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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பிரம்ம ோஸ் ஏமரோஸ்மேஸ் என்ேது இரஷ்யோவின்  ஷிம ோஸ்ட்மரோயினியோ  ற்றும் கீழ்க்கோணும் எந்த 

இந்திய நிறுவ த்தோல் அம க்கப்ேட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவ  ோகும்? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO  

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ ‘பிரம்ம ோஸ் ஏமரோஸ்மேஸ்’ என்ேது இரோணுவ ஆரோய்ச்சி  ற்றும் ம ம்ேோட்டு அம ப்பு (DRDO)  ற்றும் 

இரஷ்யோவின்  ஷிம ோஸ்ட்மரோயினியோ ஆகிமயோரோல் அம க்கப்ேட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவ  ோகும். 

அண்ம யில், கப்ேல்கமைத் தோக்கும் பிரம்ம ோஸ் சூப்ேர்ம ோனிக் ஏவுகமை, இந்திய கடற்ேமடயோல் 

வவற்றிகர ோக ம ோதித்துப் ேோர்க்கப்ேட்டது. இந்த பிரம்ம ோஸ் ஏவுகமை,  வோலோ  மேோர்க்கைங்களில் 

இலக்குகமை துல்லிய ோக தோக்கும் திறன்வேற்றது. ேல்மவறு சிறப்ேம் ங்களுடன் உருவோக்கப்ேட்டுள்ை 

இந்த பிரம்ம ோஸ் ஏவுகமை, இந்தியோவின் முப்ேமடகளிலும் இமைக்கப்ேட்டுள்ைது. 

2.ஜப்ேோனின் JCB இன்டர்மே  லுடன் இணைந்து வதோடுதலற்ற ேற்றட்மடமய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ை 

இந்திய வங்கி எது? 
அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி 

ஆ. பாரே வங்கி  

இ. HDFC வங்கி 

ஈ. ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

❖ புதிய ‘SBI RuPay JCB பிைோட்டி ம் வதோடுதலற்ற ேற்றட்மடமய’ அறிமுகப்ேடுத்துவதற்கோக ேோரத வங்கி 

மேஷ ல் மேவ ன்ட்ஸ் கோர்ப்ேமரஷன் ஆப் இந்தியோ  ற்றும் ஜப்ேோனின் JCB இன்டர்மே  ல் மகோ 

ஆகியவற்றுடன் கூட்டிமைந்துள்ைது. இந்த அட்மட, இரட்மட இமடமுக அம் த்மதக் வகோண்டுள்ைது. 

இதன்கீழ், வோடிக்மகயோைர்கள், உள்ேோட்டு  ந்மத  ற்றும் வவளிேோடுகளில் வதோடுதல்  ற்றும் வதோடுதல் 

அற்ற ேரிவர்த்தம களுக்கு இமதப்ேயன்ேடுத்தலோம். இது RuPay வணையணைப்பில் வதோடங்கப்ேட்டது. 

3.எந்த ஆண்டில், சீ ோ த து இலட்சியத் திட்ட ோ , ‘ஒரு ேட்மட  ற்றும் ஒரு ேோமத’ முன்வ டுப்மேத் 

வதோடங்கியது? 
அ. 2000 

ஆ. 2005 

இ. 2013  

ஈ. 2017 

❖ வதன்கிழக்கோசியோ,  த்திய ஆசியோ, வமைகுடோ ேகுதி, ஆப்பிரிக்கோ  ற்றும் ஐமரோப்ேோமவ நிலம்  ற்றும் 

கடல் வழித்தடங்களுடன் இமைப்ேதற்கோக, சீ ோ, 2013ஆம் ஆண்டில் த து இலட்சியத் திட்ட ோ  ‘ஒரு 
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ேட்மட  ற்றும் ஒரு ேோமத’ முன்வ டுப்மேத் வதோடங்கியது. SCO அர ோங்கத் தமலவர்கள் குழு த்தின் 

19ஆம் கூட்டத்தின்மேோது, இந்தியோமவத்தவிர SCO’இன் பிற அம த்து உறுப்புேோடுகளும் சீ ோவின் 

OBOR திட்டத்திற்கு தங்கள் ஆதரமவ மீண்டும் உறுதிப்ேடுத்தி . OBOR’இன் ஒருேகுதியோக இருக்கும் 

சீ ோ-ேோகிஸ்தோன் வேோருைோதோர வழித்தடத்மத, இந்தியோ, கடும யோக வி ர்சித்தது. 

4.ேடப்ேோண்டு (2020) இலங்மக வேோருைோதோர உச்சி ோேோட்டில், முக்கிய குறிப்புமரமய ஆற்றிய இந்திய 

அம ச் ர் யோர்? 
அ. பியூஷ் தகாயல் 

ஆ. நிா்மலா சீோராமன்  

இ. நிேின் கட்காி 

ஈ. ஜெய் சங்கா் 

❖ ேடப்ேோண்டில் (2020) வ ய்நிகரோக ேமடவேற்ற இருபதாவது இலங்மக வேோருைோதோர உச்சி ோேோட்டில், 

 த்திய நிதி  ற்றும் வேருநிறுவ  விவகோரங்கள் அம ச் ர் நிர் லோ சீதோரோ ன் சிறப்புமரயோற்றி ோர். 

