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1) த் பதண்கள் ற்றும் குந்தகள் மம்தட்டு அதச்சர் ர்? ஸ்ியி ஜூதின்
இாணி
2) சீ தத்ல் ஜ.ஐ குநச்பசல்தனப் பதற்ந சக்-ஹம ________ இன் கருப்பு அரிச.
ிப்பூர்
3) பூின் கந் ண்டனத்ல் ன்ச புன கட்டதப்ததப் தடிக்க பு உருகப்தடுத்துல்
குநீட்தட உருக்குதர் ர்? இந்ின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஜிமா காந்வில்
(ஐஐஜி)
4) பதண்கள் ற்றும் குந்தகள் மம்தட்டு அதச்சகத்ன் (WCD) பசனபக
பதறுப்மதற்நர் ர்? அஜய் டிர்கி
5) _______ இனருந்து படர்மகட்ட GI குநச்பசல்தனப் பதற்நது

மகாக்பூர்

6) COVID-19 ஐ தகக் பகண்டு உடல்னம் ற்றும் இடர் படர்பு குநத் 'அநில்
ற்றும் ஆமக்கம் குநத் ிப்புர்வு ஆண்டு' (YASH) ட்டத்த ர் படங்கணர்?
அநிவில் ற்றும் தாழில்நுட்த தாடர்புக்காண மசி கவுன்சில்
7) என்ஜஎம்ஏ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஓிரும் கதனஞருண ஜ ி ர்ஸ் ________
திநந் தப பகண்டடிது. 172.
8) னதி II ற்றும் III சுங்கங்கள் எங்மக கட்டப்தட்டுள்பண? .ஓடிசா
9) ஃதிதிிருக்கு சண ற்றும் பசனவு குதநந் பசற்தக பசல்பதநத
உருக்கர் ர்? சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-இந்ின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தகிக்கல்
தடக்ணானஜி (ஐ.ஐ.சி.டி)
10) ________ பல் பதநக னக்கரி உற்தத்தத் படங்குகநது. என்.எல்.சி இந்ிா
னிிதடட்
11) ச.எஸ்.ஐ.ஆர் தரிந்துதத் றுதன்தட்டிற்கண பல் 25 ருந்து மட்தபர்கபில்
________. தாவிதிாவிர்
12) உிணுக்கபில் ______ எர்ிதணகள் ஆக்ஸஜதண மசர்க்கனம் அல்னது அகற்நனம்.
குறநத்ல் ற்றும் ஆக்ஸிஜமணற்நம்
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13) பகமண ததஸ சதக்க ATULYA என்ந ஸ்படர்தனசத உருக்கர் ர்?
டிஃததன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்வான்ஸ்ட் தடக்ணானஜி DIAT
14) பகமண தஸ் உள்பிட்ட தஸ் பற்றுமய்களுக்கு சகச்தசபிக்க
ஆக்ஸஜமணற்ந அழுத்த்த ற்ந _________ மணபடிசதண உருக்குகநது.
எஸ்.என். மதாஸ் மசி அநிவில் றத்ின் விஞ்ஞாணிகள்
(எஸ்.என்.தி.என்.சி.தி.எஸ்)
15) ஆயுக்ஷ "பகமண மச ஜங்- படல்ன மதலீஸ் மக சங்" ஏற்தடு பசய்ர் ர்?
அகின இந்ி ஆயுர்மவ ிறுவணம் (ஏஐஐஏ) & தடல்னி காவல்துறந
16) மஹர்க்பகட் தடுபகதன எங்மக டந்து? .சிகாமகா
17) ஆயுக்ஷ ட்டம் _______ க்கு ஏற்தடு பசய்ப்தட்டது. தடல்னி மதாலீஸ்
18) சர்மச பனபர் ணம் இந்ில் பன்பதநக _______ இல்
பகண்டடப்தட்டது. 1923.
19) மஹர்க்பகட் ிகம் எப்மதது டந்து? 1886.
20) கஷ்டி ணம் எப்மதது பகண்டடப்தடுகநது?
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1) Who is the Union Minister of Women and Child Development? Smriti Zubin Irani
2) Chak-Hao, which recently got GI tag is the black rice of ________. Manipur
3) Who develops new simulation code to study the electric field structure in Earth's Magnetosphere?
Indian Institute of Geomagnetism (IIG)
4) Who assumed charge as Secretary, Ministry of Women and Child Development (WCD)? Ajay Tirkey
5) Terracotta from _______ received GI tag. Gorakhpur
6) Who launched 'Year of Awareness on Science & Health (YASH)' a programme on health and risk
communication with focus on COVID-19? National Council for Science & Technology Communication
7) NGMA celebrated painter and artist Raja Ravi Varmas ________ birth anniversary in 2020. 172.
8) Where is the Talabira II and III Mines loacted? Odisha
9) Who has developed a convenient and cost-effective synthetic process for Favipiravir? CSIR-Indian
Institute of Chemical Technology (IICT)
10) ________ commences Coal production for the first time. NLC India Limited
11) On of the top 25 drug candidates for repurposing suggested by CSIR is ________. favipiravir
12) ______ reactions in cells can add or remove oxygen. Reduction & Oxidation
13) Who developed sterilizer ATULYA to disintegrate coronavirus? Defence Institute of Advanced
Technology (DIAT)
14) _________ develops Nanomedicine to alter oxidative stress to treat viral infections including
coronavirus. S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata (SNBNCBS)
15) Who organized the AYURAKSHA "Corona Se Jung- Delhi Police Ke Sang"? All India Institute of
Ayurveda (AIIA) & Ministry of Ayurvedic, Yoga, and Naturopathy, Unani, Siddha, and
Homeopathy (AYUSH)
16) Where was the Haymarket massacre held? Chicago
17) AYURAKSHA programme was organized for _______. .Delhi Police
18) International Labour Day was celebrated for the first time in India in _______. 1923.
19) When did the Haymarket affair happen? 1886.
20) When is Maharashtra Day celebrated? May 01.
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1) When was United States Agency for International Development (USAID) established? 1961.
2) NASA partnered with ________ for its Moon-to-Mars campaign. SpaceX, Blue Origin and Dynetics
3) USAID, has announced to provide an additional _________ to India, for mitigating the spread of COVID-19.
.$3 million
4) India ranks _______ in the ICC Test rankings list. 3rd.
5) Ministry of Tourism organized _______ webinar of Dekho Apna Desh series on 30 April. 12th
6) which country topped the ICC Test rankings list? Australia
7) Who was elected as International Honorary Member to the American Academy of Arts and Sciences?
.Shobhana Narasimhan
8) _________ developed an intelligent device which will analyse if a coughing person is a COVID-19 carrier.
Students from Jadavpur University (Kolkata)
9) Who developed Kisan Sabha App to connect farmers to supply chain and freight transportation
management systems? CSIR-Central Road Research Institute (CSIR-CRRI),
10) Prof B.B. Lal who celebrated 100th birth aniversay on 2 May is a famous _______. archaeologist
11) ________ Smart City Operations Centre (COC) operates 24x7 in three shifts to manage COVID-19.
Visakhapatnam
12) Which Ministry released Prof B.B. Lal -India Rediscovered? Ministry of Culture
13) Who assumed charge as the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways? Giridhar
Aramane
14) As of 1 May 2020, how many states/UTs are under the One Nation One Ration Card platform? 17.
15) Who is the Minister of Shipping? Mansukh L. Mandaviya
16) How many states/UTs was/were added to the One Nation One Ration Card platform on 1 May 2020?
5.
17) ECI decides to conduct Biennial Election to the ________ Legislative Councils MLAs. Maharashtra
18) USAID has provided ________ to assist India in responding to the COVID-19 pandemic, as on 30 April.
$5.9 million
19) How many mandis were added to the e-NAM platform on 1 May 2020? 200.
20) GoI has announced that it is to add ________ Mandis to the e-NAM platform for marketing of
Agricultural produce. 1000.
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1) சர்லதேச அபிலிமத்ேிக்கான மனனடெட் ஸ்தெட்ஸ் ஏடென்சி (ம.எஸ்.ஏ.ஐ.டி) எப்தபாது
நிறுலப்பட்ெது? 1961.
2) நாசா ேனது சந்ேினில் இமந்து டசவ்லாய் பிச்சாத்ேிற்காக ________ உென்
கூட்டுதசர்ந்ேது. ஸ்மஸ்எக்ஸ், ப்ளூ ஆரிஜின் நற்றும் டைடிக்ஸ்
3) COVID-19 இன் பலனயத் ேணிப்பேற்காக, ம.எஸ்.ஏ.ஐ.டி, இந்ேிாவுக்கு கூடுேல் _________
லறங்குலோக அமிலித்துள்ரது

$ 3 நில்லினன்

4) ஐசிசி டெஸ்ட் ேலரினச பட்டியில் இந்ேிா _______ இெத்ேில் உள்ரது

3 வது

5) சுற்றுயா அனச்சகம் ஏப்ல் 30 அன்று டெதகா அப்னா தேஷ் டோெரின் _______ டலபினார்
ஏற்பாடு டசய்ேது. 12.
6) ஐ.சி.சி டெஸ்ட் ேலரினச பட்டியில் எந்ே நாடு முேயிெத்ேில் உள்ரது? ஆஸ்ட்பாலினா
7) அடரிக்க கனய ற்றும் அமிலில் அகாெிின் சர்லதேச க orary ல உறுப்பினாக
தேர்ந்டேடுக்கப்பட்ெலர் ார்? மஶா பசிம்நன்
8) _________ ம அமிலார்ந்ே சாேனத்னே உமலாக்கிது, இது இமல் நபர் COVID-19
தகரிாக இமந்ோல் பகுப்பாய்வு டசய்மம். ஜாதவ்பூர் ல்கடலக்கழகத்டதச் மசர்ந்த
நாணவர்கள் (ககால்கத்தா)
9) சங்கியி ற்றும் சக்கு தபாக்குலத்து தயாண்ன அனப்புகளுக்கு லிலசாிகனர
இனணக்க கிசான் சபா பன்பாட்னெ உமலாக்கிலர் ார்? சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-நத்தின சாடல
ஆபாய்ச்சி ிறுவம் (சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-சி.ஆர்.ஆர்.ஐ)
10) த 2 அன்று 100 லது பிமப்பு அனிலர்தசனலக் டகாண்ொடி தபாசிரிர் பிபி யால் ம
பிபயான _______. ஆர்க்கினாலஜிஸ்ட்
11) ________ ஸ்ார்ட் சிட்டி டசல்பாட்டு னம் (COC) COVID-19 ஐ நிர்லகிக்க மூன்று
ளிப்ட்கரில் 24x7 ஐ இக்குகிமது. விசாகப்ட்டிம்
12) தபாசிரிர் பிபி யால் -இந்ேிா ீ ண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ெ அனச்சகம் எது?
கலாச்சாப அடநச்சகம்

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore

13) சானய தபாக்குலத்து ற்றும் டநடுஞ்சானய அனச்சின் டசயாராக டபாறுப்தபற்மலர்
ார்? கிரிதர் அபநம
14) 1 த 2020 நியலப்படி, ன் தநளன் ன் தளன் கார்டு ேரத்ேின் கீ ழ் எத்ேனன
ாநியங்கள் / ம.டி.க்கள் உள்ரன? 17.
15) கப்பல் தபாக்குலத்து அனச்சர் ார்? நன்சுக் எல்.நந்தவினா
16) 1 த 2020 அன்று ன் தநளன் ன் தளன் கார்டு தனெில் எத்ேனன ாநியங்கள் /
ம.டி.க்கள் தசர்க்கப்பட்ென / தசர்க்கப்பட்ென? 5.
17) ________ சட்ென்ம கவுன்சில் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு இமபோண்டு தேர்ேனய நெத்ே ECI
முடிவு டசய்கிமது. நஹாபாஷ்டிபா
18) தலராண் லினரடபாமட்கனர லிற்பனன டசய்லேற்கான இ-நாம் ேரத்ேிற்கு ________
ண்டினழ தசர்ப்போக தகாய் அமிலித்துள்ரது. 1000.
19) ஏப்ல் 30 ஆம் தேேி நியலப்படி, தகாலிட் -19 டோற்றுதநாய்க்கு பேியரிக்க இந்ேிாவுக்கு
உேல ம.எஸ்.ஏ.ஐ.டி ________ லறங்கிமள்ரது.

5.9 நில்லினன்

20) 1 த 2020 அன்று இ-நாம் இங்குேரத்ேில் எத்ேனன ண்டிகள் தசர்க்கப்பட்ென? 200.
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03 & 04 ம 2020

1) சுற்றுச்சூறல் அமச்சர் ர்? பிகாஷ் ஜலமேகர்
2) சுற்றுச்சூறல், லன ற்றும் கயநமய ற்ம அமச்சகம் எப்பபது உருலக்கப்பட்டது?
1985.
3) YES லங்கின் தமயம இடர் அதகரிக (CRO) ர் நக்கப்படுகமர்கள்? நீ ாஜ்
தலான்
4) பிதன் ந்தரி ஜன தன் பஜ்ன (பி.எம்.பஜ.டி.ய்) இன் க ழ் இண்டலது தலமைக
இந்த அசு எவ்லரவு வலரிிட்டது? Rs. 1000.
5) பிதன் ந்தரி ஜன தன் பஜன எப்பபது வதடங்கப்பட்டது? 2014.
6) கட்டப்படவுள்ர புத நடளுன்ம கட்டிடத்தன் தப்பிடப்பட்ட வசயவு என்ன? .Rs.922
மகாடி
7) பதச இ-கர்ஸ் சந்மதன 'பத்ர்க்வகட்' வதடங்குலது ர்? அகிய இந்தி
லர்த்தகர்கரின் கூட்ேமப்பு (சிஐஐடி)

8) _________ புத நடளுன்ம கட்டிடம் கட்ட ப்புதல் அரித்தது. சுற்றுச்சூறல்
அமச்சகம்
9) நீஜ் தலன் ஆம் லங்கின் தமயம இடர் அதகரிக (ச.ஆர்.ஒ) ________ லருட
கயத்தற்கு நக்கப்பட்டர். 3.
10) மவனஸ்பக எப்பபது நறுலப்பட்டது? 1946.
11) ம.எஸ்.எஃப்.ஏ.டி எப்பபது நறுலப்பட்டது? 1906.
12) ஐக்க நடுகள் சமபின் வபதுச் சமப (ம.என்.ஜ.ஏ) உயக பத்தரிமக சுதந்த தனம்
எப்பபது வதடங்கது? 1993.
13) 2020 உயக பத்தரிமக சுதந்த தனத்தன் தீம் என்ன? ஜர்னயிசம் பம் அல்யது உதலி
இல்யால்
14) கயட் சின்ஸன் ஆய்லின் பின்னர், கடுமன பநய்லய்ப்பட்ட COVID-19
பநரிகளுக்கு சகச்மசரிக்க ________ ஐ அலசக பன்படுத்த ம.எஸ்.எஃப்.டி.ஏ
அனுதத்துள்ரது. ரம்மேசிலிர்
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15) உயக பத்தரிமக சுதந்த தனம் எப்பபது வகண்டடப்படுகமது? 3 ம
16) கஷ்ீ ர் ________ புலிில் கட்டி (ஜஐ) குமச்வசல்மயப் வபற்மது. சாஃப்ான்
17) ________ ரு நகரின் நகர்ப்பும தட்டடல் கட்டமப்பில் பிதன நத நர்லகத்மத
பநக்ககக் வகண்டுள்ரது. IDEAthon
18) COVID-19 வநருக்கடி எதர்கயத்தற்கன நத பயண்ம உத்தகமர எவ்லறு
லடிலமக்க முடிமம் என்பமத ஆ "நத நர்லகத்தன் எதர்கயம்" என்ம தமயப்பில்
"IDEAthon" ஐ ஏற்படு வசய்தலர் ர்? கங்மக இக்கத்திற்கான மதசி ிளன்
(என்.எம்.சி.ஜி) & நகர்ப்பும லிலகா நிறுலனம் (NIUA)
19) லடகறக்கு இந்தலின் மூங்கல் இருப்பு _______ ஐ வகண்டுள்ரது. 60%
20) ஹட்ஸ்பட் பகுதகரில் இருப்பலர்களுக்கு ஆபக் பசது பன்பட்மட
கட்டக்கது எது? ஹாாஷ்டிா
21) அதக எண்ைிக்மகியன COVID-19 லறக்குகள் உள்ர லட்டங்களுக்கன ________
த்த வபது சுகத குழுக்கமர மம் அமத்தது. 20.
22) உயக டுன தனம் எப்பபது முதல் முமமக அனுசரிக்கப்பட்டது? 2017.
23) அைிபச இக்கம் குழுலின் க ழ் எத்தமன உறுப்பு நடுகள் உள்ரன? 120.
24) உயக டுன தனத்மதக் கமடப்பிடிப்பதற்கன ஐக்க நடுகள் சமபின் வபதுச் சமப
(ம.என்.ஜ.ஏ) தீர்னத்மத எப்பபது நமமபலற்மது? 2016.
25) அைிபச இக்கம் எப்பபது நறுலப்பட்டது? 1961.
26) உயக டுன தனம் எப்பபது அனுசரிக்கப்படுகமது? .2 ம
27) கமடச ற்றும் 18 லது உச்ச நடு எங்பக நமடவபற்மது? அசர்மபஜான்
28) கமடசக NAM உச்ச நடு எப்பபது நமடவபற்மது? 2019.
29) முதல் சர்லபதச லனில் தனம் எப்பபது அனுசரிக்கப்பட்டது? 1973.
30) அஜர்மபஜனின் ஜனதபத ர்? .நிக்மகால் பாளினின்
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1) Who is the Minister of Environment? .Prakash Javadekar
2) When was the Ministry of Environment, Forest and Climate Change formed? 1958.
3) Who is appointed as the Chief Risk Officer (CRO) of Yes Bank? Neeraj Dhawan
4) How much did the Government of India release as the second installment under Pradhan Mantri Jan
Dhan Yojna (PMJDY)? Rs.1000
5) When was Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana launched? 2014.
6) What is the estimated cost of the new Parliament building that is to be constructed? Rs.922 crore
7) Who is to launch 'Bharatmarket', a national e-commerce marketplace? Confederation of All India
Traders (CAIT)
8) _________ approved the construction of the new Parliament building. Ministry of Environment
9) Neeraj Dhawan was appointed as Chief Risk Officer (CRO) of Yes Bank for a period of ________ years.
Three.
10) When was UNESCO established? 1946.
11) When was the USFAD established? 1906.
12) When was the World Press Freedom Day started by the United Nations General Assembly (UNGA)?
1993.
13) What is the theme of the 2020 World Press Freedom Day? Journalism Without Fear or Favour
14) USFDA has allowed emergency use of the ________ for treatment of severely ill COVID-19 patients, after
te study result of Gilead Sciences. Remdesivir
15) When is World Press Freedom Day celebrated? 3 May
16) Kashmiri ________ received Geographical Indication (GI) tag. saffron
17) ________ aims to mainstream River Management in a city's Urban Planning framework. IDEAthon
18) Who organized the "IDEAthon" titled "The future of River Management" to explore how the COVID-19
crisis can shape River Management strategies for the future? National Mission for Clean Ganga
operating (NMCG) & National Institute of Urban Affairs (NIUA)
19) Northeast consists of _______ of India's reserve of Bamboo. 60%
20) Which state made the Arogya Setu app a must for those in hotspot areas? Uttar Pradesh
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21) Centre constituted ________ Central Public Health Teams for districts with the highest number of
COVID-19 cases. 20.
22) When was the World Tuna Day observed for the first time? 2017.
23) How many member countries are there under Non-Alignment Movement group? 120.
24) When did the United Nations General Assembly (UNGA) pass resolution for the observation of World
Tuna Day? 2016.
25) When was the Non-Alignment Movement founded? 1961.
26) When is the World Tuna Day observed? May 02.
27) Where was the last and 18th summit held? Azerbaijan
28) When was the last NAM summit held? 2019.
29) When was the first International Astronomy Day observed? 1973.
30) Who is the President of Azerbaijan? Ilham Aliyev
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1) ாபத் டைநிக்ஸ் ிநிடைட் (ி.டி.எல்) டயன்டிலட்ைர்கின் டரின அயிா
உற்த்திக்காக _______ உைன் கூட்டுலேர்ந்தது. கான்பூரின் இந்தின ததாமில்நுட்க்
கமகத்தின் (ஐ.ஐ.டி)
2) GARUD லார்ட்ைட அிபகப்டுத்தினயர் னார்? சியில் யிநா மாக்குயபத்து
அமநச்சகம் & சியில் ஏயிமனரின் தாது (டி.ஜி.சி.ஏ)

3) COVID-19 குித்த உனர் நட்ை அடநச்ேர்கள் குழுயின் (GoM) ________ கூட்ைம் லந 5 அன்று
நத்தின சுகாதாப நற்றும் குடும் த்துட அடநச்ேர் ைாக்ைர் ஹர்ஷ் யர்தின்
தடடநனில் டைடற்து. 14.

