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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ம ோட்டோர் வோகன திருத்தச் சட்டம், 2019’இல், கீழ்க்காணும் எப்புதிய வரையரை மசர்க்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. மருத்துவ வாகனங்கள் 

ஆ. திரட்டிகள் (Aggregators)  

இ. சரக்கு வாகனங்கள் 

ஈ. மின்சார வாகனங்கள் 

❖ ம ோட்டோர் வோகன (திருத்த) சட்டம், 2019’இன் மதரவகள்  ற்றும் விதிகளின்படியும், ம ோட்டோர் வோகன 

சட்டம் 1988’இன் திருத்தப்பட்ட பிரிவு 93’இன்படியும், ம ோட்டோர் வோகன மசரவ அளிக்கும் நிறுவனங்க 

-ளுக்கோன வழிகோட்டுதல்கள் 2020’ஐ  த்திய சோரைப் மபோக்குவைத்து  ற்றும் நெடுஞ்சோரைத் துரை 

அர ச்சகம் நவளியிட்டுள்ளது. 

❖ மபோக்குவைத்து நெரிசல்  ற்றும்  ோசு ஆகியவற்ரைக் குரைப்பதற்கோகவும், வோகனங்கரளப் பகிர்ந்து 

நகோள்வரத முரைப்படுத்துவதற்கோகவும் இந்த வழிகோட்டுதல்கள் நவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, 

ம ோட்டோர் வோகன மசரவ அளிக்கும் நிறுவனங்கள் தங்கள் நதோழிரை ெடத்துவதற்கு  ோநிை அைசின் 

உரி ம்நபறுவது கட்டோய ோகும். இத்நதோழிலில் இருப்பவர்கரள ஒழுங்குபடுத்துவதற்கோக  த்திய அைசு 

நவளியிட்டுள்ள வழிகோட்டுதல்கரள  ோநிை அைசுகள் பின்பற்ைைோம். 

2. ெடப்போண்டின் (2020) பன்னோட்டு  ணல் கரை விழோ ெரடநபறும் இட ோன சந்திைபோகோ கடற்கரை 

அர ந்துள்ள  ோநிைம் எது? 
அ. குஜராத்  

ஆ. ஒடிசா  

இ. சசன்னன 

ஈ. ககரளா 

❖ ஒடிசோ  ோநிை ோனது 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்.1ஆம் மததி நதோடங்கி அதன் சந்திைபோகோ கடற்கரையில் 

பன்னோட்டு  ணல் கரை விழோரவக் நகோண்டோடவுள்ளது. ஐந்து ெோள் ெரடநபறும் இந்த  ணல் கரை 

விழோவோனது, நகோனோர்க்கில் அர ந்துள்ள சூரியன் மகோவிலின் நகோனோர்க் விழோவுடன் இரணந்து 

ெரடநபறுகிைது. COVID-19 கட்டுப்போடுகள் கோைண ோக, இந்திய  ணற்சிற்பக் கரைஞர்கள்  ட்டும  

 ணல், நவண்கைம் அல்ைது  ைத்ரதப் பயன்படுத்தி தங்கள் கரைரய நவளிப்படுத்துவோர்கள். 

3. ‘தில்லி சமைோ’ என்பது இந்தியோவில் எந்த வரக  க்களோல் ெடத்தப்படும் மபோைோட்டத்தின் நபயைோகும்? 
அ. உழவா்கள்  

ஆ. துூய்னமப் பணியாளா்கள் 

இ. வங்கி ஊழியா்கள் 

ஈ. ஆசிாியா்கள் 
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❖ ெடுவணைசு நிரைமவற்றிய புதிய மவளோண் சீர்திருத்த சட்டங்கரள இைத்துநசய்யக்மகோரி பஞ்சோப், 

ஹரியோனோ  ற்றும் ெோட்டின் பிை பகுதிகரளச் சோர்ந்த உழவர்கள் குழுக்கள், ‘தில்லி சமைோ’ என்ை 

நபயரில் மபோைோட்டங்கரள ெடத்தி வருகின்ைன. வடம ற்கு தில்லியில் உள்ள நிைங்கரி ர தோனத்தில், 

அர தியோன மபோைோட்டங்கரள ெடத்த உழவர்  க்களுக்கு அனு தி வழங்கப்பட்டது. உழவர்கரளப் 

நபோறுத்தவரை, இந்தப் புதிய மவளோண் சட்டங்கள் குரைந்தபட்ச ஆதைவு விரை முரைரய நீக்கும். 

