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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.ம

ோட்டோர் வோகன திருத்தச் சட்டம், 2019’இல், கீழ்க்காணும் எப்புதிய வரையரை மசர்க்கப்பட்டுள்ளது?

அ. மருத்துவ வாகனங்கள்
ஆ. திரட்டிகள் (Aggregators) 
இ. சரக்கு வாகனங்கள்
ஈ. மின்சார வாகனங்கள்
❖ ம ோட்டோர் வோகன (திருத்த) சட்டம், 2019’இன் மதரவகள் ற்றும் விதிகளின்படியும், ம ோட்டோர் வோகன
சட்டம் 1988’இன் திருத்தப்பட்ட பிரிவு 93’இன்படியும், ம ோட்டோர் வோகன மசரவ அளிக்கும் நிறுவனங்க
-ளுக்கோன வழிகோட்டுதல்கள் 2020’ஐ

த்திய சோரைப் மபோக்குவைத்து

ற்றும் நெடுஞ்சோரைத் துரை

அர ச்சகம் நவளியிட்டுள்ளது.
❖ மபோக்குவைத்து நெரிசல்

ற்றும்

ோசு ஆகியவற்ரைக் குரைப்பதற்கோகவும், வோகனங்கரளப் பகிர்ந்து

நகோள்வரத முரைப்படுத்துவதற்கோகவும் இந்த வழிகோட்டுதல்கள் நவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதன்படி,
ம ோட்டோர் வோகன மசரவ அளிக்கும் நிறுவனங்கள் தங்கள் நதோழிரை ெடத்துவதற்கு

ோநிை அைசின்

உரி ம்நபறுவது கட்டோய ோகும். இத்நதோழிலில் இருப்பவர்கரள ஒழுங்குபடுத்துவதற்கோக த்திய அைசு
நவளியிட்டுள்ள வழிகோட்டுதல்கரள ோநிை அைசுகள் பின்பற்ைைோம்.

2. ெடப்போண்டின் (2020) பன்னோட்டு

ணல் கரை விழோ ெரடநபறும் இட ோன சந்திைபோகோ கடற்கரை

அர ந்துள்ள ோநிைம் எது?
அ. குஜராத்
ஆ. ஒடிசா 
இ. சசன்னன
ஈ. ககரளா
❖ ஒடிசோ ோநிை ோனது 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்.1ஆம் மததி நதோடங்கி அதன் சந்திைபோகோ கடற்கரையில்
பன்னோட்டு ணல் கரை விழோரவக் நகோண்டோடவுள்ளது. ஐந்து ெோள் ெரடநபறும் இந்த ணல் கரை
விழோவோனது, நகோனோர்க்கில் அர ந்துள்ள சூரியன் மகோவிலின் நகோனோர்க் விழோவுடன் இரணந்து
ெரடநபறுகிைது. COVID-19 கட்டுப்போடுகள் கோைண ோக, இந்திய

ணற்சிற்பக் கரைஞர்கள்

ட்டும

ணல், நவண்கைம் அல்ைது ைத்ரதப் பயன்படுத்தி தங்கள் கரைரய நவளிப்படுத்துவோர்கள்.

3. ‘தில்லி சமைோ’ என்பது இந்தியோவில் எந்த வரக

க்களோல் ெடத்தப்படும் மபோைோட்டத்தின் நபயைோகும்?

அ. உழவா்கள் 
ஆ. துூய்னமப் பணியாளா்கள்
இ. வங்கி ஊழியா்கள்
ஈ. ஆசிாியா்கள்
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❖ ெடுவணைசு நிரைமவற்றிய புதிய மவளோண் சீர்திருத்த சட்டங்கரள இைத்துநசய்யக்மகோரி பஞ்சோப்,
ஹரியோனோ

ற்றும் ெோட்டின் பிை பகுதிகரளச் சோர்ந்த உழவர்கள் குழுக்கள், ‘தில்லி சமைோ’ என்ை

நபயரில் மபோைோட்டங்கரள ெடத்தி வருகின்ைன. வடம ற்கு தில்லியில் உள்ள நிைங்கரி ர தோனத்தில்,
அர தியோன மபோைோட்டங்கரள ெடத்த உழவர்

க்களுக்கு அனு தி வழங்கப்பட்டது. உழவர்கரளப்

நபோறுத்தவரை, இந்தப் புதிய மவளோண் சட்டங்கள் குரைந்தபட்ச ஆதைவு விரை முரைரய நீக்கும்.

4.எந்த

ோநிை ோனது அதன் சட்ட ன்ை உறுப்பினரும் ஓய்வுற்ை IPS அதிகோரியுமான ைோல்டுமஹோ ோரவ

அதன் ோநிை சட்டசரபயிலிருந்து விைக்கியுள்ளது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. மிகசாரம் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. மத்திய பிரகதசம்
❖ மிமசோைம் ோநிை அரசு தனது சட்ட ன்ை உறுப்பினரும் (MLA) ஓய்வுபெற்ை இ கோ ப (IPS) அதிகோரியுமான
ைோல்டுமஹோ ோரவ சட்ட ன்ைத்திலிருந்து தகுதி நீக்கம் நசய்துள்ளது. முன்னோள் பிைத

அமமச்சர்

இந்திைோகோந்தியின் போதுகோவலுக்கு அவர் நபோறுப்மபற்றிருந்தோர். இவர், 1988ஆம் ஆண்டில், கட்சித்தாவல்
தமைச்சட்டத்தின்கீழ்

க்களரவயிலிருந்து தகுதிநீக்கம் நசய்யப்பட்ட முதல் ெோடோளு ன்ை உறுப்பினர்

ஆவோர். தற்மபோது, ஒரு சுமயட்ரச மவட்போளைோக மதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட மபோதிலும், அவர் தன்ரன ZPM
கட்சியின் பிைதிநிதியோக அறிவித்த கோைணத்தினோல் அவர் தகுதி நீக்கம் நசய்யப்பட்டுள்ளோர்.

5. “உணவு

ற்றும் மவளோண்ர யின் நிரை – 2020” என்ை தரைப்பில் அறிக்ரகரய நவளியிடுகிை

அர ப்பு எது?
அ. உலக உணவுத் திட்டம்
ஆ. இந்திய உணவு நிறுவனம் (FCI)
இ. உலகளாவிய விவகாரங்களுக்கான சிகாககா கவுன்சில்
் அனமப்பு (FAO) 
ஈ. உணவு மற்றும் கவளாண
❖ உணவு

ற்றும் மவளோண்ர

அர ப்போனது (FAO) “உணவு

ற்றும் மவளோண்ர யின் நிரைர

– 2020” என்ை தரைப்பிைோன அறிக்ரகரய, “மவளோண்ர யில் உள்ள நீர்சோர்ந்த சவோல்கரள
ச ோளித்தல்” என்ை நபோருளின் அடிப்பரடயில் நவளியிட்டுள்ளது. உைநகங்கும் சு ோர் 1.2 பில்லியன்
க்கள் அதிக அளவு நீர்ப்பற்ைோக்குரையில் உள்ளனர் என இவ்வறிக்ரக கூறுகிைது. அதோவது உைகில்
வோழும் அறுவருள் ஒருவர் கடும் நீர்ப்பற்ைோக்குரைரயமயோ அல்ைது மவளோண் பற்ைோக்குரைரயமயோ
எதிர்நகோள்கிைோர். அந்த 1.2 பில்லியன்

க்களுள் சு ோர் 50% மபர் நதற்கோசியோவிலும், 460 மில்லியன்

க்கள் கிழக்கு ற்றும் நதன்கிழக்கு ஆசியோவிலும் உள்ளனர்.

6. உைக எய்ட்ஸ் ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படும் மததி எது?
அ. நவம்பா் 29

ஆ. நவம்பா் 30

இ. டிசம்பா் 01 

ஈ. டிசம்பா் 02
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❖ உைகின் மிகக்நகோடிய மெோய்களுள் ஒன்று AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) இது HIV
(Human Immuno–deficiency Virus) எனும் ெச்சுயுரியோல் ஏற்படுகிைது. இது
நவள்ரளயணுக்கரள அழிக்கிைது. பின் மெோநயதிர்ப்பு

னித உடலின் இைத்த

ண்டைத்ரத தோக்கி, மெோய்க்நகதிைோக உடல்

மபோைோடமுடியோத நிரைரய உண்டோக்குகிைது. கரடசியில் ைணத்ரத நிகழ்த்துகிைது.
❖ இந்த மெோய் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வித ோக ஒவ்மவோர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ்
ெோள் கரடப்பிடிக்கப்படுகிைது. “Ending the HIV/AIDS Epidemic: Resilience and Impact” என்பது
ெடப்போண்டில் (2020) வரும் இந்த ெோளுக்கோன கருப்நபோருளோகும்.

