறன்கலள அலடயாளங்காணவும், வவலைவாய்ப்பு வழங்கவும், 

இடம்மபயர்வு ஆலணயத்லத (Migration Commission) அல க்க முடிவுமசய்துள்ள  ாநிை அரசு எது? 

அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. உத்தரபிரடதெம்  

இ. டமற்கு வங்கம் 

ஈ. பீகாா் 

 திரும்பிவரும் புைம்மபயர்ந்த மதாழிைாளர்களின் திறன்கலள அலடயாளங்காணவும் அவர்களுக்கு 

வவலைவாய்ப்பு வழங்கவும் இடம்மபயர்வு ஆலணயத்லத அல ப்பதாக உத்தரபிரவதச  ாநிை அரசு 

அறிவித்துள்ளது. திரும்பிவரும் மதாழிைாளர்களுக்கு காப்பீடு & பணியுறுதித் திட்டத்லத வழங்கவும் 

அம் ாநிை அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்வபாது, 23 இைட்சம் மதாழிைாளர்கள்  ற்றும் 

புைம்மபயர்ந்வதார்  ாநிைத்திற்கு திரும்பியிருந்தனர். அறிவிக்கப்பட்ட இடம்மபயர்வு ஆலணய ானது 

புைம்மபயர்ந்வதாரின் விவரங்கள், அவர்களின் திறன்கள் ஆகியவற்லற வசகரித்து அவர்களுக்கு 

பயிற்சி, வவலைவாய்ப்பு  ற்றும் கடன் வசதிகலள வழங்கும். 
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6.நடப்பாண்டு (2020) வரும் பன்னாட்டு  கப்வபறியல் புலழ ஒழிப்பு நாளுக்கான கருப்மபாருள் என்ன? 

அ. End gender inequality! End health inequities! End Fistula now!  

ஆ. Save women from Obstetric Fistula 

இ. Medical check-up amidst pandemic 

ஈ. Health care amidst pandemic 

 ஐ.நா அலவயானது கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவார் ஆண்டும் வ .23 அன்று  கப்வபறியல் 

புலழ ஒழிப்பு நாலள (International Day to End Obstetric Fistula) அனுசரித்துவருகிறது. இந்த விவகாரம் 

குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்கும் உைகம் முழுவதுமிருந்து ஆதரலவத் திரட்டுவதற்கும் 

இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

  கப்வபற்றின்வபாது ஏற்படக்கூடிய மிகக்கடுல யான காயங்களுள் ஒன்றுதான்  கப்வபறியல் புலழ. 

இந்நிலை பாதிக்கப்பட்ட மபண்கள், மதாற்றுவநாய்களுக்வகா அல்ைது பிற உடல்நைச்சீர்வகடுகளுக்வகா 

எளிதில் ஆளாகிறார்கள். வ லும், சமூக களங்கத்லதயும் அவர்கள் எதிர்மகாள்கின்றனர். “End gender 

inequality! End health inequities! End Fistula now!” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்மபாருளாகும். 

7.லிச்சி  ற்றும்  ாம்பழம் ஆகிய கனிகளின் வபாக்குவரவு  ற்றும் வீடுகளுக்வகச் மசன்று விநிவயாகிப்பது 

ஆகியவற்றுக்காக இந்திய அஞ்சல்துலறயுடன் ஒப்பந்தம் மசய்துள்ள  ாநிை அரசு எது? 

அ. மத்தியப் பிரடதெம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. ஹிமாெ்ெல பிரடதெம் 

ஈ. உத்தரபிரடதெம் 

 ‘சாஹி லிச்சி’  ற்றும் ‘ஜர்தாலு  ாம்பழம்’ ஆகியவற்லற மபாது க்களின் வீடுகளுக்வகச் மசன்று 

விநிவயாகிக்க தபால் துலறயும், பீகார் வதாட்டக்கலைத்துலறயும் ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளன. COVID-19 

பரவைால் விலளந்த முடக்கம் காரண ாக, லிச்சி  ற்றும்  ாம்பழங்கலளக் மகாண்டுமசன்று விற்பது 

விவசாயிகளுக்கு சிர  ாக இருந்தது. மபாது க்களின் வதலவலய நிலறவவற்றவும், விவசாயிகளுக்கு 

இலடத்தரகர்களின்றி வநரடி சந்லத வாய்ப்லப வழங்கவும் பீகார் வதாட்டக்கலைத்துலறயும், தபால் 

துலறயும் லகவகார்த்துள்ளன. பீகார்  ாநிைம் முசாபர்பூரின், ‘சாஹி லிச்சி’  ற்றும் பகல்பூரின் ‘ஜர்தாலு 

 ாம்பழம்’ ஆகியலவ தனது சிறப்பு நறு ணத்தால் உைகப்புகழ்மபற்றலவ. 

