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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எத்தனை மாநிலங்களின் நீர் பகிர்வு ததாடர்பாை சர்ச்னசக்கு தீர்வுகாண, காவிரி நீர் மமலாண்னம 

ஆனணயம் அனமக்கப்பட்டது? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று 

இ. நான்கு  

ஈ. ஐந்து 

 தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, மகரளா மற்றும் புதுச்மசரி ஆகிய மாநிலங்ககளுக்கு இனடமய காவிரியாற்று 

நீனரப்பகிர்வது ததாடர்பாை சர்ச்னசக்கு தீர்வுகாண்பதற்காக, இந்திய அரசு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 

காவிரி நீர் மமலாண்னம ஆனணயத்னத அனமத்தது. 

 அண்னமயில், இதற்கு முன் நீர்வளம், ஆறுகள் மமம்பாடு மற்றும் கங்னக புத்துயிர்ப்பு அனமச்சகத்தின் 

கீழிருந்த இவ்வானணயம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஜல் சக்தி அனமச்சகத்தின்கீழ் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆனணயத்துடன், மகாதாவரி ஆறு மமலாண்னம வாரியம் & கிருஷ்ணா ஆறு மமலாண்னம 

வாரியம் ஆகியனவ ஜல் சக்தி அனமச்சகத்தின் நீர்வளம், ஆறுகள் மமம்பாடு & கங்னக புத்துயிர்ப்புத் 

துனையின்கீழ் தகாண்டுவரப்படுகின்ைை. 

2.மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவனல உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, 

அதிக எண்ணிக்னகயிலாமைாருக்கு மவனலவாய்ப்பு வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா 

இ. சத்தீஸ்ோ்  

ஈ. உத்தர பிரகதசம் 

 அதிகாரப்பூர்வ அறிக்னகயின்படி, மகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவனல உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் 

கீழ், முன்ைனுபவமற்ை ததாழிலாளர்களுக்கு மவனலவாய்ப்பு வழங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில், 

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. நாடு முழுவதும் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் பணிபுரியும் தமாத்தம் 

77.85 இலட்சம் ததாழிலாளர்களுள், 18.51 இலட்சம் ததாழிலாளர்கள் சத்தீஸ்கனரச் மசர்ந்தவர்களாவர். 

அது சுமார், 24% ஆகும். தமாத்த ததாழிலாளர்களின் எண்ணிக்னகயில் 14 சதவீதத்துடன் ராஜஸ்தான் 

இரண்டாவது இடத்திலும், 12 சதவீதத்துடன் உத்தர பிரமதசம் மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளது. 

3.எந்தப் பன்ைாட்டு அனமப்புக்கு, இந்தியாவின் அடுத்த நிரந்தர பிரதிநிதியாக T S திருமூர்த்தி அவர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ. உலே சுோதார அமமப்பு  ஆ. ஐே்ேிய நாடுேள் அமை  

இ. உணைு & கைளாண் அமமப்பு  ஈ. பன்னாட்டுத் ததாழிலாளா் அமமப்பு 
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 மூத்த இந்திய தவளியுைவு மசனவனய அதிகாரியாை T S திருமூர்த்தி, ஐக்கிய நாடுகள் அனவயின் 

அடுத்த தூதராக அல்லது இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தற்மபாது, 

தவளியுைவு அனமச்சகத்தில் தசயலராக (தபாருளாதார உைவுகள்) பணியாற்றிவருகிைார். இம்மாதத்தில் 

பணி ஓய்வுதபைவுள்ள னசயத் அக்பருதீனுக்கு பதிலாக அவர் இந்தப் தபாறுப்னப ஏற்கவுள்ளார். இந்த 

நியமைத்திற்கு முன்ைதாக, T S திருமூர்த்தி அவர்கள், இந்தியாவின் தவளிவிவகாரங்கள் ததாடர்பாை 

பல்மவறு பதவிகனள வகித்துள்ளார். 

4. NIP ததாடர்பாை பணிக்குழு, சமீபத்தில், தைது அறிக்னகனய மத்திய நிதி அனமச்சரிடம் சமர்ப்பித்தது. 

NIP’இல் ‘I’ என்பது எனதக் குறிக்கிைது? 

அ. முதலீடு 

ஆ. உட்ேட்டமமப்பு  

இ. ததாழிற்துமற 

ஈ. தன்னாட்சி 

 மதசிய உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழு (NIP) 2019-25 காலக்கட்டத்துக்காை தைது 

இறுதி அறிக்னகனய, மத்திய நிதி மற்றும் தபருநிறுவை விவகாரங்கள் துனை அனமச்சர் நிர்மலா 

சீதாராமனிடம், புது தில்லியில் வழங்கியது. இந்தப் பணிக்குழுவின் 2019-2025 காலகட்டத்துக்காை 

சுருக்க அறிக்னகனய நிதியனமச்சர் கடந்த 2019 டிச.31 அன்று தவளியிட்டார். நாட்டில் அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டங்களில் `100 இலட்சம் மகாடி தசலவிடப்படும் என்று 

2019-20 பட்தஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 மதசிய உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழுனவ உருவாக்குவதற்கு, `100 மகாடி மதிப்புக்கும் 

மமற்பட்ட அனைத்து தபரிய திட்டங்களும் (கிரீன்பீல்டு அல்லது பிரவுன்பீல்டு, அமல்நினலயில் உள்ள 

அல்லது திட்டமிடல் நினலயில் உள்ள) மசர்க்கப்பட்டுள்ளை. 2020-25 நிதியாண்டு காலகட்டத்தில் 

`111 இலட்சம் மகாடி மதிப்பில் முதலீடுகனள தசய்யக்கூடிய கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுத்திட்டங்கள் மதசிய 

உட்கட்டனமப்பு மமம்பாட்டுக்காை பணிக்குழுவின் இறுதி அறிக்னகயில் முன்னவக்கப்பட்டுள்ளை. 

5. International Budget Partnership (IBP) நடத்திய ஒளிவுமனைவில்லா வரவுதசலவுத் திட்ட ஆய்வின்படி, 

வரவுதசலவுத் திட்டத்தில் தவளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் தபாறுப்புக்கூைல் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் 

இந்தியாவின் தரநினல என்ை? 

அ. 53  

ஆ. 62 

இ. 82 

ஈ. 98 

 International Budget Partnership (IBP) நடத்திய ஒளிவுமனைவில்லா வரவுதசலவுத்திட்ட ஆய்வினை 

சமீபத்தில் தவளியிட்டது. இது, வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் தவளிப்பனடத்தன்னமயின் அளனவ 0-100 

என்ை அளவில் மதிப்பிடுகிைது. 87 மதிப்தபண்களுடன் நியூசிலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தப் 
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பட்டியலில், வரவுதசலவுத்திட்டத்தில் தவளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் தபாறுப்புக்கூைல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பனடயில் 117 நாடுகளுள் இந்தியா 53ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 இது, இந்தியாவின் மத்திய வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் தசயல்முனைக்கு 49/100 மதிப்தபண்கனள 

வழங்கியுள்ளது. அமதமவனள, உலகளாவிய சராசரி 45 என்ை அளவில் உள்ளது. இந்த ஆய்வறிக்னக, 

சட்டமன்ை உறுப்பிைர்கள் மற்றும் தபாதுமக்களால் விவாதிக்கப்படக்கூடிய வரவு தசலவுத்திட்டத்துக்கு 

முந்னதய ஓர் அறிக்னகனய தவளியிட மவண்டும் எைக் கூறுகிைது. 

6. “மகாவில்பட்டி கடனல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மகாவில்பட்டி அனமந்துள்ள 

மாவட்டம் எது? 

அ. திருதநல்கைலி 

ஆ. துூத்துே்குடி  

இ. ததன்ோசி 

ஈ. இராமநாதபுரம் 

 தூத்துக்குடி மாவட்டம், “மகாவில்பட்டி கடனல மிட்டாய்”க்கு புவிசார் குறியீடு (GI) வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

புவிசார் குறியீடுகளின் துனணப் பதிவாளர் இதனை அறிவித்தார். மகாவில்பட்டி மற்றும் தூத்துக்குடி 

மாவட்டத்தின் பல்மவறு பகுதிகளில் தவல்லப்பாகுடன் மவர்க்கடனலனயச்மசர்த்து, “கடனல மிட்டாய்” 

தயாரிக்கப்படுகிைது. நீண்டகாலம் தகடாமலிருக்கும் ஆற்ைல் தபற்றுள்ளதால், இதனை மபரளவில் 

தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யலாம். மமலும், புவிசார் குறியீடு தபற்றுள்ளதால் இந்த இனிப்புவனக, 

மதசிய அளவிலும் பன்ைாட்டளவிலும் வாடிக்னகயாளர்கனள மபரளவில் ஈர்க்கும். 

7. “வங்கித்திட்டங்கள், எண்ணங்கள், புத்தாக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி வனலதளம்” என்ைதவான்ை 

ததாடங்கியுள்ள மத்திய அனமச்சகம் எது? 

அ. சுோதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சேம் 

ஆ. MSME அமமச்சேம்  

இ. மனிதைள கமம்பாட்டு அமமச்சேம் 

ஈ. அறிைியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சேம் 

 மத்திய சானலப் மபாக்குவரத்து, தநடுஞ்சானல, சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவைங்கள் அனமச்சராை நிதின் 

கட்கரி, காதணாளிமூலம் “வங்கித்திட்டங்கள், மயாசனைகள், புத்தாக்கம் & ஆராய்ச்சி வனலதளத்னத” 

ததாடங்கினவத்தார். இவ்வனலதளம்மூலம் மத்திய, மாநில, யூனியன் பிரமதச அரசுகளின் அனைத்துத் 

திட்டங்கனளயும் அணுகவியலும். 

 இந்தத் துனையின் மயாசனைகள், புதிய எண்ணங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகனளப்பதிமவற்ை இதில் 

இடமுள்ளது. மயாசனைகனளத் ததரிவிப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், அதனை மதிப்பிட்டு தரக்குறியீடு 

வழங்கக்கூடிய தனித்துவமாை அம்சங்கள் இத்தளத்தில் உள்ளை. கூட்டு முதலீடு, அந்நிய பங்குதாரர் 

-கனளயும் இந்த வனலதளம் ஊக்குவிக்கும். 
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8.தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் மதர்வுவாரியத்தின் அடுத்த தனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. அமிதாப் ோந்த் 

ஆ. இராஜீை் குமாா்  

இ. M S சாஹூ 

ஈ. நிருகபந்திர மிஸ்ரா 

 முன்ைாள் நிதித்துனை தசயலாளர் இராஜீவ் குமார், அண்னமயில், தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் மதர்வு 

வாரியத்தின் தனலவராக 3 ஆண்டு காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டார். இவருக்கு முன்ைர் இப்பதவியில் 

இருந்த, அண்னமயில் குடியரசுத்தனலவர் இராம் நாத் மகாவிந்தின் தசயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட 

கபில் மதவ் திரிபாதிக்கு பதிலாக இராஜீவ் குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தபாதுத்துனை நிறுவைங்கள் 

மதர்வு வாரியம் என்பது மத்திய அரசுத்துனை நிறுவைங்களில் உயர் நிர்வாகப் பதவிகனள நியமிப்பது 

குறித்து அரசாங்கத்திற்கு ஆமலாசனை வழங்குவதற்காக பணியாளர், தபாதுமக்கள் குனைதீர் மற்றும் 

ஓய்வூதிய அனமச்சகத்தின்கீழ் இந்திய அரசால் அனமக்கப்பட்ட உயரதிகாரம் தபற்ை ஓர் அனமப்பாகும். 

9.ஆந்திர மாநில அரசு ததாடங்கியுள்ள, “ஜகைண்ணா வித்யா தீமவைா” திட்டத்தின் மநாக்கம் என்ை? 

அ. ேல்லூாிே் ேட்டணத்மத 100% திருப்பியளித்தல்  

ஆ. பள்ளிேளின் உட்ேட்டமமப்மப கமம்படுத்துதல் 

இ. சிறுமிேளுே்கு இலைச ேல்ைி 

ஈ. பள்ளிேளில் மதிய உணைு 

 தபாறியியல் உட்பட உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் கல்விக்கட்டணங்கள் 100% திருப்பியளிக்கும் 

“ஜகைண்ணா வித்யா தீமவைா” என்னும் திட்டத்னத ஆந்திரப் பிரமதச மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதற்காக `4,000 மகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முந்னதய அரசு தசயல்பட்ட காலத்தில் மிச்சமிருந்த 

ததானகனய வழங்குவதற்காக `1,880 மகாடி நிதியும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்மூலம், 

அம்மாநிலத்னதச் சார்ந்த பதிைான்கு லட்சம் கல்லூரி மாணாக்கர் பயனுறுவர். திருப்பிச்தசலுத்தப்படும் 

ததானகயாைது இக்கல்வியாண்டிலிருந்து 4 தவனணகளில், மாணாக்கரின் தாய்மார்களின் வங்கிக் 

கணக்குகளில் மநரடியாக வரவுனவக்கப்படும். 

10.ஜான்-ஜார்ஜ் நூவர் என்பவர் ஆண்டுமதாறும் ஏப்ரல் மாதத்தில் தகாண்டாடப்படும் எந்தச் சிைப்பு 

நாளுடன் ததாடர்புனடயவராவார்? 

அ. உலே நலைாழ்ைு நாள் 

ஆ. உலே பமடப்பாற்றல் மற்றும் புத்தாே்ே நாள் 

இ. உலே நடன நாள்  

ஈ. உலே நுூல் மற்றும் பதிப்புாிமம நாள் 
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 நடைக்கனலஞர்களின் மசனவனய தகௌரவிக்கும் தபாருட்டு UNESCO, சர்வமதச நடை கவுன்சிலுடன் 

இனணந்து உலக நடை நானள ஏப்.29ஆம் மததி தகாண்டாடி வருகிைது. இது, நடைக்கனலஞர் ஜான் 

ஜார்ஜ் நூவர் (Jean-Georges Noverre) என்பவரின் பிைந்தநாளாகும். 

 பிதரஞ்சு நடைக்கனலஞராை இவர் பாமல நடைக்கனலயில் சிைந்து விளங்கியவர். மக்களினடமய 

நடைத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்னவ அதிகரிக்கச்தசய்வதுடன் ஒவ்தவாரு நாடுகளிலும் 

உள்ள நடைத்திற்குரிய முக்கியத்துவத்னத அறிந்துதகாள்வதற்கும் இந்நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

இந்தச் சிைப்பு நானள பன்ைாட்டு நாடக நிறுவைத்தின் நடைக்குழுமம் உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்மவார் 

ஆண்டும் ஒரு சிைந்த நடைக்கனலஞனர இக்குழுமம் மதர்ந்து, அவரின் தசய்தினய இவ்வுலகுக்கு 

கூறுகிைது. இந்த ஆண்டுக்காை கருத்னத, ததன்ைாப்பிரிக்கானவச் மசர்ந்த நடைக் கனலஞராை 

கிரிமகாரி வுயானி மாமகாமா வழங்கியுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தேசிய அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்ப தேொடர்பு கவுன்சில் தேொடங்கிய COVID-19 த ொய்த்தேொற்றை 

றமயமொகக்தகொண்ட உடல் லம் மற்றும் இடர் தேொடர்பு குறித்ே திட்டத்தின் தபயர் என்ன? 

