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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பண்டித தீனதயாள் உபாத்யாய ததாலைத்ததாடர்பு சிறப்பு விருதுகலை வழங்குகிற மத்திய அலமச்சகம் 

எது? 
அ. திறன்மேே்பாட்டு அமேச்சகே் 

ஆ. எாிசக்தி அமேச்சு 

இ. தகவல்ததாடா்பு அமேச்சகே்  

ஈ. ேின்னணு ேற்றுே் தகவல் ததாழில்நுட்ப அமேச்சகே் 

❖ ததாலைத்ததாடர்புத்துலறயும் மத்திய தகவல்ததாடர்பு அலமச்சகமும் இலைந்து பண்டித தீனதயாள் 

உபாத்யாய ததாலைத்ததாடர்புத்திறன் மமம்பாட்டு விருதுகலை வழங்குகின்றது. ததாலைத்ததாடர்புத் 

துலறயில் திறன்மமம்பாட்லட ஊக்குவிக்கும் ம ாக்கத்துடன், ததாலைத்ததாடர்புத்துலற கடந்த 2017ஆம் 

ஆண்டு இந்த விருலத அறிமுகப்படுத்தியது. மவைாண்லம, வர்த்தகம்,  ைவாழ்வு, கல்வி உள்ளிட்ட 

பல்மவறு பிரிவுகளில் ததாலைத்ததாடர்புமூைம் தீர்வுகலை உருவாக்குமவாருக்கு இந்த விருதுகள் வழ 

-ங்கப்படுகின்றன.  டப்பாண்டின் விருதுகள் சமீபத்தில் தகவல் ததாடர்பு அலமச்சரால் வழங்கப்பட்டன. 

2.அண்லமயில் தவளியிடப்பட்ட, ‘ரிப்மபார்டிங் இந்தியா’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. S தெய்சங்கா் 

ஆ. பிமேே் பிேகாஷ்  

இ. சுஷாந்த் சாீன் 

ஈ. ஷீலா பட் 

❖ மத்திய தவளியுறவுத்துலற அலமச்சர் S தெய்சங்கர், சமீபத்தில், தில்லியில், ‘Reporting India’ என்னும் 

நூலை தவளியிட்டார். இது, விடுதலைக்குப் பின்னரான இந்தியாவின் வரைாற்லற விவரிக்கிறது. 

முன்னணி தசய்தி நிறுவனமான ஆசிய நியூஸ் இன்டர்ம ஷனலின் (ANI) தலைவர் பிமரம் பிரகாஷ் 

இந்நூலை எழுதியுள்ைார். அவர், 1971ஆம் ஆண்டில் இந்நிறுவனத்லத நிறுவினார். மமலும், காதைாளி 

வழிச்தசய்திகலை ஒருங்கிலைக்கும் இந்தியாவின் முதல் நிறுவனம் இதுவாகும். 

3. கீழ்க்காணும் யாருக்கு, ‘ASSOCHAM Enterprise of the Century’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ஆதி மகாத்மேெ் 

ஆ. முமகஷ் அே்பானி 

இ. ேத்தன் டாடா  

ஈ. உதய் மகாட்டக் 

❖ பிரதமர்  மரந்திர மமாடி ASSOCHAM அறக்கட்டலை வாரம்–2020’இல் காதைாளிவழி மா ாட்டின் 

மூைம் சிறப்புலரயாற்றினார். இந்நிகழ்வின்மபாது, டாடா குழுமத்தின் சார்பாக விருலதப் தபற்ற ரத்தன் 

டாடாவுக்கு, ‘ASSOCHAM Enterprise of the Century’ விருதிலன பிரதமர் வழங்கினார். ரத்தன் டாடா 
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அவர்கள், டாடா சன்ஸ் மற்றும் டாடா குழுமத்தின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ைார். அவர் இப்மபாது, 

அக்குழுமத்தின் பல்மவறு ததாண்டு அறக்கட்டலைகளுக்கு தலைலமதாங்கிவருகிறார். 