7.பன்னோட்டு அடிர

முரை ஒழிப்பு ெோள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது?

அ. டிசம்பா் 01
ஆ. டிசம்பா் 02 
இ. டிசம்பா் 03
ஈ. டிசம்பா் 04
❖ பன்னோட்டு அடிர

முரை ஒழிப்பு ெோள் (International Day for the Abolition of Slavery) ஐெோ நபோது

அரவயோல் அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்மவோர் ஆண்டும் டிசம்பர்.2 அன்று கரடப்பிடிக்கப்படும் ெோளோகும். இந்த
ெோள் முதன்முதலில், கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு கரடப்பிடிக்கப்பட்டது.

8.இந்தியோவில் மதசிய போல் ெோள் நகோண்டோடப்படுகிை மததி எது?
அ. நவம்பா் 26 
ஆ. நவம்பா் 28
இ. நவம்பா் 30
ஈ. டிசம்பா் 02
❖ இந்தியோவின் நவண்ர ப்புைட்சியின் தந்ரதயோன டோக்டர் வர்கீஸ் குரியனின் பிைந்தெோரளக்குறிக்கும்
வரகயில் ஆண்டுமதோறும் ெவ.26 அன்று மதசிய போல் ெோள் நகோண்டோடப்படுகிைது. போல் உற்பத்தியில்
உைகளவில் ஐம்பதோவது இடத்திலிருந்த இந்தியோரவ, சிை பத்தோண்டுகளிமைமய மிகப்நபரிய போல்
உற்பத்தியோளைோக

ோற்றிய உைகின் மிகப்நபரிய போல் வளர்ச்சித்திட்ட ோன ‘Operation Flood’ஐ

உருவோக்கியவர் டோக்டர் வர்கீஸ் குரியன் ஆவோர்.

9.அண்ர

ச்நசய்திகளில் இடம்நபற்ை, நெயண்ட் மீட்டர்-அரை மைடிமயோ நதோரைமெோக்கி அர ந்துள்ள

ோநிைம் எது?
அ. மத்திய பிரகதசம்
ஆ. குஜராத்
இ. மகாராஷ்டிரா 
ஈ. கா்நாடகா
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கோைோஷ்டிைோவின் புமனவில் அர ந்துள்ள ஓர்

ஆய்வக ோகும். இது TATA அடிப்பரட ஆைோய்ச்சி ர யம்-மதசிய மைடிமயோ வோனியற்பியல் ர யத்தோல்
இயக்கப்படுகிைது. அந ரிக்கோரவச் சோர்ந்த நதோழில்நுட்ப அர ப்போன இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் எைக்ட்ரிக்கல்
& எைக்ட்ைோனிக்ஸ் எஞ்சினியர்ஸ் (IEEE) ஆனது இந்த ஆய்வகத்திற்கு, ‘Milestone’ என்ை தகுதிமை
வழங்கியுள்ளது. சர் C V இைோ ன் & சர் J C மபோஸ் ஆகிமயோரின் ஆய்வகங்களுக்குப் பிைகு இந்தியோவில்,
‘Milestone’ அந்தஸ்ரதப் நபறும் மூன்ைோவது ஆய்வகம் இதுவோகும்.

10. “The Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to a New Normal”
என்ை அறிக்ரகரய நவளியிட்டுள்ள அர ப்பு எது?
அ. பன்னாட்டு வா்த்தக னமயம்
ஆ. உலக வா்த்தக அனமப்பு
இ. வா்த்தகம் மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டனமப்பு 
ஈ. பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம்
❖ வர்த்தகம் ற்றும் ம ம்போட்டுக்கோன ஐெோ கூட்டர ப்போனது (UNCTAD), ‘வர்த்தகம் ற்றும் ம ம்போட்டில்
COVID-19 நதோற்றுமெோயின் தோக்கம்: புதிய இயல்புக்கு

ோறுதல்’ என்ை தரைப்பில் ஓர் அறிக்ரகரய

நவளியிட்டது. பயன்தைக்கூடிய COVID-19 தடுப்பூசியோனது நபோருளோதோை மசதத்ரதத் தடுக்கோது என்று
அறிக்ரக கூறுகிைது. நபோருளோதோை பின்னரடவு என்பது நீண்டகோை ோக குறிப்போக ஏரழ

ற்றும்

மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய ெோடுகளோல் அனுபவிக்கப்படும் என இவ்வறிக்ரக கூறுகிைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சீ கார்டியன் டிர

ான்கள், எந்த நாட்டிலிருந்து செறப்ெட்டன?

அ. இஸ
் ரேல்
ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 
இ. ஐக்கியப் ரபேேசு
ஈ. பிேரன்ஸ
்
❖ இந்திய கடற்ெமடயானது ஓர் அசைரிக்க ொதுகாப்பு நிறுவனத்திடமிருந்து இரு MQ-9B சீ கார்டியன்
டிர ான்கமை ஓ ாண்டு குத்தமகக்கு எடுத்துள்ைது. அசைரிக்க நிறுவனைான சென ல் அடாமிகக்ொல்
தயாரிக்கப்ெட்ட அந்த ஆளில்லா வானூர்திகள், இந்தியப் செருங்கடல் பி ாந்தியத்தில் கண்காணிப்மெ
ரைம்ெடுத்துவதற்காக ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இந்த வானூர்திகள் அமனத்தும் தமிழ்நாட்டின் கடற்ெமட
வானூர்தி நிமலயைான INS இராஜாளிக்கு வந்தமடந்தன.

2.ஆண்டுரதாறும்

நவம்ெர்.29 அன்று, ஐநா அமவயானது கீழ்க்காணும் எந்த நாடுடன் சதாடர்புமடய

‘ென்னாட்டு ஒற்றுமை நாமை’ கமடப்பிடிக்கிறது?
அ. இஸ
் ரேல்
ஆ. பரலஸ
் தீ னெ் 
இ. துருக்கி
ஈ. சிரியர
❖ ‘ொலஸ்தீன ைக்களுடனான ென்னாட்டு ஒற்றுமை நாைானது ஒவ்ரவார் ஆண்டும் நவம்ெர்.29 அன்று
உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த நாள், 1977ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டது. இது, 1947ஆம்
ஆண்டில், ஐநா சொது அமவயால் ொலஸ்தீனத்மத ஓர் அ பு அ சு (அல்லது) யூத அ ொகப் பிரிக்கும்
தீர்ைானத்மத நிமறரவற்றிய நாமைக்குறிக்கிறது. இஸ்ர ல் ைற்றும் ொலஸ்தீனத்திற்கு இரு-நாடு
தீர்மவ அமடவதற்காக ஐநா தமலவர் அமைப்பு விடுத்தார்.

3. CPCB ைற்றும் IIT தில்லி ஆகியவற்றின் அண்மைய ஆய்வின்ெடி, இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதி, நாட்டில்
அதிக ைாசுொடுடன் காணப்ெடுகிறது?
அ. இந்ரதர-கங்ககச் செமெளி 
ஆ. ரெகலக்கடற்ககேச் செமெளி
இ. கீ கைக்கடற்ககேச் செமெளி
ஈ. ெட இந்தியர முழுகெயுெ்
❖ ெமீெத்தில், ைத்திய ைாசு கட்டுப்ொட்டு வாரியமும் IIT தில்லியும் நடத்திய ஆய்வின்ெடி, இந்ரதா-கங்மக
ெைசவளிகள் PM 2.5 அைவுடன், நாட்டின் மிக ைாசுெட்ட பி ாந்தியைாகத் சதாடர்கின்றன. 2000 ைற்றும்
2019’க்கு இமடயில், சதற்கு ைற்றும் கிைக்கிந்தியாவின் ைாசு அைவு அதிகரிப்ெதற்கான விகிதம் இந்ரதாகங்மக ெைசவளிகமை விட அதிகைாக உள்ைது என்றும் இந்த ஆய்வில் சதரியவந்துள்ைது.
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❖ நாட்டின் கி ாைப்புறங்களில் காற்று ைாசு நகர்ப்புறங்கமைப் ரொலரவ அதிகரித்துள்ைது என்ெமதயும்
இந்த அறிக்மக கண்டறிந்துள்ைது.

