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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ICCஆல் நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண் பபோட்டி நடுவோ் யோோ்? 

[A] பமோி வோல்ரன்  [C] ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் 

[B] ஷிவோனி மிஸ்ரோ [D] ஜி எஸ் லட்சுமி 

 ICCஇன் சோ்வபதச பபோட்டி நடுவோ்களுக்கோன குழுவில் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதல் பபண்ணோக இந்தியோவவச் பசோ்ந்த 

G S லட்சுமி மோறியுள்ளோோ். இதன்மூலம் சோ்வபதச பபோட்டிகளில் 

நடுவரோக பங்பகற்க இவோ் தகுதியுவடயவரோகிறோோ். 51 வயதோன 

லட்சுமி, 2008–09ஆம் ஆண்டில் உள்நோட்டு பபண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில் நடுவரோகப் 

பணிவயத்பதோடங்கினோோ். இதுவவர பபண்களுக்கோன 3 ஒருநோள் கிோிக்பகட் பபோட்டிகளிலும், 

பபண்களுக்கோன மூன்று T20 பபோட்டிகளிலும் இவோ் நடுவரோகப் பணியோற்றியுள்ளோோ். 

 முன்னதோக இம்மோத பதோடக்கத்தில் ஆஸ்திபரலியோவவச் பசோ்ந்த, கிளோோி பபோலோஸ்க் முதல்தர 

ஆண்கள் கிோிக்பகட் பபோட்டியில்  நடுவரோகப் பணியோற்றிய முதல் பபண் நடுவோ் என்கிற பபயவர 

பபற்றோோ். மற்பறோரு பிரதோன நியமனமோக, ஆஸ்திபரலியோவின் எபலோயிஸ் பஷோிடன், ICC 

பமம்போட்டுக் குழுவில் பபோலோஸ்க் உடன் இவணந்துள்ளோோ். 

 இதன்பபோருள் அந்தக் குழுவில் உள்ள பபண்களின் எண்ணிக்வக 8 ஆகியுள்ளது என்பதோகும். 

லோரன் ஏபஜன்பபக், கிம் கோட்டன், ஷிவோனி மிஸ்ரோ, சூ பரட்போ்ன், பமோி வோல்ரன் மற்றும் 

ஜோக்குலின் வில்லியம்ஸ் ஆகிபயோோ் அக்குழுவில் உள்ள பிற பபண்களோவோ். 

2.எந்த நிதியோண்டில் GFDRRஇன் இவணத்தவலவோ் அறிவுவரக் குழுவுக்கு இந்தியோ பதோிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது? 

[A] 2022 [C] 2020 

[B] 2021 [D] 2022 

 2020ஆம் நிதியோண்டில் பபோிடோ் குவறப்பு & மீட்புக்கோன உலகளோவிய வசதிக் குழுவின் (GFDRR) 

அறிவுவரக் குழுவுக்கு, இந்தியோ, இவணத்தவலவரோக ஒருமனதோக பதோ்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சோ்வபதச பபோிடோ் அபோய குவறப்புத் தளத்தின் 6ஆவது அமோ்வின் ஒருபகுதியோக சுவிச்சோ்லோந்தின் 

பஜனிவோவில் நவடபபற்ற GFDRR சந்திப்பின்பபோது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 

கோலப்பகுதியில், பபோிடோ் அபோய குவறப்பு நடவடிக்வககவள முன்பனடுத்துச் பசல்வதில், உறுப்பு 
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நோடுகள் மற்றும் அவமப்புகளுடன் இவணந்து பணி பசய்யும் ஒரு வோய்ப்வப இந்தியோவுக்கு இது 

வழங்குகிறது. 

 GFDRR என்பது வளோ்ந்து வரும் நோடுகளுக்கு சிறந்த புோிதல் மூலம் இயற்வக பபோிடோ்கவளயும், 

கோலநிவல மோற்றத்தோல் ஏற்படும் போதிப்புகவளயும் குவறக்க உதவும் ஒரு சோ்வபதச கூட்டவமப்பு 

ஆகும். இது சோ்வபதச பபோிடோ் அபோய பமலோண்வம திட்டங்கவள ஆதோிக்கும், உலக வங்கியோல் 

நிோ்வகிக்கப்படும் ஒரு மோனிய நிதியுதவி முவறவமயோகும். 

3.இலகுரக விமோனத்தில் அட்லோண்டிக் பபருங்கடவல கடந்த உலகின் முதல் பபண் யோோ்? 

