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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நாடு அதன் ‘தரவு ஒலிப்படுத்துதல் – Data Sonification’ திட்டத்தின்கீழ், அண்டத்தின் முக்கியமான 

நிகழ்வுகளின் ஒலியய பிரித்ததடுத்துள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

ஆ. டென்மாா்க் 

இ. சுவீென் 

ஈ. டொ்மனி 

❖ பபச்சு அல்லாத தரயை ஒலியாக தமாழிதபயர்ப்பதற்காக, ‘Data Sonification’ என்றதைாரு திட்டத்யத 

NASA தெயல்படுத்தி ைருகிறது. அண்மையில், ெந்திரா X கதிர் யமயத்யதச் ொர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், 

அண்டத்தின் மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகயளப்பயன்படுத்தினர். பமலும், ஒளியின் அதிர்தைண்கயள 

தைவ்பைறு ஒலியின் சுருதிக்கு தமாழிதபயர்த்துள்ளனர். நண்டுவடிவ தநபுலா, புல்லட் கிளஸ்டர் மற்றும் 

சூப்பர் பநாைா ஆகிய மூன்றும் அம்முக்கிய நிகழ்வுகளாம். 

2.நானா அபடா டங்க்ைா அகுபபா-அபடா என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக மீண்டும் 

பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. நமீபியா 

ஆ. டகன்யா 

இ. கரனர  

ஈ. துனிசியா 

❖ கானாவின் தற்பபாயதய அதிபராக இருக்கும் நானா அபடா டங்க்ைா அகுபபா-அபடா, இரண்டாைது 

முயறயாக அந்நாட்டின் அதிபராக பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். அைர், தனக்கு பபாட்டி பைட்பாளருக்கு 

நின்ற முன்னாள் அதிபர் ஜான் மகாமாவுக்கு (48%) எதிராக 51.2 ெதவீத ைாக்குகயளப் தபற்றார். 

3.எந்த நாகரிகத்தின் குடியிருப்புகளின் எச்ெங்களில் கால்நயட இயறச்சி கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 
அ. டமாகஞ்சதார ா நாகாிகம் 

ஆ. சிந்து சமடவளி நாகாிகம்  

இ. கீழடி நாகாிகம் 

ஈ. நநலாற்று நாகாிகம் 

❖ ெமீபத்தில், சிந்து ெமதைளி நாகரிகத்தின் குடியிருப்புகளின் எச்ெங்களில் பன்றி, எருயம, தெம்மறியாடு & 

ஆடு பபான்ற கால்நயடகளின் இயறச்சிகள் இருப்பயத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

இந்தியாவின் ைடக்கு மற்றும் பமற்கு பகுதியில் உள்ள இந்நாகரிகத்தின் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற 

குடியிருப்புகளில் காணப்பட்ட பீங்கான் பாத்திரங்களில் பமற்தகாள்ளப்பட்ட தகாழுப்புமீத பகுப்பாய்வில் 

இருந்து இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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4.பதசிய கவிஞர் ‘சுப்பிரமணிய பாரதி’ பிறந்த ஊர் எது? 
அ. எெ்ெயபு ம்  

ஆ. நரகலரபுரெ் 

இ. திருச்மசந்தூர் 

ஈ. கெலூா் 

❖ ‘மகாகவி’ சுப்பிரமணிய பாரதியார் அைர்கள் தூத்துக்குடியில் உள்ள எட்டயபுரம் என்ற ஊரில் பிறந்தார். 

அைர் ஒரு இந்திய விடுதயலப்பபாராளியும், இதழாளர் மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தின் முன்பனாடியும் 

ஆைார். அையர தகளரவிக்கும் ையகயில், ‘பன்னாட்டு பாரதி விழா’ைானது தென்யனயில் ைானவில் 

கலாொர யமயத்தால் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ அைரது 138ஆம் பிறந்தநாள் 2020 டிெ.11 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. பிரதமர் நபரந்திர பமாடி பங்பகற்று 

எழுத்தாளர் சீனி விசுைநாதனுக்கு ‘பாரதி’ விருயத ைழங்கினார். 

5.ஒவ்பைார் ஆண்டும் உலகளாவிய சுகாதார காப்பீடு நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிசம்பா் 11 

ஆ. டிசம்பா் 12  

இ. டிசம்பா் 13 

ஈ. டிசம்பா் 14 

❖ ஒவ்பைார் ஆண்டும் டிெ.12 அன்று உலக நலைாழ்வு அயமப்பால் உலகளாவிய நலைாழ்வுக் காப்பீடு 

நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. எந்ததைாரு பண தநருக்கடியும் இல்லாமல் அயனத்து மக்களும் தரமான 

நலைாழ்வுச் பெயைகயளப் தபறுையத இந்நாள் உறுதிதெய்கிறது. உலகளாவிய நலைாழ்வுக்காப்பீயட 

ஐநா அயையால் நீடித்த ைளர்ச்சி இலக்குகளாக பெர்க்கப்பட்டுள்ளது. “Health for All: Protect Everyone” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

6.உலகின் முதலாைது தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான-IoT ையலயயமப்யப 

உருைாக்கியுள்ள இந்திய ததாயலத்ததாடர்பு நிறுைனம் எது? 
அ. ெிரயா 

ஆ. BSNL  

இ. ஏா்டெல் 

ஈ. V! 

