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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ஹயாபுொ 2 என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் விண்கலைாகும்? 
அ. இஸ்ரேல் 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. ஐக்கியப் ரபேேசு 

ஈ. பிோன்ஸ் 

❖ ஜப்ொனின் ‘ஹயாபுொ 2’ என்ற விண்கலைானது புவியிலிருந்து சுைார் 300 மில்லியன் கிலலாமீட்டர் 

சதாமலவில் உள்ள ரியுகு என்ற சிறுலகாளிலிருந்து ஓராண்டுகால ெயணத்திற்குப் பிறகு தற்லொது 

புவிமய லநாக்கி சநருங்கிவருகிறது. ஜப்ொனிய விண்சவளி ஆய்வு முகமையின்ெடி, இவ்விண்கலம் 

ைண் ைாதிரிகள் ைற்றும் தரவுகமள பூமிக்கு சகாண்டுவரும். அது சூரிய குடும்ெத்தின் லதாற்றம் ைற்றும் 

பூமியில் உள்ள உயிர்களின் லதாற்றம் குறித்த தடயங்கமள வழங்கும். ைண் ைாதிரிகள் அடங்கிய 

சொதிமய சதற்கு ஆஸ்திலரலியாவில் அந்நிறுவனம் தமரயிறக்கும். 

2.சதாடர்ச்சியாக ஆறாவது ஆண்டாக, சுகாதார அமைச்ெகத்திடமிருந்து உறுப்பு தானத்திற்காக சிறந்த 

ைாநில விருமதப் செற்ற ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ரகேளம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ததலுங்கானா 

❖ ஒவ்லவார் ஆண்டும், நவ.27ஆம் லததிமய லதசிய உறுப்புதான நாளாக இந்திய அரசு அனுெரிக்கிறது. 

இந்த ஆண்டு, ெதிலனாராவது உறுப்புதான நாமளக் குறிக்கிறது. உறுப்புதானத்திற்கான, ‘சிறந்த ைாநில 

விருதானது’ தமிழ்நாட்டுக்கு, ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ெநல அமைச்ெகத்தின் லதசிய உறுப்பு 

ைற்றும் திசு ைாற்று அமைப்பு வழங்கியது. தமிழ்நாடு, இந்த விருமத சதாடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக 

செறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. WHO’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சதன்கிழக்கு ஆசியாவில், குமறவான ைலலரியா லநாய்த் 

தாக்குதமலப் ெதிவுசெய்த நாடு எது? 
அ. இந்தியா  

ஆ. வங்கரதசம் 

இ. பாகிஸ்தான் 

ஈ. மியான்மா் 

❖ WHO’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் குமறவான ைலலரியா 

லநாய்த்தாக்குதமலப் ெதிவுசெய்த நாடு இந்தியா ஆகும். ‘உலக ைலலரியா அறிக்மக – 2020’இன்ெடி, 

இந்தியாவில், 2000ஆம் ஆண்டில் 20 மில்லியனாக இருந்த ைலலரியா லநாய்த்தாக்குதல் எண்ணிக்மக 
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2019ஆம் ஆண்டில் சுைார் 5.6 மில்லியனாகக் குமறந்துள்ளது. ைலலரியாவால் இறப்ெவர்களின் எண்ணி 

-க்மகயும் இந்தியாவில் குமறந்துள்ளது. உலகளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ைலலரியாவால் 229 

லெர் ொதிக்கப்ெட்டனர். 

4.செட்லராடவா லடசியன் லகாட்மடயானது ஒரு பிரெலைான சதால்சொருள் நிமனவுச்சின்னைாகும். அது 

எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது? 
அ. பிோன்ஸ் 

ஆ. ருரமனியா  

இ. பல்ரகாியா 

ஈ. சிலி 

❖ செட்லராடாவா லடசியன் லகாட்மடயானது ருலைனியாவின் பியட்ரா நீம்ட் நகரத்தில் அமைந்துள்ள மிகப் 

ெழமையான வரலாற்று நிமனவுச்சின்னைாகும். இந்தக்லகாட்மட, சொஆமு 82 ைற்றும் சொ ஆ 106’இல் 

