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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “Go for Zero” என்ற சகொள்மகயுடன் ச ொடர்புமடய நொடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. நியூசிலாந்து 

இ. ஆஸ்திபரலியா  

ஈ. ஜொ்மனி 

❖ “சுழியத்திற்கு செல்” என்ெது அரெொங்கத்திற்கு ஆல ொெமை வழங்கும் இ ொெ லநொக்கற்ற சிந் மைக் 

குழுவொை கிரட்டன் நிறுவைம் சவளியிட்ட ஒரு சகொள்மக முன்சைொழிவு ஆகும். சகொள்மகயின் ஒரு 

ெகுதியொக, ஆஸ்திலரலிய அரசு ெல்லவறு நடவடிக்மககமை அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இறுதியொக சுழிய 

புதிய COVID-19 பாதிப்புகமை எட்டுவல  இ ன் லநொக்கைொகும். இ ன் விமைவொக, COVID-19 த ாற்று 

ந ாயானது உள்ளூர் அைவில் ெரவொைல் மூன்று வொரங்களுக்கு லைல் கடந்துள்ைது. 

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘வொழ்வுக்கம ’ முமறயுடன் ச ொடர்புமடய ைொநி ம் எது? 
அ. ஒடிசா 

ஆ. குெராத் 

இ. இராெஸ்தான்  

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ இரொஜஸ் ொன் ைொநி  சுற்று ொத்துமறயொைது UNESCO’உடன் கூட்டிமைந்து, ‘வொழ்வுக்கம ’ என்ற 

முமறமய பின்ெற்றி ஒரு திட்டத்ம  செயல்ெடுத்தியுள்ைது. சஜய்ெொல்ைர், லஜொத்பூர், பிகொலைர் ைற்றும் 

ெொர்ைர் ைொவட்டங்களில் சுைொர் ெத்து க ொச்ெொர சுற்று ொ மையங்கள் உருவொக்கப்ெடுகின்றை. லைமடக் 

கம ஞர்கள் ைற்றும் மகவிமைக் கம ஞர்கமை கம  ைற்றும் க ொச்ெொரத்தின் அபிைொனிகளுடன் 

இமைப்ெல  இந் த் திட்டத்தின் லநொக்கைொகும். 

3.கொற்றிலிருந்து நீமர அறுவமட செய்வ ற்கொை ச ொழில்நுட்ெத்ம  உருவொக்கியுள்ை நிறுவைம் எது? 
அ. IIT மெட்ராஸ் 

ஆ. IIT மெளொத்தி  

இ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி 

ஈ. NIT வாரங்ெல் 

❖ சகைகொத்தியின் இந்திய ச ொழில்நுட்ெக் கழகத்தின் ஆரொய்ச்சியொைர்கள் கொற்றிலிருந்து  ண்ணீமரப் 

பிரித்ச டுக்கும் புதிய ச ொழினுட்ெத்ம  உருவொக்கியுள்ை ொகக் கூறியுள்ைைர். ‘மைட்லரொலெொபிசிட்டி’ 

என்ற அறிவியல் முமறமயப்ெயன்ெடுத்தி அவர்கள் அப்புதிய ச ொழினுட்ெத்ம  உருவொக்கியுள்ைைர். 

வழுக்கும் திரவம்-உட்செலுத் ப்ெட்ட நுண்ணிய லைற்ெரப்புகள் (அ) SLIPS என்ற செொருள் லவதியியல் 

முமறயில் வடிவமைக்கப்ெட்டு இந் த் ச ொழினுட்ெத்திற்கு ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது. 
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4.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ என்பது கீழ்க்கொணும் எந்  விண்சவளி நிறுவைம் / 

அமைப்பின் ஏவுக ைொகும்? 
அ. புளூ மூன் 

ஆ. ஸ்பபஸ் எெ்ஸ்  

இ. NASA 

ஈ. ISRO 

❖ ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ என்ெது எ ன் ைஸ்கிற்கு செொந் ைொை  னியொர் விண்சவளி நிறுவைைொை ‘Space X’இன் 