அ. யாத்ரா 

ஆ. யாஷ்  

இ. யக்னா 

ஈ. வருண் 

 அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்பத் துறையின்கீழ் தெயல்படும் தேசிய அறிவியல் மற்றும் தேொழில்நுட்ப 

தேொடர்பு கவுன்சிலொனது உடல் லம் மற்றும் இடர் தேொடர்பு குறித்ே ஒரு திட்டத்றே, ‘Year of 

Awareness on Science and Health’ என்ை தபயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ேத் திட்டம், உடல் லம் 

குறித்ே  டவடிக்றககறள ஊக்குவிப்பதும், மக்களிறடதய அறிவியல் மனநிறலறயயும்  லவொழ்வு 

 னறவயும் ஊக்குவிப்பறே த ொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. COVID-19 த ொய்த்தேொற்றைச் ெமொளிக்க 

ெமுேொயத்றே சித்ேப்படுத்துவேற்கொன தீர்வுகறள வளர்ப்பதில் கல்வி, ஆரொய்ச்சி, ஊடகங்கள் மற்றும் 

ேன்னொர்வ அறமப்புகறள ஈடுபடுத்ேவும் இந்ேத் திட்டம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

2.ெமீபத்தில் அரெொங்கத்ேொல் தேொடங்கப்பட்ட, “திட்ட கண்கொணிப்புப் பிரிவு” என்பது எந்ேத் தேொழிலுடன் 

தேொடர்புறடயது? 

அ. வவதியியல் ததாழிற்துறற 

ஆ. உணவு பதப்படுத்தும் ததாழிற்துறற 

இ. நிலக்காி ததாழிற்துறற  

ஈ. தானியங்கு ததாழிற்துறற 

 நிலக்கரி சுரங்கங்களில் பணிகறள தேொடங்குவேற்கு மத்திய & மொநில அரசு அதிகொரிகளிடமிருந்து 

தேறவயொன பல்தவறு அனுமதிகறளப்தபை,  டுவணரசு, அண்றமயில், “திட்ட கண்கொணிப்புப் பிரிவு” 

என்ைதவொன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ே முடிவு, நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடு தபற்தைொருக்கு 

அவர்களது சுரங்கப்பணிகறள ெரியொன த ரத்தில் தேொடங்குவேற்கொன ஒப்புேல்கறளப்தபை உேவும். 

இேன்மூலம், இந்தியொவில் வணிகம் தமற்தகொள்வது எளிறமயொக்கப்படும். இது,  ொட்டில் நிலக்கரி 

உற்பத்திறய தமம்படுத்தும் என்றும் எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது. 

3.இந்திய ரிெர்வ் வங்கி, அண்றமயில் ேனது SLF-MF திட்டத்தின்கீழொன பயன்கறள நீட்டித்ேது. இந்ேத் 

திட்டத்தில் ‘MF’ என்பது எறேக்குறிக்கிைது? 

அ. Micro Finance 

ஆ. Mutual Funds  

இ. Micro Funds 

ஈ. Multiple Finance 
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 பரஸ்பர நிதியங்கள் மீேொன பணப்புழக்கத்றே அதிகரிப்பேற்கொக இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ̀ 50,000 தகொடி 

கடனுேவிறய அறிவித்துள்ளது. பிரபல நிறுவனமொன பிரொங்க்ளின் தடம்பிள்டன், கடந்ே மொர்ச் மொே 

இறுதியில், கிட்டத்ேட்ட 50% வறர வீழ்ச்சிகண்டது. தேொடர் ெரிறவ அடுத்து, இந்நிறுவனம் ேனது 6 

கடன் திட்டங்கறள நிறுத்துவேொக அறிவித்ேது. 

 இறேயடுத்து, தபொருளொேொர வல்லு ர்களின் தகொரிக்றகக்கு ஏற்ப, இந்திய ரிெர்வ் வங்கி பரஸ்பர நிதி 

நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கத்றே அதிகரிப்பேற்கொக `50,000 தகொடி கடனுேவி அளிக்கும், “Special 

Liquidity Facility for Mutual Funds (SLF-MF) திட்டத்றே அறிவித்துள்ளது. பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் 

தேொடர்ந்து தெயல்படுவேற்கு இந்ே நிதி தபரிதும் உேவும் என்று கூைப்படுகிைது. 

4.எந்ே  ொடு, ேனது “Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity (PAHAL)” திட்டத்தின் 

மூலம், இந்தியொவுக்கு $3 மில்லியன் டொலர் நிதியுேவி வழங்குவேொக அறிவித்துள்ளது? 

அ. ஐக்கிய வபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்  

இ. தொ்மனி 

ஈ. ெப்பான் 

 ‘Partnership for Affordable Healthcare Access and Longevity (PAHAL)’ என்பது அதமரிக்கொவின் USAID 

மற்றும் புது தில்லிறயச் ெொர்ந்ே IPE குதளொபல் நிறுவனத்திற்கும் இறடயிலொன ஒரு கூட்டு திட்டமொகும். 

COVID-19 த ொய்த்தேொற்றின் பரவறலக் றகயொள்வேற்கொக ஏற்கனதவ $5.9 மில்லியன் அதமரிக்க 

டொலர்கறள அதமரிக்கொ இந்தியொவுக்கு வழங்கியுள்ளது. ேற்தபொது அேதனொடு தெர்த்து $3 மில்லியன் 

டொலர் நிதியுேவிறய கூடுேலொக வழங்குவேொக அதமரிக்கொ அறிவித்துள்ளது. PAHAL திட்டத்தின்மூலம், 

பிரேொன் மந்திரி ஜன் ஆதரொக்கிய திட்டத்தின்கீழ்வரும் ஏறழகளுக்கும் மருத்துவ உேவி கிறடக்கும். 

5. 1960 தம 1 முேல்  றடமுறைக்குவந்ே மும்றப மறுசீரறமப்புச் ெட்டத்தின் விறளவொக மகொரொஷ்டிர 

மொநிலத்துடன் இறணந்து உருவொக்கப்பட்ட மற்தைொரு மொநிலம் எது? 

அ. மத்திய பிரவதசம் 

ஆ. குெராத்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. வகாவா 

 1960ஆம் ஆண்டு தம 1 முேல்  றடமுறைக்குவந்ே மும்றப மறுசீரறமப்புச் ெட்டம், அப்தபொறேய பம்பொய் 

மொகொணத்றே தமொழியின் அடிப்பறடயில் மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் குஜரொத் என இரண்டு ேனித்ேனி 

மொநிலங்களொகப் பிரித்ேது. மரொத்தி மற்றும் தகொங்கனி தபசும் மக்கள் மகொரொஷ்டிரொவின் ஒருபகுதியொக 

மொறினர், அதேதவறளயில் குஜரொத்தி மற்றும் கச்சி தமொழி தபசுபவர்கள் குஜரொத்தின் ஒருபகுதியொக 

மொறினர். ஆறகயொல், ஒவ்தவொர் ஆண்டும் மகொரொஷ்டிரொ மற்றும் குஜரொத்தின் மொநிலம் உருவொன 

 ொளொக தம 1 தகொண்டொடப்படுகிைது. 
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6.அேொனு ெக்ரவர்த்தியின் பணிமூப்பு ஓய்றவ அடுத்து, அடுத்ே தபொருளொேொர விவகொரச் தெயலொளரொக 

அண்றமயில் தபொறுப்தபற்றுக்தகொண்டவர் யொர்? 

அ. இராவெஷ் வா்மா 

ஆ. தருண் பொெ்  

இ. பிாீத்தி சுதன் 

ஈ. அரவிந்த்குமாா் சா்மா 

 தபொருளொேொர விவகொரங்கள் துறைச்தெயலரொக இருந்ே அேொனு ெக்ரவர்த்தி ஏப்ரல் 30ஆம் தேதியுடன் 

ஓய்வுதபற்ைறே அடுத்து, புதிய தெயலரொக ேருண் பஜொஜ் தபொறுப்தபற்றுக்தகொண்டுள்ளொர். 1988ஆம் 

ஆண்டு இ.ஆ.ப பிரிறவச்தெர்ந்ே ேருண் பஜொஜ், இேற்கு முன்பு கடந்ே 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து பிரேமர் 

அலுவலகத்தில் கூடுேல் தெயலரொகப் பணியொற்றினொர். அேற்குமுன் நிதியறமச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கும் 

தபொருளொேொர விவகொரங்கள் துறையின் இறணச்தெயலரொக பணியொற்றினொர். ேவிர, நிதிச்தெறவகள் 

துறையில் இறணச்தெயலர், இயக்கு ொர் ஆகிய பேவிகறளயும் அவர் வகித்துள்ளொர். 

7.இந்திய தபொருளொேொர கண்கொணிப்பு றமயம்  டத்திய ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, 2020 ஏப்ரலில் 

அதிக தவறலயின்றம விகிேத்றே பதிவுதெய்ே மொநிலம் எது? 

அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. வகரளா 

இ. ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ. பீகாா் 

 இந்திய தபொருளொேொர கண்கொணிக்கும் றமயம்  டத்திய ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, இந்தியொவின் 

தவறலயின்றம விகிேம் 14.8 ெேவீே புள்ளிகள் அதிகரித்து 2020 ஏப்ரல் மொேத்தில் 23.5 ெேவீேமொக 

உயர்ந்துள்ளது. மிகப்தபரிய மொநிலங்களில் ேமிழ் ொடு, 49.8 ெேவீேத்துடன்  டப்பொண்டு ஏப்ரலில் அதிக 

தவறலயின்றம விகிேத்றே பதிவுதெய்துள்ளது. இந்ே விகிேம்,  டப்பொண்டு மொர்ச்சில் 6.3 ெேவீேமொக 

இருந்ேது. ேமிழ் ொட்றட அடுத்து ஜொர்கண்ட் மற்றும் பீகொர் ஆகிய மொநிலங்கள் உள்ளன. அதேதவறள, 

பஞ்ெொப், ெத்தீஸ்கர் மற்றும் தேலுங்கொனொவில் இந்ே விகிேம் மிகக்குறைந்ே அளதவ கொணப்படுகிைது. 

8.தபொது முடக்கத்தின்தபொது, இரயில்தவ அறமச்சினொல் இயக்கப்படும் சிைப்பு ஷ்ரொமிக் இரயில்கள்மூலம், 

புலம்தபயர்ந்ே தேொழிலொளர்கறள அறழத்துவந்ே முேல் மொநிலம் எது? 

அ. ொா்க்கண்ட்  

ஆ. வகரளா 

இ. உத்தரபிரவதசம் 

ஈ. இராெஸ்தான் 

  ொடு முழுவதும் பல்தவறு மொநிலங்களில் சிக்கித்ேவிக்கும் தேொழிலொளர்கள் மற்றும் மொணவர்கறள 

அவர்களது தெொந்ே மொநிலங்களுக்கு அறழத்துவருவேற்கொக இந்திய இரயில்தவ, “சிைப்பு ஷ்ரொமிக் 

இரயில்”கறள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேலுங்கொனொவிலிருந்து இரொஞ்சிக்கு புைப்பட்ட முேல் ஷ்ரொமிக் 
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இரயில்மூலம், புலம்தபயர்ந்ே தேொழிலொளர்கறள அவர்களது தெொந்ே மொநிலங்களுக்கு அறழத்துவந்ே 

முேல் மொநிலமொக ஜொர்க்கண்ட் திகழ்கிைது. ெமீபத்தில், தகரள மொநிலத்திலிருந்து 1,200 புலம்தபயர்ந்ே 

தேொழிலொளர்கறள ஏற்றிக்தகொண்டு மற்தைொரு சிைப்பு இரயில் ஒடிெொவின் புவதனசுவருக்கு புைப்பட்டது. 

9. COVID-19 தபரும் பரவலுக்கு இறடதய, எந்ே மொநில / யூனியன் பிரதேெத்தின் ெட்டமன்ை தமலறவத் 

தேர்ேல்கறள  டத்துவேற்கு இந்திய தேர்ேல் ஆறணயம் அனுமதி அளித்துள்ளது? 

அ. ொா்க்கண்ட் 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. மத்திய பிரவதசம் 

ஈ. ெம்மு & காஷ்மீா் 

 மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள ெட்டமன்ை தமலறவக்கொன தேர்ேல்கறள  டத்துவேற்கு இந்திய தேர்ேல் 

ஆறணயம் ெமீபத்தில் அனுமதி வழங்கியது. முேலறமச்ெர் உத்ேவ் ேொக்கதர மொநில ெட்டமன்ைத்தின் 

ஈரறவகளிலும் உறுப்பினரொக இல்றல. ஆயினும் அவர், தம 27ஆம் தேதிக்கு முன்னேொக ஏதேனும் 

ஒரு அறவக்கு தேர்ந்தேடுக்கப்படதவண்டும். கொலக்தகடுவொன தம 27’க்கு முன்னேொக தேர்ேல்கறள 

 டத்ே இந்திய தேர்ேல் ஆறணயம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்ே ஒன்பது இடங்களுக்கொன தேர்ேல் 

தெயல்முறை, COVID-19 தேொற்றுத ொறயக் கருத்தில் தகொண்டு நிறுத்ேப்பட்டிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

10.மணிப்பூறரச் ெொர்ந்ே ேங்ஜம் ேபொலி சிங் என்பவருக்கு, ‘Order of Rising Sun’ வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

விருறே நிறுவிய  ொடு எது? 

அ. ஐக்கிய இராச்சியம் 

ஆ. ெப்பான்  

இ. சவூதி அவரபியா 

ஈ. தொ்மனி 

 மணிப்பூறரச் ெொர்ந்ே மருத்துவரும், மணிப்பூர் சுற்றுலொ மன்ைத்தின் நிறுவனருமொன ேங்ஜம் ேபொலி 

சிங்குக்கு, ஜப்பொன், ‘Order of Rising Sun – Gold and Silver Rays’ விருறே வழங்கியுள்ளது. இந்தியொவில் 

ஜப்பொறனப்பற்றி  ன்கு புரிந்துதகொள்ள உேவியேற்கும், இரு ொடுகளுக்கும் இறடயிலொன உைவுகறள 

ஆழப்படுத்தியேற்குமொக அவர் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டொர். இந்ே விருறே ஜப்பொனிய தபரரெர் மீஜி 1875’இல் 

நிறுவினொர். ஜப்பொனிய கலொெொரம், சூழல் பொதுகொப்பு மற்றும் பன்னொட்டு உைவுகறள தமம்படுத்துவதில் 

பங்களிக்கும் ேனி பர்களுக்கு இந்ே விருது வழங்கப்படுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உழவர்களை விநிய ோகச் சங்கிலியுடன் இளைப்பதற்கோக அறிவி ல் மற்றும் ததோழிற்துளை ஆரோய்ச்சி 

கழகம் (CSIR) ததோடங்கியுள்ை திைன்யபசி தச லியின் தப ர் என்ன? 

அ. கிசான் ரத் 

ஆ. கிசான் சபா  

இ. கிசான் சுரக்ஷா 

ஈ. கிசன் சம்ாிதி 

 புது தில்லியில் உள்ை அறிவி ல் மற்றும் ததோழிற்துளை ஆரோய்ச்சி கழகத்தின் (CSIR) மத்தி  சோளை 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனம், ‘கிசோன் சபோ’ தச லிள  உருவோக்கியுள்ைது. விநிய ோகச் சங்கிலி மற்றும் சரக்குப் 

யபோக்குவரத்து யமைோண்ளம முளையுடன் விவசோயிகளை இளைப்பதற்கு இந்தச்தச லி உதவுகிைது. 

