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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.முழுக்க முழுக்க தனியார் நிறுவனங்களின் செயற்ககக்ககாள்ககை சுமந்துசெல்லும் ISRO’இன் முதல் 

ஏவுகலம் எது? 
அ. PSLV C31 

ஆ. PSLV G7 

இ. PSLV C51  

ஈ. PSLV Mark II 

❖ இந்திய விண்சவளி ஆய்வுகமயமானது (ISRO) PSLV C51 ஏவுகலத்தில் தனியார் நிறுவனங்களின் 

செயற்ககக்ககாள்ககை விண்ணில் செலுத்தவுள்ைது. இதில், ‘பிக்ெல் இந்தியா’ என்ற துளிர் நிறுவனத் 

-தால் முழுகமயாக கட்டப்பட்ட புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக்ககாள், ’ANAND’, ‘ஸ்கபஸ் கிட்ஸ் 

இந்தியா’ என்ற துளிர் நிறுவனத்தின், ‘ெதீஷ் ொட்’, பல்ககலக்கழகங்களின் கூட்டகமப்பால் கட்டப்பட்ட 

‘யுனிட்-ொட்’ ஆகிய இரண்டு செயற்ககக்ககாள்களும் அடங்கும். 

2.அண்கமச்செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சபங்களூரு மிஷன் 2022’ என்பதுடன் சதாடர்புகடயது எது? 
அ. நலவாழ்வு 

ஆ. உட்கட்டமைப்பு  

இ. விமையாட்டு 

ஈ. காலநிமல ைாற்றை் 

❖ விடுதகல அகடந்து 75 ஆண்டுகள் நிகறவகடவகத குறிக்கும் வககயில் அடுத்த ஈராண்டுகளில் 

பெங்களூரு நகரத்தின் உட்கட்டகமப்பு வெதிககை கமம்படுத்துவதற்காக கர்நாடக முதலகமச்ெர் B S 

எடியூரப்பா, ‘சபங்களூரு மிஷன் 2022’ஐ சதாடங்கியுள்ைார். சபங்களூரு நகரத்துக்கான உட்கட்டகமப்பு 

புனரகமப்பில் கவனம் செலுத்தும் பகுதிகள் விகரவான பயணம், பசுகம நகரம், கெகவகளுக்கான 

அணுகல் மற்றும் கலாச்ொரம் மற்றும் பாரம்பரியத்கத வழங்கும். மின்ொர வாகனங்கள், புறநகர் ரயில், 

மரப்பூங்காக்களுக்கான வெதிகளும் அதில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைன. 

3.பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபடுகவாருக்கு கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கான 

ெட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ை நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

இ. இலங்மக 

ஈ. பாகிஸ்தான்  

❖ பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபடுகவாருக்கு கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கான 

ெட்டத்திற்கு பாகிஸ்தான் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இந்தப்புதிய ெட்டமானது முதல்முகற குற்றத்தில் 
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ஈடுபடுகவாருக்கும் ஏற்கனகவ குற்றத்தில் ஈடுபட்கடாருக்கும் சபாருந்தும். இந்த விதிமுகற பாலியல் 

வன்புணர்வு தடுப்பு அவெர ஆகண – 2020’இல் கெர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ இந்த அவெர ஆகணயின்படி, கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கு உத்தரவிடுவது 

என்பது அவ்வழக்கக விொரிக்கும் விொரகண நீதிபதியின் சொந்த விருப்பமாகும். 

