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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.டிஜிட்டல் செய்தி இணையதளங்கள், ஆன்ணைன் திணைப்படங்கள் மற்றும் உள்ளடக்க வழங்குநர்கணள
கண்காணிக்கும் மத்திய அணமச்ெகம் எது?
அ. தகவல்ததொடொ்பு அமைச்சகை்
ஆ. உள்துமை அமைச்சகை்
இ. தகவல் ைை்றுை் ஒலிபரப்பு அமைச்சகை் 
ஈ. கலொச்சொர அமைச்சகை்
❖ நடுவைைசின் ஓர் அண்ணமய அறிவிப்பின்படி, டிஜிட்டல் அல்ைது ஆன்ணைன் மீடியா, திணைப்படங்கள்
மற்றும் ஒளி-ஒலி நிகழ்ச்சிகள், செய்தி & நடப்பு நிகழ்வுகளின் உள்ளடக்கம் ஆகிய அணைத்தும் தகவல்
மற்றும் ஒலிபைப்பு அணமச்ெகத்தின்கீழ் சகாண்டுவைப்படும். தற்பபாது நாட்டில் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்ணத
நிர்வகிக்கும் எந்தசவாரு ெட்டபமா (அ) தன்ைாட்சி அணமப்பபா கிணடயாது. இந்த உத்தைவில் இந்தியக்
குடியைசுத் தணைவர் ணகசயழுத்திட்டதாக கூறப்படுகிறது.

2. நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நகைங்கள் நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை?
அ. Designed to Live Together
ஆ. Valuing Our Communities and Cities 
இ. Changing the world
ஈ. Promoting a better urban future
❖ உலகளாவிய நகரமயமாக்கலில் ஆர்வங்ககாண்ட பன்னாட்டுச் சமூகங்ககளள ஊக்குவிப்பதற்காகவும்
நகரமயமாக்கலில் சவால்களள எதிர்ககாள்ளும் நாடுகளுக்கிளடயய ஒத்துளைப்பு நல்குவதற்காகவும்
ஒவ்யவார் ஆண்டும் அக்யடாபர்.31 அன்று உலக நகரங்கள் நாள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Valuing Our
Communities and Cities” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். “Better City,
Better Life” என்பது இந்நாளுக்கு வைங்கப்கபறும் கபாதுவான கருப்கபாருளாகும்.

3.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நிபமானியா நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை?
அ. Healthy Lungs for All
ஆ. Every Breath Counts 
இ. Innovate to End Child Pneumonia
ஈ. Universal Access to Pneumonia Prevention and Care
❖ கபாதுநலவாழ்வு பிரச்சளனயான நுளரயீரல் அைற்சியின் தீவிரத்தன்ளமளய எடுத்துளரக்கவும்,
யமலும் அந்யநாளய எதிர்த்துப்யபாராடுவதற்கு அளமப்புகள் & நாடுகளள ஊக்கப்படுத்தவும் ஒவ்யவார்
ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று உலக நுளரயீரல் அைற்சி நாள் (Pneumonia Day) களடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
“Every Breath Counts” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.
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4. ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவன்ற விணளயாட்டு ஆளுணம யார்?
அ. ைணிகொ பத்ரொ
ஆ. தசன் தைங் 
இ. ஜு யூலிங்
ஈ. லியு தெவின்
❖ உைகின் நம்பர் ஒன் படபிள் சடன்னிஸ் வீைாங்கணையாை சென் சமங் (26), இந்த ஆண்டு (2020)
ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவன்றார். சீை நாட்ணடச்பெர்ந்த ென் யிங்ஷாணவ வீழ்த்தி
சென் சமங் தைது முதல் ITTF மகளிர் உைகக்பகாப்ணப பட்டத்ணத சவய்ஹாயில் சவன்றார். ITTF’இன்
#RESTART சதாடரின் முதல் சவற்றியாளைாகவும் அவர் மாறியுள்ளார்.

