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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த நாடு அதன் ‘தரவு ஒலிப்படுத்துதல் – Data Sonification’ திட்டத்தின்கீழ், அண்டத்தின் முக்கியமான 

நிகழ்வுகளின் ஒலியய பிரித்ததடுத்துள்ளது? 
அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள்  

ஆ. டென்மாா்க் 

இ. சுவீென் 

ஈ. டொ்மனி 

❖ பபச்சு அல்லாத தரயை ஒலியாக தமாழிதபயர்ப்பதற்காக, ‘Data Sonification’ என்றதைாரு திட்டத்யத 

NASA தெயல்படுத்தி ைருகிறது. அண்மையில், ெந்திரா X கதிர் யமயத்யதச் ொர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், 

அண்டத்தின் மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகயளப்பயன்படுத்தினர். பமலும், ஒளியின் அதிர்தைண்கயள 

தைவ்பைறு ஒலியின் சுருதிக்கு தமாழிதபயர்த்துள்ளனர். நண்டுவடிவ தநபுலா, புல்லட் கிளஸ்டர் மற்றும் 

சூப்பர் பநாைா ஆகிய மூன்றும் அம்முக்கிய நிகழ்வுகளாம். 

2.நானா அபடா டங்க்ைா அகுபபா-அபடா என்பவர் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக மீண்டும் 

பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. நமீபியா 

ஆ. டகன்யா 

இ. கரனர  

ஈ. துனிசியா 

❖ கானாவின் தற்பபாயதய அதிபராக இருக்கும் நானா அபடா டங்க்ைா அகுபபா-அபடா, இரண்டாைது 

முயறயாக அந்நாட்டின் அதிபராக பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். அைர், தனக்கு பபாட்டி பைட்பாளருக்கு 

நின்ற முன்னாள் அதிபர் ஜான் மகாமாவுக்கு (48%) எதிராக 51.2 ெதவீத ைாக்குகயளப் தபற்றார். 

3.எந்த நாகரிகத்தின் குடியிருப்புகளின் எச்ெங்களில் கால்நயட இயறச்சி கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 
அ. டமாகஞ்சதார ா நாகாிகம் 

ஆ. சிந்து சமடவளி நாகாிகம்  

இ. கீழடி நாகாிகம் 

ஈ. நநலாற்று நாகாிகம் 

❖ ெமீபத்தில், சிந்து ெமதைளி நாகரிகத்தின் குடியிருப்புகளின் எச்ெங்களில் பன்றி, எருயம, தெம்மறியாடு & 

ஆடு பபான்ற கால்நயடகளின் இயறச்சிகள் இருப்பயத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

இந்தியாவின் ைடக்கு மற்றும் பமற்கு பகுதியில் உள்ள இந்நாகரிகத்தின் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற 

குடியிருப்புகளில் காணப்பட்ட பீங்கான் பாத்திரங்களில் பமற்தகாள்ளப்பட்ட தகாழுப்புமீத பகுப்பாய்வில் 

இருந்து இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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4.பதசிய கவிஞர் ‘சுப்பிரமணிய பாரதி’ பிறந்த ஊர் எது? 
அ. எெ்ெயபு ம்  

ஆ. நரகலரபுரெ் 

இ. திருச்மசந்தூர் 

ஈ. கெலூா் 

❖ ‘மகாகவி’ சுப்பிரமணிய பாரதியார் அைர்கள் தூத்துக்குடியில் உள்ள எட்டயபுரம் என்ற ஊரில் பிறந்தார். 

அைர் ஒரு இந்திய விடுதயலப்பபாராளியும், இதழாளர் மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தின் முன்பனாடியும் 

ஆைார். அையர தகளரவிக்கும் ையகயில், ‘பன்னாட்டு பாரதி விழா’ைானது தென்யனயில் ைானவில் 

கலாொர யமயத்தால் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ அைரது 138ஆம் பிறந்தநாள் 2020 டிெ.11 அன்று அனுெரிக்கப்பட்டது. பிரதமர் நபரந்திர பமாடி பங்பகற்று 

எழுத்தாளர் சீனி விசுைநாதனுக்கு ‘பாரதி’ விருயத ைழங்கினார். 

5.ஒவ்பைார் ஆண்டும் உலகளாவிய சுகாதார காப்பீடு நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிசம்பா் 11 

ஆ. டிசம்பா் 12  

இ. டிசம்பா் 13 

ஈ. டிசம்பா் 14 

❖ ஒவ்பைார் ஆண்டும் டிெ.12 அன்று உலக நலைாழ்வு அயமப்பால் உலகளாவிய நலைாழ்வுக் காப்பீடு 

நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. எந்ததைாரு பண தநருக்கடியும் இல்லாமல் அயனத்து மக்களும் தரமான 

நலைாழ்வுச் பெயைகயளப் தபறுையத இந்நாள் உறுதிதெய்கிறது. உலகளாவிய நலைாழ்வுக்காப்பீயட 

ஐநா அயையால் நீடித்த ைளர்ச்சி இலக்குகளாக பெர்க்கப்பட்டுள்ளது. “Health for All: Protect Everyone” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

6.உலகின் முதலாைது தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான-IoT ையலயயமப்யப 

உருைாக்கியுள்ள இந்திய ததாயலத்ததாடர்பு நிறுைனம் எது? 
அ. ெிரயா 

ஆ. BSNL  

இ. ஏா்டெல் 

ஈ. V! 

❖ இந்தியாவில் தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான IoT தநட்தைார்க்யக அறிமுகப்படுத்தும் 

பநாக்பகாடு இந்திய அரசுக்கு தொந்தமான ததாயலத்ததாடர்பு நிறுைனமான BSNL எந்திர இயணப்பு 

தீர்வுகள் நிறுைனமான ஸ்யகபலாதடக் இந்தியாவுடன் இயணந்து தெயல்பட்டு ைருகிறது. இந்தத் தீர்வு 

BSNL’இன் தெயற்யகக்பகாயள நிலப்புற உட்கட்டயமப்புடன் இயணக்கும். 
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❖ இது உலகின் முதல் தெயற்யகக்பகாள் அடிப்பயடயிலான குறுகலான-IoT தநட்தைார்க் ஆகும். IoT 

இயணப்பு ஏற்கனபை இந்திய இரயில்பை மற்றும் மீன்பிடி கப்பல்களில் பொதயன தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.பதசிய தூய்யம கங்யக திட்டம் ஏற்பாடு தெய்துள்ள பதசிய அளவிலான உச்சிமாநாட்டின் தபயர் 

என்ன? 
அ. இந்தியா கங்நக உச்சிமாநாடு 

ஆ. இந்திய நீா்தாக்க உச்சிமாநாடு  

இ. கங்கா புத்துணா்ச்சி உச்சி மாநாடு 

ஈ. துூய்நமயான கங்நக உச்சிமாநாடு 

❖ ஐந்தாைது இந்திய நீர்தாக்க உச்சிமாநாடானது (India Water Impact Summit) அண்யமயில் ஆர்த் கங்கா 

-நதி பாதுகாப்பு ஒத்தியெக்கப்பட்ட ைளர்ச்சியய யமயமாகக்தகாண்டு ததாடங்கப்பட்டது. ஆறுகள் 

மற்றும் நீர்நியலகளின் விரிைான பகுப்பாய்வு மற்றும் முழுயமயான பமலாண்யம என்பது இந்த உச்சி 

மாநாட்டின் கருப்தபாருளாகும். இந்த உச்சிமாநாட்யட பதசிய தூய்யம கங்யக திட்டமும் கங்யக நதிப் 

படுயக பமலாண்யம மற்றும் ஆய்வுகள் யமயமும் (Cகங்கா) ஏற்பாடு தெய்துள்ளன. 