4.’Guidelines on physical activity and sedentary behaviour’ என்ற அறிக்கைகை வெளியிட்டுள்ள அகைப்பு
எது?
அ. ரநரய்க் கட்டுப்பரடு ெற்றுெ் தடுப்பு கெயெ்
ஆ. உலக நலெரை்ெு அகெப்பு 
இ. இந்திய ெருத்துெ ஆேரய்ச்சிக் கைகெ்
ஈ. ஐக்கிய நரடுகள் அகெ
❖ உலக நலவாழ்வு அமைப்ொனது ’Guidelines on physical activity and sedentary behaviour’ என்ற
அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ைது. இவ்வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, வா த்திற்கு குமறந்தது 150 முதல் 300
நிமிடங்கள்வம மிதைான ைற்றும் தீவி ைான உயிர்ெளிக்கைாரும் பயிற்சிகை அமனத்து செரிரயாரும்
ரைற்சகாள்ை ெரிந்தும க்கப்ெடுகிறது. நான்கு செரிரயாருள் ஒருவருக்கும், ஐந்து இைம் ெருவத்தினருள்
நான்கு ரெருக்கும் ரொதுைான உடற்ெயிற்சி ரைற்சகாள்வதில்மல என்ெமத இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இது, உற்ெத்தித்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க இைப்மெ ஏற்ெடுத்துகிறது.

5. ென்னாட்டு

வானூர்தி ரொக்குவ த்து ெங்கத்தின் கூற்றுப்ெடி, கீழ்க்காணும் எந்த நக ம், வான்வழிப்

ரொக்குவ த்தால் மிகவதிகைாக இமணக்கப்ெட்டுள்ைது?
அ. மசன்கன
ஆ. புது தில்லி
இ. ஷரங்கரய் 
ஈ. மெல்பர்ன்
❖ ென்னாட்டு வானூர்தி ரொக்குவ த்து ெங்கத்தின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சீனாவின் ஷாங்காய்
நக ம் வான்வழிப் ரொக்குவ த்தால் மிகவதிகைாக இமணக்கப்ெட்டுள்ை நக ைாக ைாறியுள்ைது. இதற்கு
முன், இலண்டன் முதலிடத்திலிருந்தது. IATA’இன் கூற்றுப்ெடி, இலண்டன் தற்ரொதுள்ை COVID-19
சதாற்றுரநாய்ப்ெ வலால் வான்வழிப் ரொக்குவ த்தில் 67% வீழ்ச்சிமயக் கண்டுள்ைது. ஷாங்காய்
முதலிடத்மதப் பிடித்தமத அடுத்து, சைாத்தம் 4 சீன நக ங்கள் இப்ெட்டியலில் உள்ைன.

6.அண்மைச்

செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘ஹூரலாங் ஒன்’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டினுமடய

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்ட முதல் அணுவுமலயாகும்?
அ. இேஷ்யர
ஆ. இஸ
் ரேல்
இ. சீனர 
ஈ. மெர்ெனி
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❖ சீனாவின் முதல் உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்ட அணுவுமலயான, ‘ஹுரலாங் ஒன்’, சீன ரதசிய
அணுவாற்றல் நிறுவனத்தின்ெடி, அதன் செயல்ொடுகமைத் சதாடங்கியுள்ைது. மூன்றாம் தமலமுமற
அழுத்தப்ெட்ட நீர் அணுவுமலயானது ரதசிய மின்கட்டமைப்புடன் இமணக்கப்ெட்டுள்ைது. இந்த அணு
உமலயால், ஆண்டுரதாறும் ெத்து பில்லியன் கிரலாவாட் / ைணிரந மின்ொ த்மத உற்ெத்தி செய்ய
முடியும். இதனால் கரியமில வாயு உமிழ்மவ 8.16 மில்லியன் டன் அைவுக்கு குமறக்க முடியும்.

7. சைரியம்-சவப்ஸ்ட

ால் நடப்பாண்டின் (2020) சிறந்த சொல்லாக ரதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட சொல் எது?

அ. Lockdown
ஆ. Pandemic 
இ. Vaccine
ஈ. Immunity
❖ அசைரிக்காமவச் ொர்ந்த சைரியம்-சவப்ஸ்டர் அதன் அக ாதிகளுக்கு செயர்செற்றது. அண்மையில்,
‘Pandemic’ என்ற வ ால்கை அதன் நடப்ொண்டின் (2020) சிறந்த சொல்லாக அறிவித்துள்ைது. ைார்ச்.11
அன்று உலக நலவாழ்வு அமைப்பு, COVID-19 ெ வமல உலகைாவிய சதாற்றுரநாயாக அறிவித்தகை
அடுத்து, ‘Pandemic’ என்ற வ ால்குறித்ை ரதடல்கள் செருைைவில் உயர்ந்தன. இச்சொல்லுக்கு இலத்தீன்
ைற்றும் கிர க்க சைாழிகளில் ரவர்கள் உள்ைன.

8.நடப்ொண்டில்

(2020) ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியில் மிகவதிகைாக ரதடப்ெட்ட சொற்களின்ெடி ‘2020ஆம்

ஆண்டின் சொல்’ என்று அறிவிக்கப்ெட்ட சொல் எது?
அ. Lockdown
ஆ. Quarantine 
இ. Vaccine
ஈ. Immunity
❖ நடப்ொண்டில் (2020) ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியில் அதிகம் ரதடப்ெட்ட சொற்களில், ‘Quarantine’ என்ற
சொல்ைாகும் ஒன்றாகும் என்ெமதக் காட்டிய த வுகளின் அடிப்ெமடயில், ரகம்பிரிட்ஜ் அக ாதியானது
‘Quarantine’ என்ற வ ால்கை, ’2020ஆம் ஆண்டின் சொல்’ என்று அறிவித்துள்ைது.

9.கடல்ொர் ொதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு சதாடர்ொன நான்காவது இந்தியா - இலங்மக - ைாலத்தீவு முத்த

ப்பு

கூட்டத்மத நடத்திய நாடு எது?
அ. இந்தியர
ஆ. இலங்கக 
இ. ெரலத்தீ ெுகள்
ஈ. ெப்பரன்
❖ இந்தியா, இலங்மக ைற்றும் ைாலத்தீவு இமடயிலான கடல்ொர் ொதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு சதாடர்ொன
நான்காவது முத்த ப்பு கூட்டத்மத இலங்மக நடத்தியது. இது சகாழும்பில் நமடசெற்றது. இந்தியாமவ

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

விண்மீன்.காம்

2020

டிசம்பர்

03

ரதசிய ொதுகாப்பு ஆரலாெகர் அஜித் ரதாவால் பி திநிதித்துவப்ெடுத்தினார். முன்னதாக, இதுரொன்ற
கூட்டங்கள் ைாலத்தீவு (2011), இலங்மக (2013) ைற்றும் இந்தியாவில் (2014) நமடசெற்றன.

