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01 ஏப்ல் 2020

1) ஜம்மு-காஷ்ீ ர் யூனின் பிதேசம் (யுடி) லிலய கண்காணிப்பு ற்றும் லர அயகு
(பி.எம்.ஆர்.யூ) பபறும் _____ லது ாநியாக ாமியுள்ரது. 12.

2) நிர்லாக சீர்ேியத்ேங்கள் ற்றும் பபாது குலமகலரத் ேிலணக்கரத்ேின் (DARPG) COVID-19

குலமகரில் தேசி கண்காணிப்பு டாஷ்தபார்லட அமிமுகப்படுத்ேிலர் ார்? ஜிதேந்ேி சிங்
3) _______ இன் கீ ழ் தேசி யந்து லிலய ஆலணம் (NPPA) பசல்படுகிமது. தேேிில்
ற்றும் உங்களின் நிர்ோகம்
4) சர்லதேச ஒயிம்பிக் கிட்டிின் (ஐஓசி) ேலயலர் ார்? ோஸ் பாக்
5) தடாக்கிதா ஒயிம்பிக் தபாட்டிகள் _______ இல் நடத்ே ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது. பிப்ேரி 2021
6) தேசி யந்து லிலய ஆலணம் (NPPA) ________ இல் நிறுலப்பட்டது. 1997.
7) தேசி யந்து லிலய நிர்ண ஆலணம் (NPPA) ார்ச் 31 அன்று ________ ேிட்டிடப்பட்ட
சூத்ேிங்கரின் உச்சலம்பு லிலயல ேியத்ேிது. 883.
8) COVID-19 பலடிப்புக்கு த்ேிில் யத்துல உள்கட்டலப்லப ஆேரிக்க ஒய சிமி
பலன்டிதயட்டல உயலாக்கிலர் ார்? IIT- மட்ாஸ்

9) 2 லது அசாோண ஜி 20 நிேி அலச்சர்கள் ற்றும் த்ேி லங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டத்ேில்
கயந்து பகாண்டலர் ார்? நிேி அமச்சர் நிர்லா சீோான்
10) உயக ேடகரத்ேின் ேலயலர் ார்? தேலி ோம்சன்
11) Paytm எப்தபாது நிறுலப்பட்டது? 2010.
12) உயக ேடகர ேலயலகம் எங்தக அலந்துள்ரது? மாாக்தகா
13) Paytm Money இன் நிர்லாக இக்குநர் ற்றும் ேலயல நிர்லாக அேிகாரி பேலில
ாஜினாா பசய்ேலர் ார்? பிேின் ஜாேவ்

14) முன்பாறிப்பட்ட இந்ேிா தகாலிட் -19 அலசகாய பேில் ற்றும் சுகாோ அலப்புகள்
ோர்நிலய ேிட்டத்ேிற்காக உயக லங்கி இந்ேி அசுக்கு ________ அமிலித்துள்ரது. $ 1
பில்லின்

15) நாசா நிர்லாகி ார்? தஜம்ஸ் பிமமேன்ஸ்மேன்
16) 2021 உயக ேடகர சாம்பின்ளிப் தபாட்டிகள் ________ இல் நடத்ே ேிட்டிடப்பட்டது.
ஓரிகன்
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17) சன்லஸ் ிளன் ________ இல் போடங்க ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது. 2023.
18) ஒடிசாலின் ாநிய நடனம் எது? ஓடிஸி
19) லயஃப்லயன் உோலன அமிமுகப்படுத்ேிலர் ார்? சிேில் ேிானப் தபாக்குேத்து
அமச்சகம்
20) உத்கல் ேிலாஸ் எப்தபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 1 ஏப்ல்
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03 ஏப்ரல் 2020

1) ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டுக்கள் வ்வாரு ________ ருடங்களுக்கும் ஆசிா முழுிலும்
உள்ப ிளபாட்டு ர்கபிளடய
ீ
டத்ப்தடுகின்நண. 4
2) ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டு (ஏ.ய்.ஜி) இண்டாம் திப்பு எங்யக ளடவதற்நது? சீனா
3) தி.என்.தி.ின் ளனளகம் எங்யக அளந்துள்பது? புதுதில்லி
4) ஆசி னிம்திக் கவுன்சினின் கீ ழ் எத்ளண உறுப்திணர் குழுக்கள் உள்பண? 45.
5) ஆசி னிம்திக் கவுன்சினின் ளனளகம் எங்யக அளந்துள்பது? குவைத்
6) ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டு (ஏ.ய்.ஜி) முல் திப்பு எங்யக ளடவதற்நது? சிங்கப்பூர்
7) ஐ.சி.ஆர்.ஏ எப்யதாது ிறுப்தட்டது? 1991.
8) ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டு (ஏ.ய்.ஜி) முல் திப்பு எப்யதாது ளடவதற்நது? 2009.
9) ஆசி னிம்திக் கவுன்சில் எப்யதாது ிறுப்தட்டது? 1982.
10) 2021 ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டு (AYG) ிளபாட்டுகபின் _______ திப்தாக இருக்கும். மூன்நாம்
திப்ளத
11) 2021 ஆசி இளபஞர் ிளபாட்டு (ஏ.ய்.ஜி) ங்கும் ாடு எது? சீனா
12) என்டிதிசி னிிவடட் ளனளகம் எங்யக அளந்துள்பது? புதுதில்லி
13) என்டிதிசி னிிவடட் ிறுணத்ின் ளனர் ற்றும் எம்.டி ார்? குர்தீப் சிங்
14) என்டிதிசி னிிவடட் எப்யதாது ிறுப்தட்டது? 1975.
15) யசி ிறுண சட்ட ீர்ப்தாம் (என்.சி.எல்.டி) எப்யதாது ிறுப்தட்டது? 2016.
16) மூங் தருப்பு ிளன சுார் _________ உர்த்ப்தட்டுள்பது, இருப்தினும் ற்ந ஸ்யடதிள்ஸ் ங்கல்
சாாாணது. 20%

17) ENAM எப்யதாது வாடங்கப்தட்டது? 2016.
18) உள்துளந அளச்சகம் எப்யதாது உருாக்கப்தட்டது? 1947.
19) உனக ங்கிின் ளனள வதாருபாா ிபுர் ார்? பென்னி ககால்ட்ெர்க்
20) உனக ங்கி எப்யதாது ிறுப்தட்டது? 1944.
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1) COVID-19 ந ய்த்த ற்றுக்கக ________________ நேரர மீ ண்டும்
முடிவு தெய்கறது
2) ஐக்கய

ரரயிட ேீகர் அரசு

1 லட்சம் 80 ஆனிபம்

டுகளின் தேதுச் ெரேயின்

றுவனர் யர்? யுனடெட் நஷன்ஸ்

3) கப்ேீட்டு ழுங்குமுரற மற்றும் நமம்ேட்டு ஆரையத் ன்

ரலரமயகம் எங்நக

இருந் து? னைதபாாத்
4) மனி

வள நமம்ேட்டு அரமச்ெகம்

5) ஹக்க இந் ய
6) ஐக்கய

றுவப்ேட்ட எப்நேது? 1985.

றுவப்ேட்டது எப்நேது? 2009.

டுகள் ெரேயின் தேதுச் ெரேயின்

ரலவர் யர்? திஜ்ஜி முைம்நது-

ாண்நெ
7) கப்ேீட்டு ழுங்குமுரற மற்றும் நமம்ேட்டு ஆரையம் எப்நேது
8) த ழல்நுட்ே கல்விக்கன அகல இந் ய கவுன்ெல்
9) ஆெய விரளயட்டு மு ல்
10) ந ெய சுக ர ெங்கம்

கழ்வு எப்நேது

றுவப்ேட்ட எப்நேது? 1945.

டந் து? 1952.

றுவப்ேட்ட எப்நேது? 1989.

11) ___________ வழக்குகளுடன் COVID-19 ந யளிகளின் ேட்டியலல்
உள்ளது

றுவப்ேட்டது? 1999.

மழகம் மு லடத் ல்

416.

12) PM-CARES

 க்கு ஹக்க இந் ய கூடு ல் _________lakh ரூேய்

ன்தகரட அளிக்கறது

75 லட்சம்
13) பூட்டு லன் நேது குழந்ர கரள ஈடுேடுத்

எந்

ம ல அரசு ஆன்ரலன் கலச்ெர

நேட்டிரயத் த டங்குகறது? ஓடிசா
14) ஐக்கய

டுகளின் தேதுச் ெரே

றுவப்ேட்ட எப்நேது? 1945.

15) COVID-19 ந ய்த்த ற்றுக்கக 1 லட்ெம் 80 ஆயிரம் நேரர மீ ண்டும்
அரசு

ரரயிட எந்

ம ல

ட்டமட்டது? ீ கார்

16) 411 வழக்குகளுடன்

ட்டின் COVID-19 ந யளிகளின் ேட்டியலல் எந்

ம லம்

மு லடம் வகக்கறது? தநிழ்ாடு
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17) COVID 19 த ற்றுந ரயக் கடக்க நஹக்

 க்ரரஸஸ் இந் யரவ

அறமுகப்ேடுத் யவர் யர்? சஞ்சய் நதாத்நப
18) எந்

மத் ய அரமச்ெர் MHRD AICTE COVID-19 மைவர் தஹல்ப்ரலன் நேர்ட்டரலத்

த டங்கனர்? பநநஷ் நாக்ரினால்
19) ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.ேி.எஸ் அ கரிகளல் உருவக்கப்ேட்ட தகநரன ரவரரஸ
எ ர்த்துப் நேரடுவ ற்கன முயற்ெயின் தேயர் என்ன? கருணா
20) ஆெய லம்ேிக் கவுன்ெல்

றுவப்ேட்ட எப்நேது? வம்ர் 16, 1982
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05 ஏப்ல் 2020
1) FIFA தலலநனகம் எங்கக இருந்தது? சூரிச்சில்
2) உக உணவு திட்டம் ிறுவப்ட்டஎப்கோது? 1961.
3) நின் அலநச்சு ிறுவப்ட்டஎப்கோது? 1992.
4) ஐ.சி.சி நகிர் டி 20 உகக் ககோப்லனில் எத்தல அணிகள் ங்ககற்கின்? 10.
5) ஐ.சி.சி நகிர் டி 20 உகக் ககோப்ல எப்கோது டந்தது? 2009.
6) ஆசின உள்கட்டலநப்பு முதலீட்டு வங்கி எத்தல ோடுகலச் சசய்தது? 78
உறுப்பினர்கள்
7) ஃிஃோ யு -17 நகிர் உகக் ககோப்ல எப்கோது ிறுவப்ட்டது? 2008.
8) ஆசின அிவிருத்தி வங்கினின் உறுப்ிர்கள் எத்தல ோடுகள்? 68 நாடுகள்
9) உக உணவு திட்டத்தின் தலவர் னோர்? டேவிட் பீ ஸ்லி
10) ஃிஃோ ிறுவப்ட்டகோது? 21 ட 1904
11) சகோகபோோ லவபஸ் சதோற்றுகோலன எதிர்த்துப் கோபோட ADB, AIIB இிருந்து
____________- கடன்கல இந்தினோ ோடுகிது.

$ 6 பில்லின்

12) இந்தின பனில்கவ அலநக்கப்ட்டஎப்கோது? 1853.
13) சகோகபோோ லவபஸ் சதோற்றுகோலன எதிர்த்துப் கோபோட ADB, AIIB இிருந்து 6
ில்ினன் டோர் கடன்கல எந்த ோடு ோடுகிது? இந்திா
14) COVID-19 இல் அதிகோபம் சற் குழுக்கின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்குத் தலலந
தோங்கினவர் னோர்? பி.எம்.நடந்தி டாடி
15) ஃிஃோ ிறுவப்ட்ட எப்கோது? 1916.
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06 ஏப்ல் 2020
1) முதல் தீர்த்தங்கபர் னார்? ரிஷாப்தேவ்
2) நத்தின ததாமில்துற ாதுகாப்பு றைனின் (சிஐஎஸ்எஃப்) இனக்குர் தெபல் னார்?

ாதேஷ் ஞ்சன்
3) நத்தின ததாமில்துற ாதுகாப்பு றை (சிஐஎஸ்எஃப்) ________ இன் கீ ழ் தசனல்டுகிது.
உள்துறம அறச்சகம்
4) கறைசினாக தீர்த்தங்கபர் னார்? காவர்
ீ

5) நத்தின ததாமில்துற ாதுகாப்பு றை (சிஐஎஸ்எஃப்) எப்பாது உருயாக்கப்ட்ைது? 1969
6) 23 யது தீர்த்தங்கபர் னார்? பார்ஷ்வநாேர்

7) ஏப்பல் 5, 1919 இல், இந்தினாயில் யமிதசலுத்தல் யபாறு உருயாக்கப்ட்ைது, தி சிண்டினா
ஸ்டீம் பயிபகரன் கம்தி ிநிதைட் ிறுயத்தின் முதல் கப்ா எஸ்.எஸ். ானல்டி
________ இிருந்து ஐக்கின இபாச்சினத்திற்கு னணம் தசய்தபாது. மும்றப
8) ______ முதல் பதசின கைல் ாள் அனுசரிக்கப்டுகிது. 1964.
9) நகாயர்ீ தெனந்தி எப்பாது தகாண்ைாைப்டுகிது? 6 ஏப்ல்
10) இந்தினா 2020 ஆம் ஆண்டில் _______ பதசின கைல் தித்றத தகாண்ைாடினது. 57 வது
11) _________ ாிநர் துணினின் குறந்த யிற உள்ாட்டு முன்நாதிரி ன்ற
உருயாக்கினது. தகாபபாா றயபஸ் பசாதறக்கா நாதிரிகற பசகரிக்க இறதப்
னன்டுத்தாம்.

எயக்ட்ானிக்ஸ் டெக்னாயேிக்கான டபாருட்கள் றம் (சி-டட்) &

IISc-Bengaluru & Additive Manufacturing Society of India & இந்ேி அமிவில் நிறுவனம்
(ஐ.ஐ.எஸ்.சி)

12) பதசின கைல் ாள் எப்பாது தகாண்ைாைப்டுகிது? 5 ஏப்ல்
13) சர்யபதச ிம்ிக் கநிட்டினின் (ஐஒசி) தறயர் னார்? ோஸ் பாக்
14) _______ ாற்காிகள் COVID-19 ததாைர்ா நறுதநாமி ையடிக்றககளுக்கா ல்பயறு
ங்குதாபர்கிறைபன ருங்கிறணப்ற நறுஆய்வு தசய்ன அதிகாபம் தற் குழு. அிோப்
காந்த்
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15) சர்யபதச ிம்ிக் கநிட்டினின் (ஐஒசி) தறறநனகம் எங்பக? சுவிட்சர்யாந்ேின்
டயாதசன் நகரில்

16) சர்யபதச ிம்ிக் குழு (ஐஒசி) எப்பாது ிறுயப்ட்ைது? 1894.
17) ஐ.ஐ.டி-ரூர்க்கி உருயாக்கின குறந்த யிற பார்ட்ைிள் தயன்டிபட்ைபா ிபாணாயாயுயின் யிற என்? RS. 25000.
18) இந்தின உணவுக் கூட்டுத்தாத்தின் (எஃப்.சி.ஐ) தறயர் னார்? டி.வி பிசாத்
19) இந்தின உணவுக் கூட்டுத்தாம் (FCI) ________ இன் கீ ழ் தசனல்டுகிது. நுகர்தவார்
விவகாங்கள், உணவு ற்றும் டபாது விநிதாக அறச்சகம்
20) ஐபபாப்ின கால்ந்து சங்கங்கின் ன்ினத்தின் (யுஇஎஃப்ஏ) தறயர் னார்?
அடயக்ஸாண்ெர் எஃடபரின்
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07 ஏப்ரல் 2020
1) க ொரபொொ வயபஸ் ொயின் ர ொதவ, தடநிதல்,

ி ிச்வ , குளப்ணி நற்றும்

தடங் ள் பவுயவதத் தடுக்கும் 5 டி திட்டத்வத எந்த நொி அபசு அியித்தது? டெல்லி
2)

வபப்ொன் ிரித்கதடுக்கும்

ங் ம் (எஸ்.ஏ.ஏ) இல் எத்தவ உறுப்ிர் ள் உள்ர்? 875

3) ரநற்கு யங் த்தின் தவ பம் எது? டகொல்கத்தொ
4) எண்கணய் ஆண்டு ________ இனங்கு ிது. நவம்பர்-அக்டெொபர்
5)

வபப்ொன் ிரித்கதடுத்தல்

ங் ம் (எஸ்.ஏ.ஏ) எப்ரொது ிறுயப்ட்டது? 1963.