8.ABTO பன்னாட்டு மாநாட்யட ஏற்பாடு தெய்கிற மத்திய அயமச்ெகம் எது? 
அ. டவளிவிவகா  அநமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுலா அநமச்சகம்  

இ. கலாச்சா  அநமச்சகம் 

ஈ. உள்துநற அநமச்சகம் 

❖ ABTO (தபளத்த சுற்றுலா தெயற்பாட்டாளர்கள் ெங்கம்) பன்னாட்டு மாநாடு என்பது சுற்றுலா 

அயமச்ெகத்துடன் இயணந்து ABTO’ஆல் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்ட நிகழ்வு ஆகும். ABTO என்பது இந்தியா 

ைற்றும் தைளிநாட்டில் 1500’க்கும் பமற்பட்ட உறுப்பினர்கயளக்தகாண்ட ஓர் அயமப்பாகும். இது, பீகார் 

மாநிலத்தில் உள்ள பபாத்கயாவில் 2018 முதல் ABTO மாநாடு மற்றும் பன்னாட்டு தபளத்த பயண 

ெந்யத ஏற்பாடு தெய்து ைருகிறது. 

9.இந்தியாவின் எந்தப் பரப்புயரயய அண்யமயில் உலக நலைாழ்வு அயமப்பு (WHO) பாராட்டியது? 
அ . Fitness Ka Dose Aadha Ghanta Roz  

ஆ. Fit Hai to Hit Hai 

இ. Khelo India 

ஈ. Run India Run 

❖ இந்தியாவின், ‘பிட்னஸ் கா படாஸ், ஆதா காந்தா பராஸ்’ என்ற முயற்சியய உலக நலைாழ்வு அயமப்பு 

(WHO) ெமீபத்தில் பாராட்டியுள்ளது. உடற்பயிற்சிகயள பமம்படுத்துையத பநாக்கமாகக்தகாண்ட இந்தப் 

பரப்புயர, நாடு தழுவிய ‘கட்டுடல் இந்தியா’ இயக்கத்தின் ஒருபகுதியாக ததாடங்கப்பட்டது. 
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❖ ஒவ்தைாரு நாளும் குயறந்தது 30 நிமிட உடற்பயிற்சி நடைடிக்யககயள அயனத்து இந்தியர்களும் 

பின்பற்ற பைண்டும் என்று அது பகட்டுக்தகாள்கிறது. 

10.பன்னாட்டு மயலகள் நாள் தகாண்டாடப்படும் பததி எது? 
அ. டிசம்பா் 11  

ஆ. டிசம்பா் 12 

இ. டிசம்பா் 13 

ஈ. டிசம்பா் 14 

❖ மயலகயளப் பாதுகாப்பயதயும், மயலயகங்களில் ைாழும் மக்களின் ைாழ்க்யகத்தரத்யத பமம்படுத்து 

-ையதயும், மயலயின் சுற்றுச்சூழயல பாதுகாப்பயதயும் பநாக்கமாகக்தகாண்டு ஒவ்பைார் ஆண்டும் 

டிெம்பர்.11 அன்று பன்னாட்டு மயலகள் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. “Mountain biodiversity” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2020) ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய முரைனா புற்களின் புதிய இனங்கள் கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தில் காணப்படுகின்றன? 
அ. க ோவோ  

ஆ. அஸ்ஸோம் 

இ. கமற்கு வங் ம் 

ஈ. ம ோரோஷ்டிரோ 

❖ அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பத் துரறயின் தன்னாட்சி நிறுவனமான புனனவின் அகர்கர் ஆைாய்ச்சி 

நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு புதிய வரக முரைனா புல்ரலக் கண்டறிந்துள்ளது. ‘இஸ்னகமம்’ என்னும் 

புல் வரகயினத்ரதச் சார்ந்த இது, தவப்பமண்டல மற்றும் துரணதவப்பமண்டல பகுதிகளில் பைவலாக 

காணப்படுகிறது. இது தபாதுவாக ‘முரைனா புல்’ என்று அரைக்கப்படுகிறது. 

❖ னமற்குத்ததாடர்ச்சிமரலயில் னகாவாவில் இதன் புதிய இனதமான்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. னகாவா 

பல்கரலயின் தாவைவியல் னபைாசிரியர் M K ஜனார்த்தனம் அவர்களின் நிரனவாக, ’Ischaemum 

janarthanam’ என்று அப்புதிய புல்லினத்திற்கு தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

2.CEEW’இன் அண்ரமய ஆய்வின்படி, தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாக இருக்கும் 

இந்திய மாவட்டங்களின் சதவீதம் என்ன? 
அ. 55 

ஆ. 65 

இ. 75  

ஈ. 85 

❖ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூைல் மற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) தவளியிட்டுள்ள ஓர் ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் 75 

சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாவட்டங்கள் தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாக உள்ளன. 

63.8 னகாடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கும் அம்மாவட்டங்கள் சூறாவளி, தவள்ளம், வறட்சி, தவப்ப 

மற்றும் குளிர் அரலகள் னபான்ற தீவிை காலநிரல நிகழ்வுகளின் ஹாட்ஸ்பாட்களாகும். நாட்டின் தீவிை 

வானிரல நிகழ்வு ஹாட்ஸ்பாட்கள் வரைபடமாக்கப்படுவது இதுனவ முதல்முரறயாகும். 

3. HIMS - மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்ரப ததாடங்கியுள்ள அரமப்பு எது? 
அ. இந்திய இரயில்கவ  

ஆ. இந்திய வோன்படை 

இ. இந்திய ்  ைற்படை 

ஈ. AIIMS 

❖ இந்திய இையில்னவ, மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்பு னசாதரனத் திட்டத்ரத, ததற்கு 

மத்திய இையில்னவ மண்டலத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இையில்னவ ஊழியர்களின் நலனுக்காக, 
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மற்தறாரு தகவல் ததாழில்நுட்ப நடவடிக்ரகயாக, மருத்துவமரன னமலாண்ரம தகவல் அரமப்ரப 

இந்திய இையில்னவ ததாடங்கியுள்ளது. இந்தப் புதிய அரமப்பானது நலவாழ்வுச் னசரவகளின் தைத்ரத 

னமம்படுத்தும், மருத்துவ வசதிகரள தவளிப்பரடயாகப் பயன்படுத்த உதவும். 