10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘சதாழில்நுட்ெ ைந்தநிமல - Technical Recession’, சதாடர்ச்சியாக
எத்தமன காலாண்டுகளுக்கு சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியின் குறுக்கத்மதக் குறிக்கிறது?
் டு 
அ. இேண
ஆ. நரன்கு
இ. ஆறு
ஈ. எட்டு
❖ இந்தியாவின் சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி (GDP) 2020-21 நிதியாண்டின் இ ண்டாவது காலாண்டில்
7.5% ஆை சுருங்கியுள்ைது. சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் குறுக்கைானது சதாடர்ச்சியாக இ ண்டாம்
காலாண்டில் ெதிவு செய்யப்ெட்டுள்ைது. எனரவ இந்தியா, ‘சதாழில்நுட்ெ ைந்தநிமல’யில் நுமைந்ததாக
கூறப்ெடுகிறது. 2020-21 முதல் காலாண்டில் (ஏப் ல் - ெூன்) சைய்யான சைாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி
23.9% ஆக ெதிவுசெய்யப்ெட்டுள்ைது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ஹயாபுொ 2 என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் விண்கலைாகும்?
அ. இஸ
் ரேல்
ஆ. ஜப்பான் 
இ. ஐக்கியப் ரபேேசு
ஈ. பிோன்ஸ
்
❖ ஜப்ொனின் ‘ஹயாபுொ 2’ என்ற விண்கலைானது புவியிலிருந்து சுைார் 300 மில்லியன் கிலலாமீட்டர்
சதாமலவில் உள்ள ரியுகு என்ற சிறுலகாளிலிருந்து ஓராண்டுகால ெயணத்திற்குப் பிறகு தற்லொது
புவிமய லநாக்கி சநருங்கிவருகிறது. ஜப்ொனிய விண்சவளி ஆய்வு முகமையின்ெடி, இவ்விண்கலம்
ைண் ைாதிரிகள் ைற்றும் தரவுகமள பூமிக்கு சகாண்டுவரும். அது சூரிய குடும்ெத்தின் லதாற்றம் ைற்றும்
பூமியில் உள்ள உயிர்களின் லதாற்றம் குறித்த தடயங்கமள வழங்கும். ைண் ைாதிரிகள் அடங்கிய
சொதிமய சதற்கு ஆஸ்திலரலியாவில் அந்நிறுவனம் தமரயிறக்கும்.

2.சதாடர்ச்சியாக

ஆறாவது ஆண்டாக, சுகாதார அமைச்ெகத்திடமிருந்து உறுப்பு தானத்திற்காக சிறந்த

ைாநில விருமதப் செற்ற ைாநிலம் எது?
அ. தமிழ்நாடு 
ஆ. ரகேளம்
இ. கா்நாடகா
ஈ. ததலுங்கானா
❖ ஒவ்லவார் ஆண்டும், நவ.27ஆம் லததிமய லதசிய உறுப்புதான நாளாக இந்திய அரசு அனுெரிக்கிறது.
இந்த ஆண்டு, ெதிலனாராவது உறுப்புதான நாமளக் குறிக்கிறது. உறுப்புதானத்திற்கான, ‘சிறந்த ைாநில
விருதானது’ தமிழ்நாட்டுக்கு, ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ெநல அமைச்ெகத்தின் லதசிய உறுப்பு
ைற்றும் திசு ைாற்று அமைப்பு வழங்கியது. தமிழ்நாடு, இந்த விருமத சதாடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக
செறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. WHO’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சதன்கிழக்கு ஆசியாவில், குமறவான ைலலரியா லநாய்த்
தாக்குதமலப் ெதிவுசெய்த நாடு எது?
அ. இந்தியா 
ஆ. வங்கரதசம்
இ. பாகிஸ
் தான்
ஈ. மியான்மா்
❖ WHO’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, சதன்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் குமறவான ைலலரியா
லநாய்த்தாக்குதமலப் ெதிவுசெய்த நாடு இந்தியா ஆகும். ‘உலக ைலலரியா அறிக்மக – 2020’இன்ெடி,
இந்தியாவில், 2000ஆம் ஆண்டில் 20 மில்லியனாக இருந்த ைலலரியா லநாய்த்தாக்குதல் எண்ணிக்மக
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2019ஆம் ஆண்டில் சுைார் 5.6 மில்லியனாகக் குமறந்துள்ளது. ைலலரியாவால் இறப்ெவர்களின் எண்ணி
-க்மகயும் இந்தியாவில் குமறந்துள்ளது. உலகளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ைலலரியாவால் 229
லெர் ொதிக்கப்ெட்டனர்.

4.செட்லராடவா லடசியன் லகாட்மடயானது ஒரு பிரெலைான சதால்சொருள் நிமனவுச்சின்னைாகும். அது
எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது?
அ. பிோன்ஸ
்
ஆ. ருரமனியா 
இ. பல்ரகாியா
ஈ. சிலி
❖ செட்லராடாவா லடசியன் லகாட்மடயானது ருலைனியாவின் பியட்ரா நீம்ட் நகரத்தில் அமைந்துள்ள மிகப்
ெழமையான வரலாற்று நிமனவுச்சின்னைாகும். இந்தக்லகாட்மட, சொஆமு 82 ைற்றும் சொ ஆ 106’இல்
ெண்மடய ஐலராப்ொவில் லடசியன் ைக்களால் கட்டப்ெட்டது. அசைரிக்காவின் உட்டாவில் உள்ள ஒரு
சதாமலதூர, ைக்கள் வசிக்காத ொமலவனத்தில் முதல் ைர்ைைான உலலாக ஒற்மறக் கட்டுைானம்
காணாைல்லொன சில நாட்களுக்குப்பின், லகாட்மடயிலிருந்து சில மீ., சதாமலவிலுள்ள ருலைனியாவில்
இலதலொன்ற இரண்டாவது கட்டமைப்பு சதன்ெட்டது. ைமறந்து மீண்டும் லதான்றிய அந்த ஒற்மறக்
கட்டுைானம் ெளெளப்ொன ஒரு முக்லகாணத் தூணாகும்.

5.ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது (ADB) எந்த ைாநிலத்தின் மின் விநிலயாகத்மத சீரமைப்ெதற்காக $132.8
மில்லியன் டாலர் கடனுதவிமய வழங்கவுள்ளது?
அ. ரமற்கு வங்கம்
ஆ. அஸ
் ஸாம்
இ. ரமகாலயா 
ஈ. ஒடிசா
❖ லைகாலயா ைாநிலத்தில் உள்ள வீடுகள், சதாழிற்ொமலகள் ைற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு
வழங்கப்ெடும் மின்ொரத்தின் தரத்மத லைம்ெடுத்தவும், அவற்மற நவீனையைாக்கி வலுப்ெடுத்தவும்
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியிடம் $132.8 மில்லியன் டாலர் கடன் செறுவதற்கான ஒப்ெந்தத்தில் இந்திய அரசு
மகசயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்மூலம், ‘அமனவருக்கும் 24 ைணி லநரமும் மின்ொரம்’ என்ற
லைகாலயா ைாநில அரசின் முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்ெதுடன் மின்ொர விநிலயாகத்மத சீர்ெடுத்துவதன்
வாயிலாக வணிக ரீதியாக ைாநிலத்திற்கு ஏற்ெடும் இழப்மெயும் குமறக்க முடியும்.

6. ‘குருபுராப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த சீக்கிய குருவின் பிறந்தநாளாகும்?
அ. குரு நானக் 

ஆ. குரு ரகாபிந்த் சிங்

இ. குரு ரதஜ் பகதூா்

ஈ. குரு அா்ஜன்
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❖ முதலாவது சீக்கிய குருவான குருநானக்கின் பிறந்தநாள், ‘குருநானக் லதவ் குர்புராப்’ எனக்
சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது சொதுவாக, ‘குருபுராப்’ என்று அமழக்கப்ெடுகிறது. அவ்லவமளயில், ‘பிரதைர்
நலரந்திர லைாடியும், சீக்கியர்களுடனான அவரது அரொங்கத்தின் சிறப்பு உறவும்’ என்ற தமலப்பிலான
நூலும் சவளியிடப்ெட்டது. அது, தகவல் ைற்றும் ஒலிெரப்பு அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்ெட்டது. குருநானக்
அவர்களின் செய்திகளுடன் ஆங்கிலம், ஹிந்தி ைற்றும் ெஞ்ொபி சைாழிகளில் அது சவளியிடப்ெட்டது.

7. ‘துவாலர ெர்க்கார்’ என்ற ெரப்புமரத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ள ைாநில அரசு எது?
அ. ஒடிசா
ஆ. ரமற்கு வங்கம் 
இ. சத்தீ ஸ
் கா்
ஈ. ஜாா்க்கண
் ட்
❖ லைற்கு வங்க ைாநில அரசு ெமீெத்தில் “துவாலர ெர்க்கார்” அல்லது “உங்கள் வீட்டு வாெலில் அரொங்கம்”
என்ற செயரில் ஒரு செரிய திட்டத்மத அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், கன்யாஸ்ரீ, காத்யா
ெதி, சிக்ஷாஸ்ரீ உள்ளிட்ட ைாநிலத்தின் 11’க்கும் லைற்ெட்ட திட்டங்களின் ெயமன ைக்கள் செறமுடியும்.
ைக்களின் குமறகமள நிவர்த்தி செய்வதற்காக ைாநிலத்தில், “துவாலர ெர்க்கார்” முகாம்கள்
அமைக்கப்ெடும் என லைற்கு வங்க ைாநில முதலமைச்ெர் ைம்தா ொனர்ஜி ஏற்கனலவ அறிவித்திருந்தார்.