உழவர்கள், யபோக்குவரத்து நிறுவனங்கள், யசளவ வழங்குயவோர் பூச்சி மருந்துகள், விற்பளன ோைர், 

பதனக்கிடங்கு மற்றும் யசமிப்புக்கிடங்கு உரிளம ோைர்கள், மண்டி விற்பளன ோைர்கள், நுகர்யவோர் 

தபரி  சில்ைளர விற்பளன களடகள், மின்னணு வணிக அங்கோடிகள், நிறுவன வோங்குயவோர் மற்றும் 

சம்பந்தப்பட்ட இதர நிறுவனங்களை இந்தச் தச லி இளைக்கிைது. 

2. 2020 யம மோத நிைவரப்படி, எத்தளன மோநிைங்கள், “ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்ளட’ திட்டத்தில் 

இளைந்துள்ைன? 

அ. 5 

ஆ. 8 

இ. 10 

ஈ. 17  

 “ஒயர நோடு, ஒயர குடும்ப அட்ளட” என்ை திட்டத்தில் உத்தர பிரயதசம், பீகோர், பஞ்சோப், ஹிமோச்சைப 

பிரயதசம், தோத்ரோ நகர் ஹயவலி மற்றும் டோமன், ளடயூ என யமலும் ஐந்து மோநிைங்கள் / யூனி ன் 

பிரயதசங்கள் யசருவதற்கு மத்தி  நுகர்யவோர் விவகோரங்கள், உைவு மற்றும் தபோது விநிய ோகத் 

துளை அளமச்சர் இரோம்விைோஸ் பஸ்வோன் ஒப்புதல் அளித்துள்ைோர். 

 இந்தத்திட்டத்தில் யசருவதற்கு ஆந்திர பிரயதசம், யகோவோ, குஜரோத், ஹரி ோனோ, ஜோர்க்கண்ட், யகரைோ, 

கர்நோடகோ, மத்தி  பிரயதசம், மகோரோஷ்டிரோ, இரோஜஸ்தோன், ததைங்கோனோ, திரிபுரோ ஆகி  பன்னிரண்டு 

மோநிைங்கள் ஏற்கனயவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைன. யதசி  அைவில் / மோநிைங்களுக்கு இளடயில் குடும்ப 

அட்ளடகளைப் ப ன்படுத்திக்தகோள்ளும் திட்டத்தில், 17 மோநிைங்கள் / யூனி ன் பிரயதசங்களைச் 

யசர்ந்த சுமோர் 60 யகோடி யதசி  உைவுப்போதுகோப்புத் திட்டப்ப னோளிகளுக்கு உதவிகரமோக இருக்கும். 

தற்யபோது ப ன்படுத்தும் குடும்ப அட்ளடயின்மூைம் இந்த 17 மோநிைங்கள் / யூனி ன் பிரயதசங்களில் 

வழங்கப்படும் உைவு தோனி ங்களை எந்த நி ோ விளைக்களடயிலும் அவர்கைோல் வோங்கவி லும். 
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3. ‘போரத் சந்ளத’ என்னும் யதசி  மின்னணு வணிகச்சந்ளதள  ததோடங்கவுள்ை இந்தி  கூட்டளமப்பு 

எது? 

அ. இந்திய ததாழில்துறை கூட்டறமப்பு (CII) 

ஆ. அகில இந்திய வா்த்தகா்கள் கூட்டறமப்பு (CAIT)   

இ. இந்திய வா்த்தக மை்றும் ததாழில்துறை சங்கங்கள் கூட்டறமப்பு (FICCI) 

ஈ. ததசிய தமன்தபாருள் மை்றும் தசறவ நிறுவனங்கள் சங்கம் (NASSCOM) 

 அகிை இந்தி  வர்த்தகர்கள் கூட்டளமப்போனது (CAIT) சமீபத்தில், ‘BharatMarket’ என்னும் ஒரு யதசி  

மின்னணு  வணிகச்சந்ளதள  ததோடங்கப்யபோவதோக அறிவித்தது. உற்பத்தி ோைர்களிடம் ததோடங்கி 

களடநிளை நுகர்யவோர் வளர யபோக்குவரத்து வசதி மற்றும் விநிய ோகச் சங்கிலிகளில் யசளவகளை 

வழங்கப்தபறும் ததோழில்நுட்ப பங்கோளிகளுடன் இளைந்து, அளனத்து சில்ைளை வர்த்தகர்களையும் 

சந்ளதயுடன் இளைப்பளத இந்தத் தைம் யநோக்கமோகக்தகோண்டுள்ைது. 

4.ததோழில்ம மோக்கல் சகோப்தத்தின்யபோது, ததோழிைதிபர்களின் உளழப்புச்சுரண்டலுக்கு எதிரோக கிைர்ச்சி 

தசய்யதோர் எந்நோட்டினர்? 

அ. ஐக்கிய தபரரசு 

ஆ. ஐக்கிய அதமாிக்க நாடுகள்  

இ. தொ்மனி 

ஈ. ெப்பான் 

 ததோழில்ம மோக்கல் சகோப்தத்தின்யபோது, ஐக்கி  அதமரிக்க நோடுகளின் ததோழிைோைர்கள், உளழப்புச் 

சுரண்டளை யமற்தகோண்ட முதைோளி வர்க்கத்தினருக்கு எதிரோக ஒன்ைோக கிைர்ந்ததழுந்தனர். 

நி ோ மோன ஊதி ம், யவளைக்கு இளடய  இளடயவளை மற்றும் ஊதி த்துடன் கூடி  விடுப்பு 

ஆகிவற்ளை அவர்கள் யகோரினர். 1886 யம 1 அன்று நடந்த இக்கிைர்ச்சி, யம தின தகோண்டோட்டத்திற்கு 

வழிவகுத்தது. பன்னோட்டு ததோழிைோைர் நோள் என்றும் அளழக்கப்படும் யம தினம் யம 1 அன்று உைகம் 

முழுவதும் தகோண்டோடப்படுகிைது. இந்தி ோவில், முதல் யம தினம், 1923 யம 1 அன்று தசன்ளனயில் 

உள்ை ஹிந்துஸ்தோனின் ததோழிைோைர் கிசோன் கட்சி ோல் தகோண்டோடப்பட்டது. 

5.இளையுதிர்கோைம் மற்றும் வசந்த கோைத்தில் என ஆண்டுக்கு இருமுளை தகோண்டோடப்படுகிை எந்தச் 

சிைப்பு நோள், யம 2 அன்று தகோண்டோடப்படுகிைது? 

அ. பன்னாட்டு விண்தவளி விழிப்புணா்வு நாள் 

ஆ. பன்னாட்டு வானியல் நாள்  

இ. பன்னாட்டு புவி நாள் 

ஈ. பன்னாட்டு இயை்றக நாள் 

 பன்னோட்டு வோனி ல் நோைோனது ஆண்டுக்கு இரண்டு முளை, இளையுதிர் மற்றும் வசந்த கோைத்தில் 

தகோண்டோடப்படுகிைது. நடப்போண்டு வோனி ல் நோள், யம 2 & தசப்.26 அன்று தகோண்டோடப்படுகிைது.  
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 வடக்கு கலியபோர்னி ோ வோனி ல் சங்கத்தின் தளைவர், கடந்த 1973ஆம் ஆண்டில் முதல் வோனி ல் 

நோள் தகோண்டோட்டத்ளத ஏற்போடுதசய்திருந்தோர். யபரண்டம் குறித்தும் வோனி ல் துளைள ப்பற்றியும் 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்துவயத இந்த நோளைக்தகோண்டோடுவதன் யநோக்கமோகும். 

6. “Prof. B. B. Lal-India Rediscovered” நூலின் நூற்ைோண்டு பதிப்பு, மின்னூல் வடிவில் தவளியிடப்பட்டது. 

யபரோசிரி ர் B.B. ைோல் ததோடர்புளட  துளை எது? 

அ. ததாை்றுதநாயியல் 

ஆ. ததால்லியல்  

இ. அைிவியல் ஆராய்ச்சி 

ஈ. இலக்கியம் 

 மோதபரும் ததோல்லி ல் ஆய்வோைர் யபரோசிரி ர் B.B ைோல் அவர்களின் நூற்ைோண்ளடத ோட்டி, “Prof. B. 

B. Lal-India Rediscovered” என்ை தளைப்பிைோன மின்னூளை புது தில்லியில் மத்தி  கைோசோரத்துளை 

அளமச்சர் பிரகைோத் சிங் பயடல் தவளியிட்டோர். இந்தப் புத்தகத்ளத யபரோசிரி ர் B. B ைோல் நூற்ைோண்டுக் 

தகோண்டோட்டத்துக்கோன ஏற்போட்டுக் குழுவுடன் இளைந்து நூற்ைோண்டு சிைப்புப் பதிப்போக மத்தி  

கைோசோரத்துளை அளமச்சகம் த ோரித்துள்ைது. ததோல்லி ல் துளைக்கு அவரோற்றி  ஈடிளை ற்ை 

பங்களிப்புக்கோக கைோசோரத்துளை அளிக்கும் அஞ்சலி ோக இந்நூல் அளமந்துள்ைது. 

7. COVID-19 யநோய்த்ததோற்றுக்கு மத்தியில் நடந்த அவசரநிளை தமய்நிகர் G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர 

அளமச்சர்கள் கூட்டத்தில் இந்தி ோளவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வர்  ோர்? 

அ. பியூஷ் தகாயல் 

ஆ. நிா்மலா சீதாராமன் 

இ. இரவிசங்கா் பிரசாத்  

ஈ. பிரகாஷ் ெவதடகா் 

 COVID-19 தபருந்ததோற்று ஏற்படுத்தியுள்ை சவோல்கள் குறித்து விவோதிப்பதற்கோகவும் டிஜிட்டல் ததோழில் 

நுட்பங்களை ப ன்படுத்தி பன்னோட்டைவில் ஒருங்கிளைந்த மு ற்சிகள் எடுப்பது குறித்து 

ஆயைோசிப்பதற்கோகவும் அவசரநிளை தமய்நிகர் G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர அளமச்சகர்களின் கூட்டம் 

நளடதபற்ைது. இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தி ோவின் பிரதிநிதி ோக மத்தி  சட்டம் மற்றும் நீதி, ததோடர்பி ல் 

மற்றும் மின்னணுவி ல், தகவல் ததோழில்நுட்ப அளமச்சர் இரவிசங்கர் பிரசோத் கைந்துதகோண்டோர். 

 இந்தக்கூட்டத்தில், G20 டிஜிட்டல் அளமச்சர்கள் தகோயரோனோ தபருந்ததோற்ளை கட்டுப்போட்டில் தகோண்டு 

வரவும் மக்களை போதுகோக்கவும் டிஜிட்டல் மீடி த்தின் ஆற்ைளை தபருமைவில் ப ன்படுத்திக்தகோள்ை 

யவண்டும் என்பளத ஒப்புக்தகோண்டனர். G20 டிஜிட்டல் தபோருைோதோர பணிக்குழு COVID-19’இன் 

அளமச்சர்கள் மோநோட்டு அறிக்ளக ோனது தகோயரோனோ தபருந்ததோற்ளை எதிர்த்துப் யபோரோடுவதற்கோன 

ஒருங்கிளைந்த பன்னோட்டு டிஜிட்டல் மு ற்சிகளுக்கும் அளழப்பு விடுத்துள்ைது. 
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8. NASA’இன் தசவ்வோய் உைங்குவோனூர்தியின் புதி  அதிகோரப்பூர்வ தப ர் என்ன? 

அ. Intelligence 

ஆ. Ingenuity  

இ. Brilliance 

ஈ. Endeavor 

 NASA’ஆல் நடத்தப்பட்ட, ‘Name the Rover’ கட்டுளரப் யபோட்டியில், அைபோமோ உ ர்நிளைப் பள்ளிள ச் 

சோர்ந்த ஒரு இளைஞியின் கட்டுளர யதர்வுதசய் ப்பட்டுள்ைது, இது, தசவ்வோய் யகோளில் பைக்கவுள்ை 

NASA’இன் உைங்குவோனூர்திக்கு தப ரோக ததரிவுதசய் ப்பட்டுள்ைது. NASA அறிவித்தபடி, தசவ்வோய் 

யகோளில் பைக்கவுள்ை NASA’இன் உைங்குவோனூர்திக்கோன புதி  அதிகோரப்பூர்வ தப ர், ‘Ingenuity’. 

முன்னதோக மோர்ச்சில், ஊர்திக்கு, ‘Preseverance’ எனப் தப ரிடப்பட்டிருந்தது. இந்த உைங்குவோனூர்தி, 

ஜூளை அல்ைது ஆகஸ்டில் ஏவப்படும் ‘Preseverance’ யரோவர்மூைம் தசவ்வோய் யகோளுக்குச் தசல்லும். 

9.ஆயுஷ் அளமச்சகத்தின் கீழுள்ை அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத நிறுவனம் (AIIA), எந்த மோநிை / யூனி ன் 

பிரயதசத்தின் கோவல்துளையுடன் இளைந்து, ‘ஆயுரக்ஷோ’ என்ை திட்டத்ளத ஏற்போடு தசய்தது? 

அ. ொா்க்கண்ட் 

ஆ. புது தில்லி  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. ெம்மு & காஷ்மீா் 

 மத்தி  ஆயுஷ் அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கும் அகிை இந்தி  ஆயுர்யவத மருத்துவ நிறுவனமும் தில்லி 

கோவல்துளையும் இளைந்து தில்லியில், “ஆயுரக்ஷோ” என்ை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்போடு தசய்தன. COVID-19 

ததோற்று ஒழிப்பில் கைத்தில் உள்ை தில்லி கோவல்துளையினரின் பணிகளைப் போரோட்டும் வளகயிைோன 

இந்நிகழ்வில், “தகோயரோனோ யச ஜங் தில்லி யபோலீஸ் யக சோங்” (தகோயரோனோ யநோய்த்ததோற்ளை எதிர்த்து 

யபோரிடுயவோம், தில்லி கோவல்துளையுடன் போடுயவோம்) என்ை விழிப்புைர்வு பரப்புளர நடத்தப்பட்டது. 

நீரிழிவு யநோய், மனவழுத்தம், உ ர் குருதி அழுத்தம் யபோன்ை யநோயுற்ை நிளைளமகளைக்தகோண்ட 

கோவல்துளை அதிகோரிகள் AIIA’ஆல் அளட ோைம் கோைப்படுவோர்கள். 

10. “ஆறுகள் யமைோண்ளமயின் எதிர்கோைம்” குறித்த ‘IDEAthon’ஐ ததோடங்கியுள்ை மத்தி  அளமச்சகம் 

எது? 