4. “ஹீனைாஸ் ஆப் 2020” என்றவவான்றற தவளியிடும் அரமப்பு எது? 
அ. பில் & மமலிண்ைோ அற ் ை்ைடை 

ஆ. UNESCO 

இ. டைம்ஸ் இதழ்  

ஈ. NDTV 

❖ “2020’இன் ஹீனைாக்கள்” என்பரத ரடம்ஸ் இதழ் தவளியிடுகிறது. அது, “கடரமரயத் தாண்டியும் 

னசரவ தசய்னவாரை” தகளைவிக்கிறது. ஜார்ஜ் பிலாய்ட் தகால்லப்பட்டதற்கு எதிைாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் 

ஈடுபட்ட 70’க்கும் னமற்பட்டவர்களுக்கு தனது வாஷிங்டன் D C வீட்டின் கதவுகரளத் திறந்தறைக்காக 

இந்திய-அதமரிக்கைான இைாகுல் துனப இந்தப்பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளார். 

5. டிசம்பர்.9 அன்று, எந்தக் கருப்தபாருளின்கீழ் பன்னாட்டு ஊைல் எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது? 
அ. The Power of People’s pressure 

ஆ. Recover with Integrity  

இ. Fight Corruption 

ஈ. End of corruption 

❖ ஊைல் குறித்து தபாதுமக்களிரடனய விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துவதற்கும், எவ்வாறு அரத எதிர்த்துப் 

னபாைாடுவது என்பது குறித்தும் பைப்புவதற்காக, ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிச.9 அன்று பன்னாட்டு ஊைல் 

எதிர்ப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2003ஆம் ஆண்டில் தமக்ஸினகாவில் ரகதயழுத்திடப்பட்ட 

ஊைலுக்கு எதிைான ஐ.நா. தீர்மானத்தின் அங்கிகாைத்திற்காகவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

“Recover with Integrity” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும். 

6.அண்றையில் எந்தத் தததியில், ததசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு நாள் (National Energy Conservation Day) 

இந்தியாவில் வகாண்டாடப்பட்டது? 
அ. டிசம்போ் 11 

ஆ. டிசம்போ் 12 

இ. டிசம்போ் 13 

ஈ. டிசம்போ் 14  

❖ னதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு நாளானது ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

மத்திய எரிசக்தி அரமச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் எரிசக்தித்திறன் பணியகமானது (BEE) 1991ஆம் ஆண்டு 

முதல் ஒவ்னவார் ஆண்டும் இந்நாரளய தகாண்டாட்டங்களுக்கு தரலரமதாங்குகிறது. 
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❖ ஆற்றல் னசமிப்பு மற்றும் நீடித்த எரிசக்தி ஆதாைங்களுக்கு மாறனவண்டியதன் அவசியம் குறித்து BEE 

மக்களிரடனய விழிப்புணர்ரவ பைப்புகிறது. 

7. அண்ரமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “The Presidential Years” என்பது கீழ்க்காணும் எந்த இந்தியக் 

குடியைசுத்தரலவரின் நிரனவுக்குறிப்பு ஆகும்? 
அ. பிரதிபோ போை்டீல் 

ஆ. பிரணோப் மு ோ்ஜி  

இ. இரோம்நோத் க ோவிந்த் 

ஈ. APJ அப்துல்  லோம் 

❖ “The Presidential Years” என்பது இந்தியாவின் காலஞ்தசன்ற முன்னாள் குடியைசுத்தரலவர் பிைணாப் 

முகர்ஜி எழுதிய வைவிருக்கும் நூலாகும். இந்த நிரனவுக்குறிப்பு, வரும் 2021 ஜனவரியில் உலகளவில் 

தவளியிடப்படும் நிரனவுக்குறிப்புகளின் நான்காவது ததாகுதியாகும். 2017ஆம் ஆண்டில், “The Coalition 

Years — 1996-2012” என்ற சுயசரிரதயின் மூன்றாவது ததாகுதி தவளியானது. 

8.கடல் மட்டத்திலிருந்து 3000 மீட்டர் உயைத்தில் இைாயல் வங்கப்புலிரயக் கண்ட நாடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. கநபோைம்  

இ. பிகரசில் 

ஈ. மதன்னோப்பிோி ் ோ 

❖ அண்ரமயில் கடல்மட்டத்திலிருந்து 3165 மீ உயைத்தில் கம்பீைமான இைாயல் வங்கப்புலிரய (பாந்ததைா 

ரடக்ரிஸ்) னநபாளம் முதன்முதலில் கண்டறிந்துள்ளது. அரனத்து ஆசிய தபரிய பூரன வரககளிலும் 

மிகப்தபரியதான இதரன வனத்துரற தனது னகமைாமூலம் கண்டுபிடித்துள்ளது. கிைக்கு னநபாளத்தின் 

கஞ்சஞ்சங்கா நிலப்பைப்புக்கு அந்நாடு சிறப்பு கவனம் தசலுத்த உள்ளது. இது இந்தியாவின் சிங்காலியா 

னதசிய பூங்கா மற்றும் டூவர்ஸ் தவள்ளப்தபருக்குச் சமதவளிகளுக்கு இரணப்ரப வைங்குகிறது. 

9. நீடித்த மரல னமம்பாட்டுக்கான உச்சிமாநாட்ரட ஏற்பாடு தசய்துள்ள அரமப்பு எது? 
அ. பன்னோை்டு மடல நிறுவனம் 

ஆ. இந்திய மடல முன்மனடுப்பு  

இ. WHO 

ஈ. UNESCO 

❖ இந்திய மரலகள் முன்தனடுப்பானது னடைாடூனில் 9ஆவது நீடித்த மரலகள் னமம்பாட்டுக்கான உச்சி 

மாநாட்ரட நடத்தியது. COVID-19 ததாற்றுனநாரயக் கருத்தில்தகாண்டு இவ்வுச்சிமாநாடு தமய்நிகைாக 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. நான்கு நாள் நரடதபற்ற இவ்வுச்சிமாநாடு இடம்தபயர்வு, நீர் பாதுகாப்பு, காலநிரல 

தநகிழ்திறன்னபான்ற தரலப்புகளில் கவனம் தசலுத்தியது. 
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10.இந்தியாவின் முதல் mRNA தடுப்பூசிரய உருவாக்கியுள்ள மருந்து நிறுவனம் எது? 
அ. மஜகனோவோ நிறுவனம்  

ஆ. சீரம் நிறுவனம் 

இ. சிப்லோ நிறுவனம் 

ஈ. ரோன்போ ்ஸி 

❖ இந்தியாவில் முதன்முரறயாக தயாரிக்கப்பட்ட mRNA தடுப்பூசிரய மனிதர்களிடம் முதல் & இைண்டாம் 

கட்ட பரினசாதரனகள் னமற்தகாள்ள இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அரமப்பு ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

புனனவில் உள்ள தஜனனாவா நிறுவனம் HGCO19 என்ற mRNA தடுப்பூசிரய தயாரித்துள்ளது. உயிரி 

ததாழில்நுட்பத்துரறயின் ஆதவில் இந்தத்தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தபருந்ததாற்று பிைச்சரனக்கு 

