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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. Dr FC க ோலி சிறப்பு ஆரோய்ச்சி மையத்மை அமைக் வுள்ள இந்திய ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் எது? 
அ. சென்னன கணித நிறுவனம்  

ஆ. TATA அடிப்பனை ஆராய்ெ்ெி நிறுவனம் 

இ. இந்திய புள்ளிவிவரங்கள் நிறுவனம் 

ஈ. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் 

❖  டந்ை 1989ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட சென்மன  ணிை நிறுவனம் என்பது ஒரு முைன்மை ஆரோய்ச்சி 

ைற்றும்  ல்வி நிறுவனைோகும். இைற்கு, 2006’இல், ‘பல் மைக் ழ ’ அந்ைஸ்து வழங் ப்பட்டது.  ணிைம் 

ைற்றும்  ணினி அறிவியலில் கைம்பட்ட ஆரோய்ச்சிக் ோன Dr FC க ோலி சிறப்பு ஆரோய்ச்சி மையத்மை இந் 

நிறுவனம் அமைக் வுள்ளது. Dr போகிர் ெந்த் க ோலி என்பவர் டோடோ  ன்ெல்டன்சி ெர்வீெஸின் நிறுவனர் 

ைற்றும் முைல் ைமைமைச் செயல் அதி ோரி ஆவோர். கைலும், ‘இந்திய ை வல் சைோழில்நுட்பத் துமறயின் 

ைந்மை’ என இவர்  ருைப்படுகிறோர். 

2.ைனிப்பயனோக் ப்பட்ட வங்கிச்கெமவ மள வழங்குவைற் ோ  போது ோப்புப்பமட ளுடன் கூட்டிமைந் 

-துள்ள இந்திய வங்கி எது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. பரராைா வங்கி  

இ. பஞ்ொப் ரதெிய வங்கி 

ஈ. கனரா வங்கி 

❖ இந்தியக் டற்பமட ைற்றும் இந்தியக் டகைோரக் ோவல்பமடயுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ைத்தில் பகரோடோ 

வங்கி ம சயழுத்திட்டுள்ளது. இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ைத்தின்கீழ்,  ைக்கு மவத்திருப்பவர் ளுக்கு 

பல்கவறு வெதி ளுடன் ைனிப்பயனோக் ப்பட்ட கெமவ மள அவ்வங்கி வழங் வுள்ளது. ‘பகரோடோ 

ரோணுவ ஊதிய சைோகுப்பு’மூைம் ைனிப்பயனோக் ப்பட்ட வங்கிச்கெமவ மள வழங்குவைற் ோ  இந்திய 

இரோணுவத்துடனோன ைனது புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ைத்மை பகரோடோ வங்கி புதுப்பித்துள்ளது. 

3.நைவோழ்வு & ைருத்துவத்தில் ஒத்துமழப்பு நல்குைற்கும், ‘பசுமை நைவோழ்வு’க்கு ஆைரவளிப்பைற்குைோ , 

இந்தியோ, கீழ்க் ோணும் எந்ை நோட்டுடனோன ஓர் ஒப்பந்ைத்தில் ம சயழுத்திட்டது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. பிரரெில் 

இ. இத்தாலி 

ஈ. இஸ்ரரல்  

❖  டந்ை 2003 செப்டம்பரில் ம சயழுத்திடப்பட்ட பமழய ஒப்பந்ைத்மை ைோற்றியமைத்து, இந்தியோவும் 

இஸ்கரலும் அண்மையில் நைவோழ்வு ைற்றும் ைருத்துவத் துமற ளில் ஒத்துமழப்பு நல்குவைற் ோன ஓர் 

ஒப்பந்ைத்தில் ம சயழுத்திட்டுள்ளன. 
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❖ இருநோடு ளும்,  ோைநிமை சநகிழ்திறனுடன் கூடிய உட் ட்டமைப்மப உருவோக்குவதில் ைங் ளின் 

நிபுைத்துவத்மைப் பகிர்ந்துச ோள்ளவும், ‘பசுமை சு ோைோரத்திற்கு’ ஆைரவளிக் வும் ஒப்புக்ச ோண்டன. 

