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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சீ கார்டியன் டிர ான்கள், எந்த நாட்டிலிருந்து செறப்ெட்டன? 
அ. இஸ்ரேல் 

ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

இ. ஐக்கியப் ரபேேசு 

ஈ. பிேரன்ஸ் 

❖ இந்திய கடற்ெமடயானது ஓர் அசைரிக்க ொதுகாப்பு நிறுவனத்திடமிருந்து இரு MQ-9B சீ கார்டியன் 

டிர ான்கமை ஓ ாண்டு குத்தமகக்கு எடுத்துள்ைது. அசைரிக்க நிறுவனைான சென ல் அடாமிகக்ொல் 

தயாரிக்கப்ெட்ட அந்த ஆளில்லா வானூர்திகள், இந்தியப் செருங்கடல் பி ாந்தியத்தில் கண்காணிப்மெ 

ரைம்ெடுத்துவதற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இந்த வானூர்திகள் அமனத்தும் தமிழ்நாட்டின் கடற்ெமட 

வானூர்தி நிமலயைான INS இராஜாளிக்கு வந்தமடந்தன. 

2.ஆண்டுரதாறும் நவம்ெர்.29 அன்று, ஐநா அமவயானது கீழ்க்காணும் எந்த நாடுடன் சதாடர்புமடய 

‘ென்னாட்டு ஒற்றுமை நாமை’ கமடப்பிடிக்கிறது? 
அ. இஸ்ரேல் 

ஆ. பரலஸ்தீனெ்  

இ. துருக்கி 

ஈ. சிரியர 

❖ ‘ொலஸ்தீன ைக்களுடனான ென்னாட்டு ஒற்றுமை நாைானது ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்ெர்.29 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த நாள், 1977ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டது.  இது, 1947ஆம் 

ஆண்டில், ஐநா சொது அமவயால் ொலஸ்தீனத்மத ஓர் அ பு அ சு (அல்லது) யூத அ ொகப் பிரிக்கும் 

தீர்ைானத்மத நிமறரவற்றிய நாமைக்குறிக்கிறது. இஸ்ர ல் ைற்றும் ொலஸ்தீனத்திற்கு இரு-நாடு 

தீர்மவ அமடவதற்காக ஐநா தமலவர் அமைப்பு விடுத்தார். 

3. CPCB ைற்றும் IIT தில்லி ஆகியவற்றின் அண்மைய ஆய்வின்ெடி, இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதி, நாட்டில் 

அதிக ைாசுொடுடன் காணப்ெடுகிறது? 
அ. இந்ரதர-கங்ககச் செமெளி  

ஆ. ரெகலக்கடற்ககேச் செமெளி 

இ. கீகைக்கடற்ககேச் செமெளி 

ஈ. ெட இந்தியர முழுகெயுெ் 

❖ ெமீெத்தில், ைத்திய ைாசு கட்டுப்ொட்டு வாரியமும் IIT தில்லியும் நடத்திய ஆய்வின்ெடி, இந்ரதா-கங்மக 

ெைசவளிகள் PM 2.5 அைவுடன், நாட்டின் மிக ைாசுெட்ட பி ாந்தியைாகத் சதாடர்கின்றன. 2000 ைற்றும் 

2019’க்கு இமடயில், சதற்கு ைற்றும் கிைக்கிந்தியாவின் ைாசு அைவு அதிகரிப்ெதற்கான விகிதம் இந்ரதா-

கங்மக ெைசவளிகமை விட அதிகைாக உள்ைது என்றும் இந்த ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது. 
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❖ நாட்டின் கி ாைப்புறங்களில் காற்று ைாசு நகர்ப்புறங்கமைப் ரொலரவ அதிகரித்துள்ைது என்ெமதயும் 

இந்த அறிக்மக கண்டறிந்துள்ைது. 

