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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Climate Action
ஆ. Celebrating Biodiversity 
இ. Enrich Our Environment
ஈ. Environment and SDG
 விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பப ஊக்குவிப்பதற்காக ஐ.நா அபவ ஒவ்வவார் ஆண்டும்
ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் நாபைக் பகாண்டாடப்படுகிறது. “Celebrating Biodiversity” என்பது
நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருைாகும். இந்தச் சிறப்பு நாள், பகாலம்பியாவில்,
பஜர்மனியுடன் இபணந்து பகாண்டாடப்பட்டது. தற்வபாது வபை சுமார் ஒரு மில்லியன் உயிரினங்கள்
அழிபவ எதிர்பகாண்டுள்ைதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தியாவில், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாைங்கள் அபமச்சகமானது, “பசயல்திறன்மிக்க கழிவு வமலாண்பமமூலம் பல்லுயிபைக்காத்தல்”
என்ற அறிவுறுத்தல் பதாடபைத் பதாடங்கியுள்ைது.

2.உலக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரின் மூத்த ஆவலாசகைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் யார்?
அ. சுர்ஜித் பல்லர
ஆ. இரரஜீ வ் டரப்ன

ர

இ. உர்ஜித் பனடல்
ஈ. அபரஸ
் ஜர
 பிைதமரின் தனி பசயலாைைாக பணியாற்றிவந்த 1996ஆம் ஆண்டுத் பதாகுதிபயச் வசர்ந்த இ.ஆ.ப
அதிகாரியான இைாஜீவ் டாப்வனா, IAS உலக வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரின் மூத்த ஆவலாசகைாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பணியாைர் அபமச்சகத்தின் உத்தைவுப்படி, அயல்நாட்டில் உள்ை பல்வவறு
பதவிகளுக்கு கூடுதலாக ஐந்து அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். வாஷிங்டனில் உள்ை இந்திய
தூதைகத்தில் இைவி வகாட்டாபவ அபமச்சைாக (பபாருைாதாை) நியமித்ததும் இதிலடங்கும். பபய்ஜிங்கில்
உள்ை இந்திய தூதைகத்தில் ஆவலாசகைாக (பபாருைாதாைம்) பலகான் தாக்கரும், ஆசிய வைர்ச்சி
வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரின் ஆவலாசகைாக H அபதலியும் அவ்பவவருள் அடங்குவர்.

3.நகர்ப்புறக் காடுகபை உருவாக்குவதற்காக சுற்றுச்சூழல் அபமச்சகம் முன்பனடுத்துள்ை முயற்சியின்
பபயர் என்ன?
அ. நகர்ப்புற வ

ங்கள் 

ஆ. பசுமை இந்தியர
இ. பசுமை நகரங்கள் திட்டை்
ஈ. இயற்மக திட்டை்
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 நகர்ப்புறங்களில் வனப்பகுதிபய அதிகரிப்பதற்காக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அபமச்சர் பிைகாஷ் ஜவவடகர்
“நகர்ப்புற வனங்கள்” திட்டத்பத பதாடங்கினார். நடப்பாண்டு (2020) உலக சுற்றுச்சூழல் நாளின்
பமய்நிகர் பகாண்டாட்டத்தின்வபாது, இந்தியா முழுவதும் 200 நிறுவனங்கள் மற்றும் நகைங்களுடன்
இபணந்து இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. தங்கள் பகுதிகளில் மைங்களின் பைப்பப அதிகரிக்கும் இத்
திட்டத்தில் பபாதுமக்கள் தீவிைமாக பங்வகற்க வவண்டும் என்று அபமச்சர் வகட்டுக்பகாண்டார். இந்த
ஆண்டு, 145 வகாடி மைக்கன்றுகள் நடவவண்டும் என்பது அைசாங்கத்தின் இலக்காக உள்ைது.

4.ஆசிய

கால்பந்து கூட்டபமப்பின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பபண்கள் ஆசிய வகாப்பபப் வபாட்டிபய

முதன்முபறயாக நடத்தவுள்ை நாடு எது?
அ. னநபரளை்
ஆ. ஜப்பர ்
இ. இந்தியர 
ஈ. இலங்மக
 AFC மகளிர் ஆசிய வகாப்பப கால்பந்து வபாட்டித்பதாடர், 1979ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதன்முபறயாக
இந்தியாவில் நபடபபறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இதுவபை எட்டு அணிகள் பங்வகற்றுவந்த
நிபலயில், 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பதாடரில் 12 அணிகள் கைம்காணவுள்ைன. வபாட்டிபய நடத்தும்
நாடு என்ற வபகயில் இந்திய அணி வநைடியாக பங்வகற்பது உறுதியாகி உள்ைது. 2023 FIFA மகளிர்
உலகவகாப்பப கால்பந்து வபாட்டித்பதாடருக்கான கபடசி தகுதிச்சுற்று வபாட்டியாகவும் இது அபமயும்.

5. “பநடுஞ்சாபலகளில்

மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் இறப்பபதத் தடுப்பது” குறித்த UNDP வதசிய

பைப்புபைபயத் பதாடங்கியுள்ை நாடு எது?
அ. ஜஜர்ை

ி

ஆ. இந்தியர 
இ. ஜப்பர ்
ஈ. பினரசில்
 “பநடுஞ்சாபலகளில் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகள் இறப்பபதத்தடுப்பது” குறித்த ஐக்கிய நாடுகள்
வைர்ச்சித் திட்டத்தின் வதசிய விழிப்புணர்வுப் பைப்புபைபய இந்தியா பதாடங்கியுள்ைது. உலக சுற்றுச்
சூழல் நாபை முன்னிட்டு மத்திய சாபலப் வபாக்குவைத்து மற்றும் பநடுஞ்சாபல அபமச்சர் நிதின்
கட்கரி இதபன பதாடங்கினார். இந்தியாவில் ஒவ்வவார் ஆண்டும் சுமார் 5 லட்சம் சாபல விபத்துகள்
நிகழ்வதாக அபமச்சர் அப்வபாது எடுத்துபைத்தார்.

6.விலங்கின் எலும்புக்கூடுகள் கண்டறியப்பட்ட கீழடி அகழ்வாைாய்ச்சி தைம் அபமந்துள்ை மாவட்டம் எது?
அ. னசலை்

ஆ. திருஜநல்னவலி

இ. திருச்சிரரப்பள்ளி

ஈ. சிவகங்மக 
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 தமிழ்நாடு மாநில பதால்லியல் துபறயானது சிவகங்பக மாவட்டம் கீழடி தைத்தில் வமற்பகாண்ட
ஆறாவது கட்ட அகழ்வாைாய்ச்சி பணியின்கீழ், மதுபைக்கு அருகிலுள்ை மணலூரில் விலங்பகான்றின்
எலும்பு எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலபமச்சர் திரு. எடப்பாடி K
பழனிசாமி, ஆறாவது கட்ட அகழ்வாைாய்ச்சி பணிகபை, கடந்த பிப்ைவரி மாதத்தின்வபாது மதுபைக்கு
அருகிலுள்ை கீழடி, பகாந்தபக, அகைம் மற்றும் மணலூர் ஆகிய இடங்களின் பதாடங்கிபவத்தார்.
 அங்கு வமற்பகாண்ட அகழ்வாைாய்ச்சியின்வபாது, பநசவு, கால்நபட வைர்ப்பு, நீர் வமலாண்பம சார்ந்த
பல்வவறு பபாருட்கள் கண்படடுக்கப்பட்டன. அந்தப் பபாருட்கள் அபனத்தும் ஐந்தாம் நூற்றாண்படச்
வசர்ந்த தமிழ்ப்பண்பாட்டுக்குரியபவ எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ைது.

7. “சட்டத்துக்குப்

புறம்பான, பதிவுபசய்யப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடித்தபலத் தடுப்பதற்கான

பன்னாட்டு நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது?
அ. ஜூ ் 2
ஆ. ஜூ ் 3
இ. ஜூ ் 4
ஈ. ஜூ ் 5 
 “சட்டத்துக்குப் புறம்பான, பதிவுபசய்யப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடித்தபலத் தடுப்பதற்கான
பன்னாட்டு நாள்”, ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடி
நடவடிக்பககைால் மீன்வைங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து உணர்தவல இந்த நாளின்
வநாக்கமாகும். கடந்த 2017 நவம்பரில், ஐ.நா பபாது அபவ, ஜூன்.5ஆம் வததிபய இந்தச் சிறப்பு நாைாக
அறிவித்தது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் முதன்முபறயாக இந்நாள் பகாண்டாடப்பட்டது. துபறமுக நிபல
பசயல்பாடுகள் குறித்த ஒப்பந்தமும் அவதநாளில் நபடமுபறக்கு வந்தது.

8.அண்பமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற ஆம்பர்வன ஆறு அபமந்துள்ை நாடு எது?
அ. அஜைரிக்க ஐக்கிய நரடுகள்
ஆ. இரஷ்யர 
இ. ஜஜர்ை

ி

ஈ. ஆஸ
் தினரலியர
 இைஷ்யாவின் நிக்கல் தபலநகைம் என்று அபழக்கப்படும் வநாரில்ஸ்கில் 60 கிவலாமீட்டர் நீைத்திற்கு
பாய்ந்வதாடும் ஆம்பர்வன ஆற்றில், 20,000 டன் டீசல் எண்பணய் பகாட்டியபத அடுத்து அவசைகால
நிபலபய இைஷ்ய அதிபர் விைாடிமிர் புதின் அறிவித்தார். இந்த எண்பணய் கசிவு ஆம்பர்வன ஆற்றின்
வமற்பைப்பப பசங்கல் சிவப்பு நிறமாக மாற்றியுள்ைது.
 வநாரில்சுக் நகைத்துக்கு அருகிலுள்ை மின்னுற்பத்தி நிபலயத்தில் அபமந்துள்ை மாபபரும் எரிபபாருள்
பதாட்டி இடிந்து விழுந்ததன் விபைவாக இந்த எண்பணய் கசிவு ஏற்பட்டுள்ைதாக கூறப்படுகிறது.
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9. ‘#iCommit’ என்பது எந்த மத்திய அபமச்சகத்தால் பதாடங்கப்பட்ட புதியபதாரு பைப்புபையாகும்?
அ. சுற்றுச்சூழல், வ

ை் ைற்றுை் கரலநிமல ைரற்ற அமைச்சகை்

ஆ. எரிசக்தி அமைச்சகை் 
இ. MSME அமைச்சகை்
ஈ. சரமலப் னபரக்குவரத்து ைற்றுை் ஜநடுஞ்சரமல அமைச்சகை்
 உலக சுற்றுச்சூழல் நாபைபயாட்டி மத்திய மின்சாைம் மற்றும் புதிய, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துபற
இபணயபமச்சர் (தனிப்பபாறுப்பு) RK சிங், ‘#iCommit’ இயக்கத்பத பதாடங்கிபவத்தார். அைசுகள்,
பபரு நிறுவனங்கள், பன்முக மற்றும் இருதைப்பு நிறுவனங்கள், சிந்தபன அபமப்புகள் மற்றும் தனி
நபர்கள் என்ற பைவலான பலபையும் ஒருங்கிபணப்பதாக இந்த முன்முயற்சி அபமந்துள்ைது.
‘#iCommit’ என்ற இந்த முன்முயற்சி, மத்திய மின்துபற அபமச்சகத்தின் நிர்வாகத்தின்கீழ் எரிசக்தி
சிக்கன வசபவகள் நிறுவனத்தின் (EESL) உந்துதலால் உருவாக்கப்பட்டது.