8.அண்ல ச்மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, ‘பறக்கும் வதாட்டாக்கள் – Flying Bullets’ என்பதுடன் மதாடர்புலடய 

இந்திய ஆயுதப்பலட எது? 

அ. இந்திய இராணுவம் 

ஆ. இந்திய கேற்பபே 

இ. இந்திய வான்பபே  

ஈ. இந்திய கேடலார காவல்பபே 
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 இந்திய வி ானப்பலடயின் மசயல்திறலன அதிகரிக்கும் வலகயில் வ லும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்லக 

-யாக, வகாயம்புத்தூரின் சூலூரில் உள்ள இந்திய வான்பலட தளத்தில், சமீபத்தில்  றுசீரல க்கப்பட்ட 

‘பறக்கும் புல்ைட்டுகள் - Flying Bullets’ எண் 18 பலடயணிப்பிரிவு வதஜஸ் Mk-1 FOC வி ானம், இந்திய 

வி ானப்பலடயில் இலணத்துக்மகாள்ளப்பட்டது. இது நாட்டின் உள்நாட்டு வபார்வி ானத் திட்டத்தின் 

முக்கிய ல ல்கல்ைாகும். வி ானப்பலட தலைவர் RKS பவதாரியா, இதலன இயக்கிலவத்தார்.  

 ஹிந்துஸ்தான் ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள இந்நான்காம் தலைமுலற சூப்பர்வசானிக் 

நவீன இைகுரக வதஜாஸ் வபார்வி ானத்துடன் மசயல்படும் இரண்டாவது இந்திய வி ானப்பலட பலட 

அணிப்பிரிவு இதுவாகும். 

9.ஒவ்வவார் ஆண்டும் உைகம் முழுவதும், “ஆப்பிரிக்கா நாள்” மகாண்டாடப்படுவது எப்வபாது? 

அ. டம 25  

ஆ. டம 26 

இ. டம 27 

ஈ. டம 28 

 57 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்பட்ட ‘ஆப்பிரிக்க ஒற்றுல ’ அல ப்பின் நிறுவுநாலள நிலனவுகூரும் 

வலகயில், ‘ஆப்பிரிக்கா நாள்’ மகாண்டாடப்படுகிறது. அவ்வல ப்பானது கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு வ .25 

அன்று நிறுவப்பட்டது. அதன்பின்னர், 2002ஆம் ஆண்டில் அவ்வல ப்பு, ‘ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம்’ என்று 

நிறுவப்பட்டது. ஆப்பிரிக்காவின் வலில   ற்றும் பன்முகத்தன்ல லயயும் ஆப்பிரிக்க ஒற்றுல லய 

வளர்ப்பதற்கும் இந்த நாள் சிறப்பித்துக் மகாண்டாடுகிறது. 

 COVID-19 மபருந்மதாற்றுவநாய் காரண ாக, அந்நாள் ம ய்நிகராக மகாண்டாடப்பட்டது. தற்வபாலதய 

நிைவரப்படி, உைகில் COVID-19 பாதிப்புக்குள்ளானவர்களில் 1.5 சதவீதம் வபரும், அந்வநாய்த்மதாற்றால் 

உைகில் இறந்வதாரில் 0.1 சதவீதம் வபரும் ஆப்பிரிக்காலவச் சார்ந்வதாராவர். 

