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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சுகாதாரமற்ற கழிப்பறறகள், மனிதக்கழிவுகறை அகற்றுவ ார் குறித்த தக ல்கறை அரசுக்கு ததரிவிப் 

-பதற்காக ‘ஸ் ச்சதா அபியான்’ என்ற திறன்வபசி தசயலிறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ை மத்திய அறமச்சகம் 

எது? 
அ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகரரங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ. சமூக நீதி மற்றும் அதிகரரமளித்தல் அமமச்சகம்  

இ. ஊரக வளர்ச்சி அமமச்சகம் 

ஈ. சரமலப்பபரக்குவரத்து மற்றும் நநடுஞ்சரமல அமமச்சகம் 

❖ மத்திய சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அறமச்சகமானது, ‘ஸ் ச்சதா அபியான்’ என்னும் திறன்வபசிச் 

தசயலிறய அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. சுகாதாரமற்ற கழிப்பறறகள் குறித்த நம்பகத்தன்றமயான தக  

-றை ததாண்டு நிறு னங்கள், சமூக அறமப்புகள் மற்றும் தபாதுமக்களிடமிருந்து தபற்றுக்தகாள்ளும் 

வநாக்கத்வதாடு இந்தச் வசற  ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ சுகாதாரமற்ற கழிப்பறறகள் மற்றும் மனிதக்கழிவுகறை அகற்றுவ ார் குறித்து இச்தசயலியின்மூைம் 

தக ல்கள் ததரிவிக்கைாம். அதன்மூைம் சுகாதாரமான கழி றற தபாருத்தப்பட்டு, மனிதக்கழிவுகறை 

அகற்றுவ ாருக்கு மறு ாழ்வு அளித்து, கண்ணியமான  ாழ்க்றகறய அ ர்கைால்  ாழவியலும். 

2.திறன் வமம்பாட்டு அறமச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட இறைய ழி கற்றல் தைத்தின் தபயர் என்ன? 
அ. Bharatskills  

ஆ. India Skills 

இ. Skill on line 

ஈ. Skill on board 

❖ ததாழிற்பயிற்சி நிறு னங்களின் (ITI) மாை ர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்காக திறன் வமம்பாடு மற்றும் 

ததாழில்முறனவு அறமச்சகத்தின் உதவியுடன் பயிற்சிக்கான தறைறம இயக்குநரகம், ‘பாரத்ஸ்கில்ஸ்’ 

என்ற இறைய ழி கற்றல் தைத்றத அறிமுகப்படுத்தியது. டிஜிட்டல் திறன்கறை  ழங்கி இந்திய 

இறைவயாரின் வ றை ாய்ப்புகறை அதிகரிப்பதற்காக றமக்வராசாப்ட் மற்றும் NASSCOM அறக்கட்ட 

-றையுடன் ஒப்பந்ததமான்றில் பயிற்சிக்கான தறைறம இயக்குநரகம் றகதயழுத்திட்டுள்ைது. 

❖ நாடு முழு துமுள்ை 3000 ITI’களில் படிக்கும் சுமார் ஒரு இைட்சத்து இருபது ஆயிரம் மாை ர்களுக்கு 

இதன்மூைம் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

3. `10,000 வகாடி மதிப்புள்ை  ைர்ச்சித்திட்டங்கள் 100 நாட்களில் முடிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ை 

இந்திய மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு   ஆ. பகரளர  

இ. ஆந்திர பிரபதசம் ஈ. கர்நரடகர 
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❖ வகரை மாநிை அரசானது `10,000 வகாடி மதிப்புள்ை  ைர்ச்சித்திட்டங்கள் அடுத்த நூறு நாட்களுக்குள் 

முடிக்கப்படும் அல்ைது ததாடங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ைது. பாைக்காட்டில் உள்ை இராணு ப்பூங்கா 

உள்ளிட்ட 9 புதிய ததாழிற்துறற பிரிவுகளும் திறக்கப்படும் என்றும் அம்மாநிை முதைறமச்சர் பினராயி 

விஜயன் அறிவித்துள்ைார். ‘குடும்பஸ்ரீ’ என்ற  றுறம ஒழிப்புத்திட்டத்தின்மூைம் வ றை ாய்ப்புகறை 

உரு ாக்கு திலும் அம்மாநிை அரசு முறனப்புடன் தசயல்பட்டு  ருகிறது. 