அ. உள்துறை அறமச்சகம் 

ஆ. தவளாண்றம மை்றும் உழவா் நல அறமச்சகம் 

இ. பழங்குடியினா் விவகார அறமச்சகம் 

ஈ. ெல் சக்தி அறமச்சகம்  

 COVID-19 ததோற்று தநருக்கடி ஆறுகள் யமைோண்ளமக்கோன வருங்கோை திட்டங்களை எவ்வோறு 

வடிவளமக்கும் என்பளதப்பற்றி ததரிந்துதகோள்ை, “ஆறுகள் யமைோண்ளமயின் எதிர்கோைம்” குறித்த 
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‘IDEAthon’ என்னும் ஆயைோசளனகளை தசோல்லும் யபோட்டிள , நீர்வை அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கும் 

தூய்ளம கங்ளகக்கோன யதசி  இ க்கமும் யதசி  நகர்ப்புை விவகோரங்கள் நிறுவனமும் இளைந்து 

நடத்தின. 

 இந்தப் பன்னோட்டு இளை  கருத்தரங்கில் கிட்டத்தட்ட ஐந்நூறு யபர் பங்யகற்ைனர். பல்யவறு நோடுகள் 

& பன்னோட்டு அளமப்புகளை யசர்ந்யதோர் நிபுைர் குழுவில் இருந்தனர். ஆறுகள் யமைோண்ளமள ப் 

பற்றி  கூடுதல் கவனத்ளத ஈர்க்கவும், நகரங்களையும் ஆறுகளையும் ஒன்யைோதடோன்று இளைப்ப 

-ளதப்பற்றி வலியுறுத்தவும் இந்த, ‘IDEAthon’ஐ தூய்ளம கங்ளகக்கோன யதசி  இ க்கம் நடத்தி து. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.காஷ்மீர் குங்குமப்பூவுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. உலகில் அதிகளவில் குங்குமப் 

பூடை உற்ெத்தி பசய்யும் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. ஈரான்  

இ. சவுதி அரரபியா 

ஈ. ததவான் 

 குங்குமப்பூ உற்ெத்திடைப்பொறுத்தைடை ஈைான் உலகில் முதலிைத்தில் உள்ளது. காஷ்மீர் குங்குமப் 

பூவுக்கு அண்டமயில் புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றது. இது, ஜம்மு-காஷ்மீரின் கரைைா (உைர் 

நிலங்களில்) ெயிரிைப்ெட்டு அறுைடை பசய்ைப்ெடுகிறது. நீண்ை மற்றும் அைர்த்திைான சூல்முடிகள், 

இைற்டகைான அைர் பசந்நிறம் மற்றும் அதிகளவு குரைாசின், சஃப்ைானல் மற்றும் டெக்ரைாக்ரைாசின் 

ரொன்றடை காஷ்மீர் குங்குமப்பூவின் தனித்துைமான ெண்புகளாகும். கைல் மட்ைத்திலிருந்து சைாசரி 

1,600 மீ முதல் 1,800 மீ உைைத்தில் ைளர்க்கப்ெடும் உலகின் ஒரை குங்குமப்பூ ைடக இதுைாகும். 

2. ‘உலக டூனா நாள்’ 2020 ரம 3 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்ைது. டூனா சார்ந்த இனம் எது? 

அ. பறதவ 

ஆ. மீன்  

இ. பூச்சி 

ஈ. ஊா்வனம் 

 ‘உலக டுனா நாள்’ 2020 ரம 3 அன்று உலகம் முழுைதும் அனுசரிக்கப்ெட்ைது. டூனா, ஒரமகா-3 

நிடறந்த ஒரு மீன் ைடகடைச் சார்ந்த இனமாகும். இவ்ைடக மீன்களில் தாதுக்கள், புைதங்கள் மற்றும் 

டைட்ைமின் B12 உள்ளிட்ை அதிக ஊட்ைச்சத்துகள் இருப்ெதால், அதிகப்ெடிைான நுகர்வின் காைணமாக 

இவ்வினம் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறது. கைந்த 2016 டிசம்ெரில், ஐ.நா பொது அடைைானது ரம 3ஆம் 

ரததிடை அன்று உலக டூனா நாளாக அறிவித்தது. 

3. ‘சக்–ஹாவ்’ என்னும் ஒரு கருப்ெரிசி ைடகக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. இது, எந்த 

மாநிலத்தில் காணப்ெடுகிறது? 

அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. மணிப்பூா்  

ஈ. அருணாச்சல பிரரதசம் 

 மணிப்பூடைச் சார்ந்த ‘சக்-ஹாவ்’ என்னும் ஒருைடக கருப்ெரிசிக்கு அண்டமயில் புவிசார் குறியீடு 

கிடைக்கப்பெற்றது. ‘சக்-ஹாவ்’ என்ெது நறுமணத்துைன் ெடசத்தன்டம மிக்க ஒரு அரிசிைடகைாகும். 

இது, மணிப்பூரில் அதிகளவில் ெயிரிைப்ெடுகிறது. 
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 ொைம்ெரிை மருத்துைர்களால் இது அதிகளவு ெைன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அதன் நார்ச்சத்துமிக்க தவிட்டு 

அடுக்கு மற்றும் அதிக கச்சா நார்ச்சத்து ஆகிைைற்றின் காைணமாக இதடனச் சடமப்ெதற்கு மிக நீண்ை 

ரநைமாகின்றது. ரமலும், உத்தை பிைரதச மாநிலத்தின் நூற்றாண்டுகள் ெழடமைான ரகாைக்பூரின் 

பைர்ைாரகாட்ைா ொைம்ெரிை கடல ைடிைத்துக்கும் புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. 

4.நகர்ப்புறைாசிகளுக்கு குடறந்தெட்சம் 120 நாட்களுக்கு ரைடலைாய்ப்பு உறுதிைளிப்டெத் தரும், 

‘முக்கிை மந்திரி ஷாஹரி ரைாஜ்கர் உறுதிைளிப்பு ரைாஜனா’ என்ெது எந்த மாநிலத்தின் திட்ைமாகும்? 

அ. ஹாியானா 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரரதசம்  

இ. மத்திய பிரரதசம் 

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

 ஹிமாச்சல பிைரதச அைசானது, நகர்ப்புறைாசிகளுக்கு குடறந்தெட்சம் 120 நாட்களுக்கு ரைடலைாய்ப்பு 

உத்தைைாதம் அளிப்ெடத ரநாக்கமாகக்பகாண்ை, ‘முக்கிை மந்திரி ஷாஹரி ரைாஜ்கர் உறுதிைளிப்பு 

ரைாஜனா’ என்ற திட்ைத்டத பதாைங்க முடிவுபசய்துள்ளது. ெணிைமர்த்தப்ெடுரைாருக்கு அைர்களின் 

திறன்கடள ரமம்ெடுத்துைதற்கான ெயிற்சியும் ைழங்கப்ெடும் என்றும் அம்மாநில அடமச்சைடை 

அறிவித்துள்ளது. ெல்ரைறு மாநிலங்களிலிருந்து ஆயிைத்துக்கும் ரமலான பதாழிலாளர்கள் தற்சமைம் 

ஹிமாச்சல பிைரதசத்திற்குத் திரும்பியுள்ளதால், அைர்களின் ெணி அனுெைத்திற்கு ஏற்ெ அைர்களுக்கு 

ரைடலைாய்ப்பு ைழங்கப்ெடும். 

5.நைப்ொண்டு ைழங்கப்ெடும் 25ஆைது நிக்கி ஆசிைா ெரிசுக்கு இந்திை ரெைாசிரிைர் தலப்பில் பிைதீப் ரதர்வு 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். நிக்கி ஆசிைா ெரிசிடன, எந்த நாட்டைச் சார்ந்த ஓர் ஊைக நிறுைனம் உருைாக்கி 

ைழங்கி ைருகிறது? 

அ. தாய்லாந்து 

ஆ. சிங்கப்பூா் 

இ. ஜப்பான்  

ஈ. வியட்நாம் 

 ஆசிைாவில் நீடித்த ைளர்ச்சிக்கு ெங்களிக்கும் தனிநெர்களுக்கு நிக்கி ஆசிை ெரிசுகள் ைழங்கப்ெட்டு 

ைருகின்றன. இந்த விருடத ஜப்ொனின் மிகப்பெரிை ஊைக நிறுைனங்களுள் ஒன்றான நிக்கி 

உருைாக்கி ைழங்கி ைருகிறது. பிைாந்திை ைளர்ச்சி, அறிவிைல், பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் புதுடம மற்றும் 

கலாசாைம் ஆகிை மூன்று பிரிவுகளில் இந்த விருது ைழங்கப்ெடுகிறது. இந்த ஆண்டு அறிவிைல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ெத்திற்கான விருது, பமட்ைாஸ் ஐஐடி ரெைாசிரிைரும், ெத்மஸ்ரீ விருதாளருமான தலப்பில் 

பிைதீப் அைர்கட்கு இந்திைாவில் லிட்ைருக்கு 2 டெசா பசலவில் சுத்தமான தண்ணீடை ைழங்கக்கூடிை 

நாரனா பதாழில்நுட்ெத்தினாலான நீர் ைடிப்ொன்கடள உருைாக்கிைதற்காக ைழங்கப்ெட்டுள்ளது. 
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6. ரம.3 அன்று உலகம் முழுைதும் பகாண்ைாைப்ெடும் உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாளுக்கான கருப் 

பொருள் என்ன? 

அ. Journalism without borders 

ஆ. Journalism without Fear or Favour  

இ. Press needs real Freedom 

ஈ. Press Freedom without Pressure 

 உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாளானது (World Press Freedom Day) ஒவ்ரைார் ஆண்டும் ரம 3 அன்று 

உலகம் முழுைதும் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. “Journalism without Fear or Favour” என்ற ஓர் உலகளாவிை 

ெைப்புடைடை UNESCO யுபனஸ்ரகா ஊைகங்கள் மற்றும் சமூக ஊைகங்களில் பதாைங்கிைது. உலக 

ெத்திரிடக சுதந்திை மாநாைானது கைந்த 1983ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுரதாறும் ஏற்ொடு நைத்தப்ெட்டு 

ைருகிறது. இந்த ஆண்டு, பநதர்லாந்து, இந்த மாநாட்டை அக்.18-20 ைடை ரஹக்கில் நைத்தவுள்ளது. 

இம்மாநாடு, முன்னதாக, 2020 ஏப்ைலில் நைத்துைதற்கு திட்ைமிைப்ெட்டிருந்தது. 

7.சமீெத்தில் காலமான ரலாக்ொல் உறுப்பினரும் சத்தீஸ்கர் உைர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தடலடம 

நீதிெதியுமானைரின் பெைர் என்ன? 

அ. K S நிசாா் அகமது 

ஆ. ரமத்யூ அனிகுஷிகட்டில் 

இ. குண்டனிகா கபாடியா 

ஈ. அஜய் குமாா் திாிபாதி  

 இந்திை ரலாக்ொல் அடமப்பின் நீதித்துடற உறுப்பினர் நீதிைைசர் அஜய்குமார் திரிொதி (62) COVID-

19 ொதிப்ொல் புது தில்லி AIIMS மருத்துைமடனயில் காலமானார். ொட்னா உைர்நீதிமன்றத்தில் 

ைழக்குடைஞைாகத் பதாழில் பதாைங்கிை அைர், கைந்த 2006’இல் ொட்னா உைர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் 

நீதிெதிைாக நிைமனம் பெற்றார். 2018’இல் சத்தீஸ்கர் உைர்நீதிமன்றத்தின் தடலடம நீதிெதிைாக அைர் 

ெதவிரைற்றார். கைந்த 2019’இல் இந்திை ரலாக்ொல் அடமப்பின் நீதித்துடற உறுப்பினைாக அைர் ெதவிப் 

பிைமாணம் எடுத்துக்பகாண்ைார். 

8.நைப்ொண்டின் (2020) UNESCO / கில்லர்ரமா ரகரனா ெரிசுக்கு ஜிபனத் பெரைாைா லிமா பதரிவு 

பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். இந்த விருது பதாைர்புடைை துடற எது? 

அ. கட்டடக்கதல 

ஆ. கலாசாரம் 

இ. இதழியல்  

ஈ. அறிவியல் 

 ஆண்டுரதாறும் ைழங்கப்ெடும் UNESCO / கில்லர்ரமா ரகரனா உலக ெத்திரிடக சுதந்திை ெரிசானது 

ெத்திரிடக சுதந்திைத்டத ரமம்ெடுத்துைதற்கு ெங்காற்றும் தனிநெர் / நிறுைனத்டத பகளைவிக்கிறது. 

கைந்த 1997ஆம் ஆண்டு நிறுைப்ெட்ை இந்த விருது, பகாலம்பிை ஊைகவிைலாளர் கில்லர்ரமா ரகரனா 
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இசாசாவின் பெைைால் ைழங்கப்ெடுகிறது. உலக ெத்திரிடக சுதந்திை நாடள முன்னிட்டு ரம.3 அன்று 

ரததி இந்த விருது ைழங்கப்ெடுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, பகாலம்பிை புலனாய்வு இதழாளளர் ஜிபனத் பெரைாைா லிமா, UNESCO / கில்லர்ரமா 

ரகரனா உலக ெத்திரிடக சுதந்திை ெரிசுக்குத் பதரிவு பசய்ைப்ெட்டுள்ளார். அைைது ெடைப்புகள், நாட்டில் 

ஆயுதக்கிளர்ச்சி & பெண்களுக்கு எதிைான ொலிைல் ைன்முடறகள் குறித்து கைனம் பசலுத்துகின்றன. 

9.ஆப்பிரிக்க ென்றிக்காய்ச்சலின் முதல் ொதிப்பு, எந்த இந்திை மாநிலத்தில் கண்ைறிைப்ெட்டுள்ளது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. மணிப்பூா் 

 சுமார் 2,500 ென்றிகளின் உயிரிழப்புக்கு காைணமான ஆப்பிரிக்க ென்றிக்காய்ச்சலின் முதல் ொதிப்பு, 

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ெதிைாகியுள்ளது. ொதிக்கப்ெட்ை ென்றிகடள உைனடிைாக பகான்பறாழிப்ெதற்கு 

மத்திை அைசு அனுமதிைளித்திருந்த ரொதிலும் மாநில அைசு அதடன ரமற்பகாள்ளவில்டல. ென்றிக் 

காய்ச்சல் விலங்குகளிைமிருந்து மனிதர்களுக்கு ெைைாது என்றும், அந்ரநாடைத் தடுப்ெதற்கான மாற்று 

ைழி ஒன்டற மாநிலம் மருத்துைத் துடற தைாரித்து ைருைதாகவும் அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளது. சுமார் 

21 இலட்சம் உள்நாட்டு ென்றிகளின் எண்ணிக்டகயுைன் ைைகிழக்கில் ென்றி இடறச்சி சந்டதயில் 

அஸ்ஸாம் முன்னிடல ைகித்துைருைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

10. 1927ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் சட்ைத்தில் பசய்ைப்ெட்ை திருத்தத்தின்மூலம், ‘மைம்’ பிரிவிலிருந்து 

நீக்கப்ெட்ை தாைை இனம் எது? 

அ. சீதம ஆல் 

ஆ. சீதமக்கருரவலம் 

இ. மூங்கில்  

ஈ. வாதழ 

 1927ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் சட்ைத்டதத் திருத்தி, 2017ஆம் ஆண்டு இந்திைக் காடுகள் (திருத்தம்) 

சட்ைத்டத இந்திை அைசு நிடறரைற்றிைது. அது, மூங்கிடல ‘மைம்’ என்ற பிரிவிலிருந்து நீக்கிைது. 

