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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஓர் அண்மைய அறிக்கையின்படி, ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி
மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைைளுக்ைொை புதிய வரம்பு என்ை?
அ. ரூ. 1000
ஆ. ரூ. 2000
இ. ரூ. 3000
ஈ. ரூ. 5000 
❖ ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைக்ைொை வரம்கப 2021
ஜைவரி.1 முதல் 2,000 ரூபொயிலிருந்து 5,000 ஆை உயர்த்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு, ரிசர்வ் வங்கியின் வளர்ச்சி ேற்றும் ஒழுங்குமுகற தைொள்கைைள் குறித்த அறிக்கையின்
ஒரு பகுதியொகும். அட்கைைள் ேற்றும் UPI ஆகியவற்கறப் பயன்படுத்தி ததொைர்ச்சியொை பரிவர்த்தகை
மேற்தைொள்வதற்ைொை வரம்பும் `5000 ஆை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

2.உறவுைகள

வலுப்படுத்துவதற்ைொை, இந்தியொவுைன் ‘நட்பு சங்ைம்’ என்றதவொன்கற நிறுவவுள்ளதொை

அறிவித்துள்ள நொடு எது?
அ. சவுதி அரேபியா
ஆ. ஓமான் 
இ. பிரேசில்
ஈ. ஐக்கியப் ரபேேசு
❖ அண்மையில் தேய்நிைரொை நகைதபற்ற இந்தியொ-ஓேொன் உகரயொைலின்மபொது, ‘ஓேொன்-இந்தியொ நட்பு
சங்ைத்கத’ நிறுவவுள்ளதொை ஓேொன் அறிவித்தது. மேற்ைத்திய ஆசியொவில் தவளியுறவு அகேச்சைத்தின்
தகலகேயில் இதுமபொன்றததொரு முயற்சி மேற்தைொள்வது இது முதன்முகறயொகும். 2019 டிசம்பரில்,
தவளியுறவு அகேச்சர் தஜய்சங்ைர், ஓேொன் நொட்டிற்கு தசன்றிருந்தமபொது, இந்தியொவும் ஓேொனும் ைைல்
மபொக்குவரத்து குறித்த ஒப்பந்தத்தில் கைதயழுத்திட்ைை.

3.மபொகத ேருந்துகள் ததொைர்பொை ஐநொ ஆகையத்தின் தகலகேயைம் அகேந்துள்ள இைம் எது?
அ. வியன்னா 
ஆ. ஜெனிவா
இ. ரோம்
ஈ. வாஷிங்க்டன் D C
❖ ஆஸ்திரியொவின் வியன்ைொகவ தகலகேயிைேொைக் தைொண்ை மபொகத ேருந்துைள் ததொைர்பொை ஐநொ
ஆகையம் என்பது ஐநொ தபொருளொதொர ேற்றும் சமூை ைவுன்சிலின் (ECOSOC) ஆகையங்ைளுள்
ஒன்றொகும்.
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❖ அண்கேயில், அவ்வொகையத்தின் ேறுகூட்ைப்பட்ை அேர்வின்மபொது, 53 உறுப்புநொடுைள், 1966ஆம்
ஆண்டின் மபொகதப்தபொருள் மீதொை ஒற்கற தீர்ேொைத்தின் அட்ைவகை IV’இலிருந்து ைஞ்சொகவ நீக்ை
வொக்ைளித்தை. அத்தீர்ேொைத்தில் அது தைொடிய ேற்றும் மபொகத ேருந்து எைப்பட்டியலிைப்பட்டிருந்தது.
இந்தியொ உட்பை 27 உறுப்புநொடுைள் வொக்ைளித்தை.

4. DCOAS

(உத்தி) என்பது கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்பகையில் உருவொக்ைப்பைவுள்ள புதிய

பதவியொகும்?
அ. இந்திய இோணுவம் 
ஆ. இந்தியக் கடற்படட
இ. இந்திய வான்படட
ஈ. இந்தியக் கடரலாேக் காவல்படட
❖ இரொணுவத்தில் ைட்ைகேப்பு சீர்திருத்தங்ைகளக் தைொண்டுவருவதற்ைொை நடுவைரசு இரொணுவப்
பணியொளர்ைளின் துகைத்தகலவர் அல்லது DCOAS (உத்தி) என்ற புதிய பதவிகய அறிவித்துள்ளது.
இந்தப்பதவிகய உருவொக்குவதற்ைொை திட்ைம் இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் ததொைங்ைப்பட்ைது.
இரொணுவ நைவடிக்கைைளுக்ைொை தகலகே இயக்குநர் (DGMO) ேற்றும் இரொணுவ புலைொய்வுக்கான
தகலகே இயக்குநர் (DGMI) ஆகிமயொரின் பணிைகள DCOAS மேற்பொர்கவயிட்டு, துகை தகலகே
இரொணுவ தகலவருக்கு அறிக்கையளிப்பொர்.

5. கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ேொநிலத்தில் குறியிைப்பட்ை வரகுக்மைொழிைள், அண்கேயில் ததலுங்ைொைொ
ேொநிலத்துக்கு பறந்துதசன்றை?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. குெோத் 
இ. ஆந்திேப் பிேரதசம்
ஈ. ஒடிசா
❖ குஜரொத் ேொநில வைத்துகறயொல் குறியிைப்பட்ை இரண்டு வரகுக்மைொழிைளுள் ஒன்று ததலுங்ைொைொ
ேொநிலத்திற்கு பறந்து தசன்றுள்ளது. பொவ்நைரில் உள்ள மவளொவதரில் அகேந்துள்ள தவளிேொன் மதசிய
பூங்ைொவில் அந்த வரகுக்மைொழி குறியிைப்பட்டிருந்தது. வரகுக்மைொழிைள் தங்ைளது இைப்தபருக்ை ைொலத்
-திற்குப் பிறகு இந்தியொவின் மேற்குப்பகுதியிலிருந்து தீபைற்ப இந்திய நிலப்பரப்புக்கு குடிதபயர்கின்றை
என்பகத இது உறுதிப்படுத்துகிறது.

6. மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைம் அகேந்துள்ள இடம் எது?
அ. மும்டப
ஆ. டநனிடால்
இ. ஜசன்டன
ஈ. புரன 
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❖ மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைேொைது (NIN) புமை நைரில் அகேந்துள்ளது. NIN’இன் தற்மபொகதய
ைட்ைைம், “பொபு பவன்” எை அகைக்ைப்படுகிறது. ைொந்திஜி இங்கு தங்கியிருந்தமபொது பல்மவறு இயற்கை
ேருத்துவ பரிமசொதகைைகள மேற்தைொண்ைொர். மேலும் பல்மவறு மதசிய ேற்றும் பன்ைொட்டு நிைழ்வுை
-ளுக்கும் ஏற்பொடு தசய்தொர். AYUSH அகேச்சைம், புமைவின் மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைத்தின்
வரவிருக்கும் புதிய வளொைத்திற்கு, “நிசர்க் கிரொம்” என்று தபயரிை பரிந்துகரத்துள்ளது.