10.பிைபல

கவிஞர் அபலக்சாண்டர் புஷ்கினின் பிறந்தநாைான ஜூன்.6 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் அபவ,

எந்த பமாழிக்கான சிறப்பு நாபைக் பகாண்டாடுகிறது?
அ. ஸ
் பர ிய ஜைரழி நரள்
ஆ. உருஷிய ஜைரழி நரள் 
இ. ஆங்கில ஜைரழி நரள்
ஈ. பிஜரஞ்சு ஜைரழி நரள்
 ஐ.நா அதன் ஆறு அலுவல்பூர்வ பமாழிகைான ஆங்கிலம், அைபு, ஸ்பானியம், சீனம், உருஷியம் மற்றும்
பிைஞ்சு ஆகியவற்றின் வைலாறு, பண்பாடு மற்றும் வைர்ச்சி குறித்த விழிப்புணர்பவ பைப்புவதற்காக
ஆறு தனி பமாழி நாட்கபைக் பகாண்டாடுகிறது. ஜூன்.6, ஐக்கிய நாடுகள் உருஷிய பமாழி நாைாகக்
பகாண்டாடப்படுகிறது. இது, சிறந்த உருஷிய கவிஞர் அபலக்சாண்டர் புஷ்கினின் பிறந்தநாளும் கூட.
 அவர், ‘நவீன உருஷிய இலக்கியத்தின் தந்பத’ எனக்கருதப்படுகிறார். அவைது பிைபலமான இலக்கியப்
பபடப்புகளுள் சில, “யூஜின் ஒன்ஜின்” என்ற புபனக்கபதயும், “பவண்கல குதிபைவீைன்” என்ற
தபலப்பில் அவைது கவிபதயும் அடங்கும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 தமிழ்நாட்டில் உள்ை 1018 ஊர்களின் பபயர்கபை தமிழ் ஒலி வடிவத்துக்கு ஏற்றவாறு ஆங்கிலத்தில்
எழுதுவதுபற்றி அைசாபண பவளியிடப்பட்டுள்ைது. எடுத்துக்காட்டாக, பசன்பனயில் உள்ை எழும்பூர்
இையில் நிபலயமானது ஆங்கிலத்தில் ‘எக்வமார்’ என்று அபழக்கப்படுவதுடன், ‘EGMORE’ என்று
எழுதப்படுகிறது. அவ்வாறு இல்லாமல், இனி, எழும்பூர் (EZHUMBUR) என்வற ஆங்கிலத்திலும் எழுத
வவண்டும் என்றும், ஒலிக்கவவண்டும் என்றும் இந்த அைசாபணயின்மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. ‘SPANDAN’ என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தால் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு பரப்புரரயாகும்?
அ. ஒடிசா
ஆ. சத்தீ ஸ
் கா் 
இ. பஞ்சாப்
் ட்
ஈ. உத்தரகண
 காவல்துரை பணியாளர்கள் ததாடர்புரடய தற்தகாரல சம்பவங்கரள குரைப்பதற்காக சத்தீஸ்கர்
மாநில அரசு, அண்ரமயில், ‘ஸ்பந்தன்’ என்னும் ஒரு பரப்புரரரய அறிமுகப்படுத்தியது. மாவட்ட
தரலரமயகத்தில் பணிபுரியும் மனச்சசார்வரடந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு மனநல
மருத்துவர்கள் அல்லது உளவியலாளர்கள் வழங்கும் ஆசலாசரனகள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்ரச
ததாடர்பான வழிகாட்டுதல்கரள கண்டிப்பாக பின்பற்றுமாறு மூத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன. சயாகா வகுப்புகளும் ஏற்பாடு தசய்யப்படவுள்ளன. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கடந்த
ஈராண்டுகளில் மட்டும் ஐம்பதுக்கும் சமற்பட்ட காவல்துரையினர் தற்தகாரல தசய்துதகாண்டுள்ளனர்.

2.இந்திய

அரசியலரமப்பின் எந்தப் பிரிவு, “இந்தியா, அதாவது பாரத், மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக

இருக்கும்” எனக் கூறுகிைது?
அ. பிாிவு 1 
ஆ. பிாிவு 2
இ. பிாிவு 3
ஈ. பிாிவு 4
 இந்திய அரசியலரமப்பின் பிரிவு 1, “இந்தியா, அதாவது பாரத், மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இருக்கும்”
எனக் கூறுகிைது. அண்ரமயில், உச்சநீதிமன்ைத்தில் மனுதவான்று தாக்கல் தசய்யப்பட்டது. அது, முதல்
பிரிவிலிருந்து, ‘இந்தியா’ என்ை தபயரர நீக்குவதற்கு முற்பட்டது.
 ‘பாரத்’ மற்றும் ‘இந்தியா’ இரண்டும் அரசியலரமப்பில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தபயர்கள் என்றும், இந்தியா
ஏற்கனசவ அரசியலரமப்பில் ‘பாரத்’ என்று அரழக்கப்படுகிைது என்றும் இந்திய தரலரம நீதிபதி
சரத் பாப்சட கூறினார். அசதசமயம், மனுததாடர்பாக உரிய முடிதவடுக்க, நடுவணரசுக்கு பரிந்துரர
தசய்யப்படும் என நீதிமன்ைம் ததரிவித்துள்ளது.

3.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக உணவு பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன?
அ. Future of Food Safety
ஆ. Food Safety, Everyone’s Business 
இ. Food Safety, First and Foremost
ஈ. Food Safety is still far
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 நாம் உண்ணும் உணவு பாதுகாப்பானது என்பரத உறுதிப்படுத்தும் முயற்சிகரள வலுப்படுத்துவதற்
–காக, ஜூன்.7 அன்று உலக உணவுப் பாதுகாப்பு நாள் கரடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘Food Safety, Everyone’s
Business’ என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். உணவுப்பாதுகாப்பு
குறித்த விழிப்புணர்ரவ ஊக்குவிப்பதற்கும், சதரவயான நடவடிக்ரககரள தசயல்படுத்துவதற்கு
நாடுகள், உள்நாட்டு சமூகம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கரள ஒன்றிரணப்பதற்குமாக இந்த நாள்
தகாண்டாடப்படுகிைது. உலக நலவாழ்வு அரமப்பானது உணவு மற்றும் சவளாண் அரமப்புடன்
கூட்டிரணந்து, உறுப்புநாடுகரள உணவுப் பாதுகாப்பு நாரளக் தகாண்டாட வழிவகுக்கிைது.

4.தபண்கள் & சிைார்களின் உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ததாடர்பான விஷயங்கரள ஆராய்வதற்காக
அரமக்கப்பட்டுள்ள பணிக்குழுவின் தரலவர் யார்?
அ. ஜெயா ஜெட்லி 
ஆ. விஜ

ாத் பால்

இ. நெ்மா அக்தா்
ஈ. வசுதா காமத்
 மத்திய தபண்கள் & குழந்ரதகள் சமம்பாட்டு அரமச்சகத்தின் அண்ரமய அறிவிப்பின்படி, தபண்கள்
மற்றும் குழந்ரதகளின் உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ததாடர்பான விஷயங்கரள ஆராய்வதற்காக
பத்துசபர்தகாண்ட பணிக்குழு ஒன்று அரமக்கப்பட்டுள்ளது.
 Ms. தஜயா சஜட்லி, அப்பணிக்குழுவின் தரலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சமலும் இதுததாடர்புரடய
துரைகளின் தசயலாளர்கள், முன்னாள் அலுவலர்கள் இந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
இக்குழு தாய்ரம அரடயும் வயது, சபறுகால உயிரிழப்ரபக்குரைப்பதற்கான சதரவகள், ஊட்டச்சத்து
அளரவ சமம்படுத்துதல் சபான்ைரவ ததாடர்பான விஷயங்கரள ஆராயும்.

5.புத்தாக்கம்

& ததாழில்முரனவு ஆகியவற்ரை சமம்படுத்துவதற்காக அடல் புத்தாக்க இயக்கத்துடன்

கூட்டிரணந்துள்ள நிறுவனம் எது?
அ. அறிவியல் மற்றும் ஜதாழிற்துறற ஆராய்ச்சி கவு ் சில், CSIR 
ஆ. டாடா அடிப்பறட ஆராய்ச்சி றமயம், TFIR
இ. ஜபாருளாதார வளா்ச்சி நிறுவ
ஈ. இந்திய அறிவியல் நிறுவ

ம்

ம்

 புத்தாக்கம் மற்றும் ததாழில்முரனவு ஆகியவற்ரை சமம்படுத்துவதற்காக CSIR’உம், அடல் புத்தாக்க
இயக்கமும் கூட்டிரணந்துள்ளன. பல்சவறு துரைகளில் புத்தாக்கத்ரத ஊக்குவிக்கும் சநாக்கில், இரு
அரமப்புகளுக்கும் இரடசய விருப்ப ஒப்பந்தம் ரகதயழுத்தாகியுள்ளது.
 அடல் புத்தாக்க இயக்கத்தின்கீழ், புதிய நிறுவனங்கரள உருவாக்குவதற்கான CSIR ரமயங்கள்
மூலம் உலகத்தரம்வாய்ந்த நிறுவனங்கரள ததாடங்குவதற்கு ஆதரவு ததரிவிப்பது; CSIR புத்தாக்கப்
பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட புதிய புத்தாக்க மாதிரிகளில் ஒருங்கிரணந்து பணியாற்றுவதற்கு ஆதரவு
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அளிப்பது; ARISE அரமப்புடன் இரணந்து சிறு, குறு, நடுத்தரத் ததாழிற்துரைக்கான புத்தாக்கம் மற்றும்
ஆராய்ச்சிகரள CSIR ஊக்குவிப்பது ஆகியரவ அவ்தவாப்பந்தத்தின் முக்கிய கூறுகளாகும்.