எதிர்கொ  திட்டத்துக்குரிய விண்சவளி ஓடைொகும். இது செவ்வொய் லகொளுக்கு ைக்கமை சகொண்டு 

செல்வ ற்கொக வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ைது. அண்மையில் நடத் ப்ெட்ட ‘ஸ்டொர்ஷிப்’பின் மு ல் லெொ மை 

 ொனியங்கி எந்திரத்தின் லகொைொறு கொரைைொக கமடசி விைொடியில் நிறுத் ப்ெட்டது. இ ற்கு முன்ைர் 

இந்நிறுவைம், ஐந்து ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ விண்சவளி ஓடங்கமை லெொதித்துள்ைது. 

5. ‘ஒருங்கிமைந்  ைருத்துவத்துமற’யய ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும் கீழ்க்கொணும் எந்நிறுவைமும் 

இமைந்து அமைக்கவுள்ைை? 
அ. NITI ஆபயாக் 

ஆ. AIIMS  

இ. IIT பாெ்பப 

ஈ. பதசிய சித்தா நிறுவனம் 

❖ ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும், AIIMS ைருத்துவைமையும் இமைந்து, AIIMS ைருத்துவைமையில் 

‘ஒருங்கிமைந்  ைருத்துவத்துமற’மய ஏற்ெடுத் த் திட்டமிட்டுள்ைை. நேலும், COVID ச ொற்றிலிருந்து 

குைைமடந்ல ொருக்கு சிகிச்மெ வழங்குவ ற்கொக ஆயுர்லவ ம், லயொகொ ெொர்ந்  ஒருங்கிமைத்  

சநறிமுமறகமை வகுப்ெது குறித்தும் முடிவுசெய்யப்ெட்டுள்ைது. 

6.அண்மைய SIPRI அறிக்மகயின்ெடி, கீழ்க்காணும் எவ்விரு நொடுகளின் நிறுவைங்கள் உ கைொவிய 

ஆயு  ெந்ம யில் முன்ைணியில் உள்ைை? 
அ. இந்தியா & இஸ்பரல் 

ஆ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & சீனா  

இ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & இரஷ்யா 

ஈ. இரஷ்யா & ெப்பான் 

❖ ஸ்டொக்லைொம் ென்ைொட்டு அமைதி ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் (SIPRI) அளித்  அறிக்மகயின்ெடி, அசைரிக்க 

ைற்றும் சீைொ நிறுவைங்கள், 2019ஆம் ஆண்டில், உ க ஆயு  ெந்ம யில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ைை. 

25 முன்ைணி ஆயு  உற்ெத்தியொைர்களின் விற்ெமையில் கிட்டத் ட்ட 61 ெ வீ த்ம  அசைரிக்க 

நிறுவைங்களும், 15.7 ெ வீ த்ம  சீை நிறுவைங்களும் வொங்கியுள்ைை. 
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7.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லகொயில்வொர் ெொ ம் அமைந்துள்ை ைொநி ம் எது? 
அ. ஒடிசா 

ஆ. குெராத் 

இ. பீொா்  

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ பீகொர் ைொநி த்தில் லெொைொற்றுக்கு குறுக்லக கட்டப்ெட்டுள்ை `266 லகொடி ைதிப்பி ொை 1.5 கில ொ மீட்டர் 

நீைமுள்ை முவ்வழி லகொயில்வொர் ெொ த்ம , ைத்திய ெொம ப்லெொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ெொம கள் 

துமற அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி கொசைொலிமூ ம் திறந்துமவத் ொர். ெொம  & ரயில் லெொக்குவரவுக்கொக 

ஏற்கைலவ உள்ை ெொ ம் 138 ஆண்டுகள் ெழமையொை ொகும். அ ற்குப் ெதி ொக ஆறு வழிப் ெொ ம் 

கட்டப்ெட்டுவரும் நிம யில், அதில் முவ்வழிகள்  ற்லெொது செொதுைக்களுக்கொக திறந்துவிடப்ெட்டை. 

