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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், அயல்நாட்டு உயிரினங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கும், ளவத்திருப்பதற்கும் 

அரொங்கம் ஆல ாெளனகளை வழங்கியுள்ைது? 

அ. CITES  

ஆ. UNFCCC 

இ. CBD 

ஈ. CMS 

 அருகிவரும் உயிரினஞ்ொர்ந்த பன்னாட்டு வர்த்தகம் குறித்த ஒப்பந்தம் (Convention on International 

Trade in Endangered Species-CITES ) என்பது அரசுகளுக்கிளையி ான ஒரு பன்னாட்டு ஒப்பந்தமாகும். 

இந்தியாவும் CITES ஒப்பந்தத்தில் ளகசயாப்பமிட்டுள்ைது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ை வனவி ங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பன்னாட்டு 

வணிகம் அவற்றின் உயிர்வாழலுக்கு அச்சுறுத்தள  ஏற்படுத்தாது என்பளத இது உறுதிப்படுத்துகிறது. 

CITES ஒப்பந்தத்தின்படி, அயல்நாட்டு உயிரினங்களின் இறக்குமதிளயக் ளகயாள்வதற்கும், இந்திய 

நாட்டிற்குள் அவற்ளற ளவத்திருப்பதற்குமான விதிகளை சுற்றுச்சூழல் அளமச்ெகம் சவளியிட்டுள்ைது. 

தாயகம் ொராத உயிரின வளககள் என்பளவ, தங்கைது இயல்பான உள்ளூர்ச் சூழலில் இருந்து புதிய 

சூழலுக்கு மனிதர்கைால் சகாண்டுவரப்பட்ை தாவரம் அல் து வி ங்கினம் ஆகும். 

2.நைப்பாண்டுக்கான (2020) மதிப்புமிக்க உ க உணவு பரிளெ சவன்ற இந்திய-அசமரிக்கர் யார்? 

அ. Dr இரத்தன் லால்  

ஆ. A K பத்ரா 

இ. பிரதீப் டே 

ஈ. R S செளத்ாி 

 நைப்பாண்டுக்கான (2020) உ க உணவுப்பரிளெ இந்திய - அசமரிக்க மண்ணறிவிய ாைரான Dr. 

இரத்தன்  ால் சவன்றுள்ைார். இந்தப்பரிசு, லவைாண் துளறயின் லநாபல் பரிொகக்கருதப்படுகிறது. 

ஐம்பதாண்டுகைாக நான்கு கண்ைங்களில் உணவு உற்பத்திளய அதிகரிப்பதற்காக மண் வைத்ளத 

லமம்படுத்தும் உத்திகளை ஐம்பதுலகாடி சிறு விவொயிகளிைம் சகாண்டுலெர்த்தளமக்காக அவருக்கு 

இந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

3. ‘குழந்ளதத் சதாழி ாைர் முளறக்கு எதிரான உ க நாள்’ களைப்பிடிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ. ஜூன் 12  

ஆ. ஜூன் 13 

இ. ஜூன் 14 

ஈ. ஜூன் 15 
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 குழந்ளதத் சதாழி ாைர் முளறளய ஒழிக்கத் லதளவயான நைவடிக்ளககள் மற்றும் முயற்சிகளில் 

கவனம் செலுத்துவதற்காக, ஒவ்லவார் ஆண்டும் ஜூன்.12 அன்று குழந்ளதத் சதாழி ாைர் முளறக்கு 

எதிரான நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “COVID-19: Protect children from child labour, now more than 

ever” என்பது நைப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

 இந்நாள் அரொங்கங்கள், பணியமர்த்துநர்கள், சதாழி ாைர் அளமப்புகள், ெமூக அளமப்புகள் மற்றும் 

மில்லியன் கணக்கான மக்களை ஒன்றிளணத்து குழந்ளதத் சதாழி ாைர்களின் அவ நிள ளயயும், 

அவர்களுக்கு உதவுவதற்கான நைவடிக்ளககளையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

4.மின்மயமாக்கப்பட்ை இரயில்லவ வழித்தைத்தில் இரட்ளை அடுக்கு சகாள்க ன்கள்சகாண்ை இரயிள  

சவற்றிகரமாக இயக்கிய நாடு எது? 

அ. ெீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. சதன் ச ாாியா 

ஈ. இஸ்டரல் 

 மிகவுயரமான நிள யில் உள்ை ஓவர் செட் கருவி மின்மயமாக்கப்பட்ை (OHE electrified), லமற்கத்திய 

இரயில்லவ பகுதிகளில், ஈரடுக்கு சகாள்க ன்கள்சகாண்ை (container) இரயிள  முதன்முளறயாக 

சவற்றிகரமாக இயக்கி, இந்திய இரயில்லவ புதிய உ க ொதளன பளைத்துள்ைது. நாட்டின், பசுளம 

இந்தியா திட்ைத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் வளகயில், இந்திய இரயில்லவயின் புதிய பசுளம முயற்சியாகும் 

இது. குஜராத் மாநி த்தில் உள்ை பா ன்பூர், சபாட்ைாட் ஆகிய இரயில் நிள யங்களுக்கு இளைலய 

இது சவற்றிகரமாகத் சதாைங்கியது. 

5.முழுளமயாக டிஜிட்ைல் தைத்தில் செயல்படும் முதல் கட்டுமானத்துளற அளமப்பு எது? 

அ. இந்திய டதெிய சநடுஞ்ொலல ஆலையம்  

ஆ. இந்திய எை்சைய் நிறுவனம் 

இ. NTPC நிறுவனம் 

ஈ. REC நிறுவனம் 

 மிகப்சபரிய சீர்திருத்தங்களில் ஒன்றாக, ொள ப்லபாக்குவரத்து & சநடுஞ்ொள  அளமச்ெகத்தின்கீழ் 

உள்ை இந்திய லதசிய சநடுஞ்ொள  ஆளணயம் (NHAI) ‘முழுளமயாக டிஜிட்ை ாக’ தனித்துவமான 

இளணயம் ொர்ந்த மற்றும் செயற்ளக நுண்ணறிவுமூ ம் இயங்கும் சபருந்தரவுப் பகுப்பாய்வுத்தைம் - 

லைட்ைா ல க் மற்றும் திட்ை லம ாண்ளம சமன்சபாருளை சதாைக்கியுள்ைது. NHAI’இன் முழுத்திட்ை 

லம ாண்ளமப் பணிகளும் ளகலயடுகளிலிருந்து இளணயமயமாக்கப்படுகிறது, 

 இதில், ‘லநரக்கணக்குைன் பணிப்பாய்வு’ மற்றும் ‘எச்ெரிக்ளகப் சபாறிமுளற’ உள்ளிட்ை முழுளமயான 

திட்ைச்செய ாக்க நைவடிக்ளககள் கட்ைளமக்கப்பட்டுள்ைன. அளனத்துத் திட்ை ஆவணங்கள், ஒப்பந்த 

முடிவுகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள் இப்லபாது இளணயதைம்மூ ம் மட்டுலம லமற்சகாள்ைப்படுகின்றன. 
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6. ‘ெகாகர் மித்ரா’ என்ற உள்ளுளறப்பயிற்சித்திட்ைத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மத்திய அளமச்ெகம் எது? 

அ. டவளாை் அலமெ்ெ ம்  

ஆ. உள்துலை அலமெ்ெ ம் 

இ. சு ாதாரம் மை்றும் குடும்பநல அலமெ்ெ ம் 

ஈ. ெமூ  நீதி மை்றும் அதி ாரமளித்தல் அலமெ்ெ ம் 

 ‘ெகாகர் மித்ரா’ என்ற உள்ளுளறப்பயிற்சித் திட்ைத்ளத மத்திய லவைாண் மற்றும் உழவர்கள்ந த் 

துளற அளமச்ெர் நலரந்திர சிங் லதாமர் சதாைங்கிளவத்தார். இந்தப் புதிய திட்ைம், இைம் சதாழில் 

நிபுணர்கள் லதசிய கூட்டுறவு லமம்பாட்டுக்கழகம் & கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ஊக்கத்சதாளகயுைன் 

பயிற்சிசபற உதவும். 

 நளைமுளறத் சதாழில்நுட்பங்களை அறிந்துசகாள்ை இந்தப் பயிற்சி அவர்களுக்கு உதவும். லமலும், 

கூட்டுறவு துளிர் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கவும் லதசிய கூட்டுறவு லமம்பாட்டுக் கழகம் ஒரு சிறப்புத் 

திட்ைத்ளத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. ஊக்கத்சதாளகயுைன் கூடிய இத்திட்ைத்தின்கீழ் பயிற்சி சபறுபவர் 

-களுக்கு நான்கு மாத கா த்துக்கு நிதியுதவி கிளைக்கும். 

7.ஊரகங்களில் பூங்காக்கள் மற்றும் லதாட்ைங்களை உருவாக்குவதற்காக, ‘பஞ்ெவதி லயாஜனா’ என்ற 

திட்ைத்ளத சதாைங்கியுள்ை மாநி  அரசு எது? 

அ. ஹிமாெ்ெல பிரடதெம்  

ஆ. உத்தர ை்ே் 

இ. அருைாெ்ெல பிரடதெம் 

ஈ. ெி ் ிம் 

 ஹிமாச்ெ  பிரலதெ மாநி  முத ளமச்ெர் சஜய் ராம் தாக்கூர், அண்ளமயில், ‘பஞ்ெவதி லயாஜனா’ என்ற 

புதிய திட்ைத்ளத சதாைங்கினார். ஊரக வைர்ச்சித்துளறயால் செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், மாநி த்தில் கிராமப்புறங்களைச்லெர்ந்த மூத்த குடிமக்களுக்காக பூங்காக்கள் மற்றும் லதாட்ைங்கள் 

உருவாக்கப்படும். ஆயுர்லவத மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் நிளறந்த தாவரங்களுைன் தூய்ளமயான 

சூழலில் ஓய்வுலநரத்ளத செ விை வயதானவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்ளப வழங்குவலத இத்திட்ைத்தின் 

முக்கிய லநாக்கமாகும். 

8.லபாதுமான அைவுக்கு குடிநீளர வழங்குவளத லநாக்கமாகக்சகாண்ை, ‘செைனி லயாஜனா’ என்ற 

திட்ைத்ளத சதாைங்கியுள்ை மாநி  அரசு எது? 

அ. குஜராத்  

ஆ.  ா்நாே ா 

இ. சதலுங் ானா 

ஈ. ெத்தீஸ் ா் 
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 செைராஷ்டிரா-நர்மதா அவதாரன் நீர்ப்பாென (செைனி) லயாஜனாவின் இரண்ைாம் கட்ைம் ஆக.15ஆம் 

லததிக்குள் நிளறவளையும் என்று குஜராத் மாநி  முத ளமச்ெர் ெமீபத்தில் அறிவித்தார்.  மாநி த்திற்கு 

லபாதுமான குடிநீளர வழங்குவலதாடு, நர்மதா ஆற்றிலிருந்து செைராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் பகுதிகளின் 

குடிநீர் மற்றும் பாென லதளவகளை பூர்த்திசெய்யும் லநாக்கில் இத்திட்ைம் சதாைங்கப்பட்ைது. வறண்ை 

செைராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் பிராந்தியத்தின் 115 நீர்த்லதக்கங்களையும் இது நிரப்பும். SAUNI (Saurashtra 

- Narmada Avataran Irrigation) திட்ைத்தின் முதல்கட்ைம், கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் சதாைங்கப்பட்ைது. 

9. எந்தப் சபாருளின் அண்ளமய இறக்குமதி தீர்ளவ அதிகரிப்பானது, அகர்பத்தி உற்பத்தியாைர்களுக்கு 

பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது? 

அ. மூங் ில்  

ஆ.  ாி 

இ. ெந்தன எை்சைய் 

ஈ. நில ் ாி 

 மூங்கில் குச்சிகளுக்கு 10’இலிருந்து 25 விழுக்காடு வளர இறக்குமதி தீர்ளவளய அதிகரித்து மத்திய 

அரொங்கம் லமற்சகாண்டுள்ை முடிவானது நம் நாட்டில் சுயலவள வாய்ப்புக்கான புதிய வாய்ப்புகளை 

திறந்துவிட்டுள்ைது. அரசின் இந்த முடிளவ வரலவற்று, கதர் மற்றும் கிராமத் சதாழில்கள் ஆளணயம் 

சவளியிட்டுள்ை அறிக்ளகயில், அடுத்த எட்டு முதல் பத்து மாதங்களில் அகர்பத்தி சதாழிற்துளறயில் 

குளறந்தபட்ெம் 1  ட்ெம் புதிய லவள வாய்ப்புகள், உருவாகும் என்றும் இது கிராமத்சதாழில்துளறக்கு 

ஊக்கமளிக்கும் என்றும் சதரிவித்துள்ைது. 

10.உள்நாட்டு உற்பத்தியாைர்களின் மூ தன ளகயகப்படுத்தல் விநிலயாகங்களை நான்கு மாதங்கள் 

வளர நீட்டித்துள்ை மத்திய அளமச்ெகம் எது? 

அ. பாது ாப்பு அலமெ்ெ ம்  

ஆ. MSME அலமெ்ெ ம் 

இ. வா்த்த ம் மை்றும் சதாழிை்துலை அலமெ்ெ ம் 

ஈ. நிதி அலமெ்ெ ம் 

 COVID-19 லநாய்த்சதாற்றால் எழும் விநிலயாக ெங்கிலித் சதாைர் இளையூறுகள் காரணமாக இந்திய 

விற்பளனயாைர்களுைன் தற்லபாதுள்ை அளனத்து மூ தன ளகயகப்படுத்தல் ஒப்பந்தங்களுக்கான 

விநிலயாக கா த்ளத மத்திய பாதுகாப்பு அளமச்ெகம் நான்கு மாதங்கள் வளர நீட்டித்துள்ைது.  

 இந்த உத்தரவில், "வலுவான தளை காரணமாக, இந்நீட்டிப்பு நான்கு மாத கா த்திற்கு, அதாவது 2020 

மார்ச் 25 முதல் 2020 ஜூள  24 வளர சபாருந்தும்” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது. COVID-19 ளவரஸ் 

சதாற்றால் ஏற்பட்ை விநிலயாக ெங்கிலி சநருக்கடி காரணமாக இந்நைவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தனியார் வங்கி பங்குதாரர் விதிமுறைகறை மீைாய்வு செய்வதற்காக இந்திய ரிெர்வ் வங்கியால் (RBI) 

அறைக்கப்பட்ட பணிக்குழுவின் தறைவர் யார்? 

