
விண்மீன்.காம்               2020 நவம்பர் 19 & 20 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற துரிதைாக செயலாற்றும் தமைப்ெைப்பிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்ெடும் 

ஏவுகமைமய (QRSAM) உருவாக்கிய அமைப்பு எது? 
அ. DRDO  

ஆ. HAL 

இ. டெஸ்லா 

ஈ. லாா்சன் & டூப்ர ா 

❖ விைானி இல்லாத இலக்கு விைானம் ஒன்மற ெரியாக தாக்கியதன்மூலம் முக்கிய மைல்கல் ஒன்மற 

இந்தியாவின் துரிதைாக செயலாற்றும் தமையிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்ெடும் ஏவுகமை (Quick Reaction 

Surface-to-Air Missile QRSAM) எட்டியுள்ளது. ஒடிொ கடற்கமைக்கு அருகக ITR ெந்திப்பூரிலிருந்து இந்த 

ஏவுகமை ஏவப்ெட்டு செோதனை செய்யப்பட்டது. 

2.புலம்செயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கான கட்டுப்ெடியாகக்கூடிய வாடமக வீட்டுவெதி வளாக திட்டத்தின் 

கீழ், திட்டசைான்மற இறுதிசெய்துள்ள முதல் இந்திய நகைம் எது? 
அ. பாெ்னா 

ஆ. சூ த்  

இ. அகமதாபாத் 

ஈ. லக்ரனா 

❖ புலம்செயர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கான கட்டுப்ெடியாகக்கூடிய வாடமக வீட்டுவெதி வளாக திட்டத்தின் 

(ARHC) கீழ் திட்டசைான்மற இறுதிசெய்த முதல் நகைாக சூைத் ைாறியுள்ளது. ARHC திட்டைானது ைத்திய 

வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாைங்கள் அமைச்ெகத்தின் பிைதை ைந்திரி ஆவாஸ் கயாஜனா-நகைம் 

(PMAY-U)’இன்கீழ் அறிவிக்கப்ெட்டது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அைசின் ெயன்ெடுத்தப்ெடாத வீட்டுவெதித் 

திட்டங்கள் தனியார் நிறுவனங்களிடத்தில், புதுப்பிக்க ைற்றும் வாடமக வீடுகளாக செயல்ெடுவதற்கு 

ஏற்றவாறு ைாற்றுவதற்கு வழங்கப்ெடும். 

3.நடப்போண்டில் வரும் (2020) கதசிய ஆயுர்கவத நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Ayurveda for COVID-19  

ஆ. Ayurveda for All 

இ. Ayurveda and Immunity 

ஈ. Ayurveda amidst Pandemic 

❖ கதசிய ஆயுர்கவத நாளானது கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முதல் ‘தன்வந்திரி சஜயந்தி’யன்று அகத நாளில் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்த ஆண்டு, இந்த நாள், நவம்ெர் 13 அன்று சகாண்டாடப்ெட்டது. 
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❖ Ayurveda for COVID-19 என்ற தமலப்பில் நாடு முழுவதும் கதசிய ஆயுர்கவத நாள் சகாண்டாடப்ெட்டது. 

நைது அன்றாட வாழ்வில் ஆயுர்கவதத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைர்மவ ெைப்புவதற்காக 

இந்த நாள் ஆண்டுகதாறும் சகாண்டாடப்ெட்டு வருகிறது. 

4.அண்மையில் காலைான மூத்த இதழாளரும் எழுத்தாளருைான இைவி செலகககை ொர்ந்த ைாநிலம் எது? 
அ. ஆந்தி  பி ரதசம் 

ஆ. மகா ாஷ்டி ா 

இ. கா்நாெகா  

ஈ. ரக ளா 

❖ மூத்த இதழாளரும், கர்நாடகாவின் எழுத்தாளருைான இைவி செலகககை அண்மையில் தனது 62ஆவது 

வயதில் காலைானார். பிைெல கன்னட செய்தித்தாளான ஹாய் செங்களூரில் அவர் ெணியாற்றி வந்தார். 

கர்நாடக ொகித்திய அகாடமி விருது, கன்னட இைாஜ்கயாத்ெவ விருது, கர்நாடக ஊடக அகாதமி விருது 

உள்ளிட்ட ெல்கவறு விருதுகமள இைவி செலகககை செற்றுள்ளார். ‘பிைார்த்தனா’ என்ற ெள்ளிமய 

சதாடங்கி அதமன அவர் நடத்தியும் வந்தார். 

5. குழு 77 (G-77) கூட்டணியில் உள்ள நோடுகளின் எண்ணிக்னக? 
அ. 77 

ஆ. 99 

இ. 120 

ஈ. 134  

❖ குழு 77 (G-77) ஆைது கடந்த 1964 ஜூன் 15 அன்று 77 வளரும் நாடுகளால் நிறுவப்ெட்டது. தற்கொது, 

இக்கூட்டணியிலுள்ள உறுப்புநாடுகளின் எண்ணிக்மக 134 நாடுகளாக அதிகரித்துள்ளது. ெமீெத்தில், 

G-77 சவளியுறவு அமைச்ெர்களின் 44ஆவது ஆண்டுக்கூட்டம் அண்மையில் நமடசெற்றது. ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவக்கான இந்தியாவின் நிைந்தை பிைதிநிதி T S திருமூர்த்தி, இதில் கலந்துசகாண்டு G-77 

கூட்டணி மீதான இந்தியாவின் உறுதிப்ொட்மட ைறுவுறுதிப்ெடுத்தினார். 

