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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட Puntius

sanctus என்பது கீழ்க்காணும் எதனுடன் ததாடர்புடடயது?

அ. சிலந்தி
ஆ. ஆமை
இ. ைீ ன் 
ஈ. பாை்பு
 அண்டையில், தமிழ்நாட்டின் வேளாங்கண்ணியில், வகரளத்தின் தகால்லம்சார்ந்த கல்லூரிதயான்றின்
விலங்கியல் துடைத்தடலேர், ஒரு புதிய தேள்ளி மீனினத்டதக் கண்டறிந்தார். இச்சிறிய நன்னீர்மீன்,
‘Cyprinidae’ குடும்பத்டதச் வசர்ந்ததாகும். அதற்கு, ‘Puntius sanctus’ எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது.
அேரது ஆராய்ச்சிக்கு, அறிவியல் & ததாழில்நுட்பத்துடை நிதியுதவி தசய்துள்ளது. இப்புதிய மீன், இந்திய
விலங்கியல் ஆய்ேகத்திலும் டேக்கப்பட்டுள்ளது. இது, சர்ேவதச விலங்குப் தபயரிடல் ஆடையத்தின்
உயிரியல் ேங்கியிலும் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

2. ‘Bev Q’ என்ை தபயரில், தைய்நிகரான ேரிடச வைலாண்டை தசயலிடய அறிமுகப்படுத்தவுள்ள ைாநில
அரசு எது?
அ. தைிழ்நாடு
ஆ. கேரளா 
இ. ஆந்திர பிரகதசை்
ஈ. ஒடிசா
 தகாச்சிடயச் சார்ந்த துளிர்நிறுேனம் ஃவபர்வகாடு தடக்னாலஜிஸ் உருோக்கிய ‘Bev Q’ என்னும்
தைய்நிகர் ேரிடச வைலாண்டை தசயலிக்கு, சமீபத்தில், இரண்டு நிடல வசாதடனக்குப்பிைகு கூகிள்
ஒப்புதல் அளித்தது. ைதுக்கடடகளின் ேரிடசகடள நிர்ேகிக்க இச்தசயலி தசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
ேரிடச வைலாண்டை முடை அைல்படுத்தப்படும் ேடர ைதுக்கடடகள் திைக்கப்படாது என்று வகரள
ைாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ைதுக்கடடகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு, வகரள ைாநில பானங்கள்
நிறுேனத்துடன் ஒருங்கிடைந்து இடையேழியில் இதுகுறித்து பயிற்சியளிக்கப்பட்டுேருகிைது.

3.அண்டைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, ‘The Ickabog’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. ஜான் ேிாீன்
ஆ. J K ரரளலிங் 
இ. ைாா்ேரரட் அட்வுட்
ஈ. பில் பிமரசன்
 ஹாரி பாட்டர் புகழ் எழுத்தாளர் J K தரளலிங், அண்டையில் தனது கடதடய உலதகங்கிலும் உள்ள
குழந்டதகளுக்காக இடையத்தில் தேளியிட்டார். ‘தி இக்காபாக்’ எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ள இது, ஹாரி
பாட்டருடன் எந்தத் ததாடர்பும் இல்லாத குழந்டதகளுக்கான அேரது முதல் கடதயாகும்.
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 அண்டையில் இக்கடதக்காக உருோக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்வயக இடையதளத்தில், இந்தக்கடதயின்
அத்தியாயங்கள் ஜூடல 10 ேடர நாள்வதாறும் தேளியிடப்படும். இந்தக் கடதடய, பத்தாண்டுக்கு
முன்பு தான் எழுதியுள்ளதாகவும் ஆசிரியர் ததரிவித்துள்ளார்.

4.தநதர்லாந்டதச்

சார்ந்த உற்பத்தியாளரான எதடர்வகா BV’ஐ டகப்பற்றியுள்ள ோடடகயுந்து வசடே

நிறுேனம் எது?
அ. உரபா்
ஆ. ஓலா 
இ. லிப்ட்
ஈ. தீ தி
 இந்தியாவின் ோடடகயுந்து வசடே நிறுேனைான ஓலாவின் துடை நிறுேனைான ஓலா எலக்ட்ரிக்,
அண்டையில் தநதர்லாந்டதச் சார்ந்த அசல் கருவி உற்பத்தி நிறுேனைான எதடர்வகா BV’ஐ
டகயகப்படுத்தியது. இதன்மூலம், ஓலா எலக்ட்ரிக் உள்நாட்டு ைற்றும் உலகளாவிய பிரீமியம் மின்சார
இருசக்கர ோகனச் சந்டதயில் நுடழயவுள்ளது. ஓலா எலக்ட்ரிக் அதன் ஸ்ைார்ட் எலக்ட்ரிக் இரு சக்கர
ோகனத்டத உருோக்கவும் எதிர்ேரும் 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அதடன அறிமுகப்படுத்தவும்
எதடர்வகாவின் ேடிேடைப்பு ைற்றும் தபாறியியல் திைன்கடளப் பயன்படுத்தவுள்ளது.

5. ‘Catch Up’ என்னும் தசயலிடய அறிமுகம் தசய்துள்ள ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது?
அ. மைே்கராசாப்ட்
ஆ. கபஸ
் புே் 
இ. அகைசான்
ஈ. ஆப்பிள்
 வபஸ்புக் நிறுேனம் அண்டையில், ‘Catch Up’ என்னும் பயன்பாட்டட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது,
பயனர்கடள இலேச ததாடலவபசி அடழப்புகடள வைற்தகாள்ள அனுைதிக்கிைது. வபஸ்புக்கின்
உள்ளக ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டுக் குழுோன NPE குழுோல் உருோக்கப்பட்டுள்ள இப்பயன்பாடு,
பயனர்கடள ஒவர வநரத்தில் எட்டு வபருக்கு ேடர அடழப்புகடள வைற்தகாள்ள அனுைதிக்கிைது.
 வசடேடய ஒருங்கிடைக்க இது ததாடலவபசியில் உள்ள வபஸ்புக் கைக்டகப் பயன்படுத்துகிைது.
வசாதடன முடை வசடேயாக அதைரிக்காவில் ததாடங்கப்பட்டுள்ள இந்தச் வசடே, விடரவில் உலகம்
முழுேதும் ததாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

6.பிரதைர் ைத்ஸ்ய சம்பத வயாஜனாவின்படி, 220 இலட்சம் தைட்ரிக் டன் மீனுற்பத்திடய அடடேதற்கான
இலக்கு ஆண்டு எது?
அ. 2021–22

ஆ. 2022–23

இ. 2023–24

ஈ. 2024–25 
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 “பிரதைரின் ைத்ஸ்ய சம்பத வயாஜனா – இந்தியாவில் மீன்ேளத்துடையில் நீடித்த ைற்றும் தபாறுப்புமிக்க
ேளர்ச்சி மூலம் நீலப்புரட்சிடய உருோக்கும் திட்டம்” என்ை தடலப்பில் ைாநாட்டில் வபசிய ைத்திய மீன்
ேளத்துடை, கால்நடட பராைரிப்பு ைற்றும் பால்ேளத்துடை அடைச்சர் கிரிராஜ் சிங், இந்தத் திட்டத்துக்கு
வை.20 அன்று ைத்திய அடைச்சரடேக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். நாட்டில்
மீன் உற்பத்தி 2018–19’இல் 137.58 இலட்சம் தைட்ரிக் டன் என்றிருந்த நிடலயில், 2024–25’க்குள்
அடத 220 இலட்சம் டன்களாக அதிகரிக்க பிரதைரின் ைத்ஸ்ய சம்பட வயாஜ்னா திட்டமிட்டுள்ளது.
அதாேது 9% ேளர்ச்சிடய எட்ட இலக்கு நிர்ையித்துக்தகாண்டுள்ளது.
 `20,050 வகாடி முதலீட்டுடன் இந்தத்திட்டம் அைல்தசய்யப்படும். இதில் ைத்திய அரசின் பங்கு `9,407
வகாடியாகவும், ைாநில அரசுகளின் பங்கு `4,880 வகாடியாகவும், பயனாளிகளின் பங்கு `5,763
வகாடியாகவும் இருக்கும்.

7.மின் நிதிக்கழகைானது (PFC) நர்ைதா படுடக திட்டங்களுடன் (NBPCL) இடைந்து எந்த ைாநிலத்தின்
மின் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கவுள்ளது?
அ. ைத்திய பிரகதசை் 
ஆ. பீோா்
இ. ஹிைாச்சல பிரகதசை்
ஈ. உத்தரபிரகதசை்
 ைத்திய எரிசக்தி அடைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் தபாதுத்துடை நிறுேனமும் இந்தியாவின் ேங்கியல்லா
முன்னணி நிதி நிறுேனமுைான மின் நிதிக்கழகம், ைத்திய பிரவதச ைாநில அரசுக்குச் தசாந்தைான
நர்ைதா படுடக திட்டங்கள் நிறுேனத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது.
ைத்திய பிரவசசத்தில் `22,000 வகாடி ைதிப்பில் தசயல்படுத்தப்படவுள்ள 225 MW நீர்மின் திட்டங்கள்
ைற்றும் பல்வநாக்குத்திட்டங்களுக்கு நிதி ேழங்குேதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
 ைத்திய பிரவதசத்தில், 225 MW நீர்மின் திட்டங்கள் ைற்றும் மின் உபகரைங்களுக்கான 12 தபரிய
பல்வநாக்குத் திட்டங்களுக்கு NBPCL நிதியளிக்கிைது. இந்த ஒப்பந்தம்மூலம் தசயல்படுத்தப்படவுள்ள
தபரிய பல்வநாக்குத்திட்டங்களுள் பசானியா பல்வநாக்குத்திட்டம், திந்வதாரி, சிங்கி வபாரசு பல்வநாக்குத்
திட்டம், நரசிங்பூர், டரசன், தஹாசங்காபாத், சக்கர் தபஞ்ச் லிங்க் நரசிங்பூர் சிந்த்ோரா, துதி திட்டம்
சிந்த்ோரா தஹாசங்காபாத் உள்ளிட்டடே அடங்கும்.

8.இந்தியாவில் COVID–19 ததாற்றுக்கு ஆளான சிைார்களுக்கு ஆதரேளிக்க, NITI ஆவயாக் ைற்றும் வசவ்
தி சில்ட்ரனுடன் கூட்டிடைந்துள்ள பன்னாட்டு விடளயாட்டுப் தபாருள் நிறுேனம் எது?
அ. Fisher–Price
ஆ. Barbie
இ. Hot Wheels
ஈ. LEGO 
 உலகின் முன்னணி விடளயாட்டுப் தபாருட்கள் நிறுேனைான LEGO குழுைம், அண்டையில், NITI
ஆவயாக் ைற்றும் வசவ் தி சில்ட்ரனுடன் இந்தியாவில் COVID–19 ததாற்றுக்கு ஆளான குழந்டதகளுக்கு
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ஆதரேளிப்பதற்காக கூட்டிடைந்ததது. இந்தக் கூட்டிடைவின்கீழ், தபாது முடக்க வநரங்களில் 3–8
ேயது ேடரயிலான குழந்டதகளுக்கு, LEGO, ‘விடளயாட்டுேழி கற்ைல்’ முடைடய ஊக்குவிப்பதுடன்
வீட்டிலிருந்து கற்கும் முடைக்கும் ஆதரோக இருக்கும். ஒருங்கிடைந்த சிைார் வைம்பாட்டு வசடேகள்
ைற்றும் சிைார் டையங்கள்மூலம் தரைான சிைார் கல்விக்கான அணுகடல இம்முயற்சி வைம்படுத்தும்.

9.

COVID–19 ததாடர்பு தடைறிதல் தசயலியில் உள்ள குடைபாடுகடள அடடயாளம் காண்பேர்கடள

ஊக்குவிப்பதற்காக, “பிடழக்கு தேகுைதி திட்டத்டத” அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ. அரைாிே்ே ஐே்ேிய நாடுேள்
ஆ. இந்தியா 
இ. ஐே்ேியப் கபரரசு
ஈ. பிகரசில்
 COVID–19 ததாடர்பு தடைறிதல் தசயலியான, ‘ஆவராக்கிய வசது’ இந்தியாவின் ைதியுடரயகைான NITI
ஆவயாக்கால் ஒரு தபாதுேளச் தசயலியாக உருோக்கப்பட்டுள்ளது. இச்தசயலியின்மீது பல தனியுரிடை
குற்ைச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்ட பின்னர், இது இவ்ோறு ைாற்ைப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், இச்தசயலியில்
உள்ள எந்ததோரு பாதிப்டபயும் அறிவியலாளர்களால் இனங்காைவியலும். இதடன உருோக்கிய
வதசிய தகேல் டையம், இதில் உள்ள குடைபாடுகடளக் கண்டறிேேர்கடள ஊக்குவிப்பதற்காக,
“பிடழக்கு தேகுைதி – Bug Bounty” என்னுதைாரு திட்டத்டதயும் அறிவித்துள்ளது.

10.புதிய ேளர்ச்சி ேங்கியின் புதிய தடலேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்?
அ. உா்ஜித் பகடல்
ஆ. ைாா்கோஸ
் டிராய்கஜா 
இ. ேிறிஸ
் டின் லோா்ட்
ஈ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா
 பிவரசிலின் முன்னாள் துடை தபாருளாதார அடைச்சர் ைார்வகாஸ் பிராவடா டிராய்வஜா, ஷாங்காடயச்
சார்ந்த புதிய ேளர்ச்சி ேங்கியின் (NDB) புதிய தடலேராக வதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். அேர், BRICS
நாடுகளால் அடைக்கப்பட்ட பலதரப்பு நிதி நிறுேனத்தின் தடலேராக இருந்த இந்திய ேங்கியாளர் K
V கைத்துக்குப்பதிலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிதியடைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன், காதைாளிேழி நடந்த
ைாநாடுமூலம் NDB கூட்டத்தின் சிைப்பு ஆளுநர் குழு கூட்டத்தில் கலந்துதகாண்டார். ைாநாட்டின்வபாது
ைற்தைாரு இந்தியரான அனில் கிவஷாரா, NDB’இன் துடைத் தடலேராக வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நடப்பாண்டில் (2020) எவரெஸ்ட் சிகெத்தை அதடந்ை முைல் நாடு எது?
அ. நேபாளம்
ஆ. இே்தியா
இ. சீனா 
ஈ. தாய்லாே்து
 நடப்பாண்டு (2020) எவரெஸ்ட் சிகெத்தில் ஏறிய முைல் நாடாக சீனா உள்ளது. எவரெஸ்ட் சிகெத்தின்
மறு அளவீடு ரெய்வைற்கான திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்ை ஆய்வுக்குழு எவரெஸ்ட் சிகெத்திற்கு
பயணித்துள்ளது. COVID-19 ரைாற்று பெவல் காெணமாக ரபாதுவாக வெந்ை காலத்தில் நதடரபறும்
மதலயயற்றத்தை யநபாளமும் சீனாவவும் இெத்து ரெய்துள்ளன. எனயவ நடப்பாண்டில் எவரெஸ்ட்
சிகெத்தின் உச்சிதய அதடந்ை ஒயெ நாடாகவும் அணியாகவும் சீனா ஆய்வுக்குழு உள்ளது.

2. ‘PAK DA’ என்ற ரபயரில் அைன் முைல் மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை உருவாக்க
ரைாடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ. சீனா
ஆ. இரஷ்யா 
இ. ததன் த ாாியா
ஈ. அதமாி ்

ஐ்

ிய ோடு ள்

 அெொங்க ஆைெவுதடய ெஷ்ய ரெய்தி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ெஷ்யா ைனது முைல் மதறந்திருந்து
ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை, ‘PAK DA’ என்ற ரபயரில் உருவாக்கத் ரைாடங்கியுள்ளது. இந்ை
விமானம் எதிர்வரும் ஆண்டுக்குள் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 யமலும் இது, தைப்பர்யொனிக் ஆயுைங்கள் உட்பட யமம்பட்ட ஏவுகதணகள் மற்றும் குண்டுகதள
எடுத்துச்ரெல்வைற்கு ஏதுவாக வடிவதமக்கப்படும். அரமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் (USA), ‘B2’ என்னும்
மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்திற்கு இதணயாக இது ையாரிக்கப்படும். சீனாவும்
ைனது ரொந்ை மதறந்திருந்து ைாக்கும் குண்டுவீச்சு விமானத்தை, ‘சியான் H20’ என்னும் ரபயரில்
உருவாக்கும் பணியில் ைற்யபாது ஈடுபட்டுள்ளது.

3.ரடலாய்ட்டின் ஓர் அண்தமய ஆய்வின்படி, உலகளாவிய மனக்கவதலக் குறியீட்டில் (Global Anxiety
Index) முைலிடத்தில் உள்ள நாடு எது?
அ. ஸ
் தபயின்
ஆ. இத்தாலி
இ. இே்தியா 
ஈ. பிநரசில்
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 பன்னாட்டு யெதவகள் அதமப்பான ரடலாய்ட், ெமீபத்தில் ஓர் இதணயவழி குழுமத்தைப் பயன்படுத்தி
‘உலகளாவிய நுகர்யவார் மனநிதல கண்காணிப்பு’ என்ற ஓர் ஆய்விதன நடத்தியது. இந்ை ஆய்வு,
உலரகங்கிலும் உள்ள 18 வயதுக்கு யமற்பட்டவர்களிதடயய நடத்ைப்பட்டது.
 இந்ை ஆய்வின்படி, ரநருக்கடிமிக்க இக்காலத்தில், இந்திய நுகர்யவார்கள், மிகவும் மனக்கவதலக்கு
உரியவர்களாக உள்ளனர். இைன் காெணமாக, 33 மதிப்ரபண்களுடன் உலகளாவிய மனக்கவதலக்
குறியீட்டில் இந்தியா முைலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியாதவத் ரைாடர்ந்து ரமக்சியகா மற்றும் ஸ்ரபயின்
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இருப்பினும், கடந்ை யம மாைத்தில் இந்தியாவின் இம்மதிப்ரபண் படிப்படியாக
குதறந்து காணப்பட்டது.

4.உலக பசி நாள் கதடப்பிடிக்கப்படும் யைதி எது?
அ. நம 26
ஆ. நம 28 
இ. நம 30
ஈ. நம 31
 உலக பசி நாள் என்பது, ‘The Hunger’ திட்டத்தின் ஒரு முயற்சியாகும். இது, நியூயார்க்தகச் ொர்ந்ை ஓர்
அதமப்பாகும். உலரகங்கும் உள்ள பசிக்ரகாடுதமதய அறயவ ஒழிப்பதை யநாக்கமாகக் ரகாண்டு
இது உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.28 அன்று உலகம் முழுதமக்கும் உலக பசி நாள்
கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா அதவயின் அண்தமய ைெவுகளின்படி, 2015ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு
பசியால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்தக ரைாடர்ந்து அதிகரித்துவருகிறது. கடும் பசியின் ைாக்கம்
மற்றும் பசி மற்றும் வறுதமதய ஒழிப்பைற்கான தீர்வுகள் குறித்து விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவயை
உலக பசி நாளின் ைதலயாய யநாக்கமாகும்.

5. ‘Pai’ என்ற ரபயரில் ரெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) அடிப்பதடயிலான இயலிதய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள
அதமப்பு எது?
அ. இே்திய நதசிய த ாடுப்பனவு ழ ம் 
ஆ. இே்திய உணவு ்

ழ ம்

இ. இே்திய பங்கு மற்றும் பாிவா்த்தனன வாாியம்
ஈ. இே்திய ததாழில ங் ள் கூட்டனமப்பு
 இந்தியாவில் சில்லதற ரகாடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்வு முதறகதள ரெயல்படுத்தும் இந்திய யைசிய
ரகாடுப்பனவு கழகமானது (NPCI) அண்தமயில், ‘PAi’ என்ற ரபயரில் ரெயற்தக நுண்ணறிவு (AI)
அடிப்பதடயிலான இயலிதய (chatbot) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இம்ரமய்நிகர் உைவியாளர், NPCI’இன்
முைன்தம ையாரிப்புகளான FASTag, RuPay, UPI, AePS யபான்றதவ குறித்து நிகழ்யநெ அடிப்பதடயில்
விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்தும் யநாக்கத்துடன் ரைாடங்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்கள், அந்ைக் குறிப்பிட்ட
ையாரிப்புகதளப்பற்றிய யகள்விகதள இயலியிடம் யகட்கலாம். அைற்குத்ைகுந்ை பதில்கள் இயலியால்
அனுப்பப்படும். உலகளாவிய RuPay அட்தடைாெர்களும் இவ்வியலிதய அணுகலாம்.
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6.இனப்ரபருக்க உரிதமகளுக்கான உலகளாவிய ரபண்கள் வதலயதமப்பால் யம 28 அன்று ரகாண்
-டாடப்படுகிற நாள் எது?
் ளின் உடல்ேலத்திற் ான பன்னாட்டு ேடவடி ் ன ோள் 
அ. தபண
் ள் இனப்தபரு ்
ஆ. பன்னாட்டு தபண
இ. பன்னாட்டு ம ்

உாினம ள் ோள்

ள்ததான தினம்

ஈ. பன்னாட்டு பாலின சமத்துவ ோள்
 ரபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்தக நாதள ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.28 அன்று
இனப்ரபருக்க உரிதமகளுக்கான உலகளாவிய ரபண்கள் வதலயதமப்பு (WGNRR) ரகாண்டாடு
வருகிறது. கடந்ை 1987ஆம் ஆண்டு முைல் பல்யவறு ரபண்கள் உடல்நல ஆைெவாளர்களும் அவர்களது
ெமூகங்களும் இந்ைக் ரகாண்டாட்டத்திற்கு ைதலதம ைாங்கிவருகின்றனர். யகாஸ்டாரிகாவில் நடந்ை
பன்னாட்டு ரபண்கள் உடல்நலம் குறித்ை ெந்திப்பின்யபாது, லத்தீன் அரமரிக்க மற்றும் கரீபியன் மகளிர்
உடல்நல வதலயதமப்பு, யம.28’ஐ ரபண்களின் உடல்நலத்திற்கான பன்னாட்டு நடவடிக்தக நாளாக
ரகாண்டாடுவைற்கு முன்ரமாழிந்ைது.