ரமலும், கானிலிருந்து பகாண்டுைைப்ெடும் பைட்ைப்ெட்ை / வீழ்ந்துகிைந்த மூங்கிடல, ‘பைட்ைப்ெட்ை மைம்’ 

எனக் கருதக்கூைாது எனவும் அறிவித்தது. அண்டமயில், ைைகிழக்கு பிைாந்திைத்தின் மத்திை அடமச்சர் 

ஜிரதந்திை சிங், காபணாளிைழியில் மூங்கில் மாநாட்டில் உடைைாற்றினார். நமது நாட்டின் COVID-19 

ரநாய்த்பதாற்றுக்குப் பிந்டதை பொருளாதாைத்டத உருைாக்குைதற்கு மூங்கில் இன்றிைடமைாதது 

என அைர் அப்ரொது எடுத்துடைத்தார். பொது முைக்கத்துக்கு இடைரை கைந்த ஏப்ைல்.16 முதல் மூங்கில் 

பதாைர்ொன நைைடிக்டககடள பசைல்ெடுத்த உள்துடற அடமச்சகம் அனுமதித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘UV Blaster’ என்ற புற ஊதா கிருமிநீக்க ககாபுரத்தத உருவாக்கியுள்ள அதைப்பு எது? 

அ. ஹிந்துஸ்தான் ஏர ாநாட்டிக்ஸ் லிமிடடட் 

ஆ. பாதுகாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அமமப்பு  

இ. பா த மிகுமின் நிறுவனம் 

ஈ. பா த் மின்னணு நிறுவனம் 

 க ாய்த்ததாற்று அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளில், கவதிக்கலப்பில்லாத துரித கிருமி நீக்கத்துக்கான 

புற ஊதா கிருமி நீக்க ககாபுரத்தத பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கைம்பாட்டு அதைப்பு உருவாக்கியுள்ளது. “புற 

ஊதா தவடிப்பு” என்ற தபயருதைய இந்த உபகரணம், புற ஊதா அடிப்பதையிலான கிருமி  ாசினி 

ஆகும். இததன, குருகிராமில் உள்ள நியூ ஏஜ் இன்ஸ்ட்ரூதைன்ட்ஸ் & தைட்டீரியல்ஸ் என்னும் தனியார் 

நிறுவனத்தின் உதவியுைன், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கைம்பாட்டு அதைப்பின் தில்லிதயச் LASTEC எனும் 

முதன்தை ஆய்வுக்கூைம் வடிவதைத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 இரசாயன முதறயில் கிருமிநீக்கம் தசய்யவியலாத ஆய்வுக்கூைங்கள் ைற்றும் அலுவலகங்களில் உள்ள 

கணினிகள், சிறு தபாறியதைப்புகள், மின்னணு சாதனங்கள் கபான்ற ததாழில்நுட்ப சாதனங்களின் 

கைற்பரப்புகளில் ததாற்று நீக்குவதற்கு இந்தப் புற ஊதா உபகரணம் பயன்படும். ைக்கள் அதிகைாகக் 

கூடும் வானூர்தி நிதலயங்கள், வணிக வளாகங்கள், தைட்கரா இரயில்கள், அலுவலகங்கள் கபான்ற 

பகுதிகளில் இது சிறந்த முதறயில் பயனளிக்கும். 

2.அகசாசிகயைட் பிரஸ்’இன் நிழற்பைக்கதலஞர்களான தர் யாசின், முக்தார் கான் ைற்றும் சன்னி ஆனந்த் 

ஆகிகயார், அண்தையில் எந்த விருததப் தபற்றதற்காக தசய்திகளில் இைம்பிடித்தனர்? 

அ. நிழற்படத்திற்கான புலிட்சா் பாிசு  

ஆ. டாய்ச் டவல்ரல பத்திாிமக சுதந்தி  விருது 

இ. நிக்கி ஆசியா பாிசு 

ஈ. UNESCO / கில்லா்ரமா ரகரனா உலக பத்திாிமக சுதந்தி  பாிசு 

 அதைரிக்க இதழாளர் க ாசப் புலிட்சர் நிதனவாக இதழியல் துதறயில் சிறந்து விளங்குகவாருக்கு 

ஆண்டுகதாறும் புலிட்சர் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதைரிக்காவின் நியூயார்க்  கரில் தசயல்படும் 

தகாலம்பியா பல்கதலக்கழகத்தால் இந்தப் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான புலிட்சர் பரிசு 

பட்டியல் சமீபத்தில் தவளியிைப்பட்ைது. இதழியல்,  ாைகம், இதசத்துதறயின் 23 பிரிவுகளில் புலிட்சர் 

பரிசு அறிவிக்கப்பட்ைது. இதில், இதழியல் துதறயின் நிழற்பைப் பிரிவில் காஷ்மீதரச் சார்ந்த சன்னி 

ஆனந்த், முக்தார் கான், தர் யாசின் ஆகிகயார் புலிட்சர் பரிசுக்கு கதர்வுதசய்யப்பட்ைனர். 

 370ஆவது சட்ைப்பிரிவு ரத்து தசய்யப்பட்ை பின்னர், காஷ்மீரில்  ைந்த ஆர்ப்பாட்ைங்கள், ஊரைங்கு உத்தரவு 

& கைாதல்களின் சிறந்த புதகப்பைத்திற்காக இம்மூவரும் கதர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளனர். அகசாசிகயைட் 

பிரஸ் தபறும் 54ஆவது புலிட்சர் பரிசு இதுவாகும். கைந்த ஆண்டு கததகள், நிழற்பைங்கள், காதணாளி 

பிரிவில் இந்நிறுவனம் புலிட்சர் பரிதச தவன்றது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  07  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

3. 2020 கை ைாதம்  தைதபற்ற அணிகசரா இயக்கத்தின் (NAM) காதணாளிவழி உச்சிைா ாட்டின் கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ. Global Economy 

ஆ. United against COVID–19  

இ. Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World 

ஈ. Upholding the Bandung Principles 

 COVID–19 க ாய்த்ததாற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, அணிகசரா இயக்க 

(NAM) ததாைர்புக்குழுவின் இதணயதள ைா ாடு கை.4 அன்று  தைதபற்றது. இதில் பிரதைர் கைாடி 

கலந்துதகாண்ைார். “COVID-19 ததாற்றுக ாய்க்கு எதிராக ஒன்றிதணகவாம்” என்ற கருப்தபாருளின் 

அடிப்பதையில் ‘NAM’ ததாைர்புக்குழுவின் ைா ாடு, அந்த இயக்கத்தின் இப்கபாததய ததலவரான அ ர் 

தப ான் குடியரசின் அதிபர் இல்ஹாம் அலிகயவால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 இம்ைா ாட்டின் க ாக்கம், இக்தகாள்தள க ாதய ஒழித்துக்கட்ைவும், COVID-19 ததாற்றுக்கு எதிராக 

சர்வகதச ஒற்றுதைதய கைம்படுத்துவது ைற்றும்  ாடுகள், சர்வகதச அதைப்புகளின் சக்திகதள ஒன்று 

திரட்டுவது ஆகியதவ ஆகும். கைலும், இந்நிகழ்வில் பன்னாட்டு பன்முகத்தன்தை & அதைதிக்கான 

இரா ாங்கரீதியான  ைவடிக்தககள் ஆகியதவயும் நிதனவுகூரப்பட்ைன. 

4.ததலதை எஃகு ததாழிற்துதற அதைப்பான இந்திய எஃகு சங்கத்திலிருந்து தவளிகயறியுள்ள எஃகு 

நிறுவனம் எது? 

அ. J S W ஸ்டீல் 

ஆ. TATA ஸ்டீல்  

இ. ஆா்சலா் மிட்டல் நிப்பான் ஸ்டீல் 

ஈ. ஜிண்டால் ஸ்டீல் & பவா் லிமிடடட் 

  ாட்டின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவரான ைாைா ஸ்டீல் சமீபத்தில் இந்திய எஃகு 

சங்கத்திலிருந்து தனது உறுப்புத்துவத்தத விலக்கிக்தகாண்ைது. ைாைா ஸ்டீலின் ததலதை நிர்வாக 

அதிகாரியும் கைலாண்தை இயக்கு ருைான இந்திய எஃகு சங்கத்தின் ததலவராகவும் இருந்த T V 

 கரந்திரனும் அந்தப் பதவியிலிருந்து விலகினார். JSW ஸ்டீல், இந்திய எஃகு ஆதணயம் (SAIL), 

இராஷ்டிரிய இஸ்பத் நிகாம் லிட், ஜிண்ைால் ஸ்டீல் & பவர் லிட் ைற்றும் ஆர்சலர் மிட்ைல் நிப்பான் ஸ்டீல் 

லிட் ஆகியதவ இந்திய எஃகு சங்கத்தின் பிற உறுப்பினர்களாகும். 

5. 2023ஆம் ஆண்டுக்கு ைாற்றியதைக்கப்பட்டுள்ள 2021ஆம் ஆண்டு காைன்தவல்த் இதளகயார் 

விதளயாட்டுப் கபாட்டிகள், முன்பு எந்த  ாட்டில்  ைத்த திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது? 

அ. கம்ரபாடியா ஆ. டிாினிடாட் & டடாபாரகா  

இ. கயானா  ஈ. ஜமமக்கா 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  07  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

 2021 காைன்தவல்த் இதளகயார் விதளயாட்டுப் கபாட்டிகள் என்பது இந்தப் கபாட்டிகளின் ஏழாவது 

பதிப்பாகும். இது, 2021 ஆக.1-7 வதர கரீபியன்  ாைான டிரினிைாட் ைற்றும் தைாபாககாவில்  ைத்த 

திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. COVID-19 ததாற்று த ருக்கடி காரணைாக கைாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டிகளும் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 2021ஆம் ஆண்டு காைன்தவல்த் இதளகயார் விதளயாட்டுப் கபாட்டிகளும் 2023ஆம் ஆண்டுக்கு 

ஒத்திதவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு உலக விதளயாட்டுப் கபாட்டிகளும் இதையில் எந்த விதைான 

கைாதல்களும் ஏற்பைாைலிருப்பதற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6. COVID-19 ததாற்றுக ாய் சிகிச்தசயில் ஒரு முக்கியைான படியாகக்கருதப்படும், “கைாகனாக்களானல் 

 டுநிதலப்படுத்தும் க ாதயதிர்ப்புப்தபாருதள” தவற்றிகரைாக தனிதைப்படுத்தியுள்ள  ாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அடமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா 

இ. இஸ்ர ல்  

ஈ. இத்தாலி 

 இஸ்கரல் பாதுகாப்பு அதைச்சரின் கூற்றுப்படி, இஸ்கரலின் முக்கிய உயிரியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகைான 

இஸ்கரல் உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (IIBR), ‘கைாகனாக்களானல் நியூட்ரதலசிங் ஆன்டிபாடி’ 

எனப்படும் ஒரு முக்கிய தகாகரானா தவரஸ் க ாதயதிர்ப்பிதய தனிதைப்படுத்தியுள்ளதாக இஸ்கரல் 

அண்தையில் அறிவித்தது. இந் ைவடிக்தக, COVID-19 ததாற்றுக ாயின் சாத்தியைான சிகிச்தச 

முதறயின் குறிப்பிைத்தக்க படியாகக்கூறப்படுகிறது. 

 இந்த க ாதயதிர்ப்பியால் க ாயாளிகளின் உைலுக்குள் க ாதய உருவாக்கும் தகாகரானா தவரதை 

அழிக்கமுடியும் எனக்கூறப்படுகிறது. கைாகனாக்களானல் க ாதயதிர்ப்பி (ஒரு தசல்லிலிருந்து தபறப்பட் 

-ைது) தனிதைப்படுத்தப்படுவது இதுகவ முதல் நிகழ்வாகும். பிற பகுதிகளில், பலககாண க ாதயதிர்ப்பி 

தனிதைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7.வைதகாரிய அதிபர் கிம்  ாங் உனுக்கு 2ஆம் உலகப்கபாரின் நிதனவுப்பதக்கத்தத வழங்கியுள்ள  ாடு 

எது? 

அ. டஜா்மனி 

ஆ. இ ஷ்யா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. டதன் டகாாியா 

 2ஆம் உலகப்கபாரில்  ாஜி த ர்ைனிதயத் கதாற்கடித்த எழுபத்ததந்தாவது ஆண்டு தவற்றிதயக் 

தகாண்ைாடும் வதகயில், வைதகாரியாவில், இரஷ்ய பதைவீரர்கள் தகால்லப்பட்ை நிதனவிைத்ததப் 

பாதுகாத்து வருவதற்காக வைதகாரிய அதிபர் கிம்  ாங் உனுக்கு இரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் 2ஆம் 

உலகப்கபாரின் நிதனவுப்பதக்கத்தத வழங்கி தகளரவித்துள்ளார். 
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8.உலதகங்கிலும் கை ைாதத்தில் வரும் முதல் தசவ்வாய்க்கிழதை எந்த  ாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ. உலக ஜாஸ் நாள் 

ஆ. உலக நடன நாள் 

இ. உலக ஆஸ்துமா நாள்  

ஈ. உலக புத்தாக்க நாள் 

 இதளப்புக ாய் குறித்த விழிப்புணர்தவ அதிகப்படுத்தவும், உலதகங்கிலும் இதளப்புக ாயுைன் வாழும் 

ைக்களின் வாழ்க்தகத்தரத்தத கைம்படுத்துவததயும் க ாக்கைாகக்தகாண்டு, ஒவ்கவார் ஆண்டும் கை 

ைாதம் வரும் முதல் தசவ்வாய்க்கிழதையில் உலக இதளப்புக ாய்  ாள் கதைபிடிக்கப்படுகிறது. 

இதளப்புக ாய் என்பது நுதரயீரலில் சுவாசப்பிரச்சதனதய ஏற்படுத்தும் ஒரு  ாட்பட்ை க ாயாகும். 

இந்க ாய் தபாதுவாக இருைல், ைார்பிறுக்கம், மூச்சுத்திணறல் கபான்ற அறிகுறிகள்மூலம் கதான்றும். 

“Enough Asthma Deaths” என்பது  ைப்பாண்டில் வரும் இந் ாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

9. CKP கூட்டுறவு வங்கியின் உரிைத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இரத்துதசய்துள்ளது. இந்த வங்கியின் 

ததலதையிைம் எங்கு அதைந்துள்ளது? 

அ. டசன்மன  ஆ. சண்டிகா் 

இ. மும்மப   ஈ. வா ணாசி 

 சமீபத்தில், CKP கூட்டுறவு வங்கியின் உரிைத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இரத்துதசய்தது. மும்தபதய 

ததலதையிைைாகக்தகாண்டுள்ள இவ்வங்கி, மும்தப ைற்றும் தாகன ைாவட்ைங்களில் கிதளகதளக் 

தகாண்டுள்ளது. இவ்வங்கியின் நிதிநிதல பலவீனைதைந்த காரணத்தால்,  ாட்டின் ரிசர்வ் வங்கியால் 

இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கிக்கான புத்துயிரளிப்புத் திட்ைகைா / கவதறாரு வங்கியுைன் 

இதணப்பதற்கான யாததாரு திட்ைகைா இல்தல என்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. 