4) எந்த ாடு தது பதல் ஆர்க்டிகா-எம் டேனற்டகக்லகாட யிண்ணில் டேலுத்த உள்து?
பஷ்னா

5) உக ஆஸ்துநா திம் லந நாதத்தின் _______ அன்று டகாண்ைாைப்டுகிது. பதல்
தசவ்யாய்க்கிமமந ாள்
6) பஷ்னா தது பதல் ஆர்க்டிகா-எம் டேனற்டகக்லகாட _________ இல் டேலுத்த உள்து.
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதினில்

(டிசம்ர் 2020)

7) 2020 ஆம் ஆண்டில் உக ஆஸ்துநா திம் எப்லாது டகாண்ைாைப்டுகிது? 5 மந
8) உணவு டருக்கடி குித்த உகாயின அிக்டகனின் (ஜி.ஆர்.எஃப்.ேி) 2020
அிக்டகனின்டி, டருக்கடி அல்து லநாேநா நக்கள் டதாடக (ஐிேி / ேிஎச் கட்ைம் 3
அல்து அதற்கு லநல்) 112 ிருந்து _______ நில்ினாக அதிகரித்துள்து. 123.
9) _________ பூர்த்தி டேய்னப்ட்ை ருங்கிடணந்த குிர் ேங்கிி திட்ைங்கின்

யிம்பதாபர்களுைன் யடிலனா
ீ
நாாட்டை ைத்தினது. ஹர்சிம்பத் கவுர் ாடல்
10) ஜி.ஆர்.எஃப்.ேி 2020 சுநார் _______ நில்ினன் நக்கள் உணவு டருக்கடினின் கீ ழ்
யாழ்கிார்கள் என்று கூியுள்து. 135.
11) இபாணுய னிற்ேி கட்ைட (ARTRAC) கட்ைடனிட்ைது னார்? தப்டின்ட் தஜபல் பாஜ்
சுக்ா
12) உணவு டருக்கடி குித்த உகாயின அிக்டகடன (ஜி.ஆர்.எஃப்.ேி) 2020 அிக்டகடன
டயினிட்ையர் னார்?

உணவு தருக்கடிக்கு எதிபா குமால் தட்தயார்க்

13) ிபதான் நந்திரி ாபதின ஜான் ஆராதி ரிலனாஜ லகந்திபா (ி.எம்.ிலஜி) எப்லாது
டதாைங்கப்ட்ைது? 2008.
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14) த்திரிடகனில் பதல் புிட்ேர் ரிசுகள் எப்லாது யமங்கப்ட்ை? 1917.
15) கப்ல் நற்றும் இபோனங்கள் நற்றும் உபங்களுக்கா நத்தின நாி அடநச்ேர் (ஐேி)
னார்? நன்சுக் க்ஷ்நன்ாய் நண்டயினா

16) யிநர்ேம், த்திரிடக ிரிவுக்கு 2020 புிட்ேர் ரிசுகட டயன்யர் னார்? கிிஸ்மடார்
மட்

17) ேர்யலதே தீனடணப்பு யபர்கள்
ீ
தித்தின் நிகவும் தித்துயநா நற்றும் குிப்ிைத்தக்க
அடைனாங்கள் ________ ாைா. சியப்பு நற்றும் ீ  ாடா

18) அம்ேம் புடகப்ைம் எடுத்தல் துடனில் "புிட்ேர் ரிசு 2020" உைன் க honored
பயிக்கப்ட்ையர் னார்? தார் னாசின், பக்தார் கான், நற்றும் சன்ி ஆந்த்

19) ேர்யலதே தீனடணப்பு யபர்கள்
ீ
திம் பதில் எப்லாது அனுேரிக்கப்ட்ைது? 1999.
20) தீனடணப்பு யபர்கள்
ீ
திம் 1999 இல் 5 தீனடணப்பு யபர்கின்
ீ
துனப நபணத்திற்குப் ிகு
டதாைங்கப்ட்ைது. ஆஸ்திமபினா

21) நதுாத்திற்கு அபசு யிதித்த ேிப்பு டகாலபாா கட்ைணம் எது? தடல்ி
22) ேர்யலதே தீனடணப்பு யபர்கள்
ீ
திம் எப்லாது அனுேரிக்கப்டுகிது? 4 மந
23) உக ஆஸ்துநா தித்டத அனுேரிக்கத் டதாைங்கினயர் னார்? ஆஸ்துநாவுக்கா
உகாயின பன்பனற்சி (கிா)

24) பஷ்னாயின் இபண்ைாயது ஆர்க்டிகா-எம் டேனற்டகக்லகாள் இன்னும் யர்ச்ேினில் உள்து
நற்றும் _______ இல் ஏயப்டும்

2023.

25) 2020 உக ஆஸ்துநா தித்தின் தீம் என்? ஆஸ்துநா நபணங்கள்
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1) Bharat Dynamics Limited (BDL) partnered with _______ for the large-scale manufacturing of ventilators.
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur
2) Who launched the GARUD portal? Civil Aviation Ministry & General of Civil Aviation (DGCA)
3) The ________ meeting of the High-level Group of Ministers (GoM) on COVID-19 was held on 5 May under
the chairpersonship of Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health & Family Welfare. 14th
4) Which country is to launch its first Arktika-M satellite? Russia
5) World Asthma Day is celebrated on _______ of May month. first Sunday
6) Russia is to launch its first Arktika-M satellite in _________. December 2020
7) When is the World Asthma Day celebrated in 2020? May 05.
8) As per the Global Report on Food Crisis (GRFC) 2020 report, the population in crisis or worse (IPC/CH
Phase 3 or above) increased from 112 to _______ million. 123.
9) _________ held a video conference with the promoters of the completed Integrated Cold Chain Projects.
Harsimrat Kaur Badal
10) GRFC 2020 stated around _______ million people are living under food crisis. 135.
11) Who assumed command of the Army Training Command (ARTRAC)? Lieutenant General Raj
Shukla
12) Who released the Global Report on Food Crisis (GRFC) 2020 report? Global Network against Food
Crisis
13) When was the Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana Kendra (PMBJP) launched? 2008.
14) When was the first Pulitzer Prizes in journalism awarded? 1917.
15) Who is the Union Minister of State (IC) for Shipping and Chemicals & Fertilisers? Mansukh
Mandaviya
16) Who won the 2020 Pulitzer Prizes for the category of Criticism, Journalism? Christian Miller
17) The most unique and significant symbols of International Firefighters Day is the ________ ribbon. .red,
blue
18) Who was/were honoured with the "Pulitzer Prize 2020" in the field of feature photography? Dar
Yasin, Mukhtar Khan, and Channi Anand
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19) When was the International Firefighters Day first observed? 1999.
20) Firefighters' Day was initiated after the tragic death of 5 firefighters' in 1999 during a bushfire at
________. Australia
21) Which state-imposed Special Corona Fee on Liquor? Delhi
22) When is the International Firefighters Day observed? MAy 04.
23) Who initiated the observation of World Asthma Day? Global Initiative for Asthma
24) Russia second Arktika-M satellite is still under development and will be launched in _______. 2023.
25) What is the theme of the 2020 World Asthma Day? Enough Asthma Deaths
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1) ாடாளுநன்த்தின் பாது கணக்குக் குழுயில் (ிஏசி) நாிங்கவயனில் இமந்து
எத்தவ உறுப்ிர்கள் உள்ர்? 7
2) யியசானிகள், கட்டுநாத் பதாமிார்கள், பசயார்கள், ஆட்டடா நற்றும் டாக்றி
ஒட்டுர்களுக்கா கர்ாடகா ________ பதாகுப்வ அியித்தது. Rs. .1,610 ம ோடி
3) ாபாளுநன்த்தின் பாது கணக்குக் குழுயில் (ிஏசி) கீ ழ் சவனில் இமந்து எத்தவ
உறுப்ிர்கள் உள்ர்? 15.
4) நாித்தில் COVID-19 டானாிகளுக்கு சிகிச்வசனிக்க ிாஸ்நா சிகிச்வசவன
முவனாக ஆபம்ித்த நாிம் எது? .ோஜஸ்தோன்
5) படல்ினில் ாடாளுநன்த்தின் பாது கணக்குக் குழுயின் (ிஏசி) தவயபாக
பாறுப்டற்யர் னார்? ஆதிர் ஞ்சன் சவுத்ரி
6) பஷ்னாயின் ஜாதிதி னார்? லோடிிர் புடின்
7) சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-இன்ஸ்டிடிமட் ஆப் ஜீடாநிக்ஸ் அண்ட் மங்கிவணந்த உனிரினல்
(சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ.ஜி.ஐ.ி), டகாயிட் -19 ஐ யிவபயாகக் கண்டியதற்காக எஃப்.என்.சி.ஏ.எஸ் 9
எடிட்டர் இவணக்கப்ட்ட சீபா கண்டிதல் ஆய்வுக்கு (ஃபலுடா) அியதற்கு உரிநம்
யமங்குயதற்காக ________ உடன் ம புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தில் வகபனழுத்திட்டது. டோட்டோ
சன்ஸ்
8) ாஜி பஜர்நிக்கு எதிபா பயற்ினின் _________ ஆண்டு யிமாவய பஷ்னா பகாண்டாட
உள்து. 75 வது
9) ாடா அியினல் நற்றும் பதாமில்நுட்த்தில் 2020 இம் பதாமில் யிமவதப் பற்யர்
னார்? சவ்ப் மலோதோ
10) ாட்டின் ிவவயப் ாதுகாப்தில் யடபகாரினத் தவயரின் ங்வக அங்கீ கரிக்க கிம்
ஜாங் உனுக்கு ிவவுப் டார் தக்கம் யமங்கின ாடு எது? ஷ் ஜனோதிபதி
11) பசல்லுார் நற்றும் மூக்கூறு உனிரினலுக்கா வநனம் (சி.சி.எம்.ி) நித நுவபனீபல்
எிபடினல் கத்தில் காச்சாப ாயல் பகாடபாா வயபறுடன் ________ உடன்
ங்காிகள். இஸ்டடம் ரிசர்ச் பிரமவட் லிிடடட்
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12) CMIE தபவு அிக்வகனின்டி, இந்தினாயின் டயவனின்வந யிகிதம் ________ ஆக
உனர்ந்தது. 27.1%
13) இந்தின கடற்வடனின் ததி னார்? ோம் நோத் ம ோவிந்த்
14) இநாச்ச ிபடதச நாி வய எது? டவஸ்டர்ன் ட்ோம ோபன்
15) இந்தின கடற்வட எப்டாது ிறுயப்ட்டது? 1612.
16) இநாச்ச ிபடதசத்தின் தவகபம் எது? சிம்லோ
17) ஆடபரன் சமுத்பா டசதுவய ஆபம்ித்தயர் னார்? இந்தின்

டற்பரட

18) இநாச்சப் ிபடதச அபசு எப்டாது உமயாது? 1971.
19) ிகா திட்டத்வத எந்த நாி அபசு துயக்கினது? ஹிோச்சல பிமதசம்
20) இந்தினாயின் ண்வடன டனாகா நற்றும் ஆமர்டயத முவ மூம் நக்கள் தங்கள்
எதிர்ப்வ யலுப்டுத்த நமந்துகவ அணுக உதவுயவத எந்த பநாவல் னன்ாடு
டாக்கநாகக் பகாண்டுள்து? ஆயுஷ்

வோச்
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1) How many members from Rajya Sabha are there in the Public Accounts Committee (PAC) of
Parliament? Seven
2) Karnataka announced ________ package for farmers, construction workers, weavers, auto, and taxi
drivers. .Rs.1,610 crore
3) How many members from the lower house are there in the Public Accounts Committee (PAC) of
Parliament? 15
4) Which State formally launched Plasma therapy to treat COVID-19 patients in the state? Rajasthan
5) Who took charge as the Chairman of the Public Accounts Committee (PAC) of Parliament in Delhi?
Adhir Ranjan Chowdhury
6) Who is the President of Russia? Vladimir Putin
7) CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) signed an MoU with ________ for
licensing of KNOWHOW for FNCAS9 Editor Linked Uniform Detection Assay (FELUDA) for rapid diagnosis
of COVID-19. TATA Sons
8) Russia is to celebrate _________ anniversary of the victory over Nazi Germany. .75th
9) Who received the 2020 Young Career Award in Nano Science and Technology? Saurabh Lodha
10) Which country awarded Kim Jong Un a commemorative war medal to recognize the North Korean
leader's role in preserving the memory of the country? Russia
11) Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) partners with ________ to culture novel coronavirus
in human lung epithelial cell. Eyestem Research Private Limited
12) As per CMIE data reports, India's unemployment rate climbed to ________. 27.1%
13) Who is the Commander-in-Chief of the Indian Navy? .President Ram Nath Kovind
14) What is the state bird of Himachal Pradesh? Western tragopan
15) When was the Indian Navy established? 1612.
16) Which is the Capital of Himachal Pradesh? Shimla
17) Who launched Operation Samudra Setu? Indian Navy
18) When was the Himachal Pradesh state formed? 1971.
19) Which state government launched the Nigah Scheme? Himachal Pradesh
20) Which mobile app aims to help people access prescriptions to strengthen their resistance through the
ancient mode of Yoga and Ayurveda of India? Ayush Kavach
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1) பபோபோல் எரிவோப ப ோகம் எப்பபோது நடந்தது? 1984.
2) மீ ன்வளத் துறறக்கு ஆபலோ றைகறள வவளியிட்டவர் யோர்? இந்தி மேராண்
ஆாய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.ஏ.ஆர்)
3) வி ோகப்பட்டிைம் எரிவோப க ிவு

ம்பவம் 2020 இல் எந்த வோப க ிந்தது? ஸ்டைரீன்

4) ________ இன் கீ ழ், மிகப்வபரிய வவளிபயற்றப் பயிற் ிகளில் ன்றோகும், வகோபரோைோ
றவரஸ் வதோற்றுபநோயோல் வவளிநோட்டில்

ிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்கள் மீ ண்டும்

இந்தியோவுக்கு வகோண்டு வரப்படுவோர்கள். ேந்மத பாத் ிஷன்
5) மீ ன்வளத் துறறக்கோை ஐ. ி.ஏ.ஆர் ஆபலோ றைகள் எத்தறை வமோழிகளில்
வவளியிடப்பட்டை? 12.
6) இந்திய வோைிறல ஆய்வு றமயம் (ஐஎம்டி) ஜம்ப-கோஷ்மீ ரின் வோைிறல துறைப்பிரிவில்
_________ ஐ ப ர்க்கத் வதோடங்கிபள்ளது. ஜம்மு-காஷ்ீ ர், யைாக், கில்கிட்-பால்டிஸ்தான்,
ற்றும் முசாபாபாத்
7) ஈரோன் தைது அடிப்பறட நோைய அலகு எப்பபோது திைோரிலிருந்து ரியோலுக்கு
மோற்றப்பட்டது? 1930
8) மண் சுகோதோர அட்றட திட்டத்றத ஆரம்பித்தவர் யோர்? நமந்தி மாடி
9) பைவக்கத்றத
ீ

மோளிக்க புதிய நோையத்துடன் எந்த நோட்றட மோற்றுகிறது? ஈானி

பாாளுன்மம்
10) மண் சுகோதோர அட்றட திட்டம் எப்பபோது வதோடங்கப்பட்டது? 2015.
11) _________ பூட்டுதலுக்கு இறடபய DekhoApnaDesh பலோபகோ வடிவறமப்பு பபோட்டிறய
அறிபகப்படுத்தியது. சுற்றுயா அடச்சகம்
12) கில்கிட்-போல்டிஸ்தோன் பிரோந்தியத்தில் பதர்தறல நடத்த எந்த நோட்டின் உச்

நீதிமன்றம்

அந்த நோட்டின் அர ோங்கத்றத அனுமதித்தது? பாகிஸ்தான்
13) ________ ஆற்றல் ப மிப்பு பயன்போடு மற்றும் நீர் மோசு கட்டுப்போட்டுக்கு ஆப்டிகல்
வ ன் ோர்கள் வகோண்ட நோபைோ வபோருட்கறள உருவோக்குகிறது
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14) லோஸ்ட் அட் ப

ோம் அறிக்றகயின்படி, பமோதல் மற்றும் வன்பறற குழந்றதகள்

கோரைமோக போதிக்கும் பமற்பட்ட நபர்கள் இடம்வபயர்ந்ததோக அறிவித்த பன்று பக்கிய
நோடுகள் _________. சிரிா, காங்மகா ற்றும் ஏன்.
15) உலக தடகள பன்பு ________ என்று அறழக்கப்பட்டது. சர்ேமதச அமச்சூர் தைகர
கூட்ைடப்பு (IAAF)
16) லோஸ்ட் அட் ப

ோம் அறிக்றகறய வவளியிட்டவர் யோர்? UNICEF

17) உலக தடகள தறலறமயகம் எங்பக அறமந்துள்ளது? ஸ்ேைனின்
ீ
ஸ்ைாக்ம
18) ஐக்கிய நோடுகள்

றபயின் வபோதுச்

றப (ப.என்.ஜி.ஏ)

ர்வபத

ாில்

அளவில் வவ ோக் திைத்றத

எப்பபோது அங்கீ கரித்தது? 1999.
19)

ர்வபத

அவமச்சூர் தடகள கூட்டறமப்பு (IAAF) எப்பபோது உருவோக்கப்பட்டது? 1912.