7.இந்திய ஒலிம்பிக் ெங்கத்ைால் அதமக்கப்பட்ட 11 உறுப்பினர்கள்ரகாண்ட வருடாந்திெ மானியம் மற்றும்
இதணவுக் குழுவின் ைதலவர் யார்?
அ. அதில் சுமாிவாலா 
ஆ. D R னசனி
இ. வா ிஷ் பத ்
ஈ. அபு நமத்தா
 இந்திய ைடகள ெம்யமளனத்தின் ைதலவர் அதில் சுமரிவாலா ைதலதமயில் 11 யபர்ரகாண்ட குழுதவ
இந்திய ஒலிம்பிக்ெங்கம் அதமத்துள்ளது. நிதித்துதறயுடன் ஒருங்கிதணந்து அைன் உறுப்பினர்களின்
வருடாந்திெ (2020-2021ஆம் ஆண்டுக்கானது) மானியம் மற்றும் இதணவுக் கட்டணத்தை மதிப்பாய்வு
ரெய்து கண்காணிப்பைற்காக இந்ைக்குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய ஆண்டுடன் ரைாடர்புதடய
நிலுதவயில் உள்ள அதனத்து சிக்கல்கள் குறித்ை அறிக்தகதயயும் IOA ைதலவருக்கு இது அனுப்பும்.

8.எந்ை மாநிலத்தின் ொதல வெதிதய யமம்படுத்துவைற்காக, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB), அண்தமயில்
இந்தியாவுடனான $177 மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்ைத்தில் தகரயழுத்திட்டது?
அ. மத்திய பிரநதசம்
ஆ. ஆே்திர பிரநதசம்
இ. ம ாராஷ்டிரா 
ஈ. நமற்கு வங் ம்
 மகாொஷ்டிொ மாநிலத்தில் முக்கிய மாவட்ட ொதலகள், மாநில ரநடுஞ்ொதலகதள யமம்படுத்ை $177
மில்லியன் அரமரிக்க டாலர் மதிப்பிலான கடன் ஒப்பந்ைத்தில் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் (ADB), மத்திய
அெசும் தகரயழுத்திட்டன.
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 இந்ைத் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள கிொமங்கள் மற்றும் நகெங்களுக்கு இதடயயயான இதணப்தப
யமம்படுத்தும். இைன்மூலம் கிொமப்புற மக்கள் ெந்தைகள், யவதலவாய்ப்புக்கு மற்றும் யெதவகளுக்கு
ரெல்லமுடியும். யமம்படுத்ைப்பட்ட இயங்குதிறன், மாநிலத்தின் முக்கிய நகெங்களுக்கு ரவளியயயுள்ள
இெண்டாம் நிதல நகெங்களில் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்வாைாெ வாய்ப்புகதள விரிவுபடுத்தும். இைன்
மூலம் வருவாய் வித்தியாெங்கள் குதறயும். பன்னாட்டுத் ைெத்தைப் பின்பற்றி இந்ைச் ொதலத்திட்டம்
அதமக்கப்படுவைால், ொதலயின் பாதுகாப்பு நடவடிக்தககள் யமம்படும்.

9.மத்திய ரநகிழிப் ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் (CIPET) புதிய ரபயர் என்ன?
அ. மத்திய தபட்நரா இரசாயணங் ள் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம் 
ஆ. நதசிய தபட்நரா த மி ்

ல்ஸ
் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்

இ. நதசிய பிளாஸ
் டி ் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்
ஈ. பாரத் பிளாஸ
் டி ் தபாறியியல் & ததாழில்நுட்ப ேிறுவனம்
 மத்திய ரநகிழிப் ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப தமயம் (CIPET), மத்திய ரபட்யொ இெொயனங்கள்
ரபாறியியல் மற்றும் ரைாழில்நுட்ப தமயம் (CIPET) எனப் ரபயர்மாற்றம் ரெய்யப்பட்டுள்ளது. இது, மத்திய
இெொயன மற்றும் உெத்துதற அதமச்ெகத்தின்கீழ் ரெயல்படுகிறது. இது, ரென்தனயில் அதமந்துள்ள
SIDCO ரைாழிற்யபட்தடயில் அதமந்துள்ளது மாற்றப்பட்ட இந்ைப் ரபயர், ைமிழ்நாடு ெமூகங்கள் பதிவுச்
ெட்டம், 1975’இன்கீழ் பதிவுரெய்யப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுரமாத்ை ரபட்யொ இெொயனப் பிரிவின் வளர்ச்சிக்கும்
அைாவது கல்வி, திறன்யமம்பாடு, ரைாழில்நுட்ப உைவி மற்றும் ஆொய்ச்சியில் கவனம் ரெலுத்தும்
வதகயில் ைன்தன முழுவதும் அர்ப்பணிக்கும் நிதலயில் CIPET இருக்கும்.

10.புதிய பழங்கதள இதணயவழியில் விற்பதனரெய்வைற்காக, கர்நாடக மாநில மாம்பழ வாரியத்துடன்
கூட்டிதணந்துள்ள மின்னணு-வணிகத்ைளம் எது?
அ. அநமசான்
ஆ. பிளிப் ாா்ட் 
இ. ஸ
் னாப்டீல்
ஈ. ஷாப் ் ளுஸ
்
 கர்நாடக மாநில மாம்பழ யமம்பாடு & ெந்தைப்படுத்ைல் கழகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில்
பிளிப்கார்ட் தகரயழுத்திட்டுள்ளது. இது, விவொயிகள் ைங்கள் புதிய பழங்கதள ஆன்தலனில் விற்க
உைவுகிறது. இந்ை ஒப்பந்ைத்தின்கீழ், இந்திய அஞ்ெல் தமயங்கள் விநியயாகப் பங்காளொக ரெயல்படும்.
மாம்பழ வாரியம், உழவர் உற்பத்தியாளர் அதமப்புகள், விற்பதனயாளர்கள், விவொயிகள் மற்றும்
வர்த்ைகர்கள், பிளிப்கார்ட் ைளத்தில் ைங்கதள இதணத்துக்ரகாள்வைன்மூலம் மாநிலம் முழுவதும் பல
வதகயான மாம்பழங்கதள விற்கவியலும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1. “மாநில சுகாதாரப் பதிவேடு" என்னுமமாரு திட்டத்தத மதாடங்க முடிவுமெய்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. ஆந்திர பிரததசம்
இ. கா்நாடகா 
ஈ. இராஜஸ
் தான்
 கர்நாடக மாநில அரொனது அண்தமயில், “மாநில சுகாதாரப் பதிவேடு” என்று அதைக்கப்படும் இதன்
ேதகயில் முதலான ஒரு திட்டத்தத மதாடங்கவுள்ளதாக அறிவித்தது. பதிவேட்டில், மாநிலத்தில் உள்ள
அதனத்து மக்களின் சுகாதாரம் குறித்த தகேல்கதள பராமரிப்பவத இந்தத் திட்டத்தின் வநாக்கமாகும்
அம்மாநிலம் அறிவித்துள்ளபடி, ASHA குழுமம், ஆரம்ப சுகாதார தமயங்கள், ேருோய் மற்றும் கல்வித்
துதைொர் உறுப்பினர்கதளப் பயன்படுத்தி, அம்மாநிலத்தில் உள்ள 6.5 வகாடி மக்களின் சுகாதாரம்
குறித்த தகேல்கள் திரட்டப்படும். இந்தத் திட்டம், முதன்முதலாக, அம்மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கபல்லாபூர்
மாேட்டத்தில் பரிவொததன முதையில் மெயல்படுத்தப்படும்.

2. 2019-20ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியாவில் அதிக அந்நிய வநரடி முதலீடுகதள வமற்மகாண்ட நாடு எது?
அ. சிங்கப்பூா் 
ஆ. மமாாீசியஸ
்
இ. பிரான்ஸ
்
ஈ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
 மதாழிலகம் மற்றும் உள்நாட்டு ேணிக வமம்பாட்டுத் துதையின் ெமீபத்திய தரவுகளின்படி, 2019-20ஆம்
ஆண்டில், இந்தியாவில் அதிக அளவு அந்நிய வநரடி முதலீடுகதள வமற்மகாண்ட நாடுகளால் $14.67
பில்லியன் அமமரிக்க டாலர் முதலீடுகளுடன் சிங்கப்பூர் முதலிடத்தில் உள்ளது. அததத்மதாடர்ந்து
மமாரீஷியஸ் மற்றும் மநதர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 2018-19ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-மார்ச்
காலகட்டத்தில் வமற்மகாள்ளப்பட்ட 4,436 வகாடி டாலர் அந்நிய வநரடி முதலீட்தடக்காட்டிலும் 201920ஆம் நிதியாண்டில் 13% அதிகமாக முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 அதன்படி, இந்தியா, கடந்த நிதியாண்டில் 4,998 வகாடி டாலர் அந்நிய வநரடி முதலீட்தட ஈர்த்துள்ளது.
குறிப்பாக, கடந்த 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் வெதேத்துதையில் 785 வகாடி அமமரிக்க டாலர் முதலீடு
ஈர்க்கப்பட்டது. அததத்மதாடர்ந்து, கணினி மமன்மபாருள் மற்றும் ேன்மபாருள் துதை அதிகளவிலான
அந்நிய வநரடி முதலீட்தட ஈர்த்துள்ளது.

3.நிதி நிதலத்தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக் குழுவின் ததலேர் யார்?
அ. நிதியமமச்சா் 

ஆ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி ஆளுநா்

இ. நிதிச் மசயலாளா்

ஈ. SEBI தமலவா்
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 நிதி நிதலத்தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக் குழுவின் (FSDC) 22ஆேது கூட்டத்துக்கு மத்திய நிதி மற்றும்
மபருநிறுேன விேகாரங்கள் அதமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் ததலதமதாங்கினார். அதன்ெமயம்,
நாட்டின் தற்வபாததய மபாருளாதார நிதல மற்றும் நிதி நிதலத்தன்தம குறித்து அேர் ஆய்வுமெய்தார்.
 கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் அதமக்கப்பட்ட தன்னாட்சிமிக்க ஓர் ஒழுங்குமுதை அதமப்பான நிதி நிதலத்
தன்தம மற்றும் ேளர்ச்சிக்குழுவின் ததலேராக மத்திய நிதியதமச்ெர் உள்ளார். இந்திய ரிெர்வ்
ேங்கி ஆளுநர், நிதிச்மெயலாளர் ததலதமப் மபாருளாதார ஆவலாெகர், SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI
ஆகியேற்றின் ததலேர்கள் உள்ளிட்ட இக்குழுவின் பத்து உறுப்பினர்கள்தவிர வேறுசில தகுதியான
நபர்கதளயும் இக்குழுவில் வெர்த்துக்மகாள்ள மத்திய நிதியதமச்ெருக்கு அதிகாரமுண்டு.

4.ஆதார்

எண் அடிப்பதடயிலான e-KYC’ஐப் பயன்படுத்தும் எந்த நிகழ்வநர ேெதிதய நிதியதமச்ெர்

மதாடங்கிதேத்துள்ளார்?
அ. உடனடி டிமாட் கணக்கு
் (PAN) 
ஆ. உடனடி நிரந்தரக் கணக்கு எண
இ. உடனடி கடவுச்சீ ட்டு
ஈ. உடனடி உத்தயாக் ஆதாா்
 மத்திய நிதிநிதல அறிக்தகயில் மெய்யப்பட்ட அறிவிப்தபத்மதாடர்ந்து, உடனடியாக நிரந்தரக் கணக்கு
எண்தண (நிகழ்வநரத்தில்) ஒதுக்கும் ேெதிதய மத்திய நிதியதமச்ெர் நிர்மலா சீதாராமன் முதைப்படி
மதாடங்கிதேத்தார். ஆதார் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இதணக்கப்பட்ட அதலவபசி எண்தண
தேத்திருக்கும் நிரந்தரக் கணக்கு எண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த ேெதி தற்வபாது கிதடக்கும்.
காகிதமிலா முதையில் மெய்யப்படும் இந்த ஒதுக்கீடுமூலம், மின்-நிரந்தக் கணக்கு எண் விண்ணப்பதா
-ரர்களுக்கு இலேெமாக ேைங்கப்படும்.
 இதன் ‘மாதிரிப்பதிப்பு’ வொததன முதையில் ேருமான ேரித்துதையின் e-தாக்கல் இதணயதளத்தில்
2020 பிப்.12 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. அன்றுமுதல், மேறும் பத்து நிமிடங்களுக்குள்ளாக நிரந்தரக்
கணக்கு எண்கள் உடனடியாக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுேருகின்ைன.

5.ெமீபத்தில்,

காமணாளிேழியில், ‘ஏற்றுமதிகள் குறித்த டிஜிட்டல் உச்சிமாநாட்தட’ ஏற்பாடு மெய்திருந்த

இந்திய ெங்கம் எது?
அ. FICCI

ஆ. CII 

இ. NASSCOM

ஈ. FCI

 இந்திய மதாழிற்துதை கூட்டதமப்பால் (CII) ஏற்பாடு மெய்யப்பட்டிருந்த ஏற்றுமதிகள் குறித்த டிஜிட்டல்
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய ேணிகம் மற்றும் மதாழிற்துதை அதமச்ெர் பியூஷ் வகாயல் பங்வகற்ைார்.
காமணாளிேழிமூலம் உதரயாற்றிய அேர், ஜூன் மாதத்தில் ஏற்றுமதியில் 8-10 ெதவீதம் ேதர ெரிவு
இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக கூறினார். ஏப்ரல் மாதத்தில், முப்பதில் 28 முக்கிய தயாரிப்புகளின்
ஏற்றுமதி, 99 ெதவீதம் ேதர மபரும் ெரிதேக்கண்டதாகவும் அேர் அப்வபாது மதரிவித்தார்.
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6.நடப்பாண்டு (2020) ேரும் உலக மாதவிடாய் சுகாதார நாளுக்கான கருப்மபாருள் என்ன?
அ. Healthy Menstruation
ஆ. Periods in Pandemic 
இ. Menstrual Hygiene Management
ஈ. Access to safe menstruation
 ஒவ்வோர் ஆண்டும் வம.28ஆம் வததியன்று உலகம் முழுதமக்கும் உலக மாதவிடாய் சுகாதார நாள்
மகாண்டாடப்படுகிைது. இது, WASH United என்ை மஜர்மனிதயச் ொர்ந்த ஓர் அரசு ொரா அதமப்பால்
மதாடங்கப்பட்ட ஒரு சிைப்பு நாளாகும். “Periods in Pandemic” என்பது நடப்பாண்டு (2020) ேரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்மபாருளாகும். பாதுகாப்பான மாதவிடாய் நதடமுதைகள் மற்றும் உடல்நலோழ்வு
வமலாண்தம குறித்து விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக பல்வேறு அரொங்க நிறுேனங்கள், தனி
நபர்கள், இலாப வநாக்கற்ைேர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் இந்நாளில் ஒன்றிதணகின்ைன.

7. ‘Collab’ என்ை குறுவிதெக் காமணாளிப் பயன்பாட்தட (short music video) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பிரபல
மதாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது?
அ. அதமசான்
ஆ. தபஸ
் புக் 
இ. மமக்தராசாப்ட்
ஈ. கூகிள்
 வபஸ்புக் நிறுேனமனது அண்தமயில், ‘Collab’ என்ை வொததன ேடிவிலிருக்கும் குறுவிதெக்
காமணாளிப் பயன்பாட்தட அறிமுகம் மெய்தது. ‘Collab’ பயன்பாட்தடப் பயன்படுத்தி உருோக்கப்படும்
காமணாளிகதள இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வபஸ்புக் கததகள் உள்ளிட்ட தளங்களில் மேளியிடலாம்.
வபஸ்புக்கின் NPE அணிகளின் ஆராய்ச்சிக் குழு இந்தப் பயன்பாட்தட உருோக்கியுள்ளது. முன்னதாக,
இந்தக் குழு, ‘CatchUp’ மற்றும் ‘Hobbi’ உள்ளிட்ட வேறுசில பயன்பாடுகதளயும் உருோக்கியிருந்தது.

8.மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக UNICEF வதர்ந்மதடுத்துள்ள இந்திய
ஆளுதம யார்?
அ. பிாியங்கா தசாப்ரா
ஆ. P V சிந்து
இ. மானுஷி சில்லா் 
ஈ. ஸ
் மிருதி மந்தனா
 2017ஆம் ஆண்டில், ‘மிஸ் வேர்ல்ட்’ பட்டத்தத மேன்ை மானுஷி சில்லர், மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த
விழிப்புணர்தே ஏற்படுத்துேதற்காக ஐ.நா குைந்ததகள் நிதியத்துடன் (UNICEF) தகவகார்த்துள்ளார்.
மானுஷி, ‘ெக்தி திட்டம்’ என்ை மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த ஒரு முன்மனடுப்தப நடத்தி ேருகிைார்.
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 இந்தக்கூட்டாண்தமமூலம், மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்து சிறுமிகளுக்கு அறிவுறுத்துேதற்கும்,
நலோழ்வு ேெதிகதள உருோக்குேதற்குமான முயற்சிகதள அேர் ஊக்குவிப்பார். உலக மாதவிடாய்
சுகாதார நாளான வம.28 அன்று, UNICEF நடத்திய ‘மரட் டாட் ெோலிலும்’ அேர் பங்வகற்ைார்.

9.இந்தியாவின் எந்த முதன்தம தகேல் மதாழில்நுட்ப நிறுேனத்தின் வமலாண்தம இயக்குநர் மற்றும்
ததலதமச் மெயலதிகாரியாக பிரபல நிர்ோகி தியரி மடலாவபார்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ. டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ
்
ஆ. விப்தரா 
இ. இன்தபாசிஸ
்
ஈ. HCL
 இந்தியாவின் முன்னணி தகேல் மதாழில்நுட்ப நிறுேனமான விப்வரா, அதன் புதிய ததலதமச் மெயல்
அதிகாரி & வமலாண்தம இயக்குநராக தியரி மடலாவபார்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
விப்வராவின் தற்வபாததய ததலேராக இருந்துேரும் அபிதாலி நீமுச்ோலாவுக்கு மாற்ைாக தியரி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியமனத்திற்கு முன்னர், தியரி மடலாவபார்வட காப்மஜமினியுடன் மதாடர்பு
மகாண்டிருந்தார். அங்கு, ததலதம இயக்க அதிகாரி, குழு நிர்ோக ோரியத்தின் உறுப்பினர் உட்பட
பல பாத்திரங்கதள அேர் ேகித்தார். இந்திய நிறுேனங்களால் மெய்யப்பட்ட முதல் இந்தியர் அல்லாத
ததலதமப் மபாறுப்பு நியமனம் இதுோகும்.

10. G7 அதமப்பின் மெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) குழுவில் கதடசியாக இதணந்த G7 உறுப்பு நாடு எது?
அ. கனடா
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஐக்கியப் தபரரசு
ஈ. அமமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
 மெயற்தக நுண்ணறிதேப் பயன்படுத்த மநறிமுதை ேழிகாட்டுதல்கதள அதமக்கும் பன்னாட்டுக்
குழுோன G7 மெயற்தக நுண்ணறிவு (AI) குழுவில் அமமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA) அண்தமயில்
இதணந்தது. மேள்தள மாளிதக அறிவிப்பின்படி, மதாழில்நுட்பங்கதளப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டு
சுதந்திரத்ததக் வகள்விக்குறியாக்கும் சீனத்தின் நடேடிக்தககளுக்கு எதிராக இது உள்ளது.
 மெயற்தக நுண்ணறிதே தழுவுேதற்கு ேழிகாட்டும் இந்தப் பன்னாட்டுக் குழுதே முதலில் பிரான்ஸ்
மற்றும் கனடா ததலேர்கள் முன்மமாழிந்தனர். ஆனால், அப்வபாது இதில் இதணேதற்கு அமமரிக்க
அதிபர் டிரம்ப் மறுத்தார். தற்வபாது இக்குழுவில் இதணந்த கதடசி நாடாக அமமரிக்கா உள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் பன்னாட்டு ஐ.நா அமைதிகாப்பபார் நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Women in Peacekeeping: A Key to Peace 
ஆ. Honouring Peacekeeping
இ. Women, Peace and Security
ஈ. Risk of COVID-19 in peacekeeping
 அமைதிகாக்கும் பமடயினரின் பங்களிப்புக்கு அஞ்சலி பசலுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் பை.29
அன்று பன்னாட்டு ஐ.நா அமைதிகாப்பபார் நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. “Women in Peacekeeping: A
Key to Peace” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். பபண்கள்,
அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்பு பதாடர்பான ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்ைானம், 1325 நிமறபவற்றப்பட்ட
இருபதாம் ஆண்டு நிமறமவயும் நடப்பாண்டு (2020) குறிக்கிறது. கடந்த 1948ஆம் ஆண்டு முதல்,
தங்கள் பசமவயின்பபாது உயிரிழந்த 3,900’க்கும் பைற்பட்ட ஐ.நா அமைதிகாக்கும் பமடயினமை
ஐக்கிய நாடுகள அமவ பகளைவித்து வருகிறது.