6) SEA இன் டி, சுத்தி ரிக் ப்ட்ட, கயளுத்தப்ட்ட நற்றும் டிரனொடவபஸ் க ய்னப்ட்ட (RBD)
ொரநொின் இக்குநதினில் ________ நொர்ச் 2016 நொர்ச் நொதத்தில் 30,850 டன்ொ

ரிந்தது.

90%
7) ரநற்கு யங் ம் எப்ரொது உருயொது? 1950.
8) ொநொனிின் ங்கு இந்தினொயின் கநொத்த தொயப எண்கணய் இக்குநதினில் _______ க்கும்
அதி நொகும். 60%
9) COVID-19 கருக் டிவனச்

நொிக்

ிதிவன கயினிட நத்தின அப ொ
10) இந்தினொயின்

நொித்திற்கு யருயொய் ற்ொக்குவ நொினநொ

எந்த நொி அபசு உள்து? டேற்கு வங்க ேொநில அரசு

வநனல் எண்கணய் இக்குநதி 2020 நொர்ச் நொதத்தில் _______ ஆ

குவந்துள்து. 32.44%
11) சூபத் எங்ர

அவநந்துள்து? குஜரொத்

12) ரத ின ர டட்

ொர்ப்ஸ் (என். ி. ி) எப்ரொது ிறுயப்ட்டது? 1948.

13) தங் ள்  பங் ின் கயவ்ரயறு ிர்யொ
குித்த புதுப்ித்த த யல் வ யமங்

நண்டங் ில் க ொரபொொ வயபஸின் ிவ

இந்தின ஸ்நொர்ட்  பங் ில் எது ருங் ிவணந்த

தபவு டொஷ்ரொர்டு வப் னன்டுத்து ிது? டபங்களூரு, புடே, சூரத் ேற்றும் துேகுரு
14) ொபொளுநன் உள்ளூர் குதி ரநம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (எம்.ி.எல்.ஏ.டி.எஸ்) உறுப்ிர் ள்
எப்ரொது கதொடங் ப்ட்டர்? 1993.
15) _______ க்கு ொடொளுநன் உள்ளூர் குதி ரநம்ொட்டுத் திட்டத்தின் (எம்.ி.எல்.ஏ.டி.எஸ்)
உறுப்ிர் ள் க னல்டொததற்கு அவநச் பவய ப்புதல் அித்தது. 2 ஆண்டுகள்
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16) இந்தின ரத ின கடுஞ் ொவ ஆவணனத்தின் (என்.எச்.ஏ.ஐ) தவயர் னொர்? சுக்பீ ர் சிங்
சந்து
17) ருயொண்டொயின் ிபதநர் னொர்? Édouard Ngirente
18) இந்தின ரத ின கடுஞ் ொவ ஆவணனம் (NHAI) எப்ரொது ிறுயப்ட்டது? 1995.
19) NHAI 2019-20 ிதினொண்டில் ________ ரத ின கடுஞ் ொவ ின்

ட்டுநொத்வத

ிவரயற்ியுள்து. 3979km.
20) ருயொண்டொயில் துட்ஸிக்கு எதிபொ 1994 இப்டுக ொவனின்

ர்யரத

ிபதிிப்பு ொள்

எப்ரொது அனு ரிக் ப்டு ிது? 7 ஏப்ரல்
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08 & 09 ஏப்பல் 2020
1) ஐ.எல்.ஒயின் அிக்கைனின்டி, கைோயிட் -19 நயக்ைடி ைோபணநோை இந்தினோயில் சுநோர்
_______ கயக இமக்கும். 195 ில்லினன்
2) சர்யகதச நதோமிோர் அகநப்பு (ஐ.எல்.ஒ) எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1919.
3) புள்ியியபம் நற்றும் திட்ட அநோக்ை அகநச்சைம் எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1999.
4) சர்யகதச நதோமிோர் அகநப்ில் (ஐ.எல்.ஒ) எத்தக உறுப்ிர்ைள் உள்ர்? 187.
5) 2020 நோயோதோப ைணக்நைடுப்பு தபவு கசைரிப்புக்கு புள்ியியபங்ைள் நற்றும் திட்ட
அநோக்ை அகநச்சைம் (MoSPI) ________ உடன் கூட்டு கசர்ந்துள்து. டி.என்.ி.ி இகவர்ன்ஸ் சர்வசஸ்
ீ
இந்தினா லிநிடெட்
6) புள்ியியபம் நற்றும் திட்ட அநோக்ை அகநச்சர் னோர்? பாஜா பாவ் இந்தர்ஜித் சிங்
7) சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-நத்தின உணவு நதோமில்நுட் ஆபோய்ச்சி ிறுயம் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்சி.எஃப்.டி.ஆர்.ஐ) எங்கை அகநந்துள்து? கர்ாெகாவின் மநசூருவில்
8) சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.எஃப்.டி.ஆர்.ஐ எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1950.
9) நைோகபோோ கயபஸ் நதோற்றுகோய் நற்றும் இதுகோன் ி கபமிவுைளுக்கு யிகபயோ
தீர்வுைக யமங்ைக்கூடின புதின டயடிக்கைைகத் கதடுயதற்கும் கநம்டுத்துயதற்கும்
எந்த அகநச்சைம் சநதன் சயோகத் நதோடங்ைியுள்து? நித வள மநம்ாட்டு அமநச்சகம்
10) COVID-19 க்கு 3 ட்சம் யிகபயோ கசோதக ையயிைக யோங்ை எந்த நோி அபசு
உள்து? ஆந்திபப் ிபமதசம்
11) கே.எஸ்.டிள்யூ எர்ேி ிநிநடட் தககநனைம் எங்கை அகநந்துள்து? மும்ம
12) தி தபப்டுத்தப்ட்ட யசதிைள் என் / சுைோதோப நற்றும் குடும்  அகநச்சைம்
சந்கதைத்திற்ைிடநோ நற்றும் உறுதிப்டுத்தப்ட்ட COVID-19 யமக்குைக ிர்யைிக்ை
யடியகநக்ைப்ட்டுள்து? COVID பாநரிப்பு மநனம் (CCC), அர்ப்ணிக்கப்ட்ெ COVID
சுகாதாப மநனம் (DCHC) நற்றும் அர்ப்ணிக்கப்ட்ெ COVID நருத்துவநம (DCH)
13) இந்தின யிநோப்கடனின் (ஐ.ஏ.எஃப்) ததி னோர்? ிபசிென்ட் பாம் ாத் மகாவிந்த்
14) ிதி டயடிக்கை ணிக்குழு (FATF) தது அடுத்த கூட்டத்கத _______ இல் டத்த
திட்டநிடப்ட்டுள்து. டய்ஜிங், சீா
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15) கதசின ைண்டுிடிப்பு அக்ைட்டக (என்ஐஎஃப்) நதுன் ைேோர் யகை கைபட்டுக்ைோ
கசோதகைக எப்கோது டத்தினது? 2016-2017.
16) இந்தின யிநோப்கட எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1932.
17) கே.எஸ்.டிள்யூ எர்ேி ிநிநடட் எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1998.
18) இந்தின கோட்டி ஆகணனம் (சி.சி.ஐ) எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 2003.
19) இந்தினோயின் யங்ைிகணந்த ிதிகன னோர் தணிக்கை நசய்ைிோர்ைள்? காம்ப்மபாலர்
நற்றும் ஆடிட்ெர் டஜபல்
20) நத்தின அபசின் இந்தினோயின் யங்ைிகணந்த ிதி இந்தின அபசினகநப்ின் ிரிவு
________ இன் ைீ ழ் ிறுயப்ட்டது. 267.
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10 ஏப்ரல் 2020
1) ஹரிானாவின் ாநிய யர் எது? தாமரர,
2) த்தி ரிசர்வ் பபாலீஸ் படை (சிஆர்பிஎஃப்) ________ இன் கீ ழ் சசல்படுகிமது. உள்துரற
அரமச்சகம்
3) த்தி ரிசர்வ் பபாலீஸ் படை (சிஆர்பிஎஃப்) எப்பபாது நிறுவப்பட்ைது? 1939.
4) ஹரிானா மூயதனத்டத _______ உைன் பகிர்ந்து சகாள்கிமது. பஞ்சாப்
5) சர்தார் பபாஸ்ட்ைால் பாதுகாக்கப்பட்ை இந்தி நியப்பப்டபக் டகப்பற்றும் பநாக்கில்
பாகிஸ்தான் இாணுவத்தின் 51 வது காயாட்படை சர்தார் பபாஸ்டில் இந்திா ீ து
படைசடுத்தது எப்பபாது? 1965.
6) சி.ஆர்.பி.எஃப் 2020 ஆம் ஆண்டில் _______ வம்
ீ
தினத்டத சகாண்ைாடிது, ( ான் ஆஃப்
கட்சில் சர்தார் பபாஸ்டின் பாதுகாப்டப நிடனவுகூரும் வடகில்) . 55 வது
7) சிஆர்பிஎஃப் எப்பபாது வம்
ீ
தினத்டத சகாண்ைாடிது? 9 ஏப்ரல்
8) ஷீல்ட் ஆபபஷன் ______ ஆகும். பகாவிட் -19 ஐ இடைக்கவும்
9) COVID-19 சதாற்றுபநாடக் கட்டுப்படுத்த ஆபபஷன் ஷீல்ட் எந்த அசாங்கத்டத
அமிமுகப்படுத்திது? டெல்லி
10) இந்தி ருத்துவ ஆாய்ச்சி கவுன்சியின் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) இக்குநர் செனல் ார்? பல்ராம்
பார்கவா
11) இந்தி ருத்துவ ஆாய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) ________ இன் கீ ழ் சசல்படுகிமது.
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துரற அரமச்சகம்
12) அபசான் எப்பபாது நிறுவப்பட்ைது? 1994.
13) சீ பத்தில் காயான ாம்கிருஷ்ைா திபவதி ரு ________. மூத்த தரலவரும்
காங்கிரஸ்காரர்
14) இந்தி ருத்துவ ஆாய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) எப்பபாது நிறுவப்பட்ைது? 1911.
15) சீனாவின் ெனாதிபதி ார்? ஜியாங் டஜமின்
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16) ஆசி அபிவிருத்தி வங்கிின் (ஏடிபி) தடயடகம் எங்பக அடந்துள்ரது?
பிலிப்பின்ஸ்
17) ஆசி அபிவிருத்தி வங்கிின் (ஏடிபி) தடயவர் ார்? மசாட்சுகு அசகாவா
18) _______ சூப்பர்டஹ டபபசா எயக்ட்ரிசிட்டிமைன் நாபனா சபாருட்கரின் கைினி
அடிப்படைியான வடிவடப்புகடர உருவாக்கிது. நான
டதாழில்நுட்ப நிறுவ

ா அறிவியல் மற்றும்

ம்.

19) ஆசி அபிவிருத்தி வங்கி (ஏடிபி) எப்பபாது நிறுவப்பட்ைது? 1959.
20) ீ ட்கப்பட்ை சகாபானா டவஸ் பநாாரிகடர ீ ண்டும் பரிபசாதிப்பதற்கான புதி
பசாதடன சநமிமுடமட எந்த நாடு சவரிிட்ைது? சீ
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11 ஏப்ரல் 2020

1) வெள்ள ரிப்ன் அளனன்ஸ் இந்தினா (WRAI) எப்பாது ிறுெப்ட்டது? 1999.
2) ப

ாநிபனாதி ஆபாய்ச்சிக்கா நத்தின கவுன்சில் (சி.சி.ஆர்.எச்) ________ இன் கீ ழ்

அளநக்கப்ட்டது. சென்ட்ரல் கவுன்ெில் ஆஃப் ஹ

ோமிஹ

ோபதி ெட்டம் 1973

3) பதசின ாதுகாப்ா தாய்ளந திம் (என்.எஸ்.எம்.டி) பதல் பளனாக எப்பாது
அனுசரிக்கப்ட்டது? 2003.
4) ப

ாநிபனாதி ஆபாய்ச்சி ளநன கவுன்சிின் (சி.சி.ஆர்.எச்) தளெர் னார்? நிலஞ்ென்

ென்

ோல்

5) பதசின ாதுகாப்ா தாய்ளந தி அனுசரிப்ள ஆபம்ித்தெர் னார்? செள்ளை ரிப்பன்
அளல
6) ப

ன்ஸ் இந்தி

ோ (WRAI)

ாநிபனாதி ஆபாய்ச்சிக்கா நத்தின கவுன்சில் (சி.சி.ஆர்.எச்) எப்பாது ிறுெப்ட்டது?

1973.
7) பதசின ாதுகாப்ா தாய்ளந திம் எப்பாது வகாண்டாடப்டுகிது? 11ஏப்ரல்
8) பதசின வசல்ப்ிபாணி திம் எப்பாது ிறுெப்ட்டது? 2006.
9) பதசின வசல்ப்ிபாணி தித்ளத ிறுெினெர் னார்? ஹகோலீன் ளபஜ்
10) 2020 உக ப

ாநிபனாதி தித்தின் தீம் என்? சபோது சுகோதோரத்தில்

ஹ

ின் ஹநோக்கத்ளத ஹமம்படுத்துதல்

ோமிஹ

ோபதி

11) பதசின வசல்ப்ிபாணி திம் எப்பாது வகாண்டாடப்டுகிது? 11 ஏப்ரல்
12) ப

ாநிபனாதினின் தந்ளத னார்? ெோமுஹெல் ஹ

13) உக ப

ன்ஹமன்

ாநிபனாதி திம் எப்பாது வகாண்டாடப்டுகிது? 5 ஏப்ரல்

14) அக் கிபகடாவ் எரிநள எங்பக அளநந்துள்து? இந்ஹதோஹேெி

ோ

15) ஜம்ப-காஷ்நீ ரின் யூினன் ிபபதசம் எப்பாது உருொக்கப்ட்டது? 31 அக்ஹடோபர் 2019
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16) COVID-19 அெசபிளக்கு வசனில் உள் ளெபபாபசாம் (ஏ.ெி) தடுப்பூசி நற்றும்
பாவனதிர்ப்பு பானிதல் கருெிகள உருொக்க எந்த ிறுெம் உள்து? ெீகல் பஹ

ோ

செோல்யூஷன்ஸ் பிளரஹெட் லிமிசடட் லிமிசடட்.
17) பதசின கண்டுிடிப்பு அக்கட்டள இந்தினா (என்ஐஎஃப்) எங்குள்து? குஜரோத்
18) எல்ள ாதுகாப்பு ளடக்கு (ி.எஸ்.எஃப்) வாறுப்ா அளநச்சர் னார்? ஸ்ரீ அமித் ஷோ
19) பதசின கண்டுிடிப்பு அக்கட்டள இந்தினா (என்ஐஎஃப்) எப்பாது ிறுெப்ட்டது? 2000.
20) எல்ள ாதுகாப்பு ளட (ி.எஸ்.எஃப்) எப்பாது ிறுெப்ட்டது? 1965.
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12 ஏப்ரல் 2020

1) பஷ்னாயின் ஜாதிதி னார்? மிட்ரி மமட்மெடேவ்
2) ிபதான் நந்திரி ஜ தன் யனாஜா (ி.எம்.யஜ.டி.ய்) எப்யாது ததாடங்கப்ட்டது? 2014.
3) நார்ச் 11 ஆம் யததி ியபப்டி, PM-KISAN இன் கீ ழ் சுநார் _______ முதல் 7 யகாடி
யியசானிகள ிதி அளநச்சகம் அியித்துள்து. Rs.14,000 ட ோடி

4) ஐக்கின ாடுகள் சளனின் தாதுச் சள (ம.என்.ஜி.ஏ) சர்யயதச நித யிண்தயி யிநா
தித்ளதக் களடப்ிடிப்தற்கா தீர்நாத்ளத எப்யாது ிளயயற்ினது? 2011.
5) எந்த ாடு முதல் யிண்தயி யிநாத்ளத உருயாக்கி யபாற்ள அளநத்தது? ரஷ்யோ
6) ஏப்பல் 12, 1961 இல் முதல் யபாற்று யிண்தயிப் னணத்ளத அளநத்தயர் னார்? யூரி
ரின்

7) முதல் யபாற்று யிண்தயிப் னணம் எப்யாது டந்தது? 1970.
8) நித யிண்தயி யிநாத்தின் சர்யயதச திம் எப்யாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 12 ஏப்ரல்
9) COVID-19- ததாடர்ா சயால்கள எதிர்த்துப் யாபாடுயதற்கா அதன் முனற்சிகளக்
கண்காணிக்கவும் திவுதசய்னவும் எந்த யார்ட்டள நிதய யநம்ாட்டு அளநச்சகம்
ததாடங்கிமள்து? யுக்டி' ட ோர்ட்ேலைத்