4.’Guidelines on physical activity and sedentary behaviour’ என்ற அறிக்கைகை வெளியிட்டுள்ள அகைப்பு 

எது? 
அ. ரநரய்க் கட்டுப்பரடு ெற்றுெ் தடுப்பு கெயெ் 

ஆ. உலக நலெரை்ெு அகெப்பு  

இ. இந்திய ெருத்துெ ஆேரய்ச்சிக் கைகெ் 

ஈ. ஐக்கிய நரடுகள் அகெ 

❖ உலக நலவாழ்வு அமைப்ொனது ’Guidelines on physical activity and sedentary behaviour’ என்ற 

அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ைது. இவ்வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, வா த்திற்கு குமறந்தது 150 முதல் 300 

நிமிடங்கள்வம  மிதைான ைற்றும் தீவி ைான உயிர்ெளிக்கைாரும் பயிற்சிகை அமனத்து செரிரயாரும் 

ரைற்சகாள்ை ெரிந்தும க்கப்ெடுகிறது. நான்கு செரிரயாருள் ஒருவருக்கும், ஐந்து இைம் ெருவத்தினருள் 

நான்கு ரெருக்கும் ரொதுைான உடற்ெயிற்சி ரைற்சகாள்வதில்மல என்ெமத இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

இது, உற்ெத்தித்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க இைப்மெ ஏற்ெடுத்துகிறது. 

5. ென்னாட்டு வானூர்தி ரொக்குவ த்து ெங்கத்தின் கூற்றுப்ெடி, கீழ்க்காணும் எந்த நக ம், வான்வழிப் 

ரொக்குவ த்தால் மிகவதிகைாக இமணக்கப்ெட்டுள்ைது? 
அ. மசன்கன 

ஆ. புது தில்லி 

இ. ஷரங்கரய்  

ஈ. மெல்பர்ன் 

❖ ென்னாட்டு வானூர்தி ரொக்குவ த்து ெங்கத்தின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சீனாவின் ஷாங்காய் 

நக ம் வான்வழிப் ரொக்குவ த்தால் மிகவதிகைாக இமணக்கப்ெட்டுள்ை நக ைாக ைாறியுள்ைது. இதற்கு 

முன், இலண்டன் முதலிடத்திலிருந்தது. IATA’இன் கூற்றுப்ெடி, இலண்டன் தற்ரொதுள்ை COVID-19 

சதாற்றுரநாய்ப்ெ வலால் வான்வழிப் ரொக்குவ த்தில் 67% வீழ்ச்சிமயக் கண்டுள்ைது. ஷாங்காய் 

முதலிடத்மதப் பிடித்தமத அடுத்து, சைாத்தம் 4 சீன நக ங்கள் இப்ெட்டியலில் உள்ைன. 

6.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ஹூரலாங் ஒன்’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டினுமடய 

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்ட முதல் அணுவுமலயாகும்? 
அ. இேஷ்யர 

ஆ. இஸ்ரேல் 

இ. சீனர  

ஈ. மெர்ெனி 
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❖ சீனாவின் முதல் உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்ட அணுவுமலயான, ‘ஹுரலாங் ஒன்’, சீன ரதசிய 

அணுவாற்றல் நிறுவனத்தின்ெடி, அதன் செயல்ொடுகமைத் சதாடங்கியுள்ைது. மூன்றாம் தமலமுமற 

அழுத்தப்ெட்ட நீர் அணுவுமலயானது ரதசிய மின்கட்டமைப்புடன் இமணக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த அணு 

உமலயால், ஆண்டுரதாறும் ெத்து பில்லியன் கிரலாவாட் / ைணிரந  மின்ொ த்மத உற்ெத்தி செய்ய 

முடியும். இதனால் கரியமில வாயு உமிழ்மவ 8.16 மில்லியன் டன் அைவுக்கு குமறக்க முடியும். 

