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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. டென்மாா்க் 

இ. சுவீென்  

ஈ. டொ்மனி 

❖ காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்லட செர்மன்வாட்ச் & நியூகிலைமமட் ஆகிய நிறுவனங்கள் 

காலநிலல நடவடிக்லக வலலயலமப்புடன் (CAN இன்டர்மநஷனல்) இலைந்து சவளியிட்டுள்ைன. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து இந்தியா, இந்த ஆண்டு (2020) ஒரு தரவரிலெ 

குலறந்து பத்தாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ைது. முதல் மூன்று இடங்கலை எந்த நாடும் சபறவில்லல.  

❖ நான்காமிடம் சுவீடனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இங்கிலாந்து மற்றும் சடன்மார்க் ஆகியலவ அடுத்தடுத்த 

இடங்கலைப் பிடித்துள்ைன. இந்தக்குறியீடு, ஐம்பத்மதழு (57) நாடுகலையும் ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

செயல்திறலனயும் நான்கு பிரிவுகைாக மதிப்பிட்டுள்ைது. 

2.இந்திய கலாச்ொர உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) என்பது கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ் 

செயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும்? 
அ. கலாச்சார அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுலா அமமச்சகம் 

இ. வெளியுறெு அமைச்சகை்  

ஈ. உள்துமற அமமச்சகம் 

❖ இந்திய கலாச்ொர உறவுகள் கவுன்சில் என்பது சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின்கீழ் 

உள்ை ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும். அது, 1950’இல் சமைலானா அபுல் கலாம் ஆொத் என்பவரால் 

நிறுவப்பட்டது. ICCR தலலவர் வினய் ெகஸ்ரபுத்மதயின் கூற்றுப்படி, இந்தியாலவப் பற்றி உலகைவில் 

என்ன கற்பிக்கப்படுகிறது என்பலதப் புரிந்துசகாள்வதற்காக, இருநூற்றுக்கும் மமற்பட்ட நாடுகளின் 

பள்ளிகளின் பாடநூல்கலை, “Global Understanding of India Project - இந்தியா பற்றிய உலகைாவிய 

புரிதல்” திட்டத்தின்கீழ் அது ஆய்வு செய்து வருகிறது. 

3.சிறார் ஆபாெவியலல லகயாளுவதற்காக, ெமீபத்தில் பன்னாட்டுக் காவலகத்திலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற 

சமன்சபாருலை வாங்கிய மாநில காவல்துலற எது? 
அ. குெராத் 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. உத்தர பிரபதசம் 

ஈ. பீகாா் 
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❖ மகாராஷ்டிரா மாநில காவல்துலறயின் இலையசவளிக் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவானது அண்லமயில் 

INTERPOL’இலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற சமன்சபாருலை வாங்கியுள்ைது. இந்த சமன்சபாருலை வாங்கிய 

முதல் இந்திய அலமப்பு இதுவாகும். இம்சமன்சபாருள், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் சிறார் ஆபாெவியலல 

(Child Pornography) லகயாை உதவும். 

❖ இலையத்தில் பதிமவற்றப்பட்ட சிறார் ஆபாெப்படங்கலைக் கண்காணிப்பதற்கு இந்த சமன்சபாருள் 

காவல்துலறக்கு உதவுகிறது. நிர்வாைத்லதக் கண்டறிவது, முக்கிய சொற்கலைத் மதடுவது, வயலத 

அங்கீகரிப்பது உள்ளிட்ட பல்மவறு மமம்பட்ட அம்ெங்கலை இந்த சமன்சபாருள் சகாண்டுள்ைது. 