7.பிரைொஷ் சிங் பொதல் என்பவர் கீழ்க்ைொணும் எந்த ேொநிலத்தின் முன்ைொள் முதலகேச்சரொை இருந்தொர்?
அ. ஹாியானா
ஆ. பஞ்சாப் 
இ. உத்தேகண
் ட்
ஈ. ஹிமாச்சல பிேரதசம்
❖ பஞ்சொபின் முன்ைொள் முதலகேச்சரும், ஷிமரொேணி அைொலிதளம் ைட்சியின் தகலவருேொை பிரைொஷ்
சிங் பொதல், ‘பத்ே விபூஷன்’ விருகத அரசுக்கு திருப்பியளித்துள்ளொர். நடுவைரசு தைொண்டுவந்த
மவளொண் சீர்திருத்தங்ைளுக்கு எதிரொை தைது எதிர்ப்கபக்ைொட்டுவதற்ைொை அவர் இந்த விருகத
திருப்பியளித்துள்ளொர். ைைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு இம்ேதிப்புமிக்ை விருது வைங்ைப்பட்ைது.

8.இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுகேயத்தின் ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கீழ்க்ைொணும் எந்த வகை அணில்
அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது?
அ. ஜபாிய மலாயன் அணில் 
ஆ. பறக்கும் அணில்
இ. இந்திய மடல அணில்
ஈ. பசும் புதா் அணில்
❖ ேத்திய சுற்றுச்சூைல், வைம் ேற்றும் ைொலநிகல ேொற்ற அகேச்சைத்தின்கீழ், இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு
கேயம் மேற்தைொண்ை இத்தகைய முதலொம் ஆய்வில், தபரிய ேலொயன் அணில்ைள் அழிவின் விளிம்பில்
உள்ளை. 2050ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவில் தபரிய ேலொயன் அணில்ைளின் எண்ணிக்கை 90 சதவீத
அளவுக்கு குகறயக்கூடும் எை அது ைணித்துள்ளது. அரசொங்ைத்தொல் நைவடிக்கை எடுக்ைப்பைொவிட்ைொல்,
இவ்வகை இைங்ைள் இந்தியொவிலிருந்து முற்றிலுேொை அழிந்துமபொைக்கூடும்.

9. நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலக ைண் நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity 
ஆ. Life of Soil
இ. Soil and Nature
ஈ. Conserve Soil to Conserve World
❖ நலேொை ேண்ணின் முக்கியத்துவம் ேற்றும் ேண் வளங்ைளின் நிகலயொை மேலொண்கே குறித்த
விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவதற்ைொை ஒவ்மவொர் ஆண்டும் டிசம்பர்.5 அன்று உலைம் முழுவதும் உலை
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ேண் நொளொை தைொண்ைொைப்படுகிறது. உைவு ேற்றும் மவளொண்கே அகேப்பின் திட்ைத்தின்படி, “Keep
soil alive, protect soil biodiversity” என்பது நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலை ேண் நொளுக்ைொை ைருப்
தபொருளொகும். பன்ைொட்டு ேண் அறிவியல் சங்ைம், இந்நொகளக்தைொண்ைொை 2002’இல் பரிந்துகரத்தது.

10. NITI ஆமயொக்கின் முன்னனற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை, 2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில்
முதலிைத்கதப் பிடித்த ேொமித் ேொவட்ைம் அகேந்துள்ள ேொநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. சிக்கிம்
இ. மிரசாேம் 
ஈ. மத்திய பிேரதசம்
❖ மிமசொரம் ேொநிலத்தின் ேொமித் ேொவட்ைம், NITI ஆமயொக்கின் முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை,
2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில் முதலிைத்கதப் பிடித்தது. பீைொர் ேொநிலத்தின் பொங்ைொ ேற்றும்
ஒடிசொ ேொநிலத்தின் ததங்ைைல் ஆகியை முகறமய இரண்ைொவது ேற்றும் மூன்றொவது இைங்ைகளப்
தபற்றுள்ளை. ஆறு வளர்ச்சிக்கூறுைளில் 112’க்கும் மேற்பட்ை முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைள் மேற்
-தைொண்ை முன்மைற்றத்கத NITI ஆமயொக் ேதிப்பிட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. நடப்பாண்டில்

(2020) ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் கீழ்க்காணும் எந்தத் தததியில் முதன்முவையாக

‘பன்னாட்டு ைங்கிகள் நாள்’ ககாண்டாடப்பட்டது?
அ. டிசம்பர் 2
ஆ. டிசம்பர் 4 
இ. டிசம்பர் 6
ஈ. டிசம்பர் 8
❖ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் கபாதுச்சவப டிச.4ஆம் தததிவய பன்னாட்டு
ைங்கிகளின் நாளாக அறிவித்தது. அது, நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முவையாக ககாண்டாடப்பட்டது.
நீடித்த ைளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பதில் பன்முக ைளர்ச்சி ைங்கிகள் மற்றும் சர்ைததச ைளர்ச்சி ைங்கிகளின்
முக்கியத்துைத்வத அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது. ைாழ்க்வகத்தரத்வத
தமம்படுத்துைதில் ைங்கி அவமப்புகளின் பங்வகயும் இந்த நாள் அங்கீகரிக்கிைது.

2.இந்தியாவின் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட்
உடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ள துளிர் நிறுைனம் எது?
அ. பிக்சசல் 
ஆ. சபல்லரட்ரிக்ஸ
் ஸ
் பபஸ
்
இ. அக்னிகுல்
ஈ. செஸ
் டர ஸ
் பபஸ
்
❖ நாட்டின் முதல் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக விண்கைளித் துவையில்
முன்னணியில் இருக்கும் துளிர் நிறுைனமான பிக்கசல், நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட் உடன் ஒப்பந்தம்
கசய்துள்ளது. இந்தச் கசயற்வகக்தகாவள எதிர்ைரும் 2021ஆம் ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் ISRO, PSLV
ஏவுகைத்தின் மூைமாக கசலுத்தப்படவுள்ளது. முன்னதாக, விண்கைளித்துவையின்கீழ் ‘IN-SPACe’
எனப்படும் ஒழுங்குமுவை அவமப்பு, இந்தியாவில் விண்கைளிசார் நடைடிக்வககவள தமற்ககாள்ள
ஏதுைாக தனியார் நிறுைனங்களுக்கு உதவும் ைவகயில் நிறுைப்பட்டது.