தீர்வுகாண mRNA அடிப்பரடயிலான தடுப்பூசிகள், அறிவியல்பூர்வமாக சிறந்தனதர்வாக கருதப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. EXIM வங்கியானது எந்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக $448 மில்லியன் அமைரிக்க டாலர் 

மதிப்பிலான கடமை வழங்கவுள்ளது? 
அ. சீனா 

ஆ. மியான்மா் 

இ. உஸ்பெகிஸ்தான்  

ஈ. கஜகஸ்தான் 

❖ ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியாைது (EXIM வங்கி) அண்மையில் உஸ்மெகிஸ்தான் நாட்டின் ெல்வவறு 

உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக $448 மில்லியன் அமைரிக்க டாலர் ைதிப்பிலாை கடன் தவமைமய 

நீட்டித்துள்ளது. இந்திய அரசின் சார்ொக நீட்டிக்கப்ெட்ட இந்தக் கடன் தவமை, நாட்டின் வொக்குவரத்து, 

நீர் ைற்றும் மதாழில்நுட்ெ துமறகளில் ெல்வவறு திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். EXIM வங்கி இதுவமர 

266 கடன் தவமைகமள ெல்வவறு நாடுகளுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

2.ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பு தூதர்களுக்காக திமரப்ெடத் மதாடர்கமளத் மதாடங்குவதற்காை 

இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் மெயர் என்ை? 
அ. CinemaSCOpe  

ஆ. IndiaSCOpe 

இ. KaleidoSCOpe 

ஈ. SCOre 

❖ மெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அண்மையில் ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமைப்புக்காக (SCO) 

“CinemaSCOpe” என்ற திமரப்ெடத்மதாடமர (Movie Series) அறிமுகப்ெடுத்தியது. இந்த நிகழ்ச்சியின்கீழ், 

ருஷிய மைாழியில் மைாழிைாற்றம் மசய்யப்ெட்ட 24 இந்திய திமரப்ெடங்கள் ைாதாந்திர அடிப்ெமடயில் 

திமரயிடப்ெடும். 2023’இல் நமடமெறும் SCO ‘நாடுகளின் தமலவர்களின் கவுன்சில்’ கூட்டத்திற்கு 

இந்தியா தமலமைதாங்கும் நாள் வமர இந்தத் திமரயிடல் மதாடரும். 

3. ‘அங்காரா A5’ என்ற மெயரில் மெவி லிப்ட் ஸ்வெஸ் இராக்மகட்மட வசாதமை மசய்த நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. UAE 

❖ இரஷ்யா தைது ‘அங்காரா A5’ என்ற ஹெவி லிப்ட் ஸ்பேஸ் ஏவுகணைணய இரண்டாவது முமறயாக 

மவற்றிகரைாக வசாதமை மசய்துள்ளது. இதற்கு முன்பு கடந்த 2014’இல் அது வசாதமை மசய்யப்ெட்டது. 

அந்நாட்டின் விண்மவளி நிறுவைைாை வராசுவகாசுவைாசின் கூற்றுப்ெடி, இந்த அங்காரா ஏவுகமைகள் 
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நச்சுவாய்ந்த எரிமொருள்கமளப் ெயன்ெடுத்துவதில்மல. இதைால் ஏவுதள வளாகத்மத ஒட்டியுள்ள 

ெகுதிகளிலும், ஏவுகமை மசல்லும் ைண்டலங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு உறுதி மசய்யப்ெடுகிறது. 

4. FAO’இன் கூற்றுப்ெடி, 2021’ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் 5 மில்லியனுக்கும் அதிகைாை 

ைக்கள் ெசிக்கு ஆளாக வநரிடும்? 
அ. ஓமான் 

ஆ. கென்யா 

இ. ச ாமாலியா 

ஈ. ஏமன்  

❖ ஐநா அமவயின் உைவு ைற்றும் வவளாண்மை அமைப்ொைது (FAO) 2021ஆம் ஆண்டில் ஏைனில் 5 

மில்லியனுக்கும் அதிகைாை ைக்கள் ெட்டினிமய வநாக்கிச் மசல்வார்கள் எைக் கூறியுள்ளது. வைலும், 

அந்நாட்டில் உள்ள 50,000’க்கும் வைற்ெட்ட ைக்கள் அடுத்த ஆண்டுக்குள் ெஞ்ச நிமலக்குச்மசல்வார்கள் 

எைவும் FAO ைதிப்பிட்டுள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு முதல் உள்நாட்டுப் வொரில் ஏைன் ஈடுெட்டுள்ளது. 

இதன் காரைைாக அதன் இயல்பு வாழ்க்மக கடுமையாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

5.ஐநா அமவயாைது 2021ஆம் ஆண்மட கீழ்க்காணும் எதுவாக அறிவித்துள்ளது? 
அ. ென்னாட்டு ெடடெ்ெுெ் பொருளாதாரத்திற்கான ஆண்டு  

ஆ. ென்னாட்டு பகாள்டளர ாய் ஆராய்ச்சிக்கான ஆண்டு 

இ. ென்னாட்டு அடமதிக்கான ஆண்டு 

ஈ. ென்னாட்டு தடுெ்பூசிக்கான ஆண்டு 

❖ 2021ஆம் ஆண்டாைது ஐநா அமவயால் நீடித்த வளர்ச்சிக்காை ஆக்கபூர்வைாை மொருளாதாரத்தின் 

ென்ைாட்டு ஆண்டாக (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இம்ைாதம் நமடமெற்ற ஐநா மொதுச்சமெக் கூட்டத்தில் இது முடிவுமசய்யப்ெட்டது. 

இந்வதாவைசியாவால் மதாகுக்கப்ெட்ட இந்தத்திட்டத்மத சீைா, இந்தியா, ஆஸ்திவரலியா, பிலிப்மென்ஸ் 

ைற்றும் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் குழு ஐ. நாவிடம் வழங்கிை. 

6.கீழ்க்காணும் எந்த அமைப்பு, “ஆெவரஷன் ஆலிவா” என்றமவான்மறத் மதாடங்கியுள்ளது? 
அ. ரதசிய உயிாிெல்வடகடம ஆடணயம் 

ஆ. இ ்தியக் கடரலாரக் காவல்ெடட  

இ. WWF இந்தியா 

ஈ. இ ்திய வான் ெடட 

❖ இந்தியக் கடவலாரக் காவல்ெமடயாைது அண்மையில் “ஆெவரஷன் ஆலிவா” என்ற மெயரில் ஒரு 

நடவடிக்மகமய மதாடங்கியது. இந்த நடவடிக்மக, ஒடிசா கடற்கமரயின் ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகமள 

ொதுகாப்ெமத வநாக்கைாகக்மகாண்டுள்ளது. மீன்பிடிக் கப்ெல்கள் நுமழவமதத் தடுக்கும் வநாக்கில், 
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கடவலாரக்காவல்ெமட, ஆலிவ் ரிட்லிகள் கூடு கட்டும் இடங்களுக்கு அருவக 2 கப்ெல்கமள ஏவியுள்ளது. 

இதன் ஒருெகுதியாக கடவலார காவல்ெமடயின் வானூர்திகளும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளை. 