5.அண்ணமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘உள்ளக ெந்ணத மபொதா’வுடன் சதாடர்புணடய நாடு எது?
அ. அதைொிக்கொ
ஆ. இரெ்யொ
இ. பிொிட்டன் 
ஈ. இந்தியொ
❖ BREXIT செயல்முணறக்குப் பிறகு பிரிட்டனின் 4 நாடுகளுக்கு இணடயிைாை வர்த்தகத்ணத பாதுகாக்க
‘உள்ளக ெந்ணத மபொதா’ வடிவணமக்கப்பட்டது. அண்ணமயில், பிரிட்டனின் ஐபைாப்பிய ஒன்றியத்தில்
இருந்து சவளிபயறும் ஒப்பந்தத்ணத மீறுவதற்காக, பிரிட்டிஷ் பிைதமர் பபாரிஸ் ஜான்ென் அனுமதி தரும்
மபொதாவில் உள்ள உட்பிரிவுகளுக்கு எதிைாக பிைபுக்கள் அணவ வாக்களித்தது. இது பமைணவயில்
ஆளும் பழணமவாத கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பதால்வியாகபவ பார்க்கப்படுகிறது.

6.இந்தியா-ASEAN உச்சிமாநாட்ணட, எந்த நாட்டின் தணைவருடன் இணைந்து, பிைதமர் நபைந்திை பமாடி
தணைணம தாங்கவுள்ளார்?
அ. சிங்கப்பூொ்
ஆ. தொய்லொந்து
இ. வியட்நொை் 
ஈ. ைியொன்ைொ்
❖ சமய்நிகைாக நணடசபறவுள்ள 17ஆவது இந்தியா-ASEAN உச்சிமாநாட்டிற்கு பிைதமர் நபைந்திை பமாடி,
வியட்நாமிய பிைதமர் நுபயன் ஜுவான் புக் உடன் இணைந்து தணைணம வகிப்பார். ASEAN-இந்தியா
செயல்திட்டத்ணத (2021-2025) ஏற்றுக்சகாள்வதில் இருநாட்டு தணைவர்களும் தங்களது கவைத்ணத
செலுத்துவார்கள். கடந்த ஆண்டு நவம்பரில், பாங்காக்கில் நடந்த 16ஆவது ASEAN-இந்தியா உச்சி
மாநாட்டில் பிைதமர் யமாடி கைந்துசகாண்டார்.
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7.நடப்பாண்டில் (2020) வரும் உைக நீைழிவு பநாய் நாளுக்காை கருப்சபாருள் என்ை?
அ. Go Blue for Breakfast
ஆ. Eyes on Diabetes
இ. The Nurse and Diabetes 
ஈ. Women and diabetes
❖ நீைழிவு பநாணய கண்டறிவது தடுப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது குறித்து குடும்பங்களிணடபய விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்பவார் ஆண்டும் நவ.16 அன்று உைக நீைழிவு நாள் கணடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
“The Nurse and Diabetes” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும்.
உைக நாடுகணள நீைழிவு பநாயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காை திட்டசமான்ணற இந்நாளின்பபாது உைக
நைவாழ்வு அணமப்பு (WHO) அறிவித்தது.

8.எத்தணை துணறகளுக்காை `1.46 இைட்ெம் பகாடி வணை மதிப்புள்ள ‘உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்சதாணக’
திட்டத்திற்கு மத்திய அணமச்ெைணவ ஒப்புதல் அளித்தது?
அ. ஐந்து
ஆ. பத்து 
இ. பதினைந்து
ஈ. பதினொறு
❖ பிைதமர் பமாடி தணைணமயிைாை மத்திய அணமச்ெைணவக் கூட்டத்தில், பத்து முக்கிய துணறகளுக்காை
உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்சதாணக திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் உற்பத்தித்
திறன்கணள பமம்படுத்தும் வணகயிலும், ஏற்றுமதிணய அதிகப்படுத்தி ‘தற்ொர்பு இந்தியா’ இைட்சியத்ணத
அணடயும் வணகயிலும் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
❖ (1) பமம்படுத்தப்பட்ட பவதியியல் செல் மின்கைம்; (2) மின்ைணு மற்றும் சதாழில்நுட்பப் சபாருட்கள்; (3)
வாகைங்கள் மற்றும் வாகை உதிரிபாகங்கள்; (4) மருந்துகள்; (6) சதாணைசதாடர்பு & சநட்சவார்க்கிங்
சபாருட்கள்; (7) ஜவுளிப் சபாருட்கள்; (8) உைவுப் சபாருட்கள்; (9) அதிக திறன்சகாண்ட சூரிய ஆற்றல்
ஒளி மின்ைழுத்தப் சபாருட்கள் மற்றும் (10) சிறப்பு எஃகு ஆகிய துளறகள் இதில் அடங்கும்.