8.நடப்ொண்டில் (2020) வரும் ென்னாட்டு ைாற்றுத்திறனாளிகள் நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன?
அ. Empowering persons with disabilities
ஆ. Building Back Better: Toward a Disability-Inclusive, Accessible and
Sustainable Post-COVID-19 World 
இ. Transformation towards sustainable and resilient society for all
ஈ. Ensuring inclusiveness and equality
❖ ைக்கள் அமனவரும் ைாற்றுத்திறனாளிகளின் பிரச்ெமனகமளப் புரிந்துசகாள்வதற்கும், அவர்களுக்கு
லைன்மையும், உரிமைகளும் வழங்கப்ெடலவண்டும் என்ற லநாக்கத்துக்குைாக ஐக்கிய நாடுகள் அமவ
ஆண்டுலதாறும் டிெ.3 அன்று ெர்வலதெ ைாற்றுத்திறனாளிகள் நாமள அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு
டிெ.3 அன்று ஐநா இந்நாமள அறிவித்தது.
❖ நடப்ொண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சொருள், “Building Back Better: Toward a disabilityinclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 World” என்ெதாகும்.

9.வளர்ந்துவரும்

இளந்திறமையாளர்கமள சகளரவிக்கும் BAFTA அமைப்பின் புதிய முன்சனடுப்புக்கு

தூதராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்?
அ. ஏ ஆா் இேகுமான் 

ஆ. இேஜினிகாந்த்

இ. கமல்ஹாசன்

ஈ. ஜி வி பிேகாஷ்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ வளர்ந்துவரும் இளந்திறமையாளர்கமள சகளரவிக்கும் திமரப்ெடங்கள் ைற்றும் சதாமலக்காட்சிக்
கமலகளுக்கான பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் (BAFTA) புதிய முன்சனடுப்புக்கு இமெயமைப்ொளர் ஏ ஆர்
இரகுைான் தூதராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். ‘Breakthrough’ என்ெது அந்த முன்சனடுப்பின் செயராகும்.
‘சநட்பிளிக்ஸ்’ ஆதரவுடன் இந்தப் புதிய முயற்சி சதாடங்கப்ெட்டுள்ளது.

10. “Cnemaspis

avasabinae” என்ற புதிய குள்ள ைரப்ெல்லி வமகயானது எம்ைாநில எல்மலக்குள்

அமைந்துள்ள கிழக்குத்சதாடர்ச்சிைமலயில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. ஆந்திே பிேரதசம் 
இ. ஒடிசா
ஈ. கா்நாடகா
❖ ஓர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழுைைானது, “Cnemaspis avasabinae” என்ற புதிய குள்ள ைரப்ெல்லி
வமகமய கண்டுபிடித்துள்ளது. அது கிழக்குத்சதாடர்ச்சிைமலயில் இதுவமரயிலும் கண்டறியப்ெட்ட
மிகச்சிறிய இந்திய ைரப்ெல்லி வமகயாகும். “Cnemaspis avasabinae” என்ெது லைற்குத்சதாடர்ச்சி
ைமலகளுக்கு சவளிலய கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட 12 ைரப்ெல்லி இனங்களுள் ஒன்றாகவும் ஆந்திர பிரலதெ
ைாநிலத்தின் லவலிசகாண்டா ைமலத்சதாடரில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட முதல் ைரப்ெல்லி இனமும் ஆகும்.
❖ இப்புதிய இனத்திற்கு, “ெபினின் சநல்லூர் குள்ள ைரப்ெல்லி” என்ற சொதுப்செயர் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.
இது குறித்த கட்டுமர, “A new species of South Asian Cnemaspis (Squamata: Gekkonidae) from the
Eastern Ghats, India” என்ற தமலப்பில் ஜூடாக்ொ இதழில் சவளியிடப்ெட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.பிரம்ம

ோஸ் ஏமரோஸ்மேஸ் என்ேது இரஷ்யோவின் ஷிம

இந்திய நிறுவ

த்தோல் அம க்கப்ேட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவ

ோஸ்ட்மரோயினியோ ற்றும் கீழ்க்கோணும் எந்த
ோகும்?

அ. ISRO
ஆ. DRDO 
இ. BHEL
ஈ. HAL
❖ ‘பிரம்ம ோஸ் ஏமரோஸ்மேஸ்’ என்ேது இரோணுவ ஆரோய்ச்சி
இரஷ்யோவின்

ஷிம

ற்றும் ம ம்ேோட்டு அம ப்பு (DRDO)

ோஸ்ட்மரோயினியோ ஆகிமயோரோல் அம க்கப்ேட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவ

ற்றும்
ோகும்.

அண்ம யில், கப்ேல்கமைத் தோக்கும் பிரம்ம ோஸ் சூப்ேர்ம ோனிக் ஏவுகமை, இந்திய கடற்ேமடயோல்
வவற்றிகர ோக ம ோதித்துப் ேோர்க்கப்ேட்டது. இந்த பிரம்ம ோஸ் ஏவுகமை, வோலோ

மேோர்க்கைங்களில்

இலக்குகமை துல்லிய ோக தோக்கும் திறன்வேற்றது. ேல்மவறு சிறப்ேம் ங்களுடன் உருவோக்கப்ேட்டுள்ை
இந்த பிரம்ம ோஸ் ஏவுகமை, இந்தியோவின் முப்ேமடகளிலும் இமைக்கப்ேட்டுள்ைது.

2.ஜப்ேோனின்

JCB இன்டர்மே

லுடன் இணைந்து வதோடுதலற்ற ேற்றட்மடமய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ை

இந்திய வங்கி எது?
அ. பஞ்சாப் தேசிய வங்கி
ஆ. பாரே வங்கி 
இ. HDFC வங்கி
ஈ. ஆக்ஸிஸ
் வங்கி
❖ புதிய ‘SBI RuPay JCB பிைோட்டி
மேஷ

ம் வதோடுதலற்ற ேற்றட்மடமய’ அறிமுகப்ேடுத்துவதற்கோக ேோரத வங்கி

ல் மேவ ன்ட்ஸ் கோர்ப்ேமரஷன் ஆப் இந்தியோ

ற்றும் ஜப்ேோனின் JCB இன்டர்மே

ல் மகோ

ஆகியவற்றுடன் கூட்டிமைந்துள்ைது. இந்த அட்மட, இரட்மட இமடமுக அம் த்மதக் வகோண்டுள்ைது.
இதன்கீழ், வோடிக்மகயோைர்கள், உள்ேோட்டு ந்மத ற்றும் வவளிேோடுகளில் வதோடுதல் ற்றும் வதோடுதல்
அற்ற ேரிவர்த்தம

3.எந்த ஆண்டில், சீ

களுக்கு இமதப்ேயன்ேடுத்தலோம். இது RuPay வணையணைப்பில் வதோடங்கப்ேட்டது.
ோத

து இலட்சியத் திட்ட ோ

, ‘ஒரு ேட்மட ற்றும் ஒரு ேோமத’ முன்வ

டுப்மேத்

வதோடங்கியது?
அ. 2000
ஆ. 2005
இ. 2013 
ஈ. 2017
❖ வதன்கிழக்கோசியோ, த்திய ஆசியோ, வமைகுடோ ேகுதி, ஆப்பிரிக்கோ
கடல் வழித்தடங்களுடன் இமைப்ேதற்கோக, சீ

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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டுப்மேத் வதோடங்கியது. SCO அர ோங்கத் தமலவர்கள் குழு த்தின்

19ஆம் கூட்டத்தின்மேோது, இந்தியோமவத்தவிர SCO’இன் பிற அம
OBOR திட்டத்திற்கு தங்கள் ஆதரமவ மீண்டும் உறுதிப்ேடுத்தி
சீ

டிசம்பர்

த்து உறுப்புேோடுகளும் சீ

ோவின்

. OBOR’இன் ஒருேகுதியோக இருக்கும்

ோ-ேோகிஸ்தோன் வேோருைோதோர வழித்தடத்மத, இந்தியோ, கடும யோக வி ர்சித்தது.