2.திறன்வாய்ந்த

புலம்பபயர்ந்த பதாழிலாளர்களுக்காக, ‘பைாஜ்கார் பசது’ என்றபவாரு திட்டத்மதத்

பதாடங்கியுள்ள ைாநில அைசு எது?
அ. மகாராஷ்டிரா
ஆ. மத்திய பிரததசம் 
இ. உத்தரபிரததசம்
ஈ. ஒடிசா
 பசாந்த ைாநிலத்திற்குத் திரும்பிய திறன்மிகு பதாழிலாளர்களுக்கு பவமலவாய்ப்பு வழங்கும் பநாக்கில்
ைத்திய பிைபதச ைாநில அைசு, அண்மையில், ‘பைாஜ்கார் பசது’ என்றபவாரு புதிய திட்டத்மத அறிமுகம்
பசய்துள்ளது. இதற்காக, பிற ைாநில பதாழிலகங்களில் பணிபுரிந்த திறன்மிகு பதாழிலாளர்கமள அைசு
கணக்பகடுத்து வருகிறது. பைலும், பதாழிற்சாமலகளின் உரிமையாளர்கள் ைற்றும் சாமல & பாலம்
கட்டுைானம் பபான்ற உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுடன் பதாடர்புமடய ஒப்பந்தக்காைர்கமளயும்
இதற்காக அம்ைாநில அைசாங்கம் பதாடர்புபகாள்ளும்.

3.பழங்குடியினர் நலத்துமற அமைச்சகத்தால் குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலப் பட்டியலில் எத்தமன சிறிய
இைக வன உற்பத்திப் பபாருட்கள் கூடுதலாக பசர்க்கப்பட்டுள்ளன?
அ. 25
ஆ. 35
இ. 23 
ஈ. 33
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 வனப்பகுதியில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சிறிய இைகப் பபாருள்கமள, குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலயின்
மூலைாக விற்பமன பசய்யும் முமறமய கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் ைத்திய அைசு பகாண்டுவந்தது. இத்
திட்டத்தின்கீழ் கூடுதலாக 23 வன உற்பத்தி சிறிய இைகப் பபாருட்கமள குமறந்தபட்ச ஆதைவு விமலப்
பட்டியலில் பசர்ப்பமதப் பழங்குடியினர் நலத்துமற அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த முடிவின்மூலம்
விற்பமனக்கு வரும் வனப்பகுதியில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சிறிய இைகப்பபாருட்களின் எண்ணிக்மக
ஐம்பதிலிருந்து எழுபத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது.

4. “அக்னிபிைஸ்தா” என்ற ஏவுகமண பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நகைம் எது?
அ. ககாச்சின்
ஆ. மும்பப
இ. விசாகப்பட்டினம் 
ஈ. அகமதாபாத்
 INS கலிங்காவில், “அக்னிபிைஸ்தா” என்னும் ஏவுகமணப் பூங்காவுக்கு கட்டமள அதிகாரி இைாபேஷ்
பதப்நாத் அடிக்கல் நாட்டினார்.
 சூரிய ஆற்றமல பைம்படுத்த பவண்டும் என்ற இந்திய அைசின் முன்பனடுப்புகமள கவனத்தில்
பகாண்டும், பதசிய சூரிய மின்னாற்றல் இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக 2022’க்குள் 100 GW சூரிய மின்
ஆற்றமல உற்பத்திபசய்யும் இலக்மக அமடயும் குறிக்பகாமள கவனத்தில்பகாண்டும் INS கலிங்கா
-வில் இைண்டு MW சூரிய ஒளிமின்னழுத்த உற்பத்திப்பிரிமவ விசாகப்பட்டினத்தில் துமண அட்மிைல்
அதுல் குைார் மேன் பதாடங்கிமவத்தார். கிழக்கு கப்பற்பமடப் பிரிவில் உள்ள உற்பத்திப் பிரிவுகளில்
இதுபவ மிகப்பபரிய உற்பத்திப்பிரிவாகும். இதன் ைதிப்பீட்டு ஆயுட்காலம் 25 ஆண்டுகளாகும்.

5.பதசிய வாழ்க்மகத் பதாழில் பசமவ தளத்தில், “வாழ்க்மகத் பதாழில் திறன் பயிற்சி”மயத் பதாடங்க,
எந்த நிறுவனத்துடன் ைத்திய பதாழிலாளர் & பவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம் கூட்டிமணந்துள்ளது?
அ. லாா்சன் & டூப்தரா
ஆ. TCS iON 
இ. இன்தபாசிஸ
்
ஈ. அகசஞ்சா்
 பதிவுபசய்த பவமலபதடுபவாருக்காக, ைத்திய பதாழிலாளர் நலன் & பவமலவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின்
கீழ் இயங்கும் பதசிய வாழ்க்மகத்பதாழில் பசமவத்திட்டைானது TCS iON Digital Learning அமைப்புடன்
இமணந்து இலவச ஆன்மலன், “வாழ்க்மகத்பதாழில் பயிற்சி”மயத் பதாடங்கியுள்ளது. இன்மறய
சூழலில் பதாழிற்துமற விரும்பக்கூடிய திறமைகமள இந்தப்படிப்பு அளிக்கும். பைன்திறன் குறித்த இப்
பயிற்சி, பபருவணிக நமடமுமறகளுடனான கற்பவர்களின் ஆளுமை பைம்பாட்மட அதிகரிப்பது,
பயனுள்ள விளக்கவுமை ஆகியவற்றுடன் இதை பதமவயான பைன்திறன்கமள வளர்த்துக்பகாள்ள
உதவும். அமனத்துப் பயிற்சிகளும் ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் பதசிய வாழ்க்மகப்பணி முன்பனற்ற
பசமவத்திட்டம் (National Career Service Project - NCS) தளத்தில் கிமடக்கும்.
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ஜிபயாகிைாபிக் அமலவரிமசயானது ைத்திய குடிநீர் அமைச்சகத்துடன் இமணந்து, எந்த

அைசுத்திட்டம்பற்றிய ஒரு விளக்கப்படத்மத பவளியிட்டுள்ளது?
அ. தூய்பம இந்தியா இயக்கம் 
ஆ. பாதகாப்பான இமயமபல திட்டம்
இ. பசுபம திறன் தமம்பாட்டு திட்டம்
ஈ. ததசிய தூய்பமயான காற்று திட்டம்
 பநஷனல் ஜிபயாகிைாபிக் அமலவரிமசயானது ைத்திய குடிநீர் ைற்றும் நலத்துமற அமைச்சகத்துடன்
இமணந்து, ‘தூய்மை இந்தியா: இந்தியாவின் சுகாதாைப்புைட்சி’ என்ற படத்மத பவளியிட்டுள்ளது. இப்
படம், அண்மையில், இந்திய குடியைசுத்தமலவருக்கான சிறப்புத் திமையிடலிலும், பநட் ஜிபயா அமல
வரிமசயிலும் திமையிடப்பட்டது. இப்படம், தூய்மை இந்தியா இயக்க கிைாமீனின் யூடியூப் பசனலிலும்
கிமடக்கிறது. பல்பவறு ‘தூய்மை தூதர்கள்’, இத்திமைப்படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள திட்டத்துடனான
தங்கள் பதாடர்மபப் பகிர்ந்துபகாண்டுள்ளார்கள்.

7.முந்மதய 2019-20ஆம் நிதியாண்டில், பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் உண்மையான
நிதிப்பற்றாக்குமற சதவீதம் என்ன?
அ. 3.8%
ஆ. 4.0%
இ. 4.25%

4.59%

ஈ. 4.59% 
 தமலமை கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் தைவின்படி, 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் பைாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியில் நிதிப்பற்றாக்குமற 4.59 சதவீதைாக உள்ளது. இது, 3.8 சதவீதைாக இருக்கும் என கடந்த
பிப்ைவரி ைாதத்தில் ைதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. நிதிப் பற்றாக்குமற என்பது அைசாங்கத்தின் வருவாய் ைற்றும்
பசலவினங்களுக்கு இமடயிலான இமடபவளியாகும். இருப்பினும், பைாத்த வைவுபசலவுத்திட்டத்தின்
ைதிப்பீடு, பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.5 சதவீதைாகும். வைவுபசலவுத்திட்ட ைதிப்பீட்மடவிட 0.5%
அதிக பற்றாக்குமறமய ஈடுகட்ட, நிதிப்பபாறுப்பு ைற்றும் வைவுபசலவுத்திட்ட பைலாண்மைச் சட்டத்தின்
விடுபடு பிரிமவ ைத்திய நிதியமைச்சர் பசயல்படுத்தியுள்ளார்.

8. COVID-19 பதாற்றுபநாய்க்கு இமடயில், இைகசிய வாக்களிப்மபக்பகாண்ட தனது பதர்தல்களில் புதிய
வாக்களிப்பு நமடமுமறமய பின்பற்றியுள்ள பன்னாட்டு அமைப்பு எது?
அ. ஐதராப்பிய ஒன்றியம்
ஆ. ஐக்கிய நாடுகள் 
இ. உலக நலவாழ்வு அபமப்பு
் டிக் ஒப்பந்த அபமப்பு
ஈ. வட அட்லாண
 பாதுகாப்புக்கவுன்சிலின் புதிய உறுப்பினர்கமளத் பதர்ந்பதடுப்பதற்காக, ஒரு புதுவிதைான வாக்களிப்பு
நமடமுமறமய ஐக்கிய நாடுகள் பபாது அமவ அண்மையில் ஏற்றுக்பகாண்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

ஜூன்

04

 பபைளவில் கூட்டம் கூடுவமத தவிர்க்கவும் COVID-19 பதாற்றின்பபாதான சமூக விலகமல உறுதி
பசய்வதுவுபை இம்ைாற்றத்திற்கான காைணைாகும். வழக்கைாக, ஐ.நா. தமலமையகத்தில் குதிமை லாட
வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டசமப அமறயில் சட்டசமப கூடுகிறது. ஆனால் தற்பபாது, 193 ஐ.நா.
உறுப்பு நாடுகளின் தூதர்களும் முன்னபை தீர்ைானிக்கப்பட்ட இடத்திலும் பநைத்திலும் இைகசிய
வாக்குகமள பசலுத்துவார்கள்.

9.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உலக புமகயிமல ஒழிப்பு நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Tobacco: deadly in any form or disguise
ஆ. Tobacco – a threat to development
இ. Tobacco kills, don’t be duped
ஈ. Protecting Youth 
 உலகளாவிய புமகயிமல நுகர்விமன 24 ைணிபநை காலத்திற்கு தவிர்ப்பமத ஊக்குவிக்கும்
பபாருட்டு, ஒவ்பவார் ஆண்டும் பை.31 அன்று உலக புமகயிமல ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
புமகப்பிடிப்பதனால் ஏற்படும் எதிர்ைமற உடல்நலச்சீர்பகடு விமளவுகளால் தற்பபாது உலபகங்கிலும்
கிட்டத்தட்ட ஆறு மில்லியனுக்கும் அதிகைாபனார் ைைணிக்கின்றனர். இதில் ஆறு இலட்சத்திற்கும்
பைற்பட்படார் புமகப்பவர்களின் அருகில் இருப்பதாபலபய பநாய்த்தாக்கத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்.
‘Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use’ என்பது
நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

10. COVID-19 பதாற்றுபநாமய

முமறயாகக் மகயாளவில்மல எனக் குற்றஞ்சாட்டி, உலக நலவாழ்வு

அமைப்புடனான (WHO) உறமவ முறித்துக்பகாண்டுள்ள நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. பிரான்ஸ
்
இ. ஐக்கியப் தபரரசு
ஈ. அகமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
 COVID-19 பதாற்றுபநாமய முமறயாகக் மகயாளவில்மல எனக் குற்றஞ்சாட்டி, உலக நலவாழ்வு
அமைப்புடனான (WHO) உறமவ முறித்துக்பகாள்ளப்பபாவதாக அபைரிக்க அதிபர் படானால்ட் டிைம்ப்
அண்மையில் அறிவித்தார். COVID-19 பதாற்றுபநாயால் உலபகங்கிலும் ஏற்பட்ட ைைணங்கள் ைற்றும்
இழப்புகளுக்கு WHO ைற்றும் சீனாமவ டிைம்ப் குற்றஞ்சாட்டிவருகிறார்.
 WHO’க்கு அபைரிக்கா வழங்கும் நிதியானது, இனி, ைற்ற பன்னாட்டு பபாதுநல நிறுவனங்களுக்கு
திருப்பிவிடப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். சில குறிப்பிட்ட சீன நாட்டினர், அபைரிக்காவுக்குள்
நுமழவமத ைறுப்பதற்கான வழிமுமறகமளயும் அவர் அப்பபாது பவளியிட்டார். அபைரிக்காவில், சீன
நாட்டின் முதலீடுகளுக்கு எதிைான விதிமுமறகமளயும் அவர் கடுமையாக்கியுள்ளார்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.ஆண்டுத

ோறும் வெளியிடப்படும், அதிக சம்பளம் ெோங்கும் விளளயோட்டு ஆளுளைகளுக்கோன தபோர்ப்ஸ்

ரெரிளசயில், மு லிடத்ள ப் பிடித் விளளயோட்டு ஆளுளை யோர்?
அ. கிறிஸ
் டியானனா ர ானால்ன ா
ஆ. லினயானல் ரெஸ
் ஸி
இ. வி ா ் னகாலி
ஈ. ன ாஜா் ரெ

ா் 

 ஆண்டுத ோறும் வெளியிடப்படும் அதிக சம்பளம்ெோங்கும் விளளயோட்டு ஆளுளைகளுக்கோன தபோர்ப்ஸ்
ரெரிளசயில், சுவிஸ் வடன்னிஸ் வீரர் தரோஜர் வபடரர் மு லிடத்ள ப் பிடித்துள்ளோர். அவ்வி ழின்
கூற்றுப்படி, வபடரரின் வைோத் ெருெோய் $106.3 மில்லியன் அவைரிக்க டோலர்கள் ஆகும். அெர் இருபது
கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டங்களள வென்றுள்ளோர். அ ன் பரிசுத்வ ோளக ைட்டும் அெருக்கு $6.3 மில்லியன்
அவைரிக்க டோலர்களள ஈட்டித் ந்துள்ளது.
 அெளரத்வ ோடர்ந்து கிறிஸ்டியோதனோ வரோனோல்தடோ இரண்டோமிடத்திலும், லிதயோனல் வைஸ்ஸி ைற்றும்
வெய்ைர் ஆகிதயோர் முளைதய மூன்ைோம் ைற்றும் ெோன்கோமிடத்திலும் உள்ளனர். ெதெோமி ஒசோகோ
ைற்றும் வசரீனோ வில்லியம்ஸ் ஆகிதயோர் பட்டியலின் மு ல் 100 இடங்களுக்குள் இடம்வபற்றுள்ள
வீரோங்களனகளோக உள்ளனர்.

2.ஜல் ஜீென்

இயக்கத்ள

எந் ைோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரத சத்தில் வசயல்படுத்துெ ற்கு ைத்திய

அரசு `445 தகோடிளய ஒதுக்கியுள்ளது?
அ. ஜெ்மு & காஷ்ெீ ா்
ஆ. சத்தீ ஸ
் கா் 
இ. உத்த ெி னதசெ்
ஈ. ஒடிசா
 சத்தீஸ்கர் ைோநில அரசு

ங்களது 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கோன வசயல்திட்டத்ள

ைத்திய ஜல் சக்தி

அளைச்சகத்தின் பரிசீலளனக்கும், அனுைதிக்குைோக சைர்ப்பித்துள்ளது. ெரும் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள்
ஊரகப்பகுதிகளில் உள்ள ஒவ்வெோரு குடும்பத்துக்கும் நீண்டகோல அடிப்பளடயில் குறிப்பிட்ட ரத்தில்
தபோதுைோன அளவில் குடிநீளர ெழங்கதெண்டும் என்ை குறிக்தகோளுடன் ஜல்சக்தி அளைச்சகைோனது
ஜல் ஜீென் இயக்கத்ள த் வ ோடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டத்துக்கோக `3.60 இலட்சம் தகோடி ஒதுக்கீடு
வசய்யப்பட்டுள்ளது.
 இந் த் திட்டம், ைோநிலத்தில் உள்ள 20 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு குடிநீர்க் குழோய் இளைப்பு

ர

திட்டமிட்டுள்ளது. இந் ைோநிலத்தில், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்குள் ஜல் ஜீென் இயக்கத்ள அைல்படுத்
இந்திய அரசு `445 தகோடிளய அனுைதித்துள்ளது. சத்தீஸ்கர் ைோநிலத்துக்கு திரும்பிய புலம்வபயர்ந்
வ ோழிலோளர்கள், நீர் ெழங்கல் வ ோடர்போன பணிகளில் ஈடுபடுத் ப்படுெோர்கள்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ளலளைப்ப விளய ளெத்திருக்கும் ெோடும் அண்ளையில் BRICS

ெரித்துளைத் ளலெர்களின் கூட்டத்ள ெடத்திய ெோடும் எது?
அ. ெின சில்
ஆ. இ ஷ்யா 
இ. சீனா
ஈ. ரதன் ஆெ்ெிாிக்கா
 பிதரசில் (B), இரஷ்யோ (R), இந்தியோ (I), சீனோ (C), வ ன்னோப்பிரிக்கோ (S) ஆகிய ெோடுகளள உள்ளடக்கிய
BRICS அளைப்பின் ெரித்துளைத் ளலெர்களின் கூட்டத்ள , ற்தபோது அ ன் ளலளைப் ப விளய
ெகித்துெரும் இரஷ்யோ ெடத்தியது. இந் க் கூட்டம், ைோஸ்தகோவில் ெளடவபறுெ ோக இருந் து. ஆனோல்
COVID-19 வ ோற்ளை முன்னிட்டு, இது கோவைோளிக்கோட்சிமூலம் ெடந் து. இந் க் கூட்டத்தில் இந்தியோ
சோர்பில், ைத்திய அரசின் நிதித்துளை வசயலோளர் Dr அஜய்பூஷன் போண்தட கலந்துவகோண்டோர். ெரி
விஷயங்களில் ஒத்துளழப்பின் கூறுகளள ஆரோய்ெ ற்கோன சோத்தியங்கள் ைற்றும் ெரி அதிகோரிகளின்
தீர்வுவைோழிகள் ஆகியளெ இ ன்சையம் விெோதிக்கப்பட்டன.

4. சமூக விலகளல உறுதிவசய்ய ைக்களுக்கு உ

வுெ ற்கோக, ‘Sodar’ என்ை புதிய வசயலிளய அறிமுகம்

வசய்துள்ள வ ோழில்நுட்ப நிறுெனம் எது?
அ. னெஸ
் ெுக்
ஆ. அனெசான்
இ. கூகுள் 
ஈ. ஆெ்ெிள்
 சமூக இளடவெளிளய களடப்பிடிக்க வபோதுைக்களுக்கு உ வுெ ற்கோக முன்னணி வ ோழில்நுட்ப
நிறுெனைோன கூகுள், ‘தசோடோர்’ என்னும் புதிய வசயலிளய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந் ச்வசயலி
மிளக வைய்ம்ளை (Augmented Reality) என்னும் ெசதிளய பயன்படுத்தி இயங்குகிைது. இந் அம்சம்,
பயனரின் ஆண்ட்ரோய்டு திைன்தபசி நிழற்படக்கருவிகளில் ஒன்றிளைந்து இயங்குகிைது.
 இந் அம்சத்திளன இயக்கியதும், பயனர்களள இது ஒரு ெட்டத்தில் நிறுத்துகிைது. திைன்தபசியிளன
ளெத்துக்வகோண்டு ெடக்கும்தபோது, பயனர்களுக்கு ஏத னும் இளடயூறு ஏற்படுைோனோல், திளரயில்
அ ற்கோன எச்சரிக்ளக கெல் வ ரியும். முன்ன ோக, ஐ.ெோ. வ ோழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு ஆய்ெகங்கள்,
புளூடூத் சமிக்ளைளயப் பயன்படுத்தி இயங்கும் ஓர் இலெச சமூக இளடவெளி பயன்போட்ளட, ‘1point5’
என்ை வபயரில் வெளியிட்டிருந் து.

5.ெடப்போண்டில் தகரளோவில் வசயல்படுத்
அ. ஊ ்

ச்சத்துெிகுந்த உணவு

இ. நீ ா்ெ்ொதுகாெ்ெு

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ப்படவுள்ள K-FON திட்டத்துடன் வ ோடர்புளடய துளை எது?

ஆ. இணணய அணுகல் 
் ரவளி அறிவியல்
ஈ. விண
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 தகரள நுண்ணிளழ ஒளியிய ெளலயளைப்புத் திட்டைோனது (Kerala - Fibre Optic Network) 2020
டிசம்பருக்குள் வ ோடங்கப்படும் என்று தகரள ைோநில மு லளைச்சர் பினரோயி விஜயன் அறிவித்துள்ளோர்.
ஏளழ ைக்களுக்கும் பிைருக்கும் ைலிவு விளலயில் இலெச இளைய ெசதிளய ெழங்குெத `1,500
தகோடி ைதிப்பிலோன இத்திட்டத்தின் தெோக்கைோகும். இள தகரளைோநில IT உட்கட்டளைப்பு நிறுெனமும்
தகரள ைோநில மின்சோர ெோரியமும் வசயல்படுத்துகின்ைன. தகரள ைோநில மின்சோர ெோரியத்தின் மின்
கம்பங்களளப்பயன்படுத்தி, ைோநிலம் முழுெதும் ஒளியிளழ ெடங்கள் பதிக்கப்படவுள்ளன.

