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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, NERPSIP என்ற வடகிழக்குப் பிராந்திய மின்ொர அமைப்பின் 

மைம்ொட்டுத் திட்டத்மை செயல்ெடுத்துகிற அமைப்பு எது? 
அ. REC 

ஆ. POWERGRID  

இ. NTPC 

ஈ. ONGC 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்திய மின்ொர அமைப்பின் மைம்ொட்டுத் திட்டத்திற்கான `6700 மகாடி ைதிப்பிலான 

திருத்ைப்ெட்ட செலவு ைதிப்பீட்டுக்கு சொருளாைார விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெரமவக் குழு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. இைன்மூலம் அஸ்ஸாம், ைணிப்பூர், மைகாலயா, மிமொரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா ஆகிய 

ஆறு வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் மின்ொரப்ெகிர்ைானமும், விநிமயாகமும் வலுவமடயும். மைற்கண்ட 6 

ைாநிலங்களுடன் இமைந்து, ைத்திய மின்ெக்தி அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கும் சொதுத்துமற நிறுவன 

-ைான ெவர்கிரிட் மூலம் இத்திட்டம் செயல்ெடுத்ைப்ெடுகிறது. 

2. ‘பிராண்ட் இந்தியா’மவ முன்னிமலப்ெடுத்துவைற்காக கீழ்க்காணும் எந்ை வமக வமலத்ைளத்மை 

ைத்திய சவளியுறவு அமைச்ெகம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 
அ. ப ொருளொதொர பெயலொண்மைத் திறன் வமலத்தளை்  

ஆ.  யங்கரவொத எதிொ் ் ு வமலத்தளை் 

இ. மெ ொ் பெயலொண்மைத் திறன் வமலத்தளை் 

ஈ. கலொெ்ெொர வளொ்ெ்ெி வமலத்தளை் 

❖ ென்னாட்டு முைலீட்டாளர்களுக்கு, ‘பிராண்ட் இந்தியா’மவ சவளிச்ெம்மொட்டுக்காட்டுவைற்காக, ைத்திய 

சவளியுறவு அமைச்ெகைானது ெமீெத்தில் ஒரு சொருளாைார செயலாண்மைத்திறன் வமலத்ைளத்மை 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. இது, சவளியுறவு அமைச்ெகத்தின் சொருளாைார செயலாண்மைத்திறன் பிரிவால் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. இந்தியாவின் சொருளாைார, பிராந்திய ைற்றும் ைாநில வாரியான மொக்குகள், 

ைாநில / யூனியன் பிரமைெங்களின் சொருளாைார ைற்றும் சகாள்மக சுயவிவரங்கமளயும் இவ்வமலத் 

ைளம் காண்பிக்கும். இது, APEDA மொன்ற முகமைகள்மூலம் இந்திய வணிகங்கமளயும், ஆர்வமுள்ள 

முைலீட்டாளர்கமளயும் இமைக்கிறது. 

3. ISO ொன்றிைழ்செற்ற முைல் இந்திய விலங்கியல் பூங்கா எது? 
அ. ‘ப ரறிஞொ்’ அண்ணொ விலங்கியல் பூங்கொ 

ஆ. பேரு விலங்கியல் பூங்கொ  

இ. திருவனே்த ுரை் உயிொியல் பூங்கொ 

ஈ. அலிபூொ் பதெிய பூங்கொ 
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❖ இங்கிலாந்மைச் ொர்ந்ை அங்கீகார அமைப்ொன ASCB’இன் ைதீப்பிட்மடத் சைாடர்ந்து மைைராொத்தில் 

அமைந்துள்ள மநரு விலங்கியல் பூங்காவுக்கு அண்மையில் ISO ொன்றிைழ் வழங்கப்ெட்டது. ISO 9001: 

2015 ைர மைலாண்மை ைரச் ொன்றிைமழப் செற்ற இந்தியாவின் முைல் விலங்கியல் பூங்காவாக இந்ைப் 

பூங்கா அமைந்துள்ளது. சுகாைாரம், உைவுப்ெைப்ெடுத்துைல், விலங்கு இனப்செருக்கம் மொன்றவற்றில் 

பின்ெற்றப்ெட்ட ைரநிமலகள் ைதிப்பீடு செய்யப்ெட்டன. 