4.ேடப்ேோண்டு (2020) இலங்மக வேோருைோதோர உச்சி

ோேோட்டில், முக்கிய குறிப்புமரமய ஆற்றிய இந்திய

அம ச் ர் யோர்?
அ. பியூஷ் தகாயல்
ஆ. நிா்மலா சீோராமன் 
இ. நிேின் கட்காி
ஈ. ஜெய் சங்கா்
❖ ேடப்ேோண்டில் (2020) வ ய்நிகரோக ேமடவேற்ற இருபதாவது இலங்மக வேோருைோதோர உச்சி ோேோட்டில்,
த்திய நிதி ற்றும் வேருநிறுவ

விவகோரங்கள் அம ச் ர் நிர் லோ சீதோரோ ன் சிறப்புமரயோற்றி

ோர்.

சிமலோன் வர்த்தக மேயோல் ஆண்டுமதோறும் இந்த உச்சி ோேோடு ஏற்ேோடு வ ய்யப்ேடுகிறது. “Roadmap
for Take-off: Driving a People – Centric Economic Revival” என்பது ேடப்ேோண்டு உச்சி ோேோட்டின்
கருப்வேோருைோகும்.

5.ேோட்டின்

முதல் 100 ஆக்மடன் வேட்மரோமல அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ை இந்திய வேோதுத்துமற நிறுவ

ம்

எது?
அ. HPCL
ஆ. IOCL 
இ. GAIL
ஈ. ONGC
❖ இந்திய எண்வைய் நிறுவ

ோ

து (IOCL) அண்ம யில் ேோட்டின் முதல் ‘100 ஆக்மடன்’ வேட்மரோமல

அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்த வேட்மரோமல
தர்ம ந்திர பிரதோன் அறிமுகப்ேடுத்தி

த்திய வேட்மரோலியம்

ற்றும் இயற்மக எரிவோயு அம ச் ர்

ோர். ‘XP 100 பிரீமியம் வேட்மரோல்’ என்றும் அமழக்கப்ேடும் ‘100-

ஆக்மடன்’ வேட்மரோலோ

து வதோடக்கத்தில் 10 ேகரங்களில் IOC’இன் மதர்ந்வதடுக்கப்ேட்ட விற்ேம

நிமலயத்தில் விற்ேம

வ ய்யப்ேடும். உத்தரபிரமத

ோநிலத்தில் உள்ை IOC’இன்

துரோ சுத்திகரிப்பு

நிமலயத்தில் இந்த எரிவேோருள் தயோரிக்கப்ேடுகிறது.
❖ ஹிந்துஸ்தோன் வேட்மரோலிய நிறுவ

ோ

து (HPCL) முன்

தோக ‘ஆக்மடன் 99’ஐ அறிமுகப்ேடுத்தியது.

எரிவேோருளின் ஆக்மடன் எண்ணிக்மக அதிக ோக இருந்தோல், அதன் வ யல்திறன் அதிக ோக இருக்கும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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கி (குழந்மதகட்கு உகந்த / மதோழம யோ

) கோவல்

நிமலயம்’ திறக்கப்ேட்டுள்ை ேகரம் எது?
அ. ஜசன்னன
ஆ. புதன 
இ. ேிருவனந்ேபுரம்
ஈ. லக்ன
❖ பும

ோ
முகோமில் உள்ை லஷ்கர் கோவல் நிமலய வைோகத்தில், பும

ேகர கோவல்துமற, ‘ேோல்ஸ்ம

கோவல் நிமலயத்மத திறந்துமவத்துள்ைது. அங்கு புகோரளிக்க வரும் குழந்மதகளுக்கு எ
கோவல் நிமலயத்தில் பிரத்திமயக அமற ஒன்று உள்ைது. குழந்மதகளுக்கு

கி’

அந்தக்

றுவோழ்வு அளிப்ேதற்கோக

ஓர் அம ப்மே உருவோக்குவமதயும் அது மேோக்க ோகக் வகோண்டுள்ைது. முன்

தோக, கிருஷ்ைோ

ோவட்டத்தில் உள்ை ச்சிலிேட்டிைம் வைோகத்தில் இதுமேோன்ற கோவல் நிமலயம் அம க்கப்ேட்டது.

7. ‘Defence Geo Informatics Research Establishment’ என்ேது கீழ்க்காணும் எந்த அம

ப்பின் ஒரு புதிய

ஆய்வக ோகும்?
அ. ISRO
ஆ. DRDO 
இ. BHEL
ஈ. HAL
❖ ேோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி
நிறுவ

ற்றும் ம ம்ேோட்டு அம ப்ேோ

ம் என்றவவோரு புதிய ஆய்வகத்மத உருவோக்கியுள்ைது.

வகோண்ட ேனி ற்றும் ேனிச் ரிவு ஆய்வுகள் நிறுவ
நிலப்ேரப்பு ஆரோய்ச்சி நிறுவ
இந்தப்புதிய ஆய்வக ோ
ஆரோய்ச்சியில் த

8.ஆதி

து (DROD) ேோதுகோப்பு புவித்தகவலியல் ஆரோய்ச்சி

து சீ

து முழு கவ

ம் (SASE)

ைோலியித் தமலம யிட ோகக்

ற்றும் தில்லிமயச் ோர்ந்த இரோணுவ

ம் ஆகிய இரு ஆய்வகங்கமை இமைத்து இது உருவோக்கப்ேட்டுள்ைது.
ோ ற்றும் ேோகிஸ்தோனுட

ோ

எல்மலகளில் உள்ை நிலப்ேரப்பு குறித்த

த்மதச் வ லுத்தும்.

மகோத் வத்தின் முதல் வ ய்நிகர் ேதிப்ேோ

து கீழ்க்கோணும் எம் ோநிலத்தில் வகோண்டோடப்ேட்டது?

அ. உே்ேர பிரதேசம்
ஆ. மே்ேிய பிரதேசம் 
இ. மகாராஷ்டிரா
ஈ. அஸ
் ஸாம்
❖

த்திய பிரமத

ோநிலத்தின் முதல் வ ய்நிகரோ

ஆதி

மகோத் வ விழோ, market.tribesindia.com என்ற

இமையதைத்தில் டி .1-10ஆம் மததி வமர ேடக்கிறது. இமத, த்திய ேழங்குடியி

ர் விவகோரத்துமற

அம ச் ர் அர்ஜூன் முண்டோ கோவைோலிகோட்சிமூலம் வதோடங்கிமவத்தோர். இதில் 3500’க்கும் ம ற்ேட்ட
ேழங்குடியி

கமலஞர்கள் தங்கள் தயோரிப்புகமை கோட்சிக்கு மவத்துள்ை

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ர் கூட்டுறவு ந்மதப்ேடுத்துதல் ம ம்ேோட்டு

கூட்டம ப்பின் (TRIFED) கூட்டு முயற்சியில் இந்த விழோ ேடத்தப்ேடுகிறது. “ த்திய பிரமத ைாநிைத்தின்
ேழங்குடி மகவிம

ற்றும் கலோச் ோரம் – Tribal Craft and Culture of Madhya Pradesh” என்பது இந்த

விழாவின் கருப்பபாருளாகும்.

9.இமலயுதிர்வு மேோயோல் அண்ம

யில் எந்த ேோட்டின் இரப்ேர் மதோட்டங்கள் ேோதிக்கப்ேட்ட

?

அ. இந்ேியா
ஆ. இந்தோதனஷியா
இ. பூட்டான்
ஈ. ோய்லாந்து 
❖ அண்ம யில், தோய்லோந்தின் இரப்ேர் மதோட்டங்கள் இமலயுதிர்வு மேோயோல் ேோதிக்கப்ேட்ட

. ேவம்ேர்

ோதத்தில் அதன் வ ோத்த ேோதிப்பு 90,000 வெக்மடரோக இருந்தது. இதன் கோரைோ க 1.30 இலட் ம் டன்
இரப்ேர் உற்ேத்தி இழப்பு ஏற்ேட்டது. இந்மேோய், இந்தியோவுக்கு ேரவக்கூடிய ோத்தியம் இருப்ேதோக ரப்ேர்
வோரிய அதிகோரிகள் எச் ரிக்மக வதரிவித்துள்ை

10.மவதிப்மேோரில்

ேோதிக்கப்ேட்ட அம

ர்.