7.அண்மையில் மவளியாை, ‘தி மஷளரியா அன்ெவுண்ட்’ என்ற நூல், எந்தச் சம்ெவம் ெற்றியது? 
அ. 2001 இ ்திய  ாடாளுமன்ற தாக்குதல்  

ஆ. 2005 தில்லி குண்டு கெடிப்பு 

இ. 2008 மும்பபத் தாெ்குதல் 

ஈ. 2016 பதன்சொட் தாெ்குதல் 

❖ ைக்களமவ சொநாயகர் ஓம் பிர்லா, இந்திய நாடாளுைன்ற தாக்குதலின் 19ஆவது ஆண்டு நிமறமவ 

முன்னிட்டு நூமலான்மற மவளியிட்டார். 2001ஆம் ஆண்டு நடந்த இச்சம்ெவம் குறித்து, ‘The Shaurya 

Unbound’ (ஆங்கிலப்ெதிப்பு) ைற்றும் ‘Samundar Samawe Boond Mein’ (ஹிந்திப்ெதிப்பு) என்ற நூல் 

மவளியிடப்ெட்டது. இந்தச் சம்ெவத்தின்வொது ஐந்து ெயங்கரவாதிகள் உட்ெட 14 வெர் உயிரிழந்தைர். 

8.இந்தியாவின் குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் முதன்மை விருந்திைராக கலந்துமகாள்ளவுள்ள நாட்டின் 

பிரதைர் யார்? 
அ. யுடனபடட் ஸ்ரடட்ஸ் 

ஆ. ஆஸ்திரரலியா 

இ. யுடனபடட் கிங்டம்   

ஈ.  ியூசிலா ்து 

❖ புதுதில்லியில் 2021 ஜை.26 அன்று நணைஹேறவுள்ள இந்தியாவின் குடியரசு நாள் மகாண்டாட்டங்களில் 

பிரதைர் வைாடியின் பிரதை விருந்திைராக பிரிட்டன் பிரதைர் வொரிஸ் ஜான்சன் கலந்துமகாள்ளவுள்ளார். 

இதன்மூலம், 1993’இல் ஜான் வைஜருக்குப் பிறகு மகாண்டாட்டங்களில் கலந்து மகாண்ட இரண்டாவது 

இங்கிலாந்து பிரதைராைார் வொரிஸ் ஜான்சன். வைலும், இந்தியப் பிரதைர் நவரந்திர வைாடிமய, அடுத்த 

ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடத்தப்ெடும் G7 உச்சிைாநாட்டில் ெங்வகற்குைாறும் வொரிஸ் ஜான்சன் அமழப்பு 

விடுத்துள்ளார். 

9.தைது அரசியலமைப்பில் காலநிமல இலக்குகமளச் வசர்க்க வாக்மகடுப்பு அறிவித்துள்ள நாடு எது? 
அ . ெிரான்ஸ்  

ஆ. யுடனபடட் கிங்டம் 

இ.  ியூசிலா ்து 

ஈ. பஜா்மனி 

❖ பிமரஞ்சு அதிெர் இம்ைானுவவல் ைக்வரான் காலநிமல ைாற்றத்திற்கு எதிராை முயற்சிகமளயும் சுற்றுச் 

சூழமலப் ொதுகாக்க வவண்டியதன் அவசியத்மதயும் பிமரஞ்சு அரசியலமைப்பில் இமைப்ெதற்காை 

வாக்மகடுப்பு ஒன்மற அறிவித்துள்ளார். முன்ைதாக, இம்ைானுவவல் ைக்வரான் உள்ளிட்ட ஐவராப்பிய 
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ஒன்றிய தமலவர்கள், 2030’க்குள் 1990 ைட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்வொது குமறந்தது 55 சதவீதத்மத 

அமடய ஒப்புக்மகாண்டைர். 

10.அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மெற்ற, இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் விளம்ெர 

நடவடிக்மககளின் மெயர் என்ை? 
அ. விக்யான் யாத்ரா  

ஆ. விக்யான் ொிக்ஷித் 

இ. விக்யான் சம்ரமளன் 

ஈ. விக்யான் விழா 

❖ இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் விளம்ெர நடவடிக்மககளின் மெயர் ‘விக்யான் யாத்திமர’ 

ஆகும். ைக்களிமடவய அறிவியல் கலாச்சாரத்மத வைம்ெடுத்துவதற்காக, இந்த விழாவின் ஒருெகுதியாக 

நடைாடும் அறிவியல் கண்காட்சி வாகைங்கள் ெல நகரங்களில் உலாவரும். COVID-19 மதாற்றால், 

இந்திய ென்ைாட்டு அறிவியல் விழாவின் ஆறாவது ெதிப்ொைது டிசம்ெர் 22 முதல் 25 வமர மைய்நிகர் 

முமறயில் நடத்தப்ெடவுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ தமிழ்நாட்டில் ‘அம்ைா மினி கிளினிக்’ திட்டத்மத ைாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்ொடி க. ெழனிசாமி 

மதாடங்கிமவத்தார். காய்ச்சல், சளி வொன்ற ெல்வவறு வநாய்களுக்கு சிகிச்மசயளிக்கும் வமகயில் 

இந்தத் திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டுள்ளது. மசன்மை இராயபுரம் வஷக் வைஸ்திரி மதருவில், முதலாவது 

‘மினி கிளினிக்’மக அவர் மதாடங்கிமவத்தார். 

❖ திருவண்ைாைமல ைாவட்டம் தண்டராம்ெட்டு வட்டம் கீழ்ராவந்தவாடி கிராைத்தில் உள்ள சிற்ெக்குளம் 

(அம்ைாகுளம்); அரியலூர் ைாவட்டம் உமடயார்ொமளயம் வட்டத்தின் அழகர்ைமல கிராைத்தில் உள்ள 

யாமைச்சிற்ெம் ஆகிய இரண்டு புராதைச்சின்ைங்களும் ொதுகாக்கப்ெட்ட புராதைச்சின்ைங்களாக 

தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளை. தமிழ்நாட்டில் 92 ொதுகாக்கப்ெட்ட புராதைச்சின்ைங்கள் 

மதால்லியல்துமறயால் ொதுகாக்கப்ெட்டு வருகிறது. 

❖ வாடமகயுந்து வசமவ நிறுவைைாை ஓலா, எமடர்வகா என்னும் நிறுவைத்துடன் இமைந்து உலகின் 

மிகப்மெரிய மின்-ஸ்கூட்டர் தயாரிப்பு மதாழிற்சாமலமய ஓசூரில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்ெடி, 

கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் ஓசூரில், `2354 வகாடி ைதிப்பில் புதிய மதாழிற்சாமலமய அமைப்ெதற்காை 

ஒப்ெந்தம், ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் க ெழனிசாமி முன்னிமலயில் மகமயழுத்தாைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ொன் இசிட்ர ா இயக்கத்துடன் ச ாடர்புடடய நாடு எது? 
அ. இத்தாலி 

ஆ. கியூபா  

இ. ஜொ்மனி 

ஈ. பிரான்ஸ் 

❖ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், கடைஞர்கள், ஊடகவியைாளர்கள் மற்றும் ஆர்வைர்கள் கியூொவின் ொன் 

இசிட்ர ா பி ாந்தியத்தில் கூடி, கைாச்ொ  செயற்ொடுகடள  ணிக்டக செய்வது குறித்  அந்  நாட்டின் 

விதிகளுக்கு எதிர்ப்புத் ச ரிவித் னர். எனரவ, இது சமாவிமியான்ரடா ொன் ஐசிட்ர ா அல்ைது ொன் 

இசிட்ர ா இயக்கம் (MSI) என்று அறியப்ெட்டது. 

