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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. EXIM வங்கியானது எந்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக $448 மில்லியன் அமைரிக்க டாலர் 

மதிப்பிலான கடமை வழங்கவுள்ளது? 
அ. சீனா 

ஆ. மியான்மா் 

இ. உஸ்பெகிஸ்தான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

❖ ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியாைது (EXIM வங்கி) அண்மையில் உஸ்மெகிஸ்தான் நாட்டின் ெல்வவறு 

உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக $448 மில்லியன் அமைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலாை கடன் தவமைமய 

நீட்டித்துள்ளது. இந்திய அரசின் சார்ொக நீட்டிக்கப்ெட்ட இந்தக் கடன் தவமை, நாட்டின் வொக்குவரத்து, 

நீர் ைற்றும் மதாழில்நுட்ெ துமறகளில் ெல்வவறு திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். EXIM வங்கி இதுவமர 

266 கடன் தவமைகமள ெல்வவறு நாடுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

2.ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பு தூதர்களுக்காக திமரப்ெடத் மதாடர்கமளத் மதாடங்குவதற்காை 

இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் மெயர் என்ை? 
அ. CinemaSCOpe  

ஆ. IndiaSCOpe 

இ. KaleidoSCOpe 

ஈ. SCOre 

❖ மெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அண்மையில் ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்புக்காக (SCO) 

“CinemaSCOpe” என்ற திமரப்ெடத்மதாடமர (Movie Series) அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த நிகழ்ச்சியின்கீழ், 

ருஷிய மைாழியில் மைாழிைாற்றம் மசய்யப்ெட்ட 24 இந்திய திமரப்ெடங்கள் ைாதாந்திர அடிப்ெமடயில் 

திமரயிடப்ெடும். 2023’இல் நமடமெறும் SCO ‘நாடுகளின் தமலவர்களின் கவுன்சில்’ கூட்டத்திற்கு 

இந்தியா தமலமைதாங்கும் நாள் வமர இந்தத் திமரயிடல் மதாடரும். 

3. ‘அங்காரா A5’ என்ற மெயரில் மெவி லிப்ட் ஸ்வெஸ் இராக்மகட்மட வசாதமை மசய்த நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. UAE 

❖ இரஷ்யா தைது ‘அங்காரா A5’ என்ற ஹெவி லிப்ட் ஸ்பேஸ் ஏவுகணைணய இரண்டாவது முமறயாக 

மவற்றிகரைாக வசாதமை மசய்துள்ளது. இதற்கு முன்பு கடந்த 2014’இல் அது வசாதமை மசய்யப்ெட்டது. 

அந்நாட்டின் விண்மவளி நிறுவைைாை வராசுவகாசுவைாசின் கூற்றுப்ெடி, இந்த அங்காரா ஏவுகமைகள் 
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நச்சுவாய்ந்த எரிமொருள்கமளப் ெயன்ெடுத்துவதில்மல. இதைால் ஏவுதள வளாகத்மத ஒட்டியுள்ள 

ெகுதிகளிலும், ஏவுகமை மசல்லும் ைண்டலங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு உறுதி மசய்யப்ெடுகிறது. 

4. FAO’இன் கூற்றுப்ெடி, 2021’ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் 5 மில்லியனுக்கும் அதிகைாை 

ைக்கள் ெசிக்கு ஆளாக வநரிடும்? 
அ. ஓமான் 

ஆ. கென்யா 

இ. ச ாமாலியா 

ஈ. ஏமன்  

❖ ஐநா அமவயின் உைவு ைற்றும் வவளாண்மை அமைப்ொைது (FAO) 2021ஆம் ஆண்டில் ஏைனில் 5 

மில்லியனுக்கும் அதிகைாை ைக்கள் ெட்டினிமய வநாக்கிச் மசல்வார்கள் எைக் கூறியுள்ளது. வைலும், 

அந்நாட்டில் உள்ள 50,000’க்கும் வைற்ெட்ட ைக்கள் அடுத்த ஆண்டுக்குள் ெஞ்ச நிமலக்குச்மசல்வார்கள் 

எைவும் FAO ைதிப்பிட்டுள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு முதல் உள்நாட்டுப் வொரில் ஏைன் ஈடுெட்டுள்ளது. 