4. ‘PHDI’ என்ற புதிய அளவுருமவ கைக்கில் எடுத்துக்சகாண்டால், ைனிைவள மைம்ொட்டுக்குறியீட்டில் 

இந்தியாவின் ைரநிமல என்ன? 
அ. 101 

ஆ. 108 

இ. 121 

ஈ. 123  

❖ ஐநா வளர்ச்சித்திட்டம் HDI அல்லது PHDI எனப்ெடும் புதிய அளவுருமவ அறிமுகப்ெடுத்தியது. ஒவ்சவாரு 

நாட்டின் ைனிநெர் CO2 உமிழ்வு ைற்றும் அைன் சொருள் ைடம் ஆகியவற்றால் ஏற்ெடும் ைாக்கத்மை இது 

ைதிப்பிடுகிறது. ைனிைவள மைம்ொட்டுக்குறியீட்டில் (HDI) இந்தியா 131ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்ை 

அளவுருமவ கருத்தில்ககாள்ளும்மொது, இந்தியா, இப்ெட்டியலில் 123ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்ைப் 

ெட்டியலில் அயர்லாந்து முைலிடத்தில் உள்ளது. 

5.சிலாைட்டி-ைல்திொரி என்ெது எவ்விரு நாடுகளுக்கு இமடயிலான இரயில் வழித்ைடைாகும்? 
அ. இே்தியொ –  ொகிஸ்தொன் 

ஆ. இந்தியா – வங்காளததசம்  

இ. இந்தியா – பூடான் 

ஈ. இே்தியொ – பே ொளை் 

❖ இந்தியாவுக்கும் வங்காளமைெத்துக்கும் இமடயிலான 1965’க்கு முந்மைய இரயில்ைட இமைப்ொன 

சிலாைட்டி-ைல்திொரி இரயில் இமைப்பு ைற்மொது திறக்கப்ெட்டுள்ளது. இருநாடுகளுக்கும் இமடயி 

-லான இரயில் இமைப்மெ மைம்ெடுத்துவைற்காக, 1965’க்கு முந்மைய 6 இரயில் ொமைகள் மீண்டும் 

திறக்கப்ெடும் என முடிவுசெய்யப்ெட்டது. சிலாைட்டி-ைல்திொரி இரயில் இமைப்பு திறக்கப்ெட்டுள்ள 

நிமலயில், இந்ை ஆறு வழித்ைடங்களில் ஐந்து வழித்ைடங்கள் இந்தியாவிற்கும் வங்காளமைெத்துக்கும் 

இமடமய இயக்கப்ெடுகின்றன. 

6. 2020 ைனிை சுைந்திரக் குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்துள்ள ைரநிமல என்ன? 
அ. 110 

ஆ. 111  

இ. 112 

ஈ. 113 
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❖ நடப்ொண்டின் (2020) ைனிை சுைந்திரக் குறியீமட அசைரிக்காவின் மகமடா நிறுவனமும் கனடாவின் 

பிமரெர் நிறுவனமும் இமைந்து சவளியிட்டுள்ளன. இது உலகின் ைனிை சுைந்திரத்தின் நிமலமய 

அளவிடுகிறது. இந்ைக் குறியீட்டில் இடம்செற்ற 162 நாடுகளில், இந்தியா 111ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

ைனிப்ெட்ட சுைந்திரத்தின் அடிப்ெமடயில் 110ஆவது இடத்திலும், சொருளாைார சுைந்திரத்தில் 105ஆவது 

இடத்திலும் இந்தியா உள்ளது. ஒட்டுசைாத்ை ெராெரி ைதிப்செண்ைான ெத்துக்கு 6.43 இந்தியாவுக்கு 

வழங்கப்ெட்டது. உலகின் ெராெரி ைதிப்செண் 6.93 ஆகும். 

