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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ஒரே செள்ளை ஒட்டகச்சிவிங்கி காணப்ெடுகிற நாடு எது?
அ. பிரேசில்
ஆ. பபரு
இ. பென்யா 
ஈ. ஆஸ
் திரேலியா
❖ அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற உலகின் ஒரே செள்ளை ஒட்டகச்சிவிங்கியானது சகன்யாவில்
காணப்ெடுகிறது. இந்த ஒட்டகச்சிவிங்கியில் ஒரு GPS கண்காணிப்பு ொதனம் சொருத்தப்ெட்டுள்ைது.
லூசிெம் என்றசொரு ைேெணுக்கூறானது விலங்குகளில் செண்ளை நிறத்ளத ஏற்ெடுத்துகிறது.
❖ இந்த ஒற்ளற ஆண் ஒட்டகச்சிவிங்கியானது, ரெட்ளட அச்சுறுத்தல் நிளலயில் தற்ரொது உள்ைது. இந்த
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் சகாம்புகளுள் ஒன்றனில் இளணக்கப்ெட்டுள்ை ஜி பி எஸ் கண்காணிப்பு ொதனம்,
ெனச்சேகர்களை அந்த ஒட்டகச்சிவிங்கியின் இருப்பிடம் குறித்து எச்ெரிக்கிறது.

2. 2030ஆம்

ஆண்டுக்குள் புதிய செட்ரோல் & டீெல் ைகிழுந்துகளின் விற்ெளனளய தளட செய்ெதாக

உறுதியளித்துள்ை நாடு எது?
அ. பிோன்ஸ
்
ஆ. ஐெ்ெியப் ரபேேசு 
இ. பொ்மனி
ஈ. பெதா்லாெ்து
❖ புதிய செட்ரோல் ைற்றும் டீெல் கார்கள் ைற்றும் ரென்கள் விற்ெளனளய 2030 முதல் தளட செய்ெதாக
ஐக்கியப்பேரரசு (UK) அண்ளையில் உறுதியளித்துள்ைது. இக்காலக்சகடு முன்னர் உறுதியளித்தளத
விட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உள்ைது. முன்னதாக, பிேதைர் ரொரிஸ் ஜான்ென், 2050’க்குள்
நிகே சுழியத்திற்கு உமிழ்ளெக் குளறப்ெதற்காக, ‘ெசுளைப்புேட்சி’ளய அறிவித்தார். கடந்த ஆண்டு,
2050ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகே சுழிய உமிழ்வு இலக்ளக நிர்ணயித்த முதல் G7 நாடாக UK ஆனது.

3.அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ஹிந்ரதான் ொனூர்தி நிளலயம் அளைந்துள்ை ைாநிலம் எது?
அ. குெோத்
ஆ. உத்தே பிேரதசம் 
இ. மொோஷ்டிோ
ஈ. பீொா்
❖ கர்நாடக ைாநிலத்தின் கலபுேகி முதல் உத்தே பிேரதெ ைாநிலத்தின் காசியாொத்தில் உள்ை ஹிந்ரதான்
ொனூர்தி நிளலயம் ெளேயிலான முதல் ரநேடி ொனூர்தி ரெளெ பிோந்திய இளணப்புத் திட்டைான
UDAN’இன்கீழ் சதாடங்கப்ெட்டுள்ைது. இன்ளறய நாள் ெளே UDAN திட்டத்தின்கீழ் 295 ெழித்தடங்கள்,
ஐந்து உலங்கு ொனூர்தி நிளலயங்கள் உட்ெட 53 ொனூர்தி நிளலயங்கள், 2 நீர் ொனூர்தி
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நிளலயங்கள் ஆகியளெ இயங்கி ெருகின்றன. ஸ்டார் ஏர் ொனூர்தி நிறுெனம், ொேத்திற்கு மூன்று
ரெளெகளை கலபுேகி- ஹிந்ரதான் இளடரய இயக்கும்.

4.எந்த இந்திய ைாநிலத்தின் 31ஆெது ைாெட்டைாக ‘விஜயநகேம்’ உருொக்கப்ெட்டுள்ைது?
அ. ஆெ்திே பிேரதசம்
ஆ. ொ்ொடொ 
இ. ரெேளம்
ஈ. பதலுங்ொனா
❖ ‘விஜயநகேம்’ ைாெட்டத்ளத ைாநிலத்தின் 31ஆெது ைாெட்டைாக உருொக்க கர்நாடக அளைச்ெேளெ
அண்ளையில் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தப் புதிய ைாெட்டம் தற்ரொதுள்ை ெல்லாரி ைாெட்டத்திலிருந்து
பிரிக்கப்ெடுகிறது. இப்ெகுதியில் ஆட்சி புரிந்து ெந்த விஜயநகே அேசின் செயோல் இந்தப் புதிய ைாெட்டம்
ெழங்கப்ெடுகிறது.