4.எந்த  ோநிை ோனது அதன் சட்ட ன்ை உறுப்பினரும் ஓய்வுற்ை IPS அதிகோரியுமான ைோல்டுமஹோ ோரவ 

அதன்  ோநிை சட்டசரபயிலிருந்து விைக்கியுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. மிகசாரம்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. மத்திய பிரகதசம் 

❖ மிமசோைம்  ோநிை அரசு தனது சட்ட ன்ை உறுப்பினரும் (MLA) ஓய்வுபெற்ை இ கோ ப (IPS) அதிகோரியுமான 

ைோல்டுமஹோ ோரவ சட்ட ன்ைத்திலிருந்து தகுதி நீக்கம் நசய்துள்ளது. முன்னோள் பிைத  அமமச்சர் 

இந்திைோகோந்தியின் போதுகோவலுக்கு அவர் நபோறுப்மபற்றிருந்தோர். இவர், 1988ஆம் ஆண்டில், கட்சித்தாவல் 

தமைச்சட்டத்தின்கீழ்  க்களரவயிலிருந்து தகுதிநீக்கம் நசய்யப்பட்ட முதல் ெோடோளு ன்ை உறுப்பினர் 

ஆவோர். தற்மபோது, ஒரு சுமயட்ரச மவட்போளைோக மதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட மபோதிலும், அவர் தன்ரன ZPM 

கட்சியின் பிைதிநிதியோக அறிவித்த கோைணத்தினோல் அவர் தகுதி நீக்கம் நசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

5. “உணவு  ற்றும் மவளோண்ர யின் நிரை – 2020” என்ை தரைப்பில் அறிக்ரகரய நவளியிடுகிை 

அர ப்பு எது? 
அ. உலக உணவுத் திட்டம் 

ஆ. இந்திய உணவு நிறுவனம் (FCI) 

இ. உலகளாவிய விவகாரங்களுக்கான சிகாககா கவுன்சில் 

ஈ. உணவு மற்றும் கவளாண் அனமப்பு (FAO)  

❖ உணவு  ற்றும் மவளோண்ர  அர ப்போனது (FAO) “உணவு  ற்றும் மவளோண்ர யின் நிரைர  

– 2020” என்ை தரைப்பிைோன அறிக்ரகரய, “மவளோண்ர யில் உள்ள நீர்சோர்ந்த சவோல்கரள 

ச ோளித்தல்” என்ை நபோருளின் அடிப்பரடயில் நவளியிட்டுள்ளது. உைநகங்கும் சு ோர் 1.2 பில்லியன் 

 க்கள் அதிக அளவு நீர்ப்பற்ைோக்குரையில் உள்ளனர் என இவ்வறிக்ரக கூறுகிைது. அதோவது உைகில் 

வோழும் அறுவருள் ஒருவர் கடும் நீர்ப்பற்ைோக்குரைரயமயோ அல்ைது மவளோண் பற்ைோக்குரைரயமயோ 

எதிர்நகோள்கிைோர். அந்த 1.2 பில்லியன்  க்களுள் சு ோர் 50% மபர் நதற்கோசியோவிலும், 460 மில்லியன் 

 க்கள் கிழக்கு  ற்றும் நதன்கிழக்கு ஆசியோவிலும் உள்ளனர். 

6. உைக எய்ட்ஸ் ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படும் மததி எது? 
அ. நவம்பா் 29  ஆ. நவம்பா் 30 

இ. டிசம்பா் 01   ஈ. டிசம்பா் 02 
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❖ உைகின் மிகக்நகோடிய மெோய்களுள் ஒன்று AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) இது HIV 

(Human Immuno–deficiency Virus) எனும் ெச்சுயுரியோல் ஏற்படுகிைது. இது  னித உடலின் இைத்த 

நவள்ரளயணுக்கரள அழிக்கிைது. பின் மெோநயதிர்ப்பு  ண்டைத்ரத தோக்கி, மெோய்க்நகதிைோக உடல் 

மபோைோடமுடியோத நிரைரய உண்டோக்குகிைது. கரடசியில்  ைணத்ரத நிகழ்த்துகிைது. 

❖ இந்த மெோய் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வித ோக ஒவ்மவோர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ் 

ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Ending the HIV/AIDS Epidemic: Resilience and Impact” என்பது 

ெடப்போண்டில் (2020) வரும் இந்த ெோளுக்கோன கருப்நபோருளோகும். 