10) ஜாினன்யாா ாக் டுதகாள எப்யாது டந்தது? ஏப்ரல் 13, 1919
11) கூகிள் மூம் எந்த ஸ்நார்ட்யான் உற்த்தினார் ததாளயசிகள் மூம் COVID-19
ததாடர்புத் தடத்ளத இனக்க ஆயபாக்னா யசது யான் ரு தநன்தாருள உருயாக்குகிார்?
ஆப் ிள்

12) COVID-19 யாய்த்ததாற்ின் யளளயத் தட்டச்சு தசய்னத் ததாடங்கின இந்தினாயில்
முதல் நாிம் எது? ட ரளோ

13) சர்யயதச நித யிண்தயி யிநாம் 2020 எப்யாது அனுசரிக்கப்ட்டது? ஏப்ரல் 12
14) ிபாந்தின த்துளமப்புக்கா ததற்காசின சங்கம் (சார்க்) எத்தள உறுப்ிர்களக்
தகாண்டுள்து? எட்டு

15) க்யிட் இந்தினா இனக்கம் எந்த ஆண்டு ததாடங்கப்ட்டது? 1942.
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13 ஏப்ல் 2020
1) கர்நாடக லங்கி எப்பபாது நிறுலப்பட்டது? 1924.
2) ________ ஏடிஎல் பள்ரிகரில் ககாயாப்காட் க ாடங்கப்பட்டது. அடல் புதும ிஶன்
(ஏஐஎம்), பாலிசி திங்க் டடங்க் என்ஐடிஐ ஆடாக் ற்றும் டேஶனல் இன்ஃபர்டடிக்ஸ்
சசன்டர் (என்ஐசி)
3) கர்நாடக லங்கிின் எம்.டி ற்றும்

லயல நிர்லாக அ ிகாரிாக ீ ண்டும்

நிிக்கப்படுபலர் ார்? ஹாபடலஸ்வ எம்.எஸ்
4) கா ி ற்றும் கிா க ாறில் ஆலைம் (பக.லி.ஐ.சி) எப்பபாது நிறுலப்பட்டது? 1957.
5) எல்லய சாலய அலப்பின் (BRO)

லயலகம் எங்பக அலந்துள்ரது? புதுதில்லி

6) பி ான் ந் ிரி உஜ்லாயா பாஜனா (பி.எம்.யு.ய்) எப்பபாது க ாடங்கப்பட்டது? 2016
7) எல்லய சாலய அலப்பின் (பி.ஆர்.ஒ) இக்குநர் கஜனல் ார்? எல்.டி. செனல்
ஹர்பால் சிங்
8) பி ான் ந் ிரி கரிப் கல்ாண் பாஜனா (பி.எம்.ஜி.பக.ய்) எப்பபாது க ாடங்கப்பட்டது?
2016.
9) எல்லய சாலய அலப்பு (BRO) ________ இன் கீ ழ் கசல்படுகிமது. பாதுகாப்பு அமச்சகம்
10) பிஹு என்பது _______ இல் ககாண்டாடப்படும்

ிருலிறா. அசாில்

11) எல்லய சாலய அலப்பு (BRO) எப்பபாது நிறுலப்பட்டது? 1960.
12) பனா சங்காந் ில ககாண்டாடும் ாநியம் எது? ஓடிசா
13) டிா புத் ாண்டு எப்பபாது ககாண்டாடப்படுகிமது? 13 ஏப்ல்
14) அமிவு, க ாறில்நுட்பம் ற்றும் கண்டுபிடிப்புடன் ங் இந் ிா காம்பபட்டிங் பகாலிட்"
(யுக்டிஐ) லலய-பபார்ட்டலய எந்

அலச்சகம் அமிமுகப்படுத் ிது? னித வள

டம்பாட்டு அமச்சகம்
15) காறிகபர்ப்பு சுகா ா அமிலில் ற்றும் க ாறில்நுட்ப நிறுலனம் (THSTI) ________ இன்
கீ ழ் கசல்படுகிமது. சதாழிலாளர் ற்றும் டவமலவாய்ப்பு அமச்சகம்
16) எந்

ாநியத் ின் எஸ்ஆர்எல்எம்

ீ ி கஹல்ப்லயலனத் துலக்கிது? ொர்கண்ட்
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17) பாயட் சட்டம் எப்பபாது நிலமபலற்மப்பட்டது? 1919.
18) 2020 ஆம் ஆண்டு ஜயின்லாயா பாக் படுககாலயின் _______ ஆண்டு நிலமலலக்
குமித் து. 101 வது
19) _______ என்பது றுஉருலாக்கப்பட்ட ற்றும் பு ி ருந்துகலர பசா ிக்க SARS-CoV-2
லலலை லரர்ப்பது. சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.சி.எம்.பி.
20) ஜாயின்லாயா பாக் படுககாலய எப்பபாது நடந் து? 13 ஏப்ல் 1919
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14 ஏப்பல் 2020
1) COVID-19 ஐ எதிர்த்து DRDO உயயாக்கின COVSACK இன் யில என்?

Rs.1 ட்சம்

2) யூினன் ாங்க் ஆப் இந்தினா (யுிஐ) எப்பாது ிறுயப்ட்டது? .1919
3) கார்ப்பபரன் யங்கி நற்றும் ஆந்திப யங்கி ஆகினலய யூினன் ாங்க் ஆப்
இந்தினாவுடன் (யுிஐ) ________ முதல் அநல்டுத்தப்ட்ட. 1 ஏப்பல் 2020
4) COVID-19 க்கு எதிபாக _______ என் லயபஸ் தடுப்பு நயந்து னன்டுத்தப்டாம்
என்று இந்தின நயத்துய ஆபாய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) அியித்தது. ரபம்பதசியிர்
5) யூினன் ாங்க் ஆப் இந்தினாயின் (யுிஐ) ிர்யாக இனக்குபாக (இடி)
ராறுப்பற்யர் னார்? ியக்ஷ நிஸ்பா
6) COVID-19 ரதாற்றுபானின் தாக்கத்லத சநாிக்க 'சப்தாடி' ரதாடங்கினயர் னார்?

ிபதநர் பநாடி
7)

________ இன் கீ ழ் e-NAM ரசனல்ாடுகள். பயாண்லந நற்றும் உமயர் த்துல

அலநச்சகம்
8) COVID-19 ஐ எதிர்த்து COVID-19 நாதிரி பசகரிப்பு கிபனாஸ்க் (COVSACK) ஐ
உயயாக்கினயர் னார்? ாதுகாப்பு

ஆபாய்ச்சி நற்றும் பநம்ாட்டு

ஆய்யகம் (டிஆர்டிஎல்)
9) தநிழ் புத்துண்டு எப்பாது ரகாண்டாடப்டுகிது?

14 ஏப்பல்

10) இந்தினாயின் முதல் ரதாலில சுகாதாப கண்காணிப்பு முலலன
அிமுகப்டுத்தினயர் னார்?

அகி இந்தின நயத்துய அியினல்

ிறுயம் (எய்ம்ஸ்) & ாபத் ரெயி எரக்ட்பாிக்ஸ் ிநிரடட்
(ிரெல்)
11) ரிரிபகஷ் எங்பக

இயக்கிது? .உத்தபாகண்ட்
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15 ஏப்ல் 2020
1) 2019 இல் நடைபபற்ம 30 லது பதிப்பு ஆசி குத்துச்சண்டை சாம்பின்ளிப் எங்கே?
தாய்யாந்து
2) இதற்கு பன்பு இந்திா ஆசி குத்துச்சண்டை சாம்பின்ளிப்டப எப்கபாது நைத்திது?
1980 & 2003.
3) _________ ஏப்ல் 15 அன்று புதுதில்யிில் நைந்த ஒபே லிறாலில் அேிய இந்தி கலராண்
கபாக்குலத்து அடறப்பு டத்டத அமிபேப்படுத்திது. வலராண்ம ற்றும் உறலர்
நயத்துமம அமச்சகம்
4) பதல் ஆசி குத்துச்சண்டை சாம்பின்ளிப் எப்கபாது நடைபபற்மது? 1963.
5) 2020 ஆசி குத்துச்சண்டை சாம்பின்ளிப்டப நைத்தும் நாடு எது? இந்திா
6) இந்திாடல அதன் "பக்ேி பாதுோப்பு கூட்ைாரர்" என்று அபரிக்ோ எப்கபாது
அங்ேீ ேரித்தது? 2016.
7) நாடு தழுலி பூட்டுதயின் கபாது ேிாப்புமங்ேரில் அதிே டிஜிட்ைல் ேிகாஸ்க்ேள்
பசல்பை அனுதிக்ே ின்னணு ற்றும் தேலல் பதாறில்நுட்ப அடச்சேம் (MeitY) _______
கோரிபள்ரது. உள்துமம அமச்சகம்
8) ஹார்பூன் லான்லறி ஏவுேடை எதிர்ப்பு ஏவுேடைேள் ற்றும் ________ திப்புள்ர ார்க் 54
இயகுே ைார்பிகைாக்ேடர அபரிக்ோ இந்திாவுக்கு லிற்ே உள்ரது. Rs. 155 ில்யின்
9) COVID-19 ோைாே பூட்ைப்பட்ை கபாது ________ "DekhoApnaDesh" பலபினார் பதாைட
அமிபேப்படுத்திது. சுற்றுயா அமச்சகம்
10) ஃபிட் இந்திா _______ உைன் இடைந்து பள்ரி ாைலர்ேளுக்ோே ஃபிட் இந்திா ஆக்டிவ்
கை திட்ைத்டத அமிபேப்படுத்திது. த்தி இமைநிமயக் கல்லி லாரிம் (சிபிஎஸ்இ)
11) _______ பலப்பநிடய, பீைத்தால் இக்ேப்படும் டே ேழுவுதல் ற்றும் கசாப்பு
லிநிகாேிப்பான், கசாடிம் டஹகபாகுகராடட் ேடசயின் படுபனி பதரிப்பு ற்றும் டே
உயர்த்தி லசதி ஆேிலற்டம எடுத்து பலப்ப திடிைல் லசதிேளுைன் ஒபே லிரிலான 'ஃடபட்
கோலிட் ஸ்கைளடன' நிறுலிபள்ரது. சண்டிகர்
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12) _________ தனிப்பட்ை பாதுோப்பு உபேைங்ேளுக்ோன (பிபிஇ) யிவு
ஆண்டிடக்காபில் ஸ்ப்க-அடிப்படைியான பூச்சு உபேலாக்ேப்பட்ைது. ஐ.ஐ.டிகுலஹாத்தி
13) பூட்டுதல் ீ றுபலர்ேரின் ேண்ோைிப்புக்ோே இண்டு கோக்ேளுைன் இடைக்ேப்பட்ை
ஹீயிம் பலூடன எந்த ஸ்ார்ட் சிட்டி நிறுலிபள்ரது? லவைாதா
14) இமக்குதி பசய்ப்பட்ை தனிநபர் பாதுோப்பு உபேைங்ேள் (பிபிஇ), பலன்டிகயட்ைர்ேள்,
சானிடைசர்ேள், பேபடிேள் ற்றும் பிம பேத்துல உபேைங்ேளுக்கு ______ லியக்கு
அரிக்ே கோய் உள்ரது. ருங்கிமைந்த பபாருட்கள் ற்றும் வசமல லரி (ஐஜிஎஸ்டி)
15) உத்தபிகதச ஆளுநர் ார்? அனந்திபபன் பவைல்
16) உத்தபிகதச ாநியம் எப்கபாது உபேலானது? 1950.
17) ________ இன் ேீ ழ் நாஃபபட் பசல்பாடுேள். லிலசா அமச்சகம்
18) கதசி திமந்த பள்ரி நிறுலனம் (NIOS) எப்கபாது நிறுலப்பட்ைது? 1989.
19) கதசி கலராண் கூட்டுமவு சந்டதப்படுத்தல் கூட்ைடப்பு இந்தி யிிபைட் (நாஃபபட்)
எப்கபாது நிறுலப்பட்ைது? 1958.
20) கநளனல் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் ஓபன் ஸ்கூயிங் (NIOS) _________ இன் ேீ ழ் பசல்படுேிமது.
னித லர வம்பாட்டு அமச்சகம்
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16 ஏப்ல் 2020
1) COVID-19 வயடிப்ப எதிர்த்துப் போபோடும் ோடுகப ஆதரிப்தற்கோக சர்யபதச ோணன
ிதினம் தது முழு ________ கடன் திப வயினிட முன்வநோமிந்தது. 1 டிரில்லின்
2) கோரீப் னிர்கள் குித்த 2020 பதசின நோோட்டில் உபபனோற்ினயர் னோர்? நரந்தி சிங்
ரதோர்
3) பகப நோி நர் எது? கனிரகோனோ
4) சர்யபதச ோணன ிதினத்தின் (ஐ.எம்.எஃப்) தபபந வோருோதோப ிபுணர் னோர்? கிதோ
ரகோபிநோத்
5) பகப ஆளுர் னோர்? அரிஃப் முகது கோன்
6) சர்யபதச ோணன ிதினம் (ஐ.எம்.எஃப்) எப்போது ிறுயப்ட்டது? 1945.
7) பகப அபசு எப்போது உருயோது? 1956.
8) யட வகோரினோயின் ோணனம் என்? Won.
9) எந்த நோி அபசு COVID-19 ஐ சரிோர்க்க குடிநக்களுக்கு 16 பகோடிக்கு பநற்ட்ட
முகமூடிகப யிிபனோகித்துள்து, பநலும் யட்டுக்கு
ீ
யடு
ீ யடோக
ீ
கணக்வகடுப்ின்
மூன்ோயது சுற்பமம் அபசு பநற்வகோண்டு யருகிதோ? ஆந்திப் பிரதசம்
10) COVID-19 வயடிப்ின் நத்தினில் எந்த ோடு  குறுகின தூப கப்ல் எதிர்ப்பு கப்ல்
ஏவுகபணகப கடலுக்குள் வசலுத்தினது? வட ககோரிோ
11) பரிடர் பநோண்பநச் சட்டத்தின் ிரிவு ______ இன் கீ ழ் அபோதம் யிதிக்க உள்துப
அபநச்சகம் அபோதம் யிதித்துள்து. 51(b)
12) வயறும் 13 ோட்கில் 50 நில்ினன் தியிக்கங்கப எட்டும் உகின் நிக பயகநோக
னன்டும் வநோபல் னன்ோடு எது? அரோக் ரசது
13) இந்தின வதோமில்தட் நற்றும் வோருோதோப த்துபமப்பு (ஐ.டி.இ.சி) திட்டம் எப்போது
வதோடங்கப்ட்டது? 1964.
14) _______ கடுபநனோ பபமிவு பநோண்பந சட்டத்தின் கீ ழ் வோதுச் வசனில் துப்புயது
தண்டபக்குரின குற்நோகும். இந்திோ
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15) _______ COVID-19 குித்த னிற்சி திட்டத்பத 2020 ஏப்பல் 17 முதல் வதற்கோசின ிபோந்தின
த்துபமப்பு சங்கத்தின் (சோர்க்) ோடுகின் சுகோதோப ிபுணர்களுக்கோக அியித்தது.
கவளிவிவகோ அமச்சகம்
16) நத்தின பபடி யரி யோரினத்தின் (சிிடிடி) தபயர் னோர்? பிரோத் சந்தி ரோடி
17) சர்யபதச ோணன ிதினத்தில் (ஐ.எம்.எஃப்) எத்தப உறுப்பு ோடுகள் உள்? 189.
18) நத்தின யருயோய் யோரினம் சட்டத்தின் கீ ழ் நத்தின பபடி யரி யோரினம் (சிிடிடி)
அபநக்கப்ட்டது. 1963.
19) நத்தின பபடி யரி யோரினம் (சிிடிடி) எப்போது ிறுயப்ட்டது? 1944.
20) 2 யது ஜி 20 ிதி அபநச்சர்கள் நற்றும் நத்தின யங்கி ஆளுர்கள் (எஃப்எம்சிிஜி)
கூட்டத்தில் ங்பகற்யர் னோர்? நிர்லோ சீதோோன்
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17 ஏப்ல் 2020

1) _________ சூரின ஒியன அறுயயை செய்யதன் பம் ீரிிருந்து ச்சு கரிந செர்நங்கய
அகற்றுயதற்காக ிாஸ்சநாிக் குயக்கைத்தி ாசா சாருட்கய உருயாக்கி
யருகிது.