5.புதிய ெயங்கேொத எதிர்ப்பு உத்திளய தழுவியுள்ை பிோந்திய அளைப்பு எது?
அ. SAARC
ஆ. ASEAN
இ. BRICS 
ஈ. G-77
❖ பிரேசில் (B), ேஷ்யா (R), இந்தியா (I), சீனா (C) ைற்றும் சதன்னாப்பிரிக்காளெ (S) உள்ைடக்கிய பிோந்திய
அளைப்ொன, ‘BRICS’ அண்ளையில் ஒரு புதிய ெயங்கேொத எதிர்ப்பு உத்திளய தழுவியது. ெமீெத்தில்
சைய்நிகோக நளடசெற்ற BRICS ஆண்டு உச்சிைாநாட்டின்ரொது, BRICS நாடுகள் அளனத்தும் ெர்ெரதெ
ெயங்கேொதத்ளத எதிர்ப்ெதற்கான தங்கள் உறுதிப்ொட்ளட மீண்டும் உறுதிப்ெடுத்தின. சைய்நிகோக
நளடசெற்ற இந்த உச்சிைாநாட்ளட இேஷ்யா நடத்தியது.

6. 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் எந்த ரநாளய ஒழிப்ெதற்காக உலக நலொழ்வு அளைப்பு (WHO) உலகைாவிய
உத்திளய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது?
அ. ொசரொய்
ஆ. கருப்பபவாய்ப் புற்றுந ாய் 
இ. தட்டம்மம
ஈ. இளம்பிள்மள வாதம்
❖ 2050ஆம் ஆண்டைவில் கருப்ளெொய்ப்புற்றுரநாளய (Cervical Cancer) ஒழிப்ெதற்கான உலகைாவிய
உத்திளய உலக நலொழ்வு அளைப்பு (WHO) ெமீெத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 2050ஆம் ஆண்டில்
தடுப்பூசி, ெரிரொதளன ைற்றும் சிகிச்ளெ ஆகியவற்றின்மூலம் நாற்ெது ெதவிகிதத்துக்கும் ரைற்ெட்ட
புதிய ரநாய்த்தாக்குதளலயும், 50 இலட்ெம் இறப்புகளையும் குளறப்ெரத இவ்வுத்தியின் ரநாக்கைாகும்.
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❖ கருப்ளெொய்ப்புற்றுரநாயின் புதிய ொதிப்புகளின் ெருடாந்திே எண்ணிக்ளக, கூடுதல் செயற்ொடுகள்
ஏதுமில்லாைல், 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 2030ஆம் ஆண்டு ெளே 5.7 இலட்ெத்திலிருந்து 7 இலட்ெைாக
உயரும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

7.எந்த ைத்திய அளைச்ெருக்கு ொதாயன் ொழ்நாள் ொதளனயாைர் விருது ெழங்கப்ெடவுள்ைது?
அ. ெிா்மலா சீதாோமன்
ஆ. இேரமஷ் பபாெ்ாியால் ‘ெிஷாங்ெ்’ 
இ. பியுஷ் ரொயல்
ஈ. ஹா்ஷ் வா்தன்
❖ ைத்திய கல்வியளைச்ெர் இேரைஷ் சொக்ரியால் ‘நிஷாங்’கிற்கு ொதாயன் ொழ்நாள் ொதளனயாைர்
விருது ெழங்கப்ெடவுள்ைது. அளைச்ெரின் எழுத்து, கவிளத ைற்றும் இதே இலக்கிய ெளடப்புகளைக்
சகைேவிக்கும் ெளகயில் அெருக்கு இந்த விருது ெழங்கப்ெடுகிறது. இதற்கு முன்பு அெர் ஏற்கனரெ
ெல்ரெறு ரதசிய, ென்னாட்டு விருதுகளைப் செற்றுள்ைார்.
❖ இேரைஷ் சொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, இலக்கியத்துளறயில் சகௌேெ முளனெர் ெட்டம் செற்றுள்ைார். அெர்
இதுெளே ெல்ரெறு துளறகளில் 75’க்கும் ரைற்ெட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ைார். இலண்டனில் உள்ை
ொதாயன் அளைப்பு, கவிஞர்கள், களலஞர்களுக்கு விருதுகளை ெழங்கி சகௌேவிக்கிறது.