[A] சரளோ தோக்ரல்  [C] துோ்போ போனோ்ஜி 

[B] ஆபரோஹி பண்டிட் [D] அவனி சதுோ்பவதி 

 மும்வபவயச் பசோ்ந்த பகப்டன் ஆபரோஹி பண்டிட் (23), 

இலகுரக விவளயோட்டு விமோனத்தில் (Light Sports 

Aircraft) தனியோக அட்லோண்டிக் பபருங்கடவல கடந்த 

உலகின் முதல் பபண்மணியோக மோறியுள்ளோோ். ஸ்கோட்  

–லோந்தின் விக் விமோன நிவலயத்தில் தனது பயணத்வதத்பதோடங்கிய ஆபரோஹி, பம.13 அன்று 

கனடோவின் இகோலுூட் விமோன நிவலயத்தில் தவரயிறங்கினோோ். இதன்மூலம் அட்லோண்டிக் 

பபருங்கடவலத் தனியோக கடந்த முதல் பபண் என்ற சோதவனவய ஆபரோஹி பவடத்துள்ளோோ். 

 2018 ஜூவல 30ஆம் பததி தனது பதோழி கீதீோ் மிசுகிட்டோவுடன் பதோடங்கி ஓரோண்டு உலக சுற்றுப் 

பயணத்தின் ஒருபகுதியோக இந்தச் சோதவனவய அவோ் புோிந்துள்ளோோ். பபண்களுக்கு அதிகோரம் 

அளித்தல் என்ற பயணத்தின்கீழ், கடந்தோண்டு ‘மஹி’ என்ற இலகுரக விவளயோட்டு விமோனத்தின் 

மூலம் உலவகச்சுற்றத் பதோடங்கினோ். 

 ‘மஹி’ என்பது புல்லட் பமோட்டோோ் வசக்கிளுக்கு இவணயோன சுமோோ் 400 கி.கி., எவடபகோண்ட 

ஒற்வறப்பபோறியுவடய Sinus 912 என்ற இலகுரக விவளயோட்டு விமோனமோகும். இது  ஸ்பலோபவனி 

–யோவின் பிப்பிஸ்படரல் நிறுவனத்தோல் தயோோிக்கப்பட்டது. பமலும் இது இந்தியோவின் உள்நோட்டு 

வோன் பபோக்குவரத்து இயக்குநரகத்தில் பதிவுபசய்யப்பட்ட முதல் இலகுரக விமோனமோகும். 
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4.ம.பிஇன் எந்த மோவட்டத்தில், வோக்கு எண்ணும் பமோத்தப்பணிவயயும் பபண்கபள வகயோள 

உள்ளனோ்? 

[A] ஜபல்பூோ்  [C] இந்துூோ் 

[B] ஹோ்தோ  [D] புோ்ஹன்பூோ் 

 மத்தியப்பிரபதச மோநிலத்தின் ஹோ்தோ மோவட்டத்தில் 

வோக்கு எண்ணும் பமோத்தப் பணிவயயும் பபண்கபள 

வகயோளவுள்ளனோ். இதன்வவகயில் இதுபவ முதல் 

முயற்சியோகும். ஹோ்தோ மோவட்டம், பபதுல் நோடோளுமன்ற பதோகுதியின் ஒருபகுதியோகும். பமலும், 

டிமோனி மற்றும் ஹோ்தோ சட்டமன்றத் பதோகுதிகளின் வோக்கு எண்ணிக்வக ஹோ்தோ மோவட்டத்தின் 

தவலவமயகத்தில் நவடபபறும். 

 தற்பபோது, போலிபடக்னிக் கல்லுூோியில் வோக்கு எண்ணும் பணிவய பமற்பகோள்வதற்கோக 84 

பபண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வோக்கு எண்ணிக்வகவயத் தவிர, எண்ணும் 

வமயத்தின் போதுகோப்பிற்கோக பபண்கள் மட்டுபம பணியில் நியமிக்கப்படுவோோ்கள். ஹோ்தோ 

மோவட்டத்தில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமோன வோக்குகள் பதிவோகியுள்ளன. 

5.எந்த ஆய்வகத்தின் ஆரோய்ச்சியோளோ்கள், எத்தவனமுவற பவண்டுமோனோலும் மறுசுழற்சி 

பசய்யக்கூடிய ‘PDK’ என்னும் புதிய வவக பநகிழிவய உருவோக்கியுள்ளனோ்? 

