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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.உலக பாரம்பரியம் குறித்த IUCN’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் கீழ்க்காணும் 

எந்தப்பகுதி மிகுந்த கவமலக்குரியதாக உள்ளது? 
அ. சுந்தரவனக்காடுகள் 

ஆ. இந்திய கங்ககச் சமவவளி 

இ. மமற்குத்வதாடா்ச்சி மகைகள்  

ஈ. வடகிழக்கு மகைகள் 

❖ இயற்மக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியைானது (IUCN) ‘IUCN உலக பாரம்பரிய கண்ண ாட்டம் 

3’ஐ வவளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கண்ண ாட்டம், உலகின் 252 இயற்மக உலக பாரம்பரிய தளங்களின் 

பாதுகாப்பு முயற்சிகள் சரியான பாமதயில் வசல்கின்றனவா என்பமதக் கண்டறிவதற்காக, 2014-2017 

ஆண்டுகளின் தரமவப்பயன்படுத்தியுள்ளது. ணைற்குத்வதாடர்ச்சிைமலயின் பாதுகாப்புக் கண்ண ாட்டம் 

மிகுந்த கவமலயளிப்பதாக இந்த அறிக்மக வவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

2. ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப (ATAGS) உருவாக்கியுள்ள அமைப்பு எது? 
அ. BHEL 

ஆ. DRDO  

இ. OFB 

ஈ. ISRO 

❖ இராணுவ ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பானது ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப 

(Advanced Towed Artillery Gun System) உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடன் இம ந்து 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இப்பீரங்கிகள், தற்ணபாது ைகாராட்டிராவில் பரிணசாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

DRDO’இன் கூற்றுப்படி, 18-24 ைாதங்களுக்குள் இதுணபான்ற இருநூறு துப்பாக்கிகள் இராணுவத்திற்கு 

வழங்கப்படவுள்ளன. 

3. Gaofen-14 என்னும் புவி கண்காணிப்பு வசயற்மகக்ணகாமள கீழ்க்காணும் எந்த ஏவுகலத்மதப் 

பயன்படுத்தி சீனா விண்ணில் ஏவியது? 
அ. PSLV C51 

ஆ. GSLV Mark 3 

இ. Long March 3B  

ஈ. Fat Boy 1A 

❖ சீன விண்வவளி முகமையானது அண்மையில் காவபன்-14 என்ற வபயரில் ஆப்டிகல் ஸ்டீரிணயா 

ணைப்பிங் எர்த் அப்சர்ணவஷன் வசயற்மகக்ணகாமள ஏவியது. லாங் ைார்ச்-3B ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி 

அந்தச் வசயற்மகக்ணகாள் அதன் சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்பட்டது. இந்தச் வசயற்மகக்ணகாளால், 

உலவகங்கிலும் உள்ள தமர வபாருட்கமள உயர் வதளிவுத்திறனுடன் படங்கமள எடுக்க முடியும். 
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4. நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முறையாக ‘புலம்பபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழா’மவ ஏற்பாடு வசய்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. மேகாலயா 

இ. சிக்கிே் 

ஈ. பீகாா்  

❖ பீகார் ைாநிலைானது இவ்வாண்டில் முதன்முமறயாக புலம்வபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழாமவ ஏற்பாடு 

வசய்யவுள்ளது. மூன்று நாள் நீடிக்கும் இத்திருவிழா, வபாதுைக்களிமடணய புலம்வபயர்ந்த பறமவகள் 

குறித்த விழிப்பு ர்மவ அதிகரிப்பமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்த விழாமவ பாகல்பூர் வனப் 

பிரிவு, பம்பாய் இயற்மக வரலாற்றுச்சங்கம் ைற்றும் பீகார் ைந்தர் இயற்மக சங்கம் இம ந்து நடத்தும். 

5. கீழ்க்காணும் எந்தத் ணதசியத்தமலவரின் ைமறவுக்கு இரங்கல் வதரிவிப்பதற்காக, ‘ைகாபரிநிர்வா ா 

திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
அ. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. B R அம்மபத்கா்  

இ. ஜவகா்ைாை் மநரு 

ஈ. சா்தாா் வை்ைபாய் பமடை் 

❖ ஒவ்ணவார் ஆண்டும் டிச.6 அன்று டாக்டர் B R அம்ணபத்கரின் நிமனவு நாள் ‘ைகாபரிநிர்வா ா திவாஸ்’ 

என அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவர், 1956ஆம் ஆண்டு இந்தத் ணததியில் ைமறந்தார். நடப்பாண்டு (2020) 

64ஆவது நிமனவு நாமளக் குறிக்கிறது. ைர த்திற்குப் பிறகு விடுதமல அல்லது விடுவிப்பு எனப் 

வபாருள்படும், ‘பரிநிர்வா ா’ என்பது வபளத்த ைதத்தின் முக்கியைான வகாள்மககளுள் ஒன்றாகும்.  