6. ‘கெைளவிலான அகல் விளக்குகமள’ ஏற்றியதன்மூலம் கின்னஸ் உலக ொதமன ெமடத்த இந்திய 

நகைம் எது? 
அ. மதுர  

ஆ. அயயோத்தியோ  

இ. வா ணாசி 

ஈ. கும்பரகாணம் 

❖ உத்தைபிைகதெத்தில் உள்ள அகயாத்தியா நகைம், ‘கெைளவிலான அகல் விளக்குகமள’ ஏற்றியதன் 

மூலம் கின்னஸ் உலக ொதமன ெமடத்துள்ளது. ‘தீகொத்ெவ’ சகாண்டாட்டத்தின்கொது, நவம்ெர்.13 

அன்று ெையு ஆற்றின் கமையில், 5.8 இலட்ெத்துக்கும் கைற்ெட்ட அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்ெட்டன. 
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7. BRICS அறிவியல், சதாழில்நுட்ெம் & புத்தாக்க அமைச்ெர்கள் கூட்டத்திற்கு தமலமைதாங்கிய நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. பிர சில் 

இ. இ ஷ்யா  

ஈ. சீனா 

❖ எட்டாவது BRICS அறிவியல், சதாழில்நுட்ெம் ைற்றும் புத்தாக்க அமைச்ெர்கள் கூட்டைானது சைய்நிகைாக 

நமடசெற்றது. இது, ைஷ்யாவின் அறிவியல் ைற்றும் உயர்கல்வி அமைச்ெகத்தால் ஏற்ொடு செய்யப்ெட்டது. 

12ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டின் தமலவைாக இைஷ்யா உள்ளது. இந்த அமைச்ெைமவக்கூட்டம் BRICS 

STI பிைகடனம்-2020’ஐ ஒருைனதாக ஏற்றுக்சகாண்டது. இதன் உறுப்பினர்கள் இந்தியாவின், ‘SERB 

– POWER’ (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research) திட்டத்மதப் ொைாட்டினர். 

8.ொமலப் கொக்குவைத்து சநரிெலால் ெலியாகனாருக்கான உலக நிமனவு நாள் (World Day of 

Remembrance for Road Accident Victims) அனுெரிக்கப்ெடுகிற சததி எது? 
அ. நவம்பா் 15  

ஆ. நவம்பா் 16 

இ. நவம்பா் 17 

ஈ.  நவம்பா் 18 

❖ ஆண்டுசதோறும் ொமலப் கொக்குவைத்து சநரிெலால் ெலியாகனாருக்கான உலக நிமனவு நாள் ஐக்கிய 

நாடுகள் அமவயால் நவ.15 அன்று அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. ொமல விெத்துக்கமளக் குமறப்ெதற்கான 

ஒரு கருவியாகவும் இந்த நாள் உள்ளது. ொமல விெத்துகளால் ஏற்ெடும் கெரிடர் குறித்த கவனத்மத 

இந்த நாள் ஈர்க்கிறது. கைலும், ொமல விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு இது அங்கீகாைம் அளிக்கிறது. 

9. ெமூக ொதுகாப்பு சநறிமுமறகளின்கீழ் வமைவு விதிகமள அறிவித்துள்ள ைத்திய அமைச்ெகம் எது? 
அ. நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அரமச்சகம் 

ஆ. டதாழிலாளா் மற்றும் ரவரலவாய்ப்பு அரமச்சகம்  

இ. சமூக நீதி அரமச்சகம் 

ஈ. உழவு மற்றும் உழவா்கள் நல அரமச்சகம் 

❖ ெமூக ொதுகாப்பு சநறிமுமறகள் 2020’இன்கீழ் வமைவு விதிகமள சதாழிலாளர் & கவமலவாய்ப்பு 

அமைச்ெம் அறிவித்துள்ளது. முமறொைா சதாழிலாளர்கள், ஒப்ெந்த சதாழிலாளர்கள், நமடகைமட 

சதாழிலாளர்கள் அமனவரும் நடுவைைசு இமையதளத்தில் தானாக ெதிவு செய்வது உட்ெட ஆதார் 

அடிப்ெமடயிலான ெதிமவ இவ்வமைவு விதிகள் வழங்குகின்றன. இதன்கீழ் ெயன்கமளப் செறுவதற்கு, 

முமறொைா சதாழிலாளர், ஒப்ெந்த சதாழிலாளர் (அ) நமடகைமட சதாழிலாளர், அைசு இமையதளத்தில் 

இத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விவைங்களுடன் ெதிவு செய்ய கவண்டும். 
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10.ென்னிைண்டாவது BRICS உச்சிைாநாட்டின் கருப்சொருள் என்ன? 
அ . Global Stability, Shared Security and Innovative Growth  

ஆ. Stakeholders of Shared Future 

இ. Innovative Future and Integrated Growth 

ஈ. Promotion of Sustainable Agriculture 

❖ ென்னிைண்டாம் BRICS உச்சிைாநாடானது அண்மையில் சைய்நிகர் முமறயில் நமடசெற்றது. இைஷ்ய 

அதிெர் விளாடிமிர் புதின் தமலமையில் நமடசெற்ற இவ்வுச்சிைாநாட்டில் இந்தியப் பிைதைர் நகைந்திை 

கைாடி ெங்ககற்றார். “Global Stability, Shared Security & Innovative Growth” என்ெது இவ்வுச்சிைாநாட்டின் 

கருப்சொருளாகும். இவ்வுச்சிைாநாட்டின் பிற நிகழ்ச்சி நிைல்களுள் BRICS உறுப்பு நோடுகளினடசயயோை 

ஒத்துமழப்பு, COVID-19 சபருந்சதோற்றின் விமளமவக் குமறத்தல், தீவிைவாத எதிர்ப்பில் ஒத்துமழப்பு 

ஆகியமவ அடங்கும். 
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