10.ஆர்டிக் காலநிதல & சுற்றுச்சூழதலக் கண்காணிப்பதற்காக, ‘Arktika-M’ என்ற ததாதலயுணர்திறன் 

தசயற்தகக்ககாதள விண்ணில் தசலுத்தவுள்ள  ாடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இ ஷ்யா  

இ. டஜா்மனி 

ஈ. அடமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

 இரஷ்ய விண்தவளி தையத்தின் அண்தைய அறிவிப்பின்படி, ஆர்டிக் காலநிதல & சுற்றுச்சூழதலக் 

கண்காணிப்பதற்காக இரஷ்யா தனது முதல் ‘Arktika-M’ தசயற்தகக்ககாதள விண்ணில் தசலுத்த 

உள்ளது. இந்தச் தசயற்தகக்ககாளின் முதல் பதிப்பு உருவாக்கப்பட்டு, அது இந்த ஆண்டு ஏவுவதற்கு 

தயாராகவுள்ளது. அகதகவதளயில், இரண்ைாவது தசயற்தகக்ககாள் 2023ஆம் ஆண்டில் ஏவப்படும். 

ததாதலயுணர்திறன் தசயற்தகக்ககாளான, ‘Arktika-M’ புவியின் துருவப்பகுதி வானிதலதயக் 

கண்காணிக்கும் & துல்லியைான வானிதல முன்னறிவிப்புக்கு உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பிற நாடுகளில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்திய குடிமக்களை இந்தியாவுக்கு அளைத்து வருவதற்காக இந்திய 

கடற்பளட மமற்ககாண்ட நடவடிக்ளகயின் கபயர் என்ன? 

அ. சமுத்திர சசது  

ஆ. வெல்கம் சேக் 

இ. சேெி சசது 

ஈ. சமுத்திர சக்தி 

 கவளிநாடுகளிலிருந்து இந்திய குடிமக்களை அளைத்துவருவதற்காக மதசிய அைவிலான முயற்சியின் 

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

கதாடங்கியுள்ைது. முதற்கட்டமாக, மாலத்தீவு குடியரசில் உள்ை மாமல துளறமுகத்துக்கு இந்திய கடற் 

பளடயின் ஜலஸ்வா, மகர் ஆகிய கப்பல்கள் பயணம் மமற்ககாண்டுள்ைன. 

 இந்தியகடற்பளட கப்பல்கள்மூலம் அளைத்துவரப்படும் இந்தியர்களின் பட்டியளல மாலத்தீவில் உள்ை 

இந்திய தூதரகம் தயாரித்துவருகிறது. கப்பலின் திறன் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளின் அடிப்பளடயிலும், 

COVID-19 மநாய்த்கதாற்று கட்டுப்படுத்துவதற்கான சமூக இளடகவளி விதிகளை பின்பற்றியும் இந்த 

நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். அளைத்துவரப்படுபவர்கள், மகரைத்தின் ககாச்சியில் தளரயிறக்கப்படுவர். 

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

அளமச்சகம் எது? 

அ. ோதுகாே்ேு அமமச்சகம் 

ஆ. உள்துமை அமமச்சகம் 

இ. உள்ோட்டு ொன் சோக்குெரத்து அமமச்சகம்  

ஈ. மின்னணு மை்றும் தகெல் வதாழில்நுட்ே அமமச்சகம் 

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

ஆளில்லா கண்காணிப்பு விமானங்களை அரசு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துதற்கு நிபந்தளனகளுடன் 

அதிவிளரவாக விதிவிலக்கு அளிக்க வளலதைத்ளத மத்திய உள்நாட்டு விமானப் மபாக்குவரத்து 

அளமச்சகம் மற்றும் உள்நாட்டு விமானப் மபாக்குவரத்து இயக்குநரகம் ஆகியளவ கதாடங்கியுள்ைன. 

டிமரான்களை பயன்படுத்துவதற்காக அரசின் அங்கீகாரம் (Government Authorisation for Relief Using 

Drones) என்பதன் சுருக்கமம GARUD ஆகும். 

 எந்தகவாரு காரணத்ளதயும் கதரிவிக்காமல், இந்தப் கபாது அறிவிக்ளகயின் வழிமுளறளய மாற்றம் 

கசய்யமவா, திரும்பப்கபறமவா அல்லது நீட்டிக்கமவா இந்திய அரசுக்கு முழு உரிளமயுண்டு. இந்தப் 

கபாது அறிவிக்ளகயின் வழிமுளறகளை மீறினால், நிபந்தளனயுடனான விதிவிலக்கு கசல்லாததாக 

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

(2020) "இைம் அறிவியலாைர் விருது" கபற்றவர் யார்? 

அ. வசளரெ் சலாதா  

ஆ. தா் யாசின் 

இ. முக்தா் கான் 

ஈ. சன்னி ஆனே்த் 

 மும்ளப இந்திய கதாழினுட்ப கைக கல்வி நிறுவனத்தில் மின் கபாறியியல் துளறப்மபராசிரியர் கசைரவ் 

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

அறிவியலாைர் விருது” கிளடத்துள்ைது. இந்த விருதிளன மத்திய அரசின் அறிவியல் கதாழில்நுட்பத் 

துளற உருவாக்கியுள்ைது. சிலிகான் & நாமனா மின்னணு பாகங்களைக்ககாண்டு டிரான்சிஸ்டர் 

கதாழில்நுட்பத்ளதக் கண்டுபிடித்தளதப் பாராட்டும் வளகயில் இவ்விருது வைங்கப்படுகிறது. “வான்டர் 

வால்ஸ்” என்னும் கபாருட்களைக்ககாண்டு 2D அடிப்பளடயில் இக்கருவிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

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

ஆமயாக் கதாடங்கிய பரப்புளரயின் கபயர் என்ன? 

அ. சுரக்ஷித் தாதா–தாதி & ோனா–ோனி அேியான்  

ஆ. மூத்சதாா்கமள கெனித்துக் வகாள்ளுங்கள் 

இ. தாதா மை்றும் தாதி ேச்சாெ் அேியான் 

ஈ. சுரக்ஷ சம்ாிதி அேியான் 

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

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

மபாது மூத்தகுடிமக்களின் நலவாழ்ளவ உறுதிகசய்வதில் இந்தப்பரப்புளர கவனம் கசலுத்துகிறது. இது 

NITI ஆமயாக்கால் அறிவிக்கப்பட்ட 25 முன்மனற விரும்பும் மாவட்டங்களில் வாழும் 29 இலட்சம் மூத்த 

குடிமக்களை உள்ைடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

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

முதிமயாரின் உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்ளக முளற குறித்த விழிப்புணர்ளவ இது உருவாக்கும். 

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

அ. வெனிசுலா 

ஆ. ஈரான்  

இ. வோலிெியா 

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

மதாமானுக்கு மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கும் மமசாதாளவ நிளறமவற்றியுள்ைது. அகமரிக்காவின் 

கடுளமயான கபாருைாதாரத் தளடகளின் பின்னணியில், 2017 முதல், ஈரானிய நாணயத்தின் மதிப்பு 

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

ஈரானிய அரசாங்கம் அதன் தற்மபாளதய நாணயமான ரியாலிலிருந்து 4 சுழியங்களைக் குளறக்கும். 

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

கதாடங்கியுள்ைன. எந்த மத்திய அளமச்சகத்தின்கீழ் PMBJK கசயல்படுகிறது? 

அ. குறு, சிறு & ேடுத்தர ேிறுெனங்களின் அமமச்சகம் 

ஆ. நுகா்சொா் ெிெகாரங்கள், உணெு மை்றும் வோது ெிேிசயாக அமமச்சகம் 

இ. செதியியல் மை்றும் உரங்கள் அமமச்சகம்  

ஈ. சுகாதாரம் மை்றும் குடும்ேேல அமமச்சகம் 

 நாடடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ை இந்நிளலயில், மத்திய மவதியியல் மற்றும் உர அளமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ை பிரதம மந்திரியின் மக்கள் மருந்தகங்கள் வாட்ஸ்அப் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின்மூலம் 

வரும் மருந்து மதளவ கதாடர்பான உத்தரவுகளை ஏற்றுக்ககாள்கின்றன. மமலும், இளணயம்மூலம் 

பதிமவற்றப்பட்ட மருந்துகளின் அடிப்பளடயில், மருந்துகள் மநாயாளிகளின் வீட்டு வாசலுக்மக கசன்று 

வைங்கப்படுகின்றன. இந்நடவடிக்ளக கதாழினுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி மநாயாளிகள் மருந்துகளை 

எளிதில் ககாள்முதல் கசய்வதற்கு உதவுகிறது. 

 பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்கைானது இந்திய மருத்துவத் துளறயின்கீழ் கசயல்படுகின்றன. தற்மபாது, 

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

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

- 90% வளர மலிவானளவ. 

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

ககாண்டுவரவியலும்? 

அ. மண்டல கிராமே்ேுை ெங்கிகள் 

ஆ. கூட்டுைெு ெங்கிகள்  

இ. சிறு ேிதி ெங்கிகள் 

ஈ. உள்ளூரக ெங்கிகள் 

 கடன் வாங்கியவர்கள் தங்கள் கடன்களைத் திருப்பிச் கசலுத்தத் தவறும்மபாது, Securitisation and 

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

வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை கசாத்துக்களை ஏலம்விட அனுமதிக்கின்றது. உச்சநீதிமன்றம் 

வைங்கிய அண்ளமய தீர்ப்பின்படி, வங்கியியல் நடவடிக்ளககளில் ஈடுபடும் கூட்டுறவு வங்கிகள், 

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

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

அ. அவமாிக்க ஐக்கிய ோடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. இஸ்சரல் 

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

முதன்முளறயாக ஏவப்பட்ட வைக்கமான Long March 5 ஏவுகலத்தின் பிறிகதாரு வளகயாகும். இந்த 

ஏவுகலம், ளைனான் தீவிலிருந்து ஒரு முன்மாதிரி குழுளவக்ககாண்ட விண்கலத்ளத ஏவியது. இப் 

புதிய தளலமுளற விண்கலம், ஏவப்பட்ட 488 வினாடிகளுக்குப் பிறகு அதன் தீர்மானிக்கப்பட்ட சுற்றுப் 

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

ஊர்திளயயும் அனுப்ப சீனாவுக்கு வழிவகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

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

அ. மீனொ் குடும்ேங்கள்  

ஆ. மீனொ்களின் ேள்ளிவசல்லும் குழே்மதகள் 

இ. மீனொ் குடும்ேங்களில் உள்ள வேண்கள் 

ஈ. தனித்து ொழும் மீனொ்கள் 

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

திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்கவாரு மீனவர் குடும்பத்திற்கும் அம்மாநில 

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

மீனவ சமூகத்திற்கு இது உதவும். கடலுக்குச் கசல்லும் மீனவர்களுக்கான நிதிநிவாரணமும் தளலக்கு, 

ரூபாய் நான்காயிரத்திலிருந்து ரூபாய் பத்தாயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. 

10.நாடாளுமன்றத்தின் கபாதுக் கணக்குக் குழுவின் தளலவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. ஆதிா் ரஞ்சன் வசளத்ாி  

ஆ. மல்லிகாா்ஜுன் காா்சக 

இ. அனுராக் தாக்கூா் 

ஈ. ரசமஷ் சோக்ாியால் ேிஷாங்க் 

 காங்கிரளசச்சார்ந்த ஆதிர் ரஞ்சன் கசைத்ரி தற்மபாதுள்ை 30 உறுப்பினர்களுடன் நாடாளுமன்றத்தின் 

கபாதுக் கணக்குக் குழுவின் தளலவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். கடந்த 1921ஆம் ஆண்டில் 

மாண்மடகு–கசம்ஸ்மபார்ட் சீர்திருத்தங்களின் விளைவாக இக்குழு முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டது. 

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

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

இந்தக் குழுவுக்கானத் தளலவர் எதிர்க்கட்சியிலிருந்து மதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

வைப்பதற்கும் ஜார்க்கண்ட் ஓராண்டு காலத்திற்கு தவை விதித்துள்ளது. அைற்றில் உள்ள எந்தத் தீங்கு 

விவளவிக்கும் சைதிப்பயன்பாட்டிவைக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக இந்நைைடிக்வக எடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. மெக்னீசியெ் காா்பனனட்  

ஆ. மெக்னீசியெ் குன ாரைடு 

இ. மெக்னீசியெ் ஆக்ரசடு 

ஈ. னசாடியெ் காா்பனனட் 

 ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசாைது அண்வமயில் 11 உற்பத்தியாளர்களின் பான் மசாலாவை உற்பத்தி 

சசய்ைதற்கும், விற்பவை சசய்ைதற்கும் ஓராண்டுக்கு தவை விதித்துள்ளது. பான் மசாலாவில் உள்ள 

சமக்னீசியம் கார்பசைட் என்ற தீங்குவிவளவிக்கும் சைதியின் நுகர்வைக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக இந் 

நைைடிக்வக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சைதி, புற்றுசநாவய ஏற்படுத்தக்கூடியது மற்றும் இதயத்திற்கு 

தீங்குவிவளவிக்கும் தன்வமசகாண்ைதாகும். சமலும், உணவுப்பாதுகாப்புச்சட்ைம், 2006 விதிமுவறக 

–ளின்படி பயன்படுத்துைதற்கு தவைவிதிக்கப்பட்ை சைதியாகும் இது. முன்ைதாக, மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

பீகார் ஆகிய மாநிலங்களும் பான் மசாலாவுக்கு தவைவிதித்திருந்தை. 

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

பன்ைாட்டு மதிப்பீட்டு நிறுைைம் எது? 

அ. S&P 

ஆ. Moody’s Investor Services  

இ. CRISIL 

ஈ. Fitch Ratings 

 இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி நைப்பு நிதியாண்டில் சுழிய நிவலவய எட்டுசமைப் பன்ைாட்டு 

தரக்குறியீட்டு நிறுைைமாை மூடிஸ் இன்சைஸ்ைர்ஸ் சர்வீஸ் தைது மதிப்பீட்டில் சதரிவித்துள்ளது. 

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

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

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

அந்நிறுைைம் இந்தியாவுக்கு ைழங்கியிருந்தது. 

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

துவண நிறுைைமாகும்? 

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

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

பன்ைாட்டுச் சந்வதகளில், இந்திய ரூபாய்–அசமரிக்க ைாலர் முன்சபர மற்றும் சதவையாைவதத் 

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

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

நிதியவமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காசணாளிக் காட்சிமூலம் சதாைங்கிவைத்தார். பன்ைாட்டு நிதிச் 

சசவைகள் வமயத்தின்மூலம் உலகளாவிய பங்களிப்வப இந்தியாவுக்கு இது சபற்றுத்தருைசதாடு, 

இந்தியாவின் பன்ைாட்டு நிதிச்சசவைகள் வமயத்வத உலகத்சதாடும் இவணக்கும். 

4.ைான்பவை தளங்களின் உட்கட்ைவமப்பு நவீைமயமாக்கலுக்காக இந்தியாவின் எந்த எரிசக்தி 

நிறுைைத்துைன் மத்திய பாதுகாப்பு அவமச்சகம் ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது? 

அ. பவா் கிாிட் காா்ப்பனைஷன் 

ஆ. டாடா பவா்  

இ. JSW எனா்ஜி 

ஈ. அதானி பவா் 

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

கட்ைவமப்வப நவீைமயமாக்க ைாைா பைர் நிறுைைத்துைன் பாதுகாப்பு அவமச்சகம் ஒப்பந்தம் சசய்து 

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

பாதுகாப்புத்துவற அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்தார். 