20) புத்த பூர்ைிமோ 2020 இல் எப்பபோது வகோண்டோடப்படுகிறது? .7 ம
21) உலக தடகள திைத்றத அனு ரிக்கத் வதோடங்கியவர் யோர்? பிரிமா மநபிமாமயா
22) உலக தடகள திைம் பதன்பறறயோக _______ இல் வகோண்டோடப்பட்டது. 1996.
23) வவ க் நோள் எப்பபோது அனு ரிக்கப்படுகிறது? 7 ம
24) ஈரோைின் உத்திபயோகபூர்வ வமோழி என்ை? மபர்சின்
25) வகோபரோைோ றவரஸ் குபளோபல் வரஸ்போன்ஸ் இன்டர்பநஶைல் உறுதிவமோழி மோநோட்றட
நடத்தியவர் யோர்? EU ற்றும் அதன் கூட்ைாரர்கள்
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1) When did the Bhopal gas tragedy happen? 1984.
2) Who released the advisories to the Fisheries sector? Indian Council of Agricultural Research
(ICAR)
3) Which gas was leaked in the Visakhapatnam Gas Leak Incident 2020? Styrene
4) Under ________, one of the largest evacuation exercises, the Indians stranded abroad due to the
coronavirus pandemic will be brought back to India. Vande Bharat Mission
5) In how many languages were the ICAR advisories to the Fisheries sector released? 12.
6) The India Meteorological Department (IMD) has started to include _________ in its meteorological subdivision of Jammu & Kashmir. Jammu & Kashmir and Ladakh, Gilgit-Baltistan , Muzaffarabad
7) When did Iran change its basic monetary unit from dinar to the rial? 1930.
8) Who launched the Soil Health Card Scheme? Prime Minister Narendra Modi
9) Which country changes its currency with a new currency to tackle inflation? .Iran
10) When was the Soil Health Card Scheme launched? 2015.
11) _________ launched DekhoApnaDesh logo design contest amid lockdown. Ministry of Tourism
12) Which country's Supreme Court allowed that country's government to conduct elections in the GilgitBaltistan region? Pakistan
13) _________ develops nanomaterials with energy storage application and optical sensors for water
pollution control. INSPIRE,
14) As per the Lost At Home report, the three major countries that reported more than half of persons
displaced due to conflict and violence children are _________. .Syria, Congo, Yemen
15) World Athletics was formerly called ________. International Amateur Athletic Federation (IAAF)
16) Who released the Lost At Home report? UNICEF
17) Where is the headquarters of World Athletics located? Sweden
18) When did the United Nations General Assembly (UNGA) internationally recognize the Day of Vesak?
1999.
19) When was the International Amateur Athletic Federation (IAAF) formed? 1912.
20) When is Buddha Purnima celebrated in 2020? May 07.
21) Who initiated the observation of World Athletics Day? Primo Nebiolo
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22) World Athletics Day was celebrated for the first time in _______. 1996.
23) When is the Vesak day observed? MAy 07.
24) What is the official language of Iran? Persian
25) Who hosted the Coronavirus Global Response International pledging conference? EU and its
partners
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1) ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியில் (AIIB) எத்தமை உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்? 78.
2) GoI ைற்றும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி (AIIB) ம _______ "COVID-19 அவசரகால
பதில் ைற்றும் சுகாதார அமைப்புகள் தயாரிப்பு திட்டத்திற்காை ப்பந்தத்தில்
மகயயழுத்திட்டை." $ 500 ில்யின்
3) உத்தரகண்ட் ைாநிலம் தார்ச்சுலாவிலிமந்து லிபுலலக் வமரயிலாை சாமல இமைப்மப
________ எல்மலயில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் திறந்து மவத்தார். சீனா
4) ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி எப்லபாது நிறுவப்பட்டது? 2016.
5) 59/26 தீர்ைாைத்தின் மூலம் ஐ.நா யபாதுச் சமப (ம.என்.ஜி.ஏ) நியைித்த நிமைவு ைற்றும்
நல்லிைக்கத்தின் லநரம் எப்லபாது? 2004.
6) இரண்டாம் உலகப் லபாரின்லபாது உயிர் இழந்தவர்கமள நிமைவுகூமம் ைற்றும்
நல்லிைக்கத்தின் லநரம் ________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 8-9 ம
7) இந்திய யசஞ்சிலுமவ சங்கம் எப்லபாது உமவாக்கப்பட்டது? 1920.
8) லதசிய அறிவியல் ைற்றும் யதாழில்தட்ப யதாடர்பு கவுன்சில் (என்.சி.எஸ்.டி.சி) ________
உடன் கூட்டு லசர்ந்து "COVID-19 காலத்தில் அறிவியல் யதாடர்பு" என்ற தமலப்பில் ம
குடிைகைின் அறிவியல் யவபிைார் யதாடமர ஏற்பாடு யசய்தது. குஜாத் அமிலில் ற்றும்
த ாறில்நுட்ப கவுன்சிலுடன்
9) யசஞ்சிலுமவ சங்கம் எப்லபாது உமவாக்கப்பட்டது? 1863.
10) ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் (மஎன்இபி) தமலமையகம் எங்லக
அமைந்துள்ளது? நைமாபி
11) _________ பிறந்த நாளில் உலக யசஞ்சிலுமவ சங்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. குில்லூம்
தென்மி டுஃமபார்
12) ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) _________ இல் நிறுவப்பட்டது. 1972.
13) உலக யசஞ்சிலுமவ சங்கம் எப்லபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது? 8 ம
14) மஎன்இபி சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலமம் நடிகமைாை தயாரிப்பாளராை தியா ைிர்சாவின்
காலத்மத அதன் லதசிய நல்யலண்ை தூதராக _______ வமர நீட்டித்தது. 3 ஆண்டுகள்
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15) சில யதாழிலாளர் சட்டங்கள் கட்டமளச் சட்டத்தில் இமந்து உத்தரபிரலதச தற்காலிக
விலக்கு, 2020, யபமம்பாலாை யதாழிலாளர் சட்டங்கமள _______ ஆண்டுகளுக்கு நிறுத்தி
மவக்கிறது. மூன்று
16) லதசிய நல்யலண்ை தூதர் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (மஎன்இபி) யார்? டிா
ிர்சா
17) உத்தரபிரலதச ஆளுநர் யார்? லிஜய் ரூபனி
18) கயிறு பயன்பாடுகளுக்காை சிறந்த மையத்மத அமைப்பதற்காக யகய்ர் வாரியம் ________
உடன் புரிந்துைர்வு ப்பந்தத்தில் மகயயழுத்திட்டது. .IIT- தட்ாஸ்
19) ம ைாநிலத்தில் ம சட்டைாக ைாற ம கட்டமளக்கு யாமமடய ப்புதல் லதமவ?
ாைிய ஆலைரின் ஒப்பு ல்
20) யபமம்பாலாை யதாழிலாளர் சட்டங்கமள 3 ஆண்டுகளுக்கு இமடநிறுத்த எந்த ைாநிலம்
கட்டமள பிறப்பித்தது? உத் ர்பிம சம்
21) முதல் உலக தலசீைியா திைம் எப்லபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 1994.
22) ஆமஷ் சஞ்சிவைி ஆப் ________ ஆல் உமவாக்கப்பட்டது. ஆமஷ் ைிர்லாகம் &
ின்னணுலில் ற்றும்

கலல் த ாறில்நுட்ப அநச்சகம்

23) 2020 உலக தலசீைியா திைத்தின் தீம் என்ை?

யசீிாவுக்கு ஒரு பு ி சகாப் த் ின்

லிடில்: ைாலல் சிகிச்நச முநமகநர அணுகக்கூடி ாகவும், மைாாரிகலக்கு யிவு
லிநயாகவும் ாற்றுல ற்கான உயகராலி முற்சிக்கான மைம்
24) ஆமஷ் சஞ்சிவைி ஆப்மப அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? ெர்ஷ் லர் ன்
25) இன்ஸ்டிடிமட் ஆப் நிமக்ளியர் யைடிசின்ஸ் & அமலயட் சயின்சஸ் (INMAS) எப்லபாது
நிறுவப்பட்டது? 1961.
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1) How many members are there in the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)? 78.
2) GoI and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) signed an agreement for a _______ "COVID-19
Emergency Response and Health Systems Preparedness Project." $500 million
3) Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the road link from Dharchula in Uttarakhand to Lipulekh
in ________ Border. China
4) When was the Asian Infrastructure Investment Bank established? 2016.
5) When was the time of remembrance and reconciliation designated by the UN General Assembly
(UNGA) by resolution 59/26? 2004.
6) The Time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World
War is observed on ________. 8-9 May
7) When was Indian Red Cross Society formed? 1920.
8) National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) partnered with ________ to organize
a Citizen's Science Webinar Series on "Science Communication in the Time of COVID-19."
Gujarat Council of Science & Technology
9) When was the Red Cross Society formed? 1863.
10) Where is the headquarters of the United Nations Environment Programme (UNEP) located? Nairobi
11) The World Red Cross is observed on the birth anniversary of _________. Henry Dunant
12) United Nations Environment Programme (UNEP) was established on _________. 1972.
13) When is the World Red Cross day observed? MAy 08.
14) UNEP extended environmentalist and actor-producer Dia Mirza's term as its National Goodwill
Ambassador till _______. 3 years
15) The Uttar Pradesh Temporary Exemption from Certain Labour Laws Ordinance, 2020, suspend most
labour laws for _______ years. Three
16) Who is the National Goodwill Ambassador United Nations Environment Programme (UNEP)? .Dia
Mirza
17) Who is the governor of Uttar Pradesh? .Anandiben Patel
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18) Coir Board signed MoU with ________ for setting up Centre of Excellence for coir applications. IITMadras
19) Whose assent is required for an ordinance to become a law in a state? Governor of the State
20) Which state passed ordinance to suspend most labour laws for 3 years? Uttar Pradesh
21) When was the first World Thalassaemia Day observed? 1994.
22) AYUSH Sanjivani App was developed by ________. Ministry of AYUSH & Ministry of Electronics
and Information Technology
23) What is the theme of 2020 World Thalassaemia Day? .The dawning of a new era for thalassemia:
Time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to patients
24) Who launched AYUSH Sanjivani App? Harsh Vardhan
25) When was Institute of Nuclear Medicines & Allied Sciences (INMAS) established? 1961.
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1) மந 10 முதல் டைமுடக்கு யரும் யடைனில் எஸ்ிஐ பஞ்ச்நார்க் ைைன் யிைிதத்டத
________ அடிப்டை புள்ிைால் குடக்ைிது. 10.
2) 2020 உை பும்பனர்ந்த டய தித்தின் தீம் என்? ௌௐவைகள் ொம் உகத்வ
இவைக்கின்ௐோ.
3) நைாபாணா ிபதாப் சிங் I இன் ிந்த ாள் எப்மாது? 9 ம்
4) மங்குடினிர் யியைாப அடநச்சின் ைீ ழ் TRISED _______ உைன் ரு புரிந்துணர்வு
ப்ந்தத்தில் டைபனழுத்திட்ைது, மதடயப்டும் மங்குடினிருக்கு உதவுயதற்ைாை இந்தின
டையிடஞர்ைளுக்கு COVID-19 பதாற்றுமாய்க்கு நத்தினில், மங்குடினிர் யியைாபங்ைள்
_______ உைன் புரிந்துணர்வு ப்ந்தத்தில் டைபனழுத்திட்ை. ஆர்ட் ஆஃப் ிைிங்
ஃௌவுண்மேஷன்
5) _______ ரு ஆண்டிடநக்மபாினல் நற்றும் துடயக்ைக்கூடின முைமூடிடன
அிமுைப்டுத்திமள்து, இது 50 சடய யடப நீ ண்டும் னன்டுத்தப்ைாம். ொாமோாசாஃப்
ீர்வுகள்
6) எஸ்ிஐனின் 'எஸ்ிஐ பயமைர் பைாசிட்' இன் ைீ ழ், மூத்த குடிநக்ைின் சில்ட ைா
டயப்புத்பதாடைைளுக்கு ஐந்தாண்டுைள் நற்றும் அதற்கு மநற்ட்ை ைாத்திற்கு நட்டுமந
கூடுதல் _______ ிிஎஸ் ிரீநினம் பசலுத்தப்டும். 30.
7) உை இைம்பனர்வு டய திம் பாதுயாை மந நாத ________ அன்று
அனுசரிக்ைப்டுைிது. இண்ோைது சோிக்கிழவ்
8) ஹால்டிைாட்டி மாரில் பயன்யர் னார்? ்ஹாாைா ௌிாப்
9) ________ ிிஇ ையபல்ைின் முன்நாதிரி நாதிரிைட மசாதிக்ை எட்டு ஆய்யைங்ைட
அங்ைீ ைரித்தது. NABL
10) ஹால்டிைாட்டி மார் எப்மாது ைந்தது? 1576.
11) உை டய திம் எப்மாது அனுசரிக்ைப்டுைிது? 9 ம்
12) COVID-19 பதாற்றுமாடன எதிர்த்துப் மாபாை ஐக்ைின ாடுைள் சடமம் அதன் கூட்ைார்
ிறுயங்ைளும் _________ உைாயின முடனீட்டைத் பதாைங்ைி. 76.7 ௌில்ின்.
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13) சுற்றுா அடநச்சைம் மந 7 அன்று பைமைா அப்ா மதஷ் பதாைரின் ைீ ழ் மைாயா-க்ரூசிிள்
ஆஃப் ைாச்சாபம் என் தடப்ில் ________ பயிாடப ஏற்ாடு பசய்தது. 16.
14) ாதுைாப்பு அடநச்சைம் (MoD) ஏர்ஃீல்ட் உள்ைட்ைடநப்ட யநனநாக்குயதற்ைா
ீ
________ ப்ந்தத்தில் டைபனழுத்திட்ைது (MAFI). ோோ ௌைர் SED
15) புதின நில்ிினம் இந்தின பதாமில்நுட் தடடந முனற்சி (என்எம்ஐடிஎல்ஐ) திட்ைம்
________ இன் முன்முனற்சி. சி.எஸ்.ஐ.ஆர்
16) _________ பைாமபாா டயபஸ் ாதிக்ைப்ட்ை மானாிைில் SARS-CoV-2 ஐ
டுிடனாக்ைக்கூடின நித மநாமாக்மால் ஆன்டிாடிைள் (hmAbs) உருயாக்ை ரு
திட்ைத்திற்கு ப்புதல் அித்தது. DRDO
17) யிங்கு பாநரிப்பு பதாைக்ை ைிபாண்ட் மசஞ்டச ஆபம்ித்தயர் னார்? ொமந்ி ம்ாடி
18) ஈபாக் ிபதநபாை தயிமனற்யர் னார்? முஸ்ௌா அல்-காி்ி
19) யிங்கு பாநரிப்பு பதாைக்ை ைிபாண்ட் மசஞ்ச் எப்மாது பதாைங்ைப்ட்ைது? 2019.
20) மந 5 அன்று ாட்டின் நிை சக்தியாய்ந்த பாக்பைட்டை சுற்றுப்ாடதனில் ஏற்ின ாங் நார்ச்
-5 ி எந்த ாடு? சீோா
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1) SBI reduces benchmark lending rate by ________ basis points with effect from 10 May. 20.
2) What is the theme of 2020 World Migratory Bird Day? Birds Connect Our World
3) When is the Birth Anniversary of Maharana Pratap Singh I? 9 May
4) TRIFED under the MinisTRIFED under the Ministry of Tribal Affairs signed an MoU with _______ to help
the needy tribes India artisans amid COVID-19 pandemic.try of Tribal Affairs signed an MoU with _______
to help the needy tribes India artisans amid COVID-19 pandemic. Art Of Living Foundation
5) _______ has launched an antimicrobial and washable face mask that can be reused up to 50 launderings.
Nanosafe Solutions
6) Under SBI's 'SBI Wecare Deposit', an additional _______ bps premium will be payable for senior citizen's
retail term deposits with Five Years and above tenure only. 30.
7) World Migratory Bird Day is generally observed on ________ of May month. first Saturday
8) Who won the Battle of Haldighati? Maharana Pratap
9) _______ approved eight labs for testing prototype samples of PPE coveralls. National Accreditation
Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)
10) When was the Battle of Haldighati fought? 1576.
11) When is the World Bird Day observed? May 09.
12) The United Nations and its partner agencies launched a _________ global appeal to fight the COVID-19
pandemic. $6.7 billion
13) Ministry of Tourism organized ________ webinar titled Goa-Crucible of Culture under Dekho Apna Desh
series on 7 May. 16th
14) Ministry of Defence (MoD) signed a contract with ________ for Modernisation of AirField Infrastructure
(MAFI). Tata Power SED
15) New Millennium Indian Technology Leadership Initiative (NMITLI) program is an initiative of ________.
CSIR
16) ________ approved a project towards the development of human monoclonal antibodies (hmAbs) that
can neutralize SARS-CoV-2 in coronavirus infected patients. DRDO
17) Who launched the Animal Husbandry Startup Grand Challenge? Prime Minister Narendra Modi
18) Who assumed office as the Prime Minister of Iraq? Mustafa al-Kadhimi
19) When was the Animal Husbandry Startup Grand Challenge launched? 2019
20) Which country launched the Long March-5B, the country's most powerful rocket into orbit on 5 May?
China.
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10 May 2020:
1) Which state launched the Pravasi Rahat Mitra App to aid migrant citizens? Uttar Pradesh
2) Which is the state flower of Tamil Nadu? Flame lily
3) As per the International Energy Agency (IEA) released Global Energy Review ________ of the daily
electricity demand has been reduced due to the COVID-19 pandemic. 15%
4) Who developed the first successful vaccine for Smallpox? Edward Jenner
5) The Tamil Nadu government has constituted a high-Level Committee to assess the overall immediate
and medium-term impact of COVID-19 under __________. C Rangarajan
6) What is the causative agent of Smallpox? virus
7) When did WHO issue its official declaration that the world and all its peoples have won freedom from
smallpox? 1967.
8) When was WHO's smallpox eradication campaign was launched? 1967.
9) Phytopharmaceutical is a medicine extracted from _______. plants
10) The Drug Controller General of India (DGCI) approved the clinical trials of the drugs _________ for the
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR). phytopharmaceutical & .favipiravir
11) Who is the Minister responsible for the Ministry of New and Renewable Energy? Raj Kumar Singh
12) Who assumed charge as the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy? .Indu Shekhar
Chaturvedi
13) When did GoI introduce its vision of the Indian Ocean called Security and Growth for All in the Region
(SAGAR)? 2015.
14) Who launched Shekatkar Committee? Manohar Parrikar
15) Centre launched Mission ________ for assistance to Indian Ocean nations amid COVID crisis. Sagar
16) When was the Shekatkar Committee formed? 2016.
17) Where is the National Fertilizers Ltd located? Noida
18) ________ committeee recommended the abolition of 9,304 posts in the Engineer-in-Chief of Military
Engineering Services (MES). Shekatkar Committee
19) When was the National Fertilizers Ltd established? 1979.
20) Ministry of Defence approves abolition of _______ posts in Military Engineering Service. 9,304
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21) As per Registrar General of India data, which state showed highest death rate in the country?
Chhattisgarh
22) As per Registrar General of India data, which state achieved the United Nations' sustainable
development goal in infant mortality rate (IMR)? Kerala
23) ICMR has partnered with ________ for mass scale production of the ELISA test kits. .Zydus Cadila
24) Who developed COVID KAVACH ELISA for antibody detection for COVID-19 infection? Indian
Council of Medical Research (ICMR)
25) Ministry of Tourism organized the 17th session of the Dekho Apna Desh webinar on title ________.
Exploring River Nila
26) Which state showed best infant mortality rate (IMR) in the country as per Registrar General of India's
data? Nagaland
27) When was Research Centre Imarat (RCI) established? 1988.
28) Which state showed worst infant mortality rate (IMR) in the country as per Registrar General of
India's data? Madhya Pradesh
29) Tourism Ministry organised _______ session of Dekho Apna Desh webinar on 9 May. 17th
30) Who developed Defence Research Ultraviolet Sanitiser (DRUVS), an automated contactless ultraviolet
C (UVC) sanitisation cabinet? Hyderabad based Defence Research and Development Organisation
(DRDO)
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10 & 11 ம 2020
1) பும்பனர்ந்த குடிநக்களுக்கு உதய ிபாயாசி பஹத் நித்பா ஆப்ப ந்த நாிம்
அிபகப்டுத்தினது? உத்தபிமதச முதல்வர்