9.அண்ணமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ORF3d’ என்றால் என்ை?
அ. COVID-19 தடுப்பூசி
ஆ. தகொரரொனொ மவரஸ
் ைரபணு 
இ. ஏவுகமண
ஈ. தசயை்மகக்ரகொள்
❖ சகாபைாைா ணவைஸில், ‘ORF3d’ என்றசவாரு புதிய மணறந்திருந்த மைபணுணவ ஆைாய்ச்சியாளர்கள்
அண்ணமயில் கண்டுபிடித்தைர். ஒன்றுக்கு பமல் ஒன்றாக அணமந்துள்ள இந்தப் புதிய ‘ORF3d’ மைபணு,
தனித்துவமாை உயிரியல் துணறக்கும் அபதபவணளயில் சதாற்றுபநாய்க்கும் இது பங்களிக்கும் என்று
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எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. COVID-19 ணவைசுக்கு எதிைாை புதிய தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கத்திற்கும் இது
வழிவகுக்கும். இதுகுறித்த ஆய்வுக்கட்டுணை, ‘eLife’ என்ற இதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது.

10. ‘பவம்பகா’ சூறாவளியாைது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்ணடத் தாக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
அ. இந்தியா
ஆ. ஜப்பொன்
இ. அதைொிக்கொ
ஈ. பிலிப்மபன்ஸ
் 
❖ ‘பவம்பகா’ சூறாவளியாைது பிலிப்ணபன்ஸின் கிழக்கு கடற்கணைகணளத் தாக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்ப
-டுகிறது. எைபவ, கிழக்கு கடபைாைங்களில் வசிக்கும் ஆயிைக்கைக்காை மக்கணள அப்பகுதிணய காலி
செய்துவிட்டு பாதுகாப்பாை தங்குமிடங்களுக்கு செல்ை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தைவிட்டுள்ளைர். இச்
சூறாவளி, பிலிப்ணபன்ஸில் இந்த ஆண்டில் (2020) வரும் 21ஆவது சவப்பமண்டை சூறாவளியாகும்.
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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.
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❖ 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.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.காட்டு

யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு

ஒன்னை உருவாக்கவுள்ள மாநிலம் எது?
அ. மத்திய பிரததசம்
ஆ. தமற்கு வங்கம் 
இ. குஜராத்
ஈ. அஸ
் ஸாம்
❖ காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு
ஒன்னை உருவாக்க மமற்கு வங்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. பல்வேறு துனைசார் உறுப்பிைர்கள்
இடம்பபறும் இந்தப் பிரிவில், வைத்துனை இயக்குநரகம், மின்சாரத் துனை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும்
காவல்துனை உள்ளிட்ட உறுப்பிைர்களும் உள்ளூர் பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர்.
விலங்குகளுக்குத் தீங்கு வினளவிப்பனதத் தவிர்ப்பதற்காக, உயரழுத்த மின்வடங்கள் மற்றும் மின்
கம்பங்கனள மாற்றியனமக்கவும் அம்மாநில அரசு முடிவு பசய்துள்ளது.

2. முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்னத பதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது?
அ. குஜராத்
ஆ. மத்திய பிரததசம் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. பீகாா்
❖ பிரதமர் வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்தின்கீழ், முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர்
திட்டத்னத மத்திய பிரமதச மாநில அரசு பதாடங்கியுள்ளது. அண்னமயில், கிராமப்புை வீதிமயார
விற்பனையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தலா 10,000 ரூபாய் வட்டியில்லா கடனை அம்மாநில
முதலனமச்சர் வரவு பசய்தார். கல்வி மற்றும் உடல்நலத்தில் சிைப்பு கவைம் பசலுத்தி, ‘தற்சார்பு மத்திய
பிரமதசம்’ திட்டத்திற்காை ஒரு பசயல்திட்டத்னதயும் அவர் பவளியிட்டார்.

3. மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கும் தீர்மாைத்னத எந்த
மாநில சட்டமன்ைம் நினைமவற்றியுள்ளது?
அ. குஜராத்
் ட் 
ஆ. ஜாா்க்கண
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. பீகாா்
❖ மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கக்மகாரும் தீர்மாைத்னத
ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டமன்ைம் ஒருமைதாக நினைமவற்றியுள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலனமச்சர்
மேமந்த் மசாரனின் கூற்றுப்படி, ஒருநாள் சிைப்பு மாநாட்டின்மபாது நினைமவற்ைப்பட்ட இத்தீர்மாைம்,

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

18

ஒப்புதலுக்காக நடுவணரசுக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது. ‘சர்ைா’ என்னும் மதத்னதப் பின்பற்றுபவர்கள் ‘நீர்,
காடு, நிலம்’ என்ை பகாள்னகபகாண்டு இயற்னகனய வணங்குகிைார்கள்.

4. ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ அனமந்துள்ள இடம் எது?
அ. வததாதரா 
ஆ. சசன்னன
இ. சகாச்சின்
ஈ. சபங்களூரு
❖ குஜராத் மாநிலத்தின் வமதாதராவில் அனமந்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒமர மபாக்குவரத்து
பல்கனலக்கழகமாக ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ உள்ளது. அண்னமயில் இந்தப்
பல்கனல இளங்கனல, MBA & MSc உள்ளிட்ட ஏழு புதிய கல்வித்திட்டங்கனள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
❖ இதில் MSc கல்வித்திட்டமாைது ஐக்கியப் மபரரசின் பர்மிங்காம் பல்கனலக்கழகத்துடன் இனணந்து
வழங்கப்படுகிைது. அமத மவனளயில் MBA கல்வித்திட்டம் மபாக்குவரத்து மற்றும் விநிமயாக சங்கிலி
மமலாண்னமயில் கவைஞ்பசலுத்துகின்ைது.

5.அண்னமயில், உலகின் முதல் 6G தகவல் பதாடர்பு பசயற்னகக்மகானள ஏவிய நாடு எது?
அ. இந்தியா
ஆ. அசமாிக்கா
இ. சீனா 
ஈ. ஜப்பான்
❖ 6G தகவல் பதாடர்பு மசாதனை பசயற்னகக்மகானள பவற்றிகரமாக ஏவிய உலகின் முதல் நாடாக
சீைா மாறியுள்ளது. இச்பசயற்னகக்மகாள் ஷாங்சி மாகாணத்தில் உள்ள னதயுவான் பசயற்னகக்மகாள்
ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச் 6 ஏவுகனணனயப் பயன்படுத்தி ஏவப்பட்டது. 6G பதாழில்நுட்பமாைது
5G பதாழில்நுட்பத்னதவிட நூறு மடங்கு மவகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

6. ‘பாரத தரிசைம்-தட்சிை பாரத யாத்தினர’யை ஏற்பாடு பசய்யும் அனமப்பு எது?
அ. IRCTC 
ஆ. NHAI
இ. ஏா் இந்தியா
ஈ. தமக் னம டிாிப்
❖ இந்திய இரயில்மவ உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக்கழகமாைது ‘பாரத தரிசைம் - தட்சிை பாரத
யாத்தினர’னய ஏற்பாடு பசய்ய முடிவுபசய்துள்ளது. இந்த யாத்தினர ஐதராபாத் & பசகந்திராபாத்தில்
இருந்து டிசம்பர்.12-18 வனர பதாடங்கப்படும். “இந்தியர்களுக்கு இந்தியானவக் காட்டு - Show India
to Indians” என்பது இந்தப் பயணத்தின் கருப்பபாருளாகும்.
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❖ இந்தப் பைணம், திருவரங்கம் அரங்கநாதர் திருக்மகாவில், தஞ்சாவூரில் அனமந்துள்ள பபருவுனடயார்
திருக்மகாவில், இராமமசுவரம், மதுனர மீைாட்சி பசாக்கைார் திருக்மகாவில் மற்றும் கன்னியாகுமரி
ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியதாகும்.

7.நடப்பாண்டில் (2020) ேரும் உலக கழிப்பனை நாளுக்காை கருப்பபாருள் என்ை?
அ. Follow the Flush
ஆ. Toilets and Nutrition
இ. Waste water
ஈ. Sustainable Sanitation and Climate Change 
❖ உலகளாவிய தூய்னம பநருக்கடினய னகயாளுவதற்காக ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உலக
கழிப்பனை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Sustainable Sanitation & Climate Change” என்பது நடப்பாண்டில்
(2020) வரும் இந்த நாளுக்காை கருப்பபாருளாகும். அடிப்பயை கழிப்பனை வசதிகள் பற்றியும், அது
குறித்த விழிப்புணர்னவ மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதுமம இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கமாகும்.