6.இந்திய

தமன்தபாருள் ததாழில்நுட்ப பூங்காக்கள் என்பது எந்த மத்திய அரமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி

வரும் ஒரு தன்னாட்சிமிக்க சமூகமாகும்?
அ. குறு, சிறு & நடுத்தர நிறுவ

ங்கள் அறமச்சகம்

ஆ. தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகம்
இ. ம
ஈ. மி ்

ித வள ஜமம்பாட்டு அறமச்சகம்
ணு மற்றும் தகவல் ஜதாழில்நுட்ப அறமச்சகம் 

 மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அரமச்சகத்தின்கீழ் ஒரு தன்னாட்சிமிக்க சமுதாயமாக
இயங்கிவரும் இந்திய தமன்தபாருள் ததாழில்நுட்ப பூங்காக்கள் (STPI), அதன் 29ஆவது நிறுவு நாரள,
2020 ஜூன்.5 அன்று நிரனவுகூர்ந்தது. கடந்த 1991 ஜூன்.5 அன்று நிறுவப்பட்ட இது, இந்திய தகவல்
ததாழில்நுட்பம் மற்றும் மின்னணு உற்பத்தித்துரையின் வளர்ச்சிக்கு ததாடர்ந்து பங்களித்து வருகிைது.
STPI’இல் பதிவுதசய்யப்பட்ட அலகுகளின் ஏற்றுமதி மதிப்பு, 2019-20ஆம் ஆண்டில் `421,103 சகாடியாகும்.

7.தனிச்சிைப்புவாய்ந்த மாநில சுற்றுச்சூழல் சமலாண்ரமக் கழகத்ரத ததாடங்கியுள்ள மாநில அரசு எது?
அ. ஜகரளா
ஆ. மத்திய பிரஜதசம்
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. ஆந்திர பிரஜதசம் 
 உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் தகாண்டாட்டத்ரத குறிக்கும் வரகயில் ஆந்திர முதலரமச்சர் Y S தஜகன்
சமாகன் தரட்டி, அண்ரமயில் ஆந்திர மாநில சுற்றுச்சூழல் சமலாண்ரமக் கழகத்ரத ஜூன்.5ஆம் சததி
அன்று ததாடங்கினார். ததாழிற்சாரலக் கழிவுகரள சசகரித்தல், பிரித்தல் மற்றும் அறிவியல் பூர்வமாக
அதரன அப்புைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்சவறு பரிந்துரரக்கப்பட்ட பணிகரள மாநகராட்சி தசய்யும்.
ததாழிற்சாரலகள், ஆந்திர பிரசதச அரசால் பிைப்பிக்கப்பட்ட கழிவு சமலாண்ரம தநறிமுரைகரளப்
பின்பற்றுகின்ைனவா என்பரதயும் அது உறுதிதசய்யும்.

8.பன்னாட்டு

வானூர்தி நிரலய கவுன்சிலின் ஆசியா-பசிபிக் பசுரம வானூர்தி நிரலய அங்கீகாரம்

2020’இல், பிளாட்டினம் அங்கீகாரம் தபற்ை இந்திய வானூர்தி நிரலயம் எது?
அ. ஜகாச்சி ் ப ்

ாட்டு வானூா்தி நிறலயம்

ஆ. றைதராபாத் ப ்

ாட்டு வானூா்தி நிறலயம் 

இ. இந்திரா காந்தி ப ்

ாட்டு வானூா்தி நிறலயம், புது தில்லி

ஈ. சத்ரபதி சிவாெி ப ்

ாட்டு வானூா்தி நிறலயம், மும்றப

 பன்னாட்டு வானூர்தி நிரலய கவுன்சிலின் ஆசியா-பசிபிக் பசுரம வானூர்தி நிரலய அங்கீகாரம்
2020’இல் ரைதராபாத் பன்னாட்டு வானூர்தி நிரலயம் மிகவுயர்ந்த பிளாட்டினம் அங்கீகாரத்ரதப்
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தபற்ைது. GMR குழுமத்திற்குச் தசாந்தமானதும் அதாசலசய இயக்கப்படுவதுமான இந்த நிரலயம்,
ஆண்டுக்கு 15-35 மில்லியன் பயணிகரளக் ரகயாளும் பிரிவில் இவ்வங்கீகாரத்ரதப் தபற்றுள்ளது.

9.

SEBI’இன் மீண்டும் அரமக்கப்பட்ட, ‘பண்டங்கள் பங்குகள் ஆசலாசரனக்குழு’வின் தரலவராக

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ. அஜசாக் தல்வா ி 
ஆ. M S சாைூ
இ. அெய் தியாகி
ஈ. N K சிங்
 இந்திய பங்கு பரிவர்த்தரன வாரியம் (SEBI) தனது ‘பண்டங்கள் பங்குகள் ஆசலாசரனக்குழு’ரவ
மீண்டும் அரமத்துள்ளது. அண்ரமய அறிவிப்பின்படி, 17சபர்தகாண்ட இந்தக் குழுவுக்கு ஓய்வுதபற்ை
இ.ஆ.ப அதிகாரி அசசாக் தல்வானி தரலரமதாங்குவார். இந்தக் குழு, ஒப்பந்த வடிவரமப்புகள் மற்றும்
புதிய தயாரிப்புகள் ததாடர்பான சிக்கல்கரள ஆராய்வசதாடு விநிசயாக வழிமுரை மற்றும் கிடங்குகள்
ததாடர்பான விஷயங்களில் ஆசலாசரன கூறுகிைது. இக்குழுவில் BSE, NSE, NCDEX NITI ஆசயாக்,
NABARD உள்ளிட்ட பிை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.

10. ‘ரநமிஷா’ என்பது எந்த அரமப்பால் நடத்தப்படும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும்?
அ. இந்திய ஜதால்லியல் ஆய்வகம்
ஆ. NITI ஆஜயாக்
இ. நவீ

கறலக்கா

ஜதசியக் கறலக்கூடம் 

ஈ. TRIFED
 மத்திய கலாசார அரமச்சகத்தின்கீழ் ஓர் இரண அலுவலகமாக புது தில்லியிலிருந்து தசயல்படும்
நவீன கரலக்கான சதசியக் கரலக்கூடம், இரணயவழிமுலம், ‘ரநமிஷா’ 2020 - சகாரடக்கால
கரலநிகழ்ச்சிரய 2020 ஜூன்.8 முதல் ஜூரல.3 வரர நடத்தவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த
நிகழ்ச்சி அதன் பங்சகற்பாளர்களுக்கு அவர்களின் உடல்நலத்தில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாதவரகயில்,
பயிற்றுவிக்கும் கரலஞர்களிடமிருந்து கரலப்பரடப்புகள் குறித்து கற்றுக்தகாள்வதற்கான ஒரு நல்
வாய்ப்ரப வழங்கும் முன்முயற்சியாகும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 மத்திய மனிதவள சமம்பாட்டரமச்சகம் தவளியிட்டுள்ள சிைந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான சதசிய
நிறுவன தரவரிரச கட்டரமப்பு தரவரிரசப் பட்டியலில் தசன்ரன IIT முதலிடத்ரதப் பிடித்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. $150,000 டாலர் மதிப்புடடய லிண்டடார்ஸ் அடே டேபிட் டேலஞ்ச் சேஸ் ேட்டத்டை சென்றெர் யார்?
அ. மேக்னஸ
் கால்சன்
ஆ. விஸ
் வநாதன் ஆனந்த்
இ. மேனியல் டும ாவ் 
ஈ. ஹிகாரு நகாமுரா
 இேஷ்யாடெச் ோர்ந்ை முன்னாள் உலக டேபிட் ோம்பியனான டடனியல் டுடோவ், $150,000 டாலர்
மதிப்பிலான லிண்டடார்ஸ் அடே டேபிட் டேலஞ்ச் சேஸ் ேட்டத்டை சென்றுள்ளார். 24 ெயைான அெர்,
கடந்ை இேண்டு டோட்டிகளில் ைனது ேகநாட்டு வீேோன சேர்ஜி கர்ஜாகிடனயும் சீனத்து வீேோன டிங்
லிேடனயும் வீழ்த்தினார். இறுதிப்டோட்டியில், 3-2 என்ற புள்ளிக்கணக்கில், அசமரிக்க கிோண்ட்
மாஸ்டர் ஹிகாரு நகாமுோடெ வீழ்த்தி செற்றியடடந்ைார். டடனியல் டுடோவ் ைனது ேதினான்காம்
ெயதில் கிோண்ட்மாஸ்டர் ஆனார். டமலும், கடந்ை 2018ஆம் ஆண்டில் உலக டேபிட் ோம்பியனானார்.

2.நடப்ோண்டில் (2020) ெரும் உலக சேருங்கடல்கள் நாளுக்கான கருப்சோருள் என்ன?
அ. Oceans and GDP
ஆ. Innovation for a Sustainable Ocean 
இ. Oceans are our real wealth
ஈ. Optimise our Oceans
 உலக சேருங்கடல்கள் நாளானது (World Oceans Day) ஒவ்டொர் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று உலகம்
முழுடமக்கும் சகாண்டாடப்ேடுகிறது. சேருங்கடல்கடளக் சகாண்டாட மக்கடள ஊக்குவிப்ேைற்கும்,
கடல் நலத்டைப் ோதுகாக்க நடெடிக்டக எடுப்ேைற்கும் இந்ை நாள் அனுேரிக்கப்ேடுகிறது. “Innovation for
a Sustainable Ocean” என்ேது நடப்ோண்டில் (2020) ெரும் இந்நாளுக்கான கருப்சோருளாகும்.
 கடந்ை 1992ஆம் ஆண்டில் ரிடயா டி சஜனிடோவில் நடந்ை புவி உச்சிமாநாட்டில், உலக சேருங்கடல்கள்
நாடளக் சகாண்டாடுெைற்கான கருத்டை கனடா நாடு முன்சமாழிந்ைது. 2008 டிேம்ேரில், ஐ.நா அடெ
ஜூன்.8ஆம் டைதிடய உலக சேருங்கடல்கள் நாளாக நியமித்து அறிவித்ைது.

3.உத்ைேகண்ட் மாநிலத்தின் டகாடடகால ைடலநகேமாக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ள நகேம் எது?
அ. ஹாித்துவாா்
ஆ. ஹல்துவானி
இ. கத்மகாேே்
ஈ. மகா்சசன் 
 உத்ைேகண்ட் மாநில ைடலடமச்சேயலரின் ேமீேத்திய அறிவிப்பின்ேடி, ோடமாலி மாெட்டத்தில் உள்ள
டகர்டேன் நகேம் உத்ைேகண்ட் மாநிலத்தின் டகாடடகால ைடலநகேமாக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.
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 உத்ைேகண்ட் ஆளுநர் டேபி இோணி சமளரியாவும் இந்ை முடிவுக்கு ைனது ஒப்புைடல ெழங்கியுள்ளார்.
ைற்டோதுள்ள ைடலநகேமான டடோடூனிலிருந்து 270 கி.மீ சைாடலவில் டகர்டேன் அடமந்துள்ளது.
இந்ைப் ேகுதியில் டகாடடகால ைடலநகேத்டை அறிவிப்ேது என்ேது மடலப்ோங்கான ேகுதிகளின்
ெளர்ச்சிடய விடேவுேடுத்தும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.