2) தநிமகத்தின் நாி நர் து? ஃப்மேம் லில்லி
3) COVID-19 பதாற்றுநானால் திசரி நின்சாப நதபயனின் உகாயின ரிசக்தி நதிப்ாய்வு ________
குபக்கப்ட்டுள்தாக சர்யநதச ரிசக்தி ிறுயம் (IEA) பயினிட்டுள்து. 15%

4) பரினம்பந நாய்க்கா பதல் பயற்ிகபநா தடுப்பூசிபன உயயாக்கினயர் னார்? எட்வர்ட்
ஜென்னர்
5) __________ இன் கீ ழ் COVID-19 இன் எட்டுபநாத்த உடடி நற்றும் டுத்தப கா தாக்கத்பத
நதிப்ிடுயதற்கு தநிமக அபசு எய உனர் நட்ட குழுபய அபநத்துள்து. சி ங்காென்
6) பரினம்பந நாய்க்கா காபணி ன்? வவஸ்
7) உகபம் அதன் அபத்து நக்களும் பரினம்பந நானிியந்து யிடுட்டுள்ர் ன்
அதிகாபப்பூர்ய அியிப்ப WHO ப்நாது பயினிட்டது? 1967
8) WHO இன் பரினம்பந எமிப்பு ிபச்சாபம் ப்நாது பதாடங்கப்ட்டது? 1967.
9) பட்நடாஃார்நாசூட்டிகல் ன்து _______ இியந்து ிரித்பதடுக்கப்ட்ட எய நயந்து.
வபட்ம ாபார்ாசூட்டிகல்

10) இந்தின நயந்து கட்டுப்ாட்டு பெபல் (டி.ெி.சி.) அியினல் நற்றும் பதாமில்துப ஆபாய்ச்சி
கவுன்சிலுக்கு (சி.ஸ்..ஆர்) _________ நயந்துகின் நயத்துய ரிநசாதபகளுக்கு எப்புதல்
அித்தது. வபட்ம ாஃபார்ாசூட்டிகல் ற்றும் ஃஜபவிபிாவிர்

11) புதின நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தி அபநச்சகத்திற்கு பாறுப்ா அபநச்சர் னார்? ாஜ் குார்
சிங்
12) புதின நற்றும் புதுப்ிக்கத்தக்க ரிசக்தி அபநச்சின் பசனாபாக பாறுப்நற்யர் னார்? இந்து
மசகர் சதுர்மவதி

13) ிபாந்தினத்தில் அபயயக்கும் ாதுகாப்பு நற்றும் யர்ச்சி (சாகர்) ன்று அபமக்கப்டும் இந்தினப்
பயங்கடின் ார்பயபன நகா ப்நாது அிபகப்டுத்தினது? 2015.
14) நசகட்கர் கநிட்டிபன ஆபம்ித்தயர் னார்? மனாஹர் பாரிக்கர்
15) நகாயிட் பயக்கடிக்கு நத்தினில் இந்தினப் பயங்கடல் ாடுகளுக்கு உதயி பசய்யதற்காக பநனம்
________  அிபகப்டுத்தினது. சாகர்

16) நரகட்கர் குழு ப்நாது அபநக்கப்ட்டது? 2016.
17) நதசின உபங்கள் ிநிபடட் ங்நக அபநந்துள்து? ம ாய் ா
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18) இபாணுய பாினினல் நசபயகின் பாினார் (ம்இஸ்) 9,304 தயிகப பத்து பசய்ன ________
குழு ரிந்துபபத்தது. மசகட்கர் கிட்டி

19) நதசின உபங்கள் ிநிபடட் ப்நாது ிறுயப்ட்டது? 1979.
20) இபாணுய பாினினல் நசபயனில் _______ தயிகப பத்து பசய்ன ாதுகாப்பு அபநச்சகம் எப்புதல்
அித்துள்து. .9,304
21) இந்தின தியார் பெபல் தபவுகின்டி, ாட்டில் அதிக இப்பு யிகிதத்பதக் காட்டின நாிம் து?
சட்டீஸ்கர்

22) இந்தின தியார் பெபல் தபவுகின்டி, குமந்பத இப்பு யிகிதத்தில் (.ம்.ஆர்) க்கின ாடுகள்
சபனின் ிபனா யர்ச்சி இக்பக ந்த நாிம் அபடந்தது? .மகோ

23) ிசா நசாதப கயயிகின் பயகுெ உற்த்திக்கு .சி.ம்.ஆர் ________ உடன் கூட்டு
நசர்ந்துள்து. .வச ஸ் காடிலா

24) COVID-19 நாய்த்பதாற்றுக்கா ஆன்டிாடி கண்டிதலுக்காக COVID KAVACH ELISA 
உயயாக்கினயர் னார்? இந்தி ருத்துவ ஆாய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்)

25) படக்நகா அப்ா நதஷ் பயிரின் 17 யது அநர்பய சுற்றுா அபநச்சகம் ________ ன்
தபப்ில் ற்ாடு பசய்தது. எக்ஸ்ப்மோரிங்

தி

ிலா

26) இந்தினாயின் தியார் பெபின் டி ாட்டில் சிந்த குமந்பத இப்பு யிகிதத்பத (.ம்.ஆர்)
காட்டின நாிம் து?

ாகாலாந்து

27) ஆபாய்ச்சி பநனம் இநபத் (ஆர்.சி.) ப்நாது ிறுயப்ட்டது? 1988.
28) இந்தினாயின் தியார் பெபின் டி ந்த நாித்தில் நிக நநாசநா குமந்பத இப்பு
யிகிதத்பத (ம்ஆர்) காட்டினது? த்தி பிமதசம்

29) நந 9 அன்று சுற்றுா அபநச்சகம் படநகா அப்ா நதஷ் பயிரின் _______ அநர்பய ற்ாடு
பசய்தது. 17 வது

30) தன்ினக்க பதாடர்பு இல்ாத பு ஊதா சி (யு.யி.சி) சுத்திகரிப்பு அபநச்சபபயனில் ாதுகாப்பு

ஆபாய்ச்சி பு ஊதா சாிடிசர் (டி.ஆர்.யூ.யி.ஸ்) உயயாக்கினயர் னார்? வஹதாபாத்வத தோகக்
ஜகாண்

பாதுகாப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் மம்பாட்டு அவப்பு (டிஆர்டிஓ)
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12 மந 2020
1) COVID-19 க்கு எதிபா இந்தின அபசாங்கத்தின் பாபாட்டத்திற்கு உதய அமநரிக்க சிடிசி
_________ உறுதினித்துள்து. $ 3.6 நில்ினன்
2) சர்யபதச மசயிினர் கவுன்சிின் (ஐ.சி.என்) தலலநனகம் எங்பக அலநந்துள்து?
ஜெ ீயா
3) இ-ாம் பார்டல் எப்பாது மதாடங்கப்ட்டது? 2016.
4) சர்யபதச மசயிினர் கவுன்சில் (ஐ.சி.என்) எப்பாது? 1899.
5) கிபாா கலட உரிலநனாருக்கு COVID-19 ாதுகாப்பு யமிகாட்டுதல்கள் நற்றும்
மிமுலகலத் தனாரித்தயர், தங்கள் யணிகங்கல டத்தும்பாது அலதப் ின்ற்
பயண்டும். உணவு ாதுகாப்பு நற்றும் தப ிர்ணன ஆணணனம் (FSSAI) & உள்துண
அணநச்சகம் (எம்.எச்.ஏ)
6) சர்யபதச மசயிினர் திம் ________ ிந்த ால ிலவுகூர்கிது

ஃப்மாபன்ஸ்

ணட்டிங்மகல்
7) நுகர்பயார் யியகாபங்கள் துல சுபக்ஷா கலட முனற்சிக்கு ________ உடன் ங்காிகள்.
சஃஜமொப் & சீக்கிஃண
8) 2020 சர்யபதச மசயிினர் திம் புபாபன்ஸ் லட்டிங்பகின் ________ ிந்த ாலக்
குிக்கிது. 200
9) _________ கப நக்களுக்கு சுயாச ஆபபாக்கினத்லத சுனநாக ஆபான பயண்டினதன் அயசினம்
குித்த யிமிப்புணர்லய ஏற்டுத்த ிபணயயு திட்டத்லத அிமுகப்டுத்தியுள்து.
ஜங்களூரு
10) சர்யபதச மசயிினர் திம் முதன்முதில் மகாண்டாடப்ட்டது எப்பாது? 1974.
11) நின்-ாலந மசனல்டுத்துயதற்கா முன்ணி ிறுயம் எது? சிின யியசானிகள்
மயாண் யணிக கூட்டணநப்பு
12) சர்யபதச மசயிினர் தித்லத அனுசரிக்கத் மதாடங்கினயர் னார்? இன்டர்மரல்
கவுன்சில் ஆஃப் ஜசயிினர்கள்
13) பந 11 ியபப்டி, ாடு முழுயதும் மநாத்த ஈ.என்.ஏ.எம் நண்டிகின் எண்ணிக்லக
________. 962.
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14) 2020 சர்யபதச மசயிினர் தித்தின் தீம் என்? ர்ஸ்: யமிடத்த ஒரு குபல் உகத்ணத ஆமபாக்கினத்திற்கு ர்சிங்
15) நத்தின பயாண்லந நற்றும் உமயர் த்துல அலநச்சர் பபந்திப சிங் பதாநர், பந -11
உடன் _______ புதின நண்டிசங்கல நின்-ாமுடன் ருங்கிலணப்லதத் மதாடங்கிார். 177.
16) சர்யபதச மசயிினர் திம் எப்பாது அனுசரிக்கப்டுகிது? 12 மந
17) அடல் ஒய்வூதினம் பனாஜா 60 யனலத எட்டும் பாது _______ முதல் குலந்தட்ச
உத்தபயாத ஒய்வூதினத்லத யமங்குகிது. Rs. 1,000 முதல் ரூ .5,000 யணப
18) அடல் ஒய்வூதின பனாஜாலய அிமுகப்டுத்தினயர் னார்? மபந்திப மநாடி
19) பாஜஸ்தாின் நாி யிலனாட்டு எது? கூணடப்ந்து
20) அடல் ஒய்வூதின பனாஜா எப்பாது மதாடங்கப்ட்டது? 2015.
21) முதன்முதில் எஃப்.ஐ.ஆர் ஆப்பக த்யார் பனாஜாலய அிமுகப்டுத்தினயர் னார்?
நத்தின ிபமதச நாி அபசு
22) ரு கட்டநாக நீ ண்டும் னிற்சி மதாடங்குயதற்கா ரு மதாகுதிலனத் தனாரிக்க இந்தின
யிலனாட்டு ஆலணனம் (SAI) அலநத்த ஆறு பர் மகாண்ட குழுயின் தலயர் னார்?
மபாஹித் பத்யாஜ்
23) பாஜஸ்தான் எப்பாது உருயாது? 1949.
24) மகாபபாா லயபஸ் பயாநல் தடுக்க எந்த நாி பக.யி.ஐ.சி குனயர்கள் புதுலநனா
முலகலப் னன்டுத்துகின்ர்? பாெஸ்தான்
25) பந 11 அன்று அதிகாபப் கிர்வு யருயாய் ற்ாக்குல நாினத்தின் இபண்டாயது
சநநா நாத தயலணனாக அபசாங்கம் 14 நாிங்களுக்கு ________ பகாடிலன மயினிட்டது.
Rs. .6,195.08
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12 May 2020
1) The US CDC has committed _________ to assist Indian government's fight against COVID-19. $3.6
million
2) Where is the headquarters of the International Council of Nurses (ICN) located? Geneva
3) When was the e-NAM portal launched? 2016.
4) When was the International Council of Nurses (ICN)? 1899
5) Who prepared the COVID-19 safety guidelines and protocols for Kirana store owner that it is to be
followed while running their businesses? Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) &
Ministry of Home Affairs (MHA)
6) The International Nurses Day commemorates the birth anniversary of ________. Florence Nightingale
7) Department of Consumer Affairs partners with ________ for Suraksha Store initiative. Safejob &
Seekify
8) The 2020 International Nurses Day marks ________ birth anniversary of Florence Nightingale 200th
9) _________ has launched Pranavayu programme to create awareness on the need to self examine the
respiratory health for the city people. .Bengaluru
10) When was the first time the International Nurses Day celebrated? 1974.
11) Which is the lead agency for implementing e-NAM? Small Farmers Agribusiness Consortium
12) Who initiated the observation of International Nurses Day? .International Council of Nurses
13) As on 11 May, the total number of eNAM mandis across the country is ________. 962.
14) What is the theme of 2020 International Nurses Day? Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World
to Health
15) Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar launched the integration
of _______ new mandis with the e-NAM on 11 May. 177.
16) When is the International Nurses Day observed? 12 May
17) Atal Pension Yojana provides a minimum guaranteed pension ranging from _______ on attaining 60
years of age. Rs.1,000 to Rs.5,000
18) Who launched the Atal Pension Yojana? Prime Minister Narendra Modi
19) Which is the state game of Rajasthan? Basketball
20) When was the Atal Pension Yojana launched? 2015.
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21) Who launched the first-ever FIR Aapke Dwar Yojana? Madhya Pradesh
22) Who is the head of the six-member committee which was set by the Sports Authority of India (SAI) to
prepare a module for a phased resumption of training? Rohit Bharadwaj
23) When was Rajasthan formed? 1949.
24) The government released ________ crore to 14 states as the second equated monthly installment of the
Post Devolution Revenue Deficit Grant on 11 May. Rs.6,195.08
25) Which state KVIC potters are using innovative methods to prevent the spread of Coronavirus?
.Rajasthan
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13 ம 2020
1) டிசாயின் நாி நபம் எது? இந்தி அத்தி ம்
2) ஃிஃா எப்பாது ிறுயப்ட்டது? 1904.
3) டிசாயின் ஆளுர் னார்? கமேஷி லால்
4) ஃிஃா ஃபுட்சல் உகக் பகாப்ப ிதுபயினா 2020 _________ படப திட்டநிடப்ட்டுள்து. 12
செப்டம்பர் 2021

5) டிசா எப்பாது உருயாது? 1936.
6) ஃிஃா யு -20 நகிர் உகக் பகாப்ப பகாஸ்டாரிகா / ாநா 2020 ________ பதல் படப
திட்டநிடப்ட்டுள்து. 20 ஜனவரி 2021

7) டிசாயின் தபகபம் எது? புபமனஸ்வர்
8) இந்தினாயில் ஃிஃா யு -17 நகிர் உகக் பகாப்ப ________ இல் பதாடங்கவுள்து. பிப்வரி 2021
9) அடுத்த 30 ாட்கில் இந்தினாயில் ல்பயறு நாிங்களுக்கா பநாத்த ாதிக்கப்ட்டயர்கின்
எண்ணிக்பகபன குப்ாய்வு பசய்து கணிக்க ஐ.ஐ.டி-குயஹாத்தி நற்றும் ________ ஆகினபய தபவு
அியினல் நாதிரிகப இபணத்து னன்டுத்தியுள். Duke-NUS ருத்துவ பள்ளி, ெிங்கப்பூர்
10) சிிக்கா ஏரி எங்பக அபநந்துள்து? ஓடிொ
11) சிம்ிால் பதசின பூங்கா எங்பக அபநந்துள்து? ஓடிொ
12) _________ ிிஇ கருயிகளுக்கா உள்ாட்டு சூடா காற்று நடிப்பு சீல் இனந்திபங்கப

பயினிட்டது. இது இந்தினாயின் பதல் உள்ாட்டு சூடா காற்று நடிப்பு சீல் இனந்திபநாகும். மக்பவர்
13) 18 யது பதபகா அப்ா பதஷ் பயிார் பதாடரில் எந்த நாிம் காட்சிப்டுத்தப்ட்டது? ஓடிொ
14) இந்தினாயின் பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில் (பநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தினில்) சுநார் 10% க்கு
சநநா _________ தூண்டுதல் பதாகுப்ப இந்தின அபசு அியித்தது. Rs. 20 லட்ெம் மகாடி

15) 12 பந 2020 அன்று படபகா அப்ா பதஷ் பதாடரின் கீ ழ் டிசா-இந்தினாஸ் பஸ்ட் என் தபப்ில்
________ பயிாபப சுற்றுா அபநச்சகம் ஏற்ாடு பசய்தது. 18.

