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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, T-பெெர் திட்டத்துடன் ச ொடர்புபடய மொநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. திாிபுரா 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

❖ T-பெெர், ச லுங்கொனொ பெெர் வபலயபமப்புத் திட்டம் என்ெது மொநில அளவிலொன திட்டமொகும்; அது, 

ஒளியிபை வபலயபமப்பெ நிறுவுவப யும், ச லுங்கொனொவில் அதிவவக பிரொட்வெண்ட் வெபவபய 

வைங்குவப யும் வ ொக்கமொகக்சகொண்டுள்ளது. அண்பமயில், ச லுங்கொனொ மொநில அரசு, T-பெெர் 

திட்டத்ப , ‘முக்கிய செொது வ ொக்கமுமைய திட்டம்’ என்று அறிவித் து. இ ன்செொருள், இந் த்திட்டத்ப  

செயல்ெடுத்  மொநிலத்தின் ெல்வவறு துபறகளிடமிருந்து அனுமதிசெறவவண்டியதில்பல. 

2.மின்ெொரத் துபறயில்  கவல்கள் ெரிமொற்றத்திற்கொக இந்தியொவிற்கும் எந்   ொட்டிற்கும் இபடயிலொன 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் த்திற்கு மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்பு ல் அளித் து? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. அதமாிக்கா  

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ. தொ்மனி 

❖ இந்தியொவும், அசமரிக்கொவும் (USA) மின்ெொரத்துபறயில் இரு ரப்பு  லன்குறித்   கவல்கபள ெரிமொறிக் 

சகொள்வ ற்கொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் த்திற்கு மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இ ன் 

மூலம், இந்தியொவின் மத்திய மின்ெொர ஒழுங்குமுபற ஆபணயமும், அசமரிக்கொவின் எரிெக்தி ஒழுங்கு 

முபற ஆபணயமும்  கவல்கபளப் ெகிர்ந்துசகொள்வ ற்கொன ஒப்ெந் த்தில் பகசயழுத்திடுவொர்கள்.  

❖ சமொத்  விபல மின்ெொர ெந்ப பய ஊக்குவிப்ெ ற்கொகவும், மின்ெொர ச ொகுப்பின்  ம்ெகத் ன்பமபய 

அதிகரிப்ெ ற்கொகவுமொன ஒழுங்குமுபற மற்றும் சகொள்பகக் கட்டபமப்பெ வமம்ெடுத்துவ ற்கு, இந் ப் 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் ம் வழிவகுக்கும். 

3. கருப்பு சமல்வலொட்டு ஆபமகளின் IUCN நிபல என்ன? 
அ. மிகவும் அருகிவிட்ட இனம் 

ஆ. காடுகளில் முற்றழிவுற்ற இனம்  

இ. தீவாய்ப்பு கவலல குலறந்த இனம் 

ஈ. அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம் 

❖ அஸ்ஸொம் மொநிலத்தில் உள்ள ஒரு வகொவிலில் வளர்க்கப்ெட்ட 22 கருப்பு சமல்லவலொட்டு ஆபமகளின் 

குஞ்சுகள் அண்பமயில் கொசிரங்கொ வ சிய பூங்கொ மற்றும் புலிகள் கொப்ெகத்தின் அருவக ஈரநிலங்களில் 
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விடப்ெட்டன. இயற்பக ெொதுகொப்புக்கொன ென்னொட்டு ஒன்றியத்தின் (IUCN) கூற்றுப்ெடி, இந்  ஆபமகள் 

‘கொடுகளில் முற்றழிந்  இனம்’ எனக்கரு ப்ெடுகின்றன. அவற்றில் மிகக்குபறந்  எண்ணிக்பகயொனது 

சில வகொவில் குளங்களில் (செரும்ெொலும் அஸ்ஸொமில்) உள்ளன. 