7.அண்மையில் CMS-01 என்ற ைகவல் சைாடர்பு செயற்மகக்மகாமள ஏவிய அமைப்பு எது? 
அ. NASA 

ஆ. ISRO  

இ. JAXA 

ஈ. ROSCOSMOS 

❖ இந்திய ைகவல்சைாடர்பு செயற்மகக்மகாளான CMS-01’ஐ இந்திய விண்சவளி ஆய்வுமையம் (ISRO) 

சவற்றிகரைாக ஏவியது. ஸ்ரீைரிமகாட்டாவில் அமைந்துள்ள ெதீஷ் ைவான் விண்சவளி மையத்தின் 

SHAR ஏவுைளத்திலிருந்து PSLV C-50 என்ற ஏவுகலத்தில் இந்ைச் செயற்மகக்மகாள் செலுத்ைப்ெட்டது. 

PSLV-C50 என்ெது PSLV’இன் 52ஆவது ெயைைாகும். இம்முமறமயாடு, SHAR’இலிருந்து 77ஆவது 

முமறயாக செயற்மகக்மகாள் ஏவப்ெட்டுள்ளது. 

8.சீன விண்கலைான ொங் 5 புவிக்குத் திரும்பியுள்ளது. அது, கீழ்க்காணும் எந்ை வானியல் சொருளில் 

இருந்து ைாதிரிகமள எடுத்து வந்துள்ளது? 
அ. வியொழன் 

ஆ. ெனி 

இ. திங்கள்  

ஈ. ஞொயிறு 

❖ சீனத்து விண்கலைான ொங் 5, நிலவிலிருந்து ொமற ைற்றும் குப்மெகளின் ைாதிரிகளுடன் புவிக்குத் 

திரும்பியுள்ளது. இந்ை விண்கலம் திங்களில் ைமரயிறங்கி திங்களின் மைற்ெரப்மெ துமளயிட்டு சுைார் 

2 கிமலாகிராம் ைாதிரிகமளச்மெகரித்ைது. 1976’இல் மொவியத் யூனியனின் லூனா 24 மராமொவின் 

ஆய்வுக்குப்பிறகு, நிலவுப் ொமறகளின் புதிய ைாதிரிகமளக் சகாண்டு வந்ைது இந்ை விண்கலந்ைான். 

9.மயாகாெனாவுக்கு விமளயாட்டுப்மொட்டி என்ற அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கிய நாடு எது? 
அ . இே்தியொ  

ஆ.  ொகிஸ்தொன் 

இ. இலங்மக 

ஈ. ெீனொ 
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❖ மயாகாெனத்மை விமளயாட்டுப்மொட்டியாக அரசு முமறயாக அங்கீகரித்திருப்ெைாக ைத்திய AYUSH 

அமைச்ெகமும் இமளமயார் விவகாரங்கள் ைற்றும் விமளயாட்டு அமைச்ெகமும் அறிவித்துள்ளன. 

அண்மையில், மயாகாமவ ஒரு விமளயாட்டுப்மொட்டியாக வளர்த்சைடுப்ெைற்காக இந்தியா மைசிய 

மயாகாெனா விமளயாட்டு கூட்டமைப்மெ நிறுவியது. 

10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Great Astronomical Conjunction’ என்பது கீழ்க்காணும் எவ்விரு 

மகாள்களின் சநருக்கைான ஒருங்கமைவாகும்? 
அ. வியொழன் ைற்றுை் ெனி  

ஆ. ெனி ைற்றுை் பவள்ளி 

இ. வியொழன் ைற்றுை் பவள்ளி 

ஈ.  ுதன் ைற்றுை் பவள்ளி 

❖ புவியின் ொர்மவப்புலத்திலிருந்து, 2 மிகப்செரிய வாயுக்மகாள்களான வியாழன் & ெனி ஆகியவற்றின் 

செரும் ஒருங்கமைவு 2020 டிெ.21 அன்று நிகழ்ந்ைது. இக்மகாள்கள் ஒன்றுக்சகான்று மிகசநருக்கைாக 

மைான்றும்மொது, அமவ வானத்தில் ஒரு பிரகாெைான புள்ளிமொன்று மைாற்றைளிக்கும். இருப்பினும், 

அவற்றின் சைய்யான சைாமலவு 735 மில்லியன் கிமீ ஆகும். 1623ஆம் ஆண்டில் இந்ைக் மகாள்கள் 

இவ்வாறு மிகசநருக்கைாக மைான்றின. 
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