3. இவணயைழி விவளயாட்டுகள் மற்றும் பந்தயம் குறித்து தனியார் கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சி
அவைைரிவசகளுக்கு ஆதைாசவன ைழிகாட்டுதல்கவள கைளியிட்டுள்ள அவமச்சகம் எது?
அ. ெிளையரட்டு மற்றும் இளைபயரர் ெிெகரரங்கை் அளமச்சகம்
ஆ. உை்துளற அளமச்சகம்
இ. தகெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம் 
ஈ. தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
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❖ தவடகசய்யப்பட்ட நடைடிக்வககவள ஊக்குவிக்கும் எந்த விளம்பரங்களும் ஒளிபரப்பப்படுைதில்வை
என்பவத உறுதிப்படுத்துைதற்காக மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அவமச்சகம் அவனத்து தனியார்
கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சிகளுக்கும் அண்வமயில் ஓர் ஆதைாசவனவய கைளியிட்டுள்ளது.
❖ இவணயைழி விவளயாட்டுகள், பந்தயங்கள் மற்றும் கற்பவன விவளயாட்டு குறித்த விளம்பரங்கள்
தைைானவை என்றும் அவை அவமச்சகத்தின் விளம்பர கநறிமுவைக்கு முரணானவை என்றும் அந்த
ஆதைாசவன குறிப்பிடுகிைது.

4.ைக்ஃப் ைாரியங்களும் ைக்ஃப் கவுன்சிலும் எந்த அவமச்சகத்தின்கீழ் நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன?
அ. சபண
் கை் மற்றும் குழந்ளதகை் பமம்பரட்டு அளமச்சகம்
ஆ. வெளியுறெு அமைச்சகை்
இ. சிறுபான்மையினா் நலத்துமற அமைச்சகை் 
ஈ. உை்துளற அளமச்சகம்
❖ ைக்ஃப் ைாரியங்கள் மற்றும் ைக்ஃப் கவுன்சில் ஆகியன சிறுபான்வம நைத்துவை அவமச்சகத்தின்கீழ்
நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன. ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ைடாக் யூனியன் பிரததசங்களில் விவரவில் ைக்ஃப்
ைாரியங்கள் அவமக்கப்படும் என்று மத்திய ைக்ஃப் கவுன்சில் முடிவுகசய்துள்ளது. இந்தியாவின் J & K
மற்றும் தை-கார்கில் பகுதிகளில் ைக்ஃப் ைாரியங்கள் நிறுைப்படுைது இதுதை முதல்முவையாகும்.

5. 2020ஆம்

ஆண்டு நிைைரப்படி, இந்தியாவின் எந்த உயர்நீதிமன்ைத்தில் அதிக கபண் நீதிபதிகள்

உள்ளனர்?
அ. சமட்ரரஸ
் 
ஆ. பரம்பப
இ. அகமதரபரத்
ஈ. திருெனந்தபுரம்
❖ இந்திய உயர்நீதிமன்ைங்களிதைதய தமிழ்நாட்டின் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தில்தான் அதிக கபண்
நீதிபதிகள் உள்ளனர். அண்வமயில் பதவிதயற்ை கூடுதல் 13 நீதிபதிகளுள் நால்ைர் கபண்களாைர்.
தற்தபாவதய நிைைரப்படி, கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் கமாத்த கபண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்வக
பதிமூன்ைாக உள்ளது. நீதியரசர் AP சாஹி அவர்கள் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் தற்தபாவதய
தவைவம நீதிபதியாக உள்ளார்.

6. முதன்முதைாக விண்கைளியில் முள்ளங்கியய ைளர்த்து அறுைவட கசய்துள்ள அவமப்பு எது?
அ. ISRO
ஆ. NASA 
இ. ஐபரரப்பிய ெிண
் செைி முகளம
ஈ. இரஷ்ய ெிண
் செைி முகளம
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❖ NASA விண்கைளி வீரர் தகட் ரூபின்ஸ் பன்னாட்டு விண்கைளி நிவையத்தில் முதன்முவையாக
முள்ளங்கிவய அறுைவட கசய்துள்ளார். இது, NASA’இன் Plant Habitat-02 (PH-02) என்ற தகாள்
பரிதசாதவனயின் ஒருபகுதியாகும்.
❖ இந்தப் பரிதசாதவன நுண்ணீர்ப்பு நிவைகளில் தாைர ைளர்ச்சிவயப் புரிந்துககாள்ைவத தநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது. 27 நாட்களில் முள்ளங்கிப்பயிர் அறுைவட கசய்யப்பட்டுள்ளது.

7.இந்திய அதிகாரமளித்தல் நிதியத்யத (India Empowerment Fund) கதாடங்கவுள்ள அவமப்பு எது?
அ. NABARD
ஆ. RBI
இ. IIT முன்னாள் ைாணொ்கள் பபரமெ 
ஈ. சபரறியரைர்கை் நிறுெனம்
❖ இந்திய ஆராய்ச்சி அவமப்பில் `50,000 தகாடிவய முதலீடு கசய்ைதற்காக IIT முன்னாள் மாணைர்கள்
தபரவையால் இந்தியா அதிகாரமளித்தல் நிதியம் கதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த நிதியானது பத்தாண்டு
காைப்பகுதியில் முதலீடு கசய்யப்படும். இந்த நிதி, IIT ஏஞ்சல் நிதியமாக இயக்கப்படும் மற்றும் ஏஞ்சல்
முதலீட்டாளர் நிதியங்களின்கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.

8.பிரதமரால்

கதாடங்கி யவக்கப்படவுள்ள, “சிக்கந்திரா முதல் தாஜ் ைாயில்” ைவரயிைான ைழித்தடம்

என்பது கீழ்க்காணும் எந்த கமட்தரா இரயில் தசவையின் ஒருபகுதியாகும்?
அ. தில்லி சமட்பரர
ஆ. வநாய்டா வைட்பரா
இ. மீ ரட் சமட்பரர
ஈ. ஆக்ரர சமட்பரர 
❖ ஆக்ரா கமட்தராவின் முதற்கட்ட கட்டுமானத்வத இந்திய அரசு கதாடங்கிவைக்கவுள்ளது. இந்த கமட்தரா
இரயில் தசவையின் முதற்கட்டம் சிக்கந்திராவை தாஜ் ைாயிதைாடு இவணக்கும். இதன் முதற்கட்ட
கட்டுமானத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட திட்ட கசைவு `8379 தகாடியாகும். இந்தத் திட்டம் கமாத்தம் ஆறு
கமட்தரா இரயில் நிவையங்கவளக் ககாண்டிருக்கும்.