4.உலக மூடளக்கட்டி நாள் (World Brain Tumor Day) கடடப்பிடிக்கப்ேடுகிற டைதி எது?
அ. ஜூன் 8 
ஆ. ஜூன் 10
இ. ஜூன் 12
ஈ. ஜூன் 14
 உலக மூடளக்கட்டி நாளானது ஒவ்டொர் ஆண்டும் ஜூன்.8ஆம் டைதியன்று உலகம் முழுடமக்கும்
அனுேரிக்கப்ேடுகிறது. மூடளக்கட்டி குறித்து விழிப்புணர்டெ ஏற்ேடுத்துெதும், அதுகுறித்து மக்களுக்கு
அறிவுறுத்துெதும் அன்டறய நாளின் டநாக்கமாகும். உலக மூடளக்கட்டி நாடள, சைாடக்கத்தில்,
லீப்ஜிக்டகச் ோர்ந்ை இலாேடநாக்கற்ற அடமப்ோன சஜர்மன் மூடளக்கட்டி ேங்கம் கடந்ை 2000ஆம்
ஆண்டில் நியமித்து அறிவித்ைது. பின்னர் இது, உலசகங்கும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்ேட்டது. இந்ை அனுேரிப்பு,
இந்ைத்துடறோர்ந்ை கூடுைல் ஆோய்ச்சிகளின் அெசியத்டையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

5.மிஷன் ோகரின்கீழ், அத்தியாெசிய மருந்துப் சோருட்கடள ெழங்குெைற்காக INS டகேரி, எந்ை நாட்டட
சேன்றடடந்துள்ளது?
அ. ேேகாஸ
் கா்
ஆ. இலங்சக
இ. சசஷல்ஸ
் 
ஈ. சோாிஷியஸ
்
 மிஷன் ோகரின் ஒருேகுதியாக, இந்திய கடற்ேடடக் கப்ேலான டகேரி, சேஷல்சில் உள்ள விக்டடாரியா
துடறமுகத்துக்கு சேன்றடடந்ைது. COVID-19 சேருந்சைாற்று காலத்தில், நட்புநாடுகளுக்கு இந்திய
அேசு உைவி ெருகிறது. இைடனசயாட்டி சேஷல்ஸ் நாட்டு மக்களுக்கு, COVID-19 சைாற்று சைாடர்ோன
அத்தியாெசிய மருந்துகடள INS டகேரி கப்ேல் எடுத்துச்சேன்றுள்ளது. செளியுறவு அடமச்ேகம் மற்றும்
பிற அேசு நிறுெனங்களுடன் ஒருங்கிடணந்து இந்ைத் திட்டம் சேயல்ேடுத்ைப்ேடுகிறது. இது, முன்னர்
அேோங்கத்ைால் முன்சமாழியப்ேட்ட, “பிோந்தியத்தில் உள்ள அடனெருக்கும் ோதுகாப்பு & ெளர்ச்சி”
என்ற சைாடலடநாக்குப் ோர்டெக்கு ஏற்ே அடமந்துள்ளது.

6.அடனத்து BS6 இணக்கமான 4 ேக்கே டமாட்டார் ொகனங்களிலும் ஒட்டப்ேடடெண்டிய ேட்டடகளின்
நிறம் என்ன?
அ. சிவ ் ு

ஆ. ச்சச 

இ. சவள்சள

ஈ. கரு ் ு
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 ோடலப் டோக்குெேத்து மற்றும் சநடுஞ்ோடல அடமச்ேகத்தின் ஓர் அண்டமய அறிவிப்பின்ேடி, ேதிவு
விெேங்கடள ெழங்கும் 1 சே.மீ அகல ேச்டே நிற ஒட்டி, அடனத்து BS 6 இணக்கமான டமாட்டார்
ொகனங்களிலும் ஒட்டப்ேடடெண்டும். இந்ை உத்ைேவு 2020 அக்டடாேர்.1 முைல் அமலுக்குெரும் என்று
எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. கடந்ை ஆண்டு, அடனத்து டமாட்டார் ொகனங்களிலும் கிழித்சைறியவியலாை,
உயர்ோதுகாப்புசகாண்ட ேதிசெண் ைகடுகள் சோருத்ைப்ேடும் என அறிவிக்கப்ேட்டது.
 இந்ைப் ேச்டேநிறப்ேட்டட, ேதிசெண் ைகட்டுக்கு டமடல ஒட்டப்ேடும். இது, சேட்டோல் அல்லது இயற்டக
எரிொயுவில் இயங்கும் ொகனத்திற்கு செளிர்நீலெண்ணப் ேட்டடயாகவும், டீேல் ொகனங்களுக்கு
ஆேஞ்சுநிறப்ேட்டடயாகவும் இருக்கும்.

7. ‘ARPIT’ என்ற டோக்குெேத்து அடமப்புடன் சைாடர்புடடய இந்திய ஆயுைப்ேடட எது?
அ. இந்திய கேற் சே
ஆ. இந்திய இராணுவே்
இ. இந்திய வான் சே 
ஈ. இந்திய கேமலார காவல் சே
 ைனித்ைப் டோக்குெேத்துக்காக ொன்ேடட மீட்புக்கருவி ஒன்டற (Airborne Rescue Pod for Isolated
Transportation - ARPIT) இந்திய ொன்ேடட, உள்நாட்டிடலடய ெடிெடமத்து, ையாரித்து அறிமுகம்
சேய்துள்ளது. சைாடலதூே, ைனித்ை, மிகவும் உயேமான ேகுதிகளில் COVID-19 உட்ேட டநாய்த்சைாற்று
டநாயால் ோதிக்கப்ேட்ட, சநருக்கடி நிடலயிலுள்ள டநாயாளிகடள செளிடயற்றிக்சகாண்டு ெருைற்கு
இந்ைக்கருவி ேயன்ேடுத்ைப்ேடும்.
 உள்நாட்டிடலடய ையாரிக்கப்ேட்டுள்ள இக்கருவி `60,000 சேலவில் ையாரிக்கப்ேட்டுள்ளது. இறக்குமதி
சேய்யப்ேட்ட இடைடோன்ற கருவிகளின் விடலயான `60 இலட்ேத்துடன் ஒப்பிடுடகயில், இது மிகவும்
குடறொகும். ைற்டோடைய நிலெேப்ேடி, இந்திய ொன்ேடட 7 ARPIT’கடள உருொக்கியுள்ளது.

8.டயல்

ேல்கடலக்கழகம் செளியிட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் சேயல்திறன் குறியீட்டில் (EPI குறியீடு 2020)

இந்தியா சேற்றுள்ள இடம் என்ன?
அ. 120
ஆ. 146
இ. 168 
ஈ. 171
 டயல் ேல்கடலயால் ஈோண்டுக்சகாருமுடற செளியிடப்ேடும் சுற்றுச்சூழல் சேயல்திறன் குறியீட்டின்
(EPI குறியீடு 2020) 12ஆெது ேதிப்பு செளியிடப்ேட்டுள்ளது. 180 நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் சேயல்திறடன
அளவிடும் இக்குறியீட்டில், இந்தியா நூற்றுக்கு 27.6 மதிப்சேண்ணுடன் 168ஆெது இடத்டைப்பிடித்ைது.
கடந்ை ஆண்டு, 30.57 மதிப்சேண்கள் சேற்று 177ஆெது இடத்டை இந்தியா பிடித்திருந்ைது. சடன்மார்க்
முைலிடத்திலும், அடைத் சைாடர்ந்ை இடங்களில் லக்ேம்ேர்க் மற்றும் சுவிச்ேர்லாந்து ஆகிய நாடுகளும்
உள்ளன. அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இந்ைக் குறியீட்டில் 24ஆெது இடத்டைப் பிடித்திருந்ைது.
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9.மதிப்புமிக்க ரிச்ேர்ட் டாக்கின்ஸ் விருடை சென்ற முைல் இந்தியர் யார்?
அ. அருந்ததி இராய்
ஆ. ஜாசவத் அக்தா் 
இ. குல்சாா்
் டி ிரசாத் ே்
ஈ. சண
 இந்திய கவிஞரும் எழுத்ைாளருமான ஜாசெத் அக்ைர், நடப்ோண்டிற்கான (2020) மதிப்புமிக்க ரிச்ேர்ட்
டாக்கின்ஸ் விருடைப்சேறுெைன்மூலம், இவ்விருடைப் சேறும் முைல் இந்தியர் என்ற சேருடமடயப்
சேற்றுள்ளார். ஆங்கில ேரிணாம உயிரியலாளர் ரிச்ேர்ட் டாக்கின்ஸின் சேயோல் இது ெழங்கப்ேட்டு
ெருகிறது. மைச்ோர்பின்டம, ேகுத்ைறிவுொைத்தின் கூறுகடள செளிப்ேடடயாக அறிவித்து அறிவியல்
பூர்ெமாக சமய்யிடன நிடலநிறுத்தும் அறிவியல், கல்வி அல்லது சோழுதுடோக்கு ஆகிய துடறகடளச்
டேர்ந்ை நேர்களுக்கு இவ்விருது ெழங்கப்ேடுகிறது. 2003’லிருந்து இவ்விருது ெழங்கப்ேட்டு ெருகிறது.

10. 2019-20ஆம் நிதியாண்டில், சமாத்ை உள்நாட்டு உற்ேத்தியில் நடுெணேசு ெரிகளின் விகிைம் என்ன?
அ. 11.25 %
ஆ. 10.95 %
இ. 10.25 %
ஈ. 9.88 % 