வருக்கும் ஐேோ அமவயின் நிம

வு ேோள் (The United Nations’

Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) அனு ரிக்கப்ேடுகிற மததி எது?
அ. நவம்பா் 30 
ஆ. டிசம்பா் 01
இ. டிசம்பா் 02
ஈ. டிசம்பா் 03
❖ மவதிப்மேோரி
வ ய்வதற்கோ

ோல் ேோதிக்கப்ேட்டவர்களுக்கு அஞ் லி வ லுத்துவதற்கும், இர ோய

ஆயுதங்கமை தமட

அம ப்பின் உறுதிப்ேோட்மட மீண்டும் உறுதிப்ேடுத்துவதற்கும் ர ோய

அச்சுறுத்தமல நீக்குதல்

ற்றும் உலக அம தி, ேோதுகோப்பு

ஆகிவற்றுக்கு ோக, மவதிப்மேோரில் ேோதிக்கப்ேட்ட அம

ஆயுதங்களின்

ற்றும் ேலதரப்புவோதத்மத ஊக்குவித்தல்

வருக்கும் ஐேோ அமவயின் நிம

வு ேோைோ

து

ஆண்டுமதோறும் ேவ.30 அன்று உலகம் முழுவதும் அனு ரிக்கப்ேடுகிறது. இந்த ேோள், முதன்முதலில் 30
ேவம்ேர் 2016 அன்று அனு ரிக்கப்ேட்டது. ‘இர ோய

ஆயுதங்கள் தீர் ோ

ம்’ என்ேது கடந்த 1993ஆம்

ஆண்டில் ஏற்றுக்வகோள்ைப்ேட்டு, 1997 ஏப்ரல்.29 அன்று ேமடமுமறக்கு வந்தது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.ப

ோதைப்ப ோருள் தடுப்புப்பணிக்குழுவின் முைலோவது கூட்டத்தை இந்தியோ கீழ்க்கோணும் எந்நோட்படோடு

இதைந்து நடத்தியது?
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 
ஆ. ஜப்பரன்
இ. பிரேசில்
ஈ. இஸ
் ரேல்
❖ இந்திய- அபெரிக்க ப ோதைப்ப ோருள் ைடுப்புப் ணிக்குழுவின் முைலோவது கூட்டத்தில் இந்தியோ ெற்றும்
ஐக்கிய அபெரிக்க நோடுகளின் அதிகோரிகள் கோபைோலி வோயிலோகக் கலந்துபகோண்டனர். ெத்திய
உள்துதை அதெச்சகத்தின்கீழ் பசயல் டும் ப ோதைப்ப ோருள் ைடுப்பு வோரியத்தின் துதை இயக்குநர்
இக்கூட்டத்தில் கலந்துபகோண்டோர். ப ோதைப்ப ோருட்கதை சட்டத்துக்குப்புைம் ோக ையோரித்ைல், உற் த்தி
பசய்ைல், விநிபயோகிப் து ஆகியவற்றுக்கு எதிரோன ஒத்துதைப்த இருநோடுகளும் வலுப் டுத்துவதில்
ைங்கைது உறுதித்ைன்தெதய இருநோட்டு பிரதிநிதிகளும் பவளிப் டுத்தினர்.

2. கீழ்க்கோணும் எந்ை ெோநிலத்தின் நிதி சீர்திருத்ைத்திற்கோக, $50 மில்லியன் அபெரிக்க டோலர் அைவுக்கு
ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி கடனுைவி வைங்கவுள்ைது?
அ. ெகரேரஷ்டிேர
ஆ. ரெற்கு வங்கெ் 
இ. ஆந்திே பிேரதசெ்
ஈ. ெத்திய பிேரதசெ்
❖ பெற்கு வங்க ெோநிலத்தில் நிதி பெலோண்தெ நடவடிக்தககதை பெம் டுத்ைவும், ெக்களுக்கு சிைந்ை
பசதவகதை அளிக்கவும், டிஜிட்டல் ைைங்கதை பெம் டுத்ை $50 மில்லியன் அபெரிக்க டோலர் கடன்
ஒப் ந்ைத்தில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும், நடுவைரசும் தகபயழுத்திட்டன. இக்கடனுைவி ெோநிலத்தின்
பசயல் ோட்டுத்திைதன பெம் டுத்துவதை பநோக்கெோகக்பகோண்டுள்ைது. ப ோக்குவரத்துக் கைகங்கள் &
நகர்ப்புை உள்ைோட்சி அதெப்புகளுக்கோன இதைய அடிப் தடயிலோன குதைதீர்க்கும் முதையுடன்
இதைந்து நிதிக்பகோள்தக ெற்றும் ப ோது நிதியத்துக்கோன தெயம் ஒன்றும் நிறுவப் டவுள்ைது.

3. அண்தெச் பசய்திகளில் இடம்ப

ற்ை, ‘737 பெக்ஸ்’ என் து கீழ்க்கோணும் எந்ைப் பிர ல நிறுவனத்தின்

வோனூர்தியோகும்?
அ. ஏர்பஸ
்
ஆ. ரபரயிங் 
இ. குவரண
் டரஸ
்
ஈ. எெிரேட்ஸ
்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ ‘737 பெக்ஸ்’ என் து அபெரிக்கோதவச் சோர்ந்ை வோன்பவளிப்பபோக்குவரத்து நிறுவனெோன ப ோயிங்கின்
அதிகம் விற் தனயோகும் வோனூர்தியோகும். ஐந்து ெோை கோலத்திற்குள் இருபவறு வோன்வி த்துகதை
இவ்வதக வோனூர்திகள் ஏற் டுத்தியதில் பெோத்ைம் 346 ப ர் ெரணித்ைதை அடுத்து கடந்ை 2019 மோர்ச்
மோதத்தில் இவ்வகை விமோனங்ைள் அகனத்தும் தகரயிறக்ைப்பட்டன.
❖ ‘737 பெக்ஸ்’ வோனூர்தியின் ெறுவடிவதெப்பு பசய்யப் ட்ட

திப் ோனது அண்தெயில் ஊடகங்கள்

முன்னிதலயில் கோட்சிப் டுத்ைப் ட்டது. அது படக்சோஸிலிருந்து அபெரிக்கோவின் ஓக்லப

ோெோவுக்கு 45

நிமிட வோன்பவளிப் யைத்தை பெற்பகோண்டது. இவ்வதக வோனூர்தியின் முைல் வணிக ரீதியிலோன
யணிகள் பசதவ டிசம் ர் ெோை இறுதியில் பெற்பகோள்ை திட்டமிடப் ட்டுள்ைது.

4. ‘அடிதெ முகற உதைப்பில் ப

ைப் ட்ட ப ோருள்’ எனக்குறிப்பிட்டு சீனோவிலிருந்து ருத்தி இைக்குெதி

பசய்வதை ைதடபசய்ை நோடு எது?
அ. இந்தியர
ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் 
இ. இேஷ்யர
ஈ. ஐக்கியப் ரபேேசு
❖ சீனத்தின் மிகப்ப ரிய உற் த்தியோைர்களில் ஒருவரோன ஜின்ஜியோங் உற் த்தி ெற்றும் கட்டுெோனப்
தடயிலிருந்து ருத்தி ெற்றும் ருத்திசோர்ந்ை ையோரிப்புகதை இைக்குெதிபசய்ய ைதடவிதித்து ஐக்கிய
அபெரிக்க நோடுகள் உத்ைரவு பிைப்பித்துள்ைது. சின்ஜியோங் பிரோந்தியத்தின் மீைோன ப ோருைோைோர
அழுத்ைத்தை அதிகரிப் ைற்கோன ஆதைதய அபெரிக்க சுங்க ெற்றும் எல்தல ோதுகோப்பு நிறுவனம்
பவளியிட்டுள்ைது. உய்குர் இசுலோமியர்கதை கட்டோயப் டுத்தி, ‘அடிதெ முதை உதைப்பின் மூலெோக
ப ைப் ட்ட ப ோருள்’ என் தை ைதடக்கோன கோரைெோக அபெரிக்கோ பெற்பகோள் கோட்டியுள்ைது.