6. உலக வபாருளாதார ைன்றத்தின் 2021ஆம் ஆண்டு கூட்டத்திற்கான வதாகுப்பாளராக ணதர்ந்வதடுக்கப்ப 

-ட்டுள்ள நாடு எது? 
அ. மமைசியா 

ஆ. சிங்கப்பூா்  

இ. இந்தியா 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அேீரகே் 

❖ உலக வபாருளாதார ைன்றம் தனது வழமையான இடைான சுவிச்சர்லாந்தின் தாணவாசுக்கு பதிலாக 

சிங்கப்பூரில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டத்மத நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து 

நாட்டில் வகாணரானா மவரஸ் வதாற்று அதிகரித்து வருவதால், நிகழ்விடம் ைாற்றப்பட்டுள்ளது. 2022ஆம் 

ஆண்டின் வருடாந்திர கூட்டம், மீண்டும் சுவிச்சர்லாந்திணலணய நடத்தப்படும். 
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7. 8848.86 மீட்டமர எந்தப் புகழ்வபற்ற சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரைாக ணநபாளம் அறிவித்துள்ளது? 
அ . எவவரஸ்ட் சிகரம்  

ஆ. கஞ்சஞ்சங்கா சிகரம் 

இ. மக்காலு சிகரம் 

ஈ. K2 சிகரே் 

❖ உலகின் மிகவுயர்ந்த சிகரைான எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்மத ணநபாளம் மீண்டும் அளந்துள்ளது. 

சீனாவுடன் ணசர்ந்து உச்சத்தின் எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரத்மத 8,848.86 மீட்டர் என 

அது அறிவித்தது. இவ்வுயரம், 1954ஆம் ஆண்டில் இந்திய நில அளமவத்துமற ணைற்வகாண்ட முந்மதய 

அளவீட்மடவிட கிட்டத்தட்ட .86 வசமீ அதிகைாகும். இப்புதிய உயரம் சீனாவின் அண்மைய அளவீட்மட 

விட 4 மீ அதிகைாகும். ணநபாளம்-சீனா எல்மலயானது இந்தச் சிகரத்தின் வழியாக வசல்கிறது. 

8.2020 டிசம்பர் ைாத பிட்ச் ைதிப்பீடுகளின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி என்னவாக இருக்கும்? 
அ. -4.4 

ஆ. -6.4 

இ. -9.4  

ஈ. -11.4 

❖ ஃபிட்ச் ைதிப்பீடுகள் அதன் உலகளாவிய வபாருளாதார பார்மவயில், நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் 

வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கணிப்மப -9.4 சதவீதைாக உயர்த்தியுள்ளது. முன்னதாக, நடப்பு 

2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய வபாருளாதாரம் 10.5% ஆக சுருங்கும் என்று பிட்ச் ைதிப்பிட்டிருந்தது. 

தற்ணபாது, வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் தடுப்பூசிகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கண்ண ாட்டம் பிரகாசைாக 

இருப்பதாக அந்நிறுவனம் கூறுகிறது. 

9. ஐநா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 
அ . நியூயாா்க்  

ஆ. வஜனீவா 

இ. பாாிஸ் 

ஈ. வபய்ஜிங் 

❖ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளில் உலகின் முயற்சிகமள அணிதிரட்டுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த 

வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பு வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தமலமையகம் நியூயார்க்கில் 

உள்ளது. UN SDSN ைற்றும் ஐணராப்பிய சுற்றுச்சூழல் வகாள்மக நிறுவனம் ஆகியறை இறைந்து 

ஐணராப்பிய நீடித்த வளர்ச்சி அறிக்மக-2020’ஐ வவளியிட்டன. இது ஐணராப்பிய ஒன்றியம் அதன் உறுப்பு 

நாடுகள் ைற்றும் பிற ஐணராப்பிய நாடுகளின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள ணநாக்கிய முன்ணனற்றத்மத 

வதரிவிக்கிறது. 

 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                 2020 டிசம்பர் 11 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            4 

10.ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & சவுதி அணரபியாவுக்கு விஜயம் வசய்யும் முதல் இந்திய இராணுவத் தமலவர் 

யார்? 
அ . M M நரவமே   

ஆ. பிபின் இராவத் 

இ. V K சிங் 

ஈ. அஜித் மதாவாை் 

❖ இந்தியாவின் இராணுவத் தளபதி (COAS) ைணனாஜ் முகுந்த் நரவணன ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) & 

சவுதி அணரபியா ஆகிய நாடுகளுக்கு ‘வரலாற்று’ச்சிைப்புைாய்ந்த 6 நாள் பய த்மத ணைற்வகாண்டுள் 

-ளார். இரு வமளகுடா நாடுகளுக்கும் இந்திய இராணுவத்தமலவர் ஒருவர் பய ம் ணைற்வகாள்வது 

இதுணவ முதல் முமறயாகும். இந்த விஜயம், இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான உத்தி ைற்றும் பாதுகாப்பு 

ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. சவுதி அணரபியா, இந்தியாவின் 

நான்காவது வபரிய வர்த்தக பங்காளராகும். 
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