அ. P K ம ொஹந்தி  

ஆ. R கொந்தி 

இ. B P கனுங்ககொ 

ஈ. ரபி N. ிஸ்ரொ 

 தனியார்துறை வங்கிகளின் உரிறைகள் ைற்றும் சபருநிறுவன அறைப்புகுறித்த வழிகாட்டுதல்கறை 

மீைாய்வு செய்வதற்காக ஓர் உள்ைக செயற்குழுறவ இந்திய ரிெர்வ் வங்கி (RBI) அறைத்துள்ைது. இப் 

பணிக்குழுவிற்கு ரிெர்வ் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் P K சைாஹந்தி தறைறைதாங்குவார். இந்தக் 

குழு, வங்கியின் உரிை வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் தனியார்துறை வங்கிகளின் உரிறைறயப்பற்றிய 

விதிமுறைகறை ஆராயும். செயல்படாத நிதிநிறுவனங்கள்மூைம் துறை நிதியியல் நிறுவனங்கறை 

றவத்திருப்பதற்கான விதிமுறைகறையும் இது ைதிப்பாய்வு செய்யும். 

2.வனவிைங்கு எண்ணிக்றக கைக்சகடுப்பின்பபாது, பதாராயைாக 2000 இந்திய காட்சடருதுகறை 

கைக்சகடுத்த ைாநிை வனத்துறை எது? 

அ. த ிழ்நொடு  

ஆ. ககரளொ 

இ. கொ்நொடகொ 

ஈ. பீகொொ் 

 நீைகிரி வனப்பகுதிகளில், அண்றையில், இந்திய காட்சடருதுகளின் எண்ணிக்றக கைக்சகடுப்பு 

பைற்சகாள்ைப்பட்டது. பிப்ரவரி ைாதத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த எண்ணிக்றக கைக்சகடுப்பின்படி, முழு 

வனப்பகுதிகளிலும் பெர்த்து ஈராயிரத்திற்கும் பைற்பட்ட இந்திய காட்சடருதுகள் உள்ைன. இந்தக் 

கைக்சகடுப்பின்பபாது, ைனித-விைங்கு பைாதல்கள் அதிகம் நிகழும் ைனித வாழ்விடங்களுக்கு மிக 

சநருக்கைான இடங்களிபைபய இந்த விைங்குகள் வாழ்ந்துவருவதாக அறியப்பட்டது. 2000 இந்திய 

காட்சடருதுகளில் சுைார் 794 காட்சடருதுகள் பநரடியாகபவ சதன்பட்டன. 

3.பதசிய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கூற்றின்படி, 2020 பை ைாதத்தில் ைட்டும் 829 ெ.கி.மீட்டர் 

பரப்பைவுக்கு காடழிப்றபச் ெந்தித்த காடு எது? 

அ. அக சொன்  ழழக்கொடு  

ஆ. கொங்ககொ  ழழக்கொடு 

இ. மடய்ன்ட்ொீ  ழழக்கொடு 

ஈ. மதன்கிழக்கொசிய  ழழக்கொடுகள் 
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 கடந்த 2020 பை ைாதத்தில் ைட்டும், 829 ெ.கி.மீட்டர் பரப்பைவிைான காடழிப்புக்கு அபைொன் ைறைக் 

காடுகள் ஆைானதாக பிபரசிலின் பதசிய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது 2015ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து அக்காட்டில் பைற்சகாள்ைப்பட்ட மிக அதிக ைாதாந்திர காடழிப்பு இதுவாகும். கடந்த 

ஆண்டின் இபத காைகட்டத்பதாடு ஒப்பிடும்பபாது, இது, 91 ெ.கிபைாமீட்டர் அதிகைாகும். பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதிகளில் பவைாண்றை ைற்றும் சுரங்கப்பணிகறை ஆதரித்து, சபாருைாதாரத்றத வைர்க்கும் 

சபாருட்டு, பிபரசில் பிரதைர் இதற்கு ஆதரவாக இருந்துவருகிைார். 

4. PM CARES நிதிய அைக்கட்டறையின் பதவிவழி தறைவர் யார்? 

அ.  த்திய நிதியழ ச்சொ் 

ஆ. பிரத  அழ ச்சொ்  

இ.  த்திய உள்துழை அழ ச்சொ் 

ஈ. இந்திய ொிசொ்வ் வங்கியின் ஆளுநொ் 

 PM பகர்ஸ் நிதியைானது பிரதை அறைச்ெறர அதன் பதவிவழி தறைவராகக்சகாண்டுள்ைது. இது, 

ைத்திய பாதுகாப்பு அறைச்ெகம், உள்துறை அறைச்ெகம் ைற்றும் நிதியறைச்ெகத்தின் அறைச்ெர்கறை 

அதன் பதவிவழி அைங்காவைர்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. இவ்வாரியத்திற்கு மூன்று அைங்காவைர்கறை 

நியமிக்கும் அதிகாரம் பிரதைருக்கு உண்டு. அண்றையில் இந்நிதியத்தின் தணிக்றகயாைராக SARC 

அபொசிபயட்றெ மூன்ைாண்டு காைத்துக்கு இந்நிதியத்தின் அைங்காவைர்கள் நியமித்தனர். பிரதைரின் 

அலுவைகம் PM CARES’இன் தறைறை அலுவைகைாகவும், அவ்வலுவைகத்தின் இரண்டு அதிகாரிகள் 

அந்நிதியத்தின் சகௌரவப்பதவியின் அடிப்பறடயிலும் இருந்து நிர்வகிப்பார்கள். 

5. NASA’இன் ைனிதர்கறை விண்ணுக்கு அனுப்பும் பயைத்திட்டத்தின் முதல் சபண் தறைறையாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. மெசிகொ  ீொ் 

ஆ. ககத்தி லூடொ்ஸ்  

இ. கிைிஸ்டினொ ககொச் 

ஈ. ஆன் ம க்ழைன் 

 அசைரிக்க விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA, ைனிதர்கறை விண்ணுக்கு அனுப்பும் தனது 

பயைத்திட்டத்தின் முதல் சபண் தறைறையாக பகத்தி லூடர்றெ பதர்ந்சதடுத்துள்ைது. ெமீபத்தில், 

ஸ்பபஸ் எக்ஸ் பால்கன் 9 விண்கைத்தில், இரு விண்சவளி வீரர்கறை NASA பன்னாட்டு விண்சவளி 

நிறையத்திற்கு சவற்றிகரைாக அனுப்பியிருந்தது. அதன் அடுத்த திட்டைானது, 2024ஆம் ஆண்டைவில் 

ைனிதர்கறை நிைவில் தறரயிைக்குவறத பநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ைது. தற்பபாது வணிகக் குழுவின் 

திட்டபைைாைராக இருந்துவரும் பகத்தி லூடர்ஸ், NASA’இன் ைனித ஆய்வு ைற்றும் செயல்பாட்டு திட்ட 

இயக்குநரகத்தின் அடுத்த இறை நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 
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6.நடப்பாண்டின் (2020) பன்னாட்டு சவளிைல் பநாய் விழிப்புைர்வு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Made To Shine  

ஆ. Made to Outperform 

இ. Albinism Achievers 

ஈ. Succeed with Albinism 

 உைசகங்கும் சவளிைல் பநாயுடன் வாழும் ைனிதர்களின் ைனித உரிறைகறைக்சகாண்டாடுவதற்காக 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜூன்.13 அன்று பன்னாட்டு சவளிைல் பநாய் விழிப்புைர்வு நாள் (International 

Albinism Awareness Day) அனுெரிக்கப்படுகிைது. “Made To Shine” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் 

இந்தச் சிைப்புநாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். அல்பினிெம் என்பது பதால், முடி ைற்றும் கண்களில் நிைமி 

முழுறையாகபவா / பகுதியாகபவா இல்ைாததால் ைனிதர்களில் காைப்படும் ஒரு பிைவிபநாயாகும். 

7.பகாழிவைர்ப்புக்சகாள்றக, 2020’ஐயும் பகாழிப்பண்றைொர் நடவடிக்றககளுக்கு ைானியத்றதயும் 

அறிவித்துள்ை இந்திய ைாநிை அரசு அல்ைது யூனியன் பிரபதெ அரசு எது? 

அ. த ிழ்நொடு 

ஆ. ெ ்மு & கொஷ் ீொ்  

இ. ஹி ொச்சை பிரகதச ் 

ஈ. சிக்கி ் 

 பகாழிப்பண்றைகள் நிறுவறை ஊக்குவிப்பதற்காக ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரபதெ அரசு, 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கான J&K பகாழிவைர்ப்புக்சகாள்றகறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. கறிக்பகாழி / முட்றடக் 

பகாழி ைற்றும் பிை பகாழிவைர்ப்புடன் சதாடர்புறடய நடவடிக்றககறை நிறுவுவதற்கு ைானியம் 

வைங்குவதற்காக ஆண்டுக்கு `50 பகாடி வறர நிதி ஒதுக்கப்படும் எனவும் அவ்வரசு சதரிவித்துள்ைது. 

பகாழி வைர்ப்பு ைற்றும் அதுசதாடர்புறடய உற்பத்திகறை இைக்குைதி செய்வதற்காக, `900 பகாடி 

வறர அவ்வரசு செைவிட்டுவருகிைது. வணிகரீதியிைான பகாழிப்பண்றைகளுக்கு கடன் ைற்றும் 

வட்டிெலுறககளும் வைங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

8.நடுவைரசு சதாடங்கியுள்ை நைவாழ்வு விநிபயாகச்ெங்கிலித் தைத்தின் சபயர் என்ன? 

அ. பொரத் ஆகரொக்கியொ 

ஆ. ஆகரொக்கியபொத்  

இ. ஆகரொக்கியக  மசை்வ ் 

ஈ. COVID பரொ ொிப்பு 

 புதிய நைவாழ்வு விநிபயாகச்ெங்கிலித் தைத்றத, “ஆபராக்கியபாத்” என்ை சபயரில் ைத்திய அரொங்கம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இந்த இறையதைத்றத அறிவியல் & சதாழிைக ஆராய்ச்சிக்கைகம் (CSIR) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. உற்பத்தியாைர்கள், விநிபயாகஸ்தர்கள் ைற்றும் வாடிக்றகயாைர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் மிக்க நைம்ொர்சபாருட்களின் நிகழ்பநர கிறடப்றப அளிப்பபத இதன் பநாக்கைாகும்.  
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 தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அறைச்ெகத்தின் கூற்றுப்படி, முக்கியத்துவம் மிக்க நைம்ொர் சபாருட்கறைப் 

பற்றி அறிந்துசகாள்ை வாடிக்றகயாைர்களுக்கு இந்தப்சபாதுநைவாழ்வு இறையதைம் உதவும். 

9.நடப்பாண்டில் (2020) வரும், உைக குருதிக்சகாறட நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ. Safe Blood Saves Lives  

ஆ. Encourage Blood Donation 

இ. Blood Donors are Angels 

ஈ. Resources for Blood Collection 

 பாதுகாப்பான குருதி & குருதித்தயாரிப்புகளின் பதறவ குறித்த விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவதற்கும், 

குருதிக் சகாறடயாளிகளுக்கு நன்றி சதரிவிப்பதற்குைாக ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜூன்.14 அன்று உைக 

குருதிக்சகாறட நாள் (World Blood Donor Day) கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Safe Blood Saves Lives” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

10.ைருத்துவப்பரிபொதறன பைற்சகாள்வதற்காக, ‘பகப்டன் அர்ஜுன்’ என்ை எந்திர ைனிதறன அறிமுகம் 

செய்துள்ை இந்திய பாதுகாப்புப்பறட எது? 

அ. இரயிை்கவ பொதுகொப்புப் பழட  

ஆ.  த்திய மதொழிைக பொதுகொப்புப் பழட 

இ.  த்திய கச க்கொவை் பழட 

ஈ. எை்ழைப்பொதுகொப்புப் பழட 

 இரயிலில் ஏறும் பயணிகளுக்கு ைருத்துவப் பரிபொதறன பைற்சகாள்வதற்காக, ‘பகப்டன் அர்ஜுன்’ 

என்ை எந்திர ைனிதறன புபனறவச் ொர்ந்த இரயில்பவ பாதுகாப்புப்பறட அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

“Always be Responsible and Just Use to be Nice” என்பதன் சுருக்கந்தான் ARJUN. இது,  இயக்கவுைரி, 

PTZ (Pan, Tilt, Zoom) நிைற்படக்கருவி & குவிமுக நிைற்படக்கருவி ஆகியவற்றைக்சகாண்டுள்ைது.  

 சவப்பபைவறையும் (thermal scanning) இதனால் செய்யவியலும். பைலும் உைரி அடிப்பறடயிைான 

தூய்றையாக்கி ைற்றும் முகக்கவெவைங்கிறயயும் இது தன்னிடத்து சகாண்டுள்ைது. ஐயத்திற்கிடைான 

செயல்பாடு ைற்றும் ெமூக விபராத செயல்கறைக் கண்காணிப்பதற்கு இது செயற்றக நுண்ைறிறவப் 

பயன்படுத்துகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலக மூத்ததோர் இழித்தல் விழிப்புணர்வு நோள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தததி எது? 

அ. ஜூன் 12 

ஆ. ஜூன் 13 

இ. ஜூன் 14 

ஈ. ஜூன் 15  

 மூத்ததோர் மீதோன வன்ககோடுடைத் தோக்குதல் ைற்றும் இழித்தலுக்கு எதிரோக குரடல உயர்த்துவதற்கோக 

ஒவ்தவோர் ஆண்டும் ஜூன்.15 அன்று உலக மூத்ததோர் இழித்தல் விழிப்புணர்வு தினம் (World Elder 

Abuse Awareness Day) கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒரு சமீபத்திய ஆய்வின்படி, அறுபது அல்லது அதற்கும் 

தைற்பட்ை வயதுடைதயோர்களில் 15.7% தபர் ஏததனும் ஒருவித இழித்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். 

