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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. கல்வியின் நிலை குறித்த ஆண்டறிக்கக (ASER) 2020’இன்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 

எத்ைகை சைவீைம் கபர் கேரகை ஆன்கைன் வகுப்புகளுக்காை அணுககைப் பபறுகின்றைர்? 
அ. 11  

ஆ. 16 

இ. 24 

ஈ. 37 

❖ கிராமப்புற இந்தியா முழுவதும் சீரற்ற முலையில் 60,000 மாணாக்கரிடம் பைாகைகபசி வாயிைாக 

கமற்பகாண்ட கருத்துக்ககட்பின் அடிப்பகடயில், கல்வி நிகை குறித்ை அறிக்கக - 2020 சமீபத்தில் 

பவளியிடப்பட்டது. இந்ை அறிக்ககயின்படி, கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைகளில் 11% கபருக்கு மட்டுகம 

கேரகை இகணயவழி வகுப்புகளுக்காை அணுகல் கிகடக்கின்றது. கருத்துக்ககட்கப்பட்ட குழந்கைக 

-ளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியிைருக்கு மட்டுகம இகணயவழிக் கற்றல் அணுகல் இருந்ைது. ோட்டில் 

நிைவும் டிஜிட்டல் சமத்துவமின்கமகய இந்ை அறிக்கக பவளிப்படுத்துகிறது. 

2.அண்கமயில் திறக்கப்பட்ட, “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” என்பைன் கருப்பபாருள் என்ை? 
அ. பெருமை 

ஆ. ஒற்றுமை  

இ. நேர்மை 

ஈ. ஒருமைெ்ெரடு 

❖ அண்கமயில், பிரைமர் கமாடி குஜராத் மாநிைத்தின் ேர்மைா மாவட்டத்தில் உள்ள பகவாடியாவில், சிகை 

வளாகத்கைச் சுற்றியுள்ள 17 சுற்றுைாத் திட்டங்ககளத் திறந்து கவத்ைார். சர்ைார் பகடலின் பிறந்ைோள் 

கைசிய ஒற்றுகம ோளாக பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ பிரைமரால் பைாடங்கிகவக்கப்பட்ட இந்ை 17 சுற்றுைாத் திட்டங்களும், “ஒற்றுகம” என்ற கருப்பபாருளின் 

கீழ், “பகவாடியா சுற்றுைா சுற்று” எை அகழக்கப்படுகின்றை. 

3. பபாது விவகாரங்கள் அட்டவகண-2020’இல் சிறந்ை முகறயில் நிர்வகிக்கப்படும் மாநிைமாக கைர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ பபாது விவகாரங்களுக்காை கமயம் பவளியிட்ட பபாது விவகாரங்கள் குறியீடு–2020’இன்படி, ககரள 

மாநிைம், பபரிய மாநிைங்கள் பிரிவில் சிறந்ை ஆளுகக உகடய மாநிைமாக அறிவிக்கப்பட்டது.  
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❖ நிர்வாக பசயல்திறனின் அடிப்பகடயில் மாநிைங்கள் ைரவரிகசப்படுத்ைப்பட்டுள்ளை. ககரளத்கைத் 

பைாடர்ந்து ைமிழ்ோடு, ஆந்திர பிரகைசம் மற்றும் கர்ோடகா ஆகிய மாநிைங்கள் உள்ளை. இப்பட்டியலில் 

ககடசி இடத்தில் உத்ைர பிரகைச மாநிைம் உள்ளது. 