4.அண்றமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘பிரம்மபுத்ரா ஆமந்திரன் அபியான்’ என்பது கீழ்க்காணும் எவ்விரு 

மாநிைங்களில் நறடதபறவுள்ைது? 
அ. அருணரச்சல பிரபதசம் மற்றும் அஸ்ஸரம்  

ஆ. அருணரச்சல பிரபதசம் மற்றும் பமகரலயர 

இ. அருணரச்சல பிரபதசம் மற்றும் மிபசரரம் 

ஈ. அஸ்ஸரம் மற்றும் பமகரலயர 

❖ மத்திய விறையாட்டு & இறைவயார் நைத்துறற அறமச்சரான கிரண் ரிஜிஜு, “பிரம்மபுத்ரா ஆமந்திரன் 

அபியான்” என்னும் ஆற்று ழியிைான பயைத்திட்டத்றத தகாடியறசத்து ததாடக்கிற த்துள்ைார். 917 

கிமீ நீைமுள்ை இந்தப்பயைத்திட்டம், அருைாச்சை பிரவதசம் மற்றும் அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிைங்கறை 

உள்ைடக்கி நறடதபறவுள்ைது. அருைாச்சை பிரவதச மாநிை அரசு, அஸ்ஸாம் மாநிை அரசு மற்றும் NDRF 

ஆகியவற்றுடன் இறைந்து ஜல் சக்தி அறமச்சகம் இந்த 1 மாதகால பயைத்றத ஏற்பாடு தசய்துள்ைது. 

5.நிவமானியாவுக்கு எதிரான நாட்டின் முதல் உள்நாட்டு தடுப்பூசிறய உரு ாக்கிய இந்திய நிறு னம் 

எது? 
அ. சீரம் இந்தியர நிறுவனம்  

ஆ. Dr ரெட்டி’ஸ் 

இ. சன் பரர்மர 

ஈ. சிப்லர நிறுவனம் 

❖ சிறார்களுக்கு, ‘ஸ்ட்தரப்வடாகாக்கஸ் நிவமானியா’ காரைமாக ஏற்படும் நுறரயீரல் அழற்சி வநாய்க்கு 

எதிராக வநாய்த்தடுப்பு தசய் தற்காக, நிவமானியாவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு 

தடுப்பூசிறய சீரம் இந்தியா நிறு னம் உரு ாக்கியுள்ைது. இந்தத்தடுப்பூசி, றபசர் & கிைாக்வசாஸ்மித் 

கிறைன் ஆகிய இரண்டு த ளிநாட்டு நிறு னங்கைால் தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகறை விட மலிவு 

விறையில் கிறடக்கப்தபறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

6. வயாக்தான் பயிற்சியுடன் ததாடர்புறடய அறமப்பு எது? 
அ. இந்திய விண்நவளி ஆய்வு மமயம் 

ஆ. பதசிய மரணவர் பமட  

இ. நசஞ்சிலுமவச் சங்கம் 

ஈ. புலனரய்வகம் 
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❖ வதசிய மாை ர் பறடயின் தறைறம இயக்குநரக மின்னணு மன்றமானது சமீபத்தில் புது தில்லியில் 

ததாடங்கப்பட்டது. வதசிய மாை ர் பறட (NCC) தறைறம இயக்குநரகத்தின் இறையதைத்தில் இடம் 

தபற்றுள்ை இம்மின்னணு மன்றத்தின்மூைம் நாடு முழு துமுள்ை வதசிய மாை ர் பறடயினர் (NCC), 

வதசிய மாை ர் பறடகுறித்த தங்கைது பல்வ று அனுப ங்கறைப் பகிர்ந்துதகாள்ைைாம். COVID-19 

தபருங்தகாள்றைவநாய்க்கு எதிரான நாட்டின் வபாரில் முன்கை வீரர்கைாக ஒரு ைட்சத்துக்கும் வமைான 

வதசிய மாை ர் பறடயினர் தபரும்பங்காற்றியுள்ைனர். 