2.சமீபத்தில், எந்த ைோநிலத்தில், ஆற்றில் புடதயுண்ை ஐந்நூறோண்டுகள் பழடையோன தகோவில் மீண்டும் 

கதன்பட்ைது? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா 

இ. ஒடிசா  

ஈ. பீோா் 

 19ஆம் நூற்றோண்டில் ஒடிசோவின் ைகோநதி ஆற்றில் மூழ்கிய 500 ஆண்டுகள் பழடையோன திருைோல் 

தகோவில், சுைோர் 15 ஆண்டுகளுக்குப்பின் மீண்டும் கதன்பட்டுள்ளது. ஆறு தனதுதபோக்டக ைோற்றியதன் 

கோரணத்தோல் இந்தக்தகோவில் ஆற்றுநீரில் மூழ்கியதோக கூறப்படுகிறது. இதடனயடுத்து இந்திய ததசிய 

கடல ைற்றும் கலோசோர போரம்பரிய அறக்கட்ைடளயின் கதோல்கபோருள் ஆய்வுக்குழுவோனது நோயகர் 

ைோவட்ைத்தில் உள்ள அச்சிற்றூடர போர்டவயிட்டு, ஆற்றின் நீர்ைட்ைம் குடறயக்குடறய தகோபிநோத் 

ததவ் தகோவிலின் தைற்புறம் கதளிவோகத்கதரியும் எனக் கூறியது. 

3.இனப்போகுபோட்டுக்கு எதிரோக ஆடணயம் ஒன்டற நிறுவவுள்ள நோடு எது? 

அ. அமமாிே்ே ஐே்ேிய நாடுேள் 

ஆ. ஐே்ேியப் கபரரசு  

இ. ஆஸ்திகரலியா 

ஈ. பிகரசில் 

 இங்கிலோந்தில் இன சைத்துவத்தின் நிடலகுறித்து ஆரய்வதற்கோக ஓர் ஆடணயம் நிறுவப்படும் என்று 

பிரிட்டிஷ் பிரதைர் தபோரிசு ஜோன்சன் அறிவித்துள்ளோர்.  நிறுவப்பைவுள்ள இந்த ஆடணயம் பணிவோய்ப்பு, 

சுகோதோர விடளவுகள், கல்வி, குற்றவியல் நீதி அடைப்பு ைற்றும் வோழ்வின் அடனத்து அம்சங்களிலும் 

உள்ள அடனத்து வடகயோன ஏற்றத்தோழ்வுகடளயும் ஆரோயும். மினியோதபோலிஸில் ஜோர்ஜ் பிலோய்ட் 

இறந்தடதயடுத்து இந்த அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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4. IGX எனப்படும் முதல் நோடு தழுவிய எரிவோயு வர்த்தக தளத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நோடு எது? 

அ. ஈராே் 

ஆ. ஈரான் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இந்கதாகனசியா 

 இந்தியோ அண்டையில் தனது முதல் நோடு தழுவிய எரிவோயு வர்த்தக தளத்டத, “Indian Gas Exchange 

-IGX” என்ற கபயரில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முதல் இடணயவழி விநிதயோக அடிப்படையிலோன 

பரிைோற்றகத்டத, ைத்திய மின்சோர ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தோல் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஓர் ஆற்றல் 

வர்த்தக பரிைோற்றகைோன இந்திய ஆற்றல் பரிைோற்றகம் கதோைங்கியுள்ளது. IGX, இந்திய ஆற்றல் 

பரிைோற்றகத்தின் ஒரு துடண நிறுவனைோக இடணக்கப்படும். சர்வததச பரிைோற்றகைோன GMEX’இன் 

கதோழில்நுட்பத்தினூைோக இந்தத் தளம் இயக்கப்படுகிறது. 

5.கபோதுத்துடற நிறுவனைோன ALIMCOமூலம், ‘ADPI’ திட்ைத்டத நைத்திய ைத்திய அடைச்சகம் எது? 

அ. கேளாண்மம மற்றும் உழோ்நல அமமச்சேம் 

ஆ. சமூே நீதி மற்றும் அதிோரமளித்தல் அமமச்சேம்  

இ. உள்துமற அமமச்சேம் 

ஈ. ேீட்டுேசதி மற்றும் நோ்ப்புற ேிேோரங்ேள் அமமச்சேம் 

 ைோற்றுத்திறனோளிகளுக்கு உதவும் கருவிகடளயும், உபகரணங்கடளயும் கட்ைணமில்லோைல் 

விநிதயோகிப்பதற்கோக, COVID-19 முைக்கநிடலக்கோலத்தில், முதல்முடறயோக கைய்நிகர் முகோம் ஒன்று 

நடுவணரசின் ADPI திட்ைத்தின்கீழ், பஞ்சோபில் உள்ள பிதரோஸ்பூர் ைோவட்ைத்தின் தல்வண்டி போய் 

வட்ைத்தில் ஏற்போடு கசய்யப்பட்ைது. ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகோரைளித்தல் அடைச்சகம் தனது 

கபோதுத்துடற நிறுவனைோன கசயற்டக மூட்டு உற்பத்தி நிறுவனத்தின் (ALIMCO) மூலம் ‘Assistance 

to Disabled persons for purchasing / fitting of aids / appliances - ADIP’ திட்ைத்டத கசயல்படுத்துகிறது. 

6.மின்னோளுடகடய தைம்படுத்துவதற்கோக தனது ஐந்நூற்றுக்கும் தைற்பட்ை அலுவலகங்களில், ‘இ-

ஆபிஸ்’ பயன்போட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அடைப்பு எது? 

அ. மத்திய மமறமுே ோி மற்றும் சுங்ே ோாியம் (CBIC)  

ஆ. இந்திய ாிசா்ே் ேங்ேி (RBI) 

இ. அயல்நாட்டு ோ்த்தே இயே்குநரேம் (DGFT) 

ஈ. பணியாளா் ேருங்ோல மேப்பு நிதியம் (EPFO) 

 ைத்திய ைடறமுகவரி ைற்றும் சுங்கவோரியைோனது (CBIC) இந்தியோ முழுவதும் ஐந்நூற்றுக்கும் தைற்பட்ை 

ைத்திய சரக்கு ைற்றும் தசடவ வரிடய (CGST) கசலுத்த அடனத்து சுங்க அலுவலகங்களில் இடணய 

அலுவலகத்டத (e-office) கதோைங்கியுள்ளது. 
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 இந்த இடணய-அலுவலகப் பயன்போடு, ததசியத் தகவல் டையத்தோல் (NIC) உருவோக்கப்பட்ைதுைன் 

நிர்வோக சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் கபோதுக்குடறகளுக்கோன துடற (DARPG) ஆதரிக்கிறது. தகோப்புகடள 

டகயோளுவதற்கோன உள்-கசயல்முடறகடளத் தோனியங்குபடுத்துவதன்மூலமும், அரசோங்கத்திற்குள் 

முடிவுகடள எடுப்பதன்மூலமும் நிர்வோகத்டத தைம்படுத்துவடத இது தநோக்கைோகக் ககோண்டுள்ளது. 

ஐம்பதோயிரத்துக்கும் தைற்பட்ை அதிகோரிகள் ைற்றும் ஊழியர்கள் இப்பயன்போட்டை பயன்படுத்துவோர்கள். 

7.ஷோர்ஜோ தவர்ல்ட் ஸ்ைோர்ஸ் ஆன்டலன் கசஸ் தபோட்டியில் இரண்ைோமிைம் பிடித்த இந்திய வீரர் யோர்? 

அ. P ஹாிேிருஷ்ணா  

ஆ. அதிபன் 

இ. மோகனரு ஹம்பி 

ஈ. ஹாிோ துகராணேள்ளி 

 ஷோர்ஜோ தவர்ல்ட் ஆன்டலன் கசஸ் தபோட்டியில், இந்திய கசஸ் வீரரோன P ஹரிகிருஷ்ணோ இரண்ைோம் 

இைத்டதப்பிடித்தோர். சோக்ரியோர் ைோதைடியதரோவ் பத்துக்கு 7.5 புள்ளிகள் எடுத்து ஆன்டலன் தபோட்டியில் 

கவன்றோர். தபோலந்து கிரோண்ட்ைோஸ்ைர் ரோதைோஸ்லோ தவோஜ்தோகசக் மூன்றோமிைத்டத பிடித்தோர். 

8.நைப்போண்டில் (2020) வரும் போடலவனையைோதல் ைற்றும் வறட்சிக்கு எதிரோன உலக நோளுக்கோன 

(World Day to Combat Desertification and Drought) கருப்கபோருள் என்ன? 

அ. Food.Feed.Fibre: Sustainable production and consumption  

ஆ. Combatting Drought in 2020 

இ. Cooperation in combatting Drought 

ஈ. No more desertification 

 போடலவனையைோதடல தடுப்பதற்கோக பன்னோட்ைளவில் தைற்ககோள்ளப்படும் முயற்சிகள்குறித்து கபோது 

ைக்களிடைதய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கோக ஆண்டுததோறும் ஜூன்.17 அன்று போடலவனையைோ 

-தல் ைற்றும் வறட்சிக்கு எதிரோன உலக நோள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. வலுவோன சமுதோய ஈடுபோடு & 

ஒத்துடழப்புமூலம் நிலச்சீரழிடவ தடுக்கமுடியும் என்படத அடனவருக்கும் நிடனவூட்டுவதற்கோன 

ஒரு தனிப்பட்ை தருணைோக இந்நோள் அடைந்துள்ளது. “Food.Feed.Fibre: Sustainable production and 

consumption” என்பது நைப்போண்டில் (2020) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருளோகும். 

9.சர்வததச ‘குடும்பத்திற்கு பணைனுப்புதல்’ நோள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தததி எது? 

அ. ஜூன் 15 

ஆ. ஜூன் 16  

இ. ஜூன் 17 

ஈ. ஜூன் 18 

 சர்வததச ‘குடும்பத்திற்கு பணைனுப்புதல்’ நோளோனது உலகம் முழுவதும் ஒவ்தவோர் ஆண்டும் ஜூன்.16 

அன்று ககோண்ைோைப்படுகிறது. “Remittances are a lifeline” என்பது நைப்போண்டில் (2020) வரும் இந்த 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                          2020 ஜூன்  24  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

நோளுக்கோன கருப்கபோருளோகும். தனிநபர்கள் (அ) கூட்டு நைவடிக்டககள்மூலம் பணம் அனுப்புவதன் 

தோக்கத்டத அதிகரிக்கக்கூடிய வழிகடளக்கண்ைறிய அரசோங்கங்கள், தனியோர் துடற நிறுவனங்கள் 

ைற்றும் உள்நோட்டு சமூகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்நோள் அடழப்புவிடுக்கிறது. 

10.ஐ.நோ வர்த்தகம் ைற்றும் தைம்போட்டு கூட்ைடைப்பு அறிக்டகயின்படி, அந்நிய தநரடி முதலீடுகடளப் 

கபறுவதில் கைந்த ஆண்டில் (2019) இந்தியோ அடைந்த நிடல என்ன? 

அ. ஐந்து 

ஆ. ஏழு 

இ. ஒன்பது  

ஈ. பதிமனான்று 

 ஐ.நோ. வர்த்தகம் ைற்றும் தைம்போட்டு கூட்ைடைப்பின் (UNCTAD) அண்டைய அறிக்டகயின்படி, இந்தியோ, 

கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் $51 பில்லியன் ைோலர் அந்நிய தநரடி முதலீடுகடளப் கபற்றது. இதன்மூலம் 

அந்நிய தநரடி முதலீடுகடள (FDI) அதிகளவில் ஈர்த்த  உலக நோடுகளின் வரிடசயில் இந்தியோ 9ஆவது 

கபரிய நோைோக இைம்பிடித்துள்ளது. 

 இந்தத்தரவரிடச, சமீபத்தில் கவளியோன, ‘உலக முதலீட்டு அறிக்டக 2020’ என்ற UNCTAD’இன் 

முதன்டை அறிக்டகயில் கவளியிைப்பட்ைது. அதற்கு முந்டதய ஆண்ைோன 2018’இல், $42 பில்லியன் 

ைோலர் அந்நிய தநரடி முதலீட்டை ஈர்த்து இந்தியோ 12ஆம் இைத்டதப்பிடித்திருந்தது. இந்தியோவின் சந்டத, 

கதோைர்ந்து முதலீடுகடள ஈர்க்கும் என UNCTAD கதரிவித்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. AYUSH அமைச்சகத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட நடப்பாண்டு (2020) பன்னாட்டு ய ாகாநாளுக்கான 

பரப்புமரமைாழி என்ன? 

அ. Yoga at Home, Yoga with Family  

ஆ. Yoga during COVID-19 

இ. Yoga for immunity 

ஈ. Yoga for heart 

 ஒவ்ய ார் ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று உலகம் முழுமைக்கும் பன்னாட்டு ய ாகா நாள் மகாண்டாடப்படு 

-கிறது. அத்தமக  முதல் மகாண்டாட்டம், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் மகாண்டாடப்பட்டது.  நடப்பாண்டு 

(2020), ஜூன்.21 அன்று நமடமபற்ற பன்னாட்டு ய ாகா நாள் மகாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதி ாக, 

ைத்தி  ஆயுஷ் அமைச்சகம் அதன் பல்ய று முன்மனடுப்புகளினூடாக, ‘வீட்டில் ய ாகா, குடும்பத்துடன் 

ய ாகா’ என்ற பரப்புமரமைாழியுடன் ய ாகா பயிற்சிம  ஊக்குவித்து ருகிறது. இது, உடல்நலம் 

கட்டமைத்தல் ைற்றும் ைன ழுத்தத்மதக் குமறக்கும் ய ாகாவின் அம்சங்கமை சிறப்பிக்கின்றது. 

2. TRIFED’இன் சமீபத்தி  அறிவிப்பின்படி,  ன் தன் சு  உதவிக்குழுக்கள் எவ் ைவு எண்ணிக்மகயில் 

அதிகரிக்கப்படவுள்ைன? 