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டடி இன் சின்ஸ் அண்ட் டடக்னாலஜி

(ஐ.ஏ.எஸ்.டி)
2) உற்த்தித் துயனின் ரிெர்வ் யங்கினின் 49 யது சுற்று காாண்டு ஓிகஸ் (ஆர்ைர்
புத்தகங்கள், ெபக்குகள் நற்றும் தின் னன்ாட்டு கணக்சகடுப்பு) குிப்பு காம் _______ ஐ
உள்ைக்கினது. ஜனவரி-ார்ச் 2020
3) ெி.ெி.எம்.ி சட்ரி உணவுகில் யர்க்கப்ட்ை _______ இிருந்து எிதீினல் செல்
சகாட்யை செனற்யகனாக காச்ொபம் நற்றும் சகாடின யயபயை அறுயயை செய்ன
னன்டுத்துகிது. ஆப்பிரிக்க பச்சச குங்குகள்
4) ெத்தீஸ்கரின் நாி நர் எது? லலடிஸ் ஸ்லிப்பர்
5) செ ீாம்ப்-என் உருயாக்கினயர் COVID-19 இன் உறுதிப்டுத்தும் சொதய படிவுகய 2
நணி சபத்தில் ொத்தினநாக்குயது னார்? ஸ்ரீ சித்ா தியனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் டடிக்கல்
சின்சஸ் அண்ட் டடக்னாலஜி (எஸ்.சி.டி.ஐ.எம்.எஸ்.டி)
6) ெத்தீஸ்கர் பதல்யர் னார்? பூலபஷ் பாலகல்
7) கியபசனாிசபெிிட் செனல்பயயன கண்டுிடித்தயர் னார்? ஜூடித் கிஹாம் பூல்
8) ெத்தீஸ்கர் ஆளுர் னார்? அனுசுா யுலக
9) எந்த சாயன "அபெ சாய்" என்று அயமக்கப்டுகிது? ஹீலாபிலிா
10) ெத்தீஸ்கர் எப்சாது உருயாது? 2000.
11) உக ஹீசநாிினா தித்யத ஆபம்ித்தயர் னார்? லவர்ல்ட் ஃடபடலஷன் ஆஃப்
ஹீலாபிலிா
12) ீட்டிக்கப்ட்ை பூட்டுதல் கட்ைத்தில் மங்கள் நற்றும் காய்கிகய யட்டு
ீ
யாெில்
யிிசனாகிக்க யெதினாக Cghaat யயத்தத்யத எந்த நாிம் அிபகப்டுத்தினது?
சட்டீஸ்கர்
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13) 2020 உக ஹீசநாிினா தித்தின் தீம் என்? Get+involved
14) உக ஹீசநாிினா திம் எப்சாது அனுெரிக்கப்டுகிது? 17 ஏப்ல்
15) ாதுகாப்பு ஆபாய்ச்ெி நற்றும் சநம்ாட்டு ஸ்தாம் (டிஆர்டிஇ) எங்சக அயநந்துள்து?
குவாலிர்
16) இனற்யகக்கா உகாயின ிதி (WWF) எங்சக அயநந்துள்து? .ஸ்விட்சர்லாந்து
17) ாதுகாப்பு ஆபாய்ச்ெி நற்றும் சநம்ாட்டு ஸ்தாம் (டிஆர்டிஇ) எப்சாது ிறுயப்ட்ைது?
1973.
18) இனற்யகக்கா உகாயின ிதி (WWF) எப்சாது ிறுயப்ட்ைது? 1961.
19) இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ியூக்ினர் சநடிெின் & அயனட் ெனின்ெஸ் (INMAS) என்து _______
இன் ஆய்யகநாகும். DRDO.
20) சுற்றுச்சூமல் கல்யித் திட்ைம் எப்சாது உருயாக்கப்ட்ைது? 1976.
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18 ஏப்பல் 2020

1) நத்தின நபடி யரி யாரினம் உருயாக்கப்ட்டநாது? 1944.
2) _____________ ந

ாஸ்ட்ஸ் நகாயிட் -19 மநய்ிகர் சந்திப்ில் இந்தின உனர்

ஸ்தாிகபானம். இங்கிலாந்தில்
3) ார்டன் நநாட்டார்சசக்கிள்கின் (பநக) சி மசாத்துக்கசப் மறுயதன் பம்
_____________ க்கா இங்கிாந்தின் நிகச் சிந்த யிசனாட்டு நநாட்டார் சசக்கிள் ார்டன் .
16 ில்லினன்
4) டியிஎஸ் நநாட்டார் ிறுயத்தின் தசசந ிர்யாக அதிகாரி னார்? கக.என்
பாதாகிருஷ்ணன்
5) சிக்கித் தயிக்கும் அசத்து மயிாட்டிரின் யமக்கநா நற்றும் இ-யிசாக்கச
__________ யசப அபசாங்கம் ீட்டிக்கிது.

கந 3 வது

6) சர்யநதச ாணன ிதினத்தின் தசசநனகம் எங்நக இருந்தது? வாஷிங்டன்
7) கிசான் பாத் னன்ாடு யியசானிகசபம் யணிகர்கசபம் ____ நற்றும் 20,000 க்கும்
நநற்ட்ட டிபாக்டர்கின் மட்மயார்க்குடன் இசணக்க உதவுகிது. 5 லட்சம் லாரிகள்
8) இந்தின நருத்துய ஆபாய்ச்சி கவுன்சில் ிறுயப்ட்டநாது? 1911.
9) சிிடிடி பம் எம்எஸ்எம்இக்கு உதய எத்தச நகாடி ரூாய்? 204 ககாடி ரூாய்
10) சநக்நபா, சிறு நற்றும் டுத்தப ிறுயங்கள் ிறுயப்ட்டநாது? 2006.
11) மகாநபாா நானாிகளுக்கு ஒவ்மயாரு நாதபம் த்தானிபம் ரூாய் மகாடுக்க எந்த
நாி அபசு படிவு மசய்கிது? நத்தின ிபகதச நாில அபசு
12) உக ாபம்ரின திம் எப்நாது மகாண்டாடப்ட்டது? ஏப்பல் 18
13) டியிஎஸ் நநாட்டார் ிறுயத்தின் தசசநனகம் எங்நக இருந்தது? சசன்ன
14) கிசான் பாத் மநாசல் னன்ாட்சட எந்த நத்தின அசநச்சர் மதாடங்கிார்? ஸ்ரீ கபந்திப
சிங் கதாநர்
15) சர்யநதச ாணன ிதினம் உருயாக்கப்ட்டநாது? 27 டிசம்ர் 1945
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16) சிிடிடி உருயாநாது? 1944.
17) ஐசிஎம்ஆர் தசசநனகம் எங்நக இருந்தது? புதுதில்லி
18) அமநரிக்க அதிர் மடாால்ட் டிபம்ப் எத்தச கட்ட திட்டத்சத யகுத்தார்? மூன்று
19) 24 நணிநப மகாநபாா சயபஸ் பூட்டுதச ஒரு யாபம் ீட்டித்த ாடு எது? துாய்
20) நகாயிட் அல்ாத நானாிகச அசமத்துச் மசல் எந்த நத்தின அசநச்சர் புது தில்ி
நருத்துயநசகச டத்திார்? ஸ்ரீ சுகபஷ் ிபபு
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19 & 20 ஏப்ல் 2020
1) பல் இண்டு ாட்கபில் சுார் ________ ிசாிகபிடியந்து சுார் 27,276.77 மட்ரிக்
கடுகு ிர ாங்கப்தட்டுள்பது. 10111.
2) ________________- இல் ரகளுக்கு ிியாகிக்கப்தட்ட சுார் 43 னட்சம் குிண்டால்
உவு ாணிங்கள். ஹாாஷ்டிா

3) ின்சாச் சட்டம் ற்றும் ஆரக்குழுின் உத்வுகள், திரிவு 142 ற்றும் ின்சாச்
சட்டத்ின் திரிவு ______________ அிக அதாங்கரப ங்குற்காக ியத்ம் மசய்
உத்யசிக்கப்தட்டுள்பது. 152.

4) COVID -19 யாாபிகளுக்கு ங்கப்தடும் திஸ்கட்டில் ___________of பும் உள்பது,
க்காண திஸ்கட்டில் 8-9% பும் உள்பது. 14%
5) இந்ி உவுக் ககம் ிறுப்தட்டயதாது? 14 ஜனவரி 1965
6) சி.ஃப்.டி.ஆர். ________________ உர் பு திஸ்கட் ற்றும் 500 கியனா உர் பு ஸ்கரப
ங்கிது

500 கிலயா

7) ிரன உறுிப்தடுத்ல் ிி (தி.ஸ்.ஃப்) ன்தது ____crores  த்ி துரந ிட்டாகக்
மகாண்டியக்கும் யாக்கத்ிற்காக அரக்கப்தட்ட ந்மாய ிிரயும் குநிக்கிநது, 500
லகாடி

8) திான் ந்ிரி கரிப் கல்ாண் ிட்டம் மாடங்கப்தட்டயதாது? டிசம்பர் 2016
9) இந்ிா யதாஸ்ட் உயாக்கப்தட்டயதாது? 1 அக்ல ாபர் 1854
10) யசி ிண்மபி ஆய்கங்கள் ிறுப்தட்டயதாது? 1 ஜூன் 1959
11) காாஷ்டிாில் ரகளுக்கு ிியாகிக்கப்தடும் சுார் ____lakh குிண்டால் உவு
ாணிங்கள்.

43.

12) மாினாபர்கபின் குரநகரபத் ீர்ப்தற்கு யாடல் அிகாரிகரப ிித்ர் ார்? ஸ்ரீ
லஷ் குார்

13) அநிில் ற்றும் மாில்துரந ஆாய்ச்சி கவுன்சில் ிறுப்தட்டயதாது? 26 சசப் ம்பர்
1942
14) தால் துரந ஊிர்களுக்கு த்ரண னட்சம் யதாய் இப்தீடு ங்கப்தடுகிநது? 10
யட்சம்
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15) மகாயாணா ரஸ் குநித்து ஆாய்ச்சி மசய்து டுப்பூசி என்ரந உயாக்க உர் ட்ட

திக்குழுின் ர எயங்கிரப்பு அிகாம் ார்? அமிவில் ற்றும் ச ாழில்நுட்ப
அமச்சகம்
16) மகாயாணா ரஸ் குநித்து ஆாய்ச்சி மசய்ற்கும் _______ இன் கீ ழ் எய டுப்பூசிர

உயாக்குற்கும் இந்ி அசு எய உர் ட்ட திக்குழுர உயாக்கிது. லக.விஜய்
ாகவன்
17) .யூ.சி.ன் ாய்னாந்ின் மனர்யதக் கடல் ஆரகரப ________ இணங்கள் ன்று
தட்டினிட்டுள்பது. பா ிக்கப்ப க்கூடி

18) ________ ிஞ்ஞாணி ீ ன் ரபவுகபினியந்து உிர் ஈர்க்கப்தட்ட குரநந் ிரன ின்-

ிரணயூக்கிர உயாக்கியுள்பார். நாலனா அமிவில் ற்றும் ச ாழில்நுட்ப நிறுவனம்
19) 20 ஆண்டுகபில் அிக யால் யால் ஆரகரப திவு மசய் ாடு து?

ாய்யாந்து

20) சீண மாி ிணத்ர கரடதிடிக்கும் ாள் ப்ல் 20 ஆக ப்யதாது அரக்கப்தட்டது? 2011.
21) ழுப்தட்ட சீண மாிர கண்டுதிடித்ர் ார்? காங்ஜி
22) அகர்கர் ஆாய்ச்சி ிறுணம் (ARI) ங்யக அரந்துள்பது? புலன
23) க்கி ாடுகள் சரதில் த்ரண உத்ியாகபூர் மாிகள் உள்பண? 6
24) அகர்கர் ஆாய்ச்சி ிறுணத்ர (ARI) ிறுிர் ார்? 1946.
25) .ாின் பல் சீண மாி ாள் ப்யதாது அனுசரிக்கப்தட்டது? 20 ஏப்ல் 2011
26) தாக்டீரிார ிராகக் கண்டநி 'திர ஸ்ணிஃதர்', எய உர்ிநன் ற்றும்
குரநந் ிரன மசன்சார் உயாக்கிர் ார்? அகர்கர் ஆாய்ச்சி நிறுவனம்
27) சீண மாி ாள் ப்யதாது அனுசரிக்கப்தடுகிநது? 20 ஏப்ல்
28) "யப்திங் இந்ிாின் ரிசக்ி ாணிங்கள் 2020" ன்ந ரனப்தில் அநிக்ரகர
மபிிட்டர் ார்? சர்வல ச நிமயான அபிவிருத் ி நிறுவனம் (ஐ.ஐ.எஸ்.டி)
29) இந்ி ாணிற்தில் ிறுணம் (IIA) ங்யக அரந்துள்பது? சபங்களூரு
30) இந்ி ாணிற்தில் ிறுணம் (IIA) ப்யதாது ிறுப்தட்டது? 1786.
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21 ஏப்ல் 2020

1) பி.ஆர்.ஓ ________ இல் சுபன்சிரி ஆற்மின் ீ து டபபோரிப ோ போயம் கட்டினோர். அருணாச்சல
பிதேசம்
2) முதல் படடப்போற்மல் ற்றும் புதுட நோள் எப்பபோது அனுசரிக்கப்பட்டது? 2002.
3) சிட்டி யூனின் வங்கி எப்பபோது உருவோக்கப்பட்டது? 1904.
4) உயக படடப்போற்மல் ற்றும் கண்டுபிடிப்பு தினத்டத நிறுவிவர் ோர்? ார்சி சசகல்
5) சிட்டி யூனின் வங்கிின் எம்.டி ற்றும் தடயட நிர்வோக அதிகோரிோக ீ ண்டும்
நிிக்கப்படுபவர் ோர்? AN தகாடர்
6) உயக படடப்போற்மல் ற்றும் கண்டுபிடிப்பு நோள் (WCID) முதன்முதயில் எப்பபோது
ததோடங்கப்பட்டது? 2001.
7) பதிடனந்தோம் நிதி ஆடைம் ஒரு இந்தி நிதி ஆடைம் எப்பபோது அடக்கப்பட்டது?
2017.
8) உயக படடப்போற்மல் ற்றும் புதுட நோள் எப்பபோது அனுசரிக்கப்படுகிமது? 21 ஏப்ல்
9) பதிடனந்தோவது நிதி ஆடைத்தின் (XIV-FC) தடயவர் ோர்? என்.தக சிங்
10) பதசி தசயோரர் தினம் எப்பபோது உருவோக்கப்பட்டது? 1952.
11) அருைோச்சய பிபதச ஆளுநர் ோர்? பிடி ிஸ்ா
12) தசயோரரின் நோள் எப்பபோது அனுசரிக்கப்படுகிமது? 21 ஏப்ல்
13) அருைோச்சய பிபதச முதல்வர் ோர்? சபா காண்டு
14) ஸ்வம் பிபோ என்பது ________ டி.டி.எச் பசனல்கரின் ஒரு குழு ஆகும், இது

ி.எஸ்.ஏ.டி -

15 தசற்டகக்பகோடரப் பன்படுத்தி 24 எக்ஸ் 7 அடிப்படடில் உர்த கல்வித்
திட்டங்கடர ஒரிபப்ப அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ரது. 32.
15) ______ ஆற்மின் ீ து டபபோரிப ோ போயம் கட்டப்பட்டுள்ரது. சுபன்சிரி நேி
16) SWAYAM ________ ஆல் ததோடங்கப்பட்டது. னிே வள தம்பாட்டு அமச்சகம்
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17) எல்டய சோடயகள் அடப்பு (BRO) அருைோச்சய பிபதசத்தில் ________ போயம் கட்டிது.
டதபாரித

ா

18) SWAYAM எப்பபோது ததோடங்கப்பட்டது? 2017.
19) இந்தி

னோதிபதிின் தசயோரோக ோர் நிிக்கப்படுகிமோர்கள்? கபில் தேவ் ேிரிபாேி

20) புதி பம்போட்டு வங்கிட உருவோக்கிவர் ோர்? பிரிக்ஸ் ாநிலங்களால் (பிதசில்,
ஷ்ா, இந்ேிா, சீனா ற்றும் சேன்னாப்பிரிக்கா)
21) புதி பம்போட்டு வங்கி எங்பக அடந்துள்ரது? ஷாங்காய், சீனா
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22 ஏப்ரல் 2020
1) உணவு நருக்கடிகள் குித்த உகாயின அிக்கக (ஜி.ஆர்.எஃப்.சி) 2020 உநகங்கிலும்
உள் கடுகநனா உணவுப் ாதுகாப்ின்கந சூழ்ிககக ____ ங்குதாபர்
அகநப்புகால் நதிப்ீடு நசய்தல். 16.
2) அியினல் நற்றும் நதாமில்துக ஆபாய்ச்சி கவுன்சில் ிறுயப்ட்டது எப்பாது? 26
செப்டம்பர் 1942
3) நடல்ி காயல்துகக்கு ஒரு ாகக்கு _______- தண்ண ீர் ாட்டில்கக இந்தின பனில்பய
யமங்குகிது. 10000.
4) UDAN-RCS சுற்று- II முடிவுகள் டிசம்ர் 2017 இன் ிற்குதினில் ____ புதின ிபாந்தின
ாகதகளுக்கு யமங்கப்டும்.