9.இந்திய கமாவபல் மாநாட்டின் அவமப்பாளராக உள்ள மத்திய அவமச்சகம் எது?
அ. கல்ெி அளமச்சகம்
ஆ. அறிெியல் மற்றும் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
இ. மின்னணு மற்றும் தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
ஈ. தகெல் சதரடர்பு அளமச்சகம் 
❖ இந்திய கமாவபல் மாநாட்வட கதாவைத்கதாடர்புத்துவை, தகைல் கதாடர்பு அவமச்சகம் மற்றும் இந்திய
கசல்லுைார் ஆப்பதரட்டர்கள் சங்கம் ஆகியைற்ைால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பிரதமர்
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தமாடி கதாடக்கவுவரவய நிகழ்த்தினார். இந்த நிகழ்வு, டிசம்பர்.8-10 ைவர கமய்நிகராக நடத்தப்பட்டது.
“Inclusive Innovation - Smart, Secure, Sustainable” என்பது இந்த மாநாட்டுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

10. UNESCO’இன் உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பி ததர் அவமந்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. கர்நரடகர 
இ. பகரைம்
ஈ. ஆந்திர பிரபதசம்
❖ UNESCO உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பியின் விஜய விட்டைா தகாவிலுக்கு முன்னால் அவமந்துள்ள
புகழ்கபற்ை கல் ததர், இந்திய கதால்லியல் ஆய்வுவமயத்தால் (ASI) ஒரு பாதுகாப்பு ைவளயம் ககாண்டு
மூடப்பட்டுள்ளது. இத்ததர், இந்தியாவில் அவமந்துள்ள மூன்று பிரபைமான கல் ததர்களுள் ஒன்ைாகும்.
தமிழ்நாட்டின் மாமல்ைபுரத்தில் அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும், ஒடிசா மாநிைத்தின் ககானார்க்கில்
அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும் பிை இரு ததர்களாகும். ஹம்பி ததர், கபா ஆ 14 முதல் 17ஆம் நூற்ைாண்டு
ைவர ஆட்சி கசய்த விஜயநகர ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டதாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.உலக

பாரம்பரியம் குறித்த IUCN’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் கீழ்க்காணும்

எந்தப்பகுதி மிகுந்த கவமலக்குரியதாக உள்ளது?
அ. சுந்தரவனக்காடுகள்
ஆ. இந்திய கங்ககச் சமவவளி
இ. மமற்குத்வதாடா்ச்சி மகைகள் 
ஈ. வடகிழக்கு மகைகள்
❖ இயற்மக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியைானது (IUCN) ‘IUCN உலக பாரம்பரிய கண்ண
3’ஐ வவளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கண்ண

ாட்டம்

ாட்டம், உலகின் 252 இயற்மக உலக பாரம்பரிய தளங்களின்

பாதுகாப்பு முயற்சிகள் சரியான பாமதயில் வசல்கின்றனவா என்பமதக் கண்டறிவதற்காக, 2014-2017
ஆண்டுகளின் தரமவப்பயன்படுத்தியுள்ளது. ணைற்குத்வதாடர்ச்சிைமலயின் பாதுகாப்புக் கண்ண

ாட்டம்

மிகுந்த கவமலயளிப்பதாக இந்த அறிக்மக வவளிப்படுத்தியுள்ளது.

2. ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப (ATAGS) உருவாக்கியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. BHEL
ஆ. DRDO 
இ. OFB
ஈ. ISRO
❖ இராணுவ ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பானது ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப
(Advanced Towed Artillery Gun System) உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடன் இம

ந்து

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இப்பீரங்கிகள், தற்ணபாது ைகாராட்டிராவில் பரிணசாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
DRDO’இன் கூற்றுப்படி, 18-24 ைாதங்களுக்குள் இதுணபான்ற இருநூறு துப்பாக்கிகள் இராணுவத்திற்கு
வழங்கப்படவுள்ளன.

3.

Gaofen-14 என்னும் புவி கண்காணிப்பு வசயற்மகக்ணகாமள கீழ்க்காணும் எந்த ஏவுகலத்மதப்

பயன்படுத்தி சீனா விண்ணில் ஏவியது?
அ. PSLV C51
ஆ. GSLV Mark 3
இ. Long March 3B 
ஈ. Fat Boy 1A
❖ சீன விண்வவளி முகமையானது அண்மையில் காவபன்-14 என்ற வபயரில் ஆப்டிகல் ஸ்டீரிணயா
ணைப்பிங் எர்த் அப்சர்ணவஷன் வசயற்மகக்ணகாமள ஏவியது. லாங் ைார்ச்-3B ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி
அந்தச் வசயற்மகக்ணகாள் அதன் சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்பட்டது. இந்தச் வசயற்மகக்ணகாளால்,
உலவகங்கிலும் உள்ள தமர வபாருட்கமள உயர் வதளிவுத்திறனுடன் படங்கமள எடுக்க முடியும்.
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4. நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முறையாக ‘புலம்பபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழா’மவ ஏற்பாடு வசய்துள்ள
ைாநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. மேகாலயா
இ. சிக்கிே்
ஈ. பீகாா் 
❖ பீகார் ைாநிலைானது இவ்வாண்டில் முதன்முமறயாக புலம்வபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழாமவ ஏற்பாடு
வசய்யவுள்ளது. மூன்று நாள் நீடிக்கும் இத்திருவிழா, வபாதுைக்களிமடணய புலம்வபயர்ந்த பறமவகள்
குறித்த விழிப்பு

ர்மவ அதிகரிப்பமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்த விழாமவ பாகல்பூர் வனப்

பிரிவு, பம்பாய் இயற்மக வரலாற்றுச்சங்கம் ைற்றும் பீகார் ைந்தர் இயற்மக சங்கம் இம

ந்து நடத்தும்.

5. கீழ்க்காணும் எந்தத் ணதசியத்தமலவரின் ைமறவுக்கு இரங்கல் வதரிவிப்பதற்காக, ‘ைகாபரிநிர்வா

ா

திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ. மகாத்மா காந்தி
ஆ. B R அம்மபத்கா் 
இ. ஜவகா்ைாை் மநரு
ஈ. சா்தாா் வை்ைபாய் பமடை்
❖ ஒவ்ணவார் ஆண்டும் டிச.6 அன்று டாக்டர் B R அம்ணபத்கரின் நிமனவு நாள் ‘ைகாபரிநிர்வா

ா திவாஸ்’

என அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவர், 1956ஆம் ஆண்டு இந்தத் ணததியில் ைமறந்தார். நடப்பாண்டு (2020)
64ஆவது நிமனவு நாமளக் குறிக்கிறது. ைர
வபாருள்படும், ‘பரிநிர்வா

த்திற்குப் பிறகு விடுதமல அல்லது விடுவிப்பு எனப்

ா’ என்பது வபளத்த ைதத்தின் முக்கியைான வகாள்மககளுள் ஒன்றாகும்.