[A] பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வகம் 

[B] பதசிய லோஸ் அலபமோஸ் ஆய்வகம் 

[C] பதசிய ஓக் ோிஜ் ஆய்வகம் 

[D] பதசிய ஆோ்கோன் ஆய்வகம் 

 அபமோிக்கோவின் ஆற்றல் துவறயின் பதசிய லோரன்ஸ் பபோ்க்லி ஆய்வக ஆரோய்ச்சியோளோ்கள் 

போலி வட – கீபடோனவமன் (அல்லது PDK) என்று அவழக்கப்படும் அடுத்த தவலமுவற பநகிழி 

ஒன்வற உருவோக்கியுள்ளனோ். இதவன எந்தவித பசயல்திறன் மற்றும் தர இழப்பீடும் இல்லோமல் 

எவ்விதமோன நிறம், வடிவம் அல்லது உருவத்திற்கும் ஒரு புது பபோருளோக முழுவதுமோக மறுசுழற்சி 

பசய்துபகோள்ள முடியும். 
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 பநச்சோ் பகமிஸ்ட்ோி என்ற இதழின்படி, மரபோோ்ந்த பநகிழிகள் பபோலன்றி, PDKவின் ஒற்வற 

உறுப்புகவள மீட்கவியலும் மற்றும் உச்சநிவல அமிலக்கவரசலில் மூழ்கவவப்பதன் மூலம், 

கூடுதல் பசோ்மத்திலிருந்து அவற்வற விடுவிக்கவும் முடியும். 

6.இவணயவழி தீவிரவோதத்திற்கு எதிரோக ‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் கோல்’ என்னும் புதிய முன்பனடுப்வப 

பிரோன்சும் எந்த நோடும் இவணந்து பதோடங்கியுள்ளன? 

[A] ஐக்கிய இரோஜ்ஜியம் [C] பஜோ்மனி 

[B] நியூசிலோந்து  [D] பபோலந்து 

 போோிசு உச்சிமோநோட்டின்பபோது, பிபரஞ்சு அதிபோ் இம்மோனு 

–பவல் பமக்பரோனும், நியூசிலோந்து பிரதமோ் பஜசிந்தோ 

அோ்படனும் இவணந்து இவணயத்திலிருந்து வன்முவற 

உள்ளடக்கங்கவளயும், தீவிரவோதத்வதயும் நீக்குவதற்கோன 

ஒரு புதிய முன்பனடுப்வப பதோடங்கிவவத்தனோ். மோோ்ச் மோதத்தில் நியூசிலோந்து நகரத்தில் உள்ள 

இரண்டு பள்ளிவோசல்களில் 51 பபவர ஒரு பமலோதிக்கவோதி சுட்டுக்பகோன்றவதத் பதோடோ்ந்து, 

‘கிறிஸ்ட்சோ்ச் கோல்’ என்ற முன்பனடுப்பு அோ்படனோல் வலியுறுத்தப்பட்டது. 

 சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற இவணயத்தளங்களில் பயங்கரவோத மற்றும் வன்முவற தீவிரவோத 

உள்ளடக்கத்வத அகற்றுவதற்கோன உறுதிவய அளிக்க பங்பகற்போளோ்கள் பகட்டுக்பகோள்ளப் 

–படுவோோ்கள். ‘Tech for Good’  என்றவழக்கப்படும் பமக்பரோன் அறிமுகப்படுத்திய ஒரு முன்பனடுப்பு 

இந்த அரசியல் சந்திப்புக்கு இவணயோக நடந்தது. அதில் போோிவசச் பசோ்ந்த 80 பதோழில்நுட்பத் 

தவலவோ்கள் ஒன்றுதிரண்டனோ். இது புதிய பதோழினுட்பங்கவள பபோதுநலனுக்கோக பணியோற்ற 

ஒரு வழிவயக் கண்டறியும். 

7.பதசிய விசோக வோரம், எந்த மதத்துடன் பதோடோ்புவடயது? 

[A] ஹிந்து  [C] பபளத்தம் 

[B] கிறித்தவம் [D] சமணம் 

 உலபகங்கும் வோழும் பபௌத்தோ்களுக்கோன முக்கியத்துவம் 

வோய்ந்த நிகழ்வோக பதசிய விசோக வோரத்வத பம.15 அன்று 

இலங்வக அறிவித்தது. இத்திருவிழோ, பகளதம புத்தோின் 

பிறந்தநோள், புத்தநிவலவய அவடந்த நோள், புத்தோ் இறந்த 

நோள் (போிநிோ்வோணம்) ஆகிய மூன்றவனயும் நிவனவுகூருகிறது. 
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 கடந்த மோதம் புனித பவள்ளியின்பபோது நடந்த பதோடோ் குண்டுபவடிப்புகவளத் பதோடோ்ந்து, புத்த 

ஆலயங்களில் மட்டுபம பகோண்டோட்டங்கவள நடத்த மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனோ். பமலும், 

நடப்போண்டு திருவிழோ மிகவும் கடுவமயோன போதுகோப்பின் கீழ் நவடபபறவுள்ளது. அதிபோ் 

வமத்திோிபோல சிறிபசன மற்றும் பிரதமோ் ரணில் விக்கிரமசிங்பக ஆகிபயோோின் ஆதரவின் கீழ் 

கோலி நகோில் விசோகத் திருவிழோ நவடபபறும். 