10.ஒவ்வவார் ஆண்டும் வ .25 அன்று நாளமில்ைா சுரப்பிச் சீர்வகடுடன் மதாடர்புலடய எந்தச் சிறப்பு நாள் 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

அ. உலக நீாிழிவு நாள் 

ஆ. உலக பதராய்டு நாள்  

இ. உலக எலும்புத்துபள டநாய் நாள் 

ஈ. உலக அடிென் டநாய் நாள் 

 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவார் ஆண்டும் வ .25 அன்று, உைக லதராய்டு நாள் உைகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. லதராய்டு வநாய் குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஐவராப்பிய 

லதராய்டு சங்கம் & அம ரிக்க லதராய்டு சங்கம் உைக லதராய்டு நாலள நிறுவின. லதராய்டு என்பது 

மிகப்மபாதுவான நாளமில்ைா சுரப்பிச்சீர்வகடாகும். லதராய்டின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்லசயளிப்பதிலும் 

எலட குலறக்க உதவுவதிலும் நீர் முக்கியப்பங்கு வகிப்பதாக ஜல் சக்தி அல ச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலக எஃகு சங்கத்தின் தலலலையகம் எங்கு அலைந்துள்ளது? 

அ. இத்தாலி 

ஆ. ஸ்பெயின் 

இ. பெல்ஜியம்  

ஈ. சுவிச்சா்லாந்து 

 “உலக எஃகு” என அலைக்கப்படும் உலக எஃகு சங்கம் என்பது இரும்பு ைற்றும் எஃகு ததொழிலுக்கொன 

ஓர் உலகளொவிய வர்த்தக அலைப்பொகும். இதன் தலலலையகம் தபல்ஜியத்தின் பிரஸல்ஸில் உள்ளது. 

இச்சங்கத்தின் சமீபத்திய அறிக்லகயின்படி, ஏப்ரல் ைொதத்தில் இந்தியொவின் கச்சொ எஃகு உற்பத்தி 65 

சதவீதம் சரிந்து 3.13 மில்லியன் டன்னொக குலைந்துள்ளது. 

 2019ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் ைொதத்தில், 9.02 தைட்ரிக் டன் கச்சொ எஃகு உற்பத்தி தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

தபொது முடக்கைொனது, இந்தியொவில் எஃகின் ததலவ ைற்றும் அளிப்லப தவகுவொக பொதித்துள்ளது. இந்த 

அறிக்லகயின்படி, உலகளொவிய எஃகு உற்பத்தியும் 13 சதவீத அளவுக்கு குலைந்துள்ளது. 

2.ஐக்கிய நொடுகளின் தபருலைமிகுந்த, இரொணுவப் பொலின சைத்துவ ஆதரிப்பொளர் விருதுக்கு (2019) 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய இரொணுவ அதிகொரி யொர்? 

அ. மமஜா் சுமன் கவானி  

ஆ. மமஜா் அனூெ் மிஸ்ரா 

இ. மமஜா் அெிநந்தன் 

ஈ. மமஜா் M M நரவமன 

 2019’இல் ததற்கு சூடொனில் ஐக்கிய நொடுகள் அலவ மிஷனில் (UNMISS) தபண் அலைதிக் கொப்பொளரொகப் 

பணியொற்றிய இந்திய இரொணுவ அதிகொரி தைஜர் சுைன் கவொனிக்கு தபருலை மிகுந்த, “ஆண்டின் 

சிைந்த ஐ.நொ அலவ இரொணுவப் பொலின சைத்துவ ஆதரிப்பொளர் விருது” அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வததச 

ஐ.நொ அலவ அலைதிக்கொப்பொளர்கள் நொளன்று நியூயொர்க்கில் உள்ள ஐ.நொ தலலலையகத்தில் ஏற்பொடு 

தசய்யப்படும் ஆன்லலன் நிகழ்ச்சியில் ஐ.நொ தலலலைச் தசயலொளர் அன்தடொனிதயொ குட்டரசிடமிருந்து 

தைஜர் சுைன் கவொனி இந்த விருலதப் தபறுவொர். தைஜர் சுைன் கவொனி, பிதரசில் கப்பற்பலட அதிகொரி 

கர்லொ தைொன்டீதரொ தத கொஸ்ட்தரொ அதரௌதஜொ என்பவருடன் தசர்ந்து இந்த விருலதப்தபறுவொர். 

3.ைசொலொ நிறுவனைொன, ‘சன்லரஸ் புட்ஸ்’ஐ வொங்குவதொக அறிவித்துள்ள பல்ததொழில் நிறுவனம் எது? 