9.88%

 சுங்க ெரி மற்றும் மாநகோட்சி ெரியிலிருந்து ெசூல் குடறந்துெருெைால், மத்திய ெரிகளின் விகிைம்
சமாத்ை உள்நாட்டு உற்ேத்தியில் (GDP) 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் 9.88%ஆக குடறந்ைது. 2018-19ஆம்
நிதியாண்டில் 10.97 ேைவீைமாகவும், 2017-18ஆம் நிதியாண்டில் 11.22 ேைவீைமாகவும் இருந்ை இந்ை
விகிைம், கடந்ை ேத்து ஆண்டுகளில் இல்லாை அளவுக்கு ைற்டோது குடறந்துள்ளைாகக் கூறப்ேடுகிறது.
 சோருளாைாே நடெடிக்டககளில் டைக்கநிடல காேணமாக, இது டமலும் குடறயும் என எதிர்ோர்க்கப்ே
-டுகிறது. சமாத்ை ெரி ெருொயும், 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் 3.39% அளவுக்கு வீழ்ச்சியடடந்துள்ளது.
இது, இவ்ொண்டின் திருத்ைப்ேட்ட ெேவுசேலவுத்திட்ட இலக்குடன் ஒப்பிடும்டோது `1.5 டிரில்லியன்
ேற்றாக்குடறயாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. குறுஞ்செய்திமூலம் GST வரியைத் தாக்கல்செய்வதற்கான வரம்பு எவ்வளவு?
அ. NIL கணக்கு 
ஆ. ரூ. 1,000
இ. ரூ. 10,000
ஈ. ரூ. 50,000
 வரிசெலுத்துவவார் வெதிக்காக குறுஞ்செய்திமூலம் GSTR – 3B விண்ணப்பத்யதப் பூர்த்திசெய்து NIL
GST மாதாந்திர வரிக்கணக்யகத் தாக்கல்செய்ை அரொங்கம் அனுமதித்துள்ளது. இது 22 லட்ெத்துக்கும்
வமற்பட்ட பதிவுசெய்த வரி செலுத்துவவாருக்கு GST வரி செலுத்தும் இணக்கத்யதக் கணிெமாக
வமம்படுத்துகிறது. அவர்கள் சபாதுவான இயணைதளம்மூலம் தங்கள் கணக்கில் உள்நுயைந்து
ஒவ்சவாரு மாதமும் தங்கள் வருமானத்யத தாக்கல் செய்ைவவண்டும்.
 தற்வபாது, NIL கணக்யகத் தாக்கல்செய்வவார் இந்த GST இயணைதளத்தில் உள்நுயைை வதயவ
இல்யல. வமலும் குறுஞ்செய்திமூலம் தங்கள் NIL கணக்யக தாக்கல்செய்ைலாம். இந்வ ாக்கத்திற்காக,
குறுஞ்செய்திமூலம் NIL Form GSTR–3B’ஐ தாக்கல்செய்வதற்கான செைல்பாடு GSTN வயலத்தளத்தில்
உடனடிைாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எளிதான வரிசெலுத்தும்

யடமுயறகயளக் சகாண்டுள்ள

ாடுகளின் பட்டிைலில் 190 ாடுகளுள் இந்திைா 115ஆவது இடத்யதப்பிடித்துள்ளது.

2.

டப்பாண்டு (2020) நிலவரப்படி, இந்திை இரயில்வவயில், முதன்முயறைாக சுழிை பைணிகள் இறப்பு

நிகழ்ந்துள்ள மிகவும் பாதுகாப்பான ஆண்டு காலகட்டம் எது?
அ. 2011–12
ஆ. 2014–15
இ. 2018–19
ஈ. 2019–20 
 2019 ஏப்ரல் - 2020 மார்ச் வயரைான காலகட்டத்தில், இந்திை இரயில்வவ மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பு
ொதயனயைப் பதிவுசெய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு (01.04.2019 முதல் 08.06.2020 வயர) எந்தசவாரு
இரயில் விபத்திலும் எந்தசவாரு இரயில் பைணிக்கும் உயிரிைப்பு ஏற்படவில்யல. 166 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு 1853ஆம் ஆண்டில், இந்திைாவில், இரயில்வவ அயமப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், 20192020ஆம் ஆண்டில் முதன்முயறைாக இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க ொதயன அயடைப்பட்டுள்ளது.
 மனிதர்களால் இைக்கப்படும் 1274 இருப்புப்பாயத கடவுகள் 2019-2020’இல் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
இதுவவ மனிதரால் இைக்கப்படும் இருப்புப்பாயத கடவுகயள (level-crossing) அகற்றுவதில் உச்ெபட்ெ
எண்ணிக்யகைாகும். ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட பாலங்கள் புனரயமக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் பல்வவறு
தண்டவாளங்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
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3. 2020-2021ஆம் நிதிைாண்டில், எந்தத் திட்டத்தின்கீழ் `101,500 வகாடி ஒதுக்கீடு செய்ைப்பட்டுள்ளது?
அ. பிரதமர் கிசரன்
ஆ. மகரத்மர கரந்தி ததசிய ஊரக தேலைேரய்ப்பு உறுதித் திட்டம் 
இ. பிரதமர் ஜன் தன் தயரஜனர
ஈ. பிரதமர் ஜன் ஆதரரக்ய தயரஜனர


டப்பு நிதிைாண்டில், மகாத்மா காந்தி வதசிை ஊரக வவயலவாய்ப்பு உறுதித்திட்டத்திற்கு இதுவயர
இல்லாத அளவில் `101,500 வகாடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அதிக அளவில்
ஒதுக்கப்பட்ட நிதி இதுவவ. 2020-21ஆம் நிதிைாண்டில் இத்திட்டத்திற்காக `31,493 வகாடி ஏற்கனவவ
விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, டப்பு நிதிைாண்டுக்கான நிதிநியல அறிக்யகயில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை
விடவும் 50 ெதவீதம் அதிகமாகும்.

4.

“ஆசிைாவின் வ ாபல் பரிசு” என்றயைக்கப்படும் பிரபல விருது எது?

அ. புைிட்சர் பரிசு
ஆ. ரதமரன் மகதசதச ேிருது 
இ. ேரழ்ேுரிலம ேிருது
ஈ. புக்கர் பரிசு
 “ஆசிைாவின் வ ாபல் பரிசு” எனக்கருதப்படும் ரவமான் மகவெவெ விருதுகள், COVID-19 சதாற்றுவ ாய்
காரணமாக இந்த ஆண்டு இரத்து செய்ைப்பட்டுள்ளன. கடந்த 60 ஆண்டுகளில், இவ்விருதுகள் இரத்து
செய்ைப்படுவது இது மூன்றாவது முயறைாகும். முன்னதாக, கடந்த 1970ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட நிதி
ச ருக்கடி மற்றும் 1990ஆம் ஆண்டில் பிலிப்யபன்யெத் தாக்கிை பைங்கர நில டுக்கம் ஆகிைவற்றின்
காரணமாக இவ்விருதுகள் இரத்து செய்ைப்பட்டன.
 இந்த விருதுகள், மணிலாயவச்ொர்ந்த ஓர் அறக்கட்டயளைால் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டாம்
உலகப்வபாருக்குப் பிறகு, பிலிப்யபன்ஸ் குடிைரசின் மூன்றாவது தயலவராக இருந்தவரின் சபைரால்
இவ்விருதுகள் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன.

5.இந்திை

சூரிை மின்னாற்றல் கைகத்திடமிருந்து உலகின் மிகப்சபரிை சூரிை மின்னாற்றல் ஒப்பந்தம்

ஒன்யறப்சபற்றுள்ள இந்திை நிறுவனம் எது?
அ. டரடர எரிசக்தி நிறுேனம்
ஆ. அதரனி துூய ஆற்றை் நிறுேனம் 
இ. ReNew Power
ஈ. Avadaa Energy
 இந்திை சூரிை மின்னாற்றல் கைகத்தின் சூரிை மின்னுற்பத்தி திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தத்யத அதானி
தூை ஆற்றல் நிறுவனம் யகப்பற்றியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் சமாத்த உற்பத்தித் திறன், 8 GW என
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நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் கூடுதலாக 2 GW சூரிை ஆற்றயலச் வெமிக்கும் மின்கல உற்பத்தி
திட்டத்யதயும் அது செைல்படுத்தவுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு `45 ஆயிரம் வகாடிைாகும். இந்த
ஒப்பந்தத்தின்மூலம், தற்வபாது அதானி தூை ஆற்றல் நிறுவனத்தின் வெமிருக்கும் சூரிை மின்னுற்பத்தி
திட்டத்தின் திறன் 15 GW (கிகாவாட்) ஆகும்.

6.

2020 ஜூன் நிலவரப்படி, எந்த

ாட்டின் ஆளில்லா நீர்மூழ்கி இைந்திரம், உலகின் ஆைமான கடல்

பகுதியில் ஆய்வுவமற்சகாண்டுள்ளது?
அ. அமமரிக்க ஐக்கிய நரடுகள்
ஆ. சீனர 
இ. மஜர்மனி
ஈ. ஆஸ
் திதரைியர
 சீனாவின் சென்ைங் ஆட்வடாவமென் பயிற்சி யமைக்குழு, பசிபிக் சபருங்கடலில் உள்ள உலகின் மிக
ஆைமான மரிைானா அகழியில் ஆய்வுவமற்சகாண்டது. சபருங்கடலடியில், ‘Haidou-1’ என்ற ஆளில்லா
நீர்மூழ்கி இைந்திரத்யத 10,907 மீட்டர் ஆைத்தில் செலுத்தி, நீர்நியல, ஒலி, தாதுவளம் உள்ளிட்டயவ
குறித்த தகவல்கயள ஆய்வுக்குழு திரட்டியுள்ளது. இவ்விைந்திரம், ஆழ்கடற்பரப்பின் மண் மாதிரிகயள
வெகரித்து, அங்குள்ள சூையலப் படம்பிடித்துள்ளது. இதன்மூலம், சீனா, பசிபிக் சபருங்கடலில், முதன்
முயறைாக ஆைமான பகுதியில் ஆய்வுவமற்சகாண்ட ாடு என்ற சிறப்யபப் சபற்றுள்ளது.

7. சமர்ெரின், 2020 வாழ்க்யகச்செலவின ஆய்வின்படி, இந்திைாவிவலவை அதிக வாழ்க்யகச்செலவினம்
சகாண்ட கரம் எது?
அ. புது திை்ைி

ஆ. மும்லப 

இ. மபங்களூரு

ஈ. மசன்லன

 சமர்ெரின்,

டப்பாண்டு (2020) வாழ்க்யகச்செலவின ஆய்வின்படி, சவளி ாட்டவர்களுக்கு, மும்யப

கரம் இந்திைாவின் மிகவும் செலவுமிகுந்த

கரமாக உள்ளது. உலகளவில், சவளி ாட்டவர்களுக்கு

இது அறுபதாவது மிகவும் செலவுமிகுந்த கரமாகும். வமலும் இது, ஆசிைாவில் 19ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
 இந்திைாவில், மும்யப கர்த்யத அடுத்து புது தில்லியும் (உலகளவில் 101ஆவது இடம்) சென்யன கரமும்
(உலகளவில் 143ஆவது இடம்) உள்ளன. உலகளாவிை பட்டிைலில் ஹாங்காங்

கரம் முதலிடத்யதப்

சபற்றுள்ளது. துர்க்சமனிஸ்தானின் அஷ்கபாத் இரண்டாமிடமும், வடாக்கிவைா & சூரிச் (சுவிச்ெர்லாந்து)
ஆகிை கரங்கள் முயறவை மூன்றாவது மற்றும் ான்காவது இடத்திலும் உள்ளன.