4. உழவர்களின் சவற்றிக்ககதககை எடுத்துகரத்து, அரசு சவளியிட்டுள்ை மின்-நூலின் சபயசரன்ன? 
அ. Farmer’s Friend 

ஆ. Putting Farmer First  

இ. Height of Farmers 

ஈ. Mera Kisan 

❖ ‘உழவர்ககை முதலிடத்தில் கவப்பது’ என்ற மின் நூகல நடுவணரசு சவளியிட்டுள்ைது. 3 கவைாண் 

ெட்டங்கள் / சீர்திருத்தங்கள் இயற்றப்பட்ட பின்னர், ஒப்பந்த விவொயத்தால் பயனகடந்த உழவர்களின் 

சவற்றிக்ககதககை சித்தரிக்கும் 106 பக்க நூல் இது. ஹிந்தி சமாழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் இந்த நூல் 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

5.ஆண்டுத ோறும் பன்னாட்டு புலம்சபயர்ந்கதார் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற கததி எது? 
அ. டிசை்பா் 18  

ஆ. டிசை்பா் 19 

இ. டிசை்பா் 20 

ஈ. டிசை்பா் 21 

❖ ஆண்டுகதாறும் டிெ.18ஆம் கததிகய ஐக்கிய நாடுகள் அகவ, பன்னாட்டு புலம்சபயர்ந்கதார் நாைாகக் 

சகாண்டாடுகிறது. உலசகங்கும் கபரைவில் அதிகரித்துவரும் புலம்சபயர்ந்கதாரின் எண்ணிக்கககய 

கருத்தில்சகாண்டு, 2000ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச்ெகப இந்த முடிகவ எடுத்தது. 

“Reimagining Human Mobility” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

6. ஆண்டுத ோறும் பன்னாட்டு மனித ஒற்றுகம நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற கததி எது? 
அ. டிசை்பா் 18 

ஆ. டிசை்பா் 19 

இ. டிசை்பா் 20  

ஈ. டிசை்பா் 21 

❖ ஒற்றுகமயின் முக்கியத்துவம் குறித்து சபாதுமக்களிகடகய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

பன்னாட்டு மனித ஒற்றுகம நாள் (International Human Solidarity Day) ஆண்டுகதாறும் டிெ.20 அன்று 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இந்த நாள், பன்முகத்தன்கமயில் ஒற்றுகமகயக் சகாண்டாடுவகதயும், வறுகம ஒழிப்புப்பணியில் 

ஒற்றுகமயின் முக்கியத்துவத்கத மக்களுக்கு நிகனவூட்டுவகதயும் கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

வறுகம ஒழிப்பு உள்ளிட்ட நீடித்த வைர்ச்சி இலக்குககை அகடவதற்கு ஒற்றுகமகய ஊக்குவிப்பதற் 

-கான வழிகள் குறித்த விவாதத்கத ஊக்குவிக்கும் நாைாகும் இது. 

7.நடப்ெோண்டுக்கோன (2020) எளிதாக சதாழில்புரிவது குறித்த உலக வங்கியின் ெமீபத்திய அறிக்ககயில் 

இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 
அ. 85 

ஆ. 72 

இ. 63  

ஈ. 56 

❖ நடப்பாண்டுக்கான (2020) எளிதாக சதாழில்புரிவது குறித்த உலகவங்கியின் ெமீபத்திய அறிக்ககயின் 

படி, 190 நாடுகளில் இந்தியா 63ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இந்த அறிக்ககயின்படி, உலக வங்கியானது 

சதாடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியாகவ முன்கனறி வரும் முதல் பத்து நாடுகளுள் ஒன்றாக 

அங்கீகரித்துள்ைது. சநாடித்துமீள்வதன்கீழ், இந்தியாவின் மீட்பு விகிதம் 26.5%-71.6% வகர கணிெமாக 

முன்கனறியுள்ைது. 

❖ சநாடிப்பிலிருந்து மீள்வதற்கான காலம் 4.3 ஆண்டுகளில் இருந்து 1.6 ஆண்டுகைாகக் குகறந்துள்ைது. 

கட்டுமான அனுமதிவழங்குவதற்கான நகடமுகறகளின் எண்ணிக்கககய இந்தியா சபருமைவு 

குகறத்துள்ைது. இதுதவிர, சதற்காசிய நாடுகளில் இந்தியா தனது முதலிடத்கதத் தக்ககவத்துள்ைது. 