16) வ்பயாரு யட்டிற்கும்
ீ
குமாய் ீபப _______ யமங்க பகாய் இக்கு பயத்துள்து. 2024-2025
17) மங்குடினிர் யியகாப அபநச்சர் னார்? அர்ஜுன் பண்டா
18) டிசம்ர் 2022 க்குள் வ்பயாரு யட்டிற்கும்
ீ
குமாய் ீபப யமங்குயதாக எந்த யுடி அியித்துள்து?
ஜம்ப-காஷ்ீ ர்

19) மங்குடி யியகாப அபநச்சகம் எப்பாது உருயாக்கப்ட்டது? 1999.
20) யிஎம்பயர் 2020 ஆண்டின் ிபாந்தின கூட்டார் யிருபத பயன் ிறுயம் எது? அனுந்தா
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1) What is the state tree of Odisha? .Indian Fig tree
2) When was FIFA established? 1904.
3) Who is the Governor of Odisha? Ganeshi Lal
4) FIFA Futsal World Cup Lithuania 2020 has been rescheduled to be held _________. 12 September 2021
5) When was Odisha formed? 1936.
6) FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica/Panama 2020 has been rescheduled to be held from ________.
20 January 2021
7) Which is the capital of Odisha? Bhubaneswar
8) FIFA U-17 Womens World Cup in India to begin in ________. .February 2021
9) IIT-Guwahati and the ________ have partnered and used data science models to analyze and predict the
total number of infected people for different States in India in the next 30 days. Duke-NUS Medical
School, Singapore
10) Where is the Chilika lake located? Odisha
11) Where is Simlipal National Park located? Odisha
12) _________ unveiled indigenous hot air seam sealing machines for PPE kits. This is India's first
indigenous hot air seam sealing machine. Macpower
13) On its 18th Dekho Apna Desh webinar series which state was showcased? Odisha
14) Government of India announced an _________ stimulus package, equivalent to about 10% of India's
Gross domestic product (GDP). Rs.20 lakh crore
15) Ministry of Tourism organized ________ webinar titled Odisha-Indias Best kept secret under Dekho
Apna Desh series on 12 May 2020. 18th
16) GoI has targetted to provide tap water to every household by _______. 2024-2025
17) Who is the Minister of Tribal Affairs? Arjun Munda
18) Which UT has announced to provide tap water to every household by December 2022? Jammu and
Kashmir
19) When was the Ministry of Tribal Affairs formed? 1999.
20) Which company won VMware 2020 Regional Partner of the Year Award? Anunta
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14 ம 2020
1) இந்தியாவில் WHO இன் ற்றுமை ச ாதமைக்காை சத ிய ருங்கிமைப்பு தளம் எது?
மேளனல் எய்ட்ஸ் ஆாய்ச்சி ேிறுலனம்
2) காப்புரிமை பெற ஐெிஎப் ி ைற்றும் என்ஆர்டி ி தாக்கல் ப ய்த குமறந்த கட்டை ைருத்துவ
தைிநெர் ொதுகாப்பு கருவிகமள (ெிெிஇ) உருவாக்கியவர் யார்? இந்தின் கடற்படட
3) ப ல்லுலார் உறுப்புகமள புமகப்ெடம் எடுப்ெதில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் குவாண்டம்
புள்ளிகளின் பதாகுப்புக்காை ரு புதிய ப யல்பமறமய உருவாக்கியவர் யார்? அகர்கர்
ஆாய்ச்சி ேிறுலனம் (ஏஆர்ஐ)
4) இரத்தத்தில் உள்ள _________ பநாதி பகாசராைா மவரஸ் நாவலுக்கு ெதிலளிக்கிறது ைற்றும்
ைைித உயிரணுக்கமள ொதிக்க உதவுகிறது. ACE2
5) _________ பகாசராைா மவரஸுக்கு ைிகவும் ொதிக்கப்ெடக்கூடியது என்று ஆய்வு கூறுகிறது.
மன்
6) உலக பொருளாதார ைன்றத்தின் தமலமையகம் எங்சக அமைந்துள்ளது? காமயாக்னி,
சுலிட்சர்யாந்து
7) COVID-19 க்காை விமரவாை ஆன்டிொடி ச ாதமைக் கருவிகளில் வழிகாட்டுதல்கமள
வழங்கியவர் ைற்றும் சை 14 அன்று உற்ெத்தியாளர்கமள ெட்டியலிட்டவர் யார்? இந்தி
ருத்துல ஆாய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்)
8) உலக பொருளாதார ைன்றத்மத (WEF) நிறுவியவர் யார்? கிராஸ் ஸ்லாப்
9) COVID-19 க்கு எதிராக நான்கு ஆபஷ் சூத்திரங்கமள

ரிொர்க்க ஆபஷ் ைற்றும்

ிஎஸ்ஐஆர்

அமைச் கம் கூட்டு ச ர்ந்துள்ளை. COVID-19 ச ாதமைக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட சவண்டிய
சூத்திரம் என்ை? அஸ்லகந்தா, ஷ்டிாடு (முமயதி), குடுச்சி + பிப்பாயி (கியாய்), ற்றும்
ஆயுஷ் -64
10) உலக பொருளாதார ைன்றம் எப்சொது உருவாக்கப்ெட்டது? 1971.
11) ஆபஷ் அமைச்சு எப்சொது நிறுவப்ெட்டது? 2014.
12) எரி க்தி ைாற்றம் குறியீட்டு 2019 இல் இந்தியா _______ இடத்மதப் ெிடித்தது. .76 லது

www.sakthyacademy.com

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

Sakthy Academy
Coimbatore

13) COVID-19 க்கு எதிராை நான்கு ஆபஷ் சூத்திரங்கமள

ரிொர்க்க ஆபஷ் ைற்றும் ________

அமைச் கம் கூட்டு ச ர்ந்துள்ளை. அமிலில் ற்றும் மதாறில்துடம ஆாய்ச்சி கவுன்சில்
(சிஎஸ்ஐஆர்)
14) ஆற்றல் ைாற்றம் குறியீட்மட பவளியிட்டது யார்? UNDP
15) நாடு பழுவதும் உள்ள அமைத்து ைத்திய ஆபத சொலீஸ் ெமடகள் ( ிஏெிஎஃப்)
சகன்டீன்கள் ைற்றும் கமடகள் _________ பதல் உள்நாட்டு தயாரிப்புகமள ைட்டுசை விற்ெமை
ப ய்பம் என்று உள்துமற அமைச் கம் (எம்.எச்.ஏ) அறிவித்தது. ஜூன் 2020
16) உலக எரி க்தி ைாற்றம் குறியீட்டு 2020 ெட்டியலில் பதலிடம் வகித்த நாடு எது? சுலடன்
ீ
17) ொகல்பூர் ஸ்ைார்ட்

ிட்டி எங்சக அமைந்துள்ளது? பீ கார்

18) ஆப்காைிஸ்தான், இந்தியா, ஈரான், ொகிஸ்தான் உள்ளிட்ட பதன்சைற்கு ஆ ிய நாடுகளில்
ொமலவை பவட்டுக்கிளிகள் குறித்த கமட ி உயர்ைட்ட பைய்நிகர் கூட்டம் எப்சொது
நமடபெற்றது? ார்ச் 2020
19) PM CARES அறக்கட்டமளக்கு யார் தமலமை தாங்குகிறார்கள்? பிதர் ேமந்தி மாடி
20) சவளாண் வயல்களில் பவட்டுக்கிளி தாக்குதல்கமளத் தடுப்ெதற்காை பசலாொயத்மத
ரிொர்க்க வடிசயா
ீ
கான்ெரன் ிங் பலம் பூச் ிக்பகால்லி உற்ெத்தித் துமறயின்
ெிரதிநிதிகளுடைாை

ந்திப்புக்கு யார் தமலமை தாங்கிைார்? ேமந்தி சிங் மதார்

21) ெிரதை ைந்திரிகள் குடிைக்கள் உதவி ைற்றும் அவ ரகால சூழ்நிமலகளில் நிவாரைம் (PM
CARES) நிதி எப்சொது நிறுவப்ெட்டது? 27 ார்ச் 2020
22) NAFED எப்சொது நிறுவப்ெட்டது? 1958.
23) சை 13 அன்று COVID-19 பதாற்றுசநாய்க்கு எதிராை சொராட்டத்திற்கு PM CARES
அறக்கட்டமள ________ துக்கிபள்ளது? RS. 3,100 மகாடி
24) பூட்டுதலுக்கு ைத்தியில் நாஃபெட் ெருப்பு வமககள் ைற்றும் எண்பைய் வித்துக்கமள
வாங்கியது. NAFED எமதக் குறிக்கிறது? மதசி மலராண் கூட்டுமவு சந்டதப்படுத்தல்
கூட்டடப்பு
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1) Which is the National coordination site for the WHO's Solidarity trial in India? National AIDS
Research Institute
2) Who developed the low-cost Medical Personal Protective Equipment (PPE) which has been filed by
IPFC and NRDC to be patented? .Indian Navy
3) Who developed a novel process for the synthesis of Quantum Dots used in photographing cellular
organelles? Agharkar Research Institute (ARI)
4) The _________ enzyme in blood responds to the novel coronavirus and enables it to infect the human cell.
ACE2
5) Study says _________ is more vulnerable to coronavirus. .Men
6) Where is the headquarters of the World Economic Forum located? Cologny, Switzerland
7) Who issued guidance on rapid antibody test kits for COVID-19 and also listed the manufacturers on 14
May? Indian Council of Medical Research (ICMR),
8) Who founded the World Economic Forum (WEF)? Klaus Schwab
9) The Ministry of AYUSH and CSIR have partnered to validate four Ayush formulations against COVID-19.
What is the formulation that is to be used for the COVID-19 trial? Ashwagandha, Yashtimadhu
(Mulethi), Guduchi + Pippali (Giloy), and AYUSH-64
10) When was the World Economic Forum formed? 1971.
11) When was the Ministry of AYUSH established? 2014.
12) India ranked _______ in Energy Transition Index 2019. 76th
13) Ministry of AYUSH and ________ have partnered to validate four Ayush formulations against COVID-19.
Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
14) Who released the Energy Transition Index? UNDP
15) Ministry of Home Affairs (MHA) announced that all the Central Armed Police Forces (CAPF) canteens
and stores across the country will sell only indigenous products, from _________. June 2020
16) Which country topped the global Energy Transition Index 2020 list? .Sweden
17) Where is the Bhagalpur smart city located? Bihar
18) When was the last high-level virtual meeting on desert locusts in Southwest Asian countries including
Afghanistan, India, Iran, and Pakistan was held? March 2020
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19) Who heads the PM CARES Trust? .Prime Minister of India
20) Who chaired the meeting with representatives of the Pesticide Manufacturing Industry through video
conferencing to check the strategy to prevent locust attacks on agricultural fields? Narendra Singh
Tomar
21) When was the Prime Ministers Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES)
fund established? 27 March 2020
22) When was NAFED established? 1958
23) PM CARES trust has allocated ________ for the fight against COVID-19 pandemic on 13 May? Rs.3,100
crore
24) NAFED procured pulses and oilseeds amid lockdown. What does NAFED stand for? National
Agricultural Cooperative Marketing Federation
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15 மொ 2020
1) ஜி.ஐ குநிக்கப்தட்ட ச ோஹ்ோய் சகோர் ஓிம் ________ இனிருந்து. ஜார்க்கண்டின் ம ாஹ்ௌாய்
மகாவர் ஓவிோம்
2) ீரிிவு சோோபிகளுக்கு ீடித் இன்சுனின் ிிசோகத்ிற்கோக ஊ ி சதோடக்கூடி

ில்க்

ஃபதப்சோின் அடிப்தபடினோண பைட்ஜபன உருோக்கிர் ோர்? ஜவஹர்லால் மேரு ச ன்டர்
ஃார் அட்வான்ஸ்ட்

ோின்டிஃிக் ரி ர்ச் (மஜ.என். ி.ஏ.எஸ்.ஆர்)

3) தோதுகோப்பு ந்ிரி ோஜ்ோத்

ிங், இந்ி கடசனோ கோல்தபட கப்தல் (ஐ. ி.ஜி.ஸ்)

இண்டு இன்டர்ச ப்டர் தடகுகள் (ஐ.தி)

ி -450 ற்றும்

ச்ச ட் ற்றும்

ி -451 ஆகிற்பந _______ இல் சடல்னிில்

இருந்து டிசோ
ீ
கோன்தன் ிங் மூனம் ிித்ோர். மகாவா

4) முன்ணி சதட்டரிகபப ோற்நக்கூடி இனகுக கோர்தன் நுப உருோக்கிர் ோர்? INSPIRE
5) உனக ர்த்க அபப்தின் (WTO) பனபகம் ங்சக அபந்துள்பது? சஜை ீவா
6)

ீ தத்ில் ஜி.ஐ குநிக்கப்தட்ட சடனிோ ருல் ________ இனிருந்து

செலுங்காைா

7) தங்குடி ிகோ அபச் கம் _______ உடன் இபந்து இந்ிோ முழுதும் தங்குடி
இபபஞர்கபின் டிஜிட்டல் ிநனுக்கோண சகோிங் ஆன்பனணில் பனர்கபோக (சகோல்)
சோடங்கப்தட்டது. ஃமஸ்புக்

8) உனக ர்த்க அபப்பு (WTO) ப்சதோது ிறுப்தட்டது? 1995.
9) 2 து ஜி -20 சய்ிகர் ர்த்க ற்றும் முலீட்டு அபச் ர்கள் கூட்டத்ில் தங்சகற்நர் ோர்?
ியுஷ் மகாோல்

10) உனக ர்த்க அபப்தின் பனர் ________ ணது திக்கோனம் முடிபடற்கு ஒரு ருடம்
முன்ணோக ணது ோஜிணோோப அநிித்துள்போர். அர் ஆகஸ்ட் 31, 2020 அன்று தி ினகுோர்.
ௌார்மடா அச சவமடா

11) ஜல் ஜீன் ிணின் கீ ழ் ச ன் ோர் அடிப்தபடினோண ச ப ிிசோக கண்கோிப்பு முபநப
ச ல்தடுத் ந் ோினம்? குஜௌாத்

12) குருசேத்ோின் ன்ஐடிில் த்பண சோகுிகள் ச ல்தடுத்ப்தட்டுள்பண? 38.
13)

ர்ச

குடும்தங்கள் ிணம் ப்சதோது முன்முபநோக சகோண்டோடப்தட்டது? 1994.

14)

ோர்த் ன்ந ின்-ஆளுப பத்ப அநிமுகப்தடுத்ிர் ோர்? ொைிெ வள மொம்ாட்டு

அமொச் கம்
15) 2020 ர்ச

குடும்த ிணத்ிற்கோண ீம் ன்ண? வளர்ச் ிோில் குடும்ங்கள்

16) ________ கோன்சல்த் சுகோோ அபச் ர்கள் கூட்டம் ச 14 அன்று டிசோ
ீ
ோோட்டின் மூனம். .32
வது
17)

ர்ச

குடும்தங்கள் ிணம் ப்சதோது அனு ரிக்கப்தடுகிநது? 15 மொ
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18) கோன்சல்த் சுகோோ அபச் ர்கள் கூட்டத்ின் ீம் ன்ண? ஒருங்கிமைந்ெ காொன்சவல்த்
COVID-19 ெிமல வழங்குெல்

19) ________ ச ி சுகோோ கட்டுப்தோட்டு பத்ில் (ன். ி.டி. ி) இந்ி ச ோபண இந்ிம்
த்ி சுகோோ ற்றும் குடும்த னத்துபந அபச் ர் டோக்டர் ைர்ஷ் ர்ன். .மகாாஸ் 6800
20) _________ கோன்சல்த் சுகோோ அபச் ர்கள் கூட்டத்ில் தங்சகற்நோர். ஹர்ஷ் வர்ென்
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15 May 2020

1) Sohrai Khovar painting which was GI tagged is from ________. Jharkhand
2) Who developed injectable Silk Fibroin-based hydrogel for sustained Insulin delivery in diabetic
patients? Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR)
3) Defence Minister Rajnath Singh commissioned Indian Coast Guard Ship (ICGS) Sachet and two
interceptor boats (IBs) C-450 and C-451 in _______ through video conferencing from Delhi. Goa
4) Who developed lightweight carbon foam that can replace lead batteries? INSPIRE under the
Department of Science & Technology (DST),
5) Where is the headquarters of the World Trade Organization (WTO) located? .Geneva
6) Telia Rumal which was GI tagged recently is from ________. .Telangana
7) Tribal Affairs Ministry in partnership with _______ launched Going Online As Leaders (GOAL)
programme for Digital Skilling of Tribal Youth across India. FaceBook
8) When was the World Trade Organization (WTO) established? 1995.
9) Who participated in the 2nd G-20 Virtual Trade and Investment Ministers Meeting? Piyush Goyal
10) The Head of WTO ________ has announced his resignation, a year before his term expires. He will step
down on 31 August 2020. Roberto Azevedo
11) Which state is to implement a sensor-based service delivery monitoring system under Jal Jeevan
Mission? Gujarat
12) Under SAMARTH, an e-Governance platform, how many modules have been implemented in NIT,
Kurukshetra? 38.
13) When was the International Day of Families celebrated for the first time? 1994.
14) Who launched the e-Governance platform, SAMARTH? Ministry of Human Resource Development
15) What is the theme for the 2020 International Day of Families? Families in Development
16) The ________ Commonwealth Health Ministers' Meeting through Video Conference on 14 May. 32nd
17) When is the International Day of Families observed? 15 May
18) What is the theme of the Commonwealth Health Ministers Meeting? Delivering a co-ordinated
Commonwealth COVID-19 response
19) ________ machine testing machine at the National Centre for Disease Control (NCDC) by the Union
Minister of Health & Family Welfare Dr. Harsh Vardhan. COBAS 6800,
20) _________ participated in the Commonwealth Health Ministers Meeting. Harsh Vardhan
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16 ம 2020
1) லயசரின் முதல் வலற்மிகான வசல்பாடு எப்லபாது நடந்தது? 1960.
2) சிக்கிின் ஆளுநர் ார்? கங்கா பிசாத்
3) அடுத்த தலயமுலம க்கும் வட்டல் உள்லலப்புகலர உமலாக்கிலர் ார்? சர்வமேச
மம்பட்ட ஆாய்ச்சி மம் (ARCI) ற்றும் ஸ்ரீ சித்ா ேிருனல் ருத்துவ அமிவில்
நிறுவனம் (SCTIMST)
4) சிக்கிம் ________ ாநிய தினத்லத 2020 ல ாதம் வகாண்டாடினார். 45 வது
5) லகாய், லற்கு லங்க ாநிய அசு ற்றும் ஆசி உள்கட்டலப்பு முதலீட்டு லங்கி (ஏஐஐபி)
ஆகிலல __________ திட்டத்திற்கான கடன் ப்பந்தத்தில் லகவழுத்திட்டன. 5 145
ில்யின்
6) சிக்கிின் ாநிய நாள் எப்லபாது வகாண்டாடப்படுகிமது? .16 ம
7) சர்லலதச ரி நாள் எப்லபாது அனுசரிக்கப்படுகிமது? .16 ம
8) இந்திாலின் COVID-19 சமூக பாதுகாப்பு றுவாறி திட்டத்லத லிலவுபடுத்த
முன்வாறிப்பட்ட ________ இல் இந்தி அசும் (GoI) உயக லங்கிமம் லகவழுத்திட்டன.