6. உலக வபாருளாதார ைன்றத்தின் 2021ஆம் ஆண்டு கூட்டத்திற்கான வதாகுப்பாளராக ணதர்ந்வதடுக்கப்ப
-ட்டுள்ள நாடு எது?
அ. மமைசியா
ஆ. சிங்கப்பூா் 
இ. இந்தியா
ஈ. ஐக்கிய அரபு அேீ ரகே்
❖ உலக வபாருளாதார ைன்றம் தனது வழமையான இடைான சுவிச்சர்லாந்தின் தாணவாசுக்கு பதிலாக
சிங்கப்பூரில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டத்மத நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து
நாட்டில் வகாணரானா மவரஸ் வதாற்று அதிகரித்து வருவதால், நிகழ்விடம் ைாற்றப்பட்டுள்ளது. 2022ஆம்
ஆண்டின் வருடாந்திர கூட்டம், மீண்டும் சுவிச்சர்லாந்திணலணய நடத்தப்படும்.
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7. 8848.86 மீட்டமர எந்தப் புகழ்வபற்ற சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரைாக ணநபாளம் அறிவித்துள்ளது?
அ. எவவரஸ
் ட் சிகரம் 
ஆ. கஞ்சஞ்சங்கா சிகரம்
இ. மக்காலு சிகரம்
ஈ. K2 சிகரே்
❖ உலகின் மிகவுயர்ந்த சிகரைான எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்மத ணநபாளம் மீண்டும் அளந்துள்ளது.
சீனாவுடன் ணசர்ந்து உச்சத்தின் எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரத்மத 8,848.86 மீட்டர் என
அது அறிவித்தது. இவ்வுயரம், 1954ஆம் ஆண்டில் இந்திய நில அளமவத்துமற ணைற்வகாண்ட முந்மதய
அளவீட்மடவிட கிட்டத்தட்ட .86 வசமீ அதிகைாகும். இப்புதிய உயரம் சீனாவின் அண்மைய அளவீட்மட
விட 4 மீ அதிகைாகும். ணநபாளம்-சீனா எல்மலயானது இந்தச் சிகரத்தின் வழியாக வசல்கிறது.

8.2020

டிசம்பர் ைாத பிட்ச் ைதிப்பீடுகளின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வைாத்த உள்நாட்டு

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி என்னவாக இருக்கும்?
அ. -4.4
ஆ. -6.4
இ. -9.4 
ஈ. -11.4
❖ ஃபிட்ச் ைதிப்பீடுகள் அதன் உலகளாவிய வபாருளாதார பார்மவயில், நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின்
வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கணிப்மப -9.4 சதவீதைாக உயர்த்தியுள்ளது. முன்னதாக, நடப்பு
2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய வபாருளாதாரம் 10.5% ஆக சுருங்கும் என்று பிட்ச் ைதிப்பிட்டிருந்தது.
தற்ணபாது, வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் தடுப்பூசிகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கண்ண

ாட்டம் பிரகாசைாக

இருப்பதாக அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.

9. ஐநா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ. நியூயாா்க் 
ஆ. வஜனீ வா
இ. பாாிஸ
்
ஈ. வபய்ஜிங்
❖ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளில் உலகின் முயற்சிகமள அணிதிரட்டுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த
வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பு வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தமலமையகம் நியூயார்க்கில்
உள்ளது. UN SDSN ைற்றும் ஐணராப்பிய சுற்றுச்சூழல் வகாள்மக நிறுவனம் ஆகியறை இறைந்து
ஐணராப்பிய நீடித்த வளர்ச்சி அறிக்மக-2020’ஐ வவளியிட்டன. இது ஐணராப்பிய ஒன்றியம் அதன் உறுப்பு
நாடுகள் ைற்றும் பிற ஐணராப்பிய நாடுகளின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள ணநாக்கிய முன்ணனற்றத்மத
வதரிவிக்கிறது.
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10.ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & சவுதி அணரபியாவுக்கு விஜயம் வசய்யும் முதல் இந்திய இராணுவத் தமலவர்
யார்?
அ. M M நரவமே 
ஆ. பிபின் இராவத்
இ. V K சிங்
ஈ. அஜித் மதாவாை்
❖ இந்தியாவின் இராணுவத் தளபதி (COAS) ைணனாஜ் முகுந்த் நரவணன ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) &
சவுதி அணரபியா ஆகிய நாடுகளுக்கு ‘வரலாற்று’ச்சிைப்புைாய்ந்த 6 நாள் பய

த்மத ணைற்வகாண்டுள்

-ளார். இரு வமளகுடா நாடுகளுக்கும் இந்திய இராணுவத்தமலவர் ஒருவர் பய

ம் ணைற்வகாள்வது

இதுணவ முதல் முமறயாகும். இந்த விஜயம், இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான உத்தி ைற்றும் பாதுகாப்பு
ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. சவுதி அணரபியா, இந்தியாவின்
நான்காவது வபரிய வர்த்தக பங்காளராகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “Go for Zero” என்ற சகொள்மகயுடன் ச

ொடர்புமடய நொடு எது?

அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. நியூசிலாந்து
இ. ஆஸ
் திபரலியா 
ஈ. ஜொ்மனி
❖ “சுழியத்திற்கு செல்” என்ெது அரெொங்கத்திற்கு ஆல ொெமை வழங்கும் இ ொெ லநொக்கற்ற சிந் மைக்
குழுவொை கிரட்டன் நிறுவைம் சவளியிட்ட ஒரு சகொள்மக முன்சைொழிவு ஆகும். சகொள்மகயின் ஒரு
ெகுதியொக, ஆஸ்திலரலிய அரசு ெல்லவறு நடவடிக்மககமை அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இறுதியொக சுழிய
புதிய COVID-19 பாதிப்புகமை எட்டுவல இ ன் லநொக்கைொகும். இ ன் விமைவொக, COVID-19 த ாற்று
ந ாயானது உள்ளூர் அைவில் ெரவொைல் மூன்று வொரங்களுக்கு லைல் கடந்துள்ைது.

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘வொழ்வுக்கம

’ முமறயுடன் ச ொடர்புமடய ைொநி ம் எது?

அ. ஒடிசா
ஆ. குெராத்
இ. இராெஸ
் தான் 
ஈ. பஞ்சாப்
❖ இரொஜஸ் ொன் ைொநி

சுற்று ொத்துமறயொைது UNESCO’உடன் கூட்டிமைந்து, ‘வொழ்வுக்கம ’ என்ற

முமறமய பின்ெற்றி ஒரு திட்டத்ம செயல்ெடுத்தியுள்ைது. சஜய்ெொல்ைர், லஜொத்பூர், பிகொலைர் ைற்றும்
ெொர்ைர் ைொவட்டங்களில் சுைொர் ெத்து க ொச்ெொர சுற்று ொ மையங்கள் உருவொக்கப்ெடுகின்றை. லைமடக்
கம ஞர்கள் ைற்றும் மகவிமைக் கம ஞர்கமை கம

ைற்றும் க ொச்ெொரத்தின் அபிைொனிகளுடன்

இமைப்ெல இந் த் திட்டத்தின் லநொக்கைொகும்.