8.மத்திை நிர்வாகத் தீர்ப்பாைத்தின் பதிசனட்டாவது அமர்வு திறக்கப்பட்டுள்ள யூனிைன் பிரவதெம் அல்லது
பிரவதெங்கள் எது?
அ. ஜம்மு & கரஷ்மீ ர் மற்றும் ைடரக் 
ஆ. புது திை்ைி & புதுச்தசரி
இ. அந்தமரன் & நிதகரபரர் தீ ேுகள்
ஈ. தரத்ரர மற்றும் நகர் ஹதேைி மற்றும் டரமன் மற்றும் லடயூ
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 ஜம்மு, காஷ்மீர், லடாக் ஆகிை யூனிைன் பிரவதெங்களுக்கான மத்திை நிர்வாகத் தீர்ப்பாைத்தின் 18ஆவது
அமர்யவ, மத்திை அயமச்ெர் டாக்டர் ஜிவதந்திர சிங் காசணாளிவழியில் சதாடங்கியவத்தார். மத்திை
நிர்வாகத் தீர்ப்பாைத்தின் ஜம்மு அமர்வு, அரொங்க ஊழிைர்களின் பணி விவரங்கள் சதாடர்பான
வைக்குகயள மட்டுவம விொரிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 இதன்மூலம், பணிைாளர்

லத்துயறயின் 3 முதன்யம முகயமகளான மத்திை நிர்வாகத் தீர்ப்பாைம்

(CAT) மத்திை தகவலாயணைம் (CIC) மத்திை ஊைல் கண்காணிப்பு ஆயணைம் (CVC) ஆகிையவ
தற்வபாது ஜம்மு, காஷ்மீர், லடாக் யூனிைன் பிரவதெங்களிலும் இைங்கிவருகின்றன.

9.அண்யமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘அனன்ைா - ANANYA’ என்றால் என்ன?
அ. தசரதலனக்கருேி
ஆ. கிருமிநரசினி மதளிப்பு 
இ. தனிநபர் பரதுகரப்பு ஆலட
ஈ. மசயற்லக சுேரசக்கருேி
 COVID-19 வ ாய்த்சதாற்யற எதிர்த்துப்வபாராடுவதற்காக புவனவில் உள்ள பாதுகாப்புொர்ந்த வமம்பட்ட
சதாழில்நுட்பங்களுக்கான நிறுவனம், ‘அனன்ைா’ என்ற

ாவனா சதாழில்நுட்ப அடிப்பயடயிலான

கிருமி ாசினி சதளிப்யப (disinfectant spray) உருவாக்கியுள்ளது. முகக்கவெங்கள், தனி பர் பாதுகாப்பு
ஆயடகள், மருத்துவமயனயில் பைன்படுத்தப்படும் யகத்தறிகள், மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட
அயனத்து வயகைானவற்றின் வமற்பரப்புகயளயும் கிருமிநீக்கம் செய்ை இது பைனுள்ளதாக இருக்கும்.
 மின்தூக்கியின் சபாத்தான்கள் மற்றும் கதவு யகப்பிடிகள் வபான்ற அயனவரும் சதாடும் சபாதுவான
இடங்கயள கிருமிநீக்கம் செய்ைவும் இதயன பைன்படுத்தப்படலாம். சவள்ளி ாவனா துகள்கள் மற்றும்
வணிகரீதிைாக கியடக்கக்கூடிை ஆம்பிசிலின் மருந்து ஆகிைவற்யற ஒருங்கியணத்து இந்தப்சபாருள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வணிகரீதியிலான உற்பத்தி வியரவில் சதாடங்கப்படவுள்ளது.

10.

FSSAI சவளியிட்டுள்ள,

டப்பாண்டுக்கான (2020) ‘மாநில உணவுப்பாதுகாப்புக் குறியீட்டில்’

முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. குஜரரத் 
இ. மகரரரஷ்டிரர
ஈ. தகரளம்
 இந்திை உணவுப்பாதுகாப்பு & தரநிர்ணை ஆயணைமானது (FSSAI) ெமீபத்தில் இரண்டாவது ‘மாநில
உணவுப்பாதுகாப்புக் குறியீட்டின்’ முடிவுகயள சவளியிட்டது. பன்னாட்டு உணவுப்பாதுகாப்பு ாயளக்
சகாண்டாடுவதற்காக, FSSAI’ஆல் ஏற்பாடுசெய்ைப்பட்ட, “உணவுப்பாதுகாப்பு என்பது அயனவரின்
பணிைாகும்” என்ற இயணைவழி மா ாட்டின்வபாது இக்குறியீடு சவளியிடப்பட்டது. இந்தக்குறியீட்டில்,
சபரிை மாநிலங்களில் குஜராத் முதலிடத்திலும், யூனிைன் பிரவதெங்களில் ெண்டிகர் முதலிடத்திலும்
உள்ளது. சிறிை மாநிலங்களில் வகாவா முதலிடத்தில் உள்ளது. “COVID-19 சதாற்று காலத்தின்வபாது
ெரிைானயத உண்ணுங்கள்” என்ற மின்-யகவைடும் சவளியிடப்பட்டது.
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1.எந்த இந்திய மாநிலத்தின் மாநில கீதமாக, ‘வந்தத உத்கல ஜனனி’ ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது?
அ. மேற்கு வங்கே்
ஆ. ஒடிசா 
இ. சத்தீ ஸ
் கா்
் ட்
ஈ. உத்தரகண
 ‘வந்தத உத்கல ஜனனி’ என்னும் பாடலல ஒடிசாவின் மாநில அலமச்சரலவ அண்லமயில் அதன்
மாநில கீதமாக ஏற்றுக்ககாண்டது. கவிஞர் லட்சுமிகனாதா தமாகபத்ரா என்பவரால் எழுதப்பட்ட இந்தப்
பாடல், முதன்முதலில் 1912’இல் பாலசூரில் நலடகபற்ற உத்கல் சம்மிலானியின் மாநாட்டில் பாடப்பட்டது.
இப்பாடலுக்கு, ‘மாநில கீதம்’ என்ற அந்தஸ்லத வழங்கதவண்டும் என்பது ஒடிசா மாநில மக்களின்
நீண்டகால தகாரிக்லகயாகும். அதிகாரப்பூர்வ பாடல் கவளியானபிறகு, ஒடிசா மாநிலத்தின் அலனத்து
கபாது நிகழ்ச்சிகளிலும் இப்பாடல் ஒலிக்கப்படும்.

2.அலனத்து NCERT கதாலலக்காட்சிகளிலும், மின்-கற்றலுக்கான பாடங்கலள ஒளிபரப்புவதற்காக, எந்த
அறக்கட்டலளயுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் NCERT லககயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. மராட்டாி இந்தியா 
ஆ. குழந்ததகள் உாிதேகளுே் நீ ங்களுே்
இ. ஸ
் தேல் அறக்கட்டதள
ஈ. அக்ஷய பாத்திரே் அறக்கட்டதள
 மின்-கற்றலல தமலும் பயனுள்ளதாக்கும் வலகயில், அலனத்து ததசிய கல்வி, ஆராய்ச்சிக்குழுமத்தின்
(NCERT) கதாலலக்காட்சி அலலவரிலசகளிலும், முதலாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு
வலரயிலான, மின் கற்றலுக்கான பாடங்கலள ஒளிபரப்புவதற்காக, NCERT’உம் தராட்டரி இந்தியாவும்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில், மத்திய மனிதவள தமம்பாட்டுத்துலற அலமச்சர் ரதமஷ் கபாக்ரியால்
‘நிஷாங்க்’ முன்னிலலயில் டிஜிட்டல் முலறயில் புது தில்லியில் லககயழுத்தானது.
 1-12ஆம் வகுப்புவலர அலனத்து பாடங்களுக்குமான பாடத்திட்டங்கலள இலணயவழிகற்றல்மூலமாக
கற்றுக்ககாள்ளும் வலகயில், ஹிந்தி கமாழியில் வடிவலமத்து தராட்டரி இன்டர்தநஷனல், ‘வித்யா
தான் 2.0’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் NCERT’இடம் அளிக்கும். இதுமட்டுமன்றி, சிறப்புத்ததலவகள் உள்ள
சிறார்களுக்காக பாடங்கலள அவர்களுக்தகற்ற வலகயில் வடிவலமத்து தராட்டரி அலமப்பு அளிக்கும்.

3. இந்திய எண்கணய் நிறுவனத்தின் பஹ்ஜன் எண்கணய் கிணறு அலமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. இராஜஸ
் தான்
ஆ. ஒடிசா
இ. அஸ
் ஸாே் 
ஈ. மேற்கு வங்கே்
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 தமல் அசாமின் தின்சுகியா மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ள இந்திய எண்கணய் நிறுவனத்தின் பஹ்ஜன்
எண்கணய்க்கிணறு, 14 நாட்களுக்கும் தமலாக கசிந்து வருகிறது. அண்லமயில், இந்த எண்கணய்க்
கிணற்றில் கபரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதலனயடுத்து, ததசிய தபரிடர் மீட்புப்பலடயின் குழு ஒன்று
அவ்விடத்லத அலடந்தது. அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் பல்லுயிர்வளம் நிலறந்த திப்ரு-லசதகாவா ததசியப்
பூங்காலவ ஒட்டி இந்த பஹ்ஜன் எண்கணய்க்கிணறு அலமந்துள்ளது குறிப்பிட்டத்தக்கது.

4.

COVID-19 சிகிச்லசக்காக பிளாஸ்மா பரிமாற்ற வலலயலமப்லப அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது?

அ. ததன் தகாாியா
ஆ. ஐக்கியப் மபரரசு
இ. வங்கமதசே் 
ஈ. வியட்நாே்
 ஊனீர் (plasma) பரிமாற்றத்லத எளிதாக்குவதற்காக, ‘தஷாத

ாதஜாதா’ என்ற கபயரில், வங்கததசம்,

சமீபத்தில் ஓர் இலணயவழி வலலயலமப்லப அறிமுகப்படுத்தியது. இது COVID-19 கதாற்றிலிருந்து
குணமான தநாயாளிகளுக்கும், COVID-19 கதாற்றுக்கு சிகிச்லசயளிக்கப்படுபவர்களுக்கும் இலடயில்
பரிமாற்றகமாக கசயல்படுகிறது. இருப்பினும், வங்கததசத்தில் ககாதரானா லவரஸ் தநாயாளிகளுக்கு
சிகிச்லசயளிப்பதற்கான பிளாஸ்மா சிகிச்லசமுலற, இன்னமும் தசாதலனமுலறயிதலதய உள்ளது.
அரசாங்கத்தின் இறுதி ஒப்புதலுக்காக இது காத்திருக்கிறது.

5.ஆப்பிரிக்காவின் மிகப்கபரிய நீர்மின்னுற்பத்தி அலண என்று கூறப்படும் GERD அலண அலமந்துள்ள
நாடு எது?
அ. எத்திமயாப்பியா 
ஆ. தநஜீ ாியா
இ. ததன்னாப்பிாிக்கா
ஈ. சூடான்
 $4.6 பில்லியன் டாலர் கசலவிலான Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), எத்திதயாப்பியாவின்
மிகப்கபரிய திட்டமாகும். இந்த அலண நீல லநல் நதியில் அலமந்துள்ளது. இதன் கட்டுமானம் கடந்த
2011ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கியது. சமீபத்தில் லநல் படுலக நாடுகளான எத்திதயாப்பியா, எகிப்து மற்றும்
சூடான் மீண்டும் தபச்சுவார்த்லதகலளத்கதாடங்கின. எத்திதயாப்பியா ஒரு கபரிய மின்னுற்பத்தியாள
-ராக மாற விரும்பும் அதததவலளயில், இத்திட்டம், எகிப்திற்கான நீர் விநிதயாகத்லத மட்டுப்படுத்தும்
என எகிப்து அஞ்சுகிறது. சூடான் இருநாடுகலளயும் தபச்சுவார்த்லத தமற்ககாள்ள வலியுறுத்தியுள்ளது.