6.பரப்பளவில் இந்தியோவின் மிகச்சிறிய ைோநிலமும் தை 30 அன்று அ

ன் ைோநில ெோளளக் வகோண்டோடும்

ைோநிலமும் எது?
அ. னகாவா 
ஆ. சிக்கிெ்
இ. திாிெு ா
ஈ. னெகாலயா
 தகோெோ இந்தியோவின் மிகச்சிறிய ைோநிலைோகவும், ைக்கள்வ ோளக அடிப்பளடயில் ெோன்கோெது சிறிய
ைோநிலைோகவும் உள்ளது. அண்ளையில் இது

னது ைோநில ெோளள தை.30 அன்று வகோண்டோடியது.

1961ஆம் ஆண்டில், ‘ஆபதரஷன் விஜய்’மூலம் இந்திய ரோணுெம் தகோெோ, டோைன் & ளடயூ ஆகியெற்ளை
இந்திய ஒன்றியத்துடன் இளைத் து. அ ன்பிைகு தகோெோ, டோைன் ைற்றும் ளடயூவுடன் இளைந்து
இந்தியோவின் ைத்திய நிர்ெோக யூனியன் பிரத சைோக ெளகப்படுத் ப்பட்டது. கடந் 1987 தை.30 அன்று
அந்

யூனியன் பிரத சம் பிளவுபட்டு, தகோெோ இந்தியோவின் 25ஆெது ைோநிலைோக அறிவிக்கப்பட்டது.

டோைன் ைற்றும் ளடயூ வ ோடர்ந்து யூனியன் பிரத சைோகதெ இருந் து.

7.புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்களுக்கு கடன் ெழங்குெ ற்கோக உத் ரகண்ட் ைோநில அரசு வ ோடங்கியுள்ள

புதிய திட்டத்தின் வபயர் என்ன?
அ. முக்கிய ெந்திாி செ்ாிதி னயாஜனா
ஆ. முக்கிய ெந்திாி யாத் ா னயாஜனா
இ. முக்கிய ெந்திாி ெி வாசி னயாஜனா
ஈ. முக்கிய ெந்திாி ஸ
் வன ாஜ்கா் னயாஜனா 
 COVID-19 வ ோற்றுதெோய்க்கு ைத்தியில், புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்களுக்கு கடன் ெழங்குெ ற்கோக

உத் ரகண்ட் ைோநில அரசு, அண்ளையில், “முக்கிய ைந்திரி ஸ்ெதரோஜ்கர் தயோஜனோ” என்ை திட்டத்ள
அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின் கீழ், உற்பத்தித் துளையில் `25 இலட்சம் ெளரயிலும், தசளெத்
துளையில் `10 இலட்சம் ெளரயிலுைோன கடன்களள உத் ரகண்ட் அரசு ெழங்கும். ைோநிலத்திற்குத்
திரும்பும் புலம்வபயர்ந்

வ ோழிலோளர்கள், இவ்ெளக கடனுக்கு விண்ைப்பிக்க

குதியுளடயெர்கள்

ஆெர். த சியையைோக்கப்பட்ட ெங்கிகள், ெளரயறுக்கப்பட்ட ெணிக ெங்கிகள் ைற்றும் கூட்டுைவு
ெங்கிகள் ஆகியெற்றின்மூலம் விண்ைப்ப ோரர்களுக்கு கடனு வி ெழங்கப்படும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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தி எது?

 ஆண்டுத ோறும் தை.29 அன்று உலகம் முழுெதும் பன்னோட்டு எெவரஸ்ட் ெோள் வகோண்டோடப்படுகிைது.
1953ஆம் ஆண்டு இத ெோளன்று, தெபோளத்தின் வடன்சிங் தெோர்தக ைற்றும் நியூசிலோந்தின் எட்ைண்ட்
ஹிலோரி ஆகிதயோர் எெவரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிளய வெற்றிகரைோக அளடந் னர். ைதிப்புமிக்க இந் ச்
சோ ளனளய நிகழ்த்திய மு ல் ைனி ர்களோெர் இவ்விருெர். 2008ஆம் ஆண்டில் எட்ைண்ட் ஹிலோரி
கோலைோனதிலிருந்து இந்ெோளள பன்னோட்டு எெவரஸ்ட் ெோளோகக்வகோண்டோட தெபோளம் முடிவுவசய் து.

9. 800 கிமீ சோளலகளள மூலிளகச்சோளலகளோக அளைக்கும் திட்டத்ள

த் வ ோடங்கவுள்ள ைோநிலம் எது?

அ. குஜ ாத்
ஆ. உத்த ெி னதசெ் 
இ. ஹிொச்சல ெி னதசெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
 உத் ர பிரத ச ைோநில துளை மு லளைச்சரின் ஓர் அண்ளைய அறிவிப்பின்படி, அம்ைோநிலத்தில் 800
கி.மீ சோளலகள் மூலிளக சோளலகளோக அளைக்கப்படவுள்ளது. மூலிளக சோளலகளில் அரசைரம், தெம்பு,
முருங்ளக உள்ளிட்ட பிை முக்கியைோன மூலிளக ைரங்கள் சோளலயின் இருைருங்கிலும் ெடப்படும்.
ைோநில வபோதுப்பணித்துளையோனது இத்திட்டத்ள யும் ைளழநீர் தசகரிப்புத் திட்டத்ள யும் சோளலகளில்
வசயல்படுத் வுள்ளது.

10.அண்ளையில் அறிவிக்கப்பட்ட, பன்னோட்டு தயோகோ ெோளுடன் வ

ோடர்புளடய கோவைோளிப்பதிவு (video

blogging) தபோட்டியின் வபயர் என்ன?
அ. Yoga with Family

ஆ. My Life – My Yoga 

இ. Yoga fights Covid-19

ஈ. Yoga for the world

 இந்தியப் பிர ைர் தைோடி,

னது ைோ ோந்திர ைனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின்தபோது ஆற்றிய உளரயில்

அளனெளரயும், “என் ெோழ்க்ளக – என் தயோகோ” (ஜீென் தயோகோ என்றும் அளழக்கப்படும்) என்ை
கோவைோளிப் பதிவு தபோட்டியில் பங்தகற்குைோறு அளழப்புவிடுத்துள்ளோர். இந் ப் தபோட்டிளய, ஆயுஷ்
அளைச்சகமும் இந்திய கலோசோர உைவுகளுக்கோன குழுைமும் இளைந்து ெடத்துகின்ைன.


னிெபர்களின் ெோழ்க்ளகயில் தயோகோ எந்

ைோதிரியோன உருைோற்ைத்

ோக்கத்ள

ஏற்படுத்துகிைது

என்பதில் இப்தபோட்டி னது கெனத்ள ச்வசலுத்துகிைது. ெருகின்ை 21 ஜுன் 2020 அன்று களடபிடிக்க
இருக்கும் ஆைோெது பன்னோட்டு தயோகோ ெோளின் பல்தெறு ெடெடிக்ளககளில் ஒன்ைோக இந் ப் தபோட்டி
அளைகிைது. இந்திய தபோட்டியோளர்களுக்கு ஒவ்வெோரு பிரிவிலும் மு ல் ெரிளசயின்கீழ் மு ல் பரிசோக
`1 இலட்சம், இரண்டோம் பரிசோக `50,000 ைற்றும் மூன்ைோம் பரிசோக `25,000 ெழங்கப்படும். இந் ப்
தபோட்டியில் உலகம் முழுெதிலும் இருந்து யோர் தெண்டுவைன்ைோலும் பங்தகற்கலோம்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.எந்த க

ோப்புப்பகிர்வு வலைத்தளத்துக்கு தலைவிதித்து ததோலைத்ததோைர்புத்துலை உத்தரவிட்டுள்ளது?

அ. Media Fire
ஆ. We Transfer 
இ. Drop Box
ஈ. One Drive
 சமீபத்தில் ததோலைத்ததோைர்புத்துலை தவளியிட்ை ஓர் உத்தரவின்படி, போது ோப்பு

ோரணங் ளுக் ோ

ணினி க ோப்புப்பகிர்வு வலைத்தளமோன, ‘We Transfer’ஐத் தலைதசய்ய அலனத்து இலணய கசலவ
வழங்குநர் ளும் (ISP) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அலனத்து இலணய கசலவ வழங்குநர் ளும் ‘We
Transfer’ வலைத்தளத்தில் உள்ள இரண்டு பதிவிைக் இலணப்பு லளயும், முழு வலைத்தளத்லதயும்
தடுக்குமோறு க ட்டுக்த ோள்ளப்பட்டுள்ளனர். ‘We Transfer’ என்பது தநதர்ைோந்தின் ஆம்ஸ்ைர்ைோமில்
நிறுவப்பட்ை, ஓர் இலணய அடிப்பலையிைோன ணினி க ோப்புப்பரிமோற்ை கசலவத்தளமோகும்.

2.எந்த

இந்திய தபோதுத்துலை வங்கியின் புதிய கமைோண்லம இயக்குநரோ

(MD) அஸ்வனி போட்டியோ

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்?
அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
ஆ. தபங்க் ஆப் இந்ேியா
இ. பாரே ஸ
் தேே் வங்கி 
ஈ. யூனியன் தபங்க் ஆப் இந்ேியா
 மூன்று தபோதுத்துலை வங்கி ளின் உயர்நிலை பதவிக் ோன நியமனத்லத கமற்த ோள்ள சமீபத்தில்
வங்கி வோரிய பணிய ம் (BBB) பரிந்துலர தசய்தது. போரத ஸ்கைட் வங்கியின் அடுத்த கமைோண்லம
இயக்குநரோ

அஸ்வனி போட்டியோலவ நியமிக்

BBB பரிந்துலர தசய்துள்ளது. அஸ்வனி போட்டியோ,

தற்கபோது SBI’இன் துலண கமைோண்லம இயக்குநரோ உள்ளோர். தசன்ட்ரல் கபங்க் ஆப் இந்தியோவின்
கமைோண்லம இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் தசயல் அதி ோரியோ மோதம் தவங் ட் ரோலவயும், இந்திய
ஓவர்சீஸ் வங்கியின் கமைோண்லம இயக்குநர் மற்றும் தலைலமச் தசயல் அதி ோரியோ PP தசங்குப்தோ
அவர் லளயும் நியமிக் அவ்வோரியம் பரிந்துலரத்துள்ளது.

3.

COVID-19 த ோள்லளகநோய்

ோரணமோ ஒத்திலவக் ப்பட்டுள்ள நைப்போண்டுக் ோன (2020) 47ஆவது

G7 உச்சிமோநோடு, முதலில் எந்த நோட்டில் நைத்துவதற்கு திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது?
அ. பிதரசில்
ஆ. அமொிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
இ. சீனா
ஈ. மேன் ஆப்பிாிக்கா

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ஐக்கிய நோடு ள், இங்கிைோந்து, பிரோன்ஸ், தெர்மனி, இத்தோலி,

07 & 08

னைோ மற்றும்

ெப்போன் ஆகிய உைகின் மி ப்தபரிய ஏழு தபோருளோதோரங் லள உள்ளைக்கிய ஒரு கூட்ைலமப்போகும்.
முன்னதோ இது இரஷ்யோலவ உள்ளைக்கியிருந்தகபோது G8 என அலழக் ப்பட்ைது.
 47ஆவது G7 உச்சிமோநோடு முதலில் அதமரிக் ோவின் க ம்ப் கைவிட் ந ரத்தில் 2020 ெூன் மோதத்தில்
நைத்த திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. அண்லமயில், இந்த 47ஆவது உச்சிமோநோட்லை தசப்ைம்பர் அல்ைது நவம்பர்
மோதத்திற்கு ஒத்திலவப்பதோ அதமரிக் அதிபர் தைோனோல்ட் டிரம்ப் அறிவித்தோர். ஆஸ்திகரலியோ, ததன்
த ோரியோ, இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோ ஆகிய நோடு லள உள்ளைக்கி G7 கூட்ைலமப்லப விரிவுபடுத்தவும்
அவர் அப்கபோது பரிந்துலரத்தோர்.

4.இரோஜீவ்

ோந்தி க ல் இரத்னோ விருதுக்கு இந்திய மட்லைப்பந்து

ட்டுப்போட்டு வோரியத்தோல் (BCCI)

பரிந்துலரக் ப்பட்டுள்ளவர் யோர்?
அ. ஷிகா் ேவான்
ஆ. தராகிே் சா்ொ 
இ. ஜஸ
் பிாீே் புெ்ரா
ஈ. இரவீந்ேிர ஜதேஜா
 இந்திய மட்லைப்பந்து

ட்டுப்போட்டு வோரியமோனது (BCCI) இந்திய கிரிக்த ட் வீரர் கரோகித் சர்மோலவ

மதிப்புமிக் இரோஜீவ் ோந்தி க ல் ரத்னோ விருதுக்கு பரிந்துலரத்துள்ளது. அர்ெுனோ விருதுக்கு இஷோந்த்
சர்மோ, ஷி ர் தவோன், தீப்தி யோதவ் உள்ளிட்ை பிை கிரிக்த ட் வீரர் லள BCCI பரிந்துலரத்துள்ளது.
விருது ளுக் ோன பரிசீலிப்பு

ோைம் 2016 ென.1 முதல் 2019 டிசம்பர் 31 வலரயோகும்.

ைந்த 2019ஆம்

ஆண்டுக் ோன ICC ஒருநோள் கிரிக்த ட் வீரரோ வும் கரோகித் சர்மோ கதர்வுதசய்யப்பட்டுள்ளோர்.

5.இன்தைல் இந்தியோவுைன் இலணந்து மின்னணு & த

வல் ததோழில்நுட்ப அலமச்ச ம் ததோைங்கியுள்ள

திட்ைத்தின் தபயதரன்ன?
அ. Responsible AI for Youth 
ஆ. Sustainable AI for Youth
இ. Artificial Intelligence for India
ஈ. Bharat AI
 “இலளகயோருக் ோன தபோறுப்புள்ள தசயற்ல ப்புைனறிவு (AI)” என்ை இலளகயோருக் ோன கதசியத்
திட்ைத்லதயும் மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் த வல் ததோழில்நுட்பம், மற்றும் சட்ைம், நீதித்துலை
அலமச்சர் இரவிசங் ர் பிரசோத் ததோைங்கிலவத்தோர். இந்தத்திட்ைத்தின் கநோக் ம் என்பது நமது நோட்டில்
உள்ள இளம் மோணவர் ளுக்கு தசயற்ல ப் புைனறிவுத்ததோழினுட்பங் லளக் கிலைக் ச்தசய்வதோகும்.
 இந்தத்திட்ைத்லத இன்தைல் இந்தியோவுைன் இலணந்தும், மத்திய மனிதவள கமம்போட்ைலமச்ச த்தின்
பள்ளிக் ல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துலையின் ஆதரவுைனும் மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் த வல்
ததோழில்நுட்ப அலமச்ச த்தின் கதசிய மின்னோளுல ப் பிரிவு உருவோக்கி அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
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 நகரந்திர கமோடி அரசு இரண்ைோவது முலையோ ப் பதவிகயற்று ஓரோண்டு ோைம் நிலைவலைந்தலத
ஒட்டி, www.ai.gov.in என்ை தபயரில் இந்தியோவின் கதசிய தசயற்ல ப்புைனறிவு வலைத்தளத்லத
மத்திய மின்னணுவியல் & த வல் ததோழில்நுட்ப அலமச்சர் இரவிசங் ர் பிரசோத் ததோைங்கிலவத்தோர்.
மின்னணுவியல் & IT அலமச்ச ம் மற்றும் IT நிறுவனங் ள் இலணந்து இந்த வலைத்தளத்லத
உருவோக்கியுள்ளன. மின்னணுவியல் & IT அலமச்ச த்தின் கதசிய மின்னோளுல ப்பிரிவு மற்றும் IT
ததோழில்துலையின் NASSCOM ஆகியலவ இலணந்து இந்த வலைத்தளத்லத இயக்கும்.

6.நைப்போண்டில் (2020) வரும் உை

போல் நோளுக் ோன ருப்தபோருள் என்ன?

அ. Milk connecting Nations

ஆ. Milk for All

இ. Milk for SDGs

ஈ. 20th Anniversary of World Milk Day 

 உை ம் முழுவதும் ஒவ்கவோர் ஆண்டும் ெூன் 1 அன்று உை போல் நோள் த ோண்ைோைப்படுகிைது. முதல்
உை

போல் நோள், 2001ஆம் ஆண்டில் த ோண்ைோைப்பட்ைது. போலின் பங்ல

போல் மற்றும் போல் ததோழிற்துலையுைன் ததோைர்புலைய நைவடிக்ல

சிைப்பித்துக் ோட்டுவதற்கும்,

லள விளம்பரப்படுத்துவதற்குமோ

ஐ.நோ அலவயின் உணவு மற்றும் கவளோண்லம அலமப்பு, ெூன்.1ஆம் கததிலய உை

போல் நோளோ

கதர்வுதசய்தது. “20th Anniversary of World Milk Day” என்பது நைப்போண்டில் வரும் இந்நோளுக் ோன
ருப்தபோருளோகும். கம 29-31 வலர, ‘Enjoy Dairy Rally’ என்ை தமய்நி ர் பரப்புலர கபரணியும் நைந்தது.

7.அமல்படுத்தும்

மோநிைங் ளின் தமோத்த எண்ணிக்ல லய இருபதோ க்த ோண்டுவர ஒடிசோ, சிக்கிம்

மற்றும் மிகசோரம் ஆகிய மூன்று மோநிைங் ள், கீழ்க் ோணும் எந்தத் திட்ைத்தில் இலணந்துள்ளன?
அ. P M கிசான்
ஆ. ஒதர நாடு ஒதர – குடுெ்ப அே்டே 
இ. P M பசல் பீொ தயாஜனா
ஈ. பிரேொ் கிசான் ென் ேன் தயாஜனா
 உணவு மற்றும் நு ர்கவோர் விவ ோரங் ள் அலமச்ச த்தின் அண்லமய அறிவிப்பின்படி, ஒடிசோ, சிக்கிம்
மற்றும் மிகசோரம் ஆகிய 3 மோநிைங் ள் அண்லமயில், ‘ஒகர நோடு - ஒகர குடும்ப அட்லை’த் திட்ைத்தில்
திட்ைத்தில் இலணந்துள்ளன. இதன்மூைம், இந்தத்திட்ைத்தில் கசர்ந்துள்ள தமோத்த மோநிைங் ள் மற்றும்
யூனியன் பிரகதசங் ளின் எண்ணிக்ல இருபதோ உயர்ந்துள்ளது.
 இந்த முயற்சியில், மத்திய கதசிய த வலியல் லமயத்தின் குழுவினகரோடு இலணந்து, இந்த மூன்று
மோநிைங் லள கதசியத்ததோகுப்புைன் இலணக் த்கதலவயோன தயோரிப்பு நைவடிக்ல

ளோன மின்ன

-ணு விற்பலன முலனயக் ருவி (e-PoS) தமன்தபோருலள கமம்படுத்துதல் உள்ளிட்ை திட்ைத்தில் கசர
கதலவயோன உட் ட்ைலமப்பு பணி ள் நிலைவலைந்துள்ளன.

8.ஒவ்கவோர் ஆண்டும் ஐ.நோ அலவயோல் உை

தபற்கைோர் நோள் த ோண்ைோைப்படுகிை கததி எது?

அ. தெ 31

ஆ. ஜூன் 1 

இ. ஜூன் 2

ஈ. ஜூன் 3
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 ெூன்.1ஆம் கததிலய உை தபற்கைோர் நோளோ 2012’இல் ஐ.நோ தபோது அலவ அறிவித்தது. அதன்பின்னர்,
ஆண்டுகதோறும் ெூன்.1 அன்று உை தபற்கைோர் நோளோ க் த ோண்ைோைப்பட்டு வருகிைது. உைத ங்கும்
உள்ள அலனத்து தபற்கைோர் லளயும், தங் ள் குழந்லத ளுக் ோ

அவர் ள் தசய்யும் அர்ப்பணிப்பு

மற்றும் தியோ த்திற் ோ அவர் லள த ளரவிக்கும் கநோக் த்துைன் இந்த நோள் த ோண்ைோைப்படுகிைது.
சமூ

கமம்போட்லைக்

ட்டிதயழுப்புவதற் ோன முயற்சி ளில், UNGA, 1994ஆம் ஆண்லை பன்னோட்டு

குடும்ப ஆண்ைோ வும், ஒவ்கவோர் ஆண்டும் கம.15’ஐ பன்னோட்டு குடும்ப நோளோ வும் அறிவித்தது.

9.உயர்தர ஆஸ்திகரலிய தமரிகனோ தசம்மறி

ம்பளிலய உள்நோட்டில் உற்பத்தி தசய்ய முடிவுதசய்துள்ள

மோநிை / யூனியன் பிரகதச அரசு எது?
அ. குஜராே்
் ே் 
ஆ. உே்ேரகண
இ. ஹிொச்சல பிரதேசெ்
ஈ. அஸ
் ஸாெ்
 உத்தர ண்ட் மோநிை

ோல்நலை பரோமரிப்புத்துலையின் கசோதலன அறிக்ல யின்படி, ததோகுக் ப்பட்ை

உத்தர ண்ட் மோநிை ஆடு ளின் ம்பளியின் தரம் தமரிகனோ தசம்மறி ம்பளிக்கு ஒத்ததோ
ஆஸ்திகரலிய தமரிகனோ தசம்மறி

உள்ளது.

ம்பளி அதன் சிைந்த அலமப்புக் ோ , ெவுளித்ததோழிலில் உை ம்

முழுவதும் பிரபைமோனதோ உள்ளது. ஒவ்கவோர் ஆண்டும் கிட்ைத்தட்ை 8000 தமட்ரிக் ைன் ம்பளிலய
இந்தியோ இைக்குமதி தசய்கிைது.