4. ொட்டின் கரும்பு விவெொயிகளுக்கு எவ்வளவு நிதியு வி வைங்க ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. ரூ.1000 க ோடி 

ஆ. ரூ.2000 க ோடி 

இ. ரூ.3000 தகாடி 

ஈ. ரூ.3500 தகாடி  

❖ கரும்பு விவெொயிகளுக்கு `3500 வகொடி நிதியு வி வைங்க செொருளொ ொர விவகொரங்களுக்கொன மத்திய 

அபமச்ெரபவக்குழு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  ொட்டில்  ற்வெொது, ஐந்து வகொடி கரும்பு விவெொயிகளும், 

அவர்கபளச்ெொர்ந் வர்களும் உள்ளனர். இந்நிதி, ெர்க்கபர ஆபலகள் ெொர்பில், கரும்பு உைவர்களின் 

வங்கிக்கணக்கில் வ ரடியொக செலுத் ப்ெடும்.  டுவணரசின் இம்முடிவு, 5 வகொடி கரும்பு உைவர்கட்கும், 

அவர்கபளச்ெொர்ந்துள்ளவர்களுக்கும், ெர்க்கபர ஆபல ெணியொளர்களுக்கும் ெயனளிக்கும். 

5. 2020 நிலவரப்ெடி, இந்தியொவில் மிக ெமீெத்திய அபலக்கற்பற ஏலம் எப்வெொது  படசெற்றது? 
அ. 2015 

ஆ. 2016  

இ. 2017 

ஈ. 2018 

❖ மத்திய ச ொபலத்ச ொடர்புத்துபறயின் அபலக்கற்பற (spectrum) ஏலத்திட்டத்துக்கு,  டுவண் அபமச்ெ 

-ரபவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. சமொத் ம் 2251.25 MHz அபலவரிபெ `3,92,332.70 வகொடி மதிப்பில் 

வைங்கப்ெடுகிறது. இந்தியொவில் மிக ெமீெத்திய அபலக்கற்பற ஏலமொனது கடந்  2016ஆம் ஆண்டில் 

 படசெற்றது; அதில், `65,789.12 வகொடி வருவொபய இந்திய அரெொங்கம் திரட்டியது. 

6. 2020 மனி வள வமம்ெொட்டு குறியீட்டில் கீழ்க்கொணும் எந் ப்புதிய அளவுரு இபணக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. COVID தயோோ்நிலை 

ஆ. CO2 உமிழ்வு மற்றும் தபாருண்ம தடம்  

இ. பணவியல் தகாள்லக மற்றும் பணவீக்கம் 

ஈ. தகாள்லளதநாய் தயாா்நிலல மற்றும் தடுப்பூசி தபாட்டிருத்தல் 

❖  டப்ெொண்டின் (2020) மனி வள வமம்ெொட்டுக் குறியீட்பட ஐ ொ வளர்ச்சித்திட்டம் சவளியிட்டுள்ளது. 

இ ன்ெடி, 189  ொடுகளில் இந்தியொ 131ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்  ஆண்டு, இந்தியொ 130ஆவது 

இடத்திலிருந் து. ஆயுட்கொலம், கல்வி மற்றும்  னி ெர் வருமொனம் ஆகிய மூன்று அளவுருக்கபளக் 

சகொண்டு இந் க் குறியீடு அளவிடப்ெடுகிறது. 
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❖  டப்ெொண்டின் (2020) குறியீடொனது CO2 உமிழ்வு மற்றும் செொருண்ம  டம் என்ற புதிய அளவுருபவ 

இபணத்து, உலகுெொர் மனி வள வமம்ெொட்டு குறியீடொக (PHDI) அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

7.இமயமபல குளிர் ெொபலவன மண்டலத்தில் மு ன்முபறயொக கொணப்ெட்ட விலங்கு எது? 
அ. தவளிமான் 

ஆ.  ோனமயிை் 

இ. இமயமலல வலரயாடு  

ஈ. தசாலலமந்தி 

❖ இமயமபலயின் குளிர்ச்சியொன ெொபலவன மண்டலத்தில், ஹிமொச்ெல பிரவ ெ மொநிலத்தின் ஸ்பிதியில் 

இமயமபல வபரயொடு மு ன்முபறயொக கொணப்ெட்டுள்ளது.  ொவர உண்ணிகளொன இபவ 2000 மீ 

- 4000 மீ உயரத்தில் வொழ்கின்றன. நீண்ட கொதுகளுடன்கூடிய இபவ ஆடுவெொன்ற வ ொற்றத்ப க் 

சகொண்டுள்ளன. முன் கொல்கபள நீட்டிக்சகொண்டு நிற்கும் ெைக்கமுபடயபவ இவற்றுக்கு உண்டு. 