அ. 10,000 

ஆ .20,000 

இ .30,000 

ஈ .50,000  

 “ ன் தன்: இந்தி ாவில் ைறுைலர்ச்சிமபறும் பழங்குடியினர் நிறு னங்கள்” என்ற தமலப்பிலான 

இமை தைக் கருத்தரங்கு ஒன்மற TRIFED நிறு னம் நடத்தி து. பிரதைரின்  ன் தன் திட்டத்மத 

விரி ாக்கம் மசய்  ைத்தி  பழங்குடியினர் நல அமைச்சகம் உத்யதசித்துள்ைது. இந்த அமைச்சகத்தின் 

COVID-19 நி ாரைத்திட்டத்தின்  ாயிலாக,  ன் தன் சு வுதவிக்குழுக்களின் எண்ணிக்மகம , 

18,000’இலிருந்து 50,000’ஆக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இதன் ாயிலாக, காடுகளில் உள்ை 

 னப்மபாருட்கமை யசகரிக்கும் 10 இலட்சம் பழங்குடி ைக்கள் ப ன்மபறு ார்கள். 

3. ாட்ஸ்அப் தனது, ‘ ாட்ஸ்அப் யப’  சதிம  அறிமுகப்படுத்தி  முதல் நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. பிரேசில்  

இ. ஆஸ்திரேலியா 

ஈ. ததன் த ாாியா 

 யபஸ்புக்கிற்கு மசாந்தைான சமூக ஊடக நிறு னைான  ாட்ஸ்அப் தனது, ‘WhatsApp Pay’  சதிம  

முதன்முமற ாக பியரசிலில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. ஈராண்டுகட்கு முன்பு,  ாட்ஸ்அப், இந்தி ாவில் 
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பைைனுப்பும் யசம ம  யசாதமன முமறயில் மதாடங்கி து; அது, அதன் ப னர்களுக்கு பைத்மத 

அனுப்பவும் மபறவும் உதவும்  சதி ாகும். இருந்தயபாதிலும், ஒழுங்குமுமற சிக்கல்கள் காரைைாக 

அதமன மச ல்படுத்த முடி வில்மல. அங்கீகரிக்கப்படாத பரி ர்த்தமனகமைத் தடுப்பதற்காக சிறப்பு 

6 இலக்க PIN / மகயரமக அங்கீகாரத்துடன் கட்டை முமறம   ாட்ஸ்அப்  டி மைத்துள்ைது. 

4.உலக மபாருைாதார ைன்றத்தால் மதாழில்நுட்ப முன்யனாடி ாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ை இந்தி  நிதியி ல் 

துளிர் நிறு னம் எது? 

அ. ZestMoney  

ஆ. Snapmint 

இ. PayU 

ஈ. CC Avenue 

 உலக மபாருைாதார ைன்றம் (WEF) ம ளியிட்டுள்ை மதாழில்நுட்ப முன்யனாடிகளின் புதி  பட்டி லில் 

ZestMoney & Stellapps என்ற இரண்டு இந்தி  நிறு னங்கள் இடம்மபற்றுள்ைன. முன்யனாடிகைாக 

யதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 100 நிறு னங்கள், உலக மபாருைாதார ைன்றத்தால் நடத்தப்படும் பயிலரங்குகள், 

நிகழ்வுகள் ைற்றும் உ ர்ைட்ட வி ாதங்களில் பங்யகற்க அமழக்கப்படும்.  ழக்கைான கடன்  ழங்கல் 

முமறக்கு ைாற்றாக ZestMoney மபறத்தக்க கடன்முமறயில் கடன்கமை  ழங்குகிறது. Stellapps, ஒரு 

பால்பண்மை சார்ந்த மதாழில்நுட்ப தீர்வுகமை  ழங்குகிறது. 

5.’Schizothorax sikusirumensis’ என்ற புதி   மக மீனினம் கண்டறி ப்பட்டுள்ை ைாநிலம் 

எது? 

அ. ரேற்கு வங் ே் 

ஆ. ே ாோஷ்டிோ 

இ. அருணாச்சல பிேரதசே்  

ஈ. ர ேளா 

 பசிகாட்டில் உள்ை ஜ ஹர்லால் யநரு கல்லூரியின் விலங்கி ல் துமறசார் குழு, அருைாச்சல பிரயதச 

ைாநிலத்தில் ஒரு புதி  மீனினத்மத கண்டுபிடித்துள்ைது. ’Schizothorax sikusirumensis’ 

என்று மப ரிடப்பட்ட இந்த மீன் ’Schizothorax’ இனத்மதச் யசர்ந்தது. இம்மீனினம் காைப்பட்ட 

ஆற்றின் மப ராயலய  இம்மீன்  ழங்கப்மபறுகிறது. கிழக்கு சி ாங் ைா ட்டத்தின் சிகு ைற்றும் சிரம் 

ஆற்றின் சந்திப்பில் இம்மீன் காைப்பட்டது. 

6.நடப்பாண்டுக்கான (2020) உலக யபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் இந்தி ாவின் தரநிமல (rank) என்ன? 

அ. 37   ஆ. 41 

இ. 43   ஈ. 47 
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 யைலாண்மை யைம்பாட்டு நிறு னம் (IMD) மதாகுத்த  ருடாந்திர உலக யபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் 

இந்தி ா 43ஆ து இடத்தில் உள்ைது.  முந்மத  பதிப்பில் மபறப்பட்ட அயத 43ஆ து தரநிமலம  

இந்தி ா தக்கம த்துக்மகாண்டுள்ைது. 

 அறுபத்துமூன்று நாடுகமை உள்ைடக்கி  2020 பட்டி லில், சிங்கப்பூர் முதலிடத்மத தக்கம த்துக் 

மகாண்டுள்ைது. அமதத்மதாடர்ந்து மடன்ைார்க் ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்து ஆகி  நாடுகள் உள்ைன. இதில், 

மசன்றமுமற மூன்றாமிடத்திலிருந்து அமைரிக்க ஐக்கி  நாடுகள் இந்த முமற சற்று சறுக்கி பத்தாம் 

இடத்திற்கு மசன்றுள்ைது. உ ர்மதாழில்நுட்ப ஏற்றுைதி, ம ளிநாட்டு நாை  இருப்பு யபான்ற ற்றில் 

இந்தி ா யைம்பட்டிருந்தாலும், அது, பரிைாற்ற விகித நிமலத்தன்மை, மைய் ான மைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின்  ைர்ச்சி (GDP) யபான்ற பகுதிகளில் மகட்டுச் சீரழிந்த நிமலயில் உள்ைது. 

7. COVID-19 யநாய்த்மதாற்மறக் மக ாளு தற்காக இந்தி ாவுக்கு $750 மில்லி ன் அமைரிக்க டாலர் 

அைவுக்கு கடன்  ழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ை பன்னாட்டு நிதி நிறு னம் எது? 

அ. பன்னாட்டு தசலவாணி நிதியே் 

ஆ. ஆசிய உட் ட்டமேப்பு & முதலீட்டு வங் ி  

இ. உல  வங் ி 

ஈ. BRICS வங் ி 

 COVID-19 மதாற்றுக்கு எதிரான இந்தி ாவின் யபாராட்டத்மத  லுப்படுத்த ஆசி  உட்கட்டமைப்பு & 

முதலீட்டு  ங்கி (AIIB) $750 மில்லி ன் டாலர் கூடுதல் கடனுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இக்கடமன 

ஆசி   ைர்ச்சி  ங்கியும் இமைந்தளிக்கும். முமறசாரா துமறயில்  ணிகத்மத உ ர்த்து தற்கும், 

தகுதி ான ர்களுக்கு சமூகபாதுகாப்மப  ழங்கு தற்கும், இந்தி ாவின் மபாதுநல ாழ்வுப்பாதுகாப்பு 

முமறகமை  லுப்படுத்து தற்கும் இந்நிதி ப ன்படுத்தப்படும். 

8.அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற கால் ான் பள்ைத்தாக்கு அமைந்துள்ை இந்தி  ைாநிலம் / UT எது? 

அ. ஜே்மு –  ாஷ்ேீா் 

ஆ. லடா ்  

இ. உத்தே ண்ட் 

ஈ. சி ் ிே் 

 லடாக் யூனி ன் பிரயதசத்தில் அமைந்துள்ை கால் ான் பள்ைத்தாக்கில் நடந்த ஒரு  ன்முமற 

யைாதலில், 20 இந்தி  வீரர்கள் மகால்லப்பட்டனர். சுைார் 35 சீனவீரர்கள் மகால்லப்பட்டதாக அமைரிக்க 

ஊடகங்கள் மசய்தி ம ளியிட்டுள்ைன. கால் ான் பள்ைத்தாக்மக  ான்பமடத்தைத்துடன் 

இமைக்கும் ஒரு முக்கி த்து ம்  ாய்ந்த சாமலத்திட்டத்மத இந்தி ா அண்மையில் யைற்மகாண்ட 

காரைத்தால் இம்யைாதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 
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9.விசாரமை ைற்றும் அைலாக்க மச ல்முமறகமை யைம்படுத்து தற்கான தனது ஆய் றிக்மகம  

சைர்ப்பித்துள்ை SEBI’ஆல் அமைக்கப்பட்ட உ ராற்றல்மிக்க குழுவின் தமல ர்  ார்? 

அ. P K தோஹந்தி 

ஆ. AR ரதவ்  

இ. U K சின்ஹா 

ஈ. N K சிங் 

 சந்மத கட்டுப்பாட்டாைரின் விசாரமை ைற்றும் அைலாக்க மச ல்முமறகமை யைம்படுத்து தற்காக 

SEBI’ஆல் அமைக்கப்பட்ட உ ராற்றல் குழு தனது அறிக்மகம  சைர்ப்பித்துள்ைது. இந்தக் குழுவுக்கு 

தமலமைதாங்கி  உச்சநீதிைன்றத்தின் ஓய்வுமபற்ற நீதிபதி அனில் R யதவ் தனது விரி ான ஆய்வு 

அறிக்மகம  SEBI’இடம் சைர்ப்பித்துள்ைார். இறுதி உத்தரவுகமை அனுப்பு தற்கான காலக்மகடும  

குமறத்தல், மீட்பு மச ல்முமறகமை யைம்படுத்துதல், தண்டம் விதிக்கும்யபாது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 

இலாபங்கமை அைவிடுதல் ைற்றும் SEBI விதிமுமறகள் ைற்றும் தி ால் நிமல ைற்றும் தி ால் குறியீடு 

ஆகி  ற்றின் விதிமுமறகளிலும் இந்த அறிக்மக க னம் மசலுத்துகிறது. 

10.முதற்கட்டத்தில், யகயலா இந்தி ா உ ர்சிறப்பு ைாநிலமை த்மத உரு ாக்கு தற்காக விமை ாட்டு 

அமைச்சகத்தால் எத்தமன ைாநிலங்கள் அமட ாைங்காைப்பட்டுள்ைன? 

அ. ஐந்து 

ஆ. ஏழு 

இ. எட்டு  

ஈ. பதிதனான்று 

 ைத்தி  அரசின் விமை ாட்டுத்துமற, தனது முன்யனாடித்திட்டைான யகயலா இந்தி ா திட்டத்தின்கீழ், 

யகயலா இந்தி ா உ ர்சிறப்பு ைாநில மை ங்கமை அமைக்கத்திட்டமிட்டுள்ைது. நாடு முழு தும் 

 லு ான விமை ாட்டுச்சூழமல உரு ாக்கும் யநாக்கில், ஒவ்ம ாரு ைாநிலம் ைற்றும் யூனி ன் 

பிரயதசத்திலும் தலா ஒரு யகயலா இந்தி ா உ ர்சிறப்பு ைாநில மை ங்கமை அமைக்க அமட ாைம் 

காைப்பட்டுள்ைது. 

 முதற்கட்டைைாக, யகரைா, கர்நாடகா, மதலங்கானா, ஒடிசா, அருைாச்சல பிரயதசம், ைணிப்பூர், மியசாரம் 

ைற்றும் நாகாலாந்து உட்பட எட்டு ைாநிலங்களில், அரசுக்குச்மசாந்தைான விமை ாட்டு அரங்கங்கமை 

ைத்தி  விமை ாட்டு அமைச்சகம் அமட ாைம் கண்டுள்ைது. இந்த விமை ாட்டு அரங்கங்கள், 

யகயலா இந்தி  உ ர்சிறப்பு ைாநில மை ங்கைாக யைம்படுத்தப்படவுள்ைன. விரி ான ஆய்வுக்குப் 

பிறகு, இந்த எட்டு மை ங்களுக்கும் யதம  ான நிதியுதவி  ழங்கப்படும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ராஜீவ்காந்தி ககல் ரத்னா விருதுக்கு பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ள இந்திய ஓட்டப்பந்தய வீராங்கரன யார்? 

அ. டூட்டி சந்த் 

ஆ. ஹிமா தாஸ்  

இ. முகமது அனஸ் 

ஈ. ஆர ாக்கியா இ ாஜீவ் 

 உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்ரத வென்ற நாட்டின் முதல் தடகள வீராங்கரனயான ஹிமா தாஸ், 

மதிப்புமிக்க, ‘ராஜீவ்காந்தி ககல் ரத்னா’ விருதுக்கு அஸ்ஸாம் மாநில அரசால் பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஹிமா தாஸ், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் உள்ள திங் கிராமத்ரதச் சார்ந்த 20 ெயது நிரம்பிய தடகள 

வீராங்கரனயாொர். கமலும், நடப்பாண்டுக்கான நாட்டின் மிகவுயரிய விருதுக்கு பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

இளம் விரளயாட்டு ஆளுரமகளுள் ஒருெராகவும் அெருள்ளார். 

2. 2020 ஆக.31 முதல் வசப்.13 முடிய, பார்ரெயாளர்கள் இல்லாமல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள வடன்னிஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி எது? 

அ. ஆஸ்திர லிய சாம்பியன்ஷிப் 

ஆ. US ஓப்பன் சாம்பியன்ஷிப்  

இ. விம்பிள்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

ஈ. பி ஞ்சு ஓப்பன் சாம்பியன்ஷிப் 

 அலுெல்பூர்ெ உறுதிப்படுத்தலின்படி, US ஓப்பன் வடன்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டிகள் ஆகஸ்ட்டில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ஆக.31 முதல் வசப்.13 முடிய நியூயார்க்கின் குயின்ஸில் பார்ரெயாளர்கள் 

இல்லாமல் இப்கபாட்டிகள் நடக்கும். நியூயார்க் ஆளுநர் ஆண்ட்ரூ கியூகமா இதற்கு தனது முரறயான 

ஒப்புதரல அளித்துள்ளார். பாதுகாப்பு நரடமுரறகள் மற்றும் சுகாதார வநறிமுரறகள் பின்பற்றப்படும். 