3.கொற்றிலிருந்து நீமர அறுவமட செய்வ

ற்கொை ச ொழில்நுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ை நிறுவைம் எது?

அ. IIT மெட்ராஸ
்
ஆ. IIT மெளொத்தி 
இ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி
ஈ. NIT வாரங்ெல்
❖ சகைகொத்தியின் இந்திய ச ொழில்நுட்ெக் கழகத்தின் ஆரொய்ச்சியொைர்கள் கொற்றிலிருந்து

ண்ணீமரப்

பிரித்ச டுக்கும் புதிய ச ொழினுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ை ொகக் கூறியுள்ைைர். ‘மைட்லரொலெொபிசிட்டி’
என்ற அறிவியல் முமறமயப்ெயன்ெடுத்தி அவர்கள் அப்புதிய ச ொழினுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ைைர்.
வழுக்கும் திரவம்-உட்செலுத் ப்ெட்ட நுண்ணிய லைற்ெரப்புகள் (அ) SLIPS என்ற செொருள் லவதியியல்
முமறயில் வடிவமைக்கப்ெட்டு இந் த் ச ொழினுட்ெத்திற்கு ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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விண்சவளி நிறுவைம் /

அமைப்பின் ஏவுக ைொகும்?
அ. புளூ மூன்
ஆ. ஸ
் பபஸ
் எெ்ஸ
் 
இ. NASA
ஈ. ISRO
❖ ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ என்ெது எ ன் ைஸ்கிற்கு செொந் ைொை னியொர் விண்சவளி நிறுவைைொை ‘Space X’இன்
எதிர்கொ

திட்டத்துக்குரிய விண்சவளி ஓடைொகும். இது செவ்வொய் லகொளுக்கு ைக்கமை சகொண்டு

செல்வ ற்கொக வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ைது. அண்மையில் நடத் ப்ெட்ட ‘ஸ்டொர்ஷிப்’பின் மு ல் லெொ மை
ொனியங்கி எந்திரத்தின் லகொைொறு கொரைைொக கமடசி விைொடியில் நிறுத் ப்ெட்டது. இ ற்கு முன்ைர்
இந்நிறுவைம், ஐந்து ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ விண்சவளி ஓடங்கமை லெொதித்துள்ைது.

5. ‘ஒருங்கிமைந்

ைருத்துவத்துமற’யய ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும் கீழ்க்கொணும் எந்நிறுவைமும்

இமைந்து அமைக்கவுள்ைை?
அ. NITI ஆபயாக்
ஆ. AIIMS 
இ. IIT பாெ்பப
ஈ. பதசிய சித்தா நிறுவனம்
❖ ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும், AIIMS ைருத்துவைமையும் இமைந்து, AIIMS ைருத்துவைமையில்
‘ஒருங்கிமைந் ைருத்துவத்துமற’மய ஏற்ெடுத் த் திட்டமிட்டுள்ைை. நேலும், COVID ச ொற்றிலிருந்து
குைைமடந்ல ொருக்கு சிகிச்மெ வழங்குவ ற்கொக ஆயுர்லவ ம், லயொகொ ெொர்ந்

ஒருங்கிமைத்

சநறிமுமறகமை வகுப்ெது குறித்தும் முடிவுசெய்யப்ெட்டுள்ைது.

6.அண்மைய

SIPRI அறிக்மகயின்ெடி, கீழ்க்காணும் எவ்விரு நொடுகளின் நிறுவைங்கள் உ கைொவிய

ஆயு ெந்ம யில் முன்ைணியில் உள்ைை?
அ. இந்தியா & இஸ
் பரல்
ஆ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & சீ னா 
இ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & இரஷ்யா
ஈ. இரஷ்யா & ெப்பான்
❖ ஸ்டொக்லைொம் ென்ைொட்டு அமைதி ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் (SIPRI) அளித்

அறிக்மகயின்ெடி, அசைரிக்க

ைற்றும் சீைொ நிறுவைங்கள், 2019ஆம் ஆண்டில், உ க ஆயு ெந்ம யில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ைை.
25 முன்ைணி ஆயு

உற்ெத்தியொைர்களின் விற்ெமையில் கிட்டத் ட்ட 61 ெ வீ த்ம

அசைரிக்க

நிறுவைங்களும், 15.7 ெ வீ த்ம சீை நிறுவைங்களும் வொங்கியுள்ைை.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2020

விண்மீன்.காம்
7.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லகொயில்வொர் ெொ

டிசம்பர்

12

ம் அமைந்துள்ை ைொநி ம் எது?

அ. ஒடிசா
ஆ. குெராத்
இ. பீொா் 
ஈ. பஞ்சாப்
❖ பீகொர் ைொநி த்தில் லெொைொற்றுக்கு குறுக்லக கட்டப்ெட்டுள்ை `266 லகொடி ைதிப்பி ொை 1.5 கில ொ மீட்டர்
நீைமுள்ை முவ்வழி லகொயில்வொர் ெொ த்ம , ைத்திய ெொம ப்லெொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ெொம கள்
துமற அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி கொசைொலிமூ ம் திறந்துமவத் ொர். ெொம

& ரயில் லெொக்குவரவுக்கொக

ஏற்கைலவ உள்ை ெொ ம் 138 ஆண்டுகள் ெழமையொை ொகும். அ ற்குப் ெதி ொக ஆறு வழிப் ெொ ம்
கட்டப்ெட்டுவரும் நிம யில், அதில் முவ்வழிகள்

ற்லெொது செொதுைக்களுக்கொக திறந்துவிடப்ெட்டை.

பீகொர், உத் ர பிரல ெத்துக்கு இமடலயயொை லெொக்குவரத்துக்கு இந் ப்ெொ ம் ஒரு முக்கிய வழியொகும்.

8.

டப்பாண்டின் (2020) நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்டில் மு லிடம் பிடித் ைொநி ம் எது?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. பகரளா
இ. ஒடிசா 
ஈ. சத்தீ ஸ
் கா்
❖ மும்மெமயச் ெொர்ந் ஒரு இ ொெ லநொக்கற்ற அமைப்ெொை பிரஜொ அறக்கட்டமை, நடப்ெொண்டின் (2020)
நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்மட சவளியிட்டது. இக்குறியீட்டின்ெடி, நகர்ப்புற நிர்வொகத்தில், ைொநி ங்கள்
அைவில் ஒடிெொ மு லிடத்தில் உள்ைது. ைகொரொஷ்டிரொ ைற்றும் ெத்தீஸ்கர் ஆகியமவ அடுத் டுத்
இடங்கில் உள்ைை. இந் ஆய்வு, 28 ைொநி ங்களில் உள்ை நொற்ெது நகரங்கள் ைற்றும் தில்லி ல சிய
ம நகரப்ெகுதியில் லைற்சகொள்ைப்ெட்டது.