 இந்திய ைான்பவையின் 30 விமாைதளங்கவள நவீைமயமாக்குைது உள்ளிட்ை விமாைதள கட்ைவமப் 

–புகள் சமம்பாட்டுத் திட்ைத்தின் முதற்கட்ைத்வத அடிப்பவையாகக்சகாண்டு, இரண்ைாைது கட்ைம் சசய 

–ல்படுத்தப்படுகிறது. முதற்கட்ைத்தின்கீழ் விமாைதளங்கள் நவீைப்படுத்தப்பட்ைதன்மூலம், இராணுைம் 

மற்றும் சபாது பயன்பாட்ைாளர்கள் அதகளவில் பயைவைந்து ைருகின்றைர். 

5. நாடு முழுைதும் பயன்படுத்தப்படும் சபரும்பான்வமயாை சணல் வபகவள தயாரித்து ைழங்குகிற 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸாெ் 

ஆ. னெற்கு வங்கெ்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. பீகாா் 

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

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

காரணமாக சணற்வபகள் உற்பத்திவய அம்மாநிலம் நிறுத்தியுள்ளதால், இந்திய உணவுக்கழகம் 

சணற்வபகள் பற்றாக்குவறவய எதிர்சகாள்கிறது. 

 தற்சபாவதய இந்தக் சகாள்முதல் பருைத்தில், ஏற்கைசை பயன்படுத்தப்பட்ை சகாணிப்வபகள் மற்றும் 

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

மதிப்பிடுைதற்காக அவமச்சகத்தால் பணிக்குழு ஒன்றும் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.பன்ைாட்டு இைம்சபயர்வு அவமப்பின் தவலவமயகம் அவமந்துள்ள இைம் எது? 

அ. னைாெ் 

ஆ. மஜனீவா 

இ. கிைாண்ட்–சானகாமனக்ஸ்  

ஈ. நியூயாா்க் 

 பன்ைாட்டு இைம்சபயர்வு அவமப்பு (IOM) என்பது அரசாங்கங்களுக்கும் புலம்சபயர்ந்சதாருக்கும் 

இைம்சபயர்ைது சதாைர்பாை சசவை மற்றும் ஆசலாசவைகவள ைழங்கும் அரசுகளுக்கிவைசயயாை 

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

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

சைளியிட்ை அறிவிப்சபான்றில், உலகம் முழுைதும் ஆயிரக்கணக்காை புலம்சபயர்ந்சதார் சிக்கித் 

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

அவைத்து புலம்சபயர்ந்சதாருக்கும் சுகாதார பராமரிப்பு கிவைக்கச் சசய்யசைண்டும் எை இம்முகவம 

அரசாங்கங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

7. “இரண்ைாம் உலகப்சபாரின்சபாது உயிரிழந்தைர்களுக்காை நிவைவு மற்றும் நல்லிணக்கத்வத” 

ஒவ்சைார் ஆண்டும் ஐநா அவை எப்சபாது அனுசரிக்கிறது? 

அ. 1–2 னெ 

ஆ. 4–5 னெ 

இ. 8–9 னெ  

ஈ. 11–12 னெ 

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

உயிரிழந்த மில்லியன் கணக்காைைர்கவள நிவைவுகூர்கிறது. இரண்ைாம் உலகப்சபார், ஐநா அவை 

உருைாக ைழிைகுத்தது. உயிரிழந்த அவைைருக்கும் அஞ்சலி சசலுத்தும் இந்நாட்கள், “இரண்ைாம் 

உலகப்சபாரின்சபாது தன்னுயிவர ஈந்தைர்களுக்காை நிவைவு மற்றும் நல்லிணக்க சநரம்” என்று 

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

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

ைழங்கப்பட்ைது? 

அ. மென்றி டுனன்ட்  

ஆ. சல்லி புருனதாெ் 

இ. வில்மெெ் ைாஞ்மசன் 

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

சுவிச்சர்லாந்தின் சென்றி டுைன்டிற்கு அவமதிக்காை முதல் சநாபல் பரிசு ைழங்கப்பட்ைது. உலக 

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

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

பன்ைாட்டு சசஞ்சிலுவை சங்கமாைது உலக மக்களின் நலனுக்காக சசயல்பட்டு ைருகிறது. 

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

உருைாக்கும் திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள அரசுக்குச் சசாந்தமாை நிறுைைம் எது? 

அ. அறிவியல் & மதாழிற்துரற ஆைாய்ச்சிக் கழகெ், CSIR  

ஆ. னதசிய S N னபாஸ் அடிப்பரட அறிவியல் ரெயெ் 

இ. அகா்கா் ஆைாய்ச்சி நிறுவனெ் 

ஈ. நானனா அறிவியல் ெற்றுெ் மதாழில்நுட்ப நிறுவனெ் 

 அறிவியல் & சதாழிற்துவற ஆராய்ச்சிக் கழகமாைது தைது புதிய மில்லினியம் இந்திய சதாழில்நுட்ப 

தவலவமத்துை முன்சைடுப்புத் திட்ைத்தின்மூலம் மனித சமாசைாக்சளாைல் சநாசயதிர்ப்பிகவள 

உருைாக்குைதற்காை ஒரு திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த சநாசயதிர்ப்பிகள், திறன்சபற்ற 

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

எதிராகப்பயன்படுத்தப்பைலாம். இந்சநாசயதிர்ப்பிகவள உருைாக்கவுள்ள குழுைாைது கல்வி நிறுைை 

–ங்கவளயும் சதாழிற்துவறகவளயும் சகாண்டுள்ளது. 

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

என்ை? 

அ. Love the Birds 

ஆ. Birds connect our world  

இ. Birds transcend the Globe 

ஈ. Birds are precious 

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

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

ைரும் இந்த நாளுக்காை கருப்சபாருளாகும். உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் அவமப்பில் புலம்சபயர்ந்த 

பறவைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துைம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த 

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

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

கருவிணய வணிகமயமாக்குவதற்காக எந்த இந்திய நிறுவனத்துடன் கூட்டு ச ர்ந்துள்ளது? 

அ. டெக் மஹிந்திரா 

ஆ. லாா்சன் & டூப்ரரா 

இ. ொொ சன்ஸ்  

ஈ. விப்ரரா 

 COVID-19 ததாற்றிணன உடசன கண்டறியும் கருவிக்கான ததாழில்நுட்பத்ணதக் கண்டறிவதற்காக 

நடுவைரசின் அறிவியல் ததாழிற்துணை ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (CSIR) ஆய்வகமான மரபியல் மற்றும் 

ஒருங்கிணைந்த உயிரியல் நிறுவனமும் டாடா  ன்ஸ் நிறுவனமும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்திக்தகாண்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், FELUDA எனப்படும் கருவித் ததாழில்நுட்பத்ணத 

டாடா நிறுவனத்துடன் பகிர்ந்துதகாள்ள உரிமம் வழங்கப்படும். 

 COVID-19 ததாற்ணை ஒழிப்பதற்கான இந்தத் ததாழில்நுட்பமும் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிசேசய 

வடிவணமக்கப்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாகும். தபருமளவில் பயன்படுத்தக் கூடியது. இது எளிதில் 

ணகயாளக்கூடியது. விணே மலிவானது. 

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

ஒரு நிணனவு அஞ் ல்தணேணய தவளியிட்டன? 

அ. மரலாியா 

ஆ. காலரா 

இ. டபாியம்மம  

ஈ. தெ்ெம்மம 

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

ஆண்டுகள் ஆனணத நிணனவுகூரும் வணகயில், உேக நேவாழ்வு அணமப்பும், ஐக்கிய நாடுகளின் 

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

ஒழிப்பதற்கான உேகளாவிய முயற்சிணய விணரவுபடுத்துவதற்காக, WHO’இன் தபரியம்ணம ஒழிப்புத் 

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

அணமப்புகள், கிராமப்புை மருத்துவப் பணியாளர்களின் பாத்திரங்கணள நிணனவுகூர்கிைது. 

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

தபாருளாதார விவகார த யோளராகவும் தபாறுப்சபற்ைவர் யார்? 

அ. தருண் பஜாஜ்    ஆ. பிாீத்தி சுதன் 

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

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

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

நணடமுணைக்கு வந்துள்ளது. 

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

விவகாரத்துணை த யோளராக தபாறுப்சபற்ைார். இவர் ஏற்கனசவ பிரதமர் அலுவேகத்தில் கூடுதல் 

த யோளராகவும், நிதித் துணையில் இணைச்த யோளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் 

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

நடுவைர ால் உயர்த்தப்பட்டன. இணவயிரண்டில் எதுதவான்று அதிகாரப்பகிர்வின்மூேம் மாநிேத்துக்கு 

பிரித்தளிக்கப்படும்? 

அ. சாமல மற்றும் உெ்கெ்ெமமப்பு வாி 

ஆ. சிறப்பு கூடுதல் கலால் வாி  

இ. இமவயிரண்டும் 

ஈ. யாடதான்றுமில்மல 

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

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

நிறுவனங்களால் உள்வாங்கப்படும் என்பதால் சில்ேணை விணேயில் எந்தவித மாற்ைமும் ஏற்படாது 

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

கூடுதல் கோல் வரிணய அணனத்து மாநிேங்களுக்கும் அதிகாரப்பகிர்வின்மூேம் 42% என்ை அளவுக்கு 

வழங்கப்படும். உேக  ந்ணதயில் கச் ா எண்தையின் விணே வீழ்ச்சியணடந்தசதாடு, தபாது முடக்க 

காேத்தில் எண்தையின் சதணவ குணைந்ததன் பின்னணியில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

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

ச ானா பங்களா’ இயற்ைப்பட்டது? 

அ. பக்கிம் சந்திர செ்ொ்ஜி 

ஆ. இரவீந்திரநாத் தாகூா்  

இ. அரவிந்த ரகாஷ் 

ஈ. முன்ஷி பிரரம்சந்த் 

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

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

பாடல், பின்னர், தற்சபாணதய வங்கசத  விடுதணே இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தசதாடு அந்த 

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

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

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

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

எந்தப் பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்ணகயிோன இணைய பயனர்கள் உள்ளனர்? 

அ. டபருநகரம் 

ஆ. நகரம் 

இ. புறநகா் 

ஈ. கிராமப்புறம்  

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

அறிக்ணகயின்படி, நகர்ப்புைங்களில் உள்ள பயனர்களுடன் ஒப்பிடுணகயில் கிராமப்புைங்களில் அதிக 

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

இணைய பயனர்களில், கிராமப்புைங்களில் மட்டும் 227 மில்லியன் இணைய பயனர்கள் இருந்தனர். 

நகர்ப்புைங்களில் இந்த எண்ணிக்ணக 205 மில்லியனாக உள்ளது. 

 ஆனால், இணையத்தில் த ேவிடும் சநரத்ணதப் தபாறுத்தவணர நகர்ப்புை மக்கள் முதலிடத்தில் 

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

(9%) அதிகமாக உள்ளது என்றும் இவ்வறிக்ணக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

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

அகற்ை பாதுகாப்பு அணமச் கம் ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ. Lt.Gen டஷகத்கா்  

ஆ. Lt.Gen மாதுாி கனித்கா் 

இ. Lt.Gen P C திம்மயா 

ஈ. Lt.Gen C P டபான்னப்பா 

 இராணுவப்தபாறியியல் ச ணவப்பணியில் அடிப்பணட மற்றும் ததாழிலியல் பணியாளர்களுக்கான 

9,304 பணியிடங்கணள அகற்றுவதற்கான முதன்ணமத் தணேணமப்தபாறியாளரின் இராணுவ தபாறியி 

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

 Lt.Gen தெகத்கர் தணேணமயிோன நிபுைர் குழுவினர், ஆயுதப்பணடயின் இராணுவப்தபாறியியல் 

ச ணவப்பணிகளில் சபார்த்திைணன சமம்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு த ேவினத்ணத மறு மன் 

த ய்வதற்கான நடவடிக்ணககள்  ார்ந்து த ய்த பரிந்துணரகணள ஏற்கும் வணகயில் இந்த நடவடிக்ணக 

சமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. எதிர்வருங்காேத்தில் சிக்கோன பணிகணள, திைம்படவும், சிக்கனமாகவும் 

ணகயாள, குணைந்த பணியாளர்களுடன் இராணுவப்தபாறியியல் ச ணவப்பணிணய திைன்மிகுந்த 

அணமப்பாக மாற்றியணமப்பது இந்தப் பரிந்துணரகளின் சநாக்கமாகும். 

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

அ. தமிழ்நாடு    ஆ. ரகரளம் 

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

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

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

ஆசிரியர்களுக்கும், மாநிே தபாதுத்துணை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் தபாருந்தும். 

9. CARD திட்டம் என்பது கீழ்க்காணும் எதனுடன் ததாடர்புணடயது? 

அ. தற்காலிக PDS அெ்மெ 

ஆ. COVID–19 பாிரசாதமனக் கருவி  

இ. தற்காலிக ஆதாா் அெ்மெ 

ஈ. மருத்துவா்களுக்கான முகக்கவசங்கள் 

 NITI ஆசயாக் மற்றும் உயிரித்ததாழில்நுட்ப துணை ஆகியணவ இணைந்து Consortium for Affordable & 

Rapid Diagnostics (CARD) என்ைதவாரு திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. தகாசரானா ணவரஸ் 

பரிச ாதணனக் கருவிகணள உருவாக்குவதில் இந்தியாவின் திைணன அதிகரிப்பணத இந்தத் திட்டம் 

சநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. COVID-19 சநாய்த்ததாற்றுக்கு வரும் ஜூணே மாதத்திற்குள் குணைந்தது 

10 மில்லியன் விணரவு சநாதயதிர்ப்பு ச ாதணனகணள தயாரிப்பசத இதன் முதன்ணம குறிக்சகாளாகும்.  

 இந்தியாவில் RT-PCR ச ாதணனக்கருவிகணள விரிவுபடுத்துவணதயும் இது சநாக்கமாகக் தகாண்டுள் 

-ளது. சீன சநாதயதிர்ப்பு ச ாதணனகணளக் கருவிகளால் அணடந்த தபருஞ்சிக்கல்களுக்குப்பிைகு இந்த 

அறிவிப்பு வந்துள்ளது. 

10.ஆயுர்சவத தணேயீடுகள் குறித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிணயத் ததாடங்குவதன் ஒருபகுதியாக, ஆயுஷ் 

அணமச் கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள திைன்சபசி த யலியின் தபயர் என்ன? 

அ. ஆயுஷ் ரக்ஷா 

ஆ. ஆயுஷ் சஞ்சீவனி  

இ. ஆயுஷ் சுரக்ஷா 

ஈ. ஆயுஷ் சக்தி 

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

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

காதைாளிவழியில் பங்சகற்ை ஆயுஷ் இணையணமச் ரும் ததாடங்கிணவத்தனர். 

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

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

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

உருவாக்கியுள்ளன. ஆயுஷ் அறிவுணரகணளயும், நடவடிக்ணககணளயும் ஏற்றுக்தகாள்ளுதல், பயன்படுத் 

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

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

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

 ளர்த் ப்படுகின்றன? 

