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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய முரைனா புற்களின் புதிய இனங்கள் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தில் காணப்படுகின்றன? 
அ. க ோவோ  

ஆ. அஸ்ஸோம் 

இ. கமற்கு வங் ம் 

ஈ. ம ோரோஷ்டிரோ 

❖ அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பத் துரறயின் தன்னாட்சி நிறுவனமான புனனவின் அகர்கர் ஆைாய்ச்சி 

நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு புதிய வரக முரைனா புல்ரலக் கண்டறிந்துள்ளது. ‘இஸ்னகமம்’ என்னும் 

புல் வரகயினத்ரதச் சார்ந்த இது, தவப்பமண்டல மற்றும் துரணதவப்பமண்டல பகுதிகளில் பைவலாக 

காணப்படுகிறது. இது தபாதுவாக ‘முரைனா புல்’ என்று அரைக்கப்படுகிறது. 

❖ னமற்குத்ததாடர்ச்சிமரலயில் னகாவாவில் இதன் புதிய இனதமான்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. னகாவா 

பல்கரலயின் தாவைவியல் னபைாசிரியர் M K ஜனார்த்தனம் அவர்களின் நிரனவாக, ’Ischaemum 

janarthanam’ என்று அப்புதிய புல்லினத்திற்கு தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

2.CEEW’இன் அண்ரமய ஆய்வின்படி, தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாக இருக்கும் 

இந்திய மாவட்டங்களின் சதவீதம் என்ன? 
அ. 55 

ஆ. 65 

இ. 75  

ஈ. 85 

❖ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூைல் மற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) தவளியிட்டுள்ள ஓர் ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் 75 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாவட்டங்கள் தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாக உள்ளன. 

63.8 னகாடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கும் அம்மாவட்டங்கள் சூறாவளி, தவள்ளம், வறட்சி, தவப்ப 

மற்றும் குளிர் அரலகள் னபான்ற தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாகும். நாட்டின் தீவிை 

வானிரல நிகழ்வு ஹாட்ஸ்பாட்கள் வரைபடமாக்கப்படுவது இதுனவ முதல்முரறயாகும். 

3. HIMS - மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்ரப ததாடங்கியுள்ள அரமப்பு எது? 
அ. இந்திய இரயில்கவ  

ஆ. இந்திய வோன்படை 

இ. இந்திய ்  ைற்படை 

ஈ. AIIMS 

❖ இந்திய இையில்னவ, மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்பு னசாதரனத் திட்டத்ரத, ததற்கு 

மத்திய இையில்னவ மண்டலத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இையில்னவ ஊழியர்களின் நலனுக்காக, 
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மற்தறாரு தகவல் ததாழில்நுட்ப நடவடிக்ரகயாக, மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்ரப 

இந்திய இையில்னவ ததாடங்கியுள்ளது. இந்தப் புதிய அரமப்பானது நலவாழ்வுச் னசரவகளின் தைத்ரத 

னமம்படுத்தும், மருத்துவ வசதிகரள தவளிப்பரடயாகப் பயன்படுத்த உதவும். 

4. “ஹீனைாஸ் ஆப் 2020” என்றவவான்றற தவளியிடும் அரமப்பு எது? 
அ. பில் & மமலிண்ைோ அற ் ை்ைடை 

ஆ. UNESCO 

இ. டைம்ஸ் இதழ்  

ஈ. NDTV 

❖ “2020’இன் ஹீனைாக்கள்” என்பரத ரடம்ஸ் இதழ் தவளியிடுகிறது. அது, “கடரமரயத் தாண்டியும் 

னசரவ தசய்னவாரை” தகளைவிக்கிறது. ஜார்ஜ் பிலாய்ட் தகால்லப்பட்டதற்கு எதிைாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் 

ஈடுபட்ட 70’க்கும் னமற்பட்டவர்களுக்கு தனது வாஷிங்டன் D C வீட்டின் கதவுகரளத் திறந்தறைக்காக 

இந்திய-அதமரிக்கைான இைாகுல் துனப இந்தப்பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளார். 

5. டிசம்பர்.9 அன்று, எந்தக் கருப்தபாருளின்கீழ் பன்னாட்டு ஊைல் எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது? 
அ. The Power of People’s pressure 

ஆ. Recover with Integrity  

இ. Fight Corruption 

ஈ. End of corruption 

❖ ஊைல் குறித்து தபாதுமக்களிரடனய விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துவதற்கும், எவ்வாறு அரத எதிர்த்துப் 

னபாைாடுவது என்பது குறித்தும் பைப்புவதற்காக, ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிச.9 அன்று பன்னாட்டு ஊைல் 

எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில் தமக்ஸினகாவில் ரகதயழுத்திடப்பட்ட 

ஊைலுக்கு எதிைான ஐ.நா. தீர்மானத்தின் அங்கிகாைத்திற்காகவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

“Recover with Integrity” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

6.அண்றையில் எந்தத் தததியில், ததசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு நாள் (National Energy Conservation Day) 

இந்தியாவில் வகாண்டாடப்பட்டது? 
அ. டிசம்போ் 11 

ஆ. டிசம்போ் 12 

இ. டிசம்போ் 13 

ஈ. டிசம்போ் 14  

❖ னதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு நாளானது ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

மத்திய எரிசக்தி அரமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் எரிசக்தித்திறன் பணியகமானது (BEE) 1991ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஒவ்னவார் ஆண்டும் இந்நாரளய தகாண்டாட்டங்களுக்கு தரலரமதாங்குகிறது. 
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❖ ஆற்றல் னசமிப்பு மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி ஆதாைங்களுக்கு மாறனவண்டியதன் அவசியம் குறித்து BEE 

மக்களிரடனய விழிப்புணர்ரவ பைப்புகிறது. 