3.நான்காெது ஆசிய இரளகயார் பாரா விரளயாட்டுகள் நரடவபறவுள்ள நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அ பு நாடுகள் 

ஆ. பஹ்ர ன்  

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. இந்தியா 

 அண்ரமயில், நான்காெது பஹ்ரரன் ஆசிய இரளகயார் பாரா விரளயாட்டுகள் அடுத்த ஆண்டு டிச.1 

முதல் 10 ெரர நடத்தும் என ஆசிய பாராலிம்பிக் குழுமம் அறிவித்துள்ளது. பஹ்ரரன் ஒரு பாராலிம்பிக் 

நிகழ்ரெ நடத்துெது இதுகெ முதல்முரறயாகும். இப்கபாட்டிகள், கலீபா ஸ்கபார்ட்ஸ் சிட்டி மற்றும் ஈசா 

ஸ்கபார்ட்ஸ் சிட்டி ஆகிய இடங்களில் நரடவபறவுள்ளன. ஒன்பது வெவ்கெறு விரளயாட்டுகளில், 

இருபது ெயதிற்குட்பட்ட எண்ணூறு விரளயாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கரனகள் இந்தப் கபாட்டியில் 

பங்ககற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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4. BP புள்ளிவிெர மதிப்பாய்வின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில், எரிசக்தி நுகர்வின் அடிப்பரடயில் இந்தியாவின் 

தரநிரல என்ன? 

அ. இ ண்டு 

ஆ. மூன்று  

இ. நான்கு 

ஈ. ஐந்து 

 அண்ரமயில் வெளியிடப்பட்ட BP புள்ளிவிெர மதிப்பாய்வின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

எரிசக்தி நுகர்வு சீனா (141.70 EJ) மற்றும் அவமரிக்கா (94.65 EJ) ஆகிய நாடுகரள அடுத்து மூன்றாெது 

இடத்தில் உள்ளது. உலகின் எரிசக்தி நுகர்ொனது 583.90 எக்சாஜூல்ஸாக (EJ) உயர்ந்துள்ள 

நிரலயில், இந்தியாவின் நுகர்வு 2.3% அதிகரித்து 34.06 EJ ஆக உள்ளது. இந்த ெளர்ச்சி, கடந்த 

2018’இல் காணப்பட்ட 5.2 சதவீதத்ரதவிடக்குரறொகும். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் சீனாரெ அடுத்து, 

உலகின் முதன்ரம எரிசக்தி நுகர்வின் இரண்டாெது வபரிய ெளர்ச்சிரய இந்தியா வகாண்டுள்ளது. 

5.புலம்வபயர் வதாழிலாளர்களுக்கு உதவுெதற்காக பிரதம அரமச்சரால் வதாடங்கப்படவுள்ள கிராமப்புற 

வபாதுப்பணித்திட்டத்தின் வபயவரன்ன? 

அ. காப்ீ கல்யாண் ர ாஜ்கா் அபியான்  

ஆ. பி தமா் ர ாஜ்கா் அபியான் 

இ. ர ாஜ்கா் புர ாத்சகான் ரயாஜனா 

ஈ. பி தமா் ஷ் மிக் அபியான் 

 இந்தியப் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி, பீகாரில் உள்ள ஒரு கிராமத்திலிருந்து, ‘கரீப் கல்யாண் கராஜ்கர் 

அபியான்’ என்ற வபயரில் `50,000 ககாடி மதிப்பிலான பணிொய்ப்புத்திட்டத்ரத வதாடங்கிரெத்தார். 

COVID-19 கநாய்த்வதாற்று காரணமாக கமற்வகாள்ளப்பட்ட வபாதுமுடக்கத்தின்கபாது, தங்கள் வசாந்த 

மாநிலங்களுக்குத் திரும்பிய புலம்வபயர்ந்த வதாழிலாளர்களுக்கு ெருொய் ஆதரரெ ெழங்குெகத 

இந்தத் திட்டத்தின் கநாக்கமாகும். 

 இது முதன்ரமயாக பீகார், உத்தரபிரகதசம், மத்தியபிரகதசம், இராஜஸ்தான், ஜார்கண்ட் மற்றும் ஒடிசா 

ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் கெனம் வசலுத்தும். இந்தத் திட்டம், 116 மாெட்டங்கரளச்சார்ந்த 25,000 

புலம்வபயர்ந்த வதாழிலாளர்களுக்கு 125 நாட்களுக்கு ொழ்ொதாரத்ரத ெழங்குெரத கநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

6.ஐ.நா வபாது அரெயின் 75ஆெது தரலெராக கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

அ. கீதா ரகாபிநாத் 

ஆ. ரவால்கன் ரபாஸ்கிா்  

இ. மசாட்சுகு அசகாவா 

ஈ. ரடவிட் மால்பாஸ் 
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 அண்ரமயில் துருக்கிய தூதர் கொல்கன் கபாஸ்கிரர ஐ.நா வபாது அரெ அதன் தரலெராக கதர்வு 

வசய்தது. வபாது அரெக்கு தரலரமதாங்கிய முதல் துருக்கிய நாட்டெர் இெர். இந்த முடிவு வசப்டம்பர் 

மாதம் கூடவுள்ள 75ஆெது ஐ.நா வபாது அரெக்கு முன்னதாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொல்கன் கபாஸ்கிர், 

துருக்கிய நாடாளுமன்றத்தின் வெளியுறவுக் குழுவின் தரலெராக பணியாற்றி ெருகிறார். அெர், 

துருக்கியின் ஐகராப்பிய விெகாரங்கள் அரமச்சராகவும், தரலரம கபச்சுொர்த்ரதயாளராகவும் 

பணியாற்றியுள்ளார். 2020 வசப்டம்பரில் பதவிகயற்கவுள்ள அெர் ஓராண்டுக்கு அப்பதவிரய ெகிப்பார். 

7.கிராமப்புறங்களில் கசாதரன அணுகரல கமம்படுத்துெதற்காக, சுகாதார அரமச்சரால் வதாடங்கப்பட்ட 

முதல் நடமாடும் COVID-19 பரிகசாதரன ஆய்ெகத்தின் வபயவரன்ன? 

அ. I–Lab  

ஆ. Bharat Lab 

இ. Co–Lab 

ஈ. Gram Lab 

 இந்தியாவின் ஊரக மற்றும் எளிதில் வசல்லவியலாத இடங்களில் COVID-19 பரிகசாதரன வசய்யும் 

நாட்டின் முதல் I-பரிகசாதரனக்கூடத்ரத (வதாற்றுகநாய் பரிகசாதரன ரமயம்) மத்திய அறிவியல் & 

வதாழில்நுட்பம், புவி அறிவியில் மற்றும் நலொழ்வு & குடும்பநலத்துரற அரமச்சர் Dr. ஹர்ஷ் ெர்தன் 

வதாடங்கிரெத்தார். 

 COVID-19 அெசரகால உத்திகளின்கீழ், இத் வதாற்றுகநாய் கண்டறியும் ஆய்ெகம் (I-LAB), அறிவியல் 

& வதாழில்நுட்ப அரமச்சகத்தின் உயிரித்வதாழினுட்பத்துரறயின் ஆதரவுடன் உருொக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நடமாடும் ஆய்ெகம், நாட்டின் வதாரலதூர மற்றும் அணுகவியலாத பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும். 

இது, ஒரு நாளுக்கு, 25 RT-PCR கசாதரனகரளயும் 300 ELISA கசாதரனகரளயும் வசய்யும். 

8. ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதுக்கு பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ள IM விஜயனுடன் வதாடர்புரடய விரளயாட்டு எது? 

அ. மட்ரடப்பந்து 

ஆ. கால்பந்து  

இ. ஹாக்கி 

ஈ. ரடபிள்–டடன்னிஸ் 

 நாட்டின் நான்காெது மிகவுயர்ந்த சிவில் விருதான ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதுக்கு முன்னாள் வீரர் IM விஜயன் 

அெர்களின் வபயரர அகில இந்திய கால்பந்து சம்கமளனம் (AIFF), அண்ரமயில் பரிந்துரரத்துள்ளது. 

90’களின் முற்பகுதியில் அறிமுகமானதிலிருந்து, இந்தியாவுக்காக 79 கபாட்டிகளில் 40 ககால்கரள 

அெர் அடித்துள்ளார். 2003ஆம் ஆண்டில் அெருக்கு மதிப்புமிக்க அர்ஜுனா விருதும் ெழங்கப்பட்டது. 

ரபசுங் பூட்டியா, சுனில் கசத்ரி உள்ளிட்ட ஆறு இந்திய கால்பந்து வீரர்கள் இதற்குமுன்னர், ‘பத்மஸ்ரீ’ 

விருரத வபற்றுள்ளனர். 
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9.இந்திய கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் வநறிமுரற அலுெலராகவும், ஒழுங்காரணயராகவும் 

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

அ. D K ரஜன்  

ஆ. டசள வ் கங்குலி 

இ. ரஜ ஷா 

ஈ. W V இ ாமன் 

 முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியான D K ரஜன், இந்திய கிரிக்வகட் கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் 

வநறிமுரற அலுெலராகவும், ஒழுங்காரணயராகவும் (ombudsman) மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

BCCI’இன் முதல் ஒழுங்காரணயராக நியமிக்கப்பட்ட D K ரஜன், பின்னர் கூடுதலாக வநறிமுரற 

அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டார். அெரது பதவிக்காலம் 2020 பிப்ரெரி.29 அன்று முடிெரடந்தது. 

ஆனால், அெரது நியமனம் கமலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிப்பு வசய்யப்பட்டுள்ளது. COVID-19 வதாற்றுகநாய் 

பரெல் காரணமாக, ஒழுங்காரணயரானெர் தனது விசாரரணகரள வமய்நிகராக கமற்வகாள்ொர். 

10.ெதென் துரறமுகம் கட்ட உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரகதசம் எது? 

அ. குஜ ாத் 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா  

இ. ரமற்கு வங்கம் 

ஈ. ரக ளா 

 மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாெட்டத்தில் `65,544 ககாடி வசலவில் ெதென் துரறமுகத்ரத கட்ட 

கடந்த பிப்ரெரி மாதத்தில் அரமச்சரரெ ஒப்புதல் அளித்தது. அண்ரமயில், சுற்றுச்சூழல், ெனம் மற்றும் 

காலநிரல மாற்ற அரமச்சகம், பால்கர் மாெட்டத்தில் ெதெரன உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக 

உணர்திறன்மிக்க தகானு ெட்டாரத்தில் ஒரு வதாழிலாக துரறமுகங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன 

என்று கூறியுள்ளது. ஜெகர்லால் கநரு துரறமுகத்ரத ஒரு முன்னணி பங்காளியாகக்வகாண்டு 

இந்தத் துரறமுகம் உருொக்கப்படவுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்ரடச் சார்ந்த மாணாக்கர்களின் நலன்கருதி வீட்டிலிருந்கத பாடங்கரளக் கற்கும் ெரகயில் 

புதிய இரணயதளம் அறிமுகம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், ஒன்றாம் ெகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் 

ெகுப்புெரர தமிழ் மற்றும் ஆங்கில ெழியில் பாடங்கள் பதிகெற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ளன. http://e-

learn.tnschools.gov.in என்ற இரணயதளத்தில் காவணாளிெழி பாடங்கரளக் கற்றுக்வகாள்ளலாம். 

 சிெகங்ரக மாெட்டம் திருப்புெனம் அருகக அகரம் அகழாய்வில் 17ஆம் நூற்றாண்டு தங்க நாணயம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்தக்காசு, ‘வீரராயன் பணம்’ என்று அரழக்கப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலக நீடித்த அறுசுவை உணவியல் நாள் கவைப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ. ஜூன் 18  

ஆ. ஜூன் 19 

இ. ஜூன் 20 

ஈ. ஜூன் 21 

 நீடித்த அறுசுவை உணவியல் ஆற்றக்கூடிய பாத்திரத்வத தநாக்கி உலகின் கைனத்வதக் குவிப்பதற் 

-காக, ஒவ்தைார் ஆண்டும் ஜூன்.18ஆம் தததியன்று உலக நீடித்த அறுசுவை உணவியல் நாள் (World 

Sustainable Gastronomy Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவனத்து பண்பாடுகளும் நாகரிகங்களும் நீடித்த 

ைளர்ச்சியின் பங்காளர்களாக உள்ளன என்பவத இந்நாள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

2. ஐ.நா பாதுகாப்புக் குழுமத்தின் 2021 ஆகஸ்டுக்கான தவலைராக ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடுகள் 

ஆ. சீனர 

இ. இந்தியர  

ஈ. நரர்வே 

 ஐ.நா. பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் தவலவமப்சபாறுப்வப 2021ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் இந்தியா 

ஏற்கவுள்ளது. பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக எட்ைாைது முவறயாக இந்தியா 

அண்வமயில் சதரிைானது. ைரும் 2021ஆம் ஆண்டு ஜனைரி மாதம் முதல் ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் 

நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இந்தியா சசயல்பைவுள்ளது. 

 ஐ.நா. பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்புநாடுகளும், பத்து நிரந்தரமற்ற உறுப்புநாடுகளும் 

உள்ளன. நிரந்தரமற்ற உறுப்புநாடுகளின் பதவிக்காலம் ஈராண்டுகள் ஆகும். பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் 

தவலவமப்சபாறுப்வப ஒவ்சைாரு மாதமும் ஒவ்சைாரு உறுப்புநாடு ஏற்கும். பாதுகாப்புக்குழுமத்தின் 15 

உறுப்பு நாட்டுப்சபயர்களுவைய ஆங்கில எழுத்துருவின் அகரைரிவசப்படி ஒவ்சைாரு மாதத்துக்கான 

தவலவமப்சபாறுப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டு ைருகிறது. 