7. சைரியம்-சவப்ஸ்ட ால் நடப்பாண்டின் (2020) சிறந்த சொல்லாக ரதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட சொல் எது? 
அ. Lockdown 

ஆ. Pandemic  

இ. Vaccine 

ஈ. Immunity 

❖ அசைரிக்காமவச் ொர்ந்த சைரியம்-சவப்ஸ்டர் அதன் அக ாதிகளுக்கு செயர்செற்றது. அண்மையில், 

‘Pandemic’ என்ற வ ால்கை அதன் நடப்ொண்டின் (2020) சிறந்த சொல்லாக அறிவித்துள்ைது. ைார்ச்.11 

அன்று உலக நலவாழ்வு அமைப்பு, COVID-19 ெ வமல உலகைாவிய சதாற்றுரநாயாக அறிவித்தகை 

அடுத்து, ‘Pandemic’ என்ற வ ால்குறித்ை ரதடல்கள் செருைைவில் உயர்ந்தன. இச்சொல்லுக்கு இலத்தீன் 

ைற்றும் கிர க்க சைாழிகளில் ரவர்கள் உள்ைன. 

8.நடப்ொண்டில் (2020) ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியில் மிகவதிகைாக ரதடப்ெட்ட சொற்களின்ெடி ‘2020ஆம் 

ஆண்டின் சொல்’ என்று அறிவிக்கப்ெட்ட சொல் எது? 
அ. Lockdown 

ஆ. Quarantine  

இ. Vaccine 

ஈ. Immunity 

❖ நடப்ொண்டில் (2020) ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியில் அதிகம் ரதடப்ெட்ட சொற்களில், ‘Quarantine’ என்ற 

சொல்ைாகும் ஒன்றாகும் என்ெமதக் காட்டிய த வுகளின் அடிப்ெமடயில், ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியானது 

‘Quarantine’ என்ற வ ால்கை, ’2020ஆம் ஆண்டின் சொல்’ என்று அறிவித்துள்ைது. 

9.கடல்ொர் ொதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு சதாடர்ொன நான்காவது இந்தியா - இலங்மக - ைாலத்தீவு முத்த ப்பு 

கூட்டத்மத நடத்திய நாடு எது? 
அ. இந்தியர 

ஆ. இலங்கக  

இ. ெரலத்தீெுகள் 

ஈ. ெப்பரன் 

❖ இந்தியா, இலங்மக ைற்றும் ைாலத்தீவு இமடயிலான கடல்ொர் ொதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு சதாடர்ொன 

நான்காவது முத்த ப்பு கூட்டத்மத இலங்மக நடத்தியது. இது சகாழும்பில் நமடசெற்றது. இந்தியாமவ 
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ரதசிய ொதுகாப்பு ஆரலாெகர் அஜித் ரதாவால் பி திநிதித்துவப்ெடுத்தினார். முன்னதாக, இதுரொன்ற 

கூட்டங்கள் ைாலத்தீவு (2011), இலங்மக (2013) ைற்றும் இந்தியாவில் (2014) நமடசெற்றன. 

10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘சதாழில்நுட்ெ ைந்தநிமல - Technical Recession’, சதாடர்ச்சியாக 

எத்தமன காலாண்டுகளுக்கு சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியின் குறுக்கத்மதக் குறிக்கிறது? 
அ . இேண்டு  

ஆ. நரன்கு 

இ. ஆறு 

ஈ. எட்டு 

❖ இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி (GDP) 2020-21 நிதியாண்டின் இ ண்டாவது காலாண்டில் 

7.5% ஆை சுருங்கியுள்ைது. சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் குறுக்கைானது சதாடர்ச்சியாக இ ண்டாம் 

காலாண்டில் ெதிவு செய்யப்ெட்டுள்ைது. எனரவ இந்தியா, ‘சதாழில்நுட்ெ ைந்தநிமல’யில் நுமைந்ததாக 

கூறப்ெடுகிறது. 2020-21 முதல் காலாண்டில் (ஏப் ல் - ெூன்) சைய்யான சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி 

23.9% ஆக ெதிவுசெய்யப்ெட்டுள்ைது. 
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