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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. நடப்பாண்டில் (2020) ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் கீழ்க்காணும் எந்தத் தததியில் முதன்முவையாக 

‘பன்னாட்டு ைங்கிகள் நாள்’ ககாண்டாடப்பட்டது? 
அ. டிசம்பர் 2 

ஆ. டிசம்பர் 4  

இ. டிசம்பர் 6 

ஈ. டிசம்பர் 8 

❖ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் கபாதுச்சவப டிச.4ஆம் தததிவய பன்னாட்டு 

ைங்கிகளின் நாளாக அறிவித்தது. அது, நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முவையாக ககாண்டாடப்பட்டது. 

நீடித்த ைளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பதில் பன்முக ைளர்ச்சி ைங்கிகள் மற்றும் சர்ைததச ைளர்ச்சி ைங்கிகளின் 

முக்கியத்துைத்வத அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது. ைாழ்க்வகத்தரத்வத 

தமம்படுத்துைதில் ைங்கி அவமப்புகளின் பங்வகயும் இந்த நாள் அங்கீகரிக்கிைது. 

2.இந்தியாவின் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட் 

உடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ள துளிர் நிறுைனம் எது? 
அ. பிக்சசல்  

ஆ. சபல்லரட்ரிக்ஸ் ஸ்பபஸ் 

இ. அக்னிகுல் 

ஈ. செஸ்டர ஸ்பபஸ் 

❖ நாட்டின் முதல் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக விண்கைளித் துவையில் 

முன்னணியில் இருக்கும் துளிர் நிறுைனமான பிக்கசல், நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட் உடன் ஒப்பந்தம் 

கசய்துள்ளது. இந்தச் கசயற்வகக்தகாவள எதிர்ைரும் 2021ஆம் ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் ISRO, PSLV 

ஏவுகைத்தின் மூைமாக கசலுத்தப்படவுள்ளது. முன்னதாக, விண்கைளித்துவையின்கீழ் ‘IN-SPACe’ 

எனப்படும் ஒழுங்குமுவை அவமப்பு, இந்தியாவில் விண்கைளிசார் நடைடிக்வககவள தமற்ககாள்ள 

ஏதுைாக தனியார் நிறுைனங்களுக்கு உதவும் ைவகயில் நிறுைப்பட்டது. 

3. இவணயைழி விவளயாட்டுகள் மற்றும் பந்தயம் குறித்து தனியார் கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சி 

அவைைரிவசகளுக்கு ஆதைாசவன ைழிகாட்டுதல்கவள கைளியிட்டுள்ள அவமச்சகம் எது? 
அ. ெிளையரட்டு மற்றும் இளைபயரர் ெிெகரரங்கை் அளமச்சகம் 

ஆ. உை்துளற அளமச்சகம் 

இ. தகெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம்  

ஈ. தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம் 
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❖ தவடகசய்யப்பட்ட நடைடிக்வககவள ஊக்குவிக்கும் எந்த விளம்பரங்களும் ஒளிபரப்பப்படுைதில்வை 

என்பவத உறுதிப்படுத்துைதற்காக மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அவமச்சகம் அவனத்து தனியார் 

கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சிகளுக்கும் அண்வமயில் ஓர் ஆதைாசவனவய கைளியிட்டுள்ளது.  

❖ இவணயைழி விவளயாட்டுகள், பந்தயங்கள் மற்றும் கற்பவன விவளயாட்டு குறித்த விளம்பரங்கள் 

தைைானவை என்றும் அவை அவமச்சகத்தின் விளம்பர கநறிமுவைக்கு முரணானவை என்றும் அந்த 

ஆதைாசவன குறிப்பிடுகிைது. 

4.ைக்ஃப் ைாரியங்களும் ைக்ஃப் கவுன்சிலும் எந்த அவமச்சகத்தின்கீழ் நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன? 
அ. சபண்கை் மற்றும் குழந்ளதகை் பமம்பரட்டு அளமச்சகம் 

ஆ. வெளியுறெு அமைச்சகை் 

இ. சிறுபான்மையினா் நலத்துமற அமைச்சகை்  

ஈ. உை்துளற அளமச்சகம் 

❖ ைக்ஃப் ைாரியங்கள் மற்றும் ைக்ஃப் கவுன்சில் ஆகியன சிறுபான்வம நைத்துவை அவமச்சகத்தின்கீழ் 

நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன. ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ைடாக் யூனியன் பிரததசங்களில் விவரவில் ைக்ஃப் 

ைாரியங்கள் அவமக்கப்படும் என்று மத்திய ைக்ஃப் கவுன்சில் முடிவுகசய்துள்ளது. இந்தியாவின் J & K 

மற்றும் தை-கார்கில் பகுதிகளில் ைக்ஃப் ைாரியங்கள் நிறுைப்படுைது இதுதை முதல்முவையாகும். 

5. 2020ஆம் ஆண்டு நிைைரப்படி, இந்தியாவின் எந்த உயர்நீதிமன்ைத்தில் அதிக கபண் நீதிபதிகள் 

உள்ளனர்? 
அ. சமட்ரரஸ்  

ஆ. பரம்பப 

இ. அகமதரபரத் 

ஈ. திருெனந்தபுரம் 

❖ இந்திய உயர்நீதிமன்ைங்களிதைதய தமிழ்நாட்டின் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தில்தான் அதிக கபண் 

நீதிபதிகள் உள்ளனர். அண்வமயில் பதவிதயற்ை கூடுதல் 13 நீதிபதிகளுள் நால்ைர் கபண்களாைர். 