பீகொர், உத் ர பிரல ெத்துக்கு இமடலயயொை லெொக்குவரத்துக்கு இந் ப்ெொ ம் ஒரு முக்கிய வழியொகும். 

8. டப்பாண்டின் (2020) நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்டில் மு லிடம் பிடித்  ைொநி ம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. பகரளா 

இ. ஒடிசா  

ஈ. சத்தீஸ்கா் 

❖ மும்மெமயச் ெொர்ந்  ஒரு இ ொெ லநொக்கற்ற அமைப்ெொை பிரஜொ அறக்கட்டமை, நடப்ெொண்டின் (2020) 

நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்மட சவளியிட்டது. இக்குறியீட்டின்ெடி, நகர்ப்புற நிர்வொகத்தில், ைொநி ங்கள் 

அைவில் ஒடிெொ மு லிடத்தில் உள்ைது. ைகொரொஷ்டிரொ ைற்றும் ெத்தீஸ்கர் ஆகியமவ அடுத் டுத்  

இடங்கில் உள்ைை. இந்  ஆய்வு, 28 ைொநி ங்களில் உள்ை நொற்ெது நகரங்கள் ைற்றும் தில்லி ல சிய 

 ம நகரப்ெகுதியில் லைற்சகொள்ைப்ெட்டது.  

9. லெொர்ப்ஸின் உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந்  100 செண்களின்  ரவரிமெயில், இந்தியொவில் மிக 

உயர்ந்  இடத்ம ப் பிடித்  செண்ைணி யொர்? 
அ . நிா்மலா சீதாராமன்  

ஆ. பராஷினி நாடாா் மல்பகாத்ரா 

இ. கிரண் மெூம்தாா்-ஷா 

ஈ. கிரண் பபடி 

❖ லெொர்ப்ஸின் உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந்  100 செண்களின்  ரவரிமெயில், ைத்திய நிதியமைச்ெர் 

நிர்ை ொ சீ ொரொைன் 41ஆவது இடத்தில் உள்ைொர். HCL நிறுவைத்தின்  ம மைச் செயல் அதிகொரியும், 

நிர்வொக இயக்குநருைொை லரொஷினி நொடொர் ைல்லகொத்ரொ 55ஆவது இடத்திலும், ெலயொகொன் நிறுவைர் 

கிரண் ைஜூம் ொர்-ஷொ 68ஆவது இடத்திலும் உள்ைைர். சஜர்ைன் அதிெர் ஏஞ்ெ ொ சைர்சகல் அவர்கள் 

இந் ப்ெட்டியலின் மு லிடத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ைொர். 
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10.உ கின் மு ல் COVID-19  டுப்பூசிமய உருவொக்கியுள்ை நொடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு  

ஆ. நியூசிலாந்து 

இ. ஆஸ்திபரலியா 

ஈ. ஜொ்மனி 

❖ COVID-19  டுப்பூசிமயப் ெயன்ெடுத் த் ச ொடங்கிய உ கின் மு ல் நொடொக ஐக்கியப் லெரரசு ஆைது. 

மெெர் ைற்றும் ெலயொஎன்சடக் ஆகிய நிறுவைங்கள் உருவொக்கிய  டுப்பூசிக்கு ஒழுங்கொற்றுநர்கள் 

ஒப்பு ல் அளித் ைர். 

❖ நொடு முழுவதுமுள்ை ெல்லவறு மையங்களில் ைக்களுக்கு  டுப்பூசி லெொடப்ெட்டு வருகின்றை. இந் த் 

 டுப்பூசி, 21 நொட்கள் இமடசவளியில் 2 ஊசி ைருந் ொக வழங்கப்ெடுகிறது. இரண்டொவது முமறக்கு 7 

நொட்களுக்குப் பிறகு முழுமையொை லநொசயதிர்ப்பு ஆற்றல் எட்டப்ெடும் எைக் கூறப்ெடுகிறது. 
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