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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘IBSA’ என்ெதன் விரிவாக்கம் என்ன?
அ. India Brazil South Africa 
ஆ. India Britain Saudi Arabia
இ. India Belgium South America
ஈ. India Bahrain South Australia
❖ இந்தியா-பிரேசில்-சதன்னாப்பிரிக்காவின் (IBSA) “Deepening Cooperation in IBSA: Perspectives from
Key Sectors” என்ற தமைப்பில் அண்மையில் சவளியிடப்ெட்டது. இந்த அறிக்மகமய சவளிவிவகாே
அமைச்ெகத்தின் செயைாளர் இோகுல் ொப்ோ சவளியிட்டுள்ளார். ‘IBSA Visiting Fellowship’ திட்டத்தின்கீழ்
இேண்டாம் சதாகுதி உறுப்பினர்களால் இந்த அறிக்மக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ளது.

2. “ஹுனார் ஹாத்” என்ெது எந்த நடுவண் அமைச்ெகத்தின் முன்சனடுப்ொகும்?
அ. நிதி அமைச்சகை்
ஆ. ததொழிலொளொ் & வேமலேொய்ப்பு அமைச்சகை்
இ. சிறுபொன்மையினொ் நலன் அமைச்சகை் 
ஈ. பெண
் கள் & குழந்தைகள் மேே்ொட்டு அதேச்சகே்
❖ “ஹுனார் ஹாத்” என்ெது ைத்திய சிறுொன்மையினர் நைன் அமைச்ெகத்தின் ஒரு முன்சனடுப்ொகும்.
இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மகவிமனஞர்களுக்கு ரவமைவாய்ப்புகமள உருவாக்குவமத
ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. COVID-19 செருந்சதாற்றால் சுைார் ஏழு ைாத இமடசவளிக்குப் பிறகு,
‘ஹுனார் ஹாத்’ புது தில்லியின் பிதாம்புோவில் உள்ள தில்லி ஹாதத்தில் மீண்டும் சதாடங்கவுள்ளது.
“Vocal for Local” என்ெது இந்த நிகழ்வுக்கான கருப்சொருளாக சதரிவு செய்யப்ெட்டுள்ளது.

3. UNESCO’ஆல் நடப்ொண்டிற்கான (2020) உைக நூல்கள் தமைநகோக அறிவிக்கப்ெட்ட நகேம் எது?
அ. துபொய்
ஆ. வகொலொலை்பூொ் 
இ. தசன்மன
ஈ. தபங்களூரு
❖ ைரைசியாவின் தமைநகோன ரகாைாைம்பூர் நடப்ொண்டிற்கான (2020) உைக நூல்கள் தமைநகோக
UNESCO’ஆல் அறிவிக்கப்ெட்டது. ஒவ்ரவார் ஆண்டும், ஏப்ேல்.23 அன்று உைக நூல்கள் & ெதிப்புரிமை
நாளாக உைகம் முழுவதும் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. UNESCO அமைப்பானது சவளியீட்டாளர்கள், நூல்
விற்ெமனயாளர்கள் ைற்றும் நூைகங்கள் ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புமடய ெர்வரதெ அமைப்புகளுடன்
இமைந்து ஒவ்ரவார் ஆண்டும் உைக நூல்கள் தமைநகேத்மத ரதர்ந்சதடுக்கும். அந்த வமையில்
இந்த ஆண்டுக்ைான உைக நூல்கள் தமைநகேைாக (2020), ரகாைாைம்பூர் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
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4. ஆறு ைாத குறுக்கத்திற்குப் பிறகு, இந்தியாவின் எந்தப் சொருளாதாே நடவடிக்மக 0.2% என ொதகைாக
வளர்ந்துள்ளது?
் 
அ. ததொழிற்துமற உற்பத்திக் குறியீட்டு எண
ஆ. நுகொ்வேொொ் ேிமலக் குறியீட்டு எண
்
இ. தைொத்த ேிமல குறியீட்டு எண
்
ஈ. உற்பத்தியொளொ் ேிமலக் குறியீட்டு எண
்
❖ இந்தியாவின் சதாழிற்துமற உற்ெத்திக் குறியீட்டு எண்ணானது ஆண்டு அடிப்ெமடயில் செப்டம்ெர்
ைாதத்தில் 0.2 ெதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஆறு ைாத சதாடர்ச்சியான குறுக்கத்திற்குப் பிறகு, இந்தக்
குறியீட்டின் வளர்ச்சி ரநர்ைமறயாக ைாறியுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் ைாதத்தில், 7.36% குறுக்கம் ெதிவு
செய்யப்ெட்டது. நுகர்ரவார் சொருட்கள், மின் & சுேங்கத்துமறகளில் முன்ரனற்றம் காைப்ெட்டுள்ளது.