$

1 பில்யின்
9) ாஜீவ் காந்தி கிசான் நலா லாஜனாலின் கீ ழ், லிலசாிகளுக்கு வநல், லசாரம் ற்றும்
கமம்பு பிர்களுக்கு ஏக்கமக்கு ________ லறங்கப்படும், இது காரீப் பமலத்திற்கான பதிவு
வசய்ப்பட்ட ற்றும் வகாள்முதல் வசய்ப்பட்ட பகுதிின் அடிப்பலடில். Rs. 10,000
10) வாலபல் உட்பும கிமிநாசினி வதரிப்பான் அயகுகள், லபட்டரி ஆற்மல்ிக்க
கிமிநாசினி வதரிப்பான் (பிபிடிஎஸ்) ற்றும் நிமலட்டிக் இக்கப்படும் வாலபல் உட்பும
கிமி நீக்கம் (POMID) ஆகிலற்லம உமலாக்கிலர் ார்? சசன்ட்ல் சக்கானிக்கல்
இன்ஜினிரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் (சி.எம்.இ.ஆர்.ஐ)
11) ாஜீவ் காந்தி கிசான் நலா லாஜனாலின் கீ ழ், சத்தீஸ்கர் ாநிய அசு _________ ஐ ாநிய
கிாப்பும வபாமராதாத்தில் வசலுத்துகிமது. Rs. .5100 மகாடி
12) பாதுகாப்பு லசாதலன உள்கட்டலப்பு திட்டம் (டிடிஐடி) திட்டம் _________ ஆண்டுகளுக்கு
இங்கும். 5
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13) ாஜீவ் காந்தி கிசான் நய் லாஜனாலல வதாடங்க எந்த ாநிய அசு? சத்ேீஸ்கர்
14) பாதுகாப்பு லசாதலன உள்கட்டலப்பு திட்டத்லத (டி.டி.ஐ.எஸ்) வதாடங்குலதற்கு பாதுகாப்பு
அலச்சர் ாஜ்நாத் சிங் ப்புதல் அரித்தார். Rs..400 மகாடி
15) சிக்கிின் தலயநகம் எது? காங்டாக்
16) லதசி மந்து கல்லி ற்றும் ஆாய்ச்சி நிறுலனம்-குலஹாத்தி (NIPER-G) எப்லபாது
நிறுலப்பட்டது? 2008.
17) சிக்கிம் அசு எப்லபாது உமலானது? 1975.
18) COVID-19 வதாற்றுலநாய் வலடிப்பதற்கு எதிான லபாாட்டத்தில் உதல, 3D- அச்சிடப்பட்ட
லஹண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வபாமள் ற்றும் 3D- அச்சிடப்பட்ட ஆண்டிலக்லாபில் ஃலபஸ்-ளீல்ட்
ஆகி இண்டு தாரிப்புகலர உமலாக்கிலர் ார்? மநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப்
ருந்துக் கல்வி ற்றும் ஆாய்ச்சி-குவஹாத்ேி
19) சிக்கிம் முதல்லர் ார்? சபா காண்டு
20) இ-நாம் எப்லபாது வதாடங்கப்பட்டது? 2016.
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1) When did the first successful operation of the laser happen? 1960.
2) Who is the Governor of Sikkim? Ganga Prasad
3) Who developed next-generation biodegradable metal implants? ARCI & SCTIMST
4) Sikkim celebrated ________ State Day on May 2020. 65th
5) GoI, West Bengal state government, and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) signed a loan
agreement for a __________ project. $145 million
6) When is the Statehood day of Sikkim celebrated? 16 May
7) When is the International Day of Light observed? 16 May
8) The Government of India (GoI) and the World Bank signed ________ proposed for Accelerating India's
COVID-19 Social Protection Response Programme $1 billion
9) Under the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, the farmers would be paid ________ per acre for paddy, corn,
and sugarcane crops, based on the registered and procured area for the Kharif season. .Rs.10,000
10) Who developed mobile indoor Disinfection Sprayer units, Battery Powered Disinfectant Sprayer
(BPDS), and Pneumatically Operated Mobile Indoor Disinfection (POMID)? Central Mechanical
Engineering Research Institute (CMERI),
11) Under the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, the Chhattisgarh state government will inject _________ into
the state's rural economy by directly transferring the grant amount through Direct Benefit Transfer
(DBT) into the accounts of farmers. Rs.5100 crore
12) Defence Testing Infrastructure Scheme (DTID) Scheme will run for a duration of _________ years. Five
13) Which state government is to launch Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana? Chhattisgarh
14) Defence Minister Rajnath Singh approved the launch of the Defence Testing Infrastructure Scheme
(DTIS) with an outlay of ________. Rs.400 crore
15) Which is the capital of Sikkim? Gangtok
16) When was the National Institute of Pharmaceutical Education and Research-Guwahati (NIPER-G)
established? 2008.
17) When was the Sikkim state formed? 1975.
18) Who developed two products, 3D-printed hands-free object & 3D-printed antimicrobial face-shield, to
help in the fight against the outbreak of the COVID-19 pandemic? National Institute of Pharmaceutical
Education and Research-Guwahati
19) Who is the Chief Minister of Sikkim? Pema Khandu
20) When was e-NAM launched? 2016.
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18 & 19 மந 2020
1) இஸ்ரபின் ிபதநபாக தவிரனற்வர் னார்? பஞ்சநின் பதன்னாகு
2) ________ 5 ிநிடங்களுக்குள் ககாரபாா வவபவைக் கண்டின AA + COVID-19 ர ாதவ தீர்வவ
அிபகப்டுத்தினது. ESDS பநன்பாருள் தீர்வு
3) ________ க்கா கருவிகள் நற்றும் இனந்திபங்கவ உருவாக்க கதாடக்க ிறுவங்களுக்கு இஸ்ரபா
அிவுறுத்திபள்து. ககன்னான் ணி
4)

ர்வரத

கதாவத்கதாடர்பு ஒன்ினம் (ITU) ப்ராது ிறுவப்ட்டது? 1865.

5) இஸ்ரபா தது ககன்னான் னணிகில் னன்டுத்த குவந்த க வில் உள்ாட்டில் உருவாக்க
த்தவ கதாடக்கங்கவ அவடனாம் கண்டுள்து? 17.
6) உக கதாவத்கதாடர்பு நற்றும் தகவல்

ங்க திம் _________ ிறுவப்ட்டவத ிவவுகூர்கிது.

ஐக்கின ாடுகள் சபனின் பாதுச் சப (யு.என்.ஜி.ஏ)
7) உக உனர் இபத்த அழுத்தம் திம் ப்ராது பதல் பவனாக அனு ரிக்கப்ட்டது? 2005.
8) உக கதாவத்கதாடர்பு நற்றும் தகவல்

ங்க திம் ப்ராது பதல் பவனாக

ககாண்டாடப்ட்டது? 1969.
9) உக உனர் இபத்த அழுத்த தித்வத ஆபம்ித்தவர் னார்? மவர்ல்ட் பைர்பென்ஶன் லீக்
10) 2020 உக கதாவத்கதாடர்பு நற்றும் தகவல்

ங்க தித்திற்கா தீம் ன்? இபணப்பு 2030:

ிபைனா அிவிருத்தி இைக்குகளுக்கா ஐ.சி.டி.
11) 2020 உக உனர் இபத்த அழுத்த தித்தின் தீம் ன்? உங்கள் இபத்த அழுத்தத்பத அளவிெவும்,
அபதக் கட்டுப்டுத்தவும், ீ ண்ெ காைம் வாழவும்
12) உக கதாவத்கதாடர்பு நற்றும் தகவல்

ங்க திம் ப்ராது அனு ரிக்கப்டுகிது? .17 மந

13) உக உனர் இபத்த அழுத்தம் திம் ப்ராது அனு ரிக்கப்டுகிது? 17 மந
14) ந்த பக ஊடகங்கில், ஆபாய்ச் ினார்கள்

நீ த்தில் ஒரு புதின இ பூஞ்வ கவக்

கண்டுிடித்தர்? ட்விட்ெர்
15) இஸ்ரபின் ிபதநர் கஞ் நின் கதன்னாகு ______ பவ தவிரனற்ார். 5 வது
16) ரத ின ரவாண்வந நற்றும் ஊபக வர்ச் ி வங்கி (ார்ட்) ப்ராது ிறுவப்ட்டது? 1982.
17) WHO இன் இனக்குர் கெபல் னார்? பெட்மபாஸ் அதாமாம்
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18) விவ ானிகளுக்கு உதவுவதற்காக கடிப்தற்காக கூட்டுவு வங்கிகள் நற்றும் ஆர்.ஆர்.ி. RS.
20,500 மகாடி
19) உக சுகாதாப அவநப்பு (WHO) ப்ராது ிறுவப்ட்டது? 1948.
20) FIEO __________ இன் கீ ழ் க னல்டுகிது
21)

வர்த்தக அபநச்சகம்

பண் டுகா பனற் ி ________ க்கு உதவுவவத ராக்கநாகக் ககாண்டுள்து. புைம்பனர்ந்த

பதாழிைாளர்கள்
22) இந்தின ற்றுநதி அவநப்புகின் கூட்டவநப்பு (FIEO) ப்ராது ிறுவப்ட்டது? 1965.
23)

பண் டுகா பனற் ிவன ஆபம்ித்த நாிம் து? நத்தின ிபமதசம்.

24) COVID-19 கதாற்றுரானால் டப்பு ிதினாண்டில் இந்தினாவில் இருந்து ற்றுநதி ________ குவபம்
ன்று திர்ார்க்கப்டுகிது ன்று FIEO கதரிவித்துள்து. 20%.
25) _________ உக சுகாதாப அவநப்வ (WHO) ிர்வகிக்கிது. உைக சுகாதாப சப (WHA)
26) ஸ்வச் ாபத் நிஷன்-அர்ன் (ஸ்.ி.ம்-ப) ப்ராது கதாடங்கப்ட்டது? 2014.
27) ரந 18 அன்று வடகற் உக சுகாதாப

வனில் (WHA) இந்தினாவவ ிபதிிதித்துவப்டுத்தினவர்

னார்? ைர்ஷ் வர்தன்
28) வட்டுவ
ீ
தி நற்றும் கர்ப்பு விவகாப அவநச் கத்தால் (MoHUA) 2019-2020 நதிப்ீட்டு ஆண்டிற்கா
குப்வ இல்ாத கபங்கின் 5-ட் த்திப நதிப்ீட்வட த்தவ நாிங்கள் கற்? 6.
29) ரந 18 அன்று வடகற் _______ உக சுகாதாப வனில் (WHA) இந்தினா ங்ரகற்து. 73 வது
30) உக சுகாதாப

வனில் (WHA) த்தவ உறுப்பு ாடுகள் உள்? 194.
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17 & 18 May 2020
1) Who was sworn in as the Prime Minister of Israel? Benjamin Netanyahu
2) ________ launched AA+ COVID-19 Testing Solution to detect coronavirus in less than 5 minutes. ESDS
Software Solution
3) ISRO has directed the startups to develop tools and machines for ________. Gaganyaan mission
4) When was the International Telecommunication Union (ITU) established? 1865.
5) How many startups has ISRO identified to develop locally at lower costs for use in its Gaganyaan
missions? 17.
6) World Telecommunication and Information Society Day commemorates the establishment of _________.
International Telecommunication Union (ITU)
7) When was the World Hypertension Day observed for the first time? 2005.
8) When was the World Telecommunication and Information Society Day celebrated for the first time?
1969.
9) Who initiated the World Hypertension Day? World Hypertension League
10) What is the theme for the 2020 World Telecommunication and Information Society Day? .Connect
2030: ICTs for the Sustainable Development Goals
11) What is the theme of 2020 World Hypertension Day? Measure Your Blood Pressure, Control It,
Live Longer
12) When is the World Telecommunication and Information Society Day observed? 17 May
13) When is World Hypertension Day observed? .17 May
14) On which social media, researchers recently found a new species fungi? .Twitter
15) Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu was sworn in for the ______ time. 5th
16) When was National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) established? 1982.
17) Who is the Director-General of WHO? Tedros Adhanom
18) NABARD released _________ to co-operative banks and RRBs for on-lending to help farmers.
Rs.20,500 crore
19) When was the World Health Organization (WHO) established? 1948.
20) FIEO functions under __________. Ministry of Commerce
21) Charan Paduka initiative aims to help ________. migrant labourers
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22) When was the Federation of Indian Export Organisations (FIEO) established? 1965.
23) Which State launched the Charan Paduka initiative? Madhya Pradesh
24) FIEO reported that the export from India is expected to fall by ________ in the current fiscal year due to
the COVID-19 pandemic. 20%
25) _________ governs the World Health Organization (WHO). World Health Assembly (WHA)
26) When was the Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) launched? 2014.
27) Who represented India at the World Health Assembly (WHA) held on 18 May? Harsh Vardhan
28) How many states received the 5-Star Rating of garbage-free cities for the assessment year 2019-2020
by the Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)? 6.
29) India participated in the _______ World Health Assembly (WHA) on 18 May. .73rd
30) How many member states are there in the World Health Assembly (WHA)? 194.
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20 ம 2020
1) பிதான் ந்திரி த் சம்பத யாஜனாலின் கீ ழ், ீ னலர்கள், ீ ன் லிலசாிகள்

ற்றும் ீ ன் ததாறியாரர்கரின் லருானத்தத ________ ஆல் இட்டிப்பாக்குலதத
யகாய் ய ாக்காகக் தகாண்டுள்ரது. 2024.
2) உயக சுகாதா சதபின் (WHA) ததயதகம் எங்யக அதந்துள்ரது? ஜென ீவா
3) பிதான் ந்திரி லா லந்தனா யாஜனாலின் (பி.எம்.லி.லி.ஒய்)
________ லத

யனுக்காக

ீட்டிக்க அதச்சதல ஒப்புதல் அரித்தது. 2023.

4) பி.சி.ஜி தடுப்பூசி ________ சிகிச்தசக்கு பன்படுத்தப்படுகிமது. காசம ாய்
5) உயக யதன ீ தினம் எப்யபாது அனுசரிக்கப்படுகிமது? 20 ம
6) பி.சி.ஜி தடுப்பூசி _________ தனிதப்படுத்தயில் இருந்து தபமப்படுகிமது.
மமகாபாக்டீரிம் மபாவிஸ்

7) COVID-19 ஐத் தடுக்க ________ தடுப்பூசி குமித்து ஐ.சி.எம்.ஆர் 10 ாத யசாததன
டத்த உள்ரது. மபசிலஸ் கால்ஜட்-குய்ரின் (பி.சி.ெி)

8) பதல் உயக யதன ீ ாள் எப்யபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? 2018.
9) ஆயுஷ்ான் பாத் ிளன் எப்யபாது ததாடங்கப்பட்டது? 2018.
10) உயக யதன ீ தின பன்தாறிவுக்கு ஐ. ா. உறுப்பு

ாடுகள் எப்யபாது ஒப்புதல்

அரித்தன? 2017.
11)

ிதமயலற்றுக் குழு சுகாதாத் துதமில் ததாறில்நுட்ப தகுதி லாய்ந்த ________

பர்கதரக் தகாண்டது, ஒவ்தலான்றும் WHA ஆல் யதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பு
ாடால்

ிிக்கப்பட்டதல. 34.

12) உயக யதன ீ தினம் ________ பிமந்த
13) WHO

ாதர

ிதனவுகூரும். அன்டன் ொன்சா

ிர்லாக லாரித்தின் ததயலாக ார் தபரிடப்பட்டுள்ரனர்? ஹர்ஷ்

வர்தன்
14) 2020 உயக யதன ீ தினத்திற்கான தீம் என்ன? மதன ீக்கமைக் காப்பாற்றுங்கள்
15) WHO

ிர்லாகக் குழுலின் தற்யபாதத ததயலர் ார்? ஹிமாகி
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20 May 2020
1) Under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, GoI aims to double the fishers, fish farmers,
and fish workers' incomes by ________. 2024.
2) Where is the headquarters of the World Health Assembly (WHA) located? Geneva
3) Cabinet approved the extension for the welfare of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
(PMVVY) up to ________. 2023.
4) BCG vaccine is used to treat ________. tuberculosis (TB).
5) When is the World Bee day observed? 20 May
6) BCG vaccine is derived from an isolate of _________. Mycobacterium Bovis
7) ICMR is to conduct a 10-month trial on the ________ vaccine to prevent COVID-19. Bacillus
Calmette-Guérin (BCG)
8) When was the first World Bee day observed? 2018.
9) When was the Ayushman Bharat Mission launched? 2018.
10) When did the UN Member States approve the proposal of World Bee Day? 2017.
11) The Executive Board is composed of ________ individuals who are technically qualified in the
field of health, each one designated by a member state elected to do so by the WHA. 34.
12) The World Bee day commemorate of the birth anniversary of ________. Anton Jansa
13) Who has been named as the chairman of WHO Executive Board? .Harsh Vardhan
14) What is the theme for the 2020 World Bee Day? Save the Bees
15) Who is the current chairman of the WHO Executive Board? Hiroki Nakatani
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21 ம 2020
1) பதொது ப ொள்பல் (இந்ிொில் ொரிக்

ிபேப்தம்) ஆண 2017 இன் தடி உள்ளூர்

சப்ணபர் ளுக்கு ப ொள்பல் ிபேப்தம் ங் ப்தடும் _________ உபேப்தடி ணப MoD அநிித்துள்பது.
127.
2) க ொணர்க் க ொில் எங்க

அணந்துள்பது? ஓடிசா

3) டிசொ ொினம் எப்கதொது உபேொக் ப்தட்டது? 1936.
4) கக் இன் இந்ிொண அி ரிக்

உள்ளூர் சப்ணபர் பிடிபேந்து _______ தொது ொப்பு பதொபேட் ணப

MoD அங் ீ ரிக் ிநது. 26.
5) டிசொின் பல்ர் ொர்? நவன்
ீ பட்நாக்
6) ________ அ ப்கத சித்ொ ொக்ணொண அநிப ப்தடுத்ிது. ஸ்ரீ சித்ா தியனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார்
மடிக்கல் சின்சஸ் அண்ட் மெக்னாலஜி (எஸ்.சி.டி.ஐ.எம்.எஸ்.டி)
7) டிசொின் ணன ம் எது? புபமனஸ்வர்
8) பன்ணொள் திர் ொஜீவ்

ொந்ி எப்கதொது தடுப ொணன பசய்ப்தட்டொர்? 1991.