5. இந்தியோ-சுரிநோம் கூட்டு ஆதையக்கூட்டம் அண்தெயில் நதடப

ற்ைது. சுரிநோம் அதெந்துள்ை இடம்

எது?
அ. ஆப்பிரிக்கர
ஆ. வட அமெரிக்கர
இ. ஐரேரப்பர
ஈ. மதன்னமெரிக்கர 
❖ சுரிநோம் (அதிகோரப்பூர்வெோக சுரிநோம் குடியரசு) என் து பைன்னபெரிக்கோவின் வடகிைக்கு கடற்கதரயில்
அதெந்துள்ை ஒரு சிறிய நோடோகும். இது முன்பு ‘டச்சு கயோனோ’ என்று அதைக்கப் ட்டது. 7ஆம் இந்தியோசுரிநோம் கூட்டு ஆதையக்கூட்டெோனது (JCM) அண்தெயில் பெய்நிகரோக நடந்ைது. இந்ை ஆதையக்
கூட்டத்திற்கு பவளியுைவு இதையதெச்சர் வி முரளீைரன் & சுரிநோமின் பவளியுைவு இதையதெச்சர்
ஆகிபயோர் இதைந்து ைதலதெைோங்கினர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ோக்குவரத்து நோள் (International Civil Aviation Day) அனுசரிக்கப் டும்

பைதி எது?
அ. டிசெ்பர் 07 
ஆ. டிசெ்பர் 08
இ. டிசெ்பர் 09
ஈ. டிசெ்பர் 10
❖ 1996ஆம் ஆண்டில், ஐநோ அதவயின் ப ோது அதவ, டிச.7’ஐ அதனத்துலக சிவில் வோன்ப ோக்குவரத்து
நோள் என அறிவித்ைது. அதனத்துலக உள்நோட்டு வோன் ப ோக்குவரத்து ெோநோட்டில் தகபயழுத்திட்டைன்
ஐம் ைோெோண்டு நிதைவுநோைோன 1994 டிச.7ஆம் பைதி முைல் ன்னோட்டு உள்நோட்டு வோன்ப ோக்குவரத்து
அதெப் ோல் இந்ை நோள் பகோண்டோடப் ட்டுவருகிைது. உலகின் சமூக ெற்றும் ப ோருைோைோர வைர்ச்சிக்கு
வோனூர்தியின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிப் பை இந்நோளின் பநோக்கெோகும்.

7.ஆயுைப்

தடகளின் பகோடி நோள் அனுசரிக்கப் டும் பைதி எது?

அ. டிசெ்பர் 07 
ஆ. டிசெ்பர் 08
இ. டிசெ்பர் 09
ஈ. டிசெ்பர் 10
❖ ஆயுைப் தடகளின், ‘பகோடி நோள்’ என் து இந்தியோவின் முப் தட வீரர்களின் அரும் ணிகதையும்,
தியோகத்தையும் ப ோற்றும் ஒரு நோைோகும். ஆண்டுபைோறும் டிசம் ர்.7 அன்று தடவீரர் பகோடி நோைோக
இந்திய அரசு கதடப்பிடித்துவருகிைது. இந்ைக்பகோடிநோள், 1949 டிசம் ர்.7 முைல் இந்தியோ முழுதெக்கும்
பகோண்டோடப் ட்டுவருகிைது.
❖ தியோக உைர்வுடன்

ணியில் ஈடு டும் முப் தட வீரர்களின் குடும் நலதனயும், முன்னோள்

தட

வீரர்களின் நலதனயும் கோப் ைற்கோன சமுைோயக்கடதெதய நிதைபவற்றும் வதகயில், பைசியக்பகோடி
விற் தனமூலம் திரட்டப் டும் நிதியோனது

தடவீரர்களின் குடும் த்தினரின் நலவோழ்வுக்கோகவும்,

உடலுறுப்புகதை இைந்ை தடவீரர்களின் ெறுவோழ்வுப் ணிகளுக்கோகவும் யன் டுத்ைப் டுகிைது.

8. ‘இபெஜின் பகோப்த

-2021’இன் இந்தியோ திப்பில், தெக்பரோசோப்டின் அறிவுசோர் ங்கோைர் எது?

அ. ரதசிய திறன் ரெெ்பரட்டுக் கழகெ் 
ஆ. NITI ஆரயரக்
இ. மெகவ்
ஈ. தூர்தர்ஷன்
❖ தெக்பரோசோப்ட் இந்தியோவும் பைசிய திைன் பெம் ோட்டுக் கைகமும், ‘தெக்பரோசோப்ட் இபெஜின் பகோப்த
2021’இன் இந்தியோ திப்பிற்கோக கூட்டிதைந்துள்ைன. ‘இபெஜின் பகோப்த ’ என் து ெோைவர்கள்
ெற்றும் பைோழில்நுட் ஆர்வலர்களுக்கோக தெக்பரோசோப்ட் நடத்தும் ஒரு புத்ைோக்க சவோல் நிகழ்வோகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ உலகின் நீடித்ைல் சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகோண் ைற்கு பசயற்தக நுண்ைறிவு ெற்றும் பிை பைோழில்நுட்
-ங்கதைப் யன் டுத்ை ெோைவர்களுக்கு ஒரு வோய்ப் ளிப் தை இது பநோக்கெோகக் பகோண்டுள்ைது.

9. 2020 டிசம்

ரில் நடந்ை ரிசர்வ் வங்கியின் ைக்பகோள்தகக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிைகு புதிய பரப்ப ோ

விகிைம் என்ன?
அ. 4.2 சதவீதெ்
ஆ. 4.0 சதவீதெ் 
இ. 3.8 சதவீதெ்
ஈ. 3.5 சதவீதெ்
❖ 2020 டிச.4 அன்று நதடப ற்ை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ைக் பகோள்தகக் குழு, வட்டி விகிைங்கதை
ெோற்ைோெல் தவத்திருக்க முடிவுபசய்ைது. பரப்ப ோ வீைத்தை 4% எனவும் ைதலகீழ் பரப்ப ோ வீைத்தை
3.35% எனவும் அக்குழு முடிவு பசய்துள்ைது. நிதியோண்டு 21’இல் பெய்யோன பெோத்ை உள்நோட்டு உற் த்தி
-7.5% ஆக இருக்கும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ைது. ைவீக்க விகிைம் அதிகெோக இருக்கும்
என்றும் அக்குழு எதிர் ோர்க்கிைது.

10.CLMV நோடுகள் என்பகவ கீழ்க்ைோணும் எந்ைப் பிரோந்திய அதெப்பிலும் உள்ைன?
அ. ASEAN 
ஆ. கரென்மவல்த்
இ. G20
ஈ. G7
❖ CLMV நோடுகள் என்பகவ கம்ப ோடியோ (C), லோபவோஸ் (L), மியோன்ெர் (M) ெற்றும் வியட்நோம் (V) ஆகிய
நோடுைளோகும். அதவ, பைன்கிைக்கோசிய நோடுைள் சங்கத்தின் (ASEAN) உறுப்பினர்கைோகவும் உள்ைன.
ஆைோவது இந்தியோ–CLMV வர்த்ைக ெோநோட்டின் பைோடக்க அெர்வின்ப ோது, இந்தியோ, CLMV நோடுகதை
ன்னோட்டு சூரிய ஆற்ைல் கூட்டணி ெற்றும் இந்தியோவின் பநகிழ்திைன் விநிபயோக சங்கிலி முயற்சியில்
இதைவைற்கு அதைப்பு விடுத்ைது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு ெற்றும் மீட்புப் ணிகள் துதையின் சோர்பில் உருவோக்கப் ட்டுள்ை, ‘தீ’ என்னும்
திைன்ப சி பசயலிதய ெக்களின் யன் ோட்டிற்கோக ெோண்புமிகு ைமிழ்நோடு முைலதெச்சர் க. ைனிசோமி
பைோடக்கிதவத்ைோர். ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு & மீட்புப் ணிகள் துதையின் பசதவகதை ப ோதுெக்கள்
எளிதில் ப ைவும், தீ, வி த்து, பவள்ைம், ஆழ்துதைக்கிைறு வி த்து, வனவுயிரி மீட்பு, பவதி ெற்றும் நச்சு
வளிக்கசிவு உள்ளிட்ட அவசர உைவிகளுக்கு இத்துதைதய ெக்கள் எளிதில் அணுகிடவும், நவீன
பைோழில்நுட்

உைவியுடன் நோட்டிபலபய முைன்முதையோக ைமிழ்நோடு தீயதைப்பு & மீட்புப் ணிகள்

துதையோல், ‘தீ’ எனும் திைன்ப சி பசயலி உருவோக்கப் ட்டுள்ைது.
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