9. லெொர்ப்ஸின்

உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந்

100 செண்களின்

ரவரிமெயில், இந்தியொவில் மிக

உயர்ந் இடத்ம ப் பிடித் செண்ைணி யொர்?
அ. நிா்மலா சீதாராமன் 
ஆ. பராஷினி நாடாா் மல்பகாத்ரா
இ. கிரண
் மெூம்தாா்-ஷா
ஈ. கிரண
் பபடி
❖ லெொர்ப்ஸின் உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந் 100 செண்களின் ரவரிமெயில், ைத்திய நிதியமைச்ெர்
நிர்ை ொ சீ ொரொைன் 41ஆவது இடத்தில் உள்ைொர். HCL நிறுவைத்தின் ம மைச் செயல் அதிகொரியும்,
நிர்வொக இயக்குநருைொை லரொஷினி நொடொர் ைல்லகொத்ரொ 55ஆவது இடத்திலும், ெலயொகொன் நிறுவைர்
கிரண் ைஜூம் ொர்-ஷொ 68ஆவது இடத்திலும் உள்ைைர். சஜர்ைன் அதிெர் ஏஞ்ெ ொ சைர்சகல் அவர்கள்
இந் ப்ெட்டியலின் மு லிடத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ைொர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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கின் மு ல் COVID-19 டுப்பூசிமய உருவொக்கியுள்ை நொடு எது?

அ. ஐக்கியப் பபரரசு 
ஆ. நியூசிலாந்து
இ. ஆஸ
் திபரலியா
ஈ. ஜொ்மனி
❖ COVID-19 டுப்பூசிமயப் ெயன்ெடுத் த் ச ொடங்கிய உ கின் மு ல் நொடொக ஐக்கியப் லெரரசு ஆைது.
மெெர் ைற்றும் ெலயொஎன்சடக் ஆகிய நிறுவைங்கள் உருவொக்கிய

டுப்பூசிக்கு ஒழுங்கொற்றுநர்கள்

ஒப்பு ல் அளித் ைர்.
❖ நொடு முழுவதுமுள்ை ெல்லவறு மையங்களில் ைக்களுக்கு

டுப்பூசி லெொடப்ெட்டு வருகின்றை. இந் த்

டுப்பூசி, 21 நொட்கள் இமடசவளியில் 2 ஊசி ைருந் ொக வழங்கப்ெடுகிறது. இரண்டொவது முமறக்கு 7
நொட்களுக்குப் பிறகு முழுமையொை லநொசயதிர்ப்பு ஆற்றல் எட்டப்ெடும் எைக் கூறப்ெடுகிறது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது?
அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. டென்மாா்க்
இ. சுவீென் 
ஈ. டொ்மனி
❖ காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்லட செர்மன்வாட்ச் & நியூகிலைமமட் ஆகிய நிறுவனங்கள்
காலநிலல நடவடிக்லக வலலயலமப்புடன் (CAN இன்டர்மநஷனல்) இலைந்து சவளியிட்டுள்ைன.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து இந்தியா, இந்த ஆண்டு (2020) ஒரு தரவரிலெ
குலறந்து பத்தாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ைது. முதல் மூன்று இடங்கலை எந்த நாடும் சபறவில்லல.
❖ நான்காமிடம் சுவீடனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இங்கிலாந்து மற்றும் சடன்மார்க் ஆகியலவ அடுத்தடுத்த
இடங்கலைப் பிடித்துள்ைன. இந்தக்குறியீடு, ஐம்பத்மதழு (57) நாடுகலையும் ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின்
செயல்திறலனயும் நான்கு பிரிவுகைாக மதிப்பிட்டுள்ைது.

2.இந்திய கலாச்ொர உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) என்பது கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ்
செயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும்?
அ. கலாச்சார அமமச்சகம்
ஆ. சுற்றுலா அமமச்சகம்
இ. வெளியுறெு அமைச்சகை் 
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ இந்திய கலாச்ொர உறவுகள் கவுன்சில் என்பது சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
உள்ை ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும். அது, 1950’இல் சமைலானா அபுல் கலாம் ஆொத் என்பவரால்
நிறுவப்பட்டது. ICCR தலலவர் வினய் ெகஸ்ரபுத்மதயின் கூற்றுப்படி, இந்தியாலவப் பற்றி உலகைவில்
என்ன கற்பிக்கப்படுகிறது என்பலதப் புரிந்துசகாள்வதற்காக, இருநூற்றுக்கும் மமற்பட்ட நாடுகளின்
பள்ளிகளின் பாடநூல்கலை, “Global Understanding of India Project - இந்தியா பற்றிய உலகைாவிய
புரிதல்” திட்டத்தின்கீழ் அது ஆய்வு செய்து வருகிறது.

3.சிறார் ஆபாெவியலல லகயாளுவதற்காக, ெமீபத்தில் பன்னாட்டுக் காவலகத்திலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற
சமன்சபாருலை வாங்கிய மாநில காவல்துலற எது?
அ. குெராத்
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. உத்தர பிரபதசம்
ஈ. பீகாா்
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❖ மகாராஷ்டிரா மாநில காவல்துலறயின் இலையசவளிக் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவானது அண்லமயில்
INTERPOL’இலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற சமன்சபாருலை வாங்கியுள்ைது. இந்த சமன்சபாருலை வாங்கிய
முதல் இந்திய அலமப்பு இதுவாகும். இம்சமன்சபாருள், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் சிறார் ஆபாெவியலல
(Child Pornography) லகயாை உதவும்.
❖ இலையத்தில் பதிமவற்றப்பட்ட சிறார் ஆபாெப்படங்கலைக் கண்காணிப்பதற்கு இந்த சமன்சபாருள்
காவல்துலறக்கு உதவுகிறது. நிர்வாைத்லதக் கண்டறிவது, முக்கிய சொற்கலைத் மதடுவது, வயலத
அங்கீகரிப்பது உள்ளிட்ட பல்மவறு மமம்பட்ட அம்ெங்கலை இந்த சமன்சபாருள் சகாண்டுள்ைது.

4.2020-2023ஆம் ஆண்டு வரையிலும் கரைப்பிடிக்கப்படுகிற அலனத்துலக உள்நாட்டு வான்மபாக்குவ
-ரத்து நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?
அ. Advancing Innovation for Global Aviation Development 
ஆ. Leaving No Country Behind
இ. Flying Around the Globe
ஈ. COVID-19 Free World
❖ 1996ஆம் ஆண்டில், ஐநா அலவயின் சபாது அலவ, டிெ.7’ஐ அலனத்துலக சிவில் வான்மபாக்குவரத்து
நாள் என அறிவித்தது. அலனத்துலக உள்நாட்டு வான் மபாக்குவரத்து மாநாட்டில் லகசயழுத்திட்டதன்
ஐம்பதாமாண்டு நிலறவுநாைான 1994 டிெ.7ஆம் மததி முதல் பன்னாட்டு உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து
அலமப்பால் இந்த நாள் சகாண்டாடப்பட்டுவருகிறது. உலகின் ெமூக மற்றும் சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு
வானூர்தியின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீகரிப்பமத இந்நாளின் மநாக்கமாகும்.