8. கீழ்க்கொணும் எந்  அபமப்ெொல், “Young Champions of the Earth” ெரிசு வைங்கப்ெடுகிறது? 
அ. UNEP  

ஆ. UNESCO 

இ. UNFCCC 

ஈ. NASA 

❖ “புவியின் இளம் ெொம்பியன்கள்” ெரிெொனது ஒவ்வவொர் ஆண்டும் ஐ ொ சுற்றுச்சூைல் திட்டத் ொல் (UNEP), 

நீடித்  சுற்றுச்சூைல் மொற்றத்திற்கொன வயொெபனகபள வைங்கும் 7 அறிவியலொளர்கள், ச ொழில்முபன 

-வவொர், செொறியொளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு வைங்கப்ெடுகிறது. ெரிசுசெறும் ஒவ்சவொருவருக்கும் 

அவர்களின் வயொெபனகளின் வளர்ச்சிக்கொன ச ொடக்க நிதியொக $10,000 ெரிசுத்ச ொபக கிபடக்கும். 

9.கீழ்க்காணும் எந்  வரலொற்று நிகழ்பவ நிபனவுகூரும் வி மொக, ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் மஷொல்’, இந்தியப் 

பிர மரொல் ஏற்றப்ெட்டது? 
அ . இந்தியா – பாகிஸ்தான் தபாா்  

ஆ. இரண்டாம் உலகப்தபாா் 

இ. இந்திய விடுதலல 

ஈ. இந்தியா – சீனா தபாா் 

❖ இந்தியொ-ெொகிஸ் ொன் வெொரின் செொன்விைொ ஆண்டு சகொண்டொட்டம் ச ொடங்குவப  முன்னிட்டு, 

தில்லியில் உள்ள வ சிய வெொர் நிபனவிடத்தில், செொன்விைொ சவற்றிவஜொதிபய, பிர மர் வமொடி ஏற்றி 

பவத் ொர். 1971ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் மொ ம் இந்தியொ-ெொகிஸ் ொன் இபடவய  டந்  வெொரில், ெொகிஸ் ொன் 

இரொணுவத்ப  வீழ்த்தி, இந்திய இரொணுவம் வரலொற்றுச் சிறப்புமிக்க சவற்றிபய செற்றது. அது, 

வங்கொளவ ெம் என்ற  ொடு உருவொக வழிவகுத் து. 
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❖ இந்தியொ - ெொகிஸ் ொன் வெொரின் ஐம்ெ ொவது செொன்விைொ சவற்றி ஆண்பட, இந்தியொ, டிெம்ெர் 16 மு ல் 

சகொண்டொடுகிறது. இப  முன்னிட்டு,  ொடு முழுவதும் ெல நிகழ்ச்சிகள்  டத்  திட்டமிடப்ெட்டுள்ளன. 

10. FIFA சிறந்  வீரர் விருப  சவன்ற இரொெர்ட் சலவொண்வடொவ்ஸ்கி ெொர்ந்   ொடு எது? 
அ. ஸ்தபயின் 

ஆ. குதராஷியா 

இ. தபாலந்து  

ஈ. பிதரசில் 

❖ வெொலந்து வ சிய கொல்ெந்து அணியின் அணித்  பலவரொன இரொெர்ட் சலவொண்வடொவ்ஸ்கி, FIFA’இன் 

நைப்பாண்டுக்கான (2020) சிறந்  வீரர் விருப  சவன்றுள்ளொர். முந்ப ய சவற்றியொளர்களொன 

கிறிஸ்டியொவனொ சரொனொல்வடொ மற்றும் லிவயொனல் சமஸ்ஸி ஆகிவயொபர வீழ்த்தி அவர் இவ்விருப ப் 

செற்றுள்ளொர். கடந்  அக்வடொெரில், 2019-20’க்கொன UEFA ஆண்டின் சிறந்  வீரரொகவும் அவர் வ ர்வு 

செய்யப்ெட்டொர். சிறந்  வீரொங்கபன விருப  ஆங்கில வீரொங்கபன லூசி பிரொன்ஸ் சவன்றொர். 
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