3. $150,000 ைாலர் பரிசுத்சதாவகசகாண்ை சசஸ்ஸபிள் மாஸ்ைர்ஸ் தபாட்டியில் பங்தகற்கவுள்ள முதல் 

இந்தியர் யார்? 

அ. B ஆதிபன் 

ஆ. P ஹரிகிருஷ்ணர  

இ. பிரக்ஞரனந்தர 

ஈ. சசி கிரண் 
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 $150,000 ைாலர் மதிப்புவைய சசஸ்ஸபிள் மாஸ்ைர்களுைன் சதாைரும் மில்லியன் ைாலர் தமக்னஸ் 

கால்சன் சசஸ் சுற்றுப்பயணத்தில் பங்தகற்கும் முதல் இந்தியராக இந்திய கிராண்ட்மாஸ்ைர் P ஹரி 

கிருஷ்ணா உள்ளார். சசஸ்ஸபிள் மாஸ்ைர்ஸ் என்பது 12 வீரர்கள் பங்தகற்கும் தபாட்டியாகும். இதில், 

நார்தையின் தமக்னஸ் கால்சன், சீனாவின் லிங் வைரன் மற்றும் அசமரிக்காவின் தபபியாதனா 

கருைானா உள்ளிட்ை தரைரிவச பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ள உலகின் முதல் 6 வீரர்கள் விவளயாை 

உள்ளனர். இந்தக்களம், தலா ஆறு வீரர்கவளக்சகாண்ை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. “சிறார்களுக்கு எதிரான ைன்முவறவயத் தடுப்பதற்கான உலகளாவிய நிவலயறிக்வக 2020”இன் 

படி, சிறார்கவளப் பாதுகாப்பதற்கான சட்ைங்கவள அமல்படுத்தும் நாடுகளின் சதவீதம் என்ன? 

அ. 87% 

ஆ. 47%  

இ. 27% 

ஈ. 17% 

 நைப்பாண்டுக்கான (2020) “சிறார்களுக்கு எதிரான ைன்முவறவயத் தடுப்பதில் உலகின் நிவல 

குறித்த அறிக்வக”யானது உலக நலைாழ்வு அவமப்பு, UNICEF, UNESCO, குழந்வதளுக்கு எதிரான 

ைன்முவற மற்றும் கூட்டு ைன்முவறவயத் தடுத்தல் சதாைர்பான ஐ.நா சபாதுச்சசயலாளரின் சிறப்பு 

பிரதிநிதி ஆகிதயாரால் சைளியிைப்பட்ைது. அறிக்வகயின்படி, உலகின் சரிபாதி குழந்வதகளில், சுமார் 

ஒரு பில்லியனுக்கும் தமலாதனார் உைல், பாலியல் அல்லது உளவியல் ைன்முவற, காயங்கள் மற்றும் 

இறப்பு ஆகியைற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கிட்ைத்தட்ை 88% நாடுகளில் சிறார்கவளப் பாதுகாக்க 

சட்ைங்கள் இருந்தாலும், அைற்றுள் 47% மட்டுதம சட்ைங்கவள கடுவமயாக அமல்படுத்துகின்றன. 

5.ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் எந்த நிறுைனம், “புலம்சபயர்வு குறித்த ஆண்ைறிக்வக” என்ற தவலப்பில் 

தனது அறிக்வகவய சைளியிடுகிறது? 

அ. பன்னரட்டுத் மதரழிலரளர் அமெப்பு 

ஆ. ஏதிலிகளுக்கரன ஐ.நர உயரரமணயரகெ்  

இ. உலக சுற்றுலர அமெப்பு 

ஈ. உலக நலேரழ்ேு அமெப்பு 

 ஏதிலிகளுக்கான ஐ.நா உயராவணயரகம் தனது “புலம்சபயர்வு சதாைர்பான ஆண்டு அறிக்வக”வய 

சைளியிட்டுள்ளது. இவ்ைறிக்வகயின்படி, உலகளவில் 2019ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் கிட்ைத்தட்ை 80 

மில்லியன் மக்கள் ைலுக்கட்ைாயமாக புலம்சபயர்ந்துள்ளனர். தபார், ைன்முவற, துன்புறுத்தல் மற்றும் 

பிற அைசரநிவலகள் புலம்சபயர்வுக்கான முக்கிய காரணங்களாக கூறப்பட்டுள்ளன. 

 இந்த எண்ணிக்வக, கைந்த பத்தாண்டுகாலத்தின் சமாத்த எண்ணிக்வகவயவிை இருமைங்காகும். 

கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் மட்டும் கூடுதலாக 11 மில்லியன் மக்கள் புலம்சபயர்ந்துள்ளனர் என்றும் அந்த 

அறிக்வக சைளிப்படுத்தியுள்ளது. 
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6.பன்னாட்டு தயாகா நாவளக் குறிக்கும் ைவகயில், ‘பாரத்: ஒரு கலாச்சார சபாக்கிஷம்’ என்ற தவலப்பில் 

ஒரு சிறப்பு அமர்வை நைத்திய மத்திய அவமச்சகம் எது? 

அ. கலரச்சரர அமெச்சகெ் 

ஆ. சுற்றுலர அமெச்சகெ்  

இ. மேளியுறேு அமெச்சகெ் 

ஈ. உள்துமற அமெச்சகெ் 

 சுற்றுலா அவமச்சகமானது ஜூன்.15 முதல் தயாகா நாவள ஒரு ைாரகாலத்திற்கு சகாண்ைாடுகிறது. 

இது, தயாகா சசய்ைவத வமயமாகக்சகாண்ை சமூக ஊைக சசயற்பாடுகவள, “வீட்டில் தயாகா மற்றும் 

குடும்பத்துைன் தயாகா” என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் சதாைங்கியுள்ளது. ‘உங்கள் நாட்வைப் பாருங்கள்’ 

என்ற திட்ைத்தின்கீழ், ‘பாரத்: ஒரு கலாச்சார சபாக்கிஷம்’ என்ற சிறப்பு அமர்வையும் மத்திய சுற்றுலா 

அவமச்சகம் நைத்தியது. பிரபல பங்தகற்பாளர்களுைன் சுற்றுலாத்துவற அவமச்சர் பிரகலத் சிங் பதைல் 

அைர்களும் இந்த அமர்வில் கலந்துசகாண்ைார். 

7. COVID-19 தநாய்த்சதாற்றுக்கான ‘Viral Transport Media (VTM)’ கருவிகள் எனப்படும் மலிவுவிவல 

தநாயறியுங்கருவிகவள உருைாக்கியுள்ள நிறுைனம் எது? 

அ. IISc, மபங்களூரு 

ஆ. IIT, மெட்ரரஸ் 

இ. IIT, மகளகரத்தி  

ஈ. AIIMS 

 சகளகாத்தி இந்திய சதாழில்நுட்பக்கழகம், R R விலங்குநலப் பராமரிப்பு நிறுைனம், மற்றும் சகளகாத்தி 

மருத்துைக்கல்லூரி, மருத்துைமவன ஆகியவை இவணந்து தநாய்த்சதாற்வறக்கண்ைறியும் மலிவு 

விவலயிலான கருவிகவள உருைாக்கியுள்ளது. இவை, ‘வைரல் டிரான்ஸ்தபார்ட் மீடியம்’ கருவிகள், 

RT-PCR கருவிகள் மற்றும் RNA தனிவமப்படுத்தும் கருவிகளாகும். 

 இக்கருவிகள் தநாய்த்சதாற்வற முதலில் கண்ைறிந்துத் தடுக்கும் சாதனமாகும். இதவனப் பயன்படுத்தி 

மூக்கு மற்றும் ைாய்ைழியாக சமன்துணியால் மாதிரிகவள ஒரு தனிப்பட்ை நபரிைமிருந்து தசகரித்து, 

பாதுகாப்பாக ஆய்ைகத்திற்குக் சகாண்டுசசன்று திசுக்கள், கிருமிகள் பராமரிப்பு & தசாதவனக்காக 

பயன்படுத்தப்படும். 

8.அண்வமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘SATYABHAMA’ இவணயதளம், எந்தத் துவறயில் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம்பாட்வை ஊக்கப்படுத்துைவத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது? 

அ. பருேநிமல ெரற்றெ் 

ஆ. சுரங்கப்பணி  

இ. மேரரலஜி 

ஈ. மதரற்றுவநரய் 
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 சுரங்கத்துவறயில் தற்சார்பு இந்தியாவை உருைாக்குைதற்கான அறிவியல் சதாழில்நுட்பத்திட்ைத்திற் 

-கான, SATYABHAMA (Science&Technology Yojana for Aatmanirbhar Bharat in Mining Advancement) 

என்ற இவணயதளத்வத, மத்திய சுரங்க அவமச்சகத்தின் அறிவியல் சதாழில்நுட்பத் திட்ைத்தின்கீழ் 

நிலக்கரி, சுரங்கங்களுக்கான மத்திய அவமச்சர் பிரகலாத் தஜாஷி சதாைங்கிவைத்தார். இவ்ைவல 

தளம், சுரங்கத் தகைல் பிரிவின் ததசிய தகைல் வமயத்தால் ைடிைவமத்து சசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 தற்தபாது ஆராய்ச்சித் திட்ைங்களுக்கான அறிக்வககள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் தநரில் சமர்ப்பிக்கப்படுகி 

-ன்றன. SATYABHAMA இவணயதளம்மூலம் திட்ைங்கவள ஆன்வலனிதலதய சமர்ப்பிக்க முடியும். 

திட்ைங்கவளக் கண்காணிப்பது, நிதி மற்றும் மானியங்கள் பயன்படுத்தப்படுைது ஆகியவை குறித்த 

தகைல்களும், இவ்விவணயதளத்தில் இருக்கும். 

9.உலக அரிைாள் சசல் நாள் (World Sickle Cell Day) அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ. ஜூன் 19  

ஆ. ஜூன் 20 

இ. ஜூன் 21 

ஈ. ஜூன் 22 

 அரிைாள் சசல் தநாய் மற்றும் அதன் சிகிச்வச முவறகள் குறித்து சபாதுமக்களிவைதய விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துைதற்காக ஆண்டுததாறும் ஜூன்.19 அன்று உலக அரிைாள்சசல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

அரிைாள் சசல் தநாய் என்பது இரத்ததசாவகயின் ஒரு மரபுைழி ைடிைமாகும். இதில் இரத்த சிைப்பு 

அணுக்கள் உைல் முழுைதும் தபாதுமான உயிர்ைளிவய எடுத்துச்சசல்ல முடியாத நிவலயிலிருக்கும். 

இந்த தநாயால் பாதிக்கப்பட்ைைர்களுக்கு முவறயான சிகிச்வசயளிப்பதற்காக அரசாங்கம் பல்தைறு 

பரப்புவரகவள / திட்ைங்கவள நைத்தியும் சசயல்படுத்தியும் ைருகிறது. நைப்பாண்டில் (2020) ைரும் 

இந்த அரிைாள் சசல் நாள், அரிைாள் சசல் சங்கம் கவைப்பிடிக்கும் 40ஆைது ஆண்டுநாளாகும். 

10.அண்வமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘Swift J1818.0-1607’ என்றால் என்ன? 

அ. நியூட்ரரன் ேிண்ெீன்  

ஆ. கருந்துமள 

இ. மேள்மள குள்ள ேிண்ெீன் 

ஈ. மநபுலர 

 அண்வமயில், NASA மற்றும் ஐதராப்பிய விண்சைளி முகவம ஆகியைற்றில் உள்ள ைானியலாளர்கள் 

குழு, ‘Swift J1818.0-1607’ என்ற நியூட்ரான் விண்மீவனக் கண்டுபிடித்தது. இந்த நியூட்ரான் விண்மீன் 

சுமார் 240 ையதுவையதாக மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. இது முதன்முதலில், 2020 மார்ச்சில், X கதிர்கவள 

சைளியிட்ைதபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

 நியூட்ரான் விண்மீன்கள் என்பன மிகச்சிறியதும் அைர்த்தியானதுமான விண்மீன்களாகும். NASA’இன் 

கூற்றுப்படி, ‘Swift J1818.0-1607’, சூரியனின் இருமைங்கு நிவறவயக்சகாண்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ‘மைசியஸ் - Micius’ என்னும் குவாண்டம் தகவல்ததாடர்பு தெயற்மகக்ககாமை ஏவிய நாடு எது? 

அ. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடுகள் 

ஆ. சீனர  

இ. இரஷ்யர 

ஈ. இஸ்ரரல் 

 ‘மைசியஸ்’ என்னும் உலகின் முதல் குவாண்டம் தகவல்ததாடர்பு தெயற்மகக்ககாைானது சீனாவால் 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் ஏவப்பட்டது. இது குவாண்டம் குறியாக்கத் (Quantum Encryption) துமையில் 

முன்கனாடியாக உள்ைது. 

 உலகின் மிகவும் பாதுகாப்பான தகவல்ததாடர்பு இமைப்மப நிறுவுவதற்கு, புவிக்கு ஒளியின் 

துகள்கமை அனுப்புவதால், இச்தெயற்மகக்ககாள், அண்மையச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ைது. பாரம்பரிய 

தகவல்ததாடர்பு தெயற்மகக்ககாள்களின் உதவியின்றி நீண்டததாமலவுக்கு பாதுகாப்பான தகவல் 

ததாடர்புகமைப் தபைமுடியும் என்பதால் இது ஆராய்ச்சியில் ஒரு மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிைது. 

பாதுகாப்பான நீண்டததாமலவு இமைப்புகள் என்பன ‘குவாண்டம் இமையம்’ எனப்படும் எதிர்கால 

உலகைாவிய வமலயமைப்பிற்கான அடித்தைைாக இருக்கும். 

2.தபருங்கற்காலத்தில் நிலவிவந்த ைறுமைகுறித்த நம்பிக்மகமய தவளிப்படுத்திய தகாடுைைல் 

அகழ்வாராய்ச்சி கைற்தகாள்ைப்படுகிை ைாநிலம் எது? 

அ. தெிழ்நரடு  

ஆ. ரகரளர 

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்திர பிரரதசெ் 

 தமிழ்நாட்டின் ைாநில ததால்லியல் ஆய்வுக்குழுவானது ஈகராடு ைாவட்டத்திற்கு அருகக கைற்தகாண்டு 

வரும் தகாடுைைல் அகழ்வாராய்ச்சியின்கபாது, 250 கற்குமவகமை அமடயாைம் கண்டுள்ைது. 