❖ இந்  ஆண்டு நவம்ெரில் MSI உறுப்பினர் ஒருவர் டகது செய்யப்ெட்டமத அடுத்து, அ ன் உறுப்பினர்கள் 

உண்ணாவி  ம் ரமற்சகாண்டனர். பின்னர் அவர்கள் டகதுசெய்யப்ெட்டனர். கியூொ அ ொங்கம் 

அந் ப் ரொ ாட்டக்கா ர்கடள ஏகாதிெத்தியத்தின் முகவர்கள் என அடைக்கிறது. 

2.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற, ொயிண்ட் காலிமர் ெறடவகள் மற்றும் வனவுயிரிகள் ெ ணாையம் 

அடமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ஒடிசா 

❖  மிழ்நாட்டின் கீடைக்கடற்கட யில் அடமந்துள்ள ரகாடியக்கட  (காலிமர் முடன) ெறடவகள் மற்றும் 

வனவுயிரிகள் ெ ணாையத்திற்கு ெட்டடத் டை வாத்துகள் அண்டமயில் வைடெவந் ன. இந் ப் 

ெறடவகள் தீவி  வானிடையிலும் அதீ  உய த்திலும் ெறக்கும் திறன் செற்றடவயாகும். அடவ திசெத், 

மத்திய சீனா மற்றும் மங்ரகாலியாவிலிருந்து ஆயி க்கணக்கான டமல்கள் ெறந்து இங்கு வந்திருக்கக் 

கூடும். அடவ சொதுவாக குளிர்காைத்தில் இந்தியாவுக்கு இடம்செயர்கின்றன. 

3.ஏடை ைக்களுக்கு அடிப்ெடட மருத்துவ சிகிச்டெடய வைங்குவ ற்காக 2000 மினி கிளினிக்குகள் 

அடமக்கும் திட்டத்ட  ச ாடங்கியுள்ள அ சு எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. ஒடிசா 
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❖ மாண்புமிகு  மிழ்நாடு மு ைடமச்ெர் எடப்ொடி க ெைனிொமி ெமீெத்தில் மாநிைம் முழுவதும் 2,000 மினி 

கிளினிக்குகள் அடமக்கும் திட்டத்ட  ச ாடங்கிடவத் ார். மடறந்  முன்னாள் மு ைடமச்ெர் செ 

செயைலி ாவின் நிடனவில் அடவ ‘அம்மா மினி கிளினிக்குகள்’ என அடைக்கப்ெடும். கிளினிக்குகள், 

ஏடை மற்றும் நலிவடடந்ர ாருக்கு அத்தியாவசிய சுகா ா  ரெடவகடள வைங்குவட  ரநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளன. இங்கு சிறு சிறு வியாதிகளுக்கு சிகிச்டெயளிக்கப்ெடும். இந்  நடவடிக்டகயின்மூைம் 

அ சு மருத்துவமடனகளின் சுடம ஓ ளவுக்குக் குடறயும். 

4.சகார ானா டவ ஸால் ொதிக்கப்ெட்ட மு ல் வனவுயிரியான உட்டா மிங்க் ொர்ந்  நாடு எது? 
அ. ெப்பான் 

ஆ. சீனா 

இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்  

ஈ. ஆஸ்திகரலியா 

❖ அசமரிக்காவின் ரவளாண்துடற ெமீெத்தில் ‘உட்டா மிங்க்’ என்னும் ஒரு வனவுயிரில் சகார ானா 

டவ ஸின் மு ல் ொதிப்டெ உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளது. முன்ன ாக, டவ ஸால் ொதிக்கப்ெட்ட வீட்டு 

மிங்குகடள சகால்ை சடன்மார்க் முடிவுசெய் து. உயிரியல் பூங்காக்களில் உள்ள புலிகள் மற்றும் வீட்டு 

பூடனகள் மற்றும் நாய்களிலும் COVID-19 டவ ஸ் ததொற்று காணப்ெட்டது. ஆனால் இது, COVID-19 

ச ாற்றுரநாயால் ொதிக்கப்ெட்ட மு ல் வனத்ட  இருப்பிடமாகக்சகாண்ட விைங்கு ஆகும். 

5. வங்காள விரிகுடா முழுவதும் கீழ்க்கொணும் எந்  வடக அடை நகர்ந்து  மிழ்நாடு மற்றும் ரக ளாடவ 

குறிடவத்து மடைசொழிகிறது? 
அ. கமற்குத்திசச அசலகள் 

ஆ. கீழ்த்திசச அசைகள்  

இ. ராஸ்பி அசைகள் 

ஈ. ஜெட் காற்கறாசட 

❖ இந்திய வானிடை ஆய்வு டமயத்தின் ெமீெத்திய அறிவிப்பின்ெடி, ெ வைான மடை அல்ைது இடியுடன் 

கூடிய மடை அல்ைது இடியுடன் கூடிய மடையானது  மிழ்நாடு, ரக ளா மற்றும் ச ற்கு தீெகற்ெத்தில் 

உள்ள ெகுதிகளில் மீண்டும் சொழியவுள்ளது. வங்காள விரிகுடா முழுவதும் சவகுரவகமாக நகரும் 

கீழ்த்திடெ அடைகள் சொதுவாக ச ற்கு தீெகற்ெ ெகுதிடய குறிடவக்கின்றன. சவப்ெமண்டை அடை 

அல்ைது சவப்ெமண்டை கீழ்த்திடெ அடை என்றும் அடைக்கப்ெடுகின்ற இது, ஒப்பீட்டளவில் குடறந்  

காற்றழுத் த்தின் ஒருெகுதியாகும். இது, சவப்ெமண்டைத்தின் குறுக்ரக கிைக்கிலிருந்து ரமற்கு ரநாக்கி 

நகர்ந்து ரமகமூட்டம் மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமடைடய ஏற்ெடுத்துகிறது. 