இதன் காரைைாக அதன் இயல்பு வாழ்க்மக கடுமையாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

5.ஐநா அமவயாைது 2021ஆம் ஆண்மட கீழ்க்காணும் எதுவாக அறிவித்துள்ளது? 
அ. ென்னாட்டு ெடடெ்ெுெ் பொருளாதாரத்திற்கான ஆண்டு  

ஆ. ென்னாட்டு பகாள்டளர ாய் ஆராய்ச்சிக்கான ஆண்டு 

இ. ென்னாட்டு அடமதிக்கான ஆண்டு 

ஈ. ென்னாட்டு தடுெ்பூசிக்கான ஆண்டு 

❖ 2021ஆம் ஆண்டாைது ஐநா அமவயால் நீடித்த வளர்ச்சிக்காை ஆக்கபூர்வைாை மொருளாதாரத்தின் 

ென்ைாட்டு ஆண்டாக (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இம்ைாதம் நமடமெற்ற ஐநா மொதுச்சமெக் கூட்டத்தில் இது முடிவுமசய்யப்ெட்டது. 

இந்வதாவைசியாவால் மதாகுக்கப்ெட்ட இந்தத்திட்டத்மத சீைா, இந்தியா, ஆஸ்திவரலியா, பிலிப்மென்ஸ் 

ைற்றும் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் குழு ஐ. நாவிடம் வழங்கிை. 

6.கீழ்க்காணும் எந்த அமைப்பு, “ஆெவரஷன் ஆலிவா” என்றமவான்மறத் மதாடங்கியுள்ளது? 
அ. ரதசிய உயிாிெல்வடகடம ஆடணயம் 

ஆ. இ ்தியக் கடரலாரக் காவல்ெடட  

இ. WWF இந்தியா 

ஈ. இ ்திய வான் ெடட 

❖ இந்தியக் கடவலாரக் காவல்ெமடயாைது அண்மையில் “ஆெவரஷன் ஆலிவா” என்ற மெயரில் ஒரு 

நடவடிக்மகமய மதாடங்கியது. இந்த நடவடிக்மக, ஒடிசா கடற்கமரயின் ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகமள 

ொதுகாப்ெமத வநாக்கைாகக்மகாண்டுள்ளது. மீன்பிடிக் கப்ெல்கள் நுமழவமதத் தடுக்கும் வநாக்கில், 
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கடவலாரக்காவல்ெமட, ஆலிவ் ரிட்லிகள் கூடு கட்டும் இடங்களுக்கு அருவக 2 கப்ெல்கமள ஏவியுள்ளது. 

இதன் ஒருெகுதியாக கடவலார காவல்ெமடயின் வானூர்திகளும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளை. 

7.அண்மையில் மவளியாை, ‘தி மஷளரியா அன்ெவுண்ட்’ என்ற நூல், எந்தச் சம்ெவம் ெற்றியது? 
அ. 2001 இ ்திய  ாடாளுமன்ற தாக்குதல்  

ஆ. 2005 தில்லி குண்டு கெடிப்பு 

இ. 2008 மும்பபத் தாெ்குதல் 

ஈ. 2016 பதன்சொட் தாெ்குதல் 

❖ ைக்களமவ சொநாயகர் ஓம் பிர்லா, இந்திய நாடாளுைன்ற தாக்குதலின் 19ஆவது ஆண்டு நிமறமவ 

முன்னிட்டு நூமலான்மற மவளியிட்டார். 2001ஆம் ஆண்டு நடந்த இச்சம்ெவம் குறித்து, ‘The Shaurya 

Unbound’ (ஆங்கிலப்ெதிப்பு) ைற்றும் ‘Samundar Samawe Boond Mein’ (ஹிந்திப்ெதிப்பு) என்ற நூல் 

மவளியிடப்ெட்டது. இந்தச் சம்ெவத்தின்வொது ஐந்து ெயங்கரவாதிகள் உட்ெட 14 வெர் உயிரிழந்தைர். 

8.இந்தியாவின் குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் முதன்மை விருந்திைராக கலந்துமகாள்ளவுள்ள நாட்டின் 

பிரதைர் யார்? 
அ. யுடனபடட் ஸ்ரடட்ஸ் 

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. யுடனபடட் கிங்டம்   

ஈ.  ியூசிலா ்து 

❖ புதுதில்லியில் 2021 ஜை.26 அன்று நணைஹேறவுள்ள இந்தியாவின் குடியரசு நாள் மகாண்டாட்டங்களில் 

பிரதைர் வைாடியின் பிரதை விருந்திைராக பிரிட்டன் பிரதைர் வொரிஸ் ஜான்சன் கலந்துமகாள்ளவுள்ளார். 