6.

நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக அங்கீகார நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன?

அ. Accreditation: Improving Food Safety  ஆ. Safety Accreditation

இ. Quality Accreditation
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 வணிகம் மற்றும் கபாருளாதாரத்தில் அங்கீகாரத்தின் பங்லக முன்னிலலப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கவும்
உலக அங்கீகார நாள், ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.9 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. “Accreditation:
Improving Food Safety” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.
இது, பன்னாட்டு அங்கீகார மன்றம் மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துலழப்பு ஆகியவற்றால்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்புநாலள நிலனவுகூரும் வலகயில் இந்திய தர ஆலணயம் (QCI)
ஓர் இலணயவழி கருத்தரங்கத்லத ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.

7. ‘சர்வ தர்ம வத்திகா’ என்ற பல்லுயிர் பூங்காலவ திறந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ. ஹிோச்சல பிரமதசே்
் ட் 
ஆ. உத்தரகண
இ. அருணாச்சல பிரமதசே்
ஈ. சிக்கிே்


ல்த்வானியில் உள்ள பல்லுயிர் பூங்காலவ மாநில மற்றும் நாட்டு மக்களுக்ககன உத்தரகண்ட்
மாநில வனத்துலற அர்ப்பணித்துள்ளது. 18 ஏக்கர் பரப்பளவில் நாற்பது கவவ்தவறு பிரிவுகலளயும்,
அலனத்து மதங்களுடன் கதாடர்புலடய 479 தாவர இனங்கலளயுங்ககாண்ட இந்தப் பூங்காவிற்கு
‘சர்வ தர்ம வத்திகா’ எனப்கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது உயிருள்ள புலதபடிவங்கலளயும் கவப்பமண்டல,
துலண-கவப்பமண்டல & ஆல்லபன் மண்டலங்களிலிருந்து புவியின் ததாற்றத்லதக் காண்பிக்கும்
மண் அருங்காட்சியகத்லதயும் தன்னகத்தத ககாண்டுள்ளது. இப்பூங்கா, ஜுராசிக் காலத்தின் தாவர
குடும்பங்களுடன் கதாடர்புலடய ஜுராசிக் பூங்காலவயும் ககாண்டுள்ளது.

8.விடுதலலப்தபாராளிகளின் நலலன ஆராய்வதற்காக மறுகட்டலமக்கப்பட்ட குழுவின் தலலவர் யார்?
அ. N K சிங்
ஆ. G கிஷன் தரட்டி 
இ. அஜய் குோா் பல்லா
ஈ. நித்யானந்த் ராய்
 விடுதலலப்தபாராளிகளின் நலன்குறித்து ஆராய்வதற்காக குழுகவான்லற உள்துலற அலமச்சகம்
மறுகட்டலமத்துள்ளது. இந்தக் குழுவின் தலலவராக உள்துலற இலணயலமச்சர் G. கிஷன் கரட்டி
ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளார். இக்குழுவில், நாடு முழுவதிலுமிருந்து 9 பிரபல விடுதலலப் தபாராளிகளும்
உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். சுமார் 30,000 விடுதலலப்தபாராளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்க
-ளுக்கு ஓய்வூதியத்லத வழங்கும் பிறிகதாரு பிரிலவயும் உள்துலற அலமச்சகம் ககாண்டுள்ளது.

9.கடதலார

காவல்பலடக்கு, ‘ICGS கனக்லதா பருவா’ என்ற கபயரிலான விலரவுதராந்துக் கப்பலலக்

கட்டி, வழங்கியுள்ள கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் எது?
அ. காா்டன் ாீச் கப்பல் கட்டுநா்கள் ேற்றுே் தபாறியாளா்கள் 
ஆ. தகாச்சின் கப்பல்கட்டுந்தளே்
இ. ேசகன் கப்பல்கட்டுந்தளே்
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ஈ. மகாவா கப்பல்கட்டுந்தளே்
 இந்தியாவின் முன்னணி கப்பல்கட்டும் நிறுவனமான ககால்கத்தாலவச் சார்ந்த கார்டன் ரீச் கப்பல்
கட்டுநர்கள் மற்றும் கபாறியாளர்கள் (GRSE) அண்லமயில், ‘ICGS கனக்லதா பருவா’ என்ற கபயரிலான
விலரவு தராந்துக்கப்பலல வழங்கியது. இது, இந்திய கடதலார காவல்பலடயினருக்கு வழங்கப்பட
தவண்டிய விலரவு தராந்துக்கப்பல்கள் கதாடரின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதிக்கப்பலாகும். இது, அரசுக்கு
கசாந்தமான பாதுகாப்பு நிறுவனமான GRSE’ஆல் வழங்கப்பட்ட 105ஆவது கப்பலாகும். இந்தத் கதாடரில்,
ICGS பிரியதர்ஷினி, ICGS அன்னி கபசன்ட் மற்றும் ICGS அம்ரித் ககளர் ஆகிய கப்பல்கள் கடதலார
காவல்பலடக்கு ஏற்கனதவ வழங்கப்பட்டுவிட்டது.

10.அண்லமய

குவாக்ககரல்லி லசமண்ட்ஸ் (QS) உலக பல்கலலக்கழக தரவரிலசப்படி, முதல் 200

இடங்களில் எத்தலன இந்திய நிறுவனங்கள் இடம்கபற்றுள்ளன?
அ. ஒன்று
் டு
ஆ. இரண
இ. மூன்று 
ஈ. நான்கு
 QS உலக பல்கலலக்கழக தரவரிலசகலள உலகளாவிய உயர்கல்வி ஆதலாசலன அலமப்பான QS
குவாக்ககரல்லி லசமண்ட்ஸ் கவளியிட்டுள்ளது. மாசசூகசட்ஸ் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் கதாடர்ச்சியாக
9ஆவது ஆண்டாக முதலிடத்லதப் கபற்றுள்ளது. 2 மற்றும் மூன்றாமிடங்கலள முலறதய அகமரிக்காவின்
பிற பல்கலலக்கழகங்களான ஸ்டான்தபார்ட் பல்கலலக்கழகமும்

ார்வர்ட் பல்கலலக்கழகமும்

பிடித்துள்ளன. IIT பம்பாய் (172ஆவது), IISc கபங்களூர் (185ஆவது) மற்றும் IIT தில்லி (193ஆவது) ஆகிய மூன்று
இந்திய நிறுவனங்கள் மட்டுதம இப்பட்டியலின் முதல் 200 இடங்களில் இடம்கபற்றுள்ளன. முதல் 100
இடங்களுள் ஒரு இந்திய பல்கலலக்கழகம்கூட இடம்கபறவில்லல.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.வனத்துறை

அறிக்றையின்படி, கீழ்க்ைாணும் எந்த விலங்கினத்தின் எண்ணிக்றை கிட்டத்தட்ட 29%

அளவுக்கு அதிைரித்துள்ளது?
அ. வங்கப்புலி
ஆ. ஆசிய சிங்கம் 
் டொமிருகம்
இ. ஒற்றறக்ககொம்பு கொண
ஈ. பனிச்சிறுத்றத
 குஜராத் மாநில வனத்துறையின் ஓர் அண்றமய அறிக்றையின்படி, குஜராத்தில் உள்ள கிர் ைாடுைளில்
வசிக்கும் ஆசிய சிங்ைங்ைளின் எண்ணிக்றை கிட்டத்தட்ட 29% அதிைரித்துள்ளது. சிங்ைங்ைள் வசிக்கும்
பரப்பளவும், 36 சதவீதம் அதிைரித்துள்ளது. மாநில மக்ைளின் பங்ைளிப்பு ைாரணமாை ஆசிய சிங்ைத்தின்
எண்ணிக்றை அதிைரித்துள்ளது. மமற்கைாள்ளப்படும் நிலத்திட்டம் ஆசிய சிங்ைங்ைளின் பாதுைாப்பிற்கு
மமலும் உதவும் என சுற்றுச்சூழல் அறமச்சைம் கதரிவித்துள்ளது.

2.அவசரைால ைடன் உத்தரவாத திட்டத்தின்கீழ், MSME நிறுவனங்ைளுக்கு ைடன்வழங்குவதில் முதலிடம்
வகிக்கும் மாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நொடு 
ஆ. இரொஜஸ
் தொன்
இ. மத்திய பிரததசம்
ஈ. அஸ
் ஸொம்
 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் துறைக்ைான `3 இலட்சம் மைாடி அவசரைால ைடன் உத்தரவாத
திட்டத்தின்கீழ், ஜூன்.9 வறர கபாதுத்துறை வங்கிைள்மூலம் `12,200.65 மைாடி வழங்ைப்பட்டுள்ளதாை
நிதியறமச்சைம் அறிவித்துள்ளது. வங்கிைள்மூலம் வழங்ைப்பட்ட ஒட்டுகமாத்த `2,637 மைாடியிலிருந்து
கமாத்தம் `1,727 மைாடிறய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங்ைளுக்கு வழங்கி, தமிழ்நாடு
முதலிடத்தில் உள்ளது. அறதத்கதாடர்ந்து `1,225 மைாடி நிதிறய வழங்கி உத்தரபிரமதசம் இரண்டாம்
இடத்தில் உள்ளது.