சிமலோன் வர்த்தக  மேயோல் ஆண்டுமதோறும் இந்த உச்சி ோேோடு ஏற்ேோடு வ ய்யப்ேடுகிறது. “Roadmap 

for Take-off: Driving a People – Centric Economic Revival” என்பது ேடப்ேோண்டு உச்சி ோேோட்டின் 

கருப்வேோருைோகும். 

5.ேோட்டின் முதல் 100 ஆக்மடன் வேட்மரோமல அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ை இந்திய வேோதுத்துமற நிறுவ ம் 

எது? 
அ. HPCL 

ஆ. IOCL  

இ. GAIL 

ஈ. ONGC 

❖ இந்திய எண்வைய் நிறுவ  ோ து (IOCL) அண்ம யில் ேோட்டின் முதல் ‘100 ஆக்மடன்’ வேட்மரோமல 

அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்த வேட்மரோமல  த்திய வேட்மரோலியம்  ற்றும் இயற்மக எரிவோயு அம ச் ர் 

தர்ம ந்திர பிரதோன் அறிமுகப்ேடுத்தி ோர். ‘XP 100 பிரீமியம் வேட்மரோல்’ என்றும் அமழக்கப்ேடும் ‘100-

ஆக்மடன்’ வேட்மரோலோ து வதோடக்கத்தில் 10 ேகரங்களில் IOC’இன் மதர்ந்வதடுக்கப்ேட்ட விற்ேம  

நிமலயத்தில் விற்ேம  வ ய்யப்ேடும். உத்தரபிரமத   ோநிலத்தில் உள்ை IOC’இன்  துரோ சுத்திகரிப்பு 

நிமலயத்தில் இந்த எரிவேோருள் தயோரிக்கப்ேடுகிறது. 

❖ ஹிந்துஸ்தோன் வேட்மரோலிய நிறுவ  ோ து (HPCL) முன் தோக ‘ஆக்மடன் 99’ஐ அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

எரிவேோருளின் ஆக்மடன் எண்ணிக்மக அதிக ோக இருந்தோல், அதன் வ யல்திறன் அதிக ோக இருக்கும். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்          2020 டிசம்பர் 05 & 06 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            3 

6.அண்ம ச் வ ய்திகளில் இடம்வேற்ற, ‘ேோல்ஸ்ம கி (குழந்மதகட்கு உகந்த / மதோழம யோ ) கோவல் 

நிமலயம்’ திறக்கப்ேட்டுள்ை ேகரம் எது? 
அ. ஜசன்னன 

ஆ. புதன  

இ. ேிருவனந்ேபுரம் 

ஈ. லக்ன ோ 

❖ பும  முகோமில் உள்ை லஷ்கர் கோவல் நிமலய வைோகத்தில், பும  ேகர கோவல்துமற, ‘ேோல்ஸ்ம கி’ 

கோவல் நிமலயத்மத திறந்துமவத்துள்ைது. அங்கு புகோரளிக்க வரும் குழந்மதகளுக்கு எ  அந்தக் 

கோவல் நிமலயத்தில் பிரத்திமயக அமற ஒன்று உள்ைது. குழந்மதகளுக்கு  றுவோழ்வு அளிப்ேதற்கோக 

ஓர் அம ப்மே உருவோக்குவமதயும் அது மேோக்க ோகக் வகோண்டுள்ைது. முன் தோக, கிருஷ்ைோ 

 ோவட்டத்தில் உள்ை  ச்சிலிேட்டிைம் வைோகத்தில் இதுமேோன்ற கோவல் நிமலயம் அம க்கப்ேட்டது. 

7. ‘Defence Geo Informatics Research Establishment’ என்ேது கீழ்க்காணும் எந்த அம ப்பின் ஒரு புதிய 

ஆய்வக ோகும்? 
அ. ISRO 

ஆ. DRDO  

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ ேோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி  ற்றும் ம ம்ேோட்டு அம ப்ேோ து (DROD) ேோதுகோப்பு புவித்தகவலியல் ஆரோய்ச்சி 

நிறுவ ம் என்றவவோரு புதிய ஆய்வகத்மத உருவோக்கியுள்ைது.  ைோலியித் தமலம யிட ோகக் 

வகோண்ட ேனி  ற்றும் ேனிச் ரிவு ஆய்வுகள் நிறுவ ம் (SASE)  ற்றும் தில்லிமயச்  ோர்ந்த இரோணுவ 

நிலப்ேரப்பு ஆரோய்ச்சி நிறுவ ம் ஆகிய இரு ஆய்வகங்கமை இமைத்து இது உருவோக்கப்ேட்டுள்ைது. 