502.

5) உக உணவு திட்ட தககநனகம் எங்பக இருந்தது? ரரோம் நகரர
6) உகாயின த்திரிகக சுதந்திபக் குினீட்டில் இந்தினா 142 யது இடத்கதப் ிடித்தது
எத்தக இடங்கள்? மூன்று
7) இந்தினா 23 டன் அத்தினாயசின நருந்துகக ______________ க்கு ரிசிக்கிது
ரநபோளத்திற்கு
8) யில்ினம் ஈ. பகால்ி இபாணுய எழுத்தார்கள் யிருது ிறுயப்ட்டது பாது? 1999.
9) யுகநடட் ஸ்படட்ஸ் நசட்டின் கா அவு என்? .6 ஆண்டுகள்
10) உக சுகாதாப அகநப்பு கண்டுிடிக்கப்ட்டது எப்பாது? 7 ஏப்ரல் 1948
11) ச்கச குமி கயப்ர் இங்கள் ____________ தககநனிா குழுயிால்
கண்டுிடிக்கப்ட்டது

ஜீஷன் மிர்ெோ

12) உகாயின த்திரிகக சுதந்திப குினீட்டில் எந்த ாடு முதிடம் யகிக்கிது? நோர்ரே
13) ஆபபாக்னா பசது புதின UI னன்ாட்டில் ____________ ிரிவுககக் நகாண்டுள்து
நோன்கு
14) யில்ினம் ஈ. பகால்ி யிருகத நயன்யர் னார்? ஆடம் ஹிகின்ரபோதம்
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15) தாஸ் ட்டினலுடன் டாஷ்பார்கட அிமுகப்டுத்தின அகநச்சகம் எது? ெோரை
அரமச்சு
16) ஜி 20 முதன்முதில் ிறுயப்ட்டது எப்பாது? 26 செப்டம்பர் 1999
17) இந்தின பனில்பயனின் யாடிக்ககனார் பசகய எண் என்? 139.
18) அியினல் நற்றும் நதாமில்நுட்த் துக ிறுயப்ட்டது எப்பாது? 1971.
19) நருத்துய ிதினில் கஃப்கன் உதான் யிநாங்கள் எத்தக டன் யமங்கி? 541.
20) தகயல் நற்றும் ஒிபப்பு அகநச்சர் னார்? பிரகோஷ் ஜேரடகர்
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23 ஏப்ல் 2020
1) 'ான் பூப்ந்து' யிமிப்புணர்வு ிபச்சாபத்தின் தூதர் னார்? பிலி சிந்து
2) தகயல் நற்றும் தகயல் ததாடர்பு ததாமில்தட்ங்கில் சர்யததச தண்கள் (ஐ.சி.டி) திம்
ஏப்பல் நாதத்தின் ________ அன்று அனுசரிக்கப்டுகிது. பூர்த் லிாறக்கிறம
3) இந்தினாயில் நாணயர்கள் நற்றும் கல்யினார்களுடன் ாக் டவுன் கற்யர்கின் ததாடர்
ஆன்லன் உலபனாடல்கலத் ததாடங்கினயர் னார்? பபாமைப்பபாருள் ற்றும்
குற்மங்கள் பைாடர்பான ஐக்கி நாடுகரின் அலுலயகம் (UNODC)
4) ஞ்சாப் பதல்யர் னார்? அரிந்ைர் சிங்
5) உக புத்தக திம் பதன்பதில் பதஸ்தகாயால் ினநிக்கப்ட்டது? 1995.
6) 2020 ஆம் ஆண்டில் தகயல் நற்றும் தகயல் ததாடர்பு ததாமில்தட்ங்கில் (ஐ.சி.டி)
சர்யததச தண்கள் எப்தாது அனுசரிக்கப்டுகிார்கள்? 23 ஏப்ல்
7) உக புத்தக தித்லத அனுசரிக்கத் ததாடங்கினயர் னார்? லிபசன்ட் கிராபலல்
ஆண்ட்ஸ்
8) ி.ஆர்.ஒ ஞ்சாில் உள் கதசாயல் உலயிடத்லத ாட்டின் ி குதிகளுடன்
இலணக்கும் ______ ஆற்ில் புதின ிபந்தப ாம் அலநத்துள்து. லி ஆற்மில்
9) 2019 ஆம் ஆண்டில் பதஸ்தகாயின் உக புத்தக தலகபாக அியிக்கப்ட்ட கபம்
எது? ளார்ஜா
10) சி.எஸ்.ஐ.ஆர் இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் தெதாநிக்ஸ் அண்ட் பேங்கிலணந்த உனிரினல்
(சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ.ெி.ஐ.ி) எப்தாது ிறுயப்ட்டது? 1977.
11) 2020 ஆம் ஆண்டில் பதஸ்தகாயின் உக புத்தக தலகபாக அியிக்கப்ட்ட கபம்
எது? குயாயம்பூர்
12) தாய்க்கிபேநிலனக் கண்டியதற்கா குலந்த யில தகாதபாா லயபஸ்
ரிதசாதலனா ஃதலுடாலய உபேயாக்கினயர் னார். இதற்கு எந்த யிலபனர்ந்த
இனந்திபங்களும் ததலயனில்ல? கவுன்சில் ஆஃப் சின்டிஃபிக் அண்ட் இன்டஸ்ட்ரில்
ரிசர்ச்-இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பஜபனாிக்ஸ் அண்ட் ருங்கிமைந்ை உிரில்
(சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ.ஜி.ஐ.பி)
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13) உக புத்தக திம் எப்தாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 23 ஏப்ல்
14) தகாதபாா லயபஸுக்கு எதிபாக தாபாட கர்ாடக நாி அபசின் "அப்தாநித்பா"
னன்ாட்லட உபேயாக்கினயர் னார்? இன்ஃபபாசிஸ்
15) ஃார்நால்டிலைட், அம்தநாினா, தடாலுனீன், லசலீன் நற்றும் வ்யாலந தான்
தீங்கு யிலயிக்கும் யான்யமி தயதிப்தாபேட்கல ின்யபேம் எந்த ஆல ீக்குகிது?
அந்தூரிம்
16) ததசின கண்டுிடிப்பு அக்கட்டல எங்தக அலநந்துள்து? குஜாத்
17) தகாதபாா லயபஸுக்கு எதிபாகப் தாபாட அப்தாநித்பா தைல்ப்லன் நற்றும்
னன்ாட்லட எந்த நாி அபசு அிபகப்டுத்தினது? கர்நாடக ாநிய அசு
18) ததசின கண்டுிடிப்பு அக்கட்டல-இந்தினா (என்ஐஎஃப்) எப்தாது ிறுயப்ட்டது? 2000.
19) ஐக்கின ாடுகள் சலனின் உத்திதனாகபூர்ய தநாமி எதுயல்? ஹிந்ைி, யாய்
20) குறுக்கு நகபந்தச் தசர்க்லக பம் அதிக யலக சந்லத நதிப்லக் தகாண்ட பே நபா
த்து யலக அந்தூரினத்லத உபேயாக்கினயர் னார்? பநளனல் புதும அமக்கட்டமர
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24 & 25 ஏப்ல் 2020
1) நணிப்பூரின் நாி நர் எது? ஷிருய் லில்லி
2) சீாயின் பதல் சசவ்யாய் கிபக ஆய்வுத் திட்டநா தினான்சயன் -1 ________ இல்
சதாடங்க திட்டநிடப்ட்டுள்து. 2020.
3) சாின் ாணனம் என்? .பவுண்ட்
4) நணிப்பூர் நாிம் எது? 1972.
5) சீா யிண்சயி தித்தத எப்பாது சகாண்டாடுகிது? 24 ஏப்ல்
6) சாின் உத்திபனாகபூர்ய சநாமி எது? அாபிக்
7) காங்ப ாம் தித்தத அபசு கதடப்ிடித்தது எது? ணிப்பூர்
8) சீா தது பதல் சசவ்யாய் ஆய்வு ணிக்கு ________ என்று சனரிட்டது. டிான்வென் -1
9) நணிப்பூர் காங்ப ாம் தித்தத எப்பாது கதடப்ிடிக்கிது? 23 ஏப்ல்
10) சான் என்ால் ிபதநர் னார்? ஹாசன் டப்
11) சாின்

ாதிதி னார்? .ிச்வசல் அவுன்

12) கிபாந ஞ்சானத்துகதப் ற்ி எந்த கட்டுதப பசுகிது? 40 ெது பிரிவு
13) சாின் ததகபம் எது? பிரூட்
14) பதசின ஞ்சானத்து பாஜ் திம் எப்பாது பதல் பதனாக சகாண்டாடப்ட்டது? 2010.
15) ாட்டில் கஞ்சா யியசானத்தத சட்டப்பூர்யநாக்கின பதல் அபபு ாடு எது? வலபனான்
16) எந்தத் திருத்தம் இந்தின அபசினதநப்ில் குதி IX ஐச் பசர்த்தது? 73 ெது
17) எந்த ாடு சநீ த்தில் கஞ்சா யியசானத்தத அதன் சாருாதாப பததயக்காக
சட்டப்பூர்யநாக்கினது? வலபனான்
18) 1992 அபசினதநப்பு (73 யது திருத்தம்) சட்டம் எப்பாது தடபதக்கு யந்தது? 24
ஏப்ல் 1993
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19) பதசின ஞ்சானத்து பாஜ் திம் அபசினதநப்பு (73 யது திருத்தம்) சட்டம், ______
ிதபயற்ப்ட்டதத ிதவுகூர்கிது. 1992.
20) பதசின ஞ்சானத்து பாஜ் திம் எப்பாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 24 ஏப்ல்
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26 ஏப்ரல் 2020

1) உக அிவுசார் சசாத்து ாள் எப்பாது ிறுயப்ட்டது? 2000.
2) ாசா இபண்டாயது தலமுல யிண்சயி சதாலபாக்கிலன "பேம்ஸ் சயப்
யிண்சயி சதாலபாக்கி" என் சனரில் _______ இல் அிமுகப்டுத்த உள்து. 2021.
3) உக அிவுசார் சசாத்து அலநப்பு எப்பாது ிறுயப்ட்டது? 1967.
4) ஹப்ிள் யிண்சயி சதாலபாக்கி எப்பாது சதாடங்கப்ட்டது? 1990.
5) உக அிவுசார் சசாத்து ாள் எப்பாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 26 ஏப்ரல்
6) 2020 உக பாய்த்தடுப்பு யாபத்தின் தீம் என்? அனைவருக்கும் தடுப்பூசிகள்
7) சசர்பாில் எங்பக அலநந்துள்து? .உக்னரன்
8) உக பாய்த்தடுப்பு யாபம் எப்பாது அனுசரிக்கப்டுகிது? ஏப்ரல் கனைசி வாரம்
9) உக்லபின் தலகபம் எது? கீ வ்
10) _______ யர்ந்த கார்ன் லட்லபடு குயாண்டம் புள்ிகள் (g-CNQD கள்), காணக்கூடின ஒி
நுண்ணுனிர் கிருநி ீக்கம் சசய்யதற்கா குலந்த யில உபாக-இயச ாபா சாருள்,
இது சயள்ி நற்றும் ி உபாக அடிப்லடனிா சாருட்களுக்கு நாற்ாகும்.
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் நானைா சயின்ஸ் அண்ட் டைக்ைாலஜி (ஐஎன்எஸ்டி)
11) உக்லபின் ோதிதி னார்? னவானலானைமிர் டஜடலன்ஸ்கி
12) ஹப்ிள் _______ சனரிடப்ட்டது. எட்வின் ஹப்பிள்
13) சசர்பாில் அணுநின் ிலனம் ஒரு பபமிவு சயடிப்லயும் சருப்லயும் எப்பாது
அனுயித்தது? 1986.
14) ஹப்ிள் யிண்சயி சதாலபாக்கி 24 ஏப்பல் 2020 அன்று ________ ஆண்டு யிமாலயக்
சகாண்டாடுகிது. 30
15) சர்யபதச சசர்பாில் பரிடர் ிலவு ாள் எப்பாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 26 ஏப்ரல்
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27 ஏப்ல் 2020
1) 2019 ல் இந்தினாயின் இபாணுய செவு என்? 1 71.1 பில்யின்
2) ஸ்டாக்ஹ

ாம் ெர்யஹதெ அமநதி ஆபாய்ச்ெி ிறுயம் (ெிப்ரி) எப்ஹாது ிறுயப்ட்டது?

1966.
3) "உக இபாணுய செயிங்கின் ஹாக்குகள், 2019" ட்டினில் முதிடம் யகித்த ாடு
எது? அமரிக்கா
4) இந்தினா உகின் நிகப்சரின இபாணுய செயிநாக நாினது. 3 லது
5) உக இபாணுய செயில் ஹாக்குகள், 2019" ஐ சயினிட்டது னார்? ஸ்டாக்ஹ

ாம்

சர்லஹேச அமேி ஆாய்ச்சி நிறுலனம்
6) COVID-19 சதாற்றுஹாய்க்கு எதிபா ஹாபாட்டத்திற்கு உதவுயதற்காக இந்தினா 50,000
அறுமய ெிகிச்மெ மகயுமகள் நற்றும் ரு ட்ெம் நாத்திமபகள் ம

ட்பாக்ஸி

குஹாஹபாகுனின் (HCQ) ஐ _______ க்கு அனுப்ினது. பங்கராஹேஷ்
7) பஸ்ப ிதிகளுக்கா (எம்.எஃப்) ________ ணப்புமக்க ஆதபமய ரிெர்வ் யங்கி 27 ஏப்பல்
2020 அன்று அியித்தது. ஆர் .50,000 ஹகாடி
8) ________ ி.எம். கரிப் கல்னாண் அண்ணா ஹனாஜாயின் கீ ழ் 3 நாதங்களுக்கு சுநார் 20 ஹகாடி
யடுகளுக்கு
ீ
சுநார் 6 ட்ெம் எம்டி ருப்பு யமககம யிிஹனாகித்தார். பிே ந்ேிரி கரிப்
கல்ாண் அண்ணா ஹாஜனாலின் கீ ழ்
9) ஏப்பல் 25 அன்று யட அஹபின கடில் சதாடர்ச்ெினா கப்ல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணகம
ஹொதம செய்த ாடு எது? பாகிஸ்ோன்
10) புது தில்ி ஹயிற்கு ம

ட்பஜன் எரிசாருள் ஸ் நற்றும் கார் திட்டத்மத

அிமுகப்டுத்தினயர் னார்? ம

ட்ஜன் எரிமபாருள் மசல் (எஃப்சி)

11) 2020 உக கால்மட தித்தின் தீம் என்? லியங்கு ற்றும் னிே ஆஹாக்கித்மே
ஹம்படுத்துலேற்கான சுற்றுச்சூறல் பாதுகாப்பு
12) குமந்த யிம இனந்திப சயன்டிஹட்டபா ருஹ்தாரின் முன்நாதிரினின் யிம என்?
Rs. 10,000
13) ிபான்ெின் ிஹனாில் முதல் கால்மட ள்ி எப்ஹாது ிறுயப்ட்டது? 1761.