அ. ITC  

ஆ. இந்துஸ்தான் யூனிலீவா் 

இ. டாொ் 

ஈ. மமாிமகா 
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 முன்னணி இந்திய பல்ததொழில் நிறுவனைொன ITC நிறுவனம், ைசொலொ உற்பத்தி நிறுவனைொன 

சன்லரஸ் உணவுகள் நிறுவனத்தின் 100% பங்குகலள வொங்க ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. ஒப்பந்த அளவு 

சுைொர் `2000 தகொடி என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தகொல்கத்தொலவ தளைொகக் தகொண்ட, ‘சன்லரஸ் புட்ஸ்’ 

கடந்த ஆண்டு சுைொர் `600 தகொடி வருவொய் ஈட்டியது. இந்நிறுவனம், கிைக்கு இந்தியொ முழுவதும் 

விரிவொன சந்லத இருப்லபக் தகொண்டுள்ளது. 

4.வள தைலொண்லை தசலவகலள வைங்குவதற்கொக, அவதலொக்குடனொன ஒரு முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

கூட்டொன்லைலய அறிவித்துள்ள இந்திய ததொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ. விெ்மரா 

ஆ. இன்மொசிஸ்  

இ. HCL 

ஈ. படக் மஹிந்திரா 

 இந்திய ததொழில்நுட்ப நிறுவனைொன இன்தபொசிஸ், டிஜிட்டல் தளங்களின்மூலம் தசல்வ தைலொண்லை 

தசலவகலள வைங்குவதற்கொக சுவிச்சர்லொந்லதச் சொர்ந்த தைன்தபொருள் நிறுவனைொன அவதலொக் 

உடன் ஒரு முக்கியத்துவம்வொய்ந்த கூட்டொண்லைலய அறிவித்துள்ளது. அவதலொக் (Avaloq) என்பது 

ஒரு வளதைலொண்லை தைன்தபொருளும் டிஜிட்டல் ததொழில்நுட்ப வைங்குநரும் ஆகும். ஒப்பந்தத்தின்படி, 

அவதலொக்கின் தசல்வ தைலொண்லை தீர்வுகளுக்கொன ஒரு முக்கியத்துவம்வொய்ந்த தசயல்படுத்தல் 

கூட்டொளரொக இன்தபொசிஸ் இருக்கும். இந்தக் கூட்டொண்லை, தங்கள் வொடிக்லகயொளர்களுக்கு ததொழில் 

சொர்ந்த தசல்வ தைலொண்லை தீர்வுகலள வைங்குவதில் கவனம் தசலுத்தும். 

5. AR500C என்பது எந்த நொட்டின் முதல் ஆளில்லொ உலங்கூர்தியொகும்? 

அ. வட பகாாியா 

ஆ. அபமாிக்கா 

இ. சீனா  

ஈ. இஸ்மரல் 

 ‘AR500C’ என்ைலைக்கப்படும் தனது முதல் ஆளில்லொ உலங்கூர்திலய, சீனொ அண்லையில் இயக்கி 

பரிதசொதித்துள்ளது. இது, பீடபூமி பகுதிகளில் பைப்பதற்கு ஏற்ைவொறு வடிவலைக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றும் 

அதிக உயரத்திலிருந்து துப்பொக்கிச்சூடு ைற்றும் கண்கொணிப்லப தைற்தகொள்ளும் திைன்தகொண்டது. 

திதபத்தின் ததன்தைற்கு எல்லலகலள பொதுகொப்பதற்கொக இந்தியொவுடனொன நொட்டின் எல்லலகளில் 

இந்த ஆளில்லொ உலங்கூர்தி நிறுத்தப்படும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. 

6.அண்லைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘ைொலதியொன் ததொழில்நுட்பம்’ என்ைொல் என்ன? 

அ. பூச்சிக்பகால்லி   ஆ. மமலாியா எதிா்ெ்ெு மருந்து 

இ. காசமநாய் எதிா்ெ்ெு மருந்து ஈ. ஆல்கஹால் அல்லாத சானிடிசா் 
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 COVID-19 முடக்க நிலலயொல் ஏற்பட்டுள்ள மூலப்தபொருட்கள் பிரச்சலன ைற்றும் இதர சவொல்களுக்கு 

ைத்தியில், இரசொயனங்கள் ைற்றும் உரங்கள் துலை அலைச்சகத்தின்கீழுள்ள இரசொயனங்கள் ைற்றும் 

தபட்தரொதகமிக்கல்ஸ் துலையின்கீழ் தசயல்படும் HIL (இந்தியொ) லிட் என்ை தபொதுத்துலை நிறுவனம், 

உரியகொலத்தில் பூச்சிக்தகொல்லி ைருந்துகலள உற்பத்திதசய்து தவளொண்லை சமுதொயத்தினருக்கு 

அளிப்பலத உறுதி தசய்துள்ளது. 