4. இந்தியப்பிரைைர் நகரந்திர கைோடிக்கு, ‘சைஜியன் ஆப் சைரிட்’ விருமை வழங்கிய நோடு எது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள்  

இ. ஐக்கியப் ரபரரசு 

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

❖ ஐக்கிய அசைரிக்  நோடு ளின் (US) ‘சைஜியன் ஆப் சைரிட்’ விருது இந்தியப்பிரைைர் நகரந்திர கைோடிக்கு 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்ை ைதிப்புமிக்  விருது, ஜப்போனிய முன்னோள் பிரைைர் ஷின்கெோ அகப ைற்றும் 

ஆஸ்திகரலிய பிரைைர் ஸ் ோட் கைோரிென் ஆகிகயோருக்கும் வழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்திய-அசைரிக் க் 

கூட்டணி சைோடர்போ  இருநோடு ளில் நிைவும் ஒருமித்ை  ருத்மைப் பிரதிபலிக்கும் வம யில் இருைரப்பு 

நல்லுறமவ கைம்படுத்துவைற் ோ  இந்திய ைற்றும் ஐக்கிய அசைரிக்  நோடு ளின் ைக் ள் கைற்ச ோண்ட 

நடவடிக்ம  மள இந்ை விருது அங்கீ ரிக்கிறது. 

5.கைசிய நு ர்கவோர் நோள் (National Consumers Day)  மடபிடிக் ப்படும் கைதி எது? 
அ. டிெம்பா் 22 

ஆ. டிெம்பா் 23 

இ. டிெம்பா் 24  

ஈ. டிெம்பா் 25 

❖ நு ர்கவோர் இயக் த்தின் முக்கியத்துவத்மையும், ஒவ்சவோரு நு ர்கவோரும் ைங் ளின் உரிமை ள் 

ைற்றும் சபோறுப்பு ள்குறித்து கைலும் அறிந்துச ோள்ளகவண்டிய அவசியத்மையும் வலியுறுத்தும் விைைோ  

ஒவ்கவோர் ஆண்டும் டிெ.24 அன்று இந்தியோவில் கைசிய நு ர்கவோர் நோள் ச ோண்டோடப்படுகிறது. “The 

Sustainable Consumer” என்பது நடப்போண்டில் (2020) வரும் இந்த நோளுக் ோன  ருப்சபோருளோகும். 

1986ஆம் ஆண்டு இகைநோளில், நு ர்கவோர் போது ோப்புச் ெட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

6. “கைசிய நல்ைோட்சி நோள்” அனுெரிக் ப்படுகிற கைதி எது? 
அ. டிெம்பா் 22 

ஆ. டிெம்பா் 23 

இ. டிெம்பா் 24 

ஈ. டிெம்பா் 25  

❖ ஆண்டுகைோறும் டிெம்பர்.25 அன்று, “நல்ைோட்சி நோள்” அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்தியோவின் முன்னோள் 

பிரைைரோன அடல் பி ோரி வோஜ்போமய ச ளரவிக்கும் சபோருட்டு,  டந்ை 2014ஆம் ஆண்டில் இச்சிறப்புநோள் 

உருவோக் ப்பட்டது. அரசின் சபோறுப்பு ைற்றும் நிர்வோ ம்குறித்து குடிைக் ளிமடகய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவகை இந்ைச் சிறப்புநோளின் கநோக் ைோகும். 
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7.இந்திய ைோனுடவியல் ஆய்வுமையைானது (AnSI) எந்ை ைத்திய அமைச்ெ த்தின்கீழ் செயல்படுகிறது? 
அ. ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அனமெ்ெகம் 

ஆ. அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

இ. பழங்குடியினா் நலத்துனற அனமெ்ெகம் 

ஈ. கலாெ்ொர அனமெ்ெகம்  

❖ இந்திய ைோனுடவியல் ஆய்வ ம் என்பது இந்திய அரசின்  ைோச்ெோர அமைச்ெ த்தின்கீழ் செயல்படும் ஓர் 

அமைப்போகும். இைன் ைமைமைய ம் ச ோல் த்ைோவில் அமைந்துள்ளது. இது ைனிை ைற்றும் பண்போட்டுக் 

கூறு ளுக் ோன ைோனுடவியல் ஆய்வு ைற்றும்  ள ைரவு ஆரோய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. வட சென்டினல் 

தீவு ளில் எந்ைசவோரு வணி  நடவடிக்ம யும் பழங்குடியினருக்கு அச்சுறுத்ைைோ  இருக்கும் என்று 

அண்மையில் ஒரு ச ோள்ம  ஆவைத்தின்மூைைோ  இந்திய ைோனுடவியல் ஆய்வ ம் எச்ெரித்துள்ளது. 