தற்தபாவதய நிைைரப்படி, கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் கமாத்த கபண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்வக 

பதிமூன்ைாக உள்ளது. நீதியரசர் AP சாஹி அவர்கள் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் தற்தபாவதய 

தவைவம நீதிபதியாக உள்ளார். 

6. முதன்முதைாக விண்கைளியில் முள்ளங்கியய ைளர்த்து அறுைவட கசய்துள்ள அவமப்பு எது? 
அ. ISRO 

ஆ. NASA  

இ. ஐபரரப்பிய ெிண்செைி முகளம 

ஈ. இரஷ்ய ெிண்செைி முகளம 
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❖ NASA விண்கைளி வீரர் தகட் ரூபின்ஸ் பன்னாட்டு விண்கைளி நிவையத்தில் முதன்முவையாக 

முள்ளங்கிவய அறுைவட கசய்துள்ளார். இது, NASA’இன் Plant Habitat-02 (PH-02) என்ற தகாள் 

பரிதசாதவனயின் ஒருபகுதியாகும். 

❖ இந்தப் பரிதசாதவன நுண்ணீர்ப்பு நிவைகளில் தாைர ைளர்ச்சிவயப் புரிந்துககாள்ைவத தநாக்கமாகக் 

ககாண்டுள்ளது. 27 நாட்களில் முள்ளங்கிப்பயிர் அறுைவட கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.இந்திய அதிகாரமளித்தல் நிதியத்யத (India Empowerment Fund) கதாடங்கவுள்ள அவமப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. RBI 

இ. IIT முன்னாள் ைாணொ்கள் பபரமெ  

ஈ. சபரறியரைர்கை் நிறுெனம் 

❖ இந்திய ஆராய்ச்சி அவமப்பில் `50,000 தகாடிவய முதலீடு கசய்ைதற்காக IIT முன்னாள் மாணைர்கள் 

தபரவையால் இந்தியா அதிகாரமளித்தல் நிதியம் கதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த நிதியானது பத்தாண்டு 

காைப்பகுதியில் முதலீடு கசய்யப்படும். இந்த நிதி, IIT ஏஞ்சல் நிதியமாக இயக்கப்படும் மற்றும் ஏஞ்சல் 

முதலீட்டாளர் நிதியங்களின்கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். 

8.பிரதமரால் கதாடங்கி யவக்கப்படவுள்ள, “சிக்கந்திரா முதல் தாஜ் ைாயில்” ைவரயிைான ைழித்தடம் 

என்பது கீழ்க்காணும் எந்த கமட்தரா இரயில் தசவையின் ஒருபகுதியாகும்? 
அ. தில்லி சமட்பரர 

ஆ. வநாய்டா வைட்பரா 

இ. மீரட் சமட்பரர 

ஈ. ஆக்ரர சமட்பரர  

❖ ஆக்ரா கமட்தராவின் முதற்கட்ட கட்டுமானத்வத இந்திய அரசு கதாடங்கிவைக்கவுள்ளது. இந்த கமட்தரா 

இரயில் தசவையின் முதற்கட்டம் சிக்கந்திராவை தாஜ் ைாயிதைாடு இவணக்கும். இதன் முதற்கட்ட 

கட்டுமானத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட திட்ட கசைவு `8379 தகாடியாகும். இந்தத் திட்டம் கமாத்தம் ஆறு 

கமட்தரா இரயில் நிவையங்கவளக் ககாண்டிருக்கும். 

9.இந்திய கமாவபல் மாநாட்டின் அவமப்பாளராக உள்ள மத்திய அவமச்சகம் எது? 
அ. கல்ெி அளமச்சகம் 

ஆ. அறிெியல் மற்றும் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

இ. மின்னணு மற்றும் தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம் 

ஈ. தகெல் சதரடர்பு அளமச்சகம்  

❖ இந்திய கமாவபல் மாநாட்வட கதாவைத்கதாடர்புத்துவை, தகைல் கதாடர்பு அவமச்சகம் மற்றும் இந்திய 

கசல்லுைார் ஆப்பதரட்டர்கள் சங்கம் ஆகியைற்ைால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் 
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தமாடி கதாடக்கவுவரவய நிகழ்த்தினார். இந்த நிகழ்வு, டிசம்பர்.8-10 ைவர கமய்நிகராக நடத்தப்பட்டது. 

“Inclusive Innovation - Smart, Secure, Sustainable” என்பது இந்த மாநாட்டுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

10. UNESCO’இன் உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பி ததர் அவமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. கர்நரடகர  

இ. பகரைம் 

ஈ. ஆந்திர பிரபதசம் 

❖ UNESCO உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பியின் விஜய விட்டைா தகாவிலுக்கு முன்னால் அவமந்துள்ள 

புகழ்கபற்ை கல் ததர், இந்திய கதால்லியல் ஆய்வுவமயத்தால் (ASI) ஒரு பாதுகாப்பு ைவளயம் ககாண்டு 

மூடப்பட்டுள்ளது. இத்ததர், இந்தியாவில் அவமந்துள்ள மூன்று பிரபைமான கல் ததர்களுள் ஒன்ைாகும். 

தமிழ்நாட்டின் மாமல்ைபுரத்தில் அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும், ஒடிசா மாநிைத்தின் ககானார்க்கில் 

அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும் பிை இரு ததர்களாகும். ஹம்பி ததர், கபா ஆ 14 முதல் 17ஆம் நூற்ைாண்டு 

ைவர ஆட்சி கசய்த விஜயநகர ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டதாகும். 
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