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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. IIT

கரக்பூரரச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கீழ்க்காணும் எந்தப் ப ாருரளப்

யன் டுத்தி உணவுப்

ப ாட்டலங்கட்ட யன் டும் ப ாருரள உருவாக்கியுள்ளனர்?
அ. நெகிழி
ஆ. ொன

ா கலவை

இ. நைள்ளாித்னதால் 
ஈ. ைாவழப்பழத்னதால்
❖ கரக்பூரின் இந்திய பதாழில்நுட் க் கழகத்ரதச் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுமமானது பவள்ளரித்
ததால்கரளப் யன் டுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உணவுப் ப ாட்டலங்கட்ட யன் டும் ப ாருரள
உருவாக்கியுள்ளனர். அவர்களின் கூற்றுப் டி, பவள்ளரித் ததால்களில் அதிக பசல்லுதலாஸ் உள்ளது.
பவள்ளரித் ததால்களிலிருந்து ப றப் ட்ட நாதனா டிகங்கள் மக்கக்கூடிய உணவுப் ப ாட்டலங்கட்ட
யன் டும் ப ாருரள உருவாக்குவதற்கு ஏற்றதாக அரமகின்றன.

2.ஆசிய-

சிபிக் ப ாருளாதார ஒத்துரழப்பு (APEC) அமைப்பில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்ரக?

அ. 5
ஆ. 11
இ. 17
ஈ. 21 
❖ ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார ஒத்துரழப்பு (APEC) அமைப்பு என் து 21 நாடுகரள உறுப்பினர்களாகக்
பகாண்ட ஓர் அரமப் ாகும். இது சிங்கப்பூரர தரலரமயிடமாகக் பகாண்டுள்ளது. இது, சிபிக் விளிம்பு
நாடுகளிரடதயயான ஒரு கட்டற்ற வர்த்தக சங்கமாகும். அண்ரமயில், இதன் அரனத்து 21 உறுப்பு
நாடுகளின் அரமச்சர்களும், COVID-19 பதாற்றுதநாய்க்குப்பின்னான ப ாருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரவாக
ஒன்றிரணந்து பசயல் டுவதாக உறுதியளித்துள்ளனர்.

3. UNESCO’ஆல்

ன்னாட்டு சகிப்புத்தன்ரம நாள் அனுசரிக்கப் டுகிற தததி எது?

அ. ெைம்பா் 16 
ஆ. ெைம்பா் 17
இ. ெைம்பா் 18
ஈ. ெைம்பா் 19
❖ ஆண்டுத ோறும் நவ.16 அன்று ன்னாட்டு சகிப்புத்தன்ரம நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. மக்களிரடதய
சகிப்புத்தன்ரமரய ஊக்குவிப் தும், சகிப்புத்தன்ரம சமூகத்தின் ஓர் அங்கம் என் ரத அவர்களுக்குப்
புரியரவப் தும் இதன் தநாக்கமாகும். சகிப்புத்தன்ரம மற்றும் அகிம்ரசரய ஊக்கப் டுத்துவதற்கான
UNESCO மதன்ஜீத் சிங் ரிசு, காங்தகா ஜனநாயக குடியரசில், ‘தமாதல்கரளத் தீர்ப் தற்கான ரமயம்’
என்ற தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனத்திற்கு வழங்கப் ட்டுள்ளது.
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ட்டுள்ள தனியார் வங்கி எது?

அ. இலக்ஷ்மி ைிலாஸ
் ைங்கி 
ஆ. கருா் வைஸ
் யா ைங்கி
இ. இரத்

ாகா் ைங்கி

ஈ. த லக்ஷ்மி ைங்கி
❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது இலக்ஷ்மி விலாஸ் வங்கிரய (LVB) தரடக்கு உட் டுத்தியுள்ளது. இதன்
காரணமாக அவ்வங்கியிலிருந்து குறிப்பிட்ட ஓரளவுக்கு தமலான ரவப்புத்பதாரகரய அவ்வங்கியின்
வாடிக்ரகயாளரால் எடுக்கவியலாது. LVB வங்கிரய DBS வங்கி இந்தியாவுடன் இரணக்க ரிசர்வ்
வங்கி முன்பமாழிந்துள்ளது. இம்முடிவு, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் LVB’இன் நிதிநிரல தமாசமாக
சரிவரடந்தரதத் பதாடர்ந்து எடுக்கப் ட்டது. தமாசமான கடன்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக, அவ்வங்கி
தற்த ாது ப ரும் வாராக்கடனில் தத்தளித்து வருகிறது.