ைந்த ஆண்டின் கதசிய

ோல்நலைத் திட்ைத்தின்கீழ், உத்தர ண்ட்

250 தமரிகனோ ஆடு லள வோங்கியது. தபோருத்தமோன இனப்தபருக் த் திட்ைங் ளுைன், உத்தர ண்ட்
உயர்தரமோன தமரிகனோ ம்பளிலய உற்பத்திதசய்யவுள்ளது.

10.எந்த

மத்திய அலமச்ச த்தின்கீழ், பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி பரிகயோெனோ (PMBJP) திட்ைம்

தசயல்படுத்தப்படுகிைது?
அ. நலவாழ்வு ெற்றுெ் குடுெ்பநல அடெச்சகெ்
ஆ. உணவு ெற்றுெ் நுகா்தவாா் விவகாரங்கள் அடெச்சகெ்
இ. இரசாயனங்கள் ெற்றுெ் உரங்கள் அடெச்சகெ் 
ஈ. குறு, சிறு ெற்றுெ் நடுே்ேர நிறுவனங்கள் அடெச்சகெ்
 மத்திய இரசோயனங் ள் மற்றும் உரங் ள் அலமச்ச ம், பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி பரிகயோெனோ
(PMBJP) திட்ைத்லத பிரதம மந்திரி போரதிய ெனசோதி லமயங் ளின் (PMBJK) வலையலமப்புமூைம்
தசயல்படுத்துகிைது. தரமோன மருந்து ள் அலனவருக்கும் மலிவு விலையில் கிலைக் ச்தசய்வதும்,
நைவோழ்வுக் ோன தசைவு லளக் குலைப்பதும் இத்திட்ைத்தின் கநோக் மோகும்.
 இந்தத் திட்ைம், 2020- 21ஆம் ஆண்டின் முதலிரண்டு மோதங் ளில், `100.4 க ோடி அளவிற்கு விற்பலன
தசய்து சோதலன புரிந்துள்ளன. 2019- 20ஆம் ஆண்டில் இகத

ோைத்தில் விற்பலன `40 க ோடி என்ை

அளவிற்கு இருந்தது. மோர்ச், ஏப்ரல், கம 2020 வலரயிைோன ோைத்தில் சுமோர் `144 க ோடி மதிப்பிைோன
தரமோன, மலிவுவிலையிைோன மருந்துப் தபோருள் லள இந்த லமயங் ள் விற்பலன தசய்துள்ளன.
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1.சிறு

மற்றும் குறு விவசாயிகளிடையே இேற்டக யவளாண்டமடே ஊக்கப்படுத்துவதற்காக, கைந்த

2015ஆம் ஆண்டில் ததாைங்கப்பட்ை திட்ைத்தின் தபேர் என்ன?
அ. பிரதம மந்திரி கிசரன் விகரஸ
் ய ரஜனர
ஆ. பரம்பரரகத் கிருஷி விகரஸ
் ய ரஜனர 
் கமத் திட்டம்
இ. இ ற்கக யவளரண
ஈ. ஆபயரஷன் பசுகம
 சிறு குறு விவசாயிகளிடையே இேற்டக யவளாண்டமடே ஊக்குவிப்பதற்காக 2015 ஆம் ஆண்டில்
பரம்பராகத் கிருஷி விகாஸ் திட்ைம் ததாைங்கப்பட்ைது. அண்டமயில், NITI ஆயோக், தமய்நிகரான ஓர்
உேர்மட்ை வட்ையமடச மாநாட்டை ஏற்பாடுதசய்தது. இதில் பல்யவறு யதசிே & சர்வயதச நிபுணர்கள்
மற்றும் தகாள்டக வகுப்பாளர்கள் கலந்துதகாண்ைனர். இது, இந்திோவில் யவளாண் சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் இேற்டக யவளாண் முடைகடள யமம்படுத்துவடத யநாக்கமாகக்தகாண்டுள்ளது. கைந்த 4
ஆண்டுகளில் இதுவடர 7 இலட்சம் தெக்யைர் நிலப்பரப்பில் 8 இலட்சம் விவசாயிகள் இத்திட்ைத்தின்
கீழ்தகாண்டுவரப்பட்டுள்ளனர் என அடமச்சர் கூறினார்.

2.

‘அல்ட்ரா ஸ்வச்’ என்ை பல்யநாக்கு கிருமி நீக்கம் தசய்யும் அலடக, அரசுக்கு தசாந்தமான எந்த அடமப்பு

உருவாக்கியுள்ளது?
அ. DRDO 
ஆ. CSIR
இ. HAL
ஈ. BARC
 தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், மின்னணு தபாருள்கள், ஆடைகள் உள்ளிட்ை பல்யவறு
தபாருள்களில் கிருமிநீக்கம் தசய்வதற்காக, ‘தீவிரத்தூய்டம’ என்னும் கிருமி நீக்கம் தசய்யும் அலடக,
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் யமம்பாடு நிறுவனம் (DRDO) உருவாக்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
மற்றும் யமம்பாடு நிறுவனத்தின் தில்லிடேச் சார்ந்த ஆய்வகமான அணு மருத்துவம் & ததாைர்புடைே
அறிவிேல் நிறுவனம் (INMAS) இதடன உருவாக்கியுள்ளது. பன்முகத்தடைத் தடுப்பு அணுகுமுடை
மற்றும் கிருமிநீக்கத்துக்கான ஒயசாயனற்ைம் தசய்ேப்பட்ைப்பகுதி ததாழில்நுட்பத்டத உள்ளைக்கிே
யமம்படுத்தப்பட்ை ஆக்சிசயனற்ை தசேல்முடைடே இவ்வடமப்பு பேன்படுத்துகிைது.
 ததாழிலக, பணிசார்ந்த, தனிப்பட்ை மற்றும் சுற்றுப்புைப் பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு தரநிடலகளுக்கு
உட்பட்டு இவ்வடமப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒயசாயனற்ை ஸ்யபஸ் மற்றும் திரியநத்ரா தைக்னாலஜி
என்னும் இருவடககளில், ‘அல்ட்ரா ஸ்வச்’ வருகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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சுற்றியுள்ள விோழனின் சுற்றுப்பாடதடேப் பகிர்ந்துதகாள்ளும் சிறுயகாள்களின் மிகப்

தபரிே குழு, தபாதுவாக எவ்வாறு அடழக்கப்படுகின்ைது?
அ. டியரரஜன் சிறுயகரள்கள் 
ஆ. டிரரகன் சிறுயகரள்கள்
இ. புலம்பப ர்ந்த சிறுயகரள்கள்
ஈ. அரசி சிறுயகரள்கள்
 சூரிேடனச் சுற்றியுள்ள விோழனின் சுற்றுப்பாடதடேப் பகிர்ந்துதகாள்ளும் சிறுயகாள்களின் தபரிே
குழு, தபாதுவாக டியராஜன் சிறுயகாள்கள் அல்லது விோழன் டியராஜன்கள் என்று அடழக்கப்படுகிைது.
டியராஜான்கள், யகாளின் அயத சுற்றுப்பாடதடேப் பின்பற்றி சூரிேடனச் சுற்றுகின்ைன. ஆனால்,
சுற்றுப்பாடதக்கு 60° முன்னாயலா அல்லது 60° பின்னாயலா அடவ சுற்றிவரும்.
 அண்டமயில், ெவாய் பல்கடல மற்றும் தபல்பாஸ்டில் அடமந்துள்ள குயின்ஸ் பல்கடலடேச் சார்ந்த
வானிேலாளர்கள் குழு, “2019 LD2” வால்மீடனப்யபான்று வால்தகாண்ை முதல் அறிேப்பட்ை விோழன்
டியராஜன் சிறுயகாள் என்படதக் கண்ைறிந்துள்ளது. இது முதன்முதலில் 2019 ஜூனில் NASAஆல்
நிதிேளிக்கப்பட்ை ATLAS அடமப்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. ஆனால், அப்யபாது அது சூரிேனுக்குப்
புைத்யத தசன்ைதால் அதடன சரிவர ஆராே இேலவில்டல.

4.இந்திே வானிடல ஆய்வுடமேத்தின் (IMD) கருத்துப்படி, ததன்யமற்குப்பருவமடழோனது ஓராண்டின்
எந்தக் காலக்கட்ைத்தில் நிகழ்கிைது?
அ. ஜூகல–ஆகஸ
் ட்
ஆ. ஜூன்–பசப்டம்பர் 
இ. பசப்டம்பர்–டிசம்பர்
ஈ. ஆகஸ
் ட்–நவம்பர்
 இந்திே வானிடல ஆய்வு டமேத்தின் அண்டமே அறிவிப்பின்படி, ததன்யமற்குப் பருவமடழோனது
யகரள கைற்கடரயில் மிகவும் சரிோன யநரத்தில் ததாைங்கியுள்ளது. ததன்யமற்குப் பருவமடழோனது
தபாதுவாக ஜூன்-தசப்ைம்பர் காலங்களில் தபாழிகிைது. யகரள மாநிலத்தில் உள்ள 14 மடழப்தபாழிவு
டமேங்களில் 60 சதவீதத்திற்கும் யமற்பட்ைடவ 2.5 மிமீ மடழப்தபாழிடவ அறிவித்தன. யமடலக்
காற்று மற்றும் தவளியேறும் நீண்ைஅடல கதிரிேக்க அளவுகள் ஆகிேடவ பருவமடழயின் பிை இரு
காரணிகளாகும். யமலும், நீண்ைகால சராசரி மடழப்தபாழிடவடே 102%ஆக IMD திருத்தியுள்ளது.

5.குறு,

சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான திருத்திேடமக்கப்பட்ை புதிே வடரேடைகளின்படி, ஒரு

நிறுவனத்டத ஒரு நடுத்தர நிறுவனமாக வடகப்படுத்துவதற்கான முதலீட்டு வரம்பு என்ன?
அ. ரூ.20 யகரடி

ஆ. ரூ.25 யகரடி

இ. ரூ.50 யகரடி 

ஈ. ரூ.75 யகரடி

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 நாட்டிலுள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்கான திருத்திேடமக்கப்பட்ை புதிே
வடரேடை மற்றும் அதற்கான தகுதிகள் ஆகிேடவ பற்றிே விதிமுடைகடள நடைமுடைப்படுத்தும்
வடகயில் குறு, சிறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்கான மத்திே அடமச்சகம் அரசிதழ் அறிவிப்பு
ஒன்டை தவளியிட்டுள்ளது. திருத்திேடமக்கப்பட்ை புது வடரேடைகளும் தகுதிகளும் 2020 ஜூடல
1 முதல் அமலுக்கு வரும்.
 இவ்வடரேடையின்படி, உற்பத்தி & யசடவத்துடைகளுக்கான குறு நிறுவனங்களின் வடரேடை 1
யகாடி ரூபாய் முதலீடு, 5 யகாடி ரூபாய் வர்த்தகம் என்று அதிகரிக்கப்பட்ைது. சிறு நிறுவனங்களுக்கான
வடரேடை `10 யகாடி முதலீடு, `50 யகாடி வர்த்தகம் என்று அதிகரிக்கப்பட்ைது. இயதயபால் நடுத்தர
நிறுவனங்களுக்கான வடரேடை `20 யகாடி முதலீடு, `100 யகாடி வர்த்தகம் என அதிகரிக்கப்பட்ைது.
இந்த வடரேடைடே யமலும் யமல்யநாக்கித் திருத்திேடமக்க மத்திே அரசு 2020 ஜூன் 1 அன்று
முடிதவடுத்தது. நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு தற்யபாது புதிே வடரேடையின்கீழ் `50 யகாடி முதலீடு,
`250 யகாடி வர்த்தகம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 யமலும், சிரமத்திலிருக்கும் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு `20,000 யகாடி ததாகுப்புத்திட்ைம்,
நிதிகளுக்கான நிதிேம்மூலம் `50,000 யகாடி பங்கு மூலதனம் அளிப்பு என்ை குறு, சிறு & நடுத்தர
நிறுவனங்களுக்கான மீதி இரு ததாகுப்புத்திட்ைங்கடள அமல்தசய்வதற்கான நடைமுடைகளுக்கும்
மத்திே அடமச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

6. AY2020-21’க்கு

அறிவிக்கப்பட்ை அண்டமே வருமானவரி விவர அறிக்டக (ITR) படிவங்கள், எந்த

வரம்புக்கு யமலான பண டவப்புபற்றிே தகவல்கடளச் யசகரிக்கிைது?
அ. ரூ.10 இலட்சம்
ஆ. ரூ.50 இலட்சம்
இ. ரூ.1 யகரடி 
ஈ. ரூ.2 யகரடி
 தனிநபர், ததாழில்முடை மற்றும் தபருநிறுவன வரி தசலுத்துயவாருக்கான மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY)
2020-21’க்கான வருமான வரி விவர அறிக்டக (ITR) படிவங்கடள மத்திே அரசு அறிவித்துள்ளது.
முதல்முடைோக இந்தப் படிவம், 1 யகாடிக்கும் அதிகமான பண டவப்பு, 2 இலட்சத்துக்கும் யமல் தசலவு
தசய்ேப்பட்ை தவளிநாட்டு பேணங்கள் மற்றும் 1 இலட்சத்துக்கு யமலான மின்சார தசலவுகள்பற்றிே
தகவல்கடள தனித்தனிோக யசகரிக்கிைது.
 வரி தசலுத்துயவார், ஜூன்.30 வடரயிலான நீட்டிக்கப்பட்ை காலத்திற்கு, வரி யசமிப்புக் கருவிகளில்
முதலீடு தசய்வதன் பலன்கடளப்தபைலாம் என்று முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ைது. வருமானத்டதத் தாக்கல்
தசய்வதற்கான காலக்தகடு ஜூடல.31 முதல் நவம்பர்.30 வடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

7.புதிதாக ததாைங்கப்பட்ை பிரதமர் ஸ்வநிதி திட்ைத்தின் பேனாளிகள் ோர்?
அ. MSME

ஆ. புலம்பப ர்ந்த பதரழிலரளர்கள்

இ. வீதிய ரர வி ரபரரிகள் 

ஈ. ஜவுளி பதரழில்கள்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 அண்டமயில், ‘PM SVANIDHI - Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi’ என்ை புதிே நுண்
கைன் வசதி திட்ைத்டத மத்திே அரசு அறிமுகப்படுத்திேது. வீதியோர விோபாரிகளுக்கு எளிடமோன
முடையில் கைன்கடள வழங்குவடத யநாக்கமாகக்தகாண்ை இத்திட்ைத்டத வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்
புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 2022 மார்ச் மாதம் வடர காலக்தகடுடவக்
தகாண்டுள்ள இந்தத் திட்ைம், 50 இலட்சத்திற்கும் யமற்பட்ை வீதி ஓர விோபாரிகளுக்கு பேன்தரும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. `10000 வடரயிலான நைப்பு மூலதனக் கைடன விோபாரிகள் தபைவிேலும்.
அது, ஓராண்டுக்குள் மாதத்தவடணகளில் திருப்பிச்தசலுத்தப்பை யவண்டும்.

8.

குறு, சிறு, நடுத்தரத் ததாழில் நிறுவனங்களுக்காக இந்திேப் பிரதமரால் ததாைங்கப்பட்ை ததாழில்நுட்ப

அடிப்படையிலான தளத்தின் தபேர் என்ன?
அ. சரம்பி ன்ஸ
் 
ஆ. ஜீ வன்
இ. நிர்பர்
ஈ. உத்ய ரக்
 ‘சாம்பிேன்ஸ்’ என்னும் ததாழில்நுட்பத்தளத்டத பிரதமர் யமாடி ததாைங்கிடவத்தார். உற்பத்தி மற்றும்
யதசிே வலிடமடே அதிகரிப்பதற்கான நவீன நடைமுடைகடளக்தகாண்ை இணக்கமான தசேலி
மற்றும் உருவாக்கத்துக்கு இது தளமாக விளங்கும்.
 குடை தீர்ப்பு, நிதி, மூலப்தபாருள், ததாழிலாளர்கள், ஒழுங்குமுடை அனுமதிகள் உள்ளிட்ை சிறு, குறு,
நடுத்தர நிறுவனங்களின் சிக்கல்களுக்கு, குறிப்பாக COVID-19 ததாற்ைால் ஏற்பட்டுள்ள சிரமமான
சூழ்நிடலக்குத் தீர்வுகாண்பது; புதிே வாய்ப்புகடளக் டகப்பற்ை அவர்களுக்கு உதவுதல்; மருத்துவ
உபகரணங்கள், PPE எனப்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள், முகக்கவசங்கள் யபான்ை துடணப்
தபாருள்கடள உற்பத்தி தசய்வது மற்றும் அவற்டை யதசிே, சர்வயதச சந்டதகளில் விநியோகிப்பது;
திைடமடே அடைோளம் கண்டு ஊக்குவித்தல்; அதாவது, தற்யபாடதே சூழ்நிடலயில் நிடலத்து
நிற்கக்கூடிே, யதசிே, சர்வயதச சாம்பிேன்களாக உருதவடுக்கக்கூடிே சிறு, குறு, நடுத்தரத் ததாழில்
நிறுவனங்களின் ஆற்ைடலக்கண்ைறிதல் ஆகிேடவ இந்தத்தளத்தின் விரிவான யநாக்கங்களாகும்.

9.மத்திே

அடமச்சரடவயில், குடைந்தபட்ச ஆதார விடலடே (MSP) மாற்றுமாறு பரிந்துடரத்த மத்திே

யவளாண் அடமச்சகத்தின் இடண அலுவலகம் எது?
் பசலவினங்கள் மற்றும் விகல ஆகண ம் 
அ. யவளரண
ஆ. மகலயனரபிஸ
் யதசி ப ிர் முன்னறிவிப்பு கம ம்
் கம கம ம்
இ. யதசி இ ற்கக யவளரண
ஈ. பருப்பு வகககள் யமம்பரட்டு இ க்குநரகம்
 யவளாண் தசலவினங்கள் மற்றும் விடலகளுக்கான ஆடணேம் என்பது யவளாண் மற்றும் உழவர்
நல அடமச்சகத்துைன் இடணக்கப்பட்ை ஓரலுவலகமாகும். யவளாண் தசலவினங்கள் மற்றும் விடலக
-ளுக்கான ஆடணேத்தின் பரிந்துடரயின் அடிப்படையில், நடுவணடமச்சரடவ குடைந்தபட்ச ஆதார
விடலடே நிர்ணயிக்கிைது.
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 அண்டமயில், தநல்லுக்கான குடைந்தபட்ச ஆதார விடலடே குவிண்ைால் ஒன்றுக்கு `53 அதிகரித்து
2020-21 பயிராண்டிற்கான குவிண்ைால் ஒன்றுக்கு `1,868 ஆக உேர்த்திேது. இது, பருப்பு வடககள்
மற்றும் வணிகப் பயிர்களுக்கான விடலகடளயும் உேர்த்திேது. இது, விவசாயிகளுக்கு, உற்பத்தி
தசலடவவிை 50-83% அதிக வருமானத்டத அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

10.மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் கைற்கடரகடள கைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் அதிதீவிர சூைாவளிப்
புேலாக தீவிரமடைந்துள்ள புேலின் தபேர் என்ன?
அ. உம்பன்
ஆ. நிசர்கர 
இ. ஹயரரல்ட்
ஈ. அமந்தர
 இந்திே வானிடல ஆய்வு டமேத்தின் ஓர் அண்டமே அறிவிப்பின்படி, அரபிக்கைலில் உருவாகியுள்ள
‘நிசர்கா’ எனப் தபேரிைப்பட்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிடலோடனது அதிதீவிர சூைாவளிப்
புேலாக தீவிரமடைந்துள்ளது. இது, இராய்காட் மாவட்ைத்திற்கும் ைாமனுக்கும் இடையிலான வைக்கு
மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் வழிோக கடரடேக் கைக்கும். இந்தப்புேல் கடரடேக் கைக்கும்யபாது,
காற்றின் யவகம் 90-105 கி.மீ/மணி என்ை யவகத்தில் இருக்கும். முன்னதாக, ‘உம்பன்’ சூைாவளி
யமற்கு வங்க மாநிலத்டதத் தாக்கி கடுடமோன யசதங்கடள ஏற்படுத்திேது குறிப்பிைத்தக்கது.
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1.அண்மையில் ஜூன் 2 அன்று அதன் ைாநில நாமைக் க

ாண்டாடிய ைாநிலம் எது?

அ. சத்தீ ஸ
் கர்
ஆ. ததலுங்கரனர 
் ட்
இ. உத்தரகண
் ட்
ஈ. ஜரர்க்கண
 அண்மையில் ஜூன் 2 அன்று கதலுங் ானா ைாநிலம் தனது ைாநில நாமைக் க ாண்டாடியது. 2014ஆம்
ஆண்டில், ஆந்திர ைாநில ைறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்கீழ் இந்தியாவின் 29ஆவது ைாநிலைா கதலுங் ானா
ஆந்திர பிரததச ைாநிலத்திலிருந்து பிரித்து உருவாக் ப்பட்டது. கதலுங் ானா ைாநிலத்தின் தமலந ரம்
மைதராபாத் ஆகும். அதன் ைக் ள்கதாம சுைார் 3.5 த ாடியா உள்ைது.

2.

PLI, SPECS ைற்றும் EMC 2.0 என்ற திட்டங் மை அறிமு ப்படுத்திய ைத்திய அமைச்ச ம் எது?