4.2020-2023ஆம் ஆண்டு வரையிலும் கரைப்பிடிக்கப்படுகிற அலனத்துலக உள்நாட்டு வான்மபாக்குவ 

-ரத்து நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?  
அ. Advancing Innovation for Global Aviation Development  

ஆ. Leaving No Country Behind 

இ. Flying Around the Globe 

ஈ. COVID-19 Free World 

❖ 1996ஆம் ஆண்டில், ஐநா அலவயின் சபாது அலவ, டிெ.7’ஐ அலனத்துலக சிவில் வான்மபாக்குவரத்து 

நாள் என அறிவித்தது. அலனத்துலக உள்நாட்டு வான் மபாக்குவரத்து மாநாட்டில் லகசயழுத்திட்டதன் 

ஐம்பதாமாண்டு நிலறவுநாைான 1994 டிெ.7ஆம் மததி முதல் பன்னாட்டு உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து 

அலமப்பால் இந்த நாள் சகாண்டாடப்பட்டுவருகிறது. உலகின் ெமூக மற்றும் சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு 

வானூர்தியின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீகரிப்பமத இந்நாளின் மநாக்கமாகும். 

5. “ஆர்கமனாகுமைாரின்” என்பது சபாதுவாக கீழ்க்காணும் எதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது? 
அ. தடுப்பூசி 

ஆ. உணவுச் பசா்ப்பு 

இ. பூச்சிக்டகால்லிச் பசா்ப்பு  

ஈ. எாிடபாருள் பசா்ப்பு 

❖ சில இந்திய அலமப்புகள் ஆந்திர பிரமதெ மாநிலத்தில் பரவிய ஒரு மர்ம மநாய்க்குக் காரைம், பூச்சிக் 

சகால்லியாகமவா (அ) சகாசு ஒழிப்பானாகமவா ‘ஆர்கமனாகுமைாலரன்’ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் 

என்பது குறித்து விொரித்து வருகின்றன. இந்மநாய் ஒருவரின் இறப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. ‘ஆர்கமனா 

குமைாலரன்கள்’ புற்றுமநாலய உண்டாக்கும் தன்லம சகாண்டலவ மற்றும் இது குறித்த பல்மவறு 

ஆராய்ச்சிகள், இலவ மனிதரில் பல மநாய்கலை ஏற்படுத்துகின்றன என்பலத நிரூபித்துள்ைன. 

6.அண்லமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஷாஹீத் அஷ்பாக் உல்லா கான் பிரணி உதயன் அலமந்துள்ை 

மாநிலம் எது? 
அ. பஞ்சாப்  ஆ. உத்தர பிரபதசம்  

இ. பீகாா்  ஈ. ொா்க்கண்ெ் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்          2020 டிசம்பர் 13 & 14 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            3 

❖ அண்லமயில், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்றத்துலற அலமச்ெர் பிரகாஷ் ெவமடகர் 

தலலலமயிலான மத்திய வனவுயிரி பூங்காக்கள் ஆலையத்தின் கூட்டத்தில், இரு புதிய உயிரியல் 

பூங்காக்கள் அலமப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. அலவ, பீகார் மாநிலம் நாைந்தாவில் உள்ை 

இராஜ்கீர் வனவுயிரி பூங்கா பயைமும் உத்தர பிரமதெ மாநிலம் மகாரக்பூரில் உள்ை ஷாஹீத் அஷ்பாக் 

உல்லா கான் பிரணி உதயன் ஆகியனவாகும். இதன்மூலம், உத்தர பிரமதெ மாநிலத்தில் சமாத்தமுள்ை 

உயிரியல் பூங்காக்களின் எண்ணிக்லக 9 ஆனது. 

7.கூகிள் இந்தியாவின்படி, இந்த ஆண்டு கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலம யார்? 
அ. நபரந்திர பமாடி 

ஆ. பொ மபென்  

இ. சுஷாந்த் சிங் இராெ்புத் 

ஈ. நயன்தாரா 

❖ கூகிள் இந்தியா நிறுவனம் ெமீபத்தில் தனது வருடாந்திர ‘Year in Search’ முடிவுகலை சவளியிட்டது. 