8.அண்ளைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘கலிப்ர

ா’ ஆெரேஷனுடன் சதாடர்புளடய துளற எது?

அ. ரபாமதப்பபாருள் ெடத்தல் 
ஆ. பண ரமாசடி
இ. குழெ்மத ெடத்தல்
ஈ. வாி ஏய்ப்பு
❖ ெருொய் புலனாய்வு இயக்குநேகைானது (DRI) ெமீெத்தில் ஒரு ென்னாட்டு ரொளதப்சொருள் கடத்தல்
ரைாெடிளய, ‘Calypso’ என்ற செயரில் முறியடித்தது. இந்த ஆெரேஷன், மும்ளெ ைற்றும் ோஜஸ்தானின்
உதய்பூரில் மூன்று நாட்கள் ரைற்சகாள்ைப்ெட்டது. டிரினிடாட் ைற்றும் சடாொரகாவிலிருந்து மும்ளெக்கு
அனுப்ெப்ெட்ட ½ கிரலாவுக்கும் அதிகைான சகாக்ளகளன ெருொய் புலனாய்வு இயக்குநேகம் ெறிமுதல்
செய்தது. ரொளதப்சொருள் கடத்தலில் ஈடுெட்ட நால்ெரும் ளகது செய்யப்ெட்டனர்.

9.ஆண்டுப

ோறும் UNESCO’ஆல் உலக தத்துெ நோள் அனுெரிக்கப்ெடுகிற ரததி எது?

அ. ெவம்பா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது வியாழெ்ெிழமம 
ஆ. அெ்ரடாபா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது வியாழெ்ெிழமம
இ. ெவம்பா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிெ்ெிழமம
ஈ. அெ்ரடாபா் மாதத்தில் வரும் மூன்றாவது சனிெ்ெிழமம
❖ உலக தத்துெ நாைானது ஐநா கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாச்ொே அளைப்ொன UNESCO’ஆல் கடந்த
2002’இல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 2005ஆம் ஆண்டு நளடசெற்ற UNESCO சொதுைாநாட்டின்ரொது,

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

23

நெம்ெரில் ெரும் ஒவ்சொரு மூன்றாெது வியாழக்கிழளையும் உலக தத்துெ நாள் சகாண்டாடப்ெடும்
என்று அறிவித்தது. நடப்ொண்டின் (2020) களடப்பிடிப்பு, தற்ரொது ெேவிெரும் சதாற்றுரநாயில் தத்துெ
பிேதிெலிப்புகளில் கெனஞ்செலுத்துைாறு உலக நாடுகளுக்கு அளழப்பு விடுத்துள்ைது.

10. கழிவுநீர் கால்ொய்கள் ைற்றும் சதாட்டிகளை அொயகேைாக சுத்தம் செய்ெளதத் தடுக்க சதாடங்கப்ெட்ட
ெொலின் செயர் என்ன?
அ. சபாய்மித்ோ சுேக்ஷா 
ஆ. பிேதான் மெ்திாி சபாய்மித்ோ
இ. ரசப் சபாய்மித்ோ
ஈ. சுவச் பாேத் சபாய்மித்ோ
❖ ‘அொயகேைான’ தூய்ளைப்ெணியின் காேணைாக எந்தசொரு கழிவுநீர் கால்ொய்கள் அல்லது சதாட்டி
தூய்ளைப்ெடுத்துரொரும் தங்கள் இன்னுயிளே இழந்துவிடக்கூடாது என்ெளத உறுதிசெய்ெதற்காக
ைத்திய அளைச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அண்ளையில் ‘ெொய்மித்ோ சுேக்ஷா’ என்ற ெொளல சதாடங்கினார்.
❖ உலக கழிப்ெளற நாளை முன்னிட்டு, நாடு முழுெதுமுள்ை 243 நகேங்களில் இது சதாடங்கப்ெட்டது.
இந்த நிகழ்வில், 243 நகேங்களின் பிேதிநிதிகளும் 2021 ஏப்ேல் 30ஆம் ரததிக்குள் அளனத்து கழிவுநீர்
கால்ொய் & சதாட்டிகளை தூய்ளைப்ெடுத்தும் ெணிகளை இயந்திேையைாக்குெதாக உறுதியளித்தனர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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