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625
58

Sakthy Academy
Coimbatore

14) குமந்த யிம இனந்திப சயன்டிஹட்டபா ருஹ்தாமப உருயாக்கினயர் னார்? பம்பாய்,
என்.ஐ.டி ஸ்ரீநகர், ற்றும் இஸ்யாி அமிலில் ற்றும் மோறில்நுட்ப
பல்கமயக்கறகம் (ஐ.யு.எஸ்.டி)
15) _______ ஆண்டு உக கால்மட ஆண்டாக அனுெரிக்கப்ட்டது. 2011.
16) 'நான் கி ாத் 2.0' இன் ________ அத்தினானத்தில் ிபதநர் ஹபந்திப ஹநாடி உமபனாற்ிார்.
11.
17) உக கால்மட திம் எப்ஹாது முதல் முமனாக அனுெரிக்கப்ட்டது? 2001.
18) ெஹயஸ்யப ெிம எங்ஹக அமநந்துள்து? யண்டன்
19) வ்சயாரு ________ ஏப்பல் நாதத்திலும் உக கால்மட திம் அனுெரிக்கப்டுகிது.
ஏப்ல் கமடசி சனிக்கிறமன்று
20) ிபதநர் ஹபந்திப ஹநாடி ண்டில் உள் ெஹயஸ்யபர் ெிமமன எப்ஹாது திந்து
மயத்தார்? 2015.
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28 & 29 ஏப்பல் 2020
1) ஜெகண்ணன்ா யித்னா தீவயா திட்டத்தின் கீ ழ், ஐ.டி.ஐ, ி.ஜடக், ி. ார்நசி, எம்ிஏ,
எம்.சி.ஏ, நற்றும் ி.எட் டிப்புகில் இருந்து தகுதினா வயட்ார்களுக்கு ஆந்திப நாி
அபசு _______ திருப்ித் தரும். .Rs.15,000-20,000
2) அசாநின் நாி வய என்? வயட்-சிகுகள் ஜகாண்ட யாத்து
3) COVID-19 ஜதாற்றுவாய்க்கு அபசாங்கத்தின் திவ ஆதரிக்கும் ஆசின அியிருத்தி
யங்கிமடன் (ADB) இந்தின அபசு _______ வகஜனழுத்திட்டது. $ 1.5 ில்ினன்
4) ஜெகண்ணண்ண யித்னா தீவயா திட்டத்வத எந்த நாிம் ஜதாடங்கினது? ஆந்திபப்
ிபததசம்
5) அசாதாபண யிநண்ட ிவவநகின் காபணநாக மூடப்ட்ட ஆர்க்டிக்கிிருந்து 1
நில்ினன் சதுப கிவாநீ ட்டர் பப்யில் ஒவசான் அடுக்கில் நிகப்ஜரின துவ எப்வாது
கிவடத்தது? நார்ச் 2020
6) சர்யவதச ஜதாமிார் அவநப்ில் (ஐ.எல்.ஒ) எத்தவ உறுப்பு ாடுகள் உள்? 187.
7) ________ இிருந்து வநக்வகாாக்டீரினம் w (Mw) வசாதவவன டத்த சி.எஸ்.ஐ.ஆர்
ப்புதல் ஜற்து. அியினல் நற்றும் ததாமில்துற ஆபாய்ச்சி கவுன்சில் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்)
8) சர்யவதச ஜதாமிார் அவநப்பு (ஐ.எல்.ஒ) ஐக்கின ாடுகின் முதல் சிப்பு ிறுயநாக
நாினது எப்வாது? 1946.
9) ஜதாழுவாய் எதிர்ப்பு நருந்தா வநக்வகாாக்டீரினம் w (Mw) இன் வசாதவவன _______
ஜதாடங்கினது. அியினல் நற்றும் ததாமில்துற ஆபாய்ச்சி கவுன்சில் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்)
10) சர்யவதச ஜதாமிார் அவநப்பு (ஐ.எல்.ஒ) எப்வாது உருயாக்கப்ட்டது? 1919.
11) அசாநின் ஆளுர் னார்? ஜகதீஷ் பகி
12) வயவனில் ாதுகாப்பு நற்றும் ஆவபாக்கினத்திற்கா முதல் உக திம் எப்வாது
அனுசரிக்கப்ட்டது?

2003.

13) அசாநின் தவகபம் எது? டிஸ்பூர்.
14) வயவனில் ாதுகாப்பு நற்றும் ஆவபாக்கினத்திற்கா உக திம் எப்வாது
அனுசரிக்கப்டுகிது? 28 ஏப்பல்
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15) அசாநின் நாி நர் எது? றபன்தகாஸ்றைிஸ் தபட்டூசா
16) COVID-19 ஐ உள்டக்கின முன்ணி த்திரிவகனார்களுக்கு காப்ீட்டுத் ஜதாவகவன எந்த
நாி அபசு அியித்துள்து? அசாம்
17) அஸ்ஸாம் அபசு எப்வாது உருயாக்கப்ட்டது? 1950
18) COVID-19 கருயிகள் சட்ட முடுக்கிவன அிமுகப்டுத்தினயர் னார்? உக சுகாதாப
அறநப்பு (WHO) உகாயின ிதி, UNTAID, ததாற்றுதாய்களுக்கா தனாரிப்பு
கண்டுிடிப்புகளுக்கா கூட்ைணி (CEPI)
19) வகாயிட் -19 ஐ உள்டக்கின முன்ணி த்திரிவகனார்களுக்கு காப்ீட்டுத் ஜதாவகவன
அசாம் நாி அபசு எவ்யவு அியித்தது? Rs. .50 ட்சம்
20) SVAMITVA திட்டம் எப்வாது ஜதாடங்கப்ட்டது? 2020.
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30 ப்பல் 2020
1) COVID-19 பூட்டுதலுக்கு நத்தினில், பந்ததன ஆண்டுகில் ிலுதயனில் உள் அதத்து
ிலுதயத் ததொதககதபம் ஊதினங்கள் நற்றும் தொருள்கதக் கதக்க
ம்.ஜி.ன்.ஆர்.ஜி. இன் கீ ழ் தநனம் _______ அனுநதித்தது. RS. 33,300 க ோடி
2) பதல் சர்யததச ஜொஸ் திம் ப்தொது அனுசரிக்கப்ட்டது? 2011.
3) இந்தினொ யொித ஆய்வு துத ப்தொது ிறுயப்ட்டது? 1875.
4) சர்யததச ஜொஸ் தித்தத அனுசரித்தயர் னொர்?

ல்வி, அறிவியல் மற்றும்

லோச்சோர

அமமப்பு (யுனெஸ்க ோ)
5) சர்யததச ஜொஸ் திம் ப்தொது தகொண்டொடப்டுகிது? 30 ஏப்ரல்
6) சி.ஸ்..ஆர் உருயொக்கின ச்.சி.ஆர்.டி (நருத்துயநத பொநரிப்பு உதயி தபொதொடிக்
சொதம்) யித ன்? ய .5 லட்சத்மை விட
7) ததசின உள்கட்டதநப்பு குமொய் (ன்ி) ததொடர்ொ ணிக்குழுயின் ததயர் னொர்?
அதுனு சக்ரவர்த்ைி
8) ________ பன்ணி COVID-19 சுகொதொப யபர்களுக்கு
ீ
உதய HCARD (நருத்துயநத
பொநரிப்பு உதயி தபொதொடிக் சொதம்) உருயொக்கப்ட்டது. CSIR- மத்ைிய இயந்ைிர
ன ோறியியல் ஆரோய்ச்சி நிறுவெம்
9) ததசின உள்கட்டதநப்பு குமொய்யமிக்கொ ணிக்குழு (ன்ி) ன்ி குித்த இறுதி
அிக்தகதன ________ க்கொ ிதி அதநச்சர் ிர்நொ சீதொபொநிடம் சநர்ப்ித்தது. 2019-25
10) உக யொித அதநப்பு (WMO) / .ொ. ஆசினொ நற்றும் சிிக் தொருொதொப நற்றும்
சபக ஆதணனத்தின் (ESCAP) 45 யது அநர்வு ப்தொது தடதற்து? 2012.
11) உள் இடப்தனர்வு கண்கொணிப்பு தநனம் (டிம்சி) தததநனிடநொக ங்தக? னெெ ீவோ
12) சர்யததச யமிகொட்டி ொய் திம் பதன்பதில் ப்தொது அனுசரிக்கப்ட்டது? 1992.
13) உள் இடப்தனர்வு கண்கொணிப்பு தநனம் (IDMC) ப்தொது ிறுயப்ட்டது? 1998.
14) சர்யததச யமிகொட்டி ொய் தித்தத ஆபம்ித்தயர் னொர்? இன்டர்தரல் தகதனடு ொய்
கூட்டதநப்பு
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15) இனற்தகனொ தனொரிப்பு அடிப்தடனிொ அல்தசநர் தடுப்ொொ தர்-டி தன
உருயொக்கினயர் னொர்? ெவஹர்லோல் கநய மமயம் கமம் ட்ட அறிவியல் ஆரோய்ச்சி
(கெ.என்.சி.ஏ.எஸ்.ஆர்)
16) சி.ஸ்..ஆர்-நத்தின அியினல் கருயிகள் அதநப்பு (சி.ஸ்..ஆர்-சி.ஸ்..ஏ)
நின்ினல் கிருநி ீக்கம் ததொமில்நுட்த்தத ________ க்கு நொற்ிபள்து. .மரட் வோட்டர்
னசோல்யூஶன்ஸ்

ிமரகவட் லிமினடட் லிமினடட்.

17) எவ்தயொரு ஆண்டும் சர்யததச யமிகொட்டி ொய் திம் ப்தொது? ஏப்ரல்

மடசி

புைன் ிழமம
18) COVID-19 ததொற்றுதொய்க்கு திபொகப் தொபொடுயதற்கு னனுள் கிருநிொசிி நற்றும்
சுத்திகரிப்புக்கொ புதுதநனொ ததொமில்நுட்நொ க்ட்தபொஸ்தடடிக் கிருநி ீக்கம்
இனந்திபத்தத உருயொக்கினயர் னொர்? மத்ைிய அறிவியல்

யவி ள் அமமப்பு

(சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.எஸ்.ஐ.ஓ)
19) சர்யததச யமிகொட்டி ொய் திம் ப்தொது அனுசரிக்கப்டுகிது? 29 ஏப்ரல்
20) உள் இடப்தனர்ச்சி குித்த உகொயின அிக்தகதன (கிரிட்) தயினிட்டயர் னொர்? உள்
இடப்ன யர்வு

ண் ோணிப்பு மமயம் (ஐடிஎம்சி)
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01 April 2020

1) J&K became ________ state/UT to have established the Price Monitoring & Resource Unit (PMRU). 12th
2) Who launched the National Monitoring Dashboard on COVID-19 Grievances of the Department of
Administrative Reforms and Public Grievances' (DARPG)? Jitendra Singh
3) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) functions under _______. Ministry of Chemicals &
Fertilizers
4) Who is the President of the International Olympic Committee (IOC)? Thomas Bach
5) The Tokyo Olympic Games have been rescheduled to be held in _______. February 2021
6) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) is established on ________. 1997.
7) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) revised the ceiling price of ________ scheduled
formulations on 31 March. 883
8) Who developed a portable ventilator to support medical infrastructure amid the COVID-19 outbreak?
IIT-Madras
9) Who attended the 2nd Extraordinary G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting?
Finance Minister Nirmala Sitharaman
10) Who is the President of World Athletics? Sebastian Coe
11) When was Paytm established? 2010.
12) Where is the headquarters of World Athletics located? Morocco
13) Who resigned as the Managing Director and CEO of Paytm Money? Pravin Jadhav
14) World Bank has announced ________ to the Government of India for a proposed India COVID-19
emergency response and health systems preparedness project. $1 billion
15) Who is the administrator is NASA? James Bridenstine
16) The 2021 World Athletics Championships was scheduled to be held in ________. Oregon
17) The SunRISE Mission has been scheduled to be launched in ________. 2023.
18)Which is the state dance of Odisha? Odissi
19) Who launched Lifeline Udan? Ministry of Civil Aviation
20) When was Utkal Diwas observed? April 1.
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03 April 2020
1) Asian Youth Games is held every ________ years among athletes from across Asia. 4
2) Where was the second edition of the Asian Youth Games (AYG) held? China
3) Where is the headquarters of PNB located? New Delhi.
4) How many member committees are there under the Olympic Council of Asia? 45.
5) Where is the headquarters of the Olympic Council of Asia located? Kuwait
6) Where was the first edition of the Asian Youth Games (AYG) held? Singapore
7) When was ICRA established? 1991.
8) When was the first edition of the Asian Youth Games (AYG) held? 2009.
9) When was the Olympic Council of Asia established? 1982.
10) 2021 Asian Youth Games (AYG) will be the _______ edition of the games. 3rd.,
11) Which country is to host the 2021 Asian Youth Games (AYG)? China
12) Where is the headquarters of NTPC Limited located? New Delhi
13) Who is the Chairman & MD of NTPC Limited? Gurdeep Singh
14) When was NTPC Limited established? 1975.
15) When was National Company Law Tribunal (NCLT) established? 2016.
16) NTPC appointed ________ as Director of Human resources. Dilip Kumar Patel
17) When was eNAM launched? 2016.
18) When was the Ministry of Home Affairs formed? 1947.
19) Who is the Chief Economist of the World Bank? Penny Goldberg
20) When was the World Bank established? 1944.
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April 04,2020