அ. பரதுகரப்பு அமைச்சகை்
ஆ. குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகை்
இ. ைின்னணு ைற்றுை் தகவல் ததரழில்நுட்ப அமைச்சகை் 
் மை ைற்றுை் உழவர் நல அமைச்சகை்
ஈ. வவளரண
 நாட்டில் மின்னணுப் கபாருட் ளின் உற்பத்திமய அதி ரிப்பதற் ா ைத்திய மின்னணு ைற்றும் த வல்
கதாழில்நுட்பத்துமற அமைச்சர் இரவிசங் ர் பிரசாத் மூன்று முக்கிய திட்டங் மைத் கதாடங்கினார்.
 இதில், உற்பத்தி கதாடர்பான ஊக்குவிப்புத்திட்டம் (PLI) கபரிய அைவிலான மின்னணுப் கபாருட் ளின்
உற்பத்திமய தநாக் ைா க்க ாண்டுள்ைது. தபரைவிலான மின்னுற்பத்தி மின்னணு உப ரணங் ள்
குமற

டத்தி ள் தயாரிப்பமத ஊக்குவிப்பது (SPECS) ைற்றும் திருத்தியமைக் ப்பட்ட மின்னணு

உற்பத்தித் கதாகுப்பு (EMC 2.0) திட்டம் ஆகிய பிற இரு திட்டங் ளும் கதாடங் ப்பட்டன. இது, 2025ஆம்
ஆண்டைவில் `10 இலட்சம் த ாடி ைதிப்புள்ை மின்னணு பா ங் ள் உற்பத்தி கசய்வமத தநாக் ைா க்
க ாண்டுள்ைது.

3.எதபாலா மவரஸ் தநாய்த்கதாற்றின் 11ஆவது பரவமல அறிவித்துள்ை நாடு எது?
அ. கரங்வகர ைக்களரட்சி குடியரசு 
ஆ. மநஜீ ரியர
் டர
இ. ருவரண
் டர
ஈ. உகரண
 அண்மையில் எதபாலா மவரஸ் தநாய்த்கதாற்றின் புதிய பாதிப்மபக்

ண்டறிந்துள்ைதா

ாங்த ா

ைக் ைாட்சி குடியரசின் அரசாங் ம் அறிவித்தது. டந்த 1976ஆம் ஆண்டில், இந்த மவரஸ் முதன்முதலில்
அந்நாட்டில் ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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இந்த மவரஸ் கதாற்று

பாதித்துள்ைது. தற்தபாது இந்த தநாய்த்கதாற்று எக்குவதடார் ைா ாணத்தில் பரவி வருகிறது. உல
சு ாதார அமைப்பும் (WHO) இந்தநாய்குறித்து அறிவித்துள்ைது.

4.பதத இயக்

த்தின்கீழ், COVID-19 கதாற்றுதநாய்குறித்த விழிப்புணர்மவ பரப்புவதற் ா , ஒரு ைாத ால

நீளும் பரப்புமரமயத் கதாடங்கியுள்ை ைாநிலம் எது?
அ. இரரஜஸ
் தரன்
ஆ. பஞ்சரப் 
இ. ஒடிசர
் ட்
ஈ. ஜரர்க்கண
 COVID-19 மவரஸ் பரவமலக் ட்டுப்படுத்துவதற் ா , ‘பதத இயக் ம்’ என்னும் கபயரில் டந்த ஏப்ரல்
ைாதத்தில், பஞ்சாப் ைாநிலம், ஒரு நடவடிக்ம மயத் கதாடங்கியது. அண்மையில், பஞ்சாப் ைாநில
முதலமைச்சர் அைரீந்தர் சிங், பதத இயக் த்தின்கீழ், COVID-19 கதாற்றுதநாய் குறித்த விழிப்புணர்மவ
பரப்புவதற் ா

ஒருைாத

ாலம் நீளும் ஒரு பரப்புமரமயத் கதாடங்கினார். இந்தப் பரப்புமர, முன் ை

கதாழிலாைர் மை ைட்டுைல்லாைல் ைாநிலத்தில் உள்ை அமனவருக்குைா தற்தபாது விரிவுபடுத்துப்பட்
-டுள்ைது. ைாநிலம் முழுவதும் பல்தவறு விழிப்புணர்வு நி ழ்ச்சி ள் நடத்தப்படவுள்ைன.

5.கபருமைமிகு இராஜீவ்

ாந்தி த ல் ரத்னா விருதுக்கு ைாக்கி இந்தியாவால் பரிந்துமரக் ப்பட்ட வீரர்

/ வீராங் மன யார்?
அ. வந்தனர கட்டரரியர
ஆ. வைரனிகர
இ. இரரணி இரரை்பரல் 
ஈ. லரல்தரை்சியரைி
 இந்திய கபண் ள் ைாக்கி அணியின் தமலவி இராணி இராம்பால், இராஜீவ்

ாந்தி த ல் இரத்னா

விருதுக்கு ைாக்கி இந்தியா அமைப்பால் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைார். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டிக்கு
இந்திய கபண் ள் அணி தகுதிகபறுவதற்கு இராணி இராம்பால் முக்கியப்பங்குவகித்தார். 2016ஆம்
ஆண்டில் ‘அர்ஜூனா’ விருதும் 2020ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதும் கவன்ற இராணி இராம்பால்,
தற்தபாது இராஜீவ்

ாந்தி த ல் இரத்னா விருதுக்குப் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைார். இதுதவிர வந்தனா,

தைானி ா, ைர்ைன்பிரீத் சிங் ஆகிதயார் அர்ஜூனா விருதுக்குப் பரிந்துமரக் ப்பட்டுள்ைனர்.

6.உடற்

ல்வி ஆசிரியர் ள் ைற்றும் சமுதாயப் பயிற்சியாைர் ளுக்கு பயிற்சியளிப்பதற் ா

விமையாட்டு

அமைச்ச ம் கதாடங்கியுள்ை முன்கனடுப்பின் கபயர் என்ன?
அ. பரரத் பயிற்சியரளர் வைை்பரட்டுத் திட்டை்
ஆ. வகவலர இந்தியர சமுதரயப் பயிற்சியரளர் வைை்பரட்டுத் திட்டை் 
இ. வகவலர இந்தியர விமளயரட்டு வைை்பரட்டுத் திட்டை்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ஈ. வதசிய விமளயரட்டுத் திட்டை்
 ைத்திய இமைதயார் விவ ாரங் ள் ைற்றும் விமையாட்டு அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, சமீபத்தில், 25 நாள்
நீளும் த தலா இந்தியா சமுதாயப் பயிற்சியாைர் தைம்பாட்டுத் திட்டத்மத கதாடங்கிமவத்தார். இந்தியா
முழுவதும் சுைார் 15,000 உடற் ல்வி ஆசிரியர் ள் ைற்றும் சமுதாயப் பயிற்சியாைர் ளுக்கு பயிற்சி
அளிப்பமத இந்தத் திட்டம் தநாக் ைா க் க ாண்டுள்ைது. இந்தத் திட்டத்மத இந்தியாவின் அமனத்துப்
பள்ளி ளிலும் கசயல்படுத்த, விமையாட்டு அமைச்ச ம் ைனிதவை அமைச்ச த்துடன் கூட்டிமணயும்.

7.கிசான்

டனட்மடமய (KCC) எவ்வம விவசாயி ளுக்கு வழங்குவதற் ான முன்கனடுப்மப ைத்திய

அரசு கதாடங்கியுள்ைது?
் மணயரளர்கள் 
அ. பரல் பண
் மணயரளர்கள்
ஆ. வகரழிப்பண
இ. வதரட்டக்கமல விவசரயிகள்
் மணயரளர்கள்
ஈ. ைீ ன்பண
 பால் பண்மணயாைர் ளுக்கு உதவுவதற் ா

கிசான்

டனட்மட (KCC) இயக் த்மத ைத்திய அரசு

கதாடங்கியுள்ைது. பால் கதாழிற்சங் ங் ள் ைற்றும் பால் உற்பத்திகசய்யும் நிறுவனங் மைச் சார்ந்த
சுைார் 1.5 த ாடி பால் பண்மணயாைர் ளுக்கு கிசான்

டனட்மடமய அரசு வழங் வுள்ைது. இது,

எதிர்வரும் ஜூமல.31ஆம் தததிக்கு முன்னதா , அடுத்த இரண்டு ைாதங் ளுக்குள் விவசாயி ளுக்கு
கிசான் டனட்மடமய வழங் முற்படுகிறது. கிசான் டனட்மடமய வழங்குவதற் ான இந்தச் சிறப்பு
இயக் ைானது, பிரதைரின் ஆத்ை நிர்பார் பாரத் கதாகுப்பின் ஒருபகுதியா உள்ைது.

8.ஐக்கியப் தபரரசுக்

ான (UK) இந்தியாவின் அடுத்த உயராமணயரா நியமிக் ப்பட்டுள்ைவர் யார்?

அ. கரயத்ரி I. குைரர் 
ஆ. ருச்சி கன்ஷ்யை்
இ. விமன குைரர்
ஈ. அவலரக் குைரர் சின்கர
 மூத்த தூதரான

ாயத்ரி I. குைார் ஐக்கிய தபரரசுக் ான இந்தியாவின் அடுத்த உயராமணயரா

நியமிக் ப்பட்டுள்ைார். டந்த 1986ஆம் ஆண்டுத்கதாகுதிமயச்சார்ந்த இந்திய கவளியுறவு தசமவ (IFS)
அதி ாரியான அவர், தற்தபாது கபல்ஜியம், இலக்சம்பர்க் ைற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துக் ான இந்திய
தூதரா பணியாற்றிவருகிறார். ஓய்வுகபற்ற ருச்சி ன்ஷ்யத்திற்கு பதிலா

ாயத்ரி I. குைார் நியைனம்

கசய்யப்பட்டுள்ைார். தனது 30 ஆண்டு ால கதாழில்முமற வாழ்க்ம யில் பாரிஸ், ாத்ைந்து, லிஸ்பன்
ைற்றும் கஜனீவா உள்ளிட்ட பல்தவறு நாடு ளின் இந்திய தூதரா அவர் பணியாற்றியுள்ைார்.

9.கதாடர்பறிதமல

எளிதாக்குவதற் ா , முடி திருத்த ம் / அழகு நிமலயங் ள் தபான்ற தசமவ மைப்

கபறுவதற்கு ஆதார் அட்மடமய ட்டாயைாக்கியுள்ை ைாநில அரசு எது?
அ. தைிழ்நரடு 

ஆ. வகரளர

இ. ஆந்திர பிரவதசை்

ஈ. ததலுங்கரனர

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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 தமிழ்நாட்டில் உள்ை முடி திருத்த ங் ள், அழகு நிமலயங் ளுக்கு கசல்தவார் ஆதார் அட்மடமய
அவசியம் க ாண்டு கசல்லதவண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது. வாடிக்ம யாைரின்
கபயர், மு வரி, அமலதபசி எண், ஆதார் விவரங் மைப் பதிதவட்டில் குறித்துக்க ாள்ைதவண்டும் என
அழகு நிமலய உரிமையாைர் ளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுமர வழங்கியுள்ைது. COVID-19 தடுப்பு
நடவடிக்ம யின் ஒரு பகுதியா

இது கசய்யப்படுவதா

தமிழ்நாடு அரசு கதரிவித்துள்ைது. தைலும்,

கதாடர்பு தடைறிதமலயும் (contact-tracing) இது எளிதாக்கும்.

10.ஐம்பத்மதந்து

தயாரிப்பு ளின் கபாது க ாள்முதலின்தபாது, உள்நாட்டு தயாரிப்பு மை க ாள்முதல்

கசய்வதற் ான வரம்மப அண்மையில் நிர்ணயித்த ைத்திய அமைச்ச ம் எது?
அ. இரசரயனங்கள் ைற்றுை் உரங்கள் அமைச்சகை் 
ஆ. வணிகை் ைற்றுை் ததரழிற்துமற அமைச்சகை்
இ. குறு, சிறு ைற்றுை் நடுத்தரத் ததரழிலகங்களின் அமைச்சகை்
் ைற்றுை் உழவர்நல அமைச்சகை்
ஈ. வவளரண
 கதாழில் ைற்றும் உள்நாட்டு வர்த்த

ஊக்குவிப்புத்துமற சமீபத்தில் கபாது க ாள்முதல் (இந்தியாவில்

தயாரிப்தபாம் திட்டத்துக்கு முன்னுரிமை) உத்தரவு, 2017’ஐ ைாற்றியமைத்தது. வருைானத்மதயும்,
தவமலவாய்ப்மபயும் அதி ரிப்பமதக்

ருத்தில்க ாண்டு, இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் திட்டத்மத

ஊக்குவிக் வும், உற்பத்திப்கபாருள் ள் தயாரிப்பு, தசமவ ள் ைற்றும் பணி ளுக்கு ஊக் ைளிக் வும்
இந்நடவடிக்ம எடுக் ப்பட்டது.
 இரசாயனங் ள், கபட்தரா இரசாயனங் ள், பூச்சிைருந்து ள், சாயப்கபாருள் ள் என 55 பல்தவறு
விதைான கபாருள் ள் இனங் ாணப்பட்டுள்ைன. இந்த இரசாயனங் ள் & கபட்தரா இரசாயனங் ளில்
குமறந்தபட்ச உள்ைடக் ம், துமறயால் வமரயறுக் ப்பட்டுள்ைது. கதாடக் நிமலயா , 2020-21ஆம்
ஆண்டுக்கு உள்ைடக்

விகிதம் 60 சதவீதைா

வமரயறுக் ப்பட்டது. அதன்பின்னர் 2021-2023ஆம்

ஆண்டு ளுக்கு 70%ஆ வும், 2023-2025ஆம் ஆண்டு ளுக்கு 80%ஆ வும் அதி ரிக் ப்பட்டுள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

4

விண்மீன்.காம்

2020

ஜூன்

11

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.வேளாண் அமைச்சகத்தின் 2ஆேது முன்கூட்டிய ைதிப்பீட்டின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டில் வ

ாட்டக்கமைப்

பயிர்களின் உற்பத்தி ைதிப்பீடு என்ன?
அ. 270.48 மில்லியன் டன்
ஆ. 290.48 மில்லியன் டன்
இ. 300.48 மில்லியன் டன்
ஈ. 320.48 மில்லியன் டன் 
 2019-20ஆம் ஆண்டு காைகட்டத்திற்கான மைாத்

வ ாட்டக்கமைப்பயிர்களின் உற்பத்தியின் 2ஆேது

முன்கூட்டிய ைதிப்பீடுகமள வேளாண் அமைச்சகம் மேளியிட்டுள்ளது. ைதிப்பீட்டின்படி, இந் ஆண்டில்
வ ாட்டக்கமைப் பயிர்களின் மைாத் உற்பத்தி 320.48 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும். இது, கடந்
ஆண்மடவிட 3.13% அதிகைாகும்.
 2018-19ஆம் ஆண்டில் 97.97 மில்லியன் டன்களாக இருந்

பழங்கள் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடும்வபாது,

2019-20ஆம் ஆண்டில் அது 99.07 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 201819ஆம் ஆண்டில் 183.17 மில்லியன் டன்களாக இருந் காய்கறிகள் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடும்வபாது, 201920ஆம் ஆண்டில் அது 191.77 மில்லியன் டன்களாக இருக்கும் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2.

“Building India for a New World: Lives, livelihood, growth” என்ற

மைப்பில்

னது 125ஆேது ஆண்டு

அைர்மே மகாண்டாடிய சங்கம் எது?
அ. இந்திய ததொழிற்துறற கூட்டறமப்பு (CII) 
ஆ. இந்திய வொ்த்தக & ததொழில்துறற அறறகள் கூட்டறமப்பு (FICCI)
இ. ததசிய தமன்தபொருள் & தசறவ நிறுவனங்கள் சங்கம் (NASSCOM)
ஈ. இந்திய பட்டயக் கணக்கொளொ்கள் நிறுவனம் (ICAI)
 இந்தியப் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி அேர்கள், இந்திய ம ாழில் கூட்டமைப்பின் 125ஆேது ேருடாந்திர
அைர்வில் ம ாடக்கவுமரயாற்றினார். “ஒரு புதிய உைகிற்கான இந்தியாமே உருோக்கு ல்: ோழ்வு,
ோழ்ோ ாரம், ேளர்ச்சி” என்பது நடப்பாண்டு (2020) ைாநாட்டின் கருப்மபாருளாகும். “Getting Growth
Back” என்ற மைப்பில் இந் ைாநாட்டில் பிர ை அமைச்சர் உமரயாற்றினார்.
 125 ஆண்டுகமள நிமறவுமசய்மைக்காக ம ாழிைமைப்மப ோழ்த்திய அேர், சுயசார்பு இந்தியாமே
உருோக்குே ற்கு வநாக்கம், அமனேமரயும் உட்படுத்து ல், மு லீடு, கட்டமைப்பு, புதுமையான
கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளிட்ட ஐந்து விஷயங்கள் முக்கியைானது என்றார்.

3.எல் சால்ேடார் ைற்றும் குோத்

ைாைாமே ாக்கிய மேப்பைண்டைச் சூறாேளியின் மபயர் என்ன?

அ. உம்பன்

ஆ. நிசொ்கொ

இ. ஹத ொல்ட்

் டொ 
ஈ. அமண
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 ைத்திய அமைரிக்க நாடுகளான எல் சால்ேடார் ைட்டும் குோத் ைாைாமே, ‘அைண்டா’ என்ற மேப்ப
ைண்டைச்சூறாேளி ாக்கியது. இவ்மேப்பைண்டைச்சூறாேளியின் காரணைாக மபய் கனைமழயால்
பல்வேறு ைக்கள் இறந்தும் காணாைலும் வபாயுள்ளனர். இந் ச் சூறாேளி, இருநாடுகளிலும் மபருத்
அளவிைான வச த்ம ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீடுகள் வச ைமடந் ம அடுத்து, ைக்கள் ங்குே ற்கான
ற்காலிக ங்குமிடங்கமள அந்நாடுகள் அமைத்துத் ந்துள்ளன.

4.இந்தியாவில்

வேளாண் ம ாழில்நுட்ப துளிர் நிறுேனங்களுக்கான திட்டத்ம

ம ாடங்கவுள்ள ாக

அறிவித்துள்ள ம ாழில்நுட்ப நிறுேனம் எது?
அ. அதமசொன்
ஆ. தபஸ
் புக்
இ. கூகிள்
ஈ. றமக்த ொசொப்ட் 
 “Microsoft for Agritech Startups” என்ற மபயரில் ஒரு திட்டத்ம

ம ாடங்குே ாக மைக்வராசாப்ட்

அறிவித்துள்ளது. வேளாண்மையில் ைாற்றத்திற்கு உறுதியளிக்கும் துளிர் நிறுேனங்களில் இந் த்
திட்டம்

னது கேனத்ம

மசலுத்துகிறது. ம ாழிைகஞ்சார்ந்

தீர்வுகமள உருோக்கு ல், ஆழைான

ம ாழில்நுட்பம் ைற்றும் சந்ம களுக்கான அணுகல் ஆகியேற்றில் துளிர் நிறுேனங்களுக்கு உ ே
இத்திட்டம் முற்படுகிறது. ம ரிவு மசய்யப்பட்ட துளிர் நிறுேனங்கள் (start-ups) , ‘Azure FarmBeats’கான
அணுகமைப்மபறைாம். இது, அஸூர் சந்ம யில் கிமடக்கப்மபறுகிறது.

5. STIP 2020 என்பது எந்

த்துமறயுடன் ம ாடர்புமடய திட்டைாகும்?

் றம
அ. தவளொண
ஆ. அறிவியல் & ததொழில்நுட்பம் 
இ. நீ டித்த வளொ்ச்சி இலக்குகள்
ஈ. மின்னணுப் தபொருட்கள் உற்பத்தி
 புதிய அறிவியல் ம ாழில்நுட்பம், புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் குறித்

(STIP 2020) மகாள்மகமய

ேகுப்ப ற்காக பரேைாக்கப்பட்ட, கீழிலிருந்து வைல் ேமரயிைான அமனேமரயும் உள்ளடக்கிய ேழி
முமற ஒன்மற ைத்திய அரசின் மு ன்மை அறிவியல் ஆவைாசகர் அலுேைகமும், ைத்திய அறிவியல்
ம ாழில்நுட்பத்துமறயும் இமணந்து ம ாடங்கியுள்ளன. இது, நாட்டின் ஐந் ாேது அறிவியல் ைற்றும்
ம ாழில்நுட்பக் மகாள்மகயாகும்.

6.கூகிள்

நிறுேனத்தின் முன்னாள்

மைமை நிதியியல் அதிகாரியான வபட்ரிக் பிச்மசட், எந் த்

ம ாழில்நுட்ப நிறுேனத்தின் ோரியத் மைேராக நியமிக்கப்பட்டார்?
அ. அதமசொன்

ஆ. ஆப்பிள்

இ. தபஸ
் புக்

ஈ. டுவிட்டொ் 
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 அண்மையில், கூகிளின் முன்னாள் மைமை நிதியியல் அதிகாரியான வபட்ரிக் பிச்மசட்மட டுவிட்டர்
அ ன் ோரியத்தின் அடுத்

மைேராக நியமித்து அறிவிப்பு மசய் து. டுவிட்டர் நிறுேன ேரைாற்றில்

மேளிநாட்டேர் ஒருேர் அ ன் ோரியத்திற்கு மைமை ாங்குேது இதுவே மு ல்முமறயாகும்.
 வபட்ரிக் பிச்மசட், டுவிட்டரின் முன்னணி சுயாதீன இயக்குநராக, கடந் 2018ஆம் ஆண்டின் இறுதியில்
இருந்து பணியாற்றிேருகிறார். இயக்குநர்கமள

மைேராக பணியைர்ந்து ேழிநடத்துேதில், ஓமிட்

வகார்மடஸ் ானிக்கு பதிைாக அேர் நியமிக்கப்படவுள்ளார்.