8.ஆயுதப்பகடகளிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்ட ASTRA Mk-I ஏவுககண, IMSAS மற்றும் BOSS அகமப்பு 

ஆகியகவ கீழ்க்காணும் எந்த அகமப்பால் உருவாக்கப்பட்டகவயாகும்? 
அ. DRDO  

ஆ. OFB 

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ இராணுவ ஆராய்ச்சி கமம்பாட்டு கமயம் (DRDO) தயாரித்த 3 கருவிககை, முப்பகடத்தைபதிகளிடம், 

பாதுகாப்புத்துகற அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார். இதில், இந்திய கடல்ொர் கண்காணிப்புக் 

கருவிகய (IMSAS) கடற்பகடத்தைபதி கரம்பீர் சிங்கிடமும், ASTRA Mk-I இரக ஏவுககணகய வான் 

பகடத்தைபதி இராககஷ் குமார் சிங் பதாரியாவிடமும், எல்கலக் கண்காணிப்புக் கருவிகய (BOSS), 

தகரப்பகடத்தைபதி MM நரவாகனவிடமும் பாதுகாப்புத்துகற அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார். 
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9. UNESCO கலாச்ொர பாரம்பரிய பட்டியலில் கெர்க்கப்பட்டுள்ை, ‘கூஸ்கூஸ்’ என்ெது கீழ்க்கோணும் எந்தப் 

பிராந்தியத்தின் முதன்கம உணவாகும்? 
அ. ஆஸ்திரரலியா 

ஆ. வட ஆப்பிாிக்கா  

இ. வட அமைாிக்கா 

ஈ. மதற்காசியா 

❖ வட ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தின் ‘கூஸ்கூஸ்’ என்ற முதன்கம உணவானது, UNESCO’இன் சதாட்டுணர 

முடியாத பாரம்பரியங்களின் பட்டியலில் கெர்க்கப்பட்டுள்ைது. அல்ஜீரியா மற்றும் சமாராக்ககா, துனிசியா 

மற்றும் மூரித்தானியா ஆகிய நாடுகள், UNESCO பட்டியலில் இந்த உணகவச் கெர்ப்பதற்காக, 2019 

மார்ச்சில் தங்கைது மனுகவச் ெமர்ப்பித்திருந்தன. ‘கூஸ்கூஸ்’ என்பது வட ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில், 

செக்ஸூ, குஸ்க்ஸி மற்றும் சகக்ஸூ என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. 

10.மாநில திட்டங்கள்பற்றிய அகனத்து தகவல்ககையும் ஒருங்கிகணப்பதற்காக சபாதுநலத்திட்டங்கள் 

வகலத்தைம் அல்லது ஜன் கல்யாண் வகலத்தைம் என்றசவான்கற சதாடங்கியுள்ை மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ைத்திய பிரரதசை் 

❖ இராஜஸ்தான் மாநில முதலகமச்ெர் அகொக் சகலாட், முதலீட்டாைர்களுக்குத் கதகவயான நூற்றுக்கும் 

கமற்பட்ட வககயான அனுமதிககையும் கெகவககையும் கிகடக்கச் செய்வதற்காக ‘ஒன் ஸ்டாப் ஷாப்’ 

வெதிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். தகுதி, மாநில திட்டங்களின் பயன்கள், பயனுள்ை சுற்றறிக்கககள் 

மற்றும் ஆகணகள்கபான்ற தகவல்ககை ஒருங்கிகணப்பதற்காக சபாதுநலத்திட்டங்கள் வகலத்தைம் 

அல்லது ஜன் கல்யாண் வகலத்தைம் என்றசவான்கறயும் முதலகமச்ெர் சதாடங்கியுள்ைார். இந்த 

வகலத்தைம், கடந்த ஈராண்டுகளில் அம்மாநில அரசு கமற்சகாண்ட முயற்சிககை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