அது, கூகிளில் மிகவும் பிரபலமான மதடல்கலை முன்னிலலப்படுத்தியது. அந்த அறிக்லகயின்படி, 

ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளின் (USA) அதிபராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மொ லபடன், இவ்வாண்டு (2020) 

கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலமயாவார். IPL, நடப்பாண்டின் (2020) சிறந்த பிரபலமான மதடலாக 

இருந்துள்ைது. COVID-19 சதாற்றுமநாலயப் பற்றிய மதடல்களும் இப்பட்டியலில் அதிகம் இடம்சபற்றன. 

8. ’Recover Better - Stand Up for Human Rights’ என்ற கருப்சபாருளுடன் டிெ.10 அன்று அனுெரிக்கப்பட்ட 

சிறப்பு நாள் எது? 
அ. மருத்துவா்கள் நாள் 

ஆ. மனிதவுாிமமகள் நாள்  

இ. சமூக நீதி நாள் 

ஈ. இனப்பாகுபாெ்மெ ஒழித்துக்கெ்டுவதற்கான நாள் 

❖ மனிதவுரிலமகள் நாைானது ஆண்டுமதாறும் டிெ.10 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இந்நாள், கடந்த 1948’இல், ஐநா சபாதுச்ெலப, மனித உரிலமகளுக்கான உலகைாவிய பிரகடனத்லத 

ஏற்றுக்சகாண்ட நாலை நிலனவுகூர்கிறது. “Recover Better - Stand Up for Human Rights: சிறந்த 

முலறயில் மீள்மவாம் – மனிதவுரிலமகளுக்காக நிற்மபாம்” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

9. NASA’இன், நிலவில்-தலரயிறங்கும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 
அ. டபா்சிஸ்ென்ஸ் 

ஆ. டிஸ்கவாி 

இ. ஆா்ெ்டெமிஸ்  

ஈ. ப ாப் 
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❖ 18 விண்சவளி வீரர் / வீராங்கலனகள் அடங்கிய குழுவில் ெரிபாதி சபண்கள் இருப்பார்கள் என NASA 

அறிவித்துள்ைது. 2024ஆம் ஆண்டில், ‘ஆர்ட்பைமிஸ்’ என்ற சபயரிலான அதன் நிலவில்-தலரயிறங்கும் 

திட்டத்திற்கு அவர்கள் அலனவருக்கும் பயிற்சியளிக்கப்படவுள்ைது. அவர்களுள், நிலவில் கால்தடம் 

பதியப்மபாகும் முதல் சபண்ணும், அடுத்த ஆணும் சதரிவு செய்யப்படுவார்கள். இக்குழுவில் கிறிஸ்டினா 

மகாச் மற்றும் செசிகா மீர் ஆகிமயாரும் அடங்குவர். அவர்களிருவரும் உலகின் முதல் அலனத்து சபண் 

விண்சவளி நலடயைத்லத நிகழ்த்தியவர்கைாவர். 

10.இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு விலக்கு அளித்துள்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கியப் பபரரசு 

ஆ. ஆஸ்திபரலியா 

இ. ெப்பான்  

ஈ. டதன் டகாாியா 

❖ அண்லமயில், இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு ெப்பான் விலக்களித்துள்ைது. 

அசமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இரண்டாவது சபரிய ெந்லதயாக 

ெப்பான் உள்ைது. ஏற்றுமதிப்பண்டங்களில் செயற்லக பாக்டீரியா எதிர்ப்புமருந்தான ‘புராமொலிமடான்’ 

முற்றிலும் இல்லாதலதயடுத்து இம்முடிலவ அந்த நாடு எடுத்துள்ைது. இம்முடிவானது, மமற்கு வங்கம் 

& மகரைாவில் மமற்சகாள்ைப்பட்டு வரும் இறால் மவைாண்லம மற்றும் ஏற்றுமதிலய மமம்படுத்தும். 
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