1) Bihar Govt decides to screen ________________ people again for COVID-19 infection. 1 lakh 80
thousand.
2) Who is the founder of United Nations General Assembly? United Nations
3) Where was Insurance Regulatory and Development Authority headquarters located?
Hyderabad
4) When Ministry of Human Resource Development was founded? 1985.
5) When Hockey India was founded? 2009
6) Who is the President of United Nations General Assembly? Tijjani Muhammad-Bande
7) When was Insurance Regulatory and Development Authority was founded? 1999.
8) When All India Council for Technical Education was founded? 1945.
9) When was Asian Games first event occured? 1951.
10) When National Healthcareer Association was founded? 1989
11) Tamil Nadu tops countrys COVID-19 patients chart with ___________cases . 416.
12) Hockey India donates additional _________lakh rupees towards PM-CARES Fund. 75 lakhs
13) Which state government launches online cultural competition to engage children during
lockdown? .Odisha
14) When United Nations General Assembly was founded? 1945.
15) Which state government planned to screen 1 lakh 80 thousand people again for COVID-19
infection? Bihar
16) Which state tops country COVID-19 patients chart with 411 cases? .Tamil Nadu
17) Who launched Hack the Crisis India overcome COVID 19 pandemic? Sanjay Dhotre
18) Which Union Minister launched MHRD AICTE COVID-19 Student Helpline Portal? Ramesh
Pokhriyal
19) When Olympic Council of Asia was founded? November 16, 1982
20) What is the name of the initiative to fight Coronavirus which was formed by IAS and IPS
officers? Caruna
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05 April 2020
1) Where was FIFA Headquarters located ? Zürich
2) When World Food Programme was founded? 1961.
3) When Ministry of Power was founded? 1992.
4) How many teams participate ICC Women's T20 World Cup? 10
5) When was ICC Women's T20 World Cup first event took place? 2009.
6) How many countries did Asian Infrastructure Investment Bank? 78 Members
7) When was FIFA U-17 Women's World Cup was founded? 2008.
8) How many countries are members of Asian Development Bank? 68 countries
9) Who is the head of World Food Programme? David Beasley
10) When FIFA was founded? 21 May 1904
11) India seeks ____________-of loans from ADB, AIIB to fight coronavirus pandemic.
$6 billion
12) When Indian Railways was formed? 1853.
13) Which country seeks $6 billion of loans from ADB, AIIB to fight coronavirus
pandemic? India.
14) Who chaired joint meeting of empowered groups on COVID-19? PM Narendra
Modi
15) When FIFA was founded? 1916.
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1) Who is the first Tirthankara? Rishabhdev
2) Who is the Director-General of the Central Industrial Security Force (CISF)? Rajesh Ranjan
3) Central Industrial Security Force (CISF) functions under ________. .Ministry of Home Affairs
4) Who was the last Tirthankara? Mahavira
5) When was Central Industrial Security Force (CISF) formed? 1969.
6) Who is the 23rd Tirthankara? Parshvanatha
7) On 5 April 1919, navigation history was created in India, when SS Loyalty, the first ship of The Scindia
Steam Navigation Company Ltd travelled to the United Kingdom from ________. Mumbai
8) National Maritime Day has been observed since ______. 1964.
9) When is Mahavir Jayanti celebrated? 6 April
10) India celebrated _______ National Maritime Day in the year 2020. 57th
11) _________ developed a low-cost indigenous prototype of polymer swab. It can be used to collect the
samples for coronavirus testing. Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET) & SRI
Research for Tissue Engineering Private, Rangadore Hospital, Indian Institute of Science (IISc)
12) When is the National Maritime Day celebrated? April 05
13) Who is the President of International Olympic Committee (IOC)? Thomas Bach
14) ________ chairs Empowered Committee to review coordination between various stakeholders for
COVID-19-related response activities. Amitabh Kant
15) Where is the headquarters of the International Olympic Committee (IOC)? Lausanne
16) When was the International Olympic Committee (IOC) established? 1894.
17) What is the cost of the Prana-Vayu, a low-cost portable ventilator developed by IIT-Roorkee?
Rs.25,000
18) Who is the Chairman of the Food Corporation of India (FCI)? D. V. Prasad
19) Food Corporation of India (FCI) functions under ________. Ministry of Consumer Affairs, Food, and
Public Distribution
20) Who is the President of the Union of European Football Associations (UEFA)? Aleksander Čeferin
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1) Which state government announced the 5T plan to stop the spread of the novel coronavirus namely
testing, tracing, treatment, teamwork, and track? Delhi
2) How many members are there in Solvent Extractors' Association of India (SEA)? 875.
3) Which is the Capital of West Bengal? Kolkata
4) The Oil year runs from ________. November-October
5) When was Solvent Extractors' Association of India (SEA) established? 1963.
6) As per SEA, there was a ________ fall in import of refined, bleached and deodorized (RBD) palmolein at
30,850 tonnes in March 2020. 90%
7) When was West Bengal formed? 1950.
8) The share of palm oil is more than _______ of India's total vegetable oil imports. 60%
9) Which state government as the Central government to release funds as the revenue deficit grant to the
state to tackle the COVID-19 crisis? West Bengal
10) India's edible oil imports have declined to _______ in March 2020 due to lockdown. 32.44%
11) Where is Surat located? Gujarat
12) When was National Cadet Corps (NCC) established? 1948.
13) Which of the Indian Smart Cities are using the integrated data dashboards to provide up-to-date
information about the status of coronavirus in different administrative zones of their cities? Bengaluru,
Pune, Surat, and Tumakuru
14) When were Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) launched? 1993.
15) Cabinet approved Non-operation of Members of Parliament Local Area Development Scheme
(MPLADS) for _______. 2 Years
16) Who is the Chairman of the National Highways Authority of India (NHAI)? Sukhbir Singh Sandhu
17) Who is the Prime Minister of Rwanda? .Édouard Ngirente
18) When was the National Highways Authority of India (NHAI) established? 1995.
19) NHAI has accomplished the construction of ________ of national highways in the financial Year 201920. 3,979 km
20) When is International Day of Reflection on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda observed?
April 07.
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1) As per ILO's report, around _______ will lose job in India due to COVID-19 crisis. 195 billion
2) When was International Labour Organization (ILO) established? 1919.
3) When was Ministry of Statistics and Programme Implementation established? 1999.
4) How many members are there in International Labour Organization (ILO)? 187.
5) Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) has partnered with ________ for the 2020
economic census data collection. CSC e-Governance Services India Ltd
6) Which UN member country is not a member of International Labour Organization (ILO)? Andorra,
Bhutan, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, Nauru, and North Korea.
7) Who is the Minister of Statistics and Programme Implementation? Raja Rao Inderjit Singh
8) Where is CSIR-Central Food Technological Research Institute (CSIR-CFTRI) located? Mysuru
9) When was CSIR-CFTRI established? 1950
10) Which Ministry has launched Samadhan Challenge to search and develop new measures that can
provide quick solutions to the Coronavirus epidemic and other such calamities? Ministry of Human
Resources Development
11) Which State government is to procure 3 lakh rapid testing kits for COVID-19? Andhra Pradesh
12) Where is the headquarters of JSW Energy Limited located? Mumbai.
13) What is/are the separate graded facilities, the Ministry of Health and Family Welfare has framed to
manage suspected and confirmed COVID-19 cases? COVID Care Centre (CCC), Dedicated COVID Health
Centre (DCHC) and Dedicated COVID Hospital (DCH)
14) Who is the Commander-in-Chief of the Indian Air Force (IAF)? .President Ram Nath Kovind
15) Financial Action Task Force's (FATF) has scheduled to host its next meeting in _______. Beijing, China
16) When did the National Innovation Foundation (NIF) conduct trials for Madhuban Gajar variety
carrot?
2016-2017
17) When was the Indian Air Force established? 1932.
18) When was the JSW Energy Limited established? 1994.
19) When was the Competition Commission of India (CCI) established? 2003.
20) Who audits the Consolidated Fund of India? Comptroller and Auditor General
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1) Which is the State flower of Haryana? Lotus
2) Central Reserve Police Force (CRPF) functions under ________. Ministry of Home Affairs
3) When was Central Reserve Police Force (CRPF) established? 1939.
4) Haryana shares capital with _______. Punjab
5) When did the 51st Infantry of Pakistani Army invade India at Sardar Post with a mission to capture the
Indian territory defended by Sardar Post? 1965
6) CRPF celebrated _______ Valour Day in the year 2020 to commemorates the defence of the Sardar Post
in the Rann of Kutch. 55th
7) When did CRPF celebrate Valour Day? April 09.
8) Operation SHIELD is to ______. contain COVID-19
9) Which government launched Operation SHIELD to contain COVID-19 pandemic? Delhi
10) Who is the Director-General of the Indian Council of Medical Research (ICMR)? Balram Bhargava
11) Indian Council of Medical Research (ICMR) functions under ________. Ministry of Health and Family
Welfare
12) When was Amazon established? 1994.
13) When was the Indian Council of Medical Research (ICMR) established? 1911.
14) Who is the President of China? .Xi Jinping
15) Where is the headquarters of the Asian Development Bank (ADB) located? Philippines
16) Who is the President of the Asian Development Bank (ADB)? Masatsugu Asakawa
17) _______ developed computer-based designs of nano-materials with superhigh piezoelectricity.
.Institute of Nano Science and Technology
18) When was Asian Development Bank (ADB) established? 1966.
19) Which country has unveiled a new trial protocol for re-testing the recovered coronavirus patients?
Chinna
20) Which state has set up a 24x7 Toll-free helpline facility for procurement during Rabi Season 2020?
Haryana
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1) When was the White Ribbon Alliance India (WRAI) established? 1999.
2) Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH) was set up under ________. Central Council of
Homeopathy Act 1973.
3) When was the National Safe Motherhood Day (NSMD) observed for the first time? 2003.
4) Who is the Chairman of the Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH)? Nilanjan Sanyal
5) Who started the National Safe Motherhood Day observation? Red Cross Organization
6) When was Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH) established? 1973.
7) When is the National Safe Motherhood Day celebrated? April 11
8) When was National Pet Day established? 2006.
9) Who instituted the National Pet Day? Colleen Paige
10) What is the theme of the 2020 World homeopathy day? Enhancing the scope of Homoeopathy in
Public Health
11) When is the National Pet Day celebrated? 11 April
12) Who is the Father of Homeopathy? Samuel Hahnemann
13) When is the World homeopathy day celebrated? April 10.
14) Where is Anak Krakatau volcano located? Indonesia
15) When was the Union territory of Jammu & Kashmir formed? 31 October 2019
16) Which company is to develop Active Virosome (AV) Vaccine and Immunodiagnostic kits for COVID-19
emergency? Seagull BioSolutions Pvt. Ltd.
17) Where is National Innovation Foundation India (NIF) located? Gujarat
18) Who is the Minister responsible for Border Security Force (BSF)? Shri Amit Shah
19) When was the National Innovation Foundation India (NIF) established? 2000.
20) When was the International Energy Forum (IEF) established? 1991.
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1) Who is the President of Russia? .Vladimir Putin
2) When was Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) launched? 2014.
3) Ministry of Finance has announced around _______ to 7 crore farmers under PM-KISAN, as on 11 March.
Rs.14,000 crore
4) When did the United Nations General Assembly (UNGA) pass a resolution for the observation of the
International Day of Human Space Flight? 2011.
5) Which country made the first space flight and set history? Russia
6) Who set the first historic spaceflight on 12 April 1961? Yuri Gagarin
7) When did the first historic spaceflight take place? 1961.
8) Easter festival is celebrated by ________. Christians
9) When is the International day Day of Human Space Flight observed? 12 April
10) The HRD Ministry has launched which portal to monitor and record its efforts to combat COVID-19related challenges? YUKTI portal
11)W hen did Jallianwala Bagh massacre take place? April 13, 1919
12)W hich smartphone manufacturer along with Google is making a software similar to Arogya Setu to
enable COVID-19 contact tracing through phones? Apple
13)W hich state is the first in India that has begun flattening the curve of COVID-19 infection? Kerala
14)W hen was the International Day of Human Space Flight 2020 observed? April 12.
15)T he South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) comprises how many members?
Eight
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1) When was the Karnataka Bank established? 1924.
2) ________ launched CollabCAD in ATL schools. Atal Innovation Mission (AIM), policy think tank NITI
Aayog and National Informatics Centre (NIC)
3) Who is re-appointed as MD and CEO of Karnataka Bank? Mahabaleshwara MS
4) When was Khadi and Village Industries Commission (KVIC) established? 1957
5) Where is the headquarters of Border Road Organisation (BRO) located? New Delhi
6) When was the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) launched? 2016.
7) Who is the Director-General of the Border Road Organisation (BRO)? .Lt. Gen. Harpal Singh
8) When was Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) launched? 2016.
9) Border Road Organisation (BRO) functions under ________. .Ministry of Defence
10) Bihu is the festival celebrated in _______. Assam.
11) When was the Border Road Organisation (BRO) established? 1960.
12) Which state celebrates Pana Sankranti? Odisha
13) When is Odia New Year is celebrated? April 13.
14) Which Ministry launched the "Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and
Innovation" (YUKTI) web-portal? Ministry of Human Resource Development
15) Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) functions under ________. Ministry of
Labour and Employment
16) Which state's SRLM initiated Didi Helpline? Jharkhand
17) When was the Rowlatt Act passed? 1919.
18) The year 2020 marked the _______ anniversary of Jallianwala Bagh Massacre. 101st
19) _______ is Culturing SARS-CoV-2 Virus for Testing Repurposed & New Drugs. CSIR-CCMB
20) When did the Jallianwala Bagh Massacre happen? 13 April 1919
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1) What is the cost of COVSACK developed by DRDO to combat COVID-19? Rs.1 lakh
2) When was Union Bank of India (UBI) established? 1919.
3) Corporation Bank and Andhra Bank was amalgamated with the Union Bank of India (UBI) with effect
from ________. 1 April 2020
4) The Indian Council of Medical Research (ICMR) announced that the antiviral drug _______ can be used
against COVID-19. remdesivir
5) Who assumed charge as the Executive Director (ED) of Union Bank of India (UBI)? Birupaksha
Mishra
6) Who launched 'Saptapadi' to deal with the impact of COVID-19 pandemic? PM Modi
7) e-NAM functions under ________. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
8) Who developed COVID-19 Sample Collection Kiosk (COVSACK) to combat COVID-19? Defence
Research and Development Organisation (DRDO)
9) When is Tamil Puthandu celebrated? .14 April
10) Who launched the first remote health monitoring system of India? All India Institute of Medical
Sciences (AIIMS) & Bharat Heavy Electronics Limited (BHEL)
11) Where is Rishikesh located? Uttarakhand
12) Where has the First remote health monitoring system been set up? Uttarakhand
13) Who launched the CovidGyan website? Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Indian
Institute of Science (IISc), and Tata Memorial Centre (TMC).
14) Who discovered the first case of Chagas disease? Dr. Carlos Ribeiro Justiniano
15) Where was the 72nd World Health Assembly held? Geneva
16) When was the 72nd World Health Assembly in Geneva, Switzerland held? 2019.
17) Who is the Father of the Indian Constitution? B R Ambedkar
18) Who is the MD & CEO of Union Bank of India? Rajkiran Rai G
19) When is the World Chagas Disease Day observed? 14 April
20) Chagas disease is caused by the transmission of the parasite _______. Trypanosoma cruzi
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1) Where was the 30th edition Asian Boxing Championships held in 2019? Thailand
2) When did India host Asian Boxing Championships previously? 1980 & 2003.
3) _________ launched the All India Agri Transport Call Centre at a function in New Delhi on 15 April.
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
4) When was the first Asian Boxing Championships held? 1963.
5) Which country is to host the 2020 Asian Boxing Championship? India.
6) When did the US recognize India as its "Major Defence Partner"? 2016.
7) The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has requested _______ to allow more
digital kiosks to function in rural areas during the nationwide lockdown. Ministry of Home Affairs
8) The US is to sell Harpoon air-launched anti-ship missiles and Mark 54 lightweight torpedoes worth
________ to India. .$155 million
9) ________ launched "DekhoApnaDesh" webinar series during the lockdown due to COVID-19. .Ministry
of Tourism
10) Fit India launched Fit India Active Day program for school students in association with _______.
Central Board of Secondary Education (CBSE)
11) _______ has installed a comprehensive 'Fight COVID station' with facilities of thermal screening by
taking temperature, pedestal operated hand-wash and soap dispenser, mist spray of sodium hypochlorite
solution and hand dryer facility. Chandigarh
12) _________ developed affordable antimicrobial spray-based coating for Personal Protective Equipment
(PPE). IIT-Guwahati
13) Which smart city has installed a helium balloon attached with two cameras for surveillance on
lockdown violators? Vadodara
14) GoI is to exempt ______ for the imported personal protection equipment (PPE), ventilators, sanitizers,
masks, and other medical equipment. Integrated Goods and Services Tax (IGST)
15) Who is the Governor of Uttar Pradesh? Anandiben Patel
16) When was Uttar Pradesh state formed? 1950.
17) Nafed functions under ________. Ministry of Agriculture
18) When was the National Institute of Open Schooling (NIOS) established? 1989.
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19) When was the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (Nafed)
established? 1958.
20) National Institute of Open Schooling (NIOS) functions under _________. .Ministry of Human Resource
Development
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1) IMF proposed to release its full ________ lending capacity to support countries that battle the
COVID-19 outbreak. $1 trillion
2) Who addressed the 2020 National Conference on Kharif crops? .Narendra Singh Tomar
3) What is the state flower of Kerala? Kanikonna
4) Who is the Chief Economist of the International Monetary Fund (IMF)? Gita Gopinath
5) Who is the Governor of Kerala? Arif Mohammad Khan
6) When was the International Monetary Fund (IMF) established? 1945.
7) When was the Kerala state formed? 1956.
8) What is the currency of North Korea? won
9) Which state govt. has distributed over 16 crore masks to citizens to help check COVID-19 and
the state is also carrying out a third round of the door-to-door survey? Andhra Pradesh
10) Which country launched multiple short-range anti-ship cruise missiles into the sea amid the
COVID-19 outbreak? North Korea
11) Ministry of Home Affairs has made spitting punishable with a fine under Section ______ of the
Disaster Management Act. 51(b)
12) Which mobile application become the world's fastest app to reach 50 million downloads in
just 13 days? Aarogya Setu
13) When was Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program launched? 1964.
14) _______ has announced Spitting in public act a punishable offence under the strict Disaster
Management Act. India.
15) _______ announced a training program on COVID-19 from 17 April 2020 for healthcare
professionals from the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries.
Ministry of External Affairs
16) Who is the Chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT)? Pramod Chandra Mody
17) How many member countries are there in the International Monetary Fund (IMF)? 189.
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18) Central Board of Direct Taxes (CBDT) was set up under Central Board of Revenue Act ________.
1963.
19) When was the Central Board of Direct Taxes (CBDT) established? 1944.
20) Who participated in the 2nd G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG)
meeting? Nirmala Sitharaman
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1) _________ is developing plasmonic semiconductor nanomaterials for the removal of toxic organic
compounds from water by harvesting solar light. Institute of Advanced Study in Science and
Technology (IASST)
2) RBI's 49th round of quarterly OBICUS (Order books, inventories, and capacity utilization survey) of the
manufacturing sector includes the reference period _______. .January-March 2020
3) CCMB is using the epithelial cell line from _______ grown in Petri dishes to artificially culture and
harvest the deadly virus. African green monkeys
4) What is the state flower of Chhattisgarh? Lady's Slipper
5) Who developed GeneLAMP-N makes confirmatory test results of COVID-19 possible in 2 hours? Sree
Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST)
6) Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Bhupesh Baghel
7) Who discovered the cryoprecipitate process? Dr. Judith Graham Pool
8) Who is the Governor of Chhattisgarh? .Anusuiya Uikey
9) Which disease is called "royal disease"? Haemophilia
10) When was Chhattisgarh formed? 2000.
11) Who initiated the World Haemophilia Day? .World Federation of Haemophilia
12) Which state launched the Cghaat website to facilitate doorstep delivery of fruits and vegetables
during the extended lockdown phase? Chhattisgarh
13) What is the theme of the 2020 World Haemophilia Day? Get+involved
14) When is the World Haemophilia Day observed? 17 April
15) Where is Defence Research & Development Establishment (DRDE) located? Gwalior
16) Where is the World Wide Fund for Nature (WWF) located? Switzerland
17) When was Defence Research & Development Establishment (DRDE) established? 1973.
18) When was the World Wide Fund for Nature (WWF) established? 1961.
19) Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) is the laboratory of _______. DRDO
20) When was the Environment Education Program formed? 1976.
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1) When Central Board of Direct Taxes was formed? 1944.
2) Indian High Commission in _____________hosts Covid-19 virtual meet . United Kingdom
3) UK’s most iconic sporting motorcycle Norton for _____________ by acquiring certain assets of Norton
Motorcycles (U.K.) 16 billion
4) Who is the CEO of TVS Motor Company? K. N. Radhakrishnan
5) Government extends regular and e-visas of all foreigners stranded till __________. May 3rd.
6) Where was headquarters of IMF located? Washington
7) Kisan Rath app helps connect farmers and traders to a network of more than ____ and 20,000 tractors.
5 lakh trucks
8) When Indian Council of Medical Research was founded? 1911.
9) When Micro, Small and Medium Enterprises was founded? 2006.
10) Which state govt decides to give ten thousand rupees every month for corona patients? Madhya
Pradesh
11) When was World Heritage Day celebrated? April 18
12) Where was TVS Motor Company headquarters located? Chennai.
13) Which union minister launched Kisan Rath Mobile App? Shri Narendra Singh Tomar
14) When International Monetary Fund was formed? .27 December 1945
15) When CBDT was formed? 1944.
16) Where was ICMR headquarters located? New Delhi.
17) How many phase of plan was formulated by US President Donald Trump? Three.
18) Which country extended 24-hour coronavirus lockdown by a week? Dubai.
19) Which union minister conducted New Delhi hospitals to take of non-COVID patients? Shri Harsha
Vardhan
20) How many crore rupees to help MSME by CBDT? 204 crore rupee
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19 & 20 April 2020

1) About 27,276.77 MT of Mustard seed has been procured from about ________ farmers in the first two
days. 10111.
2) Around 43 lakh quintals of food grains distributed to the poor in ________________- Maharashtra
3) Electricity Act and orders of the Commission, section 142 and section ______________of the Electricity Act
are proposed to be amended to provide for higher penalties. 152.
3) The biscuits which are given to COVID -19 patients contain ___________of protein while usual biscuits
contain around 8-9% protein. 14%
4) When Food Corporation of India was founded? 14 January 1965
5) CFTRI supplied ________________ of high-protein biscuits and 500 kg of high-protein rusks.