7.மத்திய தறரக்கடல் & கருங்கடல் மீன் ை நிறை குறித்த அறிக்றகறய த ளியிட்ட அறமப்பு எது? 
அ. IMF 

ஆ. FAO  

இ. உலக வங்கி 

ஈ. WTO 

❖ மத்திய தறரக்கடல் மற்றும் கருங்கடல் மீன் ைத்தின் நிறை - 2020 (SoMFi 2020)’ஐ உைவு மற்றும் 

உழவு அறமப்பின் மத்திய தறரக்கடலுக்கான தபாது மீன் ை ஆறையம் த ளியிட்டுள்ைது. இந்த 

அறிக்றகயின்படி, மத்திய தறரக்கடல் மற்றும் கருங்கடல் கடல் சுற்றுச்சூழல் அறமப்புகளில் 75 சதவீத 

மீன் ைங்கள் அதிகப்படியான மீன்பிடிக்கு ஆைாகியுள்ைன. ஆனால், கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்ைாத 

அைவுக்கு முதல்முறறயாக இதுவபான்ற அதிகப்படியான மீன்பிடிகளின் எண்ணிக்றக குறறந்துள்ைது. 

8.நுகர்வ ார் பாதுகாப்புச் சட்டம் நறடமுறறக்கு  ந்த ஆண்டு எது? 
அ. 1995 

ஆ. 1986  

இ. 1984 

ஈ. 1996 

❖ 1986 டிச.24 அன்று, நுகர்வ ார் பாதுகாப்புச்சட்டம் இந்திய குடியரசுத்தறை ரின் ஒப்புதறைப்தபற்று 

நறடமுறறக்கு  ந்தது. இந்த நிகழ்ற க் குறிக்கும்  றகயில், நுகர்வ ார் முக்கியத்து ம், அ ர்களின் 

உரிறமகள் மற்றும் தபாறுப்புகள் குறித்த விழிப்புைர்ற  பரப்பு தற்காக ஒவ்வ ார் ஆண்டும் டிச.24 

அன்று வதசிய நுகர்வ ார் நாள் இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘The Sustainable Consumer’ என்பது 

நடப்பாண்டில் (2020) வரும் வதசிய நுகர்வ ார் நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும். 

9.இந்தியாவின் நூறா து கிசான் இரயிைானது, மகாராஷ்டிர மாநிைத்திற்கும் கீழ்க்காணும் வ தறந்த 

மாநிைத்திற்கும் இறடவய பயைப்படுகிறது? 

அ. பீகரர் 

ஆ. பமற்கு வங்கம்  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. உத்தர பிரபதசம் 
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❖ மகாராஷ்டிராவில் உள்ை சங்வகாைாவிலிருந்து வமற்கு  ங்கத்தில் உள்ை ஷாலிமார்  றரயிைான 

நூறா து ‘வி சாயிகள் இரயிறை’ காதைாலி மூைம் பிரதமர் வமாடி ததாடக்கிற த்தார். காய்கறிகள், 

பழங்கள், பால் மற்றும் மீன் உள்ளிட்ட விறரவில் அழுகும் தபாருள்கறை முழு பாதுகாப்புடன் தகாண்டு 

தசல் தற்கான நடமாடும் குளிர்பதன வசமிப்பு  சதிதான் ‘வி சாயிகள் இரயில்’. 

❖ காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கறை தகாண்டுதசல் தற்கான கட்டைத்தில் 50% மானியத்றதயும் இந்திய 

அரசு  ழங்குகிறது. இந்த ‘வி சாயிகள் ரயில்’ வி சாயிகள் தங்கள் வி சாய விறைதபாருட்கறை நாடு 

முழு தும் தகாண்டுதசல்ை உதவுகிறது. 

10.ஐநா அற யால் முதல் ‘பன்னாட்டு தகாள்றைவநாய் தயார்நிறை நாள்’ கறடபிடிக்கப்பட்ட வததி எது? 
அ. 25 டிசம்பர், 2020 

ஆ. 15 டிசம்பர், 2020 

இ. 27 டிசம்பர், 2020  

ஈ. 22 டிசம்பர், 2020 

❖ ஐநா அற யானது 2020 டிச.27 அன்று உைதகங்கும் முதன்முறறயாக, ‘பன்னாட்டு தகாள்றைவநாய் 

தயார்நிறை நாள் - International Day of Epidemic Preparedness’ஐ அனுசரித்தது. தகாள்றைவநாய் 

உரு ாதல், பரவுதல் ஆகிய ற்றற கட்டுப்படுத்துதற்கும் நிர் கிப்பதற்கும் அரசாங்கம் மற்றும் சுகாதாரப் 

பணியாைர்கள்வபான்ற ர்களின் பங்றக இந்நாள் அங்கீகரிக்கிறது. தகாள்றைவநாய்களுக்கு எதிரான 

தடுப்பு, தயார்நிறை மற்றும் கூட்டாண்றம ஆகிய ற்றின் முக்கியத்து த்றதயும் இது ஊக்குவிக்கிறது. 
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