ஒவ்தவாரு கற்குமவமயச்சுற்றிலும் கபரைவிலான கற்கள் வட்டைாக மவக்கப்பட்டுள்ைன. இதில், ஒரு 

கற்குமவ ைட்டும் முற்ைத்துடன்கூடிய 2 அமைகைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 இந்தக் கற்குமவயில் இைந்தவரின் உடமல எரித்தபின்பு அவ்தவலும்புகமை ஓரமையிலும், ைற்கைார் 

அமையில் இைந்தவர்கள் பயன்படுத்திய தபாருள்கமையும் மவத்துள்ைனர். இந்ததவாரு கற்குமவ 

ைட்டும் ஏதாவது முக்கிய நபர் இைந்த கற்குமவயாக இருக்கலாம். இதன் அருகில் ஈைச்ெடங்கு தெய்ய 

மவத்திருந்த பத்து ைண் பாமனகள் ைண்ணில் புமதந்து காைப்படுகின்ைன. ைறுமையின் மீதான 

நம்பிக்மகயின் காரைைாக தானியங்கள் நிரப்பப்பட்ட பாமனகள் அவ்வமைகளுக்கு தவளிகய 

மவக்கப்பட்டன. இது, தபருங்கற்காலத்தில் நிலவிவந்த ைறுமைகுறித்த (இைந்தவர் மீண்டும் பிைப்பர் 

என்னும் நம்பிக்மக) நம்பிக்மகமய தவளிப்படுத்தியுள்ைது. 
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3.‘கைாதல்களின்கபாதான பாலியல் வன்முமைகமை ஒழிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்’ அனுெரிக்கப்படும் 

கததி எது? 

அ. ஜூன் 19  

ஆ. ஜூன் 20 

இ. ஜூன் 21 

ஈ. ஜூன் 22 

 கைாதல்களின்கபாது கைற்தகாள்ைப்படும் பாலியல் வன்முமைகமை ஒரு முடிவுக்குக்தகாண்டுவருவத 

-ற்கான விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கும், உலகம் முழுவதும் பாலியல் வன்முமைகைால் பாதிக்கப் 

-பட்டு அதிலிருந்து தப்பிப்பிமைத்து வாழ்கவாமர தகைரவிப்பதற்கும் ைற்றும் இந்தக் குற்ைங்கமை 

ஒழித்துக்கட்டுவதற்காக தங்கள் இன்னுயிமர ஈந்கதாருக்கு அஞ்ெலி தெலுத்தவதற்குைாக ஒவ்கவார் 

ஆண்டும் ஜூன்.19 அன்று கைாதலின்கபாதான பாலியல் வன்முமைகமை ஒழிப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாள் (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது. ஐ.நா. 

பாதுகாப்புக்குழுவின் ‘1820’ (2008) தீர்ைானைானது கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஜூன்.19ஆம் கததியன்று 

ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டமத நிமனவுகூரும் விதைாக இத்கததி கதர்வுதெய்யப்பட்டது. 

4.துமைொர் முதலீடுகமை ஈர்ப்பதற்காக, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அமைச்ெகத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ை 

குழுவின் தமலவர் யார்? 

அ. அெிரதஷ் குெரர் சின்ஹர  

ஆ. ருச்சின் குப்தர 

இ. இரரஜ்குெரர் சிங் 

ஈ. ககலரஷ் மசளத்ரி 

 துமைொர் முதலீடுகமை அதிக அைவில் ஈர்ப்பதற்காக ைத்திய புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி 

அமைச்ெகம் ஒரு திட்ட கைம்பாட்டு பிரிமவ உருவாக்கியுள்ைது. இது, ைத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிெக்தி அமைச்ெகத்தின் இமைச்தெயலாைர் அமிகதஷ் குைார் சின்ஹா தமலமையிலானது. கைலும் 

பசுமை ஆற்ைலுக்கான நாட்டின் 175 GW இலக்மக அமடவதற்கு இக்குழு உதவும். முதலீட்டாைர்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்வதற்கான அமனத்து முன் ஒப்புதல்கமையுங்தகாண்ட திட்டங்கமை உருவாக்குவமத 

திட்ட கைம்பாட்டு பிரிவு கநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது. 

5. ‘கதசிய அரிவாள் தெல் கருத்தரங்கம்’ என்ை தமலப்பில் ஓர் இமையவழிக் கருத்தரங்மக ஏற்பாடு 

தெய்த ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 

அ. சுகரதரரெ் ெற்றுெ் குடுெ்பநல அகெச்சகெ் 

ஆ. ரேளரண்கெ ெற்றுெ் உழேர்நல அகெச்சகெ் 

இ. பழங்குடியினர் நலத்துகற அகெச்சகெ்  

ஈ. அறிேியல் & மதரழில்நுட்ப அகெச்சகெ் 
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 உலக அரிவாள் தெல் நாமை முன்னிட்டு ைத்திய பைங்குடியினர் நல அமைச்ெகமும், FICCI’உம் ைற்றும் 

இரண்டு தனியார் சுகாதார நிறுவனங்களும் இமைந்து, ‘கதசிய அரிவாள் தெல் கருத்தரங்கம்’ என்ை 

தமலப்பில் ஓர் இமையவழிக் கருத்தரங்மக ஏற்பாடுதெய்தன. இதில் உமரயாற்றிய பைங்குடியினர் 

நலத்துமை அமைச்ெர் அர்ஜுன் முண்டா, அரிவாள் தெல் ததாடர்பான கதமவயான தகவல்கமை 

அளிக்கவும், புள்ளிவிவரங்கமைச் கெகரிக்கவும், ைத்திய அரசு புதிய இமையதைம் ஒன்மை 

அரொங்கம் ததாடங்கியுள்ைதாக அறிவித்தார். 

 பதிவு தெய்து தகாள்வதற்கான வெதி, கநாய்பற்றிய தகவல்கள், கநாமய எதிர்தகாள்வதற்காக அரசு 

கைற்தகாண்டுள்ை முயற்சிகள், உடனுக்குடனான புள்ளிவிவரங்கள் தகாண்ட அறிவிப்புப்பலமக 

ஆகிய அமனத்தும் இத்தைத்தில் உள்ைன. SCD கநாயாளிகளுக்கு உதவுவதற்காக, ‘அதிரடி ஆராய்ச்சி’ 

என்னும் திட்டத்மத அமைச்ெகம் ததாடங்கியுள்ைது. ‘Stepping out of the shadows – Combating Sickle 

Cell Disease in India’ என்ை தமலப்பிலான அறிக்மகதயான்றும் அப்கபாது தவளியிடப்பட்டது. 

6.அண்மையச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘நவரக்ஷக்’ என்ைால் என்ன? 

அ. இலகுரக தடுப்பு ேிெரனெ் 

ஆ. ரபரர் ேிெரனெ் 

இ. தனிநபர் பரதுகரப்பு உகட  

ஈ. COVID–19 ெருந்து 

 கதசிய ஆராய்ச்சி வைர்ச்சிக்கைகம், ‘நவரக்ஷக்’ எனப்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு உமடமய உற்பத்தி 

தெய்வதற்கு ஐந்து சிறு, குறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உரிைம் வைங்கியுள்ைது. தகால்கத்தா, 

தபங்களூரு, வகதாதாரா, மும்மபமயச் ொர்ந்த இந்த ஐந்து உற்பத்தியாைர்களும் ஆண்டுக்கு பத்து 

லட்ெத்துக்கும் அதிகைான எண்ணிக்மகயில், கவெ உமடகமை உற்பத்தி தெய்யத் திட்டமிட்டுள்ைனர்.  

 ‘நவரக்ஷக்’ தனிநபர் பாதுகாப்பு உமடமய, இந்திய கடற்பமட மும்மப அஸ்வினி ைருத்துவைமனயின் 

கடற்பமட ைருத்துவ நிறுவனத்தின் புத்தாக்க மையம் உருவாக்கியுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த 

உமடமய, பாதுகாப்பு வைர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பரிகொதித்து, ொன்ைளித்துள்ைது. 

7.கதசிய தபாது நிதி ைற்றும் தகாள்மக நிறுவனத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ. இரகுரரெ் இரரஜன் 

ஆ. உர்ஜித் பரடல்  

இ. U K சின்ஹர 

ஈ. M S சரஹூ 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் உர்ஜித் பகடல், கதசிய தபாது நிதி ைற்றும் தகாள்மக 

நிறுவனத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 2020 ஜூன்.22 முதல் நான்காண்டு காலத்திற்கு 

உர்ஜித் பகடல் கதசிய தபாது நிதி ைற்றும் தகாள்மக நிறுவனத்தின் தமலவராக இருப்பார். 2014ஆம் 

முதல் அந்நிறுவனத்தின் தமலவராக இருந்த விஜய் லக்ஷ்ைன் ககல்கருக்கு பதிலாக உர்ஜித் நியைனம் 

தெய்யப்பட்டுள்ைார். 2013’இல் ரிெர்வ் வங்கியின் துமை ஆளுநராகவும், 2016 முதல் 2018 வமர 

ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநராகவும் உர்ஜித் பகடல் பணியாற்றியுள்ைார். 
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8.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக ஏதிலிகள் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

அ. Every Action Counts  

ஆ. Everyone on Earth Matters 

இ. Anti–racism wins 

ஈ. Rights of Refugees 

 உலதகங்குமுள்ை ஏதிலிகளின் நிமலகுறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுகதாறும் 

ஜூன்.20 அன்று உலக ஏதிலிகள் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. “Every Action Counts” என்பது இந்த 

ஆண்டில் (2020) வரும் இந்தச் சிைப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும். 2000 டிெம்பர்.4 அன்று, ஐ.நா 

தபாது அமவ, ஜூன்.20ஆம் கததி உலக ஏதிலிகள் நாைாகக் தகாண்டாடப்படும் என்று முடிவுதெய்தது. 

1951ஆம் ஆண்டு நமடதபற்ை ஏதிலிகள் ைாநாடும் அதன் 1967 தநறிமுமையும் உலதகங்கிலும் உள்ை 

ஏதிலிகமைப் பாதுகாக்கின்ைன. 

9.அதைரிக்க கதசிய அறிவியல் அைக்கட்டமையின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை இந்திய-அதைரிக்க 

அறிவியலாைர் யார்? 

அ. ரசதுரரென் பஞ்சநரதன்  

ஆ. ரகட்டினர கெக்ரகல் 

இ. K சுப்பரரே் 

ஈ. சிட்டர பரல் 

 மூத்த இந்திய-அதைரிக்க அறிவியலாைரான Dr.கெதுராைன் பஞ்ெநாதமன அதைரிக்க கதசிய அறிவியல் 

அைக்கட்டமையின் (NSF) இயக்குநராக அதைரிக்க தெனட் நியமித்துள்ைது. NSF என்பது அதைரிக்காவின் 

ஒரு முன்னணி அமைப்பாகும். இது அறிவியல் ைற்றும் தபாறியியல் அல்லாத ைருத்துவத்துமைகளில் 

அடிப்பமட ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிக்கிைது. 58 வயதான கெதுராைன் பஞ்ெநாதன், தற்கபாது, அரிகொனா 

ைாநில பல்கமலக்கைகத்தில் தமலமை ஆராய்ச்சி ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு அதிகாரியாக உள்ைார். அவர், 

பிரான்ஸ் ககார்கடாவாவுக்கு பதிலாக NSF’இன் பதிமனந்தாவது இயக்குநராக நியமிக்கப்படவுள்ைார். 

இந்தப்பதவிக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட இரண்டாவது இந்திய-அதைரிக்கராவார் இவர். 

10.ஜூன்.24 அன்று ைாஸ்ககாவில் நமடதபற்ை இரஷ்ய தவற்றி அணிவகுப்பில் கலந்துதகாண்ட இந்திய 

ைத்திய அமைச்ெர் யார்? 

அ. மேளியுறேுத்துகற அகெச்சர் 

ஆ. பரதுகரப்பு அகெச்சர்  

இ. ேணிகெ் ெற்றுெ் மதரழிற்துகற அகெச்சர் 

ஈ. உள்துகற அகெச்சர் 

 இரஷ்யாவின் தமலநகர் ைாஸ்ககாவில் ஜூன்.24ஆம் கததி நமடதபற்ை இரஷ்ய தவற்றி அணிவகுப்பில் 

இந்திய ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் கலந்துதகாண்டார். இரண்டாம் உலகப்கபாரில் 
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இரஷ்யா அமடந்த தவற்றியின் 75ஆவது ஆண்டு நிமனவுநாமை முன்னிட்டு, ‘தவற்றி அணிவகுப்பு’ 

ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டிருந்தது. 

 முன்னதாக, தனித்தனியாக, ஒரு முத்தரப்பு கெமவ 75 உறுப்பினர்தகாண்ட இந்திய இராணுவக்குழு 

இரஷ்ய இராணுவக்குழு ைற்றும் அமைக்கப்பட்ட பிை குழுக்களுடன் தவற்றி அணிவகுப்பில் பங்ககற்க 

ஏற்கனகவ ைாஸ்ககா தென்ைமடந்தது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 கெலம் ைாவட்டம் தம்ைம்பட்டியில் தயாரிக்கப்படும் ைரச்சிற்பங்கமை அங்கீகரித்து ைத்திய அரசு புவிொர் 

குறியீடு வைங்கியுள்ைது. இது, தமிழ்நாட்டிலிருந்து புவிொர் குறியீடுதபறும் 36ஆவது தபாருைாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அடல் புத்தாக்க இயக்கமானது அதன் புதுமமகள் மற்றும் ததாழில்முமனவ ாருக்கான முயற்சிகமை 

வமம்படுத்து தற்காக எந்தப் தபாதுத்துமை நிறு னத்துடன் கூட்டிமைந்துள்ைது? 