5. COVID-19 தடுப்பூசிகள்

ற்றி ரப் டும் த ாலியான தகவல்கரள எதிர்பகாள்வதற்காக, ‘Halo’ என்னும்

ஒரு முன்னெடுப்மைத் பதாடங்கியுள்ள அரமப்பு எது?
அ. உலக ெலைாழ்ைு அவமப்பு
ஆ. ஐக்கிய ொடுகள் அவை 
இ. உலக நபாருளாதார ம ் றம்
ஈ. உலக ைங்கி
❖ ஐக்கிய நாடுகள் அரவயானது இலண்டன் ல்கரலக்கழகத்தின் ‘Vaccine Confidence’ திட்டத்துடன்
கூட்டிரணந்து, ‘Halo’ என்றன ோரு புதிய முன்பனடுப்ர த் பதாடங்கியுள்ளது. COVID-19 தடுப்பூசிகள்
ற்றி ரப் டும் த ாலியான தகவல்கரள ரகயாளுவரத இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.
❖ தடுப்பூசிகளின் ாதுகாப்பு மற்றும் பசயல்திறன் குறித்த உண்ரமயான தகவல்கரள சமூக ஊடகங்கள்
மூலம் கிர்ந்துபகாள்வதற்காக நூற்றுக்கும் தமற் ட்ட அறிவியலாளர்கள் ஒன்றிரணந்துள்ளனர். இந்தி
-யாவிலிருந்து, 22’க்கும் தமற் ட்ட அறிவியலாளர்கள் அடங்கிய அணி ‘Halo’இல் தசர்ந்துள்ளது.

6.இந்திய

உயராரணயர் அலுலகமானது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில், சிறப்பு திப்பு ரகக்கடிகாரத்ரத

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது?
அ. இலங்வக
ஆ. வங்கதேசம் 
இ. னெபாளம்
ஈ. மியா ் மா்
❖ ‘வங்க ந்து’ தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் நூற்றாண்ரட நிரனவுகூரும் வரகயில், இந்திய உயர்
ஆரணயர் அலுவலகமானது சிறப்பு திப்பு ரகக்கடிகாரங்கரள அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. வங்கததசம்
அதன் முதல் அதி ரும், ததசத்தின் தந்ரதயுமான ‘வங்க ந்து’ தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் பிறந்த
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நூற்றாண்ரட முஜிப் நூற்றாண்டாக, ‘முஜிப் த ார்தோ’ என்று பகாண்டாடுகிறது. இந்தச்சிறப்பு திப்பு
ரகக்கடிகாரங்கள் அரனத்தும், தேக் முஜிபுர் இரகுமானின் நிழற் டத்ரதயும் ரகபயாப் த்ரதயும்
தாங்கி நிற்கின்றன.

7.பகாதரானா ரவரரைக் கண்டறியும் முதல் தன்-

ரிதசாதரன கருவிக்கு ஒப்புதல் அளித்த நாடு எது?

அ. இெ்தியா
ஆ. ஐக்கிய அநமாிக்க ொடுகள் 
இ. இரஷ்யா
ஈ. சீ

ா

❖ அபமரிக்க உணவு & மருந்து நிர்வாகமானது வீட்டிதலதய தன்- ரிதசாதரனயின்மூலம் பகாதரானா
ரவரரைக் கண்டறியும் முதல் கருவிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ‘Lucira COVID-19 All in One Test Kit’
என் து மூலக்கூறு அடிப்ைமையில் இயங்கும் ஒருமுரற மட்டுதம யன் ாட்டுக்குரிய ஒரு ரிதசாதரன
கருவியாகும். இது, முப் து அல்லது அதற்கும் குரறவான நிமிடங்களில் முடிவுகரள வழங்கக்கூடிய
முதல் ரிதசாதரனயாகும். 14 வயதுக்கு தமற் ட்டவர்களால் இதரன தாமாக நிர்வகிக்க முடியும்.