 தவட்டுக்கிளிகள் கட்டுப்பொட்டுத் திட்டத்திற்கொக, ‘ைொலதியொன் ததொழில்நுட்ப’ ைருந்லத இரொஜஸ்தொன், 

குஜரொத் ஆகிய ைொநிலங்களுக்கு வைங்குவதற்கு தவளொண் ைற்றும் உைவர் நலன் அலைச்சகத்துடன் 

HIL ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. கடந்த வொரம் வலரயில் இந்த நிறுவனம், 67 MT அளவுக்கு, ‘ைொலதியொன் 

ததொழில்நுட்ப’ ைருந்லத உற்பத்தி தசய்து வைங்கியுள்ளது. 

7.சம்பொ சுரங்கப்பொலதயுடன் ததொடர்புலடய ைொநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ. உத்தரகண்ட்  

ஆ. ஜம்மு & காஷ்மீா் 

இ. அருணாச்சல ெிரமதசம் 

ஈ. சிக்கிம் 

 ைத்திய சொலலப்தபொக்குவரத்து, தநடுஞ்சொலலத்துலை ைற்றும் சிறு, குறு, ைற்றும் நடுத்தர ததொழில்துலை 

அலைச்சர் நிதின் கட்கரி, சொர்தொம் பரிதயொஜனொ திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட சம்பொ சுரங்கப்பொலதலய 

கொதணொலிக்கொட்சிமூலம் ததொடங்கிலவத்தொர். ரிஷிதகஷ் - தரொசு ததசிய தநடுஞ்சொலலயில் (NH94) 

பரபரப்பொன சம்பொ நகருக்கு கீதை 440 மீட்டர் நீளத்தில் சுரங்கப்பொலத அலைக்கும் முக்கிய லைல்கல் 

இலக்லக எல்லலப்புைச் சொலலகள் நிறுவனம் (BRO) சொதித்துள்ளது. 

 பிரபலைொன சொர்தொம் திட்டத்தின்கீழ் சுைொர் `12,000 தகொடி தசலவில் 889 கி.மீ தூரத்துக்கு சொலலகள் 

அலைக்கப்படுகின்ைன. இதில் BRO, புனிதத்தலங்களொன கங்தகொத்ரி ைற்றும் பத்ரிநொத்துக்கு தசல்லும் 

ததசிய தநடுஞ்சொலலயில் 250 கி.மீ தூரத்துக்கு சொலல அலைக்கிைது. 

8. CSIR-IIIM (இந்திய ஒருங்கிலணந்த ைருந்து நிறுவனம்) ஆனது எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிலணந்து 

புதிய RT-LAMP அடிப்பலடயிலொன COVID-19 தநொயறி கருவிலய உருவொக்கவுள்ளது? 

அ. டாடா குழுமம் 

ஆ. ாிலலயன்ஸ் பதாழிற்துலறகள்  

இ. TVS மமாட்டாா்ஸ் 

ஈ. லாா்சன் & டூெ்மரா 

 ஜம்முவில் அலைந்துள்ள அறிவியல் & ததொழிலக ஆய்வுைன்ைத்தின் அங்க ஆய்வகைொன அறிவியல் 

ைற்றும் ததொழிலக ஆய்வுைன்ைம் - இந்திய ஒருங்கிலணந்த ைருந்து நிறுவனம் (CSIR-IIIM), ரிதவர்ஸ் 

டிரொன்ஸ்கிரிப்தடஸ் - லூப் மீடிதயடட் ஐதசொததர்ைல் ஆம்ப்ளிபிதகஷன் (RT-LAMP) சொர்ந்த COVID-19 

தநொயறி கருவிலய தயொரிக்கும் முயற்சியில் ரிலலயன்ஸ் ததொழிற்துலையுடன் இலணந்துள்ளது. 