ெண்மடய ஐலராப்ொவில் லடசியன் ைக்களால் கட்டப்ெட்டது. அசைரிக்காவின் உட்டாவில் உள்ள ஒரு 

சதாமலதூர, ைக்கள் வசிக்காத ொமலவனத்தில் முதல் ைர்ைைான உலலாக ஒற்மறக் கட்டுைானம் 

காணாைல்லொன சில நாட்களுக்குப்பின், லகாட்மடயிலிருந்து சில மீ., சதாமலவிலுள்ள ருலைனியாவில் 

இலதலொன்ற இரண்டாவது கட்டமைப்பு சதன்ெட்டது. ைமறந்து மீண்டும் லதான்றிய அந்த ஒற்மறக் 

கட்டுைானம் ெளெளப்ொன ஒரு முக்லகாணத் தூணாகும். 

5.ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது (ADB) எந்த ைாநிலத்தின் மின் விநிலயாகத்மத சீரமைப்ெதற்காக $132.8 

மில்லியன் டாலர் கடனுதவிமய வழங்கவுள்ளது? 
அ. ரமற்கு வங்கம் 

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. ரமகாலயா  

ஈ. ஒடிசா 

❖ லைகாலயா ைாநிலத்தில் உள்ள வீடுகள், சதாழிற்ொமலகள் ைற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்ெடும் மின்ொரத்தின் தரத்மத லைம்ெடுத்தவும், அவற்மற நவீனையைாக்கி வலுப்ெடுத்தவும் 

ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிடம் $132.8 மில்லியன் டாலர் கடன் செறுவதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் இந்திய அரசு 

மகசயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்மூலம், ‘அமனவருக்கும் 24 ைணி லநரமும் மின்ொரம்’ என்ற 

லைகாலயா ைாநில அரசின் முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்ெதுடன் மின்ொர விநிலயாகத்மத சீர்ெடுத்துவதன் 

வாயிலாக வணிக ரீதியாக ைாநிலத்திற்கு ஏற்ெடும் இழப்மெயும் குமறக்க முடியும். 

6. ‘குருபுராப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த சீக்கிய குருவின் பிறந்தநாளாகும்? 
அ . குரு நானக்   ஆ. குரு ரகாபிந்த் சிங் 

இ. குரு ரதஜ் பகதூா்  ஈ. குரு அா்ஜன் 
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❖ முதலாவது சீக்கிய குருவான குருநானக்கின் பிறந்தநாள், ‘குருநானக் லதவ் குர்புராப்’ எனக் 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது சொதுவாக, ‘குருபுராப்’ என்று அமழக்கப்ெடுகிறது. அவ்லவமளயில், ‘பிரதைர் 

நலரந்திர லைாடியும், சீக்கியர்களுடனான அவரது அரொங்கத்தின் சிறப்பு உறவும்’ என்ற தமலப்பிலான 

நூலும் சவளியிடப்ெட்டது. அது, தகவல் ைற்றும் ஒலிெரப்பு அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்ெட்டது. குருநானக் 

அவர்களின் செய்திகளுடன் ஆங்கிலம், ஹிந்தி ைற்றும் ெஞ்ொபி சைாழிகளில் அது சவளியிடப்ெட்டது. 

7. ‘துவாலர ெர்க்கார்’ என்ற ெரப்புமரத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ள ைாநில அரசு எது? 
அ. ஒடிசா 

ஆ. ரமற்கு வங்கம்  

இ. சத்தீஸ்கா் 

ஈ. ஜாா்க்கண்ட் 

❖ லைற்கு வங்க ைாநில அரசு ெமீெத்தில் “துவாலர ெர்க்கார்” அல்லது “உங்கள் வீட்டு வாெலில் அரொங்கம்” 

என்ற செயரில் ஒரு செரிய திட்டத்மத அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், கன்யாஸ்ரீ, காத்யா 

ெதி, சிக்ஷாஸ்ரீ உள்ளிட்ட ைாநிலத்தின் 11’க்கும் லைற்ெட்ட திட்டங்களின் ெயமன ைக்கள் செறமுடியும். 