6. எஃகு துடறயில், நடப்ொண்டிற்கான (2020)  ங்கமயில் சுற்றுச்சூைல் ரமைாண்டம விருது செற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ . SAIL    ஆ. RINL  

இ. NMDC   ஈ. TATA Steel 
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❖ SAIL எனப்ெடும் இந்தியா எஃகு ஆடணயம், நடப்ொண்டுக்கான (2020)  ங்கமயில் சுற்றுச்சூைல் 

ரமைாண்டம விருட  இயக்குநர்கள் வாரியத்திடமிருந்து செற்றுள்ளது. இந்  விருட  ச ாடர்ந்து 

இ ண்டாவது ஆண்டாக SAIL நிறுவனம் சவன்றுள்ளது. SAIL என்ெது புது தில்லிடய தமைமையொகக் 

சகாண்ட இந்திய அ சுக்கு சொந் மான எஃகு  யாரிக்கும் நிறுவனமாகும். சுற்றுச்சூைடைப் ொதுகாக்க 

அந்நிறுவனம் ரமற்சகாண்ட ெல்ரவறு நடவடிக்டககள் இவ்விருதின்மூைம் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

7.கீழ்க்காணும் எம்மாநிைத்தில் அடமயவுள்ள நாட்டின் மிகப்செரிய புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் பூங்காவுக்கு 

பி  மர் நர ந்தி  ரமாடி அண்டமயில் அடிக்கல் நாட்டினார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. இராெஸ்தான் 

இ. குெராத்  

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ பி  மர் நர ந்தி  ரமாடி குெ ாத்திற்கு விெயம் செய்து ெல்ரவறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் 

நாட்டினார். கட்ச் மாவட்டத்தில் அடமயவுள்ள புதுப்பிக்கத் க்க எரிெக்தி பூங்காவானது கட்டி முடிக்கப்ெட் 

-டவுடன் நாட்டின் மிகப்செரிய புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் உற்ெத்தி பூங்காவாக இருக்கும். ஒரு 

முழுடமயான  ானியங்கி ொல் ெ ப்ெடுத்து ல் மற்றும் சொதி ஆடை மற்றும் கச்சின் மாண்ட்வியில் ஒரு 

கடல்நீட க் குடிநீ ாக்கும் ஆடைக்கும் அவர் அப்ரொது அடிக்கல் நாட்டினார். 

8. சூ த்தில் ெமீெத்தில் ெணியமர்த் ப்ெட்ட C-454 என்பது எந்  வடகயான இ ாணுவ வாகனமாகும்? 
அ. இசடமறிப்புப் படகு  

ஆ. கடற்புற ஆளில்லா வானூா்தி 

இ. கசரகயார கராந்துக் கப்பல் 

ஈ. ஜமத்துூா்தி 

❖ குெ ாத் ைொநிைத்தின் சூ த்தில் உள்ள ஹசி ா துடறமுகத்தில், இந்திய கடரைா  காவல்ெடடயின் C-

454 என்ற உள்நாட்டில் கட்டப்ெட்ட இடடமறிப்புப்ெடகு ெணியமர்த் ப்ெட்டது. இந்  இடடமறிப்புப்ெடகு 

ஹசி ாவில் உள்ள L&T கப்ெல்கட்டும் நிறுவனத் ால் கட்டப்ெட்ட ாகும். ஆைமற்ற நீரில் அதிரவகத்தில் 

இயங்கக்கூடிய ாகும் இந் ப்ெடகு. இந் ப் ெடகில் அதிநவீன வழிசெலுத்து ல் மற்றும்  கவல் ச ாடர்பு 

ொ னங்கள் சொருத் ப்ெட்டுள்ளன. 

9.இந்தியா ரொஸ்ட் ரெசமன்ட்ஸ் வங்கி ச ாடங்கியுள்ள புதிய கட்டணஞ்செலுத்  ெயன்ெடும் செயலியின் 

செயர் என்ன? 
அ. Post Pay 

ஆ. Dak Pay  

இ. IPPB Pay 

ஈ. Dak Digital 
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❖ அஞ்ெல் துடற மற்றும் இந்திய அஞ்ெல் துடற வங்கி, டிஜிட்டல் முடறயில் ெணம் செலுத்  ‘டாக் ரெ’ 

என்ற புதிய செயலிடய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. நாடு முழுவதும் டிஜிட்டல் ெணப்ெரிமாற்ற ரெடவடய 

அளிக்கும் முயற்சியின் ஒருெகுதியாக, இந்  ‘டாக் ரெ’ செயலி ச ாடங்கப்ெட்டுள்ளது. ‘டாக் ரெ’ செயலி 

டிஜிட்டல் முடறயில் ெணம் செலுத்தும் ரெடவடய மட்டும் வைங்கவில்டை, நாடு முழுவதுமுள்ள  ொல் 

துடற சநட்சவார்க் மூைம் இந்திய அஞ்ெல் வங்கியின் டிஜிட்டல் வங்கி ரெடவகடளயும் வைங்குகிறது. 

10.நிதி நிடைத் ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக்கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு  டைடம ாங்கியவர் யார்? 
அ. பிரதமா் 

ஆ. நிதியசமச்சா்  

இ. ாிசா்வ் வங்கியின் ஆளுநா் 

ஈ. NITI ஆகயாக் தசலசமச் மசயை் அதிகாாி 

❖ மத்திய நிதி மற்றும் செருநிறுவன விவகா ங்களுக்கான அடமச்ெர் நிர்மைா சீ ா ாமன் நிதி நிடைத் 

 ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக் கவுன்சிலின் 22ஆவது கூட்டத்திற்கு  டைடம ாங்கினார். நாட்டின் 

 ற்ரொட ய உைகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு சொருளா ா  நிடைடம மற்றும் நிதி நிடைத் ன்டம 

குறித்து ஆய்வுசெய் ார். 

❖ மத்திய நிதியடமச்ெர், 2010ஆம் ஆண்டில் அடமக்கப்ெட்ட ஒரு  ன்னாட்சி ஒழுங்குமுடற அடமப்ொன 

நிதிநிடைத் ன்டம மற்றும் ரமம்ொட்டுக்கவுன்சிலின்  டைவ ாக உள்ளார். இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் 

ஆளுநர், நிதி செயைாளர்,  டைடம சொருளா ா  ஆரைாெகர், SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI ஆகியவற்மை 

தவிர ர டவயான ரவறு நெர்கடள நிதியடமச்ெர் இக்கவுன்சிலில் ரெர்க்கைாம். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, T-பெெர் திட்டத்துடன் ச ொடர்புபடய மொநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ததலுங்கானா  

இ. திாிபுரா 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

❖ T-பெெர், ச லுங்கொனொ பெெர் வபலயபமப்புத் திட்டம் என்ெது மொநில அளவிலொன திட்டமொகும்; அது, 

ஒளியிபை வபலயபமப்பெ நிறுவுவப யும், ச லுங்கொனொவில் அதிவவக பிரொட்வெண்ட் வெபவபய 

வைங்குவப யும் வ ொக்கமொகக்சகொண்டுள்ளது. அண்பமயில், ச லுங்கொனொ மொநில அரசு, T-பெெர் 

திட்டத்ப , ‘முக்கிய செொது வ ொக்கமுமைய திட்டம்’ என்று அறிவித் து. இ ன்செொருள், இந் த்திட்டத்ப  

செயல்ெடுத்  மொநிலத்தின் ெல்வவறு துபறகளிடமிருந்து அனுமதிசெறவவண்டியதில்பல. 