இதற்கொன புரிதல் ஒப்பந்தம் ஒன்றும் ததொழிலக ஆய்வுைன்ைம் - இந்திய ஒருங்கிலணந்த ைருந்து 

நிறுவனம், ஜம்மு ைற்றும் ரிலலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிதடட் இலடதய லகதயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 
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 தநொயொளிகளின் மூக்கு / ததொண்லடயிலிருந்து எடுக்கப்படும் ைொதிரிகளிலிருந்து தசய்யப்படும் 

நியூக்ளிக் அமிலம் சொர்ந்த தசொதலனதய COVID-19 RT-LAMP தசொதலனயொகும். இது ஒரு துரித, 

ைலிவு விலலயிலொன, துல்லியைொன தசொதலனயொகும். RT-LAMP சொர்ந்த COVID-19 அறிதசொதலனக் 

கருவியின் பொகங்கள் எளிதொகக் கிலடப்பதும், அதலன முழுவதும் இந்தியொவிதலதய தயொரிக்கலொம் 

என்பதுவும் இந்த அறிதசொதலனயின் சொதகைொகும். 

9. ‘அரக்கு தவளொண்லை’லய ஒரு விவசொய நடவடிக்லகயொக அறிவிப்பதற்கு முடிவு தசய்துள்ள ைொநில 

அல்லது யூனியன் பிரததச அரசு எது? 

அ. ெீகாா் 

ஆ. ெுதுச்மசாி 

இ. சத்தீஸ்கா்  

ஈ. ஒடிசா 

 ‘அரக்கு தவளொண்லை’லய ஒரு விவசொய நடவடிக்லகயொக அறிவித்தற்கொன ைொநில வனத்துலையின் 

முன்தைொழிவுக்கு, சத்தீஸ்கர் ைொநில முதலலைச்சர் அண்லையில் ஒப்புதல் அளித்தொர். இது, விலரவில் 

அலைச்சரலவயின் ஒப்புதலலப் தபைவுள்ளது. அரக்கு என்பது பல்தவறு விதைொன அரக்குப்பூச்சிகளொல் 

சுரக்கப்படும் பிசுபிசுப்பொன ஒரு திரவைொகும். நொட்டில் இதுதபொன்ை அரக்கு உற்பத்தி தசய்யும் முன்னணி 

ைொநிலங்களுள் சத்தீஸ்கரும் ஒன்தைன உள்ளது. இந்நடவடிக்லக, ‘அரக்கு தவளொண்’ தைற்தகொள்ளும் 

விவசொயிகளின் உற்பத்தித்திைலனயும் அவர்களுக்கொன கடன் கிலடப்லபயும் அதிகரிக்கும். 

10.நியூயொர்க் அறிவுசொர் தசொத்துச் சட்ட சங்கத்தின், ‘ஆண்டின் சிைந்த கண்டுபிடிப்பொளர் விருலத’ தவன்ை 

இந்திய-அதைரிக்கர் யொர்? 

அ. சிவா ஐயாத்துலர 

ஆ. இராஜீவ் மஜாஷி  

இ. தாமஸ் ஜஜாாியா 

ஈ. மது சுதன் 

 இந்திய அறிவியலொளர் இரொஜீவ் தஜொஷிக்கு, நியூயொர்க் அறிவுசொர் தசொத்துச் சட்ட சங்கம், “ஆண்டின் 

சிைந்த கண்டுபிடிப்பொளர் விருலத” வைங்கியுள்ளது. அவர் மும்லப IIT’இன் முன்னொள் ைொணவரொவொர். 

பிரஸ் டிரஸ்ட் ஆப் இந்தியொவின் கூற்றுப்படி, இவர், 250’க்கும் தைற்பட்ட புதிய கண்டுபிடிப்புக்கலள 

கண்டறிந்துள்ளொர். அலவயலனத்தும் கொப்புரிலை தபற்ைலவ. தற்தபொது நியூயொர்க்கில் உள்ள IBM 

தொம்சன் வொட்சன் ஆரொய்ச்சி லையத்தில் பணியொற்றி வருகிைொர். மின்னணு துலையில் அவரொற்றிய 

பங்களிப்பு ைற்றும் தசயற்லக நுண்ணறிவு (AI) திைன்கலள தைம்படுத்தியதற்கொக இந்த விருதுக்கு 

அவர் ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 
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