3.வருடாந்திர, “பன்னாட்டு சமய சுதந்திர உரிறம அறிக்றை”றய கவளியிட்டுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியொ
ஆ. அகமொிக்க ஐக்கிய நொடுகள் 
இ. நியூசிலொந்து
ஈ. சீனொ
 பன்னாட்டு சமயவுரிறமச்சட்டம், 1998’இன்படி, ஐக்கிய அகமரிக்ை கவளியுைவுத்துறை ஆண்டுமதாறும்
‘பன்னாட்டு சமயவுரிறம அறிக்றை’றய கவளியிட்டுவருகிைது. அகமரிக்ை ைாங்ரசிடம் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட
இவ்வறிக்றை, ஒவ்கவாரு நாட்டிலும் நிலவும் சமய உரிறமயின் நிறலறய விவரிக்கிைது.
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 இந்த அறிக்றை, இந்தியாவில் நிலவும் சமய உரிறம குறித்து ைண்டனம் எழுப்பியதால் அது அண்றமய
கசய்திைளில் இடம்கபற்ைது. ஜம்மு-ைாஷ்மீரின் சிைப்பு அந்தஸ்றத இரத்து கசய்தது மற்றும் குடியுரிறம
திருத்தச்சட்டத்திற்கு நாடாளுமன்ைம் ஒப்புதல் அளித்தது குறித்தும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

4.கபண்ைள் ைால்பந்து மபாட்டிக்கு, அண்றமயில், கதாழிற்முறை அந்தஸ்றத வழங்கிய நாடு எது?
அ. பிதரசில்
ஆ. அகமொிக்க ஐக்கிய நொடுகள்
இ. ஸ
் கபயின் 
ஈ. அொ்கஜன்டினொ
 அண்றமயில், கபண்ைள் ைால்பந்து மபாட்டிக்கு கதாழிற்முறை அந்தஸ்றத ஸ்கபயின் வழங்கியுள்ளது.
ஸ்பானிஷ் கூட்டறமப்பின் கூற்றுப்படி, ஸ்கபயினில் உள்ள இரண்டு முன்னணி கபண்ைள் ைால்பந்து
பிரிவுைளும் கதாழிற்முறை தகுதிறயப்கபற்றுள்ளன. இம்முடிவு கதாழிற்முறையற்ை ைால்பந்து என்று
ைருதப்பட்ட இந்தப் மபாட்டிைளின் வளர்ச்சிறய ஊக்குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. நாட்டின்
விறளயாட்டுக்குழுவும் இப்மபாட்டிைளுக்ைான தகுதிறய ஒப்புக்கைாண்டுள்ளது. இது, நாட்டின் ஆடவர்
மற்றும் மைளிர் ைால்பந்து மபாட்டிைளுக்கும் கசல்லுபடியாகும்.

5. ‘சில்வர் றலன்’

என்று கபயரிடப்பட்ட அறர அதிமவை இரயில் வழித்தடத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள

மாநில அரசு எது?
் ட்
அ. உத்தரகண
ஆ. சிக்கிம்
இ. தகரளொ 
ஈ. மகொரொஷ்டிரொ
 திருவனந்தபுரம்–ைாசர்மைாடு அறர அதிமவை இரயில் வழித்தடம் (அ) ‘சில்வர் றலன்’ திட்டத்துக்ைான
விரிவான திட்ட அறிக்றைக்கு மைரள மாநில அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. திருவனந்தபுரம்
மற்றும் ைாசர்மைாடுக்கு இறடப்பட்ட 529.45 கி.மீ., கதாறலறவ 4 மணிமநரத்தில் ைடப்பமத, ‘சில்வர்
றலன்’ எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வழித்தடத்தின் மநாக்ைமாகும்.
 இந்தத் திட்டத்றத கசயல்படுத்தும் நிறுவனமான மைரள இரயில் மமம்பாட்டுக்ைழைம் லிட் (மை-இரயில்)
என்பது இந்திய இரயில்மவ மற்றும் மைரள அரசின் ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும். இந்த வழித்தடத்தில்,
புதுச்மசரியின் மாமைறவத்தவிர்ப்பதற்ைாை, அறமச்சரறவ, இத்திட்டத்தில் சிறுமாற்ைம் மமற்கைாண்டது.
இத்திட்டத்திற்ைான மதாராய கசலவு `63,941 மைாடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 5 ஆண்டுைளுக்குள்
இந்தத்திட்டம் நிறைவறடயும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது.
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மமலசியா, பிலிப்றபன்ஸ், பப்புவா நியூ கினியா, சாலமன் தீவுைள் மற்றும் டிமமார்

கலஸ்மட முழுவதும் பரவியிருக்கும் ைடற்பரப்பின் கபயர் என்ன?
அ. பவள முக்தகொணம் 
ஆ. நிலக்கொி முக்தகொணம்
இ. மத்திய முக்தகொணம்
ஈ. கொங்தகொ முக்தகொணம்
 பவள முக்மைாண நாளானது ஒவ்கவாரு ஜூன்.9 அன்றும் உலைம் முழுவதும் கைாண்டாடப்படுகிைது.
பவள முக்மைாணம் என்பது ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஆறு நாடுைளில் (இந்மதாமனசியா,
மமலசியா, பப்புவா நியூ கினியா, பிலிப்றபன்ஸ், சாலமன் தீவுைள் & திமமார் கலஸ்மட) பரவியிருக்கும்
ைடற்பரப்பாகும். இந்நாடுைள், “CT6” நாடுைள் என்றும் அறழக்ைப்படுகிைது.
 பவள முக்மைாணத்தின் வளமான ைடல்சார் வளங்ைளால் பயனறடகின்ை அறனத்து நாடுைளும் இந்த
நாறள கைாண்டாடுகின்ைன. ைாங்மைா வடிநிலப்பரப்பு மற்றும் அமமசான் மறழக்ைாடுைளுடன் மசர்த்து
நமது புவியில் உள்ள மூன்று மிைப்கபரிய சுற்றுச்சூழல் வளாைங்ைளுள் இதுவும் ஒன்ைாகும்.

7.கதன்கிழக்ைாசியாவில் COVID-19 கதாற்றுச்சூழறலக் றையாளுவதற்ைாை ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின்
ஆமலாசறனக்குழுவில் இடம்கபற்றுள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் யார்?
அ. உொ்ஜித் பதடல்
ஆ. இரகுரொம் இரொஜன் 
இ. D சுப்பொ ரொவ்
ஈ. Y V கரட்டி
 கதன்கிழக்ைாசிய நாடுைள் COVID-19 கதாற்றுச்சூழறலக் றையாளுவதற்கு உதவும் வறையில், ஆசிய
வளர்ச்சி வங்கியின் தறலவர் மசாட்சுகு அசைாவா முன்னணி வல்லுநர்ைள் அடங்கிய ஓர் உயர்மட்டக்
குழுறவ அறமத்துள்ளார். இந்தக் குழுறவ ADB துறணத்தறலவர் அைமது M றசயீத் நிர்வகிக்கிைார்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் இரகுராம் இராஜன் நிதி, சுைாதாரம் மற்றும் கபாருளாதார
வல்லுநர்ைள் அடங்கிய பட்டியலில் இடம்கபற்றுள்ளார். ைட்டறமப்பு சீர்திருத்தங்ைள், உள்நாட்டு வள
அணிதிரட்டலில் புதுறம ஆகியவற்றில் இந்தக்குழு தனது முழுைவனத்றதயும் கசலுத்தும்.

8.வர்த்தைம்

மற்றும் கதாழிலை திைன்ைளில் இறளமயார்ைளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்ைாை கதாழிற்துறை

பயிற்சி நிறுவனங்ைளுடன் கூட்டிறணந்துள்ள மத்திய கபாதுத்துறை நிறுவனம் எது?
அ. ததசிய உரங்கள் நிறுவனம் 
ஆ. இந்திய நிலக்கொி நிறுவனம்
இ. இந்திய எஃகு ஆறணயம்
ஈ. ததசிய அலுமினிய நிறுவனம்
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 இந்திய அரசின், “திைன் இந்தியா” திட்டத்துக்கு அழுத்தந்தரும்வறையில், மதசிய உரங்ைள் நிறுவனம்,
கதாழிற்பயிற்சி றமயங்ைளுடன் (ITI) இறணந்து இறளமயார்ைளுக்கு, பல்மவறு கதாழில்ைளில் பயிற்சி
அளிக்ைவுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் கதாழிற்சாறலைளுக்கு அருகிலுள்ள ITI’ைளுடன் இறணந்து
அந்தப் பகுதியில் உள்ள இறளமயார்ைளுக்கு பயிற்சியளிக்ை திட்டமிட்டுள்ளது.
 ைனரை கதாழில்ைள் உள்ளிட்ட பலகதாழில்ைளில் இறளமயார்ைள் மவறலவாய்றபப்கபை இது உதவும்.
இதறனகயாட்டி மதசிய உரங்ைள் நிறுவனத்தின், பஞ்சாபில் உள்ள நங்ைல் கதாழிற்சாறல அங்குள்ள
ITI’உடன், இறளஞர்ைளுக்கு 12 கதாழிற்துறைைளில் பயிற்சியளிக்ை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.

9.ஊழியர்

வருங்ைால றவப்பு நிதி அறமப்பு அதன் ஓய்வூதியதாரர்ைள் டிஜிட்டல்முறையில் உயிர்வாழ்

சான்றிதறழ சமர்ப்பிப்பதற்ைாை எதமனாடு கூட்டிறணந்துள்ளது?
அ. இந்திய அஞ்சல்துறற ககொடுப்பனவு வங்கி
ஆ. கபொதுச்தசறவ றமயம் 
இ. கடவுச்சீ ட்டு தசறவ றமயம்
ஈ. UIDAI
 ஊழியர் வருங்ைால றவப்புநிதி அறமப்பு ஓய்வூதியர்ைளின் வீடுைளுக்கு அருகிமலமய மசறவைறளக்
கைாண்டுவரும் மதறவறய அங்கீைரிக்கும் விதமாை, டிஜிட்டல் ஜீவன் பிரமான் (உயிருடன் இருப்பறத
உறுதிகசய்யும்) வசதிறய வழங்ை கபாதுச்மசறவ றமயங்ைளுடன் கூட்டுமசர்ந்துள்ளது.
 3.65 லட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட கபாதுச்மசறவ றமயங்ைளின் வறலப்பின்னறலப் பயன்படுத்தி, தனது
65 லட்சம் ஓய்வூதியர்ைள் தங்ைள் வீடுைளுக்கு அருகிமலமய டிஜிட்டல் ஜீவன் பிரமாறன சமர்ப்பிக்கும்
வசதிறய ஊழியர் வருங்ைால றவப்பு நிதி நிறுவனம் அளிக்கிைது. கதாடர்ந்து ஓய்வூதியத்றதப்கபை,
ஊழியர் வருங்ைால றவப்புநிதி அறமப்பு ஓய்வூதியர்ைள் ஜீவன் பிரமான் / உயிர்வாழ் சான்றிதறழ
ஒவ்மவார் ஆண்டும் சமர்ப்பிக்ைமவண்டும்.

10.இந்திய வர்த்தை சறபயின் தறலறமயைம் அறமந்துள்ள இடம் எது?
அ. புது தில்லி
ஆ. ககொல்கத்தொ 
இ. மும்றப
ஈ. அகமதொபொத்
 இந்திய வர்த்தை சறபயானது 1925’இல் நிறுவப்பட்ட ஒமர முன்னணி மதசிய வர்த்தை சறபயாகும்.
இது கைால்ைத்தாறவ தறலறமயிடமாைக்கைாண்டுள்ளது. பிரதமர் நமரந்திர மமாடி, சமீபத்தில், இந்திய
வர்த்தை சறபயின் 95ஆவது ஆண்டு நிறைவுவிழா அமர்வின் கதாடக்ைவுறரறய ைாகணாளிவழியில்
வழங்கினார். பிரதமர் மமாடி தனது உறரயின்மபாது, கிழக்கிந்தியா மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவில்
கதாழிற்துறைைளின் வளர்ச்சிக்கு பங்ைளித்தறமக்ைாை இந்திய வர்த்தை சறபறய பாராட்டினார்.
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