❖ இந்தியாவில் தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான IoT தநட்தைார்க்யக அறிமுகப்படுத்தும் 

பநாக்பகாடு இந்திய அரசுக்கு தொந்தமான ததாயலத்ததாடர்பு நிறுைனமான BSNL எந்திர இயணப்பு 

தீர்வுகள் நிறுைனமான ஸ்யகபலாதடக் இந்தியாவுடன் இயணந்து தெயல்பட்டு ைருகிறது. இந்தத் தீர்வு 

BSNL’இன் தெயற்யகக்பகாயள நிலப்புற உட்கட்டயமப்புடன் இயணக்கும். 
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❖ இது உலகின் முதல் தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான-IoT தநட்தைார்க் ஆகும். IoT 

இயணப்பு ஏற்கனபை இந்திய இரயில்பை மற்றும் மீன்பிடி கப்பல்களில் பொதயன தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.பதசிய தூய்யம கங்யக திட்டம் ஏற்பாடு தெய்துள்ள பதசிய அளவிலான உச்சிமாநாட்டின் தபயர் 

என்ன? 
அ. இந்தியா கங்நக உச்சிமாநாடு 

ஆ. இந்திய நீா்தாக்க உச்சிமாநாடு  

இ. கங்கா புத்துணா்ச்சி உச்சி மாநாடு 

ஈ. துூய்நமயான கங்நக உச்சிமாநாடு 

❖ ஐந்தாைது இந்திய நீர்தாக்க உச்சிமாநாடானது (India Water Impact Summit) அண்யமயில் ஆர்த் கங்கா 

-நதி பாதுகாப்பு ஒத்தியெக்கப்பட்ட ைளர்ச்சியய யமயமாகக்தகாண்டு ததாடங்கப்பட்டது. ஆறுகள் 

மற்றும் நீர்நியலகளின் விரிைான பகுப்பாய்வு மற்றும் முழுயமயான பமலாண்யம என்பது இந்த உச்சி 

மாநாட்டின் கருப்தபாருளாகும். இந்த உச்சிமாநாட்யட பதசிய தூய்யம கங்யக திட்டமும் கங்யக நதிப் 

படுயக பமலாண்யம மற்றும் ஆய்வுகள் யமயமும் (Cகங்கா) ஏற்பாடு தெய்துள்ளன. 

8.ABTO பன்னாட்டு மாநாட்யட ஏற்பாடு தெய்கிற மத்திய அயமச்ெகம் எது? 
அ. டவளிவிவகா  அநமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுலா அநமச்சகம்  

இ. கலாச்சா  அநமச்சகம் 

ஈ. உள்துநற அநமச்சகம் 

❖ ABTO (தபளத்த சுற்றுலா தெயற்பாட்டாளர்கள் ெங்கம்) பன்னாட்டு மாநாடு என்பது சுற்றுலா 

அயமச்ெகத்துடன் இயணந்து ABTO’ஆல் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட நிகழ்வு ஆகும். ABTO என்பது இந்தியா 

ைற்றும் தைளிநாட்டில் 1500’க்கும் பமற்பட்ட உறுப்பினர்கயளக்தகாண்ட ஓர் அயமப்பாகும். இது, பீகார் 

மாநிலத்தில் உள்ள பபாத்கயாவில் 2018 முதல் ABTO மாநாடு மற்றும் பன்னாட்டு தபளத்த பயண 

ெந்யத ஏற்பாடு தெய்து ைருகிறது. 

9.இந்தியாவின் எந்தப் பரப்புயரயய அண்யமயில் உலக நலைாழ்வு அயமப்பு (WHO) பாராட்டியது? 
அ . Fitness Ka Dose Aadha Ghanta Roz  

ஆ. Fit Hai to Hit Hai 

இ. Khelo India 

ஈ. Run India Run 

❖ இந்தியாவின், ‘பிட்னஸ் கா படாஸ், ஆதா காந்தா பராஸ்’ என்ற முயற்சியய உலக நலைாழ்வு அயமப்பு 

(WHO) ெமீபத்தில் பாராட்டியுள்ளது. உடற்பயிற்சிகயள பமம்படுத்துையத பநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்தப் 

பரப்புயர, நாடு தழுவிய ‘கட்டுடல் இந்தியா’ இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக ததாடங்கப்பட்டது. 
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❖ ஒவ்தைாரு நாளும் குயறந்தது 30 நிமிட உடற்பயிற்சி நடைடிக்யககயள அயனத்து இந்தியர்களும் 

பின்பற்ற பைண்டும் என்று அது பகட்டுக்தகாள்கிறது. 

10.பன்னாட்டு மயலகள் நாள் தகாண்டாடப்படும் பததி எது? 
அ. டிசம்பா் 11  

ஆ. டிசம்பா் 12 

இ. டிசம்பா் 13 

ஈ. டிசம்பா் 14 

❖ மயலகயளப் பாதுகாப்பயதயும், மயலயகங்களில் ைாழும் மக்களின் ைாழ்க்யகத்தரத்யத பமம்படுத்து 

-ையதயும், மயலயின் சுற்றுச்சூழயல பாதுகாப்பயதயும் பநாக்கமாகக்தகாண்டு ஒவ்பைார் ஆண்டும் 

டிெம்பர்.11 அன்று பன்னாட்டு மயலகள் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “Mountain biodiversity” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2020) ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 
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