8.அண்மைச் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற, ‘ஐந்நூறு மீட்டர் துமளயுள்ள க ோள சைோமைகநோக்கி (FAST)’ 

அமைந்துள்ள நோடு எது? 
அ. அா்சென்டினா 

ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. ெீனா  

ஈ. இரஷ்யா 

❖ புகவர்ட்கடோ ரிக்க ோவில் அமைந்திருந்ை வரைோற்றுச் சிறப்புமிக்  அகரசிகபோ ஆய்வ ம் நிமைகுமைந்ை 

பின்னர், சீனோ உைகின் மி ப்சபரிய வோசனோலி சைோமைகநோக்கிமய பன்னோட்டு அறிவியைோளர் ளின் 

பயன்போட்டுக் ோ  திறந்துள்ளது. Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) சீனோவின் 

குய்க ோ ைோ ோைத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்ை ‘FAST’ சைோமைகநோக்கியின்  ட்டுைோனம், 2016ஆம் 

ஆண்டில் நிமறவமடந்ைது. ைற்கபோது, உைச ங்கிலும் உள்ள வோனியைோளர் ளின் பயன்போட்டுக் ோ  

இந்ைத் சைோமைகநோக்கி திறக் ப்பட்டுள்ளது. 

9.அண்மைச் செய்தி ளில் இடம்சபற்ற, ‘ததள பூட்ஸ்’ என்றோல் என்ன? 

அ. COVID  டுப்பூசி 

ஆ. சகாரரானா னவரஸ் திாிபு 

இ. விண்மீன் அனமப்பு  

ஈ. அதிரவக புல்லை் இரயில் 

❖ பன்னோட்டு அறிவியைோளர் ள் குழுைைோனது ெமீபத்தில் நைது சூரிய ைண்டைத்திற்கு அப்போற்பட்ட ஒரு 

க ோளிலிருந்து முைல் வோசனோலி ெமிக்மைமய கெ ரித்துள்ளது. சுைோர் 51 ஒளியோண்டு சைோமைவில் 

உள்ள இந்ைப் புறக்க ோள், ‘சைள பூட்ஸ்’ விண்மீன் அமைப்பில்  ோைப்படுகின்றது. சநைர்ைோந்தில் உள்ள 

வோசனோலி சைோமைகநோக்கியோன ைோழ் அதிர்சவண் வரிமெமயப்பயன்படுத்தி (LOFAR) இவ்வோசனோலி 

ெமிக்மை கெ ரிக் ப்பட்டுள்ளது. 
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10.நடப்பாண்டு (2020) இந்திய பன்னோட்டு அறிவியல் விழோவுக் ோன  ருப்சபோருள் என்ன? 
அ. Science for Self-Reliant India and Global Welfare  

ஆ. Aatma Nirbhar Vigyanika 

இ. Science and COVID-19 

ஈ. Bharat Vigyan 

❖ அறிவியல் ைற்றும் சைோழில்நுட்பம் ைற்றும் புவி அறிவியல் ஆகிய அமைச்ெ ங் ள் விஞ்ைோன போரதியுடன் 

இமைந்து இந்திய பன்னோட்டு அறிவியல் விழோமவ நடத்துகின்றன.  டந்ை 2015ஆம் ஆண்டில் 

சைோடங் ப்பட்ட இந்ைத் திருவிழோ, ெமுைோயத்தில் அறிவியல் ைனப்போன்மைமய கைம்படுத்துவமையும், 

அறிவியல்ெோர் சைோழிற்முமற வோழ்மவ கைற்ச ோள்ள ைோைவர் மள ஊக்குவிப்பமையும் கநோக் ைோ க் 

ச ோண்டுள்ளது. நடப்போண்டில் நோன்கு நோள் நடத்ைப்பட்ட இந்ைத் திருவிழோவின்  ருப்சபோருள், “Science 

for Self-Reliant India and Global Welfare” என்பைோகும்.  
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