7. அண்ரமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “The Presidential Years” என்பது கீழ்க்காணும் எந்த இந்தியக் 

குடியைசுத்தரலவரின் நிரனவுக்குறிப்பு ஆகும்? 
அ. பிரதிபோ போை்டீல் 

ஆ. பிரணோப் மு ோ்ஜி  

இ. இரோம்நோத் க ோவிந்த் 

ஈ. APJ அப்துல்  லோம் 

❖ “The Presidential Years” என்பது இந்தியாவின் காலஞ்தசன்ற முன்னாள் குடியைசுத்தரலவர் பிைணாப் 

முகர்ஜி எழுதிய வைவிருக்கும் நூலாகும். இந்த நிரனவுக்குறிப்பு, வரும் 2021 ஜனவரியில் உலகளவில் 

தவளியிடப்படும் நிரனவுக்குறிப்புகளின் நான்காவது ததாகுதியாகும். 2017ஆம் ஆண்டில், “The Coalition 

Years — 1996-2012” என்ற சுயசரிரதயின் மூன்றாவது ததாகுதி தவளியானது. 

8.கடல் மட்டத்திலிருந்து 3000 மீட்டர் உயைத்தில் இைாயல் வங்கப்புலிரயக் கண்ட நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. கநபோைம்  

இ. பிகரசில் 

ஈ. மதன்னோப்பிோி ் ோ 

❖ அண்ரமயில் கடல்மட்டத்திலிருந்து 3165 மீ உயைத்தில் கம்பீைமான இைாயல் வங்கப்புலிரய (பாந்ததைா 

ரடக்ரிஸ்) னநபாளம் முதன்முதலில் கண்டறிந்துள்ளது. அரனத்து ஆசிய தபரிய பூரன வரககளிலும் 

மிகப்தபரியதான இதரன வனத்துரற தனது னகமைாமூலம் கண்டுபிடித்துள்ளது. கிைக்கு னநபாளத்தின் 

கஞ்சஞ்சங்கா நிலப்பைப்புக்கு அந்நாடு சிறப்பு கவனம் தசலுத்த உள்ளது. இது இந்தியாவின் சிங்காலியா 

னதசிய பூங்கா மற்றும் டூவர்ஸ் தவள்ளப்தபருக்குச் சமதவளிகளுக்கு இரணப்ரப வைங்குகிறது. 

9. நீடித்த மரல னமம்பாட்டுக்கான உச்சிமாநாட்ரட ஏற்பாடு தசய்துள்ள அரமப்பு எது? 
அ. பன்னோை்டு மடல நிறுவனம் 

ஆ. இந்திய மடல முன்மனடுப்பு  

இ. WHO 

ஈ. UNESCO 

❖ இந்திய மரலகள் முன்தனடுப்பானது னடைாடூனில் 9ஆவது நீடித்த மரலகள் னமம்பாட்டுக்கான உச்சி 

மாநாட்ரட நடத்தியது. COVID-19 ததாற்றுனநாரயக் கருத்தில்தகாண்டு இவ்வுச்சிமாநாடு தமய்நிகைாக 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. நான்கு நாள் நரடதபற்ற இவ்வுச்சிமாநாடு இடம்தபயர்வு, நீர் பாதுகாப்பு, காலநிரல 

தநகிழ்திறன்னபான்ற தரலப்புகளில் கவனம் தசலுத்தியது. 
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10.இந்தியாவின் முதல் mRNA தடுப்பூசிரய உருவாக்கியுள்ள மருந்து நிறுவனம் எது? 
அ. மஜகனோவோ நிறுவனம்  

ஆ. சீரம் நிறுவனம் 

இ. சிப்லோ நிறுவனம் 

ஈ. ரோன்போ ்ஸி 

❖ இந்தியாவில் முதன்முரறயாக தயாரிக்கப்பட்ட mRNA தடுப்பூசிரய மனிதர்களிடம் முதல் & இைண்டாம் 

கட்ட பரினசாதரனகள் னமற்தகாள்ள இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அரமப்பு ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

புனனவில் உள்ள தஜனனாவா நிறுவனம் HGCO19 என்ற mRNA தடுப்பூசிரய தயாரித்துள்ளது. உயிரி 

ததாழில்நுட்பத்துரறயின் ஆதவில் இந்தத்தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தபருந்ததாற்று பிைச்சரனக்கு 

தீர்வுகாண mRNA அடிப்பரடயிலான தடுப்பூசிகள், அறிவியல்பூர்வமாக சிறந்தனதர்வாக கருதப்படுகிறது. 
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