8.

சுக்களின் ாதுகாப்பிற்காக, “ சு அரமச்சரரவ” என்றபவான்ரற அரமக்கவுள்ள மாநில அரசு எது?

அ. உத்தர பிரனதசம்
ஆ. மத்திய பிரனதசம் 
இ. பீகாா்
ஈ. குஜராத்
❖

சுக்களின் ாதுகாப்பிற்காக மாநிலத்தில் ‘ சு அரமச்சரரவ’ அரமக்கப் டும் என்று மத்திய பிரததச
மாநில முதலரமச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார். அந்த அரமச்சரரவயில் கால்நரடப்
ராமரிப்பு, வனம், ஞ்சாயத்து மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி, வருவாய், வீட்டுவசதி மற்றும் உழவர் நலத்துரற
ஆகியரவ உள்ளடங்கும். அவ்வரமச்சரரவயின் முதல் கூட்டம் நவ.22 அன்று நரடப ற்றது.

9.உலக மீனவர் நாள் கரடப்பிடிக்கப்

டுகிற தததி எது?

அ. ெைம்பா் 19
ஆ. ெைம்பா் 20
இ. ெைம்பா் 21 
ஈ. ெைம்பா் 22
❖ மீனவர்களின் வாழ்வு பசழிப் தற்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள மீனவ மக்களால் நவ.21 அன்று ‘உலக
மீனவர் நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிறது. உலகில் மீனவர்களின் முக்கியத்துவத்ரத சிறப்பிக்கும் விதமாக
த ரணிகள், யிலரங்கங்கள், ப ாதுக்கூட்டங்கள், கலாச்சார நிகழ்வுகள், நாடகங்கள், கண்காட்சி, இரச
நிகழ்ச்சி மற்றும் பசய்முரற விளக்கங்கள் ஆகியவற்றின்மூலம் இந்த நாள் பகாண்டாடப் டுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்
10.இலண்டனிலிருந்து

2020

நவம்பர்

21 & 22

மீட்படடுக்கப் ட்ட பவண்கல சிரலகரள, நடுவண் கலாச்சார அரமச்சர் எந்த

மாநிலத்திடம் ஒப் ரடத்துள்ளார்?
அ. தமிழ்ொடு 
ஆ. னகரளம்
இ. ஆெ்திர பிரனதசம்
ஈ. இராஜஸ
் தா ்
❖ இலண்டனிலிருந்து மீட்கப் ட்ட இராமன், சீரத, இலக்குவனின் பவண்கல சிரலகரள தமிழ்நாடு
அரசிடம், மத்திய கலாச்சார துரற அரமச்சர் பிரகலாத் சிங்

ட்தடல் ஒப் ரடத்தார். நாகப் ட்டினம்

மாவட்டம் ஆனந்தமங்கலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ இராஜதகா ால் விஷ்ணு தகாவிலானது விஜயநகர த ரரசு
காலத்திய தகாவிலாகும். இங்கிருந்த இராமன், சீரத, இலக்குவன் மற்றும் அனுமன் பவண்கல
சிரலகள் கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு திருடுத ானது. இந்தத் திருட்டு குறித்து இலண்டன் காவல்
துரறயிடம், இந்திய தூதரகம் புகார் பசய்தது.
❖ இலண்டன் காவல்துரறயினர் விசாரரண நடத்தி, இலண்டனில் சிரலகரள ரவத்திருந்த ந ரிடம்
இருந்து இராமன், சீரத, இலக்குவன் மற்றும் அனுமன் சிரலகரள மீட்டு இந்திய தூதரகத்திடம் கடந்த
பசப்.15 அன்று ஒப் ரடத்தனர். தமிழ்நாட்டு தகாவிலில் திருடப் ட்ட சிரலகள் 42 ஆண்டுகளுக்குப்பின்
மீட்கப் ட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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