4.பிரகமாஸ் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணகய கசாைகை பசய்ைைற்காக, அண்கமச் பசய்திகளில் 

இடம்பபற்ற, ‘கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணி’, எந்ை மாநிைத்கை அடிப்பகடயாகக் பகாண்டைாகும்? 
அ. தைிழ்ேரடு  

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர 

❖ வங்காள விரிகுடாவில், சுககாய் கபார் விமாைத்திலிருந்து, ’பிரகமாஸ்’ என்ற சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக 

ஏவுககணயின் புதிய பதிப்கப இந்திய வான்பகட பவற்றிகரமாக கசாைகை பசய்ைது. இவ்விமாைம் 

ைஞ்சாவூகரச் சார்ந்ை கடகர்ஷார்க்ஸ் பகடயணிக்கு பசாந்ைமாைைாகும். அண்கமயில், இந்தியா, 

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் சூப்பர்கசானிக் சீர்கவக ஏவுககணயாை, ‘பிரகமாகசயும்’ கதிர்வீச்சு 

எதிர்ப்பு ஏவுககணயாை ‘ருத்ரம்-1’ஐயும் பரிகசாதித்ைது. 

5.அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘ஆரம்ப்’ என்பது எந்ைப் பயைாளிகளுடன் பைாடர்புகடயது? 
அ. உழவர்கள் 

ஆ. குடிமைெ்ெணிகள் ெயிற்சிபெறுை் அதிகரரிகள்  

இ. கல்லுூரி ைரணக்கர்கள் 

ஈ. கீழ்நிலைப் பணியாளா்கள் 

❖ ‘ஆரம்ப்’ என்ற பபயரில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுக்காை ஒருங்கிகணந்ை 

அடிப்பகடப் பயிற்சித் திட்டமாைது கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டில் முைன்முகறயாக பைாடங்கப்பட்டது. 

சமீபத்தில், பிரைமர், LBSNAA முகசாரியில் இந்திய குடிகமப்பணிகள் பயிற்சிபபறும் அதிகாரிகளுடன் 

காபணாலிக்காட்சியின் ஊடாக கைந்துகரயாடிைார். இது, ‘AARAMBH’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

6.வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி விநிகயாகத்திற்காை திட்டத்கை பைாடங்கியுள்ள மாநிைம் / யூனியன் பிரகைசம் 

எது? 
அ. ெஞ்சரெ் 

ஆ. நகரளர 

இ. சத்தீஸ்கர்  

ஈ. ஒடிசர 

❖ சத்தீஸ்கர் மாநிை முைைகமச்சர் பூகபஷ் பாககல், அண்கமயில், பபாது வழங்கல் முகறகமமூைம் 

வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிகய விநிகயாகிக்கும் திட்டத்கை பைாடங்கிைார். பமய்நிகராக, மாநிை உருவாை 

ோளன்று பைாடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், ஊட்டச்சத்து குகறபாடு மற்றும் இரத்ைகசாகக ஆகியவற்கற 
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ஒழிப்பதில் உைவுவகை கோக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இரும்பு, கவட்டமின் B12 மற்றும் கபாலிக் 

அமிைம் ஆகியவற்றின் கைகவயாகும் இச்பசறிவூட்டப்பட்ட வலுவூட்டப்பட்ட அரிசி. 

7.ஏகழக்குடும்பங்கள் மற்றும் அரசு அலுவைகங்களுக்கு ‘இைவச இகணயம்’ திட்டத்கை முைன்முைலில் 

பைாடங்கிய மாநிைம் எது? 
அ. தைிழ்ேரடு 

ஆ. பதலுங்கரனர 

இ. ஆே்திர ெிரநதசை் 

ஈ. நகரளர  

❖ இந்ை ஆண்டு டிசம்பர் மாைத்திற்குள் மாநிைத்தில் உள்ள பள்ளிகள், அரசு அலுவைகங்கள் மற்றும் ஏகழ 

வீடுகளுக்கு இைவச, அதிகவக இகணயத்கை வழங்க ககரள மாநிை அரசு இைக்கு பகாண்டுள்ளது. 

இைன்மூைம், இதுகபான்ற திட்டத்கை அறிமுகப்படுத்திய முைன்கம மாநிைமாக ககரளா மாறியுள்ளது. 