5.அண்மையில்,

இந்திய எண்சைய் நிறுவனத்தால் (OIL) இயற்மக எரிவாயு இருப்பு கண்டறியப்ெட்ட

டின்சுகியா அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது?
அ. வைற்கு ேங்கை்
ஆ. ஜொொ்க்கண
் ட்
இ. அஸ
் ஸாை் 
ஈ. பீகொொ்
❖ இந்தியாவின் இேண்டாவது செரிய எண்சைய் உற்ெத்தியாளோன இந்திய எண்ணணய் நிறுவனம்
அண்மையில், அஸ்ஸாம் ைாநிைத்தின் டின்சுகியாவில் ரதாண்டப்ெட்ட கிைற்றில் இயற்மக எரிவாயு
இருப்மெக் கண்டறிந்தது. அந்நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயின்ெடி, ரைல் அஸ்ஸாம் ெடுமகயில்
உள்ள டின்சுகியாவில் உள்ள டின்ஜன்-1 கிைற்றில் 10 மீட்டர் அளவுக்கு மஹட்ரோகார்ென் உள்ளது.
இக்கண்டுபிடிப்ொனது அஸ்ஸாம் ைாநிைத்தில் ரைலும் எண்சைய் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு குறித்த
ஆய்வுக்கான புதிய ெகுதிகமள ஆோய உதவும்.

6.பிேதைரின் KUSUM திட்டத்மத செயல்ெடுத்துகிற ைத்திய அமைச்ெகம் எது?
அ. எொிசக்தி அமைச்சகை்
ஆ. ெுைிய & புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகை் 
இ. உழேு ைற்றுை் உழேொ்கள் நல அமைச்சகை்
ஈ. நலேொழ்ேு ைற்றுை் குடுை்பநல அமைச்சகை்
❖ பிேதைரின் உழவர்கள் எரிெக்தி ொதுகாப்பு ைற்றும் எழுச்சி ரெரியக்கத்தின் (Prime Minister Kisan Urja
Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan–KUSUM) முதைாைாண்டு செயல்ொட்டில் அறிந்துசகாண்டவற்றின்
அடிப்ெமடயில், இந்தத் திட்டத்துக்கான செயல்ொட்டு வழிகாட்டுதல்களில் சிை திருத்தங்கமள புதிய
ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்ெகம் செய்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

17

❖ ரவளாண் துமறயில் அதிக அளவில் சூரிய ஆற்றல் உற்ெத்தி செய்யப்ெடுவமத உறுதிசெய்வதற்காக
பிேதைரின் KUSUM திட்டத்தின் ரநாக்கத்மத விரிவுெடுத்த புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
அமைச்ெகம் முடிசவடுத்துள்ளது. இதன்ெடி, தரிசு நிைம் ைற்றும் விவொய நிைம் தவிே, விவொயிகளின்
ரைய்ச்ெல் நிைத்திலும், ெதுப்பு நிைத்திலும் சூரிய ஆற்றல் உற்ெத்தி ஆமைகமள நிறுவைாம். சிறு
உழவர்களும் இதில் ெங்குசெறும் விதைாக சூரிய ஆற்றல் ஆமைகளின் அளவு குமறக்கப்ெட்டுள்ளது.