7.உைக மிதிேண்டி நாள் மகாண்டாடப்படும் வ

தி எது?

அ. ஜூன் 2
ஆ. ஜூன் 3 
இ. ஜூன் 4
ஈ. ஜூன் 5
 ஜூன்.3ஆம் வ திமய உைக மிதிேண்டி நாளாக ஐ.நா மபாது அமே அறிவித்துள்ளது. நீடித் ேளர்ச்சி
ைற்றும் உடல்நைத்ம வைம்படுத்துே ற்கான ஒருேழியாக, மிதிேண்டிப் பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்க
ஐ.நா அ ன் இமண அமைப்புகமள ஊக்குவிக்கிறது. வ சிய ைற்றும் உள்ளூர் ைட்டத்தில் மிதிேண்டிப்
வபரணிகமள ஏற்பாடு மசய்ே ற்கும், சமூகத்தில் மிதிேண்டி ஓட்டு ல் கைாசாரத்ம ேளர்ப்ப ற்கும்
இந்நாள் பல்வேறு முன்மனடுப்புகளுக்கு அமழப்பு விடுக்கிறது.

8.திமரப்பட

ஊடக அமைப்புகமளப் பகுப்பாய்வு மசய் ல் /மூடு ல்/ இமணத் ல் ம ாடர்பான நிபுணர்

குழுவின் மைேர் யார்?
அ. பிமல் ஜூல்கொ 
ஆ. இ ொகுல் றவல்
இ. ஷியொமொ பி சொத்
ஈ. நொகொப ணொ
 ைத்திய

கேல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் திமரப்பட ஊடக அமைப்புகமளப்

பகுப்பாய்வு மசய் ல் / மூடு ல் / இமணத் ல் ைற்றும் இந் அமைச்சகத்தின்கீழ் மசயல்படும் ன்னாட்சி
அமைப்புகள்பற்றிய பரிசீைமன ஆகியேற்றுக்கான நிபுணர் குழுக்கள்,

ங்களது அறிக்மககமள

ைத்திய கேல் ஒலிபரப்பு அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜேவடகரிடம் சைர்ப்பித் ன. அறிக்மககமள சைர்ப்பிக்கும்
நிகழ்வின்வபாது இக்குழுக்களின் மைேர் பிைல் ஜுல்கா உடனிருந் ார்.
 வ சிய திமரப்பட ேளர்ச்சிக்கழகம், திமரத்துமறப்பிரிவு, ம ாமைக்காட்சிக்கல்வி அமைப்பு, திமரப்பட
விழாக்கள் இயக்குநரகம், இந்திய வ சிய திமரப்பட ஆேணத்ம ாகுப்பமைப்புவபான்ற அமைப்புகளின்
வைம்பாட்டுக்காக ேமரயறுக்கப்பட்ட ேளர்ச்சிப்பாம கமள இக்குழுக்கள் பரிந்துமர மசய்துள்ளன.
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ாமிவயாபதி ைருந் க ஆய்ேகம்

(HPL) அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ. மும்றப
ஆ. புது தில்லி
இ. கொசியொபொத் 
் டிகொ்
ஈ. சண
 இந்திய ைருத்துேம், வ

ாமிவயாபதிக்கான ைருந் க ஆமணயத்ம (PCIM ைற்றும் H) ைத்திய AYUSH

அமைச்சகத்தின் துமண அலுேைகைாக அமைக்க ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.
காசியபாத்தில், 1975’இல் அமைக்கப்பட்ட இரு ைத்திய ஆய்ேகங்களான இந்திய ைருத்துேத்துக்கான
ைருந் க ஆய்ேகம் (PLIM) ைற்றும் வ

ாமிவயாபதி ைருந் க ஆய்ேகம் (HPL) ஆகியேற்மற PCIM &

H’உடன் இமணப்ப ன்மூைம் இது உருோக்கப்படும். கடந் 2010ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட PCIM &
H என்பது AYUSH அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ன்னாட்சி மபற்ற அமைப்பாகும்.

10.இந்தியாவின்

எந்

முக்கிய துமறமுகத்துக்கு சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம் என ைறுமபயரிட

ைத்திய அமைச்சரமே ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது?
் ட்லொ துறறமுகம்
அ. கண
ஆ. தசன்றன துறறமுகம்
இ. தகொச்சின் துறறமுகம்
ஈ. தகொல்கத்தொ துறறமுகம் 
 மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் மபயமர சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம் எனப் மபயர்ைாற்றம் மசய்ய
ைத்திய அமைச்சரமேக் கூட்டத்தில் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. மகால்கத் ா துமறமுகப் மபாறுப்புக்
கழகத்தின் ோரியக்குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில், மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் மபயமர, சிறந்
நீதிபதி, கல்வியாளர், சிந் மனயாளர் ைற்றும் ைக்கள்

மைேர் எனப் பன்முகத் திறமைமகாண்ட

வைம யான சியாை பிரசாத் முகர்ஜியின் மபயரில், சியாை பிரசாத் முகர்ஜி துமறமுகம், மகால்கத் ா
எனப் மபயர்ைாற்றம் மசய்யத் தீர்ைானம் நிமறவேற்றப்பட்டது.
 2020 ஜனேரி 12 அன்று நமடமபற்ற மகால்கத் ா துமறமுகத்தின் நூற்று ஐம்ப ாேது ஆண்டு விழா
ம ாடக்க நிகழ்ச்சியின்வபாது, வைற்கு ேங்க ைாநிை ைக்களின் உணர்வுகமளக் கருத்தில்மகாண்டு,
வைற்கு ேங்கத்தின் சிறந் ைகன்களில் ஒருேரும், வ சிய ஒருமைப்பாட்டின் முன்னணி மைேரும்,
ேங்கத்தின் ேளர்ச்சிமய கனோகக் கண்டேரும் , ம ாழில்ையத்ம ஊக்குவித் ேரும், ஒவர வ சம்
ஒவர சட்டம் என்பம த் தீவிரைாக ஆ ரித் ேருைான Dr. சியாை பிரசாத் முகர்ஜியின் மபயர், மகால்கத் ா
துமறமுகத்துக்கு சூட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மகால்கத் ா துமறமுகைானது நாட்டின் மு ல்
மு ன்மை துமறமுகைாகவும், நாட்டின் ஒவர ைரு நிைத் துமறமுகைாகவும் அமைந்துள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம் நிறைவவற்ைப்பட்ட ஆண்டு எது?
அ. 1952
ஆ. 1955 
இ. 1972
ஈ. 1985
 உழவர்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் வவளாண் துறைறய ஒரு புதிய பரிமாணத்துக்கு பகாண்டுபசல்லும்
வ ாக்கில், மத்திய அறமச்சரறவ அண்றமயில் அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம், 1955’ஐ திருத்தியது.
இத்திருத்தம்மூலம் தானியங்கள், பருப்பு வறககள், எண்பணய் வித்துக்கள், சறமயல் எண்பணய்கள்,
பவங்காயம் மற்றும் உருறளக்கிழங்கு வபான்ை பபாருட்கள், அத்தியாவசிய பபாருட்களின் பட்டியலில்
இருந்து நீக்கப்படுகிைது.
 இதனால், தனியார் துறை / அந்நிய வ ரடி முதலீடுகறள வவளாண் துறையில் பகாண்டுவரவியலும்.
மாநிலங்களுக்கு உள்வளயும் பவளிவயயும் தறடயற்ை வர்த்தகத்றத ஊக்குவிப்பதற்கும் பமாத்த
விற்பறனயாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான ஒரு சிைந்த களத்றத வழங்குவதற்குமாக இரு
அரசாறணகளுக்கும் அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

2.சுற்றுச்சூழல்

துறையில் ஒத்துறழப்பு பதாடர்பாக இந்தியாவிற்கும் எந்த

ாட்டிற்கும் இறடயிலான

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அறமச்சரறவ அண்றமயில் ஒப்புதல் அளித்தது?
அ. நியூசிலாந்து
ஆ. பூடான் 
இ. ஜப்பான்
ஈ. பின்லாந்து
 சுற்றுச்சூழல் துறையில் ஒத்துறழப்பு ல்குதல் பதாடர்பாக இந்தியாவுக்கும் பூடானுக்கும் இறடயிலான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் றகபயாப்பமிடுவதற்கு பிரதமர் தறலறமயிலான மத்திய அறமச்சரறவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ஒவ்பவாரு ாட்டிலும் பபாருந்தக்கூடிய சட்டவிதிகறள
கணக்கில்பகாள்வதன்மூலம் வளி, கழிவு, வவதி வமலாண்றம, காலநிறல மாற்ைம் மற்றும் இயற்றக
வளங்கறள நிர்வகித்தல் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் துறைகளில் இவ்விரண்டு

ாடுகளும்

ஒன்றிறணந்து பசயல்படும்.

3. SWADES என்ை புதிய முன்பனடுப்பின் வ

ாக்கம் என்ன?

அ. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
ஆ. வேலலோய்ப்பு உருோக்கம் 
இ. பாதுகாப்புசாா் ககாள்முதல்
ஈ. உழோ் நலன்
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 திைன் வமம்பாடு மற்றும் பதாழில்முறனவு அறமச்சகம், உள் ாட்டு வான் வபாக்குவரத்து அறமச்சகம்
மற்றும் பவளியுைவு அறமச்சகம் ஆகியறவ இறணந்து, ‘SWADES’ என்ை புதியபதாரு முன்பனடுப்றப
பதாடங்கியுள்ளன. Skilled Workers Arrival Database for Employment Support என்பதன் சுருக்கந்தான்
SWADES. பல இந்திய குடிமக்கள் வந்வத பாரத் திட்டத்தின்கீழ் இந்தியாவுக்வக திரும்பிவருவதால்,
இந்தத்திட்டம் தகுதிவாய்ந்த பர்களின் திைன்கறள அறிவறத வ ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.


ாட்டில் பபாருத்தமான வவறலவாய்ப்பிறன அவர்களுக்கு பபற்றுத்தருதற்காக இந்தியாவில் உள்ள
பல்வவறு நிறுவனங்களுடன் வசகரிக்கப்பட்ட இந்தத் தகவல்கள் பகிரப்படும்.

4.பின்லாந்துக்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ. ோணி இராே்
ஆ. ரேீஷ் குமாா் 
இ. காயத்ாி I. குமாா்
ஈ. ேிலன குமாா்
 மத்திய பவளியுைவு அறமச்சகத்தின் முன்னாள் பசய்தித்பதாடர்பாளர் ரவீஷ் குமார், பின்லாந்துக்கான
இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய பவளியுைவுப்பணியின் (IFS) 1995ஆம் ஆண்டு பிரிவு
அதிகாரியான ரவீஷ் குமார், மத்திய பவளியுைவு அறமச்சத்தின் பசய்தித்பதாடர்பாளராக கடந்த 2017ஆம்
ஆண்டு முதல் டப்பாண்டு ஏப்ரல் மாதம் வறர பணியாற்றினார். தற்வபாது பணியில் உள்ள வாணி
இராவுக்குப் பதிலாக பின்லாந்துக்கான இந்திய தூதராக ரவீஷ் குமார் நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார்.

5. 156

பீரங்கிகள் பசய்வதற்காக மத்திய பாதுகாப்பு அறமச்சகத்திடமிருந்து `1,094 வகாடி மதிப்பிலான

பணிப்றபப் பபற்றுள்ள அறமப்பு எது?
அ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு அலமப்பு
ஆ. ஆயுதத்கதாழிற்சாலல ோாியம் 
இ. ஹிந்துஸ
் தான் ஏவராநாட்டிகல் நிறுேனம்
ஈ. பாரத் மின்னணு நிறுேனம்
 இந்திய இராணுவத்தின் தறரப்பறடக்கு உள் ாட்டிவலவய உற்பத்தி பசய்யப்படும் 156 பிஎம்பி 2/2 K
இரக டாங்கிகறள பாதுகாப்புத்துறை தருவிக்கிைது. இதற்கான பணிப்றப ஆயுதத்பதாழிற்சாறல
வாரியம் (Infantry Combat Vehicles) பாதுகாப்புத்துறையிடம் பபற்றுள்ளது. உள் ாட்டிவலவய உற்பத்தி
பசய் (Make in India) என்ை திட்டத்துக்கு ஊக்கமளிக்கும் வறகயில் இந்த வணிகம்

றடபபறுகிைது.

பதலுங்கானா மாநிலம் வமடக்கில் அறமந்துள்ள ஆயுத உற்பத்தி ஆறலயில் இந்தப் பீரங்கிகள் `1,094
வகாடி மதிப்பில் தயாரிக்கப்படும். இந்திய ராணுவத்தில் அதி வீன வசதிகளுடன் இறவ இடம்பபறும்.
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டப்பாண்டு (2020) காமன்பவல்த் சிறுகறத பரிசின் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான விருறத பவன்ை

இந்திய எழுத்தாளர் யார்?
் வட 
அ. கிருத்திகா பாண
ஆ. மாதுாி ேிஜய்
இ. அரேிந்த் அடிகா
ஈ. ேிக்ரம் வசத்


டப்பாண்டுக்கான (2020) காமன்பவல்த் சிறுகறத பரிசின் ஆசிய பிராந்தியத்திற்கான விருறத
இந்திய எழுத்தாளர் கிருத்திகா பாண்வட பவன்றுள்ளார். “The Great Indian Tee and Snakes” என்ை
தறலப்பிலான அவரது பறடப்புக்காக அவர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இப்பரிசு, ஒவ்வவார் ஆண்டும்
பவளியிடப்படாத சிைந்த சிறுகறதபயான்றுக்கு வழங்கப்படுகிைது. புஷ்கர்ட் பரிசுக்கும் அவர் முன்னர்
பரிந்துறரக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த விருதுக்கு தகுதிபபறுதற்கு, ஒருவர், 18 வயது நிரம்பிய காமன்பவல்த்
குடிமகனாக இருக்க வவண்டும்.

7.பன்னாட்டு பாலியல் பதாழிலாளர்கள்

ாள் கறடப்பிடிக்கப்படும் வததி எது?

அ. ஜூன் 2 
ஆ. ஜூன் 3
இ. ஜூன் 4
ஈ. ஜூன் 5
 பாலியல் பதாழிலாளர்களின் அவலநிறலறய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஒவ்வவார் ஆண்டும் ஜூன்.2
அன்று உலபகங்கிலும் பன்னாட்டு பாலியல் பதாழிலாளர்கள்

ாள் கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது. 1975ஆம்

ஆண்டு இவத ாளன்று, நூற்றுக்கணக்கான பாலியல் பதாழிலாளர்கள் பிரான்சில் உள்ள புனித நிசியர்
வதவாலயத்தில் ஒன்றுகூடி, அவர்களின் வாழ்றகச் சுரண்டல் நிறல குறித்து பபாதுமக்கள் உணரவும்,
அவர்களின் மீதான காவல் துறையின் துன்புறுத்தலுக்கு முற்றுப்புள்ளி றவக்கவும் வகாரினர்.
 புவவனஸ்வரில் உள்ள பாலியல் பதாழிலாளர்களுக்கு நியாயவிறலப்பபாருட்கள் & பிை உதவிகறள
வழங்குமாறு ஒடிசா மாநில மனித உரிறமகள் ஆறணயம் புவவனசுவர் மா கராட்சி ஆறணயருக்கு
உத்தரவிட்டுள்ளது.

8.உலக

லவாழ்வு அறமப்பால் (WHO)

டப்பாண்டுக்கான (2020) உலக புறகயிறல ஒழிப்பு

ாள்

விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்பட்ட இந்திய அரசு சாரா அறமப்பு எது?
அ. CARE India
ஆ. Goonj
இ. SEEDS 
ஈ. Deccan Development Society
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 இந்திய தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனமான Socio-Economic and Educational Development Society
(SEEDS), உலக சுகாதார அறமப்பால் (WHO) பதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்துக்கான டப்பாண்டுக்கான
(2020) உலக புறகயிறல ஒழிப்பு

ாள் விருது வழங்கி பகளரவிக்கப்பட்டுள்ளது. விருதுபபற்ை 3

பவற்றியாளர்களுள் ஒன்ைான இவ்வறமப்பு, பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் பான் மசாலா, குட்கா, இசிகபரட் மற்றும் ஹூக்கா வபான்ை வபாறதப்பபாருட்கறள தறடபசய்வதற்கு அது தான் வமற்பகாண்ட
முயற்சிகளுக்காக இவ்விருதுக்கு வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது.
 பன்னாட்டு புறகயிறல ஒழிப்பு ாளான வம.31 அன்று, உலக லவாழ்வு அறமப்பானது (WHO) அதன்
ஆறு பிராந்தியங்களிலிருந்தும் புறகயிறல ஒழிப்புத் துறையில் சிைந்த முயற்சிகறள வமற்பகாள்ளும்
தனி பர் / அறமப்புகறள வதர்வுபசய்து விருது வழங்கி பகளரவிக்கிைது.

9.இந்திய

பைறவகள் அறிக்றகயின்படி, எந்த மாநிலத்றதச் சார்ந்த 15 பைறவயினங்கள், “அக்கறை

வதறவப்படும் இனங்கள் – Species of Concern” எனக் குறியிடப்பட்டுள்ளன?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. வகரளா 
இ. அஸ
் ஸாம்
ஈ. ஹிமாச்சல பிரவதசம்
 வதசிய பல்லுயிர் ஆறணயமானது சமீபத்தில் இந்திய பைறவகள் குறித்த அறிக்றகறய பவளியிட்டது.
இவ்வறிக்றகயின்படி, வகரள மாநிலத்றதச் சார்ந்த 15 பைறவயினங்கள், “அக்கறை வதறவப்படும்
இனங்கள்” எனக்குறியிடப்பட்டுள்ளன. இப்பட்டியலில் உள்ள பைறவயினங்களுள் பானசுரச் சிரிப்பான்,
அசம்புச்சிரிப்பான், குட்றட வசாறலக்கிளி, வபாத்தகாலி, நீலகிரிப் பூங்குருவி, ப ட்றடக்காலி மற்றும்
பவண்முதுகுக்கழுகு ஆகியறவ அடங்கும். இதில் கரும்புள்ளி மரங்பகாத்தி & பகாடிக்கால் வாலாட்டி
ஆகிய 2 பைறவயினங்களும் ‘மிகுந்த அக்கறை வதறவப்படும் இனங்களாக’ உள்ளபதன அதிகாரிகள்
பதரிவித்துள்ளனர்.

10.பதற்கு பமக்ஸிவகா வறளகுடாவில் உருவாகியுள்ள பவப்பமண்டலச் சூைாவளியின் பபயர் என்ன?
அ. அம்பான்
் டா
ஆ. அமண
இ. கிறிஸ
் வடாபல் 
ஈ. ஹவரால்ட்
 பதற்கு பமக்ஸிவகா வறளகுடாவில், ‘கிறிஸ்வடாபல்’ என்ை பவப்பமண்டலப்புயல் உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, பமக்ஸிவகாவுக்கு கடும் பவள்ள அச்சுறுத்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக,
2016ஆம் ஆண்டில், அவ்வறளகுடாவில், ‘காலின்’ என்ை பவப்பமண்டலப் புயல் உருவானது. அபமரிக்க
வதசிய புயல் றமயத்தின் எச்சரிக்றகயின்படி, இந்தப் புயலானது வடக்கு வ ாக்கி திரும்பி அபமரிக்க
வறளகுடா கடற்கறரறய வ ாக்கிச்பசல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இது, அண்றமய பவப்ப
மண்டலப் புயலான அமண்டாவிலிருந்து உருவாகிய துறணப்புயலாகும்.
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
 பசன்றனயில் உள்ள பசம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் இயக்கு ராக வபராசிரியர் இரா.
சந்திரவசகரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பசன்றனயில் இந்த நிறுவனம் அறமக்கப்பட்டது முதல் கடந்த
12 ஆண்டுகளாக நிரந்தர இயக்கு ர் எவரும் நியமிக்கப்படாத நிறலயில் தற்வபாது அந்தப் பணியிடம்
நிரப்பப்பட்டுள்ளது. பசம்பமாழி நிறுவனத்தின் ஆட்சிக்குழு தறலவராக தமிழ் ாடு முதல்வர் உள்ளார்.
 தமிழ் ாட்டில் பதாழில் முதலீடுகறள ஈர்க்கும் வறகயில், இந்திய பதாழிலகக் கூட்டறமப்பு சார்பில்
றடபபறும், “ஒளிரும் தமிழ் ாடு” என்ை மா ாட்றட முதலறமச்சர் பழனிசாமி பதாடக்கிறவத்தார்.
இதில் அரசு சார்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள உயர்மட்டக்குழு பரிந்துறரயின்படி, பதாழிற்துறை சார்பில்,
பஜர்மனி, பின்லாந்து, றதவான், பிரான்ஸ், பகாரியா, ஜப்பான், சீனா, அபமரிக்கா, ஆஸ்திவரலியா,
இங்கிலாந்து, ப தர்லாந்து ஆகிய ாடுகறளச்வசர்ந்த 17 பதாழில் நிறுவனங்களுடன், அவர்களது புதிய
மற்றும் விரிவாக்க பதாழில் திட்டங்கறள பதாடங்கிட, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் றகபயாப்பமிடப்பட்டது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.மெய்நிகராக நடத்தப்பட்ட பன்னாட்டு தடுப்பூசி உச்சிொநாட்டட நடத்திய நாடு எது?
அ. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடுகள் (USA)
ஆ. ஐக்கியப் பபரரசு (UK) 
இ. ஜப்பரன்
ஈ. மென் மகரரியர
 ஐக்கியப் பபரரசானது அண்டெயில் பன்னாட்டு தடுப்பூசி உச்சிொநாட்டட நடத்தியது. இது, COVID-19
மதாற்றின் காரணொக விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளின் காரணொக மெய்நிகராக நடடமபற்றது. இதில்,
தடுப்பு ெருந்துகள் தயாரிப்பதற்கான, பன்னாட்டளவிலான கூட்டடெப்பான GAVI அடெப்புக்கு $15
மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளிப்பதாக இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது. எதிர்வருங்காலத்தில் மதாற்று
பநாய்கள் பாதிப்பிலிருந்து உலகெக்களின் உயிடரக்காக்கும் தடுப்பு ெருந்துகளுக்கான நிதிடய
பசமித்து டவக்குொறு பிரிட்டிஷ் பிரதெர் அடனத்து நாடுகடளயும் வலியுறுத்தி பகட்டுக்மகாண்டார்.