9) இந்ிொில் பதொபேட் ள் ற்றும் கசண பின் உற்தத்ி ற்றும் உற்தத்ிண கம்தடுத்துற் ொ
GoI பதொது ப ொள்பல் (இந்ிொில் ொரிக்

ிபேப்தம்) உத்வு _______ ஐ பபிிட்டுள்பது. 2017.

10) கசி தங் ொ எிர்ப்பு ிணம் ________ தடுப ொணன பசய்ப்தட்டணக் குநிக் ிநது. ாஜீவ்
காந்தி
11) கசி தங் ொ எிர்ப்பு ிணம் எப்கதொது அனுசரிக் ப்தடு ிநது? 21 ம
12) க 22 அன்று, ரிசர்வ் ங் ி ணன ீ ழ் பப்கதொ ி ித்ண 3.75% இனிபேந்து _______ ஆ

சரிபசய்து.

3.35%
13) உிரில் தன்ப த்ன்ணக் ொண சர்கச ிணம் (ஐடிதி) பன்பனில் எப்கதொது
பொடங் ப்தட்டது? 1993.
14) க 22 அன்று, ரிசர்வ் ங் ி 4.4% இனிபேந்து பப்கதொ ி ித்ண ________ ஆ

குணநக் ிநது. 4%

15) உிரில் தன்ப த்ன்ணக் ொண 2020 சர்கச ிணத்ிற் ொண ீம் என்ண? எங்கள் தீர்வுகள்
இற்ககில் உள்ளன
16) பூட்டுலுக்கு த்ிில் க 22 அன்று இந்ி ரிசர்வ் ங் ி பப்கதொ ி ித்ண ________
குணநத்துள்பது. 40 பிபிஎஸ்
17) உிரில் தன்ப த்ன்ணக் ொண சர்கச ிணம் எப்கதொது அனுசரிக் ப்தடு ிநது? 22 ம
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18) த்ி திகச பல்ர் ொர்? சிவ்ாஜ் சிங் சவுகான்
19) சர்கச கிணன ிணத்ண அனுசரிப்தண ப.என்.ஜி.ஏ எப்கதொது அநிித்து? 2019.
20) சர்கச கிணன ிணம் எப்கதொது அனுசரிக் ப்தடு ிநது? .21 ம
21) உணொடல் ற்றும் கம்தொட்டுக் ொண

னொச்சொ தன்ப த்ன்ணக் ொண உன

ிணத்ண

அனுசரிப்தண பஎன்ஜிஏ பன்பனில் அநிித்து எப்கதொது? 2002.
22) உணொடல் ற்றும் கம்தொட்டுக் ொண

னொச்சொ தன்ப த்ன்ணக் ொண உன

ிணம் எப்கதொது

அனுசரிக் ப்தடு ிநது? 21 ம
23) என்.டி.தி.சி னிிபடட் புதுப்திக் த்க்

எரிசக்ி ி த்ிற் ொ

________ உடன் புரிந்துர்வு

ப்தந்த்ில் ண பளத்ிட்டது. எண்மெய் ற்றும் இற்கக எரிவாயு கார்ப்பமஷன் லிிமெட்
(ஓஎன்ஜிசி),
24) _________ இன் ிஞ்ஞொணி ள் அல்ணசர்

ொொ

ிணண

இப்ணதத் டுக்

புி ி ணபக்

ண்டுதிடித்ணர், ிபெகொடொக்ஸிக் பனக்கூறு பின் ிட்டணனக் ண து பசய் 'ட்கொஜன்
பதப்ணடட் ணப' தன்தடுத்துன் பனம். ஐ.ஐ.டி-குவஹாத்தி
25) எந் ொினத்ண பொடங்குது என்தது அணணபேக்கும் கணனொய்ப்பு ிட்டம்

ிணடக்கும்?

த்தி பிமதச ாநில அசு
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21 & 22 May 2020
1) MoD has notified _________ items where purchase preference is given to local suppliers as per Public
Procurement (Preference to Make in India) Order 2017. 127.
2) Where is Konark Temple located? Odisha
3) When was the Odisha State formed? 1936.
4) MoD approves _______ Defence items from local suppliers to boost Make in India. 26.
5) Who is the Chief Minister of Odisha? Naveen Patnaik
6) ________ launched Agappe Chitra Magna. Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and
Technology (SCTIMST)
7) Which is the Capital of Odisha? Bhubaneswar
8) When was Former PM Rajiv Gandhi assassinated? 1991.
9) GoI has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order _______ to promote the
manufacturing and production of goods and services in India. 2017.
10) National Anti-Terrorism Day marks the assasination of ________. Rajiv Gandhi
11) What is the cost of the Agappe Chitra Magna, the magnetic nanoparticle-based RNA extraction kit for
use during testing for the detection of COVID-19? Rs.150
12) When is the National Anti-Terrorism Day observed? 21 May
13) On 22 May, RBI adjusted the reverse repo rate to _______ from 3.75%. 3.35%
14) When was the International Day for Biological Diversity (IDB) first initiated? 1993.
15) On 22 May, RBI cuts repo rate to ________ from 4.4%. 4%
16) What is the theme for the 2020 International Day for Biological Diversity? Our solutions are in
nature
17) Reserve Bank of India cuts repo rate by ________ on 22 May amid Lockdown. 40 bps
18) When is the International Day for Biological Diversity observed? MAy 22
19) Who is the Chief Minister of Madhya Pradesh? Shivraj Singh Chouhan
20) When did UNGA proclaim the observation of International Tea Day? 2019.
21) When is the International Tea Day observed? MAy 21..
22) When is the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development observed? 21 May
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23) NTPC Ltd signed MoU with ________ for the Renewable Energy business. Oil and Natural Gas
Corporation Limited (ONGC)
24) Scientists from _________ discovered new ways to prevent memory loss due to Alzheimer by using
'Trojan peptides' to arrest the aggregation of the neurotoxic molecules. Indian Institute of Technology
(IIT) Guwahati
25) When did UNGA first declare the observation of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and
Development? 2002.
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23 மொ 2020
1) நணிப்பூர் பதல்யர் னளர்? என்.ிமௌன் சிங்
2) சென்டர் நரல் நெளளர் நழரன் ________ பம் 20,000 சநகளயளட் சூரின நழன்ெளபம் யமங்கும்
இக்கக ழர்ணனித்துள்து. 2022.
3) _________ இன் Ya_All இன் குநடளல் LGBTQI பனற்ெழ. ொணிப்பூர்
4) ________ 'பநளழக் சதளட்டி கசக்டர்' உருயளக்கப்ட்டது, இது ஒரு புதழன சதளட்டி நெகரிப்ளன்,
சதளமழல்களுக்கு நெகய செய்ன நநம்ட்ட ஆற்கக் சகளண்டுள்து. .IIT- மொட்ௌாஸ்

5) COVID-19 சதளற்றுநளகன எதழர்த்துப் நளபளடுயதற்கள பதல் 10 உகளயின பனற்ெழகில்
ஒன்ளக எந்த இந்தழன பனற்ெழ ட்டினழடப்ட்டுள்து? கும ால்

6) ல்லுனிர் ளதுகளப்பு நற்றும் உனிரினல் ன்பகத்தன்கந ெட்டம், _________ என் தகப்ில் ஒரு
சயிளர் சதளடர் சதளடங்கப்ட்டது. 2002.
7) சதற்களெழனளயில் களழக நளற்ம், நரிடர் நநளண்கந குழத்த பக்கழன தயிக்கு உக
யங்கழனளல் னளர் ழனநழக்கப்டுகழளர்கள்? அாஸ் ஜா

8) ல்லுனிர் ெநபக்ஷன் இன்டர்ன்ரழப் தழட்டத்கத அழபகப்டுத்தழனயர் னளர்? ம சிோ ல்லுோிர்
ஆணணோம் (NBA) & யுணைமெட் மேன்ஸ் மெப்மொன்ட் புமௌாகிௌாம் (யுஎன்டிி)
9) COVID-19 நளனளிகளுக்கு ெழகழச்கெனிக்க கலட்பளக்றழ குநளநபளகுனிக யிட சகளநபளள

கயபஸ் செனல்ளட்கடக் குகக்க ________ ஐப் னன்டுத்த ஐ.ெழ.எம்.ஆர்.

காங்க்ௌா ம ேீ ர்

10) _________ உணயில் புற்றுநளனினல் நற்றும் ிழ்வு நெர்நங்ககக் கண்டழயதற்கள

நழன்நயதழனினல் உணர்தழன் தத்கத உருயளக்கழனது. குஹாத் ிோின் அ்ிிோல் ொற்றும்
ம ாௐில்நுட்த் ில் மொம்ட்ெ ஆய்வு ேிறுைம் (ஐ.ஏ.எஸ்.டி)
11) ளநள நற்றும் ெளஃப்ட் நநட்டர் ெனின்ெஸ் கநனம் (ெழஎன்எஸ்) எங்நக அகநந்துள்து? மங்களூரு
12) நகப்நழனல் ஃிஸ்துளகய (ஐ.டி.இ.ஓ.எஃப்) படிவுக்குக் சகளண்டுயரும் பதல் ெர்யநதெ ளள்
எப்நளது அனுெரிக்கப்ட்டது? 2013.
13) சென்டர் ஃளர் ளநள அண்ட் ெளஃப்ட் நநட்டர் ெனின்ெஸ் (ெழஎன்எஸ்) எப்நளது ழறுயப்ட்டது? 1991.
14) ெர்யநதெ ளிழருந்து நகப்நழனல் ஃிஸ்துள (ஐ.டி.இ.ஓ.எஃப்) 2020 இன் தீம் என்? ாிை
சொத்துொின்ணொ! சுகா ாௌ ஏற்்த் ாழ்வுகண படிவுக்குக் மகாண்டு ாருங்கள்! ஃிஸ்துாண
இப்மாது படிக்கவும்
15) _________ ஒரு நகளப்க யடிய யடியகநப்பு பகபடிகன உருயளக்கழனது, இது COVID-19 ஐ ெநளிக்க
நசும்நளது யளனின் பன் நளதுநள இடத்கத உருயளக்க உதவுகழது. மசன்ெர் ஃார் ோமைா
அண்ட் சாஃப்ட் மொட்ெர் சோின்சஸ் (சிஎன்எஸ்)

16) நகப்நழனல் ஃிஸ்துளகய படிவுக்கு சகளண்டுயருயதற்கள ெர்யநதெ ளள் எப்நளது
அனுெரிக்கப்டுகழது? 23 மொ
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1) Who is the Chief Minister of Manipur? N. Biren Singh
2) Centre National Solar Mission has set a target of providing 20,000 MW solar power by ________.
2022.
3) Khudol LGBTQI initiative of Ya_All of _________. Manipur
4) ________ developed 'Parabolic Trough Collector', a new trough collector equipped with
enhanced energy to serve industries. IIT-Madras
5) Which Indian initiative has been listed as one of the top 10 global initiatives to fight COVID-19
pandemic? khudol
6) A Webinar series titled Biodiversity Conservation and Biological Diversity Act, _________ was
launched. 2002.
7) Who is appointed by World Bank to Key position on Climate Change, Disaster Management in
South Asia? Abhas Jha
8) Who launched the Biodiversity Samrakshan Internship Programm? National Biodiversity
Authority (NBA) & United Nations Development Programme (UNDP)
9) ICMR to use ________ to lower coronavirus activity better than hydroxychloroquine to treat the
COVID-19 patients. Kangra Tea
10) _________ developed electrochemical sensing platform for detecting carcinogenic and
mutagenic compounds in food. Institute of Advanced Study in Science and Technology
(IASST),
11) Where is the Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS) located? .Bengaluru
12) When was the first International Day to End Obstetric Fistula (IDEOF) observed? 2013.
13) When was Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS) established? 1991.
14) What is the theme for International Day to End Obstetric Fistula (IDEOF) 2020? End
gender inequality! End health inequities! End Fistula now!
15) _________ developed a cup-shaped design mask that helps to create enough space in front of
the mouth while speaking to tackle COVID-19. Researchers at Centre for Nano and Soft
Matter Sciences (CeNS),
16) When is the International Day to End Obstetric Fistula observed? 23 May
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1) ________ ன்பது ஈானுக்கு வலட்டுக்கிரி பூச்சிக்வகால்யிய லறங்குலதாகும்.

ஹில்

இந்திா
2) IAF இன் ண் 18 பயை ப்பபாது உருலாக்கப்பட்ைது? 1965.
3) பி.ஸ்- VI லாகனங்களுக்கான ________ க்கான உிழ்வு லிதிபயமகளுக்கான சாயய
பபாக்குலத்து ற்றும் வெடுஞ்சாயய அயச்சகம் அமிலிப்யப வலரிிட்டுள்ரது. எல் 7
(குவாட்ரிசைக்கிள்) வசக
4) IAF இன் ண் 18 பயை ________ தயயபயம ல்.சி. பதஜாஸ் ஃப்.ஏ.சி (இறுதி
வசல்பாட்டு அனுதி) லிானத்துைன் வபாருத்தப்பட்டுள்ரது. இந்தி விானப்பசை
(ஐ.ஏ.எஃப்)
5) குர்ஆனின் பதல் அத்திாங்கயர ெபிகள் ொகத்திற்கு ________ இல் வகாடுத்த
அல்யாஹ் (கைவுள்) ன்பயதக் குமிக்கும் லயகில் யான் பொன்பு அனுசரிக்கப்படுகிமது.
610 CE
6) இந்தி லிானப்பயை (..ஃப்) தனது ண் 18 பயைப்பிரியல _________ இல் வசல்படுத்த
உள்ரது. மகாம்புத்தூர்
7) ஊறிர்கரின் ாெிய காப்பீட்டுக் கறகம் (ESIC) ப்பபாது ெிறுலப்பட்ைது? 1952.
8) ந்த ொடு சீ பத்தில் தனது பதல் ஆரில்யா வெயிகாப்ைர் ட்பாயன வலற்மிகாக
பசாதயன வசய்தது, இது பீைபூி பகுதிகரில் லடிலயக்கப்பட்டுள்ரது ற்றும் அதிக
உத்தில் இருந்து துப்பாக்கிச் சூடு ற்றும் உரவுத்துயமய ெைத்தும் திமன் வகாண்ைது?
ைீனா
9) பதசி புள்ரிலில அலுலயகம் (ன்ஸ்ஏ) படி, ஈஸ்சி சபக பாதுகாப்பு திட்ைம் 2020
ார்ச் ாதத்தில் _________ யட்சம் பசர்க்யககயரக் கண்ைது. 8.21
10) உதகிரி ந்த ாெியத்தில் அயந்துள்ரது? ஆந்திப் பிமதைம்
11) இந்திாலில் ஊதி அமிக்யகய வலரிிட்ைது ார்: எரு பலயயலாய்ப்பு பார்யலார்ச் 2020 அமிக்யக? மதைி புள்ளிவிவ அலுவலகம் (என்எஸ்ஓ)
12) உதகிரிக்கு குடிெீர் திட்ைத்தின் சாத்திக்கூறுகள் குமித்து ஆய்வு வசய் யம் _________
க்கு அமிவுறுத்திது. ஜல் ைக்தி அசச்ைகம்
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13) குஜாத் ாெியம் ப்பபாது ெிறுலப்பட்ைது? 1960.
14) வலட்டுக்கிரி கட்டுப்பாட்டு திட்ைத்திற்காக ாஜஸ்தான் ற்றும் குஜாத்துக்கு ாயதின்
வதாறில்நுட்பத்யத லறங்குலதற்காக பலராண்ய ற்றும் புகழ்வபற்ம ெயன்புரி
அயச்சகத்துைன் _________ எரு எப்பந்தத்தில் யகவழுத்திட்ைது. ஹில் இந்திா
15) ாெியத்தில் ஆர்லபள்ர லியராட்டு லர்களுக்கு
ீ
ஆளுய ற்றும் திமன்
பம்பாட்டுக்கான பிற்சி அரிக்க யைம்ஸ் வசன்ைர் ஃபார் யர்னிங் யிிவைட் (டி.சி.ல்.ல்)
உைன் ந்த ாெிய லியராட்டு ஆயைம் யகவழுத்திட்ைது? குஜாத்
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1) ________ is to provide locust control Pesticide to Iran. .HIL INDIA
2) When was IAF's No.18 Squadron formed? 1965.
3) The Ministry of Road Transport and Highways has issued notification for the emission norms
for the ________ for BS-VI vehicles. .L7 (Quadricycle) category
4) IAF's No.18 Squadron is equipped with the ________ generation LCA Tejas FOC (final operation
clearance) aircraft. .fifth
5) The Ramadan fasting is observed to mark that Allah (God), who gave the first chapters of the
Quran to the Prophet Muhammad in ________. .610 CE
6) The Indian Air Force (IAF) is to operationalize its No.18 Squadron at _________. Coimbatore
7) When was Employees' State Insurance Corporation (ESIC) established? 1952.
8) Which Country recently successfully tested its first unmanned helicopter drone that has been
designed in plateau areas and capable of firing and conducting reconnaissance from a high
altitude? China
9) As per the National Statistical Office (NSO), ESIC Social Security Scheme witnessed _________
lakh enrolments in 2020 March. 8.21.
10) In which state is Udayagiri located? Andhra Pradesh
11) Who released the Payroll Reporting in India: An Employment Perspective-March 2020
report? National Statistical Office (NSO)
12) Centre directed _________ to study the feasibility of drinking water project for Udayagiri. .Jal
Shakti Ministry
13) When was Gujarat State founded? 1960.
14) _________ signed an agreement with the Ministry of Agriculture and Famers Welfare for the
supply of Malathion Technical to Rajasthan and Gujarat for the Locust Control Programme. HIL
India
15) Which State's sports authority signed an MoU with the Times Centre for Learning Limited
(TCLL) to impart training for personality and skill development for aspiring athletes in the state?
Gujarat
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1) பன்ணி சுகாதாப ஊமினர்களுக்கு சத்தா உணவய யமங்க REC ிநிடெட் ________
உென் ங்காிகள். தஜ்சாட்ஸ்
2) 26 மந 2020 அன்று யடிமனா
ீ
நாாட்டு பவ பம் சார்தம் ரிமனாஜாயின் கீ ழ்
உத்தபகண்டில் சம்ா சுபங்கத்வத திந்து வயத்தயர் னார்? நிடின் கட்கரி
3) யர் ஃவான்ஸ் கார்ப்மபரன் (ி.ஃப்.சி) உென் ன்.ி.ி.சி.ல் 225 டநகாயாட்
ீர்நின்சாபத் திட்ெங்கவபம், __________ இல் 12 டரின ல்மாக்கு திட்ெங்கின் நின்
கூறுகவபம் மநம்டுத்துயவத மாக்கநாகக் டகாண்டுள்து. த்தி பிமதசம்
4) CSIR-IIIM எரு புதின தவகீ ழ் டிபான்ஸ்கிரிப்மெஸ்-லூப் நத்தினஸ்த மசாதர்நல் டருக்கம்
(RT-LAMP) அடிப்வெனிா COVID-19 கண்ெிபம் கருயிவன உருயாக்க நற்றும் அயிெ
________ உென் புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் வகடனழுத்திட்ெது. ரிலைன்ஸ்
இண்டஸ்ட்ரீஸ் ைிிடடட் (ஆர்.ஐ.எல்)
5) நத்தின ிபமதசத்தில் 225 டநகாயாட் ீர் நின் திட்ெங்கள், ல்மாக்கு திட்ெங்களுக்கு
ிதினிக்க ி.ஃப்.சி __________ உென் புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் வகடனழுத்திட்ெது.
நர்தா மபசின் திட்ட நிறுவனம் ைிிடடட் (என்.பி.பி.சி.எல்)
6) சநீ த்தில் காநா ல்ீர் சிங் ஸ்.ஆர் _______ உென் டதாெர்புவெனயர். ஹாக்கி
7) ிபதான் நந்திரி நத்ன சம்த மனாஜாயின் டநாத்த நதிப்ீடு ன்? ரூ .20,050 மகாடி
8) COVID-19 க்கா புதின தடுப்பூசிகவ உருயாக்க நித சயால் மசாதவகில் ங்மகற்க
பன்யந்த  ர்கில் 8 மவப மதர்வு டசய்துள்தாக _________ அியித்தது. உைக
சுகாதா அலப்பு (WHO)
9) ிபதான் நந்திரி நத்ஸ்ன சம்தா மனாஜா ற்றுநதி யருயாவன _______ ஆக
இபட்டிப்ாக்குயவத மாக்கநாகக் டகாண்டுள்து. ரூ .1,00,000 மகாடி
10) சம்ா சுபங்கம் ங்மக அவநந்துள்து? உத்தாகண்ட்
11) 2024-25 க்குள் நீ ன் உற்த்திவன _________ டநட்ரிக் ென் (ம்டி) ஆக உனர்த்தும் திட்ெத்வத
ிபதான் நந்திரி நத்ன சம்த மனாஜா (ி.ம்.ம்.ஸ்.எய்) அியித்துள்து. 220 ைட்சம்
12) சார்தம் ரிமனாஜாயின் கீ ழ் சம்ா சுபங்கப்ாவத கட்டினது னார்? மகாவிட் -19
டதாற்றுமநாய்க்கு த்திில் எல்லை சாலைகள் அலப்பு (பி.ஆர்.ஓ)
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13) இபாணுயத் ததிகின் நாாடு _______ வெடறும் உச்ச ிவ ிகழ்வு ஆகும்.
ஒவ்டவாரு ஆண்டும்
14) REC ிநிடெட் ப்மாது ிறுயப்ட்ெது? 1969.
15) பாணுய ததிகள் நாாடு ________ அன்று வெட உள்து. 27 ம
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1) REC Ltd partners with ________ to provide nutritious meals to frontline healthcare workers.
TajSATS
2) Who inaugurated the Chamba Tunnel in Uttarakhand under Chardham Pariyojana through
video conference mode on 26 May 2020? Nitin Gadkari
3) NBPCL along with Power Finance Corporation (PFC) aims to up hydroelectric projects of 225
MW and power components of 12 major multipurpose projects in __________. Madhya Pradesh
4) CSIR-IIIM signed MoU with ________ to develop and scale-up a new Reverse Transcriptase-Loop
Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) based COVID-19 diagnostic kit. Reliance
Industries Limited (RIL)
5) PFC signs MoU with __________ to fund 225 MW hydro-electric projects, Multipurpose projects
in Madhya Pradesh. Narmada Basin Projects Company Ltd. (NBPCL),
6) Balbir Singh Sr who passed away recently is associated with _______. Hockey
7) What is the total estimated investment of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana?
Rs.20,050 crore
8) _________ announced that it had selected 8 people out of the several people who step forward to
participate in human challenge trials to develop new vaccines for COVID-19. World Health
Organization (WHO)
9) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana aims to double export earnings to _______.
Rs.1,00,000 crore
10) Where is Chamba Tunnel located? Uttarakhand
11) The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) has announced its plan to enhance
fish production to _________ metric tons (MT) by 2024-25. 220 lakh
12) Who constructed the Chamba Tunnel under Chardham Pariyojana? Border Roads
Organisation (BRO)
13) The Army Commanders' Conference is an apex level event which is held _______. twice every
year 1969.
14) Army Commanders' Conference is to be held on ________. 27 May
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1) ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்தில் எத்தனை உறுப்பு நோடுகள் உள்ளை? 27.
2) ஐரரோப்பிய ஆனையம் எப்ரபோது நிறுவப்பட்டது? 1958.
3) ரோபர்ட் கல்பினரத் என்ற புத்தகத்னத எழுதியவர் யோர்? மே.மே வுயிங்
4) __________ COVID-19 ததோற்றுரநோயோல் தூண்டப்பட்ட ஆழ்ந்த மந்தநினலயின் மூலம்
முகோமின் தபோருளோதோரத்திற்கு உதவ "ஐரரோப்பிய திருப்புமுனை" நிதி முன்தமோழியப்பட்டது.
ஐமோப்பி ன்மி (EU) ஆணைம்