இது, ேடுவணரசின் பாரத்பேட் திட்டத்திற்கு ஒத்ைைாகும். ககரள கண்ணாடியிகழ வகையகமப்புத் 

திட்டம் அல்ைது KFON, பபாதுத்துகற நிறுவைமாை பாரத் எபைக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் ைகைகமயிைாை 

கூட்டகமப்பிற்கு இைற்காை ஒப்பந்ைத்கை வழங்கியுள்ளது. 

8. COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ உருவாக்குவைற்காக ஒரு நிமிட இகணயவழி விகளயாட்கட 

உருவாக்கியுள்ள நிறுவைம் எது? 
அ. IIT திை்ைி 

ஆ. IIT பைட்ரரஸ்  

இ. IIT பகளகரத்தி 

ஈ. IIT ககாரக்பூா் 

❖ பமட்ராஸ் இந்திய பைாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (IIT) மாணவர்கள், COVID-19 குறித்ை விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்துவைற்காக ஒரு டிஜிட்டல் விகளயாட்கட உருவாக்கியுள்ளைர். சிறார்கள் மத்தியில் விழிப்புண 

-ர்கவ ஏற்படுத்துவகை கோக்கமாகக்பகாண்ட இந்ை விகளயாட்டு 12 பமாழிகளில் இைவசமாகக் 

கிகடக்கப்பபறுகிறது. இந்ை விகளயாட்டு, பிரபை ‘சூப்பர் கமரிகயா’ விகளயாட்கட அடிப்பகடயாகக் 

பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.இன்பவஸ்ட் இந்தியாவுடன் இலைந்து, “உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு” என்றபவான்கற 

அகமக்கவுள்ள மத்திய அகமச்சகம் எது? 
அ. வணிகை் & பதரழிற்துமற அமைச்சகை் 

ஆ. ேலவரழ்வு & குடுை்ெேல அமைச்சகை் 

இ. ேிதியமைச்சகை் 

ஈ. AYUSH அலைச்சகை்  
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❖ AYUSH துகறயின் திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்கு உைவும் வககயில், AYUSH துகற அகமச்சகம், இன்பவஸ்ட் 

இந்தியா என்ற நிறுவைத்துடன் இகணந்து ‘உத்தி பகாள்கக மற்றும் உைவி பிரிவு’ ஏற்படுத்ைவுள்ளது. 

AYUSH அகமச்சகத்தின் உத்திகள் மற்றும் பகாள்கக ேடவடிக்கககளுக்கு ஆைரவாக இந்ைப் பிரிவு 

பசயல்படும். AYUSH அகமச்சகத்தின் திட்டங்ககள பசயல்படுத்ை இன்பவஸ்ட் இந்தியா அகமப்பு ைைது 

பயிற்சிபபற்ற நிபுணர்ககள பணியில் ஈடுபடுத்தும். 

10.அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் கபாட்டியில் பவன்ற சஞ்சீத் என்பவருடன் பைாடர்புகடய விகளயாட்டு எது? 
அ. F1 காா் பந்தயை் 

ஆ. குத்துச்சண்மட  

இ. ெளு துூக்குதல் 

ஈ. சதுரங்கை் 

❖ 91 கிகைா பிரிவில் ோண்டஸில் ேடந்ை அபைக்சிஸ் வாஸ்கடன் சர்வகைச குத்துச்சண்கட கபாட்டியில் 

இந்திய குத்துச்சண்கட வீரர் சஞ்சீத் ைங்கப்பைக்கம் பவன்றார். 52 கிகைா பிரிவில் அமித் பங்கல் ைங்கம் 

பவன்றார். காயம் காரணமாக கபாட்டியாளர் பவளிகயறிய காரணத்ைால் 75 கிகைா பிரிவில், ஆஷிஷ் 

குமார் ைங்கம் பவன்றார். கவீந்ைர் சிங் பிஷ்ட் பவள்ளிப்பைக்கம் பவன்றார். இகவயல்ைாமல், இந்தியா, 

கமலும் மூன்று பவண்கைப்பைக்கங்ககள பவன்றது.
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