2.மின்ெொரத் துபறயில்  கவல்கள் ெரிமொற்றத்திற்கொக இந்தியொவிற்கும் எந்   ொட்டிற்கும் இபடயிலொன 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் த்திற்கு மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்பு ல் அளித் து? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. அதமாிக்கா  

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ. தொ்மனி 

❖ இந்தியொவும், அசமரிக்கொவும் (USA) மின்ெொரத்துபறயில் இரு ரப்பு  லன்குறித்   கவல்கபள ெரிமொறிக் 

சகொள்வ ற்கொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் த்திற்கு மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இ ன் 

மூலம், இந்தியொவின் மத்திய மின்ெொர ஒழுங்குமுபற ஆபணயமும், அசமரிக்கொவின் எரிெக்தி ஒழுங்கு 

முபற ஆபணயமும்  கவல்கபளப் ெகிர்ந்துசகொள்வ ற்கொன ஒப்ெந் த்தில் பகசயழுத்திடுவொர்கள்.  

❖ சமொத்  விபல மின்ெொர ெந்ப பய ஊக்குவிப்ெ ற்கொகவும், மின்ெொர ச ொகுப்பின்  ம்ெகத் ன்பமபய 

அதிகரிப்ெ ற்கொகவுமொன ஒழுங்குமுபற மற்றும் சகொள்பகக் கட்டபமப்பெ வமம்ெடுத்துவ ற்கு, இந் ப் 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் ம் வழிவகுக்கும். 

3. கருப்பு சமல்வலொட்டு ஆபமகளின் IUCN நிபல என்ன? 
அ. மிகவும் அருகிவிட்ட இனம் 

ஆ. காடுகளில் முற்றழிவுற்ற இனம்  

இ. தீவாய்ப்பு கவலல குலறந்த இனம் 

ஈ. அழிவாய்ப்பு நிலலயிலுள்ள இனம் 

❖ அஸ்ஸொம் மொநிலத்தில் உள்ள ஒரு வகொவிலில் வளர்க்கப்ெட்ட 22 கருப்பு சமல்லவலொட்டு ஆபமகளின் 

குஞ்சுகள் அண்பமயில் கொசிரங்கொ வ சிய பூங்கொ மற்றும் புலிகள் கொப்ெகத்தின் அருவக ஈரநிலங்களில் 
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விடப்ெட்டன. இயற்பக ெொதுகொப்புக்கொன ென்னொட்டு ஒன்றியத்தின் (IUCN) கூற்றுப்ெடி, இந்  ஆபமகள் 

‘கொடுகளில் முற்றழிந்  இனம்’ எனக்கரு ப்ெடுகின்றன. அவற்றில் மிகக்குபறந்  எண்ணிக்பகயொனது 

சில வகொவில் குளங்களில் (செரும்ெொலும் அஸ்ஸொமில்) உள்ளன. 

4. ொட்டின் கரும்பு விவெொயிகளுக்கு எவ்வளவு நிதியு வி வைங்க ஒப்பு ல் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. ரூ.1000 க ோடி 

ஆ. ரூ.2000 க ோடி 

இ. ரூ.3000 தகாடி 

ஈ. ரூ.3500 தகாடி  

❖ கரும்பு விவெொயிகளுக்கு `3500 வகொடி நிதியு வி வைங்க செொருளொ ொர விவகொரங்களுக்கொன மத்திய 

அபமச்ெரபவக்குழு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது.  ொட்டில்  ற்வெொது, ஐந்து வகொடி கரும்பு விவெொயிகளும், 

அவர்கபளச்ெொர்ந் வர்களும் உள்ளனர். இந்நிதி, ெர்க்கபர ஆபலகள் ெொர்பில், கரும்பு உைவர்களின் 

வங்கிக்கணக்கில் வ ரடியொக செலுத் ப்ெடும்.  டுவணரசின் இம்முடிவு, 5 வகொடி கரும்பு உைவர்கட்கும், 

அவர்கபளச்ெொர்ந்துள்ளவர்களுக்கும், ெர்க்கபர ஆபல ெணியொளர்களுக்கும் ெயனளிக்கும். 

5. 2020 நிலவரப்ெடி, இந்தியொவில் மிக ெமீெத்திய அபலக்கற்பற ஏலம் எப்வெொது  படசெற்றது? 
அ. 2015 

ஆ. 2016  

இ. 2017 

ஈ. 2018 

❖ மத்திய ச ொபலத்ச ொடர்புத்துபறயின் அபலக்கற்பற (spectrum) ஏலத்திட்டத்துக்கு,  டுவண் அபமச்ெ 

-ரபவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. சமொத் ம் 2251.25 MHz அபலவரிபெ `3,92,332.70 வகொடி மதிப்பில் 

வைங்கப்ெடுகிறது. இந்தியொவில் மிக ெமீெத்திய அபலக்கற்பற ஏலமொனது கடந்  2016ஆம் ஆண்டில் 

 படசெற்றது; அதில், `65,789.12 வகொடி வருவொபய இந்திய அரெொங்கம் திரட்டியது. 

6. 2020 மனி வள வமம்ெொட்டு குறியீட்டில் கீழ்க்கொணும் எந் ப்புதிய அளவுரு இபணக்கப்ெட்டுள்ளது? 
அ. COVID தயோோ்நிலை 

ஆ. CO2 உமிழ்வு மற்றும் தபாருண்ம தடம்  

இ. பணவியல் தகாள்லக மற்றும் பணவீக்கம் 

ஈ. தகாள்லளதநாய் தயாா்நிலல மற்றும் தடுப்பூசி தபாட்டிருத்தல் 

❖  டப்ெொண்டின் (2020) மனி வள வமம்ெொட்டுக் குறியீட்பட ஐ ொ வளர்ச்சித்திட்டம் சவளியிட்டுள்ளது. 

இ ன்ெடி, 189  ொடுகளில் இந்தியொ 131ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்  ஆண்டு, இந்தியொ 130ஆவது 

இடத்திலிருந் து. ஆயுட்கொலம், கல்வி மற்றும்  னி ெர் வருமொனம் ஆகிய மூன்று அளவுருக்கபளக் 

சகொண்டு இந் க் குறியீடு அளவிடப்ெடுகிறது. 
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❖  டப்ெொண்டின் (2020) குறியீடொனது CO2 உமிழ்வு மற்றும் செொருண்ம  டம் என்ற புதிய அளவுருபவ 

இபணத்து, உலகுெொர் மனி வள வமம்ெொட்டு குறியீடொக (PHDI) அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

7.இமயமபல குளிர் ெொபலவன மண்டலத்தில் மு ன்முபறயொக கொணப்ெட்ட விலங்கு எது? 
அ. தவளிமான் 

ஆ.  ோனமயிை் 

இ. இமயமலல வலரயாடு  

ஈ. தசாலலமந்தி 

❖ இமயமபலயின் குளிர்ச்சியொன ெொபலவன மண்டலத்தில், ஹிமொச்ெல பிரவ ெ மொநிலத்தின் ஸ்பிதியில் 

இமயமபல வபரயொடு மு ன்முபறயொக கொணப்ெட்டுள்ளது.  ொவர உண்ணிகளொன இபவ 2000 மீ 

- 4000 மீ உயரத்தில் வொழ்கின்றன. நீண்ட கொதுகளுடன்கூடிய இபவ ஆடுவெொன்ற