8.இந்திய ஆண்கள் சீனியோ் கோல்பந்து அணியின் தவலவமப் பயிற்சியோளோ் யோோ்? 

[A] ஹகோன் எோிக்சன் [C] ஆல்போ்ட் பரோகோ 

[B] இபகோோ் ஸ்டிபமக் [D] லீ மின் – சங் 

 இந்திய கோல்பந்து அணிக்கு பயிற்சியோளரோக குபரஷிய 

கோல்பந்து அணியின் முன்னோள் வீரோ் இபகோோ் ஸ்டிபமக் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோோ். கடந்த ஜனவோியில் ஆசியக்பகோப்வப 

கோல்பந்து பதோடருடன் முன்னோள் பயிற்சியோளோ் ஸ்டீபன் 

கோன்ஸ்டன்வடன் பதவி விலகினோோ். அவதயடுத்து, அவ்விடம் கோலியோக இருந்தது. 

 குரஷிய அணியில் 1998ஆம் ஆண்டில் உலகக்பகோப்வப பபோட்டியில் வீரரோக முக்கியப் பங்கு 

வகித்துள்ளோோ். பயிற்சியோளரோக பதிபனட்டோண்டுகள் அனுபவம் பகோண்டவோ். 2014 FIFA உலகக் 

பகோப்வப கோல்பந்து பபோட்டியில் குபரஷிய அணிவய தகுதிபபற வவத்தது பயிற்சியோளரோக 

இவரது சோதவனகளில் குறிப்பிடத்தக்கவவயோகும். 

9.சமீபத்திய பசய்திகளில் இடம்பபற்றுள்ள Lecanorchis taiwaniana, பின்வரும் எந்த இந்திய 

மோநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 

[A] பமகோலயோ [C] அசோம் 

[B] மிபசோரம் [D] நோகோலோந்து 

 அசோமில், Lecanorchis taiwaniana (பலகன்ஆோ்கிஸ் வத 

–வோனியோனோ) என்ற ஒருவவக மந்தோவர (ஒட்டுண்ணிப் 

பூ) அசோமிய வனக்கோவலோ் ஜதிந்ர சோ்மோவோல் தற்பசய 

–லோக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒட்டுண்ணிப் 

பூவோனது ஜப்போனிய மந்தோவரயின் ஒருவவகயோகும். இது அதிகபட்சமோக 40 பச.மீ., உயரமும் 

பூக்கும் கோலமோக 5 முதல் 6 நோட்கவளயும் பகோண்டுள்ளது. 
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 இது ஒரு வமபகோ – சோோ்பூட்ட உயிோியோகும். பமலும், ஒளிச்பசோ்க்வகவய வகவிட்ட இரண்டு வவக 

ஒட்டுண்ணித் தோவரங்களில் இதுவும் ஒன்றோகும். இக்கண்டுபிடிப்பு அண்வமயில் “இந்தியோவில் 

உள்ள தோவர வவககளின் புதிய பதிவு” என்ற தவலப்பில் ஜப்போனிய தோவரவியல் இதழில் 

பவளியிடப்பட்டது. 

10.இந்தியோவின் எந்த யூனியன் பிரபதசத்தில், பதபரசோ தீவு அவமந்துள்ளது? 

[A] இலட்சத்தீவுகள் [C] டோமன் & வடயூ 

[B] புதுச்பசோி  [D] அந்தமோன் & நிக்பகோபோ் 

 பம.9 அன்று, அந்தமோன் & நிக்பகோபோில் உள்ள பதபரசோ 

தீவில் இந்திய ஆயுதப் பவடகள் ‘புல் ஸ்ட்வரக்’ என்னும் 

பயிற்சிவய நடத்தின. இரோணுவப் பவடகளின் கூட்டி 

–யங்குத் தன்வமவய கோட்சிப்படுத்துவதற்கோகபவ இப் 

பயிற்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இரோணுவம், கடற்பவட மற்றும் விமோனப்பவட ஆகியவற்வறச் பசோ்ந்த 170 பவடப்பிோிவுகள் 

இதில் பங்பகற்றன. இதில் இந்திய இரோணுவத்தின் 149 வீரோ்கள், இந்திய விமோனப்பவடவயச் 

பசோ்ந்த 12  வீரோ்கள் மற்றும் 9 இந்திய கடற்பவட வீரோ்கள் பங்பகற்றனோ். இவோ்கள் பல்பவறு 

விதமோன பபோோ் பயிற்சிகளில் பங்பகற்றனோ். 
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