8.இந்தியாவில் எந்தத் மததியில், பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது?
அ. நவம்பா் 12 
ஆ. நவம்பா் 13
இ. நவம்பா் 14
ஈ. நவம்பா் 15
❖ 1947 நவம்பர் 12 அன்று தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வாபைாலி நினலயத்திற்கு (AIR) வருனகதந்து,
இந்திை பிரிவினைக்குப்பின் ேரியாைாவின் குருமசத்திரத்தில் தற்காலிகமாக குடிமயறியவர்கள்பற்றி
உனரயாற்றிய மதசத்தந்னத மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக, ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று
பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிைது. இனதபயாட்டி, தில்லியிலுள்ள அனைத்திந்திய
வாபைாலி நினலயத்தில் பல்மவறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட்டுள்ளை.

9.அண்னமயில் எந்தத் மததியில், இந்தியாவில், மதசிய பத்திரினக நாள் பகாண்டாடப்பட்டது?
அ. நவம்பா் 15
ஆ. நவம்பா் 16 
இ. நவம்பா் 17
ஈ. நவம்பா் 18
❖ 1966ஆம் ஆண்டில் இந்திை பிரஸ் கவுன்சில் நிறுேப்பட்ையத நியைவுகூரும் விதமாக ஒவ்வோர்
ஆண்டும் நே.16 அன்று வதசிை பத்திரியக நாள் (National Press Day) ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திைப்
பத்திரியககளின் சுதந்திரம் மற்றும் கபாறுப்பின் அயைைாளமாகவும் இந்நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

18

10.மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது?
அ. நவம்பா் 15
ஆ. நவம்பா் 16
இ. நவம்பா் 17 
ஈ. நவம்பா் 18
❖ இந்தியாவில் கால்-னக வலிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுமதாறும் நவ.17
அன்று மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கால்-னக வலிப்பு என்பது மூனளசார்ந்த
ஒரு நாட்பட்ட மகாளாைாகும். இது, பதாடர்ச்சியாை வலிப்பிைால் ஏற்படுகிைது. நியூரான்களில் (மூனள
பசல்கள்) திடீபரை அதிகப்படியாை மின்கசிவு ஏற்படுவதன் வினளவாக வலிப்பு ஏற்படுகிைது.
❖ இந்த நினலயாைது, எந்த வயதுசார்ந்த மக்கனளயும் பாதிக்கும் மற்றும் ஒவ்பவாரு வயதிைருக்கும்
இதைால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும்.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ 2020 நேம்பர்.18 – ‘கப்பவலாட்டிை தமிழன்’ வ உ சிதம்பரைாரின் 84ஆேது நியைவு நாள்.
❖ மகாயம்புதூரில் அனமந்துள்ள தமிழ்நாடு மவளாண் பல்கனலக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி இயக்குநராகப்
பணிபுரியும் முனைவர் K S சுப்பிரமணியனுக்குத் மதசிய அளவிலாை இந்திய உர உற்பத்தியாளர்கள்
குழுமத்தின் பபான்விழா ஆண்டுக்காை விருது வழங்கப்படுகிைது. இந்த விருதுடன் `1 இலட்சம் பராக்கப்
பரிசும், தங்கப்பதக்கமும் வழங்கப்படுகின்ைை. இந்த விருது நாமைா பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்கும், அதன்
மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நாமைா உரங்களிைால் பயிர் உபமயாகிக்கும் திைன் அதிகரித்து உரச்பசல
-னவக் குனைக்க வழிவகுக்கும் திட்டத்திற்கும் கினடத்த பரிசாகக் கருதப்படுகிைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற துரிதைாக செயலாற்றும் தமைப்ெைப்பிலிருந்து வானுக்கு ஏவப்ெடும்
ஏவுகமைமய (QRSAM) உருவாக்கிய அமைப்பு எது?
அ. DRDO 
ஆ. HAL
இ. டெஸ
் லா
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 நீ தி 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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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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

4.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) வர்த்தகத் தரடயின்கீழ் ரவக்கப்

நவம்பர்

21 & 22

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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

21 & 22

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

4