4. IUCN’இன் அண்லமய மதிப்பீட்டின்படி, இந்திய EEZ’இல் உள்ை கீழ்க்காணும் எவ்வினங்கள் மிகவும் 

அருக்கிவிட்ட இனங்கைாக வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன? 
அ. சுறாக்கள், திருக்மககள் ேற்றுே் கலப்புச்சுறாக்கள்  

ஆ. கானேயில்கள் 

இ. தவளிோன்கள் 

ஈ. கருப்மபாட்டு ஆமேகள் ேற்றுே் இேயேமல வமேயாடுகள் 

❖ இயற்லக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியத்தின் (IUCN) சுறா வல்லு ர்கள் குழு, இந்திய பிரத்மயக 

தபாருைாதார மண்டைத்தில் (EZZ) சுறாக்கள் (Shark), திருக்லககள் (Sting Ray) மற்றும் கைப்புச்சுறாக்கள் 

(Chimaera) பற்றிய மதிப்பீட்லட  டத்தியது. அம்மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியப்தபருங்கடல்களில் காைப்படும் 

170 இனங்களுள் 19 இனங்கள் (அதாவது 11%) மிகவும் அருக்கிவிட்ட இனங்கைாக வலகப்படுத்தப்பட்டு 

உள்ைன. மமலும் அலவ அழிந்துமபாகும் நிலையில் உள்ைன. 

5. 20% எத்தனாலும் 80% தபட்மராலுங்தகாண்ட ஆட்மடாதமாலபல் எரிதபாருளின் தபயதரன்ன? 
அ. வானூா்தி விமசயாழி எாிதபாருள் 

ஆ. தபட்மோல் 

இ. உயிாி – தபட்மோல் 

ஈ. E20 எரிப ரருள்  

❖ இந்திய வாகனங்களில் E20 எரிதபாருலை பயன்படுத்தும் திட்டத்லத இந்திய அரசாங்கம் சமீபத்தில் 

முன்தமாழிந்தது. E20 எரிதபாருள் என்பது 20% எத்தனாலும் 80% தபட்மராலுங்தகாண்ட ஒரு கைலவ 

ஆகும். இந் டவடிக்லக வாகன உமிழ்லவக் குலறப்பலத ம ாக்கமாகக் தகாண்ட அமத மவலையில் 

 ாட்டின் கச்சா எண்தைய் இறக்குமதி தசைலவக் குலறப்பலதயும் ம ாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

6.அண்லமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “ஷிங்கன்தசன்” என்றால் என்ன? 
அ. தபளத்த நிமனவுச்சின்னே் 

ஆ. அதிமவக இேயில்  

இ. COVID தடு ்பூசி 

ஈ. புதிய மகாள் 

❖ அண்லமயில், இந்தியாவில் உள்ை ெப்பான் தூதரகம், ெப்பானில் பயன்படுத்தப்படும் E5 வரிலசலயச் 

சார்ந்த ஷிங்கன்தசன் - அதிமவக புல்ைட் இரயில்களின் சிை படங்கலை தவளியிட்டுள்ைது. அது, 

மும்லப-ஆமதாபாத் அதிமவக ரயில் திட்டத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு மாற்றப்படும். இத்திட்டம் 

முடிந்ததும், மும்லப-ஆமதாபாத் இலடமயயான பயை ம ரம் 2 மணிம ரமாகக் குலறயும். இந்தத் 

திட்டம், 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலறவலடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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7. அண்லமயில், த ாய்டா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையத்தின் புதிய சின்னமாக ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ட 

உத்தரபிரமதச மாநிைத்தின் மாநிைப்பறலவ எது? 
அ. குருவி 

ஆ. சிறு வல்லூறு 

இ. சாேசு தகாக்கு  

ஈ. ேயில் 

❖ உத்தரபிரமதச மாநிலத்தின் மெவரில் கட்டப்பட்டுவரும் புதிய கிரீன் பீல்டு வானூர்தி நிலையத்திற்கு 

த ாய்டா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ைது. இந்த வானூர்தி நிலையத்தின் 

புதிய இைச்சிலனயில் ஒரு சாரசு தகாக்கு இடம்தபற்றுள்ைது. அப்பறலவ உத்தரபிரமதச மாநிைப்பறலவ 

ஆகும். இவ்வானூர்தி நிலையத்லத நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் சூரிச் வானூர்தி நிலைய நிறுவன 

-த்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இவ்வானூர்தி நிலையத்தின் முதற்கட்டம் 2024’க்குள் தசயல்படும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

8.மதசிய உழவர்  ாள் தகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 
அ. டிசே்பா் 21 