7.இந்தியாவின் ஒரே நிறுவனையைாக்கப்ெட்ட முதன்மை துமறமுகம் எது?
அ. கொைரொஜொ் துமறமுகை் 
ஆ. ே உ சி சிதை்பரனொொ் துமறமுகை்
இ. தகொச்சி துமறமுகை்
ஈ. பொரதீ ப் துமறமுகை்
❖ ரொழைண்டைக் கடற்கமேயில் எண்ணூரில் அமைந்துள்ள காைோஜர் துமறமுகம், இந்தியாவின் ஒரே
நிறுவனையைாக்கப்ெட்ட முதன்மை துமறமுகைாகும். இது, ஒரு சொதுத்துமற நிறுவனைாக செயல்ெட்டு
வரும் இந்தியாவின் முதல் துமறமுகைாகும். ‘MSC Faith’ என்ற மிகப்செரிய சகாள்கைன் கப்ெமைக் இத்
துமைமுைம் அண்மையில் மையாண்டமத அடுத்து அது அண்மைச் ணெய்திைளில் இடம்ணபற்ைது.
அந்நிறுவனத்மதப் சொறுத்தவமே, அதன் புதிய தமைமுமற முமனயத்தில் நவீன ொேந்தூக்கிகள்
ைற்றும் ரொதுைான புழக்கமட நிறுத்த வெதிகளும் உள்ளன.

8. ொங்க்

ஆப் அசைரிக்கா ஏற்ொடு செய்த ‘India: Drivers of Change’ ைாநாட்டில் உமேயாற்றிய இந்திய

அமைச்ெர் யார்?
அ. நிொ்ைலொ சீதொரொைன்
ஆ. பியூஷ் வகொயல் 
இ. ஹா்ஷ் வா்ைன்
ஈ. அைித் ஷொ
❖ ைத்திய வணிகம் ைற்றும் சதாழிற்துமற அமைச்ெர் பியூஷ் ரகாயல், ‘இந்தியா: ைாற்றத்தின் உந்துெக்தி’
என்ற ைாநாட்டில் சிறப்புமேயாற்றினார்.
❖ அசைரிக்க வங்கி ஏற்ொடு செய்திருந்த இம்ைாநாட்டில், இந்தியாவின் பிேம்ைாண்ட உள்நாட்டு ெந்மதமய
-யும், வர்த்தகத்துக்கு உகந்த சூழமையும் கருத்தில் சகாண்டு இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வருைாறு,
பியூஷ் ரகாயல், ென்னாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு அமழப்பு விடுத்தார். உற்ெத்தித் துமறக்கு வழங்கப்ெ
-டும் உற்ெத்தியுடன் கூடிய ெலுமககள் குறித்தும் அவர் அப்ரொது எடுத்துமேத்தார்.

9.அண்மையில் எந்தத் ரததியில், இந்தியாவில் ரதசிய புற்றுரநாய் விழிப்புைர்வு நாள் (National Cancer
Awareness Day) கமடப்பிடிக்கப்ெட்டது?
அ. நேை்பொ் 7 

ஆ. நேை்பொ் 8

இ. நேை்பொ் 9

ஈ. நேை்பொ் 10
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❖ புற்றுரநாமய முன்கூட்டிரய கண்டறிதல் ைற்றும் புற்றுரநாய்க்கு வழிரகாலும் வாழ்க்மக முமறமய
தவிர்த்தல் ஆகியமவ குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ெடுத்துவதன்மூைம் ரதசிய அளவில் புற்றுரநாயின்
தாக்கத்மத குமறப்ெமத தடுக்கும் தமடகமள நீக்குவதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்ெர்.7 அன்று
இந்தியாவில் ரதசிய புற்றுரநாய் விழிப்புைர்வு நாள் கமடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது.

10.உைக சுனாமி விழிப்புைர்வு நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிற தததி எது?
அ. நவே்ொ் 5 
ஆ. நேை்பொ் 6
இ. நவே்ொ் 7
ஈ. நவே்ொ் 8
❖ ஆழிப்தபரமை குறித்த விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் வமையில் ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.5 அன்று
உைை சுனாமி விழிப்புணர்வு நாள் ைமடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. எப்தபாதாவது ஒருமுமை அதிெயைாை தநரக்
கூடிய ஓர் இயற்மை சீற்ைந்தான் இந்த ஆழிப்தபரமை. ஆனால் இது மிைவும் பயங்ைரைானது. ைடந்த 100
ஆண்டுைளில் ஏற்பட்ட 58 ஆழிப்தபரமைைளால் ைட்டும் சுைார் 2,60,000 தபர் ைாண்டுள்ளனர்.
❖ “Sendai Seven Campaign” என்ை ைருப்ணபாருளின்கீழ் இந்த ஆண்டுக்குரிய உைை சுனாமி விழிப்புணர்வு
நாள் அனுெரிக்ைப்படுகிைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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