5) தி இக்கோபோக்" புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யோர்? மே.மே.வுயிங்
6) COVID-19 போதிக்கப்பட்ட உறுப்பு நோடுகளுக்கு _______ தகோரரோைோ னவரஸ் மீ ட்பு நிதினய EU
முன்தமோழிகிறது.

€ 750 பில்யின்

7) 26 ரம 2020 நிலவரப்படி, COVID-19 ரசோதனைகனள நடத்த இந்தியோ முழுவதும் _________
ஆய்வகங்களுக்கு ஐசிஎம்ஆர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 324.

8) தகரலோ இந்தியோ உதவித்ததோனகயின் ஒரு பகுதியோக SAI ஆல் தலோ ரூ .30,000 போக்தகட்
தகோடுப்பைவில் (OPA) எத்தனை வினளயோட்டு வரர்களுக்கு
ீ
வழங்கப்படும்? 2893.

9) குரரோரமோரசோம் 5 இன் தசன்ட்ரரோமீ ட்டரில் வழக்கத்திற்கு மோறோக அடக்கப்பட்ட
நியூக்ளிரயோனடடு பன்முகத்தன்னம தகோண்ட பகுதினயக் தகோண்ட அனடயோளம் கோைப்பட்ட
ஒரு நீண்ட (M 6 Mb) மரபணுப் பகுதியின் தபயர் என்ை? குணமந்த பன்முேத்தன்ண பகுதி
10) இந்திய வினளயோட்டு ஆனையம் எப்ரபோது நிறுவப்பட்டது? 1984.
11) ________ ஆரோய்ச்சியோளர்கள் அரிசியின் மரபணுவில் ஒரு பகுதினய அனடயோளம்
கண்டைர், இது உற்பத்தித்திறனை ரமம்படுத்துவதற்கோை ஆற்றனலக் தகோண்டுள்ளது.
பமோடெக்னோயேி துணமின் மதசி தோல பணு ஆோய்ச்சி நிறுலனம் (டிபிடி-

என்ஐபிேிஆர்), ஐசிஏஆர்-இந்தி மலரோண் ஆோய்ச்சி நிறுலனம் (ஐசிஏஆர்-ஐஏஆர்ஐ),

ஐசிஏஆர்-மதசி அரிசி ஆோய்ச்சி நிறுலனம் (ஐசிஏஆர்-என்ஆர்ஆர்ஐ), ேட்ெோக் ற்றும்
பல்ேணயக்ேறேம். டெல்யி டதற்கு லரோேம் (யுடிஎஸ்சி).
12) இந்திய வினளயோட்டு ஆனையம் (SAI) தகரலோ இந்தியோ உதவித்ததோனகயின் ஒரு
பகுதியோக _________ ஐ தடபோசிட் தசய்ய உள்ளது. ரூ .8.25 மேோடி

13) இந்தியோவில் பிபிஇ கவரல்களின் புரரோட்ரடோ-வனக ரசோதனை மோதிரிகள் MoHFW ஆல்
பரிந்துனரக்கப்பட்ட ததோழில்தட்ப விவரக்குறிப்புகளின்படி _________ அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
ஆய்வகங்களோல் ரசோதிக்கப்பட்டு சோன்றளிக்கப்படுகின்றை. 9.
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1) How many member states are there in the European Union? 27.
2) When was the European Commission established? 1958.
3) Who authored the book, Robert Galbraith? J.K. Rowling
4) __________ proposed "European breakthrough" fund to help the bloc's economy through the
deep recession induced by the COVID-19 pandemic. European Union (EU)
5) Who is the author of the book "The Ickabog"? JK Rowling
6) EU proposes _______ coronavirus recovery fund for the COVID-19 affected member states.
€750 billion
7) As of 26 May 2020, ICMR has approved _________ laboratories across India to conduct COVID19 tests. 624.
8) How many sportspeople will be provided out of pocket allowance (OPA) of Rs.30,000 each by
SAI as a part of the Khelo India scholarship? 2893.
9) What is the name of the identified one long (~6 Mb) genomic region, which had an unusually
suppressed nucleotide diversity region across the centromere of chromosome 5? Low diversity
region
10) When was the Sports Authority of India established? 1984.
11) ________ researchers identified a region in the genome of rice, which seems to have the
potential for improving productivity. Department of Biotechnology’s National Institute of
Plant Genome Research (DBT-NIPGR), ICAR-Indian Agricultural Research Institute (ICARIARI), ICAR-National Rice Research Institute (ICAR-NRRI), Cuttack and University of Delhi
South Campus (UDSC)
12) Sports Authority of India (SAI) is to deposit _________ as a part of the Khelo India scholarship.
Rs.8.25 crore
13) The proto-type test samples of PPE Coveralls in India are tested and certified by _________
authorized laboratories as per the technical specifications prescribed by the MoHFW. Nine.
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1) Where is the headquarters of the Asian Development Bank (ADB) located? Philippines
2) When was ADB established? 1966.
3) 2020 International Day of UN Peacekeepers commemorated the ________ anniversary of
Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security. 20th
4) ADB and the GoI signed a _________ loan to upgrade 450 kilometers of state highways and major
district roads in Maharashtra. $177 million
5) When did the United Nations Security Council (UNSC) authorize the deployment of a small
number of UN military observers to the Middle East? 1948.
6) What is the cost of the facility of instant PAN through Aadhaar based e-KYC? Free
7) When was the first UN peacekeeping mission observed? 1948.
8) CIPET was established in Tamil Nadu with a tie-up with ________. United Nations
Development Programme (UNDP)
9) What is the theme for the 2020 International Day of UN Peacekeepers? Women in
Peacekeeping: A Key to Peace
10) Where is CIPET located? Tamil Nadu
11) When is the International Day of UN Peacekeepers observed? May 29
12) When was CIPET established? 1968.
13) ADB and the Government of India signed a $177 million loan to upgrade 450 kilometers of
state highways and major district roads in _________. Maharashtra
14) The name change of CIPET has been registered under the Tamil Nadu Societies Registration
Act ________. 1975.
15) How many member states are there under the Asian Development Bank (ADB)? 68.
16) CIPET has been renamed as ________. Central Institute of Petrochemicals Engineering &
Technology
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1) ஆசின அியிருத்தி யங்கினின் (ஏடிி) தலலநனகம் எங்கக அலநந்துள்து?
பிலிப்பபன்ஸ்
2) ADB எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1966.
3) 2020 ஐ.ோ அலநதிகோப்ோர்கின் சர்யகதச திம் பண்கள், அலநதி நற்றும் ோதுகோப்பு
பதோடர்ோ ோதுகோப்பு கவுன்சில் தீர்நோம் 1325 இன் ________ ஆண்டு ிலவு தித்லத
ிலவுகூர்ந்தது. 20.
4) 2020 ஐ.ோ அலநதிகோப்ோர்கின் சர்யகதச திம் பண்கள், அலநதி நற்றும் ோதுகோப்பு
பதோடர்ோ ோதுகோப்பு கவுன்சில் தீர்நோம் 1325 இன் ________ ஆண்டு ிலவு தித்லத
ிலவுகூர்ந்தது. 7 177 ேில்லியன்
5) ஐ.ோ. ோதுகோப்பு கவுன்சில் (ம.என்.எஸ்.சி) ரு சிின எண்ணிக்லகனிோ ஐ.ோ. இபோணுய
ோர்லயனோர்கல நத்தின கிமக்கிற்கு அனுப்புயதற்கு எப்கோது அங்கீ கோபம் அித்தது? 1948.
6) ஆதோர் அடிப்லடனிோ நின்-கக.ய்.சி மூம் உடடி ோன் யசதிக்கோ யில என்?
ம ோதபை
7) ஐ.ோயின் முதல் அலநதி கோக்கும் ணி எப்கோது அனுசரிக்கப்ட்டது? 1948.
8) ________ உடன் இலணந்ததன் மூம் சிபட் தநிமகத்தில் ிறுயப்ட்டது. ஐக்கிய
நோடுகளின் மேம்போட்டுத் திட்டத்துடன் (யுஎன்டிபி)
9) ஐ.ோ அலநதி கோக்கும் 2020 சர்யகதச தித்தின் கருப்போருள் என்? அபேதி கோக்கும்
பபண்கள்: அபேதிக்கோை ஒய விப
10) சிபட் எங்கக அலநந்துள்து? தேிழ்நோடு
11) ஐ.ோ அலநதி கோக்கும் சர்யகதச திம் எப்கோது அனுசரிக்கப்டுகிது? 29 மே
12) சிபட் எப்கோது ிறுயப்ட்டது? 1968.
13) _________ இல் 450 கிகோநீ ட்டர் நோி படுஞ்சோலகள் நற்றும் முக்கின நோயட்ட
சோலகல கநம்டுத்த ADB நற்றும் இந்தின அபசு 177 நில்ினன் டோர் கடில்
லகபனழுத்திட்ட. ேஹோரோஷ்டிரோ
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14) சிபட்டின் பனர் நோற்ம் தநிழ்ோடு சங்கங்கின் திவுச் சட்டத்தின் கீ ழ் திவு
பசய்னப்ட்டுள்து ________. 1975.
15) ஆசின அியிருத்தி யங்கினின் (ஏடிி) கீ ழ் எத்தல உறுப்பு ோடுகள் உள்? 68.
16) சிபட் ________ எ நறுபனரிடப்ட்டது. ப ன்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பபட்மரோ
பகேிக்கல்ஸ் இன்ஜிைியரிங் & படக்ைோலஜி
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1) _________ ாநியத்தின் ஜல் ஜீலன் ிளன் ஆண்டு செல் திட்டத்திற்கு மம் ஒப்புதல்
அரித்துள்ரது. ீ கார்
2) K-FON ஐ சதாடங்க எந்த ாநியம்? மகப நாி அபசு
3) 2020 புமகிமய எதிர்ப்பு தினத்திற்கான தீம் என்ன? புககனிக நற்றும் இதன மாய்
4) தற்பபாது எந்த நாடு பிரிக்ஸ் பிெிசடன்ெிமக் சகாண்டுள்ரது? பஷ்னா
5) புமகிமய எதிர்ப்பு நாள் எப்பபாது அனுெரிக்கப்படுகிமது? 31 மந
6) பிரிக்ஸ் நாடுகரின் லரி அதிகாரிகரின் தமயலர்கரின் கூட்டத்தில் பங்பகற்ம நாடுகள்
ாமல? ிபசில், பஷ்னா, இந்தினா, சீா, ததன்ாப்ிரிக்கா
7) பபாசடக்னாயஜி திமைக்கரம் (டிபிடி) லறங்கப்பட்ட பின்லரும் செல்திமன்
லறிகாட்டுதல்கரில் எது? COVID-19 நாதிரிககக் ககனா ஆய்யக உனிர் ாதுகாப்பு
குித்த ி. இன்தெரிம் யமிகாட்டுதல் ஆயணம்
8) பிரிக்ழின் லரி அதிகாரிகரின் தமயலர்கரின் கூட்டத்தில் இந்திாமல
பிதிநிதித்துலப்படுத்திது ார்? அஜய் பூரண் ாண்மெ
9) பகர ஃமபபர் ஆப்டிக் சநட்சலார்க் (பக-ஃபபான்) திட்டம் எப்பபாது சதாடங்கப்படும்?
டிசம்ர்
10) பிரிக்ஸ் நாடுகரின் லரி அதிகாரிகரின் கூட்டம் எப்பபாது நமடசபற்மது? 29 மந
11) இமைத்மத குடிகனின் அடிப்பமட உரிமாக அமிலித்த முதல் ாநியம் ________.
மகபா.
12) ________ இன் கீ ழ் DARPG செல்பாடுகள். ணினார்கள், தாது குககள் நற்றும்
ஓய்வூதினங்கள்
13) பகர ஃமபபர் ஆப்டிக் சநட்சலார்க் (பக-ஃபபான்) திட்டத்தின் திப்பிடப்பட்ட செயவு
என்ன? Rs. .1,500 மகாடி
14) DARPG ொதமனகள் குமித்த ின் மகபட்மட அமிமுகப்படுத்திலர் ார்? ஜிமதந்திப சிங்
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1) Centre has approved the _________ State's Jal Jeevan Mission Annual Action Plan. Bihar
2) Which State is to launch K-FON? Kerala
3) What is the theme for 2020 Anti-tobacco Day? Protecting youth from industry
manipulation and preventing them from tobacco and Nicotine use
4) Which country currently holds the BRICS Presidency? Russia
5) When is the Anti-tobacco Day observed? 31 May
6) What are the countries that participated in the Meeting of the Heads of Tax Authorities of the
BRICS countries? Brazil, Russia, India, China, South Africa
7) Which of the following proactive guidelines was issued the Department of Biotechnology
(DBT)? .Rapid Response Regulatory Framework for COVID-19 & Interim Guidance
Document on Laboratory Biosafety to Handle COVID-19 Specimens & IBSCs can conduct
their meeting through video conference.
8) Who represented India at the Meeting of the Heads of Tax Authorities of the BRICS? Ajay
Bhushan Pandey
9) When will the Kerala Fibre Optic Network (K-FON) project be launched? December 2020
10) When was the Meeting of the Heads of Tax Authorities of the BRICS countries held? 29 May
11) ________ is the first state to declare the internet as a fundamental right of the citizen. Kerala
12) DARPG functions under ________. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
13) What is the estimated cost of the Kerala Fibre Optic Network (K-FON) project? Rs.1,500
crore
14) Who launched an e-booklet on DARPG achievements? Jitendra Singh
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