500kg.

6) Price Stabilisation Fund (PSF) refers to any fund constituted for the purpose of containing ____crores as
a Central Sector Scheme, 500 crores
7) When Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was launched? December 2016
8) When India Post was formed? 1 October 1854
9) When National Aerospace Laboratories was established? 1 June 1959
10) Around ____lakh quintals of food grains distributed to the poor in Maharashtra. 43.
11) Who designated Nodal Officers for resolving Grievances of Workers? Shri Santosh Gangwar
12) Who stated that India's renewable energy subsidies fell between 2016-17 and 2018-19? Institute
for Sustainable Development (IISD) and the Council on Energy, Environment, and Water (CEEW)
13) When Council of Scientific and Industrial Research was founded? 26 September 1942
14) How many lakh rupees compensation given to Postal Department Employees? 10 lakhs
15) Who is the central coordinating authority of the high-level task force to research on coronavirus and
develop a vaccine? Ministry of Science and Technology
16) Government of India formed a high-level task force to research on coronavirus and develop a vaccine
under _______. K Vijay Raghavan
17) IUCN has listed leatherback sea turtles of Thailand as ________ species. Endangered
18) ________ Scientist have developed bio-inspired low-cost electro-catalyst from fish gills. Institute of
Nano Science and Technology
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19) Which country recorded the highest leatherback sea turtles in 20 years? Thailand
20) When was the day of observation of the Chinese Language Day set as 20 April?

2011.

21) Who invented the written Chinese language? Cangjie
22) Where is the Agharkar Research Institute (ARI) located? Pune.
23) ow many official languages does the United Nations have? Six
24) Who established the Agharkar Research Institute (ARI)? 1946
25) When was the first UN Chinese Language Day observed? 20 April 2011
26) Who developed 'bug sniffer,' a sensitive and low-cost sensor to rapidly detect bacteria? Agharkar
Research Institute
27) When is the Chinese Language Day observed? 20 April
28) Who released the report titled "Mapping India's Energy Subsidies 2020"? International Institute
for Sustainable Development (IISD)
29) Where is the Indian Institute of Astrophysics (IIA) located? Bengaluru
30) When was the Indian Institute of Astrophysics (IIA) established? 1786.

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625
89

Sakthy Academy
Coimbatore

21 April 2020

1) BRO constructed Daporijo bridge over Subansiri river in ________. Arunachal Pradesh
2) When was the first Creativity and Innovation Day observed? 2002.
3) When was the City Union Bank formed? 1904.
4) Who founded World Creativity and Innovation Day? Marci Segal
5) Who is reappointed as the MD and CEO of City Union Bank? N Kamakodi
6) When was the World Creativity and Innovation Day (WCID) first initiated? 2001.
7) When was the Fifteenth Finance Commission is an Indian Finance Commission constituted? 2017.
8) When is World Creativity and Innovation Day observed? April 21.
9) Who is the chairman of the Fifteenth Finance Commission (XIV-FC)? N.K. Singh
10) When was the National Secretary's Day created? 1952.
11) Who is the Governor of Arunachal Pradesh? B.D. Mishra
12) When is the Secretary's day observed? 21 April
13) Who is the Chief Minister of Arunachal Pradesh? Pema Khandu
14) The SWAYAM PRABHA is a group of ________ DTH channels devoted to telecasting high-quality
educational programs on 24X7 basis using the GSAT-15 satellite. 32.
15) Daporijo bridge has been built over ______ river. Subansiri River
16) ________ launched SWAYAM. Ministry of Human Resource Development
17) Border Roads Organisation (BRO) constructed ________ bridge in Arunachal Pradesh. Daporijo
18) When was SWAYAM launched? 2017.
19) Who is appointed as the Secretary to President of India? Kapil Dev Tripathi
20) Who formed the New Development Bank? BRICS states (Brazil, Russia, India, China, and South
Africa).
21) Where is the New Development Bank located? Shanghai, China
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1) Global Report on Food Crises (GRFC) 2020 assessment of acute food insecurity situations around the
world by ____partner organizations. 16.
2) When Council of Scientific and Industrial Research was established? 26 September 1942
3) Indian Railways providing _______-water bottles per day to Delhi Police. 10000.
4) UDAN-RCS Round-II results will be awarded in late December 2017 received for ____new regional
routes. 502.
5) Where was World Food Programme headquarters located? Rome.
6) How many places did India Drops to Rank 142nd on Global Press Freedom Index? Two.
7) India gifts 23 tonnes of essential medicines to ______________ Nepal.
8) When William E. Colby Military Writers' Award was established? 1999.
9) What is the length of the term of United States Senate? 6 years.
10) When World Health Organization was found? 7 april 1948.
11) The green pit viper species was discovered by a team led by ____________ Zeeshan Mirza
12) Which country ranked first in the Global Press Freedom Index? Norway
13) Aarogya Setu has ____________sections in the new UI app . Four.
14) Who won William E. Colby Award? Adam Higginbotham
15) Which ministry Launched Dashboard With Dhabas List? .Ministry of Road
16) When G20 was first founded? 26 September 1999
17) What is the customer service number for Indian Railways? 139.
18) When Department of Science and Technology was founded? 1971.
19) How many tons did Lifeline Udan flights delivered across Medical funds? 541.
20) Who is the responsible Minister of Information and Broadcasting? Prakash Javadekar
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1) Who is named the ambassador of 'I am badminton' awareness campaign? PV Sindhu
2) International Girls in information and communication technologies (ICT) Day is observed on the
________ of the month of April. fourth Thursday
3) Who launched a Lockdown Learners' series of online dialogues with students and educators in India?
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
4) Who is the Chief Minister of Punjab? Amarinder Singh
5) When was the World Book Day first designated by UNESCO? 1995.
6) When is the International Girls in information and communication technologies (ICT) Day observed in
2020? April 23.
7) Who initiated the observation of World Book Day? Vicente Clavel Andres
8) BRO has constructed a new permanent bridge on the river ______ connecting Kasowal enclave in Punjab
to the rest of the country. Ravi.
9) Which city was declared as UNESCO's World Book Capital in 2019? Sharjah
10) When was the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) established? 1977.
11) Which city has been declared as UNESCO's World Book Capital in 2020? Kula Lumpur
12) Who developed FELUDA, a low-cost coronavirus test for detection of the pathogen. It will not require
any expensive machines? Scientists from the Council of Scientific & Industrial Research-Institute of
Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB)
13) When is the World Book Day observed? April 23
14) Who developed the Karnataka State government's "Apthamitra" app to fight against coronavirus?
.Infosys
15) Which plant removes harmful airborne chemicals like formaldehyde, ammonia, toluene, xylene, and
allergens? Anthurium
16) Where is the National Innovation Foundation located? .Gujarat
17) Which state government launched Apthamitra helpline and app to fight against coronavirus?
Karnataka
18) When was National Innovation Foundation-India (NIF) established? 2000.
19) Who developed ten varieties of Anthurium, a flower with high market value, by cross-pollination?
National Innovation Foundation
20) When was the first English Language Day celebrated? 2010.
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1) What is the state flower of Manipur? Shirui lily
2) Tianwen-1, China's first Mars exploration mission has been scheduled to be launched in
________. 2020.
3) What is the currency of Lebanon? Pound.
4) Which was the Manipur state formed? 1972.
5) When does China celebrate Space day? April 24.
6) Which is the official language of Lebanon? Arabic
7) Which did the state observe Khongjom Day? Manipur
8) China named its first Mars exploration mission as ________. Tianwen-1
9) When does Manipur observe Khongjom Day? April 24.
10) Who is the Prime Minister if Lebanon? .Hassan Diab
11) Who is the President of Lebanon? Michel Aoun
12) Which article talks about the Village Panchayats? Article 40
13) Which is the capital of Lebanon? Beirut
14) When was the National Panchayati Raj Day celebrated for the first time? 2010.
15) Which country is the first Arab country to legalize cannabis farming in the country?
.Lebanon
16) Which Amendment added Part IX to the Indian Constitution? 73rd.
17) Which Country recently legalized cannabis farming in the country for its economical need?
Lebanon
18) When did the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992 come into force? 24 April 1993
19) The National Panchayati Raj Day commemorates the passing of the Constitution (73rd
Amendment) Act, ______. 1992.
20) When is the National Panchayati Raj Day observed? April 24.
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26 April 2020:
1) When was the World Intellectual Property Day established? 2000.
2) NASA is to launch second-generation space telescope named "James Webb Space Telescope"
in _______. 2021.
3) When is the World Intellectual Property Organization established? 1967.
4) When was the Hubble Space Telescope launched? 1990.
5) When is the World Intellectual Property Day observed? April 26.
6) What is the theme for the 2020 World Immunization Week? #VaccinesWork for All
7) Where is Chernobyl located? Ukraine
8) When is the World Immunization Week observed? Last week of April
9) Which is the capital of Ukraine? Kiev
10) _______ developed carbon nitride quantum dots (g-CNQDs), a low-cost metal-free
nanomaterial for visible light microbial disinfection which is an alternative to silver and other
metal-based materials. Institute of Nano Science and Technology (INST)
11) Who is the President of Ukraine? .Volodymyr Zelensky
12) Hubble was named after _______. .Edwin Hubble
13) When did the Chernobyl nuclear power plant experience a catastrophic explosion and fire?
1986.
14) Hubble Space Telescope celebrates the ________ anniversary on 24 April 2020. 30th
15) When is the International Chernobyl Disaster Remembrance Day observed? April 26.
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1) What is the military spending of India in 2019? $71.1 billion
2) When was Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) established? 1966.
3) Which country topped the "Trends in World Military Expenditure, 2019" list? United States.
4) India became ________ largest military spender in the world. 3rd
5) Who released "Trends in World Military Expenditure, 2019"? Stockholm International Peace
Research Institute
6) India sent 50,000 surgical gloves and one lakh tablets of hydroxychloroquine (HCQ) to _______ to help
its fight against COVID-19 pandemic. Bangladesh
7) RBI announced ________ liquidity support for Mutual Funds (MFs) on 27 April 2020. Rs.50,000 crore
8) ________ distributed about 6 lakh MT pulses to nearly 20 crore households for 3 months under PM Garib
Kalyan Anna Yojana. NAFED
9) Which country test-fired a series of anti-ship missiles in the North Arabian Sea on 25 April? Pakistan
10) Who launched the Hydrogen Fuel bus and car project for Leh, New Delhi? NTPC
11) What is the theme of the 2020 World Veterinary Day? Environmental protection for improving
animal and human health
12) What is the cost of the prototype of Ruhdaar, a low-cost mechanical ventilator? .Rs.10,000
13) When was the first veterinary school in Lyon, France founded? 1761.
14) Who developed Ruhdaar, a low-cost mechanical ventilator? Indian Institutes of Technology (IIT)Bombay, NIT Srinagar, and Islamic University of Science & Technology (IUST),
15) The year _______ was observed as the World Veterinary Year. 2011.
16) Prime Minister Narendra Modi addressed the ________ episode of 'Mann Ki Baat 2.0.' 11th
17) When was the World Veterinary Day observed for the first time? 2001.
18) Where is the statue of Basaveshwara located? Londan.
19) When did PM Narendra Modi inaugurate the statue of Basaveshwara in London? 2015.
20) When is the World Veterinary Day observed? April 25.
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28 & 29 April 2020
1) Under the Jagananna Vidya Deevena Scheme, the AP state govt will refund _______ for the eligible
candidates from ITI, B.Tech, B. Pharmacy, MBA, MCA, and B.Ed Courses. Rs.5,000-10,000
2) What is the state bird of Assam? White-winged duck
3) Government of India signed _______ with the Asian Development Bank (ADB) that will support the
government's response to COVID-19 pandemic. $1.5 billion
4) Which state launched the Jagananna Vidya Deevena Scheme? Andhra Pradesh
5) When did the largest hole in the Ozone layer spreading over 1 million square kilometers above the
Arctic that was closed due to unusual atmospheric conditions found? March 2020
6) How many member states are there in International Labour Organization (ILO)? 187.
7) CSIR received approval to conduct the trial of Mycobacterium w (Mw) from _______ Council of
Scientific and Industrial Research (CSIR)
8) When did International Labour Organization (ILO) became the United Nation's first specialized
agency? 1946.
9) When was the International Labour Organization (ILO) formed? 1919
10) Who is the governor of Assam? Jagdish Mukhi
11) When was the first time World Day for Safety and Health at Work observed? 2003.
12) Which is the capital of Assam? Dispur
13) When is the World Day for Safety and Health at Work observed? 28 April
14) Which is the State flower of Assam? Rhynchostylis retusa
15) Which state government has announced insurance cover for the frontline journalists who are
covering COVID-19? .Assam
16) When was the Assam state formed? 1950.
17) Who launched COVID-19 Tools Act Accelerator? World Health Organization (WHO) , Global
Fund, UNTAID, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI),
18) How much did the Assam state government announced insurance cover for the frontline journalists
who are covering COVID-19? Rs.50 lakh
19) When was the SVAMITVA scheme launched? 2020.
20) When was the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) formed? 1961.
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30 April 2020
1) Centre sanctioned _______ under MGNREGA to liquidate all outstanding dues of previous years towards
wages and material, amid COVID-19 lockdown. Rs.33,300 crore
2) When was the first International Jazz Day observed? 2011.
3) When was India Meteorological Department established? 1875.
4) Who proclaimed the observation of the International Jazz Day? United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
5) When is the International Jazz Day celebrated? .30 April
6) What is the cost of the HCARD (Hospital Care Assistive Robotic Device) developed by CSIR? .less than
Rs.5 lakh
7) Who headed the Task Force on National Infrastructure Pipeline (NIP)? Atanu Chakraborty
8) ________ developed HCARD (Hospital Care Assistive Robotic Device) to assist frontline COVID-19
healthcare warriors. CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute
9) The Task Force on National Infrastructure Pipeline (NIP) submitted its Final Report on the NIP for
________ to the Finance Minister Nirmala Sitharaman. 2019-25
10) When was the 45th session of the World Meteorological Organization (WMO)/UN Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) held? 2018.
11) Where is the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) headquartered? Geneva
12) When was the International Guide Dog Day first observed? 1992.
13) When was the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) established? 1998.
14) Who initiated the International Guide Dog Day? International Guide Dog Federation
15) Who developed Ber-D, a natural product based Alzheimer inhibitor? Jawaharlal Nehru Centre For
Advanced Scientific Research (JNCASR)
16) CSIR-Central Scientific Instruments Organisation (CSIR-CSIO) has transferred Electrostatic
Disinfection technology to ________. Rite Water Solutions Pvt. Ltd.
17) When is the International Guide Dog Day every year? last Wednesday of April
18) Who developed Electrostatic Disinfection Machine, an innovative technology for effective disinfection
and sanitization to fight against COVID-19 pandemic? CSIR-Central Scientific Instruments
Organisation (CSIR-CSIO),
19) When is the International Guide Dog Day observed? 29 April
20) Who released the Global Report on Internal Displacement (GRID)? Internal Displacement
Monitoring Centre (IDMC)
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