7.பன்னோட்டு அடிர  முரை ஒழிப்பு ெோள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது? 
அ. டிசம்பா் 01 

ஆ. டிசம்பா் 02  

இ. டிசம்பா் 03 

ஈ. டிசம்பா் 04 

❖ பன்னோட்டு அடிர  முரை ஒழிப்பு ெோள் (International Day for the Abolition of Slavery) ஐெோ நபோது 

அரவயோல் அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்மவோர் ஆண்டும் டிசம்பர்.2 அன்று கரடப்பிடிக்கப்படும் ெோளோகும். இந்த 

ெோள் முதன்முதலில், கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு கரடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

8.இந்தியோவில் மதசிய போல் ெோள் நகோண்டோடப்படுகிை மததி எது? 
அ. நவம்பா் 26  

ஆ. நவம்பா் 28 

இ. நவம்பா் 30 

ஈ.  டிசம்பா் 02 

❖ இந்தியோவின் நவண்ர ப்புைட்சியின் தந்ரதயோன டோக்டர் வர்கீஸ் குரியனின் பிைந்தெோரளக்குறிக்கும் 

வரகயில் ஆண்டுமதோறும் ெவ.26 அன்று மதசிய போல் ெோள் நகோண்டோடப்படுகிைது. போல் உற்பத்தியில் 

உைகளவில் ஐம்பதோவது இடத்திலிருந்த இந்தியோரவ, சிை பத்தோண்டுகளிமைமய மிகப்நபரிய போல் 

உற்பத்தியோளைோக  ோற்றிய உைகின் மிகப்நபரிய போல் வளர்ச்சித்திட்ட ோன ‘Operation Flood’ஐ 

உருவோக்கியவர் டோக்டர் வர்கீஸ் குரியன் ஆவோர். 

9.அண்ர ச்நசய்திகளில் இடம்நபற்ை, நெயண்ட் மீட்டர்-அரை மைடிமயோ நதோரைமெோக்கி அர ந்துள்ள 

 ோநிைம் எது? 
அ. மத்திய பிரகதசம் 

ஆ. குஜராத் 

இ. மகாராஷ்டிரா  

ஈ. கா்நாடகா 
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❖ GMRT (Giant Metre-wave Radio Telescope) என்பது  கோைோஷ்டிைோவின் புமனவில் அர ந்துள்ள ஓர் 

ஆய்வக ோகும். இது TATA அடிப்பரட ஆைோய்ச்சி ர யம்-மதசிய மைடிமயோ வோனியற்பியல் ர யத்தோல் 

இயக்கப்படுகிைது. அந ரிக்கோரவச் சோர்ந்த நதோழில்நுட்ப அர ப்போன இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் எைக்ட்ரிக்கல் 

& எைக்ட்ைோனிக்ஸ் எஞ்சினியர்ஸ் (IEEE) ஆனது இந்த ஆய்வகத்திற்கு, ‘Milestone’ என்ை தகுதிமை 

வழங்கியுள்ளது. சர் C V இைோ ன் & சர் J C மபோஸ் ஆகிமயோரின் ஆய்வகங்களுக்குப் பிைகு இந்தியோவில், 

‘Milestone’ அந்தஸ்ரதப் நபறும் மூன்ைோவது ஆய்வகம் இதுவோகும். 

10. “The Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to a New Normal” 

என்ை அறிக்ரகரய நவளியிட்டுள்ள அர ப்பு எது? 
அ. பன்னாட்டு வா்த்தக னமயம் 

ஆ. உலக வா்த்தக அனமப்பு 

இ. வா்த்தகம் மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டனமப்பு  

ஈ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

❖ வர்த்தகம்  ற்றும் ம ம்போட்டுக்கோன ஐெோ கூட்டர ப்போனது (UNCTAD), ‘வர்த்தகம்  ற்றும் ம ம்போட்டில் 

COVID-19 நதோற்றுமெோயின் தோக்கம்: புதிய இயல்புக்கு  ோறுதல்’ என்ை தரைப்பில் ஓர் அறிக்ரகரய 

நவளியிட்டது. பயன்தைக்கூடிய COVID-19 தடுப்பூசியோனது நபோருளோதோை மசதத்ரதத் தடுக்கோது என்று 

அறிக்ரக கூறுகிைது. நபோருளோதோை பின்னரடவு என்பது நீண்டகோை ோக குறிப்போக ஏரழ  ற்றும் 

மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய ெோடுகளோல் அனுபவிக்கப்படும் என இவ்வறிக்ரக கூறுகிைது. 
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