ஆ. டிசே்பா் 22 

இ. டிசே்பா் 23  

ஈ. டிசே்பா் 24 

❖ இந்தியாவின் சமூக-தபாருைாதார வைர்ச்சியில் உழவர்களின் பங்லக அங்கீகரிக்கவும், ஐந்தாம் பிரதமர் 

தசௌத்ரி சரண் சிங்கின் பிறந்த ாலைக் குறிக்கவுமாக ஒவ்மவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.23 அன்று மதசிய 

உழவர்கள்  ாள் இந்தியாவில் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திய  ாட்டில், உழவர்களின்  ைஞ்சார்ந்து 

அவர் ஆட்சி புரிந்தலமக்காக, ‘இந்திய உழவர்களின் சாம்பியன்’ என அவர் அறியப்படுகிறார். ‘கிசான் 

திவாஸ்’ எனவும் இந் ாள் அறியப்படுகிறது. 

9.உழவர்களுக்காக, ‘Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System (FRUITS)’ என்ற 

வலைத்தைத்லத ததாடங்கியுள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ. ேத்திய பிேமதசே் 

ஆ. உத்தே பிேமதசே் 

இ. ஹிோச்சல பிேமதசே் 

ஈ. கா்நாடகா  

❖ உழவர்களுக்கான மின்னாளுலக வலைத்தைமான ‘உழவர் பதிவு மற்றும் ஒருங்கிலைந்த பயனாளி 

தகவைலமப்லப (FRUITS) கர் ாடக மாநிை அரசு ததாடங்கிலவத்துள்ைது. இது, மாநிைத்தின் அலனத்து 

உழவர்களின் மவைாண் நிைங்கள் மற்றும் மவைாண் கடன்களின் அலனத்து விவரங்களின் ஒற்லற 

கைஞ்சியத்லத உருவாக்குவலத ம ாக்கமாகக்தகாண்டுள்ைது. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                 2020 டிசம்பர் 23 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            4 

❖ உழவர்களுக்கு அந்த வலைத்தைத்தில் அலடயாை எண் ஒன்று வழங்கப்படும். இந்த அலடயாை 

எண்லைக்தகாண்டு கடன் வழங்கும் எந்த வங்கிகளும் கடன் வழங்குதற்கு முன்னர் உழவர்களின் 

விவரங்கலை அணுகிக்க ாள்ளைாம். கனரா வங்கியானது இந்த FRUITS வலைத்தைத்லத மசாதலன 

அடிப்பலடயில் இயக்கவுள்ைது. 

10.ம தாஜி சுபாஸ் சந்திரமபாஸின் 125ஆவது பிறந்த ாலை நிலனவுகூரும் குழுவானது கீழ்க்காணும் 

எந்த அலமச்சரின்கீழ் அலமக்கப்படவுள்ைது? 
அ. இோெ்நாத் சிங் 

ஆ. அேித் ஷா  

இ. S தெய்சங்கா் 

ஈ. பியூஷ் மகாயல் 

❖ ம தாஜி சுபாஷ் சந்திரமபாஸின் 125ஆவது பிறந்த ாலை தகாண்டாடுவதற்காக மத்திய உள்துலற 

அலமச்சர் அமித் ஷா தலைலமயில் உயர்மட்டக்குழு ஒன்லற அலமக்க அரசு முடிதவடுத்துள்ைது. 2021 

ென.23’இலிருந்து ஓராண்டுக்கு  லடதபறவுள்ை நிகழ்வுகள்குறித்து இக்குழு முடிவுதசய்யும். 

❖ விடுதலை மபாராட்டத்திற்கு ம தாஜி அளித்த மாதபரும் பங்களிப்புக்கு  ன்றி தசலுத்தும் விதமாக இந்த 

நிகழ்ச்சிகள்  டத்தப்படவுள்ைன. நிபுைர்கள், வரைாற்றுவியைாைர்கள், எழுத்தாைர்கள், ம தாஜி சுபாஷ் 

சந்திர மபாஸின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், இந்திய மதசிய இராணுவத்துடன் ததாடர்புலடய முக்கிய 

 பர்கள் ஆகிமயார் அரசு அலமக்கவுள்ை உயர்மட்டக்குழுவில் இடம்தபற்றிருப்பார்கள். 
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