2.இந்திய மதாழிலக கூட்டடெப்பின் (CII) தடலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ. V K கிர்ப ரஸ
் கர்
ஆ. உெய் பகரடக் 
இ. ஆெி பகரெ்பரஜ்
ஈ. சஞ்சீவ் பஜரஜ்
 இந்திய மதாழிலக கூட்டடெப்பின் (CII) 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான தடலவராக பகாடக் ெகிந்திரா
வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் உதய் பகாடக் மபாறுப்பபற்றுள்ளார். CII தடலவராக பதவிவகித்துவந்த
கிர்பலாஸ்கர் நிறுவன தடலவரும், நிர்வாக இயக்குநருொன விக்ரம் கிர்பலாஸ்கருக்கு ொற்றாக
உதய் பகாடக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 பெலும், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான CII நியென தடலவராக TATA எஃகு நிறுவனத்தின் நிர்வாக
இயக்குநரும், தடலடெ மசயல் அதிகாரியுொன T V நபரந்திரன் மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.

3.நிரந்தரெற்ற

உறுப்புத்துவத்துக்கான ஆசிய-பசிபிக் இருக்டகக்கான ஒபர பபாட்டியாளராக, ஐக்கிய

நாடுகளின் பாதுகாப்புக் குழுவில் மீண்டும் நுடையவுள்ள நாடு எது?
அ. ெரய் ரந்து
ஆ. இந்ெியர 
இ. சீனர
ஈ. இ ங்கக
 ஐ.நா பாதுகாப்புக்குழுவின் (UNSC) நிரந்தரெற்ற பிரிவில், ஆசிய-பசிபிக் இருக்டகக்கான ஒபர நிரந்தரம்
அற்ற உறுப்பினராக இந்தியா பபாட்டியிடுகிறது. UNSC’இல் காலியாக உள்ள ஐந்து நிரந்தரெற்ற உறுப்
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-பினர்களுக்கான பதர்தல் வரும் 17ஆம் பததி நடடமபறுகிறது. COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணொக
புதிய இரகசிய வாக்களிப்பு ஏற்பாடுகடளயும் இது முன்மொழிந்துள்ளது. 1950-51 முதல் 2011-12 வடர
ஏழு முடற இந்தியா UNSC’இன் நிரந்தரெற்ற உறுப்பினராக பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது.

4. ‘The Great Reset’ என்பது எந்தப் பன்னாட்டு அடெப்பின் உச்சிொநாட்டிற்மகன முன்மொழியப்பட்டுள்ள
கருப்மபாருளாகும்?
் அகெப்பு
அ. உணவு ெற்றுெ் பவளரண
ஆ. ஐ.நர சிறரர்கள் நிெியெ்
இ. உ க மபரருளரெரர ென்றெ் 
ஈ. உ க ந வரழ்வு அகெப்பு
 உலக மபாருளாதார ென்றத்தின் அண்டெய அறிவிப்பின்படி, அதன் அடுத்த வருடாந்த உச்சிொநாட்டில்
புதிய இரட்டட-உச்சிொநாடு வடிவத்டத அது ஏற்றுக்மகாள்ளவுள்ளது. ஆண்டுபதாறும் நடடமபறும்
தாபவாஸ் உச்சிொநாடு, ‘The Great Reset’ என்ற கருப்மபாருளுடன் எதிர்வரும் 2021 ஜனவரியில்
நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 51ஆம் உச்சிொநாடு, உலமகங்கிலும் உள்ள தடலவர்கடள பநரில்
அடைத்பதா அல்லது மெய்நிகராகபவா ஒன்றிடணப்படத பநாக்கொகக்மகாண்டுள்ளது. இவ்வாண்டு,
கடந்த 2020 ஜன.21-24 வடர உலக மபாருளாதார ென்றத்தின் 50ஆம் உச்சிொநாடு நடடமபற்றது.

5.எந்த நாட்டுடனான, “பரஸ்பர தளவாட ஆதரவு ஒப்பந்த”த்தில் இந்தியா டகமயழுத்திட்டுள்ளது?
அ. ஜப்பரன்
ஆ. ஆஸ
் ெிபர ியர 
இ. பின் ரந்து
ஈ. மஜர்ெனி
 ஆஸ்திபரலிய தடலவருடனான தனது முதல் மெய்நிகரான இருதரப்பு உச்சிொநாட்டின்பபாது, இந்திய
பிரதெர் பொடி, பாதுகாப்பு மதாடர்பான ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் டகமயழுத்திட்டார். ‘Mutual Logistics
Support Agreement (MLSA)’ எனப் மபயரிடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் இருநாடுகளின் இராணுவங்கடளயும்
பழுதுபார்ப்பு பநாக்கங்களுக்காக ஒருவருக்மகாருவரின் தளங்கடள பயன்படுத்த அனுெதிக்கிறது.
 அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் ெற்றும் சிங்கப்பூருடன் இந்தியா ஏற்கனபவ இபதபபான்ற ஒப்பந்தங்களில்
டகமயழுத்திட்டுள்ளது. ஓர் ஒருங்கிடணந்த மபாருளாதார ஒத்துடைப்பு ஒப்பந்தத்தில் மீண்டும்
ஈடுபடுவதற்கும் இவ்விருநாடுகளும் அப்பபாது முடிவுமசய்தன.

6.அடனத்து

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அடெப்புகளிலும், புதிய பட்டதாரிகளுக்கு உள்ளுடறப் பயிற்சி

வாய்ப்புகடள வைங்குவதற்காக மதாடங்கப்பட்ட உள்ளுடறப் பயிற்சித் திட்டத்தின் மபயர் என்ன?
அ. Champions

ஆ. Tulip 

இ. Bharat Intern

ஈ. Urban Intern
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 ெனிதவள பெம்பாட்டு அடெச்சர் இரபெஷ் மபாக்ரியால் “நிஷாங்க்” ெற்றும் வீட்டுவசதி, நகர உறவுகள்
இடணயடெச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகிபயார் இடணந்து, “நகரப்பகுதி கற்றல் உள்ளுடறப்பயிற்சித்
திட்டத்டத (The Urban Learning Internship Program (TULIP))” மதாடங்கிடவத்தனர். நாடு முழுவதும்
உள்ள அடனத்து நகர உள்ளாட்சி அடெப்புகள் ெற்றும் மபாலிவுறு நகரங்களில் புதிய பட்டதாரிகளுக்
-கான உள்ளுடறப்பயிற்சி வாய்ப்புகடள வைங்குவடத பநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது இத்திட்டம்.
மதாடக்கத்தில் இது, ‘Aspirational India’ என்ற கருப்மபாருளின்கீழ் அறிவிக்கப்பட்டது.

7.பதசிய

புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, அதிகபட்ச புலிகள் இறப்டபப்

பதிவு மசய்துள்ள ொநில அரசு எது?
அ. ெகரரரஷ்டிரர
ஆ. ெெ்ெிய பிரபெசெ் 
இ. உெ்ெர பிரபெசெ்
ஈ. கர்நரடகர
 பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயத்தின் சமீபத்திய தகவல்களின்படி, கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் 750
புலிகள் இந்தியாவில் இறந்துள்ளன. மொத்த இறப்புகளில், 369 இயற்டக காரணங்களாலும், 168
பவட்டடயாடுதலாலும் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிகபட்சொக, ெத்தியபிரபதசம், 173 புலிகள் உயிரிைப்டபப்
பதிவு மசய்துள்ளது. அடதத்மதாடர்ந்து ெகாராஷ்டிரா உள்ளது. கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம்
ஆண்டு வடரயிலான எட்டாண்டு காலத்தில், 101 புலிகள் பல்பவறு ொநில வனத்துடற அதிகாரிகளால்
பிடிப்பட்டுள்ளன என்று பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆடணயம் மதரிவித்துள்ளது. கடந்த 2019 டிசம்பர்
ொத நிடலயின்படி, நாட்டில் 2976 புலிகள் இருந்தன.

8.

PPE அணிபவர்களுக்கு உதவுவதற்காக, ‘SUMERU-PACS’ என்ற சாதனத்டத உருவாக்கியுள்ள

அடெப்பு எது?
அ. இந்துஸ
் ெரன் ஏபரரநரட்டிக ் நிறுவனெ்
ஆ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி ெற்றுெ் பெெ்பரட்டு அகெப்பு 
இ. பரரெ் ெின்னணு நிறுவனெ்
ஈ. ஆயுெெ்மெரழிற்சரக

வரரியெ்

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் பெம்பாட்டு அடெப்பானது (DRDO), ‘SUMERU-PACS’ என்ற சாதனத்டத
உருவாக்கியுள்ளது. இது, தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கடள (PPE) அணிபவர்களுக்கு வியர்டவ
இல்லாெல் வசதியாக இருக்க உதவுகிறது. PPE அணிந்த ெக்கள் எதிர்மகாள்ளும் அமசளகரியம்
குறித்து கருத்துகடளப்மபற்றதன் பின்னணியில், DRDO, PPE’க்குள் பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட
காற்று சுைற்சி முடறடய உருவாக்கியது. சுொர் 500 கிராம் எடடயுள்ள இந்த அடெப்பு ஒரு சிறிய டப
பபான்ற அடெப்புடன் மசயல்படுகிறது.
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9.உலக வர்த்தக அடெப்புக்கான இந்தியாவின் தூதராகவும் நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்
-ளவர் யார்?
அ. பிரபஜந்ெிர நவ்நீ ெ் 
ஆ. நிருபபந்ெிர ெிஸ
் ரர
இ. அபரஸ
் ஜர
ஈ. K V கரெெ்
 மூத்த அதிகாரியும், 1999ஆம் ஆண்டுத்மதாகுதியின் IAS அதிகாரியுொன பிரபஜந்திர நவ்நீத் மூன்று
ஆண்டு காலத்திற்கு உலக வர்த்தக அடெப்பின் தூதராகவும், இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நியெனத்திற்கு முன்னர் அவர் பிரதெர் அலுவலகத்தில் இடணச்மசயலராக
இருந்தார். மஜனீவாவில் உள்ள உலக வர்த்தக அடெப்பிற்கு, இந்திய நிரந்தரத் திட்டத்தின்கீழ் அவர்
அனுப்பப்படுவார். IRTS அதிகாரியான அன்வர் உபசன் பஷக்டக ஆபலாசகர் பதவிக்கு நியமிப்பதற்கும்
அடெச்சரடவயின் நியெனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

10.ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் (International Day of Innocent
Children Victims of Aggression) கடடப்பிடிக்கப்படும் பததி எது?
அ. ஜூன் 4 
ஆ. ஜூன் 5
இ. ஜூன் 6
ஈ. ஜூன் 7
 ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட்டு நாள் என்பது ஆண்டுபதாறும்
ஜூன்.4 அன்று ஐ.நா அடெப்பால் நிடனவுகூரப்படும் ஒரு நாளாகும். இது, 1982 ஆகஸ்ட் 19 முதல்
ஆண்டுபதாறும் நிடனவுகூரப்பட்டு வருகிறது. உடல், ென ெற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்புகளுக்கு
ஆளான உலமகங்கிலும் உள்ள சிறார்கள் அனுபவிக்கும் வலிடய உணர்ந்துமகாள்வபத இதன் இதன்
பநாக்கொகும். இந்நாள் சிறார்களின் உரிடெகடளப் பாதுகாப்பதற்கான ஐ.நா’இன் உறுதிப்பாட்டட
வலியுறுத்துகிறது.
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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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நடப்பு நிகழ்வுகள்

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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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. பிரதீ ப் 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. இஸ
் டரல்
 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 
் சைய் நிறுவனம்
ஆ. இந்திய எை
இ. NTPC நிறுவனம்
ஈ. REC நிறுவனம்
 மிகப்சபரிய சீர்திருத்தங்களில் ஒன்றாக, ொள ப்லபாக்குவரத்து & சநடுஞ்ொள
உள்ை இந்திய லதசிய சநடுஞ்ொள

அளமச்ெகத்தின்கீழ்

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?
் அலமெ்ெ ம் 
அ. டவளாை
ஆ. உள்துலை அலமெ்ெ ம்
இ. சு ாதாரம் மை்றும் குடும்பநல அலமெ்ெ ம்
ஈ. ெமூ நீ தி 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’
திட்ைத்ளத சதாைங்கியுள்ை மாநி

என்ற

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. ெத்தீ ஸ
் ா்
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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. ாி
் சைய்
இ. ெந்தன எை
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. ிஸ
் ரொ
 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 லூடொ்ஸ
் 
இ. கிைிஸ
் டினொ 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. ஆஸ
் திகரலியா
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?
் மம மற்றும் உழோ்நல அமமச்சேம்
அ. கேளாண
ஆ. சமூே நீ தி 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
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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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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
விரி ாக்கம் மசய்

ைத்தி

ன் தன் திட்டத்மத

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. ஆஸ
் திரேலியா
ஈ. ததன் த ாாியா
 யபஸ்புக்கிற்கு மசாந்தைான சமூக ஊடக நிறு னைான

ாட்ஸ்அப் தனது, ‘WhatsApp Pay’

முதன்முமற ாக பியரசிலில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. ஈராண்டுகட்கு முன்பு,

நடப்பு நிகழ்வுகள்

சதிம

ாட்ஸ்அப், இந்தி ாவில்
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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

4.உலக மபாருைாதார ைன்றத்தால் மதாழில்நுட்ப முன்யனாடி

ாட்ஸ்அப்

டி மைத்துள்ைது.

ா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
ZestMoney & Stellapps என்ற இரண்டு இந்தி

பட்டி லில்

நிறு னங்கள் இடம்மபற்றுள்ைன. முன்யனாடிகைாக

யதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட 100 நிறு னங்கள், உலக மபாருைாதார ைன்றத்தால் நடத்தப்படும் பயிலரங்குகள்,
நிகழ்வுகள் ைற்றும் உ ர்ைட்ட வி ாதங்களில் பங்யகற்க அமழக்கப்படும்.

ழக்கைான கடன்

முமறக்கு ைாற்றாக ZestMoney மபறத்தக்க கடன்முமறயில் கடன்கமை

ழங்குகிறது. Stellapps, ஒரு

பால்பண்மை சார்ந்த மதாழில்நுட்ப தீர்வுகமை

5.’Schizothorax

ழங்கல்

ழங்குகிறது.

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
அ. 37

ஆ. 41

இ. 43 

ஈ. 47

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ாவின் தரநிமல (rank) என்ன?
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ருடாந்திர உலக யபாட்டித்திறன் குறியீட்டில்

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
மசன்றமுமற மூன்றாமிடத்திலிருந்து அமைரிக்க ஐக்கி

நாடுகள் உள்ைன. இதில்,

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
அைவுக்கு கடன்

ாளு தற்காக இந்தி ாவுக்கு $750 மில்லி ன் அமைரிக்க டாலர்

ழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ை பன்னாட்டு நிதி நிறு னம் எது?

அ. பன்னாட்டு தசலவாணி நிதியே்
ஆ. ஆசிய உட் ட்டமேப்பு & முதலீ ட்டு வங் ி 
இ. உல வங் ி
ஈ. BRICS வங் ி
 COVID-19 மதாற்றுக்கு எதிரான இந்தி ாவின் யபாராட்டத்மத
முதலீட்டு
ஆசி

லுப்படுத்த ஆசி

உட்கட்டமைப்பு &

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

ைர்ச்சி

ங்கியும் இமைந்தளிக்கும். முமறசாரா துமறயில்

தகுதி ான ர்களுக்கு சமூகபாதுகாப்மப
முமறகமை

ணிகத்மத உ ர்த்து தற்கும்,

ழங்கு தற்கும், இந்தி ாவின் மபாதுநல ாழ்வுப்பாதுகாப்பு

லுப்படுத்து தற்கும் இந்நிதி ப ன்படுத்தப்படும்.

8.அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற கால்

ான் பள்ைத்தாக்கு அமைந்துள்ை இந்தி

ைாநிலம் / UT எது?

அ. ஜே்மு – ாஷ்ேீ ா்
ஆ. லடா ் 
் ட்
இ. உத்தே ண
ஈ. சி ்

ிே்

 லடாக் யூனி ன் பிரயதசத்தில் அமைந்துள்ை கால் ான் பள்ைத்தாக்கில் நடந்த ஒரு
யைாதலில், 20 இந்தி
ஊடகங்கள்

மசய்தி

ன்முமற

வீரர்கள் மகால்லப்பட்டனர். சுைார் 35 சீனவீரர்கள் மகால்லப்பட்டதாக அமைரிக்க
ம ளியிட்டுள்ைன.

இமைக்கும் ஒரு முக்கி த்து ம்

கால் ான்

பள்ைத்தாக்மக

ான்பமடத்தைத்துடன்

ாய்ந்த சாமலத்திட்டத்மத இந்தி ா அண்மையில் யைற்மகாண்ட

காரைத்தால் இம்யைாதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ை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
தமலமைதாங்கி
அறிக்மகம

சைர்ப்பித்துள்ைது. இந்தக் குழுவுக்கு

உச்சநீதிைன்றத்தின் ஓய்வுமபற்ற நீதிபதி அனில் R யதவ் தனது விரி ான ஆய்வு

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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்

1.ராஜீவ்காந்தி ககல் ரத்னா விருதுக்கு பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ள இந்திய ஓட்டப்பந்தய வீராங்கரன யார்?
அ. டூட்டி சந்த்
ஆ. ஹிமா தாஸ
் 
இ. முகமது அனஸ
்
ஈ. ஆர ாக்கியா இ ாஜீ வ்
 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. ஆஸ
் திர 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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BP புள்ளிவிெர மதிப்பாய்வின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில், எரிசக்தி நுகர்வின் அடிப்பரடயில் இந்தியாவின்

தரநிரல என்ன?
் டு
அ. இ ண
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?
் ர ாஜ்கா் அபியான் 
அ. காீப் கல்யாண
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. கீ தா ரகாபிநாத்
ஆ. ரவால்கன் ரபாஸ
் கிா் 
இ. மசாட்சுகு அசகாவா
ஈ. ரடவிட் மால்பாஸ
்
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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–டடன்னிஸ
்
 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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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://elearn.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 கிரண
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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, மெட்ரரஸ
்
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?
் ெீ ன் 
அ. நியூட்ரரன் ேிண
ஆ. கருந்துமள
் ெீ ன்
இ. மேள்மள குள்ள ேிண
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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‘மைசியஸ் - Micius’ என்னும் குவாண்டம் தகவல்ததாடர்பு தெயற்மகக்ககாமை ஏவிய நாடு எது?

அ. அமெரிக்க ஐக்கிய நரடுகள்
ஆ. சீனர 
இ. இரஷ்யர
ஈ. இஸ
் ரரல்
 ‘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
் கெ ெற்றுெ் உழேர்நல அகெச்சகெ்
ஆ. ரேளரண
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

2020 ஜூன்.19-21ஆம் வததி

இன்றியமமயாத ஒருபகுதியாக மாற்றும் இலக்மக அமடய

மர, ‘நமஸ்வத வயாகா’ என்ை பிரச்ொரத்மத ஏற்பாடு தெய் தன்மூலம்

கலாச்ொர அமமச்ெகம் நடப்பாண்டு (2020) பன்னாட்டு வயாகா நாமைக் தகாண்டாடுகிைது. இந்தச்
சிைப்பு நாமை முன்னிட்டு, தனது வீட்டில் ‘கதிர ன்
தன்னுடன் இமைந்து அ ர ர் வீடுகளில், ‘கதிர ன்

ைக்கம்’ தெய்யப்வபா தாகவும் அமன ரும்
ை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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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. பிலிப்ணபன்ஸ
்
ஆ. இந்யதரயனசியர 
இ. வியட்நரம்
ஈ. ஆஸ
் தியரலியர
 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. அஸ
் ஸரம்
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
 மாநில

குப்பு

மரயிலான மாைாக்கர்களுக்கு ததாடங்கப்படவுள்ைது.

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
் ணம நிறுவனம்
ஈ. இந்திய வன யமலரை
 இந்தியாவில் கரியமில
“இந்தியாவில் கரியமில

ாயு பயன்பாடு குமை ாகவுள்ை வபாக்கு ரத்துக்கு

ழி குக்கக்கூடிய

ா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
ஆவலாெமனகமை

ாயு த ளிவயற்ைமற்ை வபாக்கு ரத்துக்கான

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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ா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
் ட் 
ஆ. ஜரர்க்கை
இ. சத்தீ ஸ
் கர்
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)
ததாழில்நுட்பங்களுள்

ரும் இந்த நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும். தானியங்கு

ான் ழி, வமற்பரப்பு மற்றும் நீருக்கடியில் ஆய்வு வமற்தகாள்ளும் ஆளில்லா

ானூர்திகளும் கப்பல்களும் அடங்கும்.
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