இதன்மூலம், 1993’இல் ஜான் வைஜருக்குப் பிறகு மகாண்டாட்டங்களில் கலந்து மகாண்ட இரண்டாவது 

இங்கிலாந்து பிரதைராைார் வொரிஸ் ஜான்சன். வைலும், இந்தியப் பிரதைர் நவரந்திர வைாடிமய, அடுத்த 

ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடத்தப்ெடும் G7 உச்சிைாநாட்டில் ெங்வகற்குைாறும் வொரிஸ் ஜான்சன் அமழப்பு 

விடுத்துள்ளார். 

9.தைது அரசியலமைப்பில் காலநிமல இலக்குகமளச் வசர்க்க வாக்மகடுப்பு அறிவித்துள்ள நாடு எது? 
அ . ெிரான்ஸ்  

ஆ. யுடனபடட் கிங்டம் 

இ.  ியூசிலா ்து 

ஈ. பஜா்மனி 

❖ பிமரஞ்சு அதிெர் இம்ைானுவவல் ைக்வரான் காலநிமல ைாற்றத்திற்கு எதிராை முயற்சிகமளயும் சுற்றுச் 

சூழமலப் ொதுகாக்க வவண்டியதன் அவசியத்மதயும் பிமரஞ்சு அரசியலமைப்பில் இமைப்ெதற்காை 

வாக்மகடுப்பு ஒன்மற அறிவித்துள்ளார். முன்ைதாக, இம்ைானுவவல் ைக்வரான் உள்ளிட்ட ஐவராப்பிய 
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ஒன்றிய தமலவர்கள், 2030’க்குள் 1990 ைட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்வொது குமறந்தது 55 சதவீதத்மத 

அமடய ஒப்புக்மகாண்டைர். 

10.அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மெற்ற, இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் விளம்ெர 

நடவடிக்மககளின் மெயர் என்ை? 
அ. விக்யான் யாத்ரா  

ஆ. விக்யான் ொிக்ஷித் 

இ. விக்யான் சம்ரமளன் 

ஈ. விக்யான் விழா 

❖ இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் விளம்ெர நடவடிக்மககளின் மெயர் ‘விக்யான் யாத்திமர’ 

ஆகும். ைக்களிமடவய அறிவியல் கலாச்சாரத்மத வைம்ெடுத்துவதற்காக, இந்த விழாவின் ஒருெகுதியாக 

நடைாடும் அறிவியல் கண்காட்சி வாகைங்கள் ெல நகரங்களில் உலாவரும். COVID-19 மதாற்றால், 

இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் ஆறாவது ெதிப்ொைது டிசம்ெர் 22 முதல் 25 வமர மைய்நிகர் 

முமறயில் நடத்தப்ெடவுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ தமிழ்நாட்டில் ‘அம்ைா மினி கிளினிக்’ திட்டத்மத ைாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்ொடி க. ெழனிசாமி 

மதாடங்கிமவத்தார். காய்ச்சல், சளி வொன்ற ெல்வவறு வநாய்களுக்கு சிகிச்மசயளிக்கும் வமகயில் 

இந்தத் திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. மசன்மை இராயபுரம் வஷக் வைஸ்திரி மதருவில், முதலாவது 

‘மினி கிளினிக்’மக அவர் மதாடங்கிமவத்தார். 

❖ திருவண்ைாைமல ைாவட்டம் தண்டராம்ெட்டு வட்டம் கீழ்ராவந்தவாடி கிராைத்தில் உள்ள சிற்ெக்குளம் 

(அம்ைாகுளம்); அரியலூர் ைாவட்டம் உமடயார்ொமளயம் வட்டத்தின் அழகர்ைமல கிராைத்தில் உள்ள 

யாமைச்சிற்ெம் ஆகிய இரண்டு புராதைச்சின்ைங்களும் ொதுகாக்கப்ெட்ட புராதைச்சின்ைங்களாக 

தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளை. தமிழ்நாட்டில் 92 ொதுகாக்கப்ெட்ட புராதைச்சின்ைங்கள் 

மதால்லியல்துமறயால் ொதுகாக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

❖ வாடமகயுந்து வசமவ நிறுவைைாை ஓலா, எமடர்வகா என்னும் நிறுவைத்துடன் இமைந்து உலகின் 

மிகப்மெரிய மின்-ஸ்கூட்டர் தயாரிப்பு மதாழிற்சாமலமய ஓசூரில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்ெடி, 

கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் ஓசூரில், `2354 வகாடி ைதிப்பில் புதிய மதாழிற்சாமலமய அமைப்ெதற்காை 

ஒப்ெந்தம், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் க ெழனிசாமி முன்னிமலயில் மகமயழுத்தாைது. 
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