அ. நிறுவனங்கள் சட்டம் 

ஆ. த ொழிற்சொலைகள் சட்டம்  

இ. த ொற்றுநநொய்கள் சட்டம் 

ஈ. த ொழிற்சங்க சட்டம் 

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

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

த ொழிற்சொதலகள் சட்டம், 1948’இன் விதிகதள  ளர்த்தியுள்ளன. 

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

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

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

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

உத் ரபிரந ச மொநிலம் மூன்றொண்டுகொலத்திற்கு நிறுத்தியுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலக்குகளுடன், 

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

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

அ. 2 

ஆ. 3 

இ. 4 

ஈ. 5  

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

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

மடகொஸ்கர், தகொதமொநரொஸ் ஆகிை ேொடுகளுக்கு உணவுப்தபொருள்கள், HCQ மொத்திதரகள் உட்பட, 

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

புறப்பட்டுச் தசன்றுள்ளது. ேமது மண்டலத்தில் உள்ள அதனவருக்கும் பொதுகொப்பும் வளர்ச்சியும் என்ற 

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

இந் , ‘மிஷன் சொகர்’ உள்ளது. 

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

அ.  னிநபொ் பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் ஆ. முகக்கவசம் 

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

எலிசொ பரிநசொ தன கருவிதை உள்ேொட்டிநலநை புநனவில் உள்ள இந்திை மருத்துவ ஆரொய்ச்சிக் 

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

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

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

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

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

அ. DRDO  

ஆ. BHEL 

இ. HAL 

ஈ. BEL 

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

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

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

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

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

த ொற்றின் பரவதலக் கட்டுப்படுத்  உ வும். 

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

இைங்கிவரும் ஓரதமப்பொகும்? 

அ. பொதுகொப்பு அலமச்சகம் 

ஆ. உள்துலற அலமச்சகம்  

இ. சட்டம் மற்றும் நீ ி அலமச்சகம் 

ஈ. சமூக நீ ி மற்றும் அ ிகொரமளி ் ை் அலமச்சகம் 

 கொவல்துதறதை ேவீனமைமொக்கு ல் என்னும் நேொக்கத்துடன் ஒரு மதியுதரைகமொக, கடந்  1970ஆம் 

ஆண்டில், கொவல்துதற ஆரொய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப்பணிைகம் (BPRD) உள்துதற அதமச்சகத்தின்கீழ் 

நிறுவப்பட்டது. தபொதுமக்களிதடநை இனதவறுப்தப பரப்புவத  நேொக்கமொகக்தகொண்ட நபொலிச் 

தசய்திகதள அதடைொளங்கொண்ப ற்கு புலனொய்வொளர்களுக்கும் கொவல்துதறசொர் அதிகொரிகளுக்கும் 

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

 தலப்பில் 40 பக்க தகநைட்தட BPRD தவளியிட்டது. 

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

அ. விலளயொட்டு வீரொ்   ஆ. வரைொற்றொசிொியொ்  

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

நேொய்த்த ொற்றின் கொரணமொக அண்தமயில் கொலமொனொர். நபரொசிரிைர் ைரி வொசுந வன் அவரது 

பணி ஓய்வுக்குப்பின், UGC ஓய்வுதபற்ற நபரொசிரிைரொக வரலொற்றுத்துதற கல்கத் ொ பல்கதலயின் சீன 

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

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

ஆய்வுக்கழகத்தின் இைக்குேரொகவும் அவர் பணிைொற்றியுள்ளொர். 

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

அ. பொொிஸ் 

ஆ. மொட்ொிட்  

இ. நியூயொொ்க் 

ஈ. தெனீவொ 

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

உலகளவில் அணுகக்கூடிை சுற்றுலொதவ நமம்படுத்துவ ற்கு தபொறுப்பொகும். இ ன்  தலதமைகம் 

ஸ்தபயினின் மொட்ரிட்டில் அதமந்துள்ளது. அண்தமை UNWTO உலக சுற்றுலொ கொற்றழுத் மொனி 

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

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

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

வருதகயில் 22% வீழ்ச்சிதை இது ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவ்வறிக்தக கூறியுள்ளது. 

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

நம.11 அன்று இந்திைொவில் எந் ச் சிறப்பு ேொள் தகொண்டொடப்படுகிறது? 

அ. ந சிய அணுவொற்றை் நொள் 

ஆ. ந சிய த ொழிை்நுட்ப நொள்  

இ. ந சிய அணுவொயு  நொள் 

ஈ. தபொக்ரொன் நொள் 

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

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

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

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

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

நமற்தகொண்ட அறிவிைல் குழுவுக்கு  தலதம ொங்கினொர்.  ற்நபொது, அணுவொயு  திட்டத்த  

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

அ. உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ. நுகொ்நவொொ் விவகொரங்கள் அலமச்சகம்  

இ. நி ி அலமச்சகம் 

ஈ. சொலைப் நபொக்குவர ்து மற்றும் தநடுஞ்சொலை அலமச்சகம் 

 சுரக்ஷொ ஸ்நடொர் முைற்சிைொனது நுகர்நவொர் விவகொரங்கள், உணவு & தபொது விநிநைொக அதமச்சொல் 

த ொடங்கப்பட்டுள்ளது. ேொடு முழுவதுமுள்ள மளிதகக்கதட உரிதமைொளர்களுக்கு வணிகம் நமற்தகொ 

-ள்ளும்நபொது பின்பற்றநவண்டிை பொதுகொப்பு வழிகொட்டு ல்கள் மற்றும் சுகொ ொர ேடவடிக்தககள் 

குறித்து அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவந  இந் த் திட்டத்தின் நேொக்கமொகும். அண்தமயில், நுகர்நவொர் 

விவகொரங்கள் துதறைொனது த ொழினுட்ப துளிர் நிறுவனங்களொன SafeJob & Seekify ஆகிைவற்றுடன் 

கூட்டிதணந்து இந் த் திட்டத்த  தசைல்படுத்தி வருகிறது. 

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

அ. தசன்லன 

ஆ. தபங்களூரு  

இ. புது  ிை்ைி 

ஈ. லை ரொபொ ் 

 தபங்களூரு ேகர நிறுவனமொன புருைத் தபங்களூரு மகொேகர பொலிநக, ேகரவொசிகளுக்கு சுவொச 

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

திட்டத்த  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குருதியில் குதறந்  உயிர்வளி அளவு உள்ளவர்கள், த ொடக்க 

நிதலயில்  ங்கதள  ொங்கநள பரிநசொ தன தசய்துதகொள்வது குறித்து அறிவுறுத்துவந  இந் த் 

திட்டத்தின் நேொக்கமொகும். இ ன்கீழ்,  ன்பரிநசொ தனபற்றி ஊடகங்களில் பல்நவறு விளம்பரங்கள் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 மே 13 & 14  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

எவ்ெளவு நோட்களுக்கு இந் ச் சேயலி   வுகளளச் ரேமிக்கும்? 

அ. 120 

ஆ. 180  

இ. 200 

ஈ. 365 

 ‘ஆர ோக்கிய ரேது’ சேயலி பயன்போட்டோளர்களின்   வுகளளக் ளகயோள்ெ ற்கோன ெழிகோட்டு 

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

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

மட்டுரம ரேகரிக்கப்படரெண்டும். 

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

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

 ங்களது   வுகளள நீக்குமோறு ரகோரிக்ளக அனுப்பிய முப்பது நோட்களுக்குள் அளெ நீக்கப்படும். 

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

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

சிளை  ண்டளன விதிக்க முடியும் என்று ெழிகோட்டு சநறிமுளைகளில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

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

அ. உத்தரபிரததசம் 

ஆ. பஞ்சாப் 

இ. மத்திய பிரததசம்  

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

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

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

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

சேய்ெ ற்கோக கோெல் நிளலயங்களுக்குச் சேல்லரெண்டிய அெசியமில்ளல. அ ற்குமோைோக அெர்கள் 

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

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

சபற்றுக்சகோள்ளும். 

3.ஒடிேோவின் மத்தியப் பல்களலக்கழக மோணோக்கர்களுக்கோக மத்திய மனி ெள ரமம்போட்டு அளமச்ேர் 

ச ோடங்கியுள்ள ச ோளலரபசி உ விச்ரேளெ ளமயத்தின் சபயர் என்ன? 

அ. சுரக்ஷா   ஆ. பதராசா  

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

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

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

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

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

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

இந் த் ச ோளலரபசி உ விச்ரேளெ ரநோக்கமோகக்சகோண்டுள்ளது. 

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

e–NAM  ளத்துடன் ஒருங்கிளணக்கப்பட ரெண்டும்? 

அ. 1000  

ஆ. 2000 

இ. 4000 

ஈ. 8000 

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

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

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

அளமச்ேகத்தின் இலக்குக்கு எதி ோக  ற்ரபோது நோடு முழுெதும் இளணக்கப்பட்ட சமோத்  மின்னணு 

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

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

கட்டணஞ்சேலுத்தும் ெேதி ஆகியளெ ெழங்கப்படுகிைது. 

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

அ. லியாண்டா் தபஸ் 

ஆ. சானியா மிா்சா  

இ. தராகன் தபாபண்ணா 

ஈ. பிரஜ்தனஷ் குன்தனஸ்வரன் 

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

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

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

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

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

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

யோர்? 

அ. தததவந்திர ஜஜாாியா 

ஆ. தீபா மாலிக்  

இ. மாாியப்பன் தங்கதவலு 

ஈ. வருண் சிங் பாட்டி 

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

நீடிக்கும் ெளகயில் பன்னோட்டுப் ரபோட்டிகளிலிருந்து ஓய்வுசபறுெ ோக அறிவித்துள்ளோர். ர சிய 

விளளயோட்டுக்சகோள்ளகயின்படி, ரபோட்டிகளில் பங்ரகற்றுெரும் வீ ர்/வீ ோங்களனகள் விளளயோட்டு 

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

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

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

பன்னோட்டு ப க்கங்களும் சென்றுள்ளோர். 

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

அ. Nursing the World to Health  

ஆ. Honour the Nurses 

இ. Nurses are Warriors 

ஈ. Nursing the Globe 

 சிைந்  மருத்துெச் ரேளெகளள ெழங்குெதில் சேவிலியர்களின் போத்தி த்ள  சிைப்பிக்கும் ரநோக்கில், 

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

கோரிளக” என அளழக்கப்படும் புரளோ ன்ஸ் ளநட்டிங்ரகலின் பிைந் நோளளக் குறிக்கும் ெளகயிலும் 

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

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

நோளுக்கோன கருப்சபோருளோகும். 

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

அ. மனிதவள & தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஆ. MSME அமமச்சகம்  

இ. அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

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

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

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

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

துளை அளமச்ேகத்துக்கு உ வும் ரநோக்கில் உருெோக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ‘CHAMPIONS’ என்பது உருெோக்கம் மற்றும் உற்பத்திளய அதிகரிப்ப ற்கு நவீன நளடமுளைகளள 

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

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

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

மூலம் அெற்ளைப் சபரிய நிறுெனங்களோக ஆக்கரெண்டும் என்பள  ரநோக்கமோகக் சகோண்டு இந்  

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

பி ச்ேளனகளுக்கும் ஒர  இடத்தில் தீர்வுகோணும் இளணய ளமோக இது இருக்கும். 

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

உள்ளடக்கியது? 

அ. நாசி துணியால் 

ஆ. ததாண்மட துணியால் 

இ. குருதி  

ஈ. சிறுநீா் 

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

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

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

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

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

நீர்ப்போயத்ள  (blood serum) ரேோ ளன சேய்ெள  உள்ளடக்குகிைது. 

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

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

ச ோற்றுரநோயியல் நிறுெனம் மற்றும் சேன்ளனயின் கோேரநோய்க்கோன ர சிய ஆ ோய்ச்சி நிறுெனம் 

ஆகியளெ இந்  ஆய்ளெ ஒருங்கிளணக்கின்ைன. 

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

அ. வளி துூய்மமப்படுத்தி 

ஆ. கிருமிநாசினி தராதபா  

இ. சிறப்பு முகக்கவசம் 

ஈ. கிருமிநாசினி 

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

“Airlens Minus Corona” என்ைசெோரு ச ோழில்நுட்பத்ள  உருெோக்கியுள்ளன. இது, ரேோ ளன மற்றும் 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 மே 13 & 14  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            5 

அளவுத்திருத்  ஆய்ெகங்களுக்கோன ர சிய அங்கீகோ  ெோரியத்திடமிருந்து (NABL) ேோன்றி ளழப் 

சபற்றுள்ளது. இது, மருத்துெமளனகள் மற்றும் மக்கள் கூட்டம் மிக்க சநரிேலோன சபோதுவிடங்களுக்கு 

பயணித்து, நீர்ேோர்ந்  ச ோழில்நுட்பத்தின்மூலம் ரமற்ப ப்பு கிருமிகளள நீக்கம் சேய்யும். 

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

Activation” ச ோழில்நுட்பத்தின் அடிப்பளடயில் சேயல்படுகிைது. மின்ரனற்ைஞ்சேய்யப்பட்ட அல்லது 

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

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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

இலெே கோசணோளி மருத்துெ ஆரலோேளன திட்டத்ள   மிழ்நோடு அ சு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

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

உ லியில் இச்ரேளெளயப் சபைலோம். 
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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 மெட்ராஸ்  

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 ெிமலெ்குறியட்ீமடண் 

ஆ. மதாழில் உற்பத்தி குறியடீு  

இ. மொத்த ெிமலெ்குறியட்ீமடண் 

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)  

இ. இந்திய ெிண்மெளி ஆய்ெு மெயெ் (ISRO) 

ஈ. இந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிெ்ஸ் 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 & ொஷ்ெீா்   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 ெிஸ்ரா 

 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 பீட்டோ்ஸ்போ் ்  

ஆ. மோஸ்க ோ 

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 

ஆ. உணவு மற்றும் கவளோண் அமமப்பு  

இ. பன்னோட்டு கவளோண் கமம்போட்டு நிதியம் 

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. 1990-

2020 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. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  16  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

 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 

ஆ. உத்தர ண்ட்  

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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

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  

ஈ. தவளாண்மம மற்றும் உழவா் நல அமமச்சகம் 

 ை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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6. “இந்திோவின் COVID-19 சமூகப் ா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, “COVID-

19” 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. மமறயட்ீடு நாணயம் (Cryptocurrency) 

இ. தீம்தபாருள் (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  ேனர்கள், ‘Eventbot’ என்ற புதிே தீம்த ாருளால்  ாதிக்கப் டக்கூடும். இந்தப் புதிே 

தீம்த ாருள்,  ே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. நீா்மூழ்கிக்கப்பல் 

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  ழங்குடியின 

இமளமோர்கள், டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகமளப்  ே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 முதலீட்டு 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 ரச்ீ 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? 

அ. 3 ஆண்டுகள்   ஆ. 5 ஆண்டுகள்  

இ. 7 ஆண்டுகள்   ஈ. 10 ஆண்டுகள் 
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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. இரரஜஸ்தரன் 

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? 

அ. தவளரண்மை ைற்றுை் உழவர் நல அமைச்சகை் 

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. அஸ்ஸோே் 

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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9.நாட்டில் 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. இஸ்ரரல்  

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. வைரஸ் 

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. ைத்தீஸ்கா்  

இ. அஸ்ஸாம் 

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 ஹஸ்வனன் 

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  

ஈ. ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் 

 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. 
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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) 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                            2020 மே  22  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

 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 
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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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