அ. இந்திய எஃகு ஆணையம் 

ஆ. இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம்  

இ. GAIL நிறுவனம் 

ஈ. NTPC நிறுவனம் 

 இந்திய நிலக்கரி நிறு னமானது (CIL) NITI ஆவயாக் அமமப்பின் அடல் புத்த்தாக்க இயக்கத்தின் (AIM) 

திட்டத்தில் இமைந்து தெயலாற்ை ஆதர ளித்துள்ைது. இதன்மூலம், நாட்டில் பல்வ று பகுதிகளிலும் 

ததாழில்முமனவ ாமர ஊக்குவிப்பதற்கான முயற்சிகளும் புத்தாக்கங்கமைப் புகுத்து தற்கான 

முயற்சிகளும் வமற்தகாள்ைப்படும். இந்தக் தகாள்மக உத்தி அைவிலான வநாக்க அறிக்மக, ஜூன். 19 

அன்று நடந்த தமய்நிகர் மாநாட்டின்வபாது, அடல் புத்தாக்க இயக்கம் அமமப்புக்கும், இந்திய நிலக்கரி 

நிறு னத்துக்கும் இமடவய மகதயழுத்திடப்பட்டது. 

2. ‘நமஸ்வத வயாகா’ என்ை தமலப்பில் நடப்பாண்டு (2020) பன்னாட்டு வயாகா நாமைக்தகாண்டாடிய 

மத்திய அமமச்ெகம் எது? 

அ. AYUSH அணமச்சகம் 

ஆ. கலரச்சரர அணமச்சகம்  

இ. வவளியுறவு அணமச்சகம் 

ஈ. இணளயயரர் விவகரரங்கள் மற்றும் விணளயரட்டு அணமச்சகம் 

 எல்வலாருமடய  ாழ்விலும் வயாகாம  இன்றியமமயாத ஒருபகுதியாக மாற்றும் இலக்மக அமடய 

2020 ஜூன்.19-21ஆம் வததி  மர, ‘நமஸ்வத வயாகா’ என்ை பிரச்ொரத்மத ஏற்பாடு தெய் தன்மூலம் 

கலாச்ொர அமமச்ெகம் நடப்பாண்டு (2020) பன்னாட்டு வயாகா நாமைக் தகாண்டாடுகிைது. இந்தச் 

சிைப்பு நாமை முன்னிட்டு, தனது வீட்டில் ‘கதிர ன்  ைக்கம்’ தெய்யப்வபா தாகவும் அமன ரும் 

தன்னுடன் இமைந்து அ ர ர் வீடுகளில், ‘கதிர ன்  ைக்கம்’ தெய்யவும் மத்திய கலாொர மற்றும் 

சுற்றுலாத்துமை அமமச்ெர் பிரகலத் சிங் பவடல் வ ண்டுவகாள் விடுத்தார். 

3.ெர் வதெ கதிர்த்திருப்ப தகாண்டாட்ட நாள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிை வததி எது? 

அ. ஜூன் 19 

ஆ. ஜூன் 20 

இ. ஜூன் 21  

ஈ. ஜூன் 22 

 ஐ.நா தபாது அம யானது ஜூன்.21ஆம் வததிமய ெர் வதெ கதிர்த்திருப்ப தகாண்டாட்ட நாைாக 

அறிவித்துள்ைது. இந்தச் சிைப்புநாள், உலதகங்கிலும் உள்ை கலாச்ொர பாரம்பரியத்தின் ஒற்றுமமமயக் 
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குறிப்பதாக கருதப்படுகிைது. கதிர்த்திருப்பம் என்பது சூரியன் தனது வபாக்மக  டக்கு அல்லது ததற்கு 

திமெக்கு மாற்றும் ஒரு நிகழ் ாகும். ஜூன்.21ஆம் வததி வகாமடகால கதிர்த்திருப்பமும் டிெம்பர்.21ஆம் 

வததி குளிர்கால கதிர்த்திருப்பமும் என ஆண்டுக்கு இரண்டு கதிர்த்திருப்பங்கள் நிகழ்கின்ைன. 

4.அண்மமச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ை, தமராபி எரிமமல அமமந்துள்ை நாடு எது? 

அ. பிலிப்ணபன்ஸ் 

ஆ. இந்யதரயனசியர  

இ. வியட்நரம் 

ஈ. ஆஸ்தியரலியர 

 தமராபி மமலயானது இந்வதாவனசிய நாட்டில் அமமந்துள்ை ஒரு எரிமமலயாகும். அண்மமயில் 

த டித்துச் சிதறிய இந்த எரிமமல, ொம்பமலயும் த ப்பம் மிகுந்த  ாயும யும் த ளிவயற்றியதன் 

காரைத்தால் அண்மமச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ைது. 2,968 மீட்டர் உயரங்தகாண்ட இந்த எரிமமல, 

இந்வதாவனஷியாவில் அதீத தெயல்பாட்டில் உள்ை 500 எரிமமலகளுள் ஒன்ைாகும். கடந்த ஆண்டு 

முதவல கரும்புமககமை கக்கி ந்த இந்த மமல, கமடசியாக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் த டித்துச் 

சிதறி, சுமார் 353 வபர் மரணிக்க காரைமாக அமமந்தது. 

5.பள்ளிமாைாக்கர்களுக்காக, ‘ஏக்து வகவலா, ஏக்து பவதா’ என்ை தபயரில் புதியததாரு முன்தனடுப்மபத் 

ததாடங்கவுள்ை மாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசர 

ஆ. திரிபுரர  

இ. அஸ்ஸரம் 

ஈ. சிக்கிம் 

 பள்ளிமாைாக்கர்களின் கற்ைல் தெயல்முமைமய வமம்படுத்து தற்காக திரிபுரா மாநில அரசு, ‘ஏக்து 

வகவலா, ஏக்து பவதா’ என்ை தபயரில் ஒரு புதியததாரு முன்தனடுப்மபத் ததாடங்கியுள்ைது. இந்தத் 

திட்டம், ஜூன்.25 முதல் எட்டாம்  குப்பு  மரயிலான மாைாக்கர்களுக்கு ததாடங்கப்படவுள்ைது.  

 மாநில  ழிகாட்டுதல்களின்படி, தினமும் காமலயில் மாைாக்கர்களுக்கு அமலவபசி  ழியாக 

அ ர்களுக்கான பாடங்கள் அனுப்பப்படும். அதன்பின், அ ர்களின் தெயல்திைன் குறித்த கருத்து, 

பிற்பகலில் வெகரிக்கப்படும். திரிபுரா மாநிலத்தில், 4733 அரசு பள்ளிகளில் ஐந்து இலட்ெம் மாைாக்கர் 

கல்விபயின்று  ருகின்ைனர். 

6.பன்னாட்டுப் வபாக்கு ரத்து அமமப்புடன் இமைந்து, “இந்தியாவில் கரியமில ாயு த ளிவயற்ைமற்ை 

வபாக்கு ரத்து” என்ைத ான்மை ததாடங்கவுள்ை அமமப்பு எது? 

அ. NITI ஆயயரக்  

ஆ. இயற்ணகக்கரன உலகளரவிய நிதியம் – இந்தியர 
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இ. இந்திய வனவியல் ஆரரய்ச்சிக் கழகம் 

ஈ. இந்திய வன யமலரை்ணம நிறுவனம் 

 இந்தியாவில் கரியமில  ாயு பயன்பாடு குமை ாகவுள்ை வபாக்கு ரத்துக்கு  ழி குக்கக்கூடிய 

“இந்தியாவில் கரியமில  ாயு த ளிவயற்ைம் இல்லாத வபாக்கு ரத்து” குறித்த ஆய்ம , NITI ஆவயாக் 

அமமப்பு பன்னாட்டு வபாக்கு ரத்து அமமப்புடன் இமைந்து, ஜுன்.24ஆம் வததியன்று ததாடங்கியது. 

வபாக்கு ரத்துக் தகாள்மக  குத்தல் ததாடர்பான அரசுகளுக்கிமடவயயான அமமப்பான, ெர் வதெப் 

வபாக்கு ரத்து அமமப்பில், 2008ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியா உறுப்பினராக உள்ைது. 

 ெர் வதெ வபாக்கு ரத்து அமமப்பின் விரி ான வநாக்கத்திற்வகற்ப, “கரியமில  ாயு த ளிவயற்ைமற்ை 

வபாக்கு ரத்து” திட்டம் இந்தியாவில் தெயல்படுத்தப்படும். இது, “ ைர்ந்து ரும் தபாருைாதாரத்தில் 

கரியமில  ாயு த ளியற்ைமற்ை வபாக்கு ரத்து” என்ை திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக வமற்தகாள்ைப்பட 

உள்ைது. உலகின் பல்வ று பகுதிகளிலும் கரியமில  ாயு த ளிவயற்ைமற்ை வபாக்கு ரத்துக்கான 

ஆவலாெமனகமை  ழங்கி ருகிைது. இந்தியா, அர்தஜன்டினா, அெர்மபஜான் மற்றும் தமாராக்வகா 

ஆகிய நாடுகள் தற்வபாது இதன் பங்குதாரர்கைாக உள்ைன. 

7.திருநங்மககளுக்கான சிைப்பு  ெதிகளுடன்  ட இந்தியாவின் முதல் She-Man நிமலயமாக 

மாறியுள்ை இந்தியாவின் முதல் தமட்வரா இரயில் நிமலயம் எது? 

அ. தில்லி வமட்யரர 

ஆ. வநரய்டர வமட்யரர  

இ. வகரல்கத்தர வமட்யரர 

ஈ. குருகிரரம் வமட்யரர 

 பிரிவு 50 தமட்வரா நிமலயத்மத, ‘She-Man’ தமட்வரா நிமலயமாக மாற்றும் திட்டத்மத தநாய்டா 

தமட்வரா இரயில் நிறு னம் அறிவித்துள்ைது. தெயல்படுத்தப்பட்டதும், திருநங்மககளுக்கான வ மல 

 ாய்ப்புகளுடன் கூடிய சிைப்பு  ெதிகளுடன்  ட இந்தியாவின் முதல், ‘She-Man’ தமட்வரா இரயில் 

நிமலயமாக இது மாறும். இந்த நிமலயம் இைஞ்சி ப்பு  ண்ை தமட்வரா இரயில் நிமலயங்களின் 

 ரிமெயில் இருக்கும். ‘She-Man’ நிமலயம் அமனத்து பயணிகளுக்குமானது என்ைவபாதிலும், இது 

குறிப்பாக திருநங்மககள் பயணிகளுக்கு உதவும். 

8. ‘COVID-19’ வநாய்த்ததாற்மை எதிர்த்துப் வபாராடு தற்காக, ‘மிஷன் ஜீவரா’ என்ைத ாரு திட்டத்மத 

ததாடங்கியுள்ை மாநில அரசு எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. மகரரரஷ்டிரர  

இ. புது தில்லி 

ஈ. குஜரரத் 

 மகாராஷ்டிராவின் பிரகன் மும்மப மாநகராட்சி, COVID-19 ததாற்மை எதிர்த்துப்வபாராடு தற்காக 

‘மிஷன் ஜீவரா’ என்னும் விமர ான தெயல்திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. இச்தெயல்திட்டத்தின்கீழ், 
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50 மருந்தக  ாகனங்கள் மும்மபயின் பல்வ று பகுதிகளுக்குச் தென்று 2 முதல் 3  ாரங்களுக்குள் 

தென்று வநாயாளிகளுக்கு முதற்கட்ட பரிவொதமனமய வமற்தகாள்ளும். சுகாதார மற்றும் குடும்பநல 

அமமச்ெகத்தின் தரவுகளின்படி, COVID-19 வநாய்த்ததாற்று பாதிப்பில் மகாராஷ்டிர மாநிலம் இந்திய 

அைவில் முதலிடத்தில் உள்ைது. 

9.நகர்ப்புை ஏமழகளுக்கு வ மல ாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திய இந்தியாவின் 

முதல் மாநிலம் எது? 

அ. யமற்கு வங்கம் 

ஆ. ஜரர்க்கை்ட்  

இ. சத்தீஸ்கர் 

ஈ. ஆந்திர பிரயதசம் 

 மகாத்மா காந்தி வ மல ாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் ெட்டத்தின்படி நகர்ப்புை ஏமழகளுக்கு வ மல ாய்ப்பு 

உறுதியளிப்புத்திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்திய முதல் மாநிலமாக ஜார்க்கண்ட் அமமகிைது. ‘முக்யமந்திரி 

ஷ்ரமிக் வயாஜனா’ என்று தபயரிடப்பட்ட இந்தத்திட்டம், நகர்ப்புைத்தில்  ாழ்ந்து ரும் திைவனதுமற்ை 

ததாழிலாைர்களுக்கு, ஒரு நிதியாண்டில், நூறு நாள் வ மலக்கு உறுதியளிக்கும். 

 இத்திட்டத்தின்கீழ், வகாரிக்மக ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட 15 நாளுக்குள் அந்நபருக்கு பணி கிமடக்கவில்மல 

என்ைால், வ மலயின்மம காரைமாக அந்நபருக்கு உதவித்ததாமக  ழங்கப்படும். முதலமமச்ெர் 

தமலமம தாங்க, நகர அபிவிருத்தி அமமச்ெர் துமைத்தமல ராக இருக்க நகர்ப்புை பணி ாய்ப்பு 

உத்தர ாத அம  ஒன்றும் அமமக்கப்படும். 

10.நடப்பாண்டில் (2020)  ரும் உலக நீரியல் நாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

அ. Hydrography enabling autonomous technologies  

ஆ. Work and Contribution of Hydrographers 

இ. Opportunity to highlight Hydrography 

ஈ. Celebrating Hydrographic data 

 பன்னாட்டு நீரியல் அமமப்பும் அதன் பன்னாட்டு உறுப்பினர்களும் ஒவ்வ ார் ஆண்டும் ஜூன்.21 

அன்று உலக நீரியல் நாமைக் தகாண்டாடுகிைார்கள். இந்த நாள், நீரியலின் முக்கியத்து த்மதயும் 

ெமகால உலகில் அதன் வதம மயயும் எடுத்துக்காட்டுகிைது. “Hydrography Enabling Autonomous 

Technologies” என்பது நடப்பாண்டில் (2020)  ரும் இந்த நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும். தானியங்கு 

ததாழில்நுட்பங்களுள்  ான் ழி, வமற்பரப்பு மற்றும் நீருக்கடியில் ஆய்வு வமற்தகாள்ளும் ஆளில்லா 

 ானூர்திகளும் கப்பல்களும் அடங்கும். 
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