ைக்களின் குமறகமள நிவர்த்தி செய்வதற்காக ைாநிலத்தில், “துவாலர ெர்க்கார்” முகாம்கள் 

அமைக்கப்ெடும் என லைற்கு வங்க ைாநில முதலமைச்ெர் ைம்தா ொனர்ஜி ஏற்கனலவ அறிவித்திருந்தார். 

8.நடப்ொண்டில் (2020) வரும் ென்னாட்டு ைாற்றுத்திறனாளிகள் நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன? 
அ. Empowering persons with disabilities 

ஆ.  

 

இ. Transformation towards sustainable and resilient society for all 

ஈ. Ensuring inclusiveness and equality 

❖ ைக்கள் அமனவரும் ைாற்றுத்திறனாளிகளின் பிரச்ெமனகமளப் புரிந்துசகாள்வதற்கும், அவர்களுக்கு 

லைன்மையும், உரிமைகளும் வழங்கப்ெடலவண்டும் என்ற லநாக்கத்துக்குைாக ஐக்கிய நாடுகள் அமவ 

ஆண்டுலதாறும் டிெ.3 அன்று ெர்வலதெ ைாற்றுத்திறனாளிகள் நாமள அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு 

டிெ.3 அன்று ஐநா இந்நாமள அறிவித்தது. 

❖ நடப்ொண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சொருள், “Building Back Better: Toward a disability-

inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 World” என்ெதாகும். 

9.வளர்ந்துவரும் இளந்திறமையாளர்கமள சகளரவிக்கும் BAFTA அமைப்பின் புதிய முன்சனடுப்புக்கு 

தூதராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 
அ . ஏ ஆா் இேகுமான்  ஆ. இேஜினிகாந்த் 

இ. கமல்ஹாசன்  ஈ. ஜி வி பிேகாஷ் 

 

 

 

Building Back Better: Toward a Disability-Inclusive, Accessible and 

Sustainable Post-COVID-19 World  

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                 2020 டிசம்பர் 04 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            4 

❖ வளர்ந்துவரும் இளந்திறமையாளர்கமள சகளரவிக்கும் திமரப்ெடங்கள் ைற்றும் சதாமலக்காட்சிக் 

கமலகளுக்கான பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் (BAFTA) புதிய முன்சனடுப்புக்கு இமெயமைப்ொளர் ஏ ஆர் 

இரகுைான் தூதராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். ‘Breakthrough’ என்ெது அந்த முன்சனடுப்பின் செயராகும். 

‘சநட்பிளிக்ஸ்’ ஆதரவுடன் இந்தப் புதிய முயற்சி சதாடங்கப்ெட்டுள்ளது.  

10. “Cnemaspis avasabinae” என்ற புதிய குள்ள ைரப்ெல்லி வமகயானது எம்ைாநில எல்மலக்குள் 

அமைந்துள்ள கிழக்குத்சதாடர்ச்சிைமலயில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திே பிேரதசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ ஓர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுைைானது, “Cnemaspis avasabinae” என்ற புதிய குள்ள ைரப்ெல்லி 

வமகமய கண்டுபிடித்துள்ளது. அது கிழக்குத்சதாடர்ச்சிைமலயில் இதுவமரயிலும் கண்டறியப்ெட்ட 

மிகச்சிறிய இந்திய ைரப்ெல்லி வமகயாகும். “Cnemaspis avasabinae” என்ெது லைற்குத்சதாடர்ச்சி 

ைமலகளுக்கு சவளிலய கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட 12 ைரப்ெல்லி இனங்களுள் ஒன்றாகவும் ஆந்திர பிரலதெ 

ைாநிலத்தின் லவலிசகாண்டா ைமலத்சதாடரில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட முதல் ைரப்ெல்லி இனமும் ஆகும்.  

❖ இப்புதிய இனத்திற்கு, “ெபினின் சநல்லூர் குள்ள ைரப்ெல்லி” என்ற சொதுப்செயர் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

இது குறித்த கட்டுமர, “A new species of South Asian Cnemaspis (Squamata: Gekkonidae) from the 

Eastern Ghats, India” என்ற தமலப்பில் ஜூடாக்ொ இதழில் சவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 
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