5. “ஆர்கமனாகுமைாரின்” என்பது சபாதுவாக கீழ்க்காணும் எதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?
அ. தடுப்பூசி
ஆ. உணவுச் பசா்ப்பு
இ. பூச்சிக்டகால்லிச் பசா்ப்பு 
ஈ. எாிடபாருள் பசா்ப்பு
❖ சில இந்திய அலமப்புகள் ஆந்திர பிரமதெ மாநிலத்தில் பரவிய ஒரு மர்ம மநாய்க்குக் காரைம், பூச்சிக்
சகால்லியாகமவா (அ) சகாசு ஒழிப்பானாகமவா ‘ஆர்கமனாகுமைாலரன்’ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்
என்பது குறித்து விொரித்து வருகின்றன. இந்மநாய் ஒருவரின் இறப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. ‘ஆர்கமனா
குமைாலரன்கள்’ புற்றுமநாலய உண்டாக்கும் தன்லம சகாண்டலவ மற்றும் இது குறித்த பல்மவறு
ஆராய்ச்சிகள், இலவ மனிதரில் பல மநாய்கலை ஏற்படுத்துகின்றன என்பலத நிரூபித்துள்ைன.

6.அண்லமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஷாஹீத் அஷ்பாக் உல்லா கான் பிரணி உதயன் அலமந்துள்ை
மாநிலம் எது?
அ. பஞ்சாப்

ஆ. உத்தர பிரபதசம் 

இ. பீகாா்

ஈ. ொா்க்கண
் ெ்
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❖ அண்லமயில், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்றத்துலற அலமச்ெர் பிரகாஷ் ெவமடகர்
தலலலமயிலான மத்திய வனவுயிரி பூங்காக்கள் ஆலையத்தின் கூட்டத்தில், இரு புதிய உயிரியல்
பூங்காக்கள் அலமப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. அலவ, பீகார் மாநிலம் நாைந்தாவில் உள்ை
இராஜ்கீர் வனவுயிரி பூங்கா பயைமும் உத்தர பிரமதெ மாநிலம் மகாரக்பூரில் உள்ை ஷாஹீத் அஷ்பாக்
உல்லா கான் பிரணி உதயன் ஆகியனவாகும். இதன்மூலம், உத்தர பிரமதெ மாநிலத்தில் சமாத்தமுள்ை
உயிரியல் பூங்காக்களின் எண்ணிக்லக 9 ஆனது.

7.கூகிள் இந்தியாவின்படி, இந்த ஆண்டு கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலம யார்?
அ. நபரந்திர பமாடி
ஆ. பொ மபென் 
இ. சுஷாந்த் சிங் இராெ்புத்
ஈ. நயன்தாரா
❖ கூகிள் இந்தியா நிறுவனம் ெமீபத்தில் தனது வருடாந்திர ‘Year in Search’ முடிவுகலை சவளியிட்டது.
அது, கூகிளில் மிகவும் பிரபலமான மதடல்கலை முன்னிலலப்படுத்தியது. அந்த அறிக்லகயின்படி,
ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளின் (USA) அதிபராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மொ லபடன், இவ்வாண்டு (2020)
கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலமயாவார். IPL, நடப்பாண்டின் (2020) சிறந்த பிரபலமான மதடலாக
இருந்துள்ைது. COVID-19 சதாற்றுமநாலயப் பற்றிய மதடல்களும் இப்பட்டியலில் அதிகம் இடம்சபற்றன.

8. ’Recover Better - Stand Up for Human Rights’ என்ற கருப்சபாருளுடன் டிெ.10 அன்று அனுெரிக்கப்பட்ட
சிறப்பு நாள் எது?
அ. மருத்துவா்கள் நாள்
ஆ. மனிதவுாிமமகள் நாள் 
இ. சமூக நீ தி நாள்
ஈ. இனப்பாகுபாெ்மெ ஒழித்துக்கெ்டுவதற்கான நாள்
❖ மனிதவுரிலமகள் நாைானது ஆண்டுமதாறும் டிெ.10 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது.
இந்நாள், கடந்த 1948’இல், ஐநா சபாதுச்ெலப, மனித உரிலமகளுக்கான உலகைாவிய பிரகடனத்லத
ஏற்றுக்சகாண்ட நாலை நிலனவுகூர்கிறது. “Recover Better - Stand Up for Human Rights: சிறந்த
முலறயில் மீள்மவாம் – மனிதவுரிலமகளுக்காக நிற்மபாம்” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

9. NASA’இன், நிலவில்-தலரயிறங்கும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன?
அ. டபா்சிஸ
் ென்ஸ
்
ஆ. டிஸ
் கவாி
இ. ஆா்ெ்டெமிஸ
் 
ஈ. ப

ாப்
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❖ 18 விண்சவளி வீரர் / வீராங்கலனகள் அடங்கிய குழுவில் ெரிபாதி சபண்கள் இருப்பார்கள் என NASA
அறிவித்துள்ைது. 2024ஆம் ஆண்டில், ‘ஆர்ட்பைமிஸ்’ என்ற சபயரிலான அதன் நிலவில்-தலரயிறங்கும்
திட்டத்திற்கு அவர்கள் அலனவருக்கும் பயிற்சியளிக்கப்படவுள்ைது. அவர்களுள், நிலவில் கால்தடம்
பதியப்மபாகும் முதல் சபண்ணும், அடுத்த ஆணும் சதரிவு செய்யப்படுவார்கள். இக்குழுவில் கிறிஸ்டினா
மகாச் மற்றும் செசிகா மீர் ஆகிமயாரும் அடங்குவர். அவர்களிருவரும் உலகின் முதல் அலனத்து சபண்
விண்சவளி நலடயைத்லத நிகழ்த்தியவர்கைாவர்.

10.இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு விலக்கு அளித்துள்ை நாடு எது?
அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. ஆஸ
் திபரலியா
இ. ெப்பான் 
ஈ. டதன் டகாாியா
❖ அண்லமயில், இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு ெப்பான் விலக்களித்துள்ைது.
அசமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இரண்டாவது சபரிய ெந்லதயாக
ெப்பான் உள்ைது. ஏற்றுமதிப்பண்டங்களில் செயற்லக பாக்டீரியா எதிர்ப்புமருந்தான ‘புராமொலிமடான்’
முற்றிலும் இல்லாதலதயடுத்து இம்முடிலவ அந்த நாடு எடுத்துள்ைது. இம்முடிவானது, மமற்கு வங்கம்
& மகரைாவில் மமற்சகாள்ைப்பட்டு வரும் இறால் மவைாண்லம மற்றும் ஏற்றுமதிலய மமம்படுத்தும்.
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