இந்தப்புதிய ஆய்வக ோ து சீ ோ  ற்றும் ேோகிஸ்தோனுட ோ  எல்மலகளில் உள்ை நிலப்ேரப்பு குறித்த 

ஆரோய்ச்சியில் த து முழு கவ த்மதச் வ லுத்தும். 

8.ஆதி  மகோத் வத்தின் முதல் வ ய்நிகர் ேதிப்ேோ து கீழ்க்கோணும் எம் ோநிலத்தில் வகோண்டோடப்ேட்டது? 
அ. உே்ேர பிரதேசம் 

ஆ. மே்ேிய பிரதேசம்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

❖  த்திய பிரமத   ோநிலத்தின் முதல் வ ய்நிகரோ  ஆதி  மகோத் வ விழோ, market.tribesindia.com என்ற 

இமையதைத்தில் டி .1-10ஆம் மததி வமர ேடக்கிறது. இமத,  த்திய ேழங்குடியி ர் விவகோரத்துமற 

அம ச் ர் அர்ஜூன் முண்டோ கோவைோலிகோட்சிமூலம் வதோடங்கிமவத்தோர். இதில் 3500’க்கும் ம ற்ேட்ட 

ேழங்குடியி  கமலஞர்கள் தங்கள் தயோரிப்புகமை கோட்சிக்கு மவத்துள்ை ர். 
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❖ ேழங்குடி ேலத்துமற அம ச் கமும், இந்திய ேழங்குடியி ர் கூட்டுறவு  ந்மதப்ேடுத்துதல் ம ம்ேோட்டு 

கூட்டம ப்பின் (TRIFED) கூட்டு முயற்சியில் இந்த விழோ ேடத்தப்ேடுகிறது. “ த்திய பிரமத  ைாநிைத்தின் 

ேழங்குடி மகவிம   ற்றும் கலோச் ோரம் – Tribal Craft and Culture of Madhya Pradesh” என்பது இந்த 

விழாவின் கருப்பபாருளாகும். 

9.இமலயுதிர்வு மேோயோல் அண்ம யில் எந்த ேோட்டின் இரப்ேர் மதோட்டங்கள் ேோதிக்கப்ேட்ட ? 
அ. இந்ேியா 

ஆ. இந்தோதனஷியா 

இ. பூட்டான் 

ஈ. ோய்லாந்து  

❖ அண்ம யில், தோய்லோந்தின் இரப்ேர் மதோட்டங்கள் இமலயுதிர்வு மேோயோல் ேோதிக்கப்ேட்ட . ேவம்ேர் 

 ோதத்தில் அதன் வ ோத்த ேோதிப்பு 90,000 வெக்மடரோக இருந்தது. இதன் கோரைோ க 1.30 இலட் ம் டன் 

இரப்ேர் உற்ேத்தி இழப்பு ஏற்ேட்டது. இந்மேோய், இந்தியோவுக்கு ேரவக்கூடிய  ோத்தியம் இருப்ேதோக ரப்ேர் 

வோரிய அதிகோரிகள் எச் ரிக்மக வதரிவித்துள்ை ர். 

10.மவதிப்மேோரில் ேோதிக்கப்ேட்ட அம வருக்கும் ஐேோ அமவயின் நிம வு ேோள் (The United Nations’ 

Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) அனு ரிக்கப்ேடுகிற மததி எது? 
அ . நவம்பா் 30  

ஆ. டிசம்பா் 01 

இ. டிசம்பா் 02 

ஈ. டிசம்பா் 03 

❖ மவதிப்மேோரி ோல் ேோதிக்கப்ேட்டவர்களுக்கு அஞ் லி வ லுத்துவதற்கும், இர ோய  ஆயுதங்கமை தமட 

வ ய்வதற்கோ  அம ப்பின் உறுதிப்ேோட்மட மீண்டும் உறுதிப்ேடுத்துவதற்கும் ர ோய  ஆயுதங்களின் 

அச்சுறுத்தமல நீக்குதல்  ற்றும் உலக அம தி, ேோதுகோப்பு  ற்றும் ேலதரப்புவோதத்மத ஊக்குவித்தல் 

ஆகிவற்றுக்கு ோக, மவதிப்மேோரில் ேோதிக்கப்ேட்ட அம வருக்கும் ஐேோ அமவயின் நிம வு ேோைோ து 

ஆண்டுமதோறும் ேவ.30 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்ேடுகிறது. இந்த ேோள், முதன்முதலில் 30 

ேவம்ேர் 2016 அன்று அனு ரிக்கப்ேட்டது. ‘இர ோய  ஆயுதங்கள் தீர் ோ ம்’ என்ேது கடந்த 1993ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக்வகோள்ைப்ேட்டு, 1997 ஏப்ரல்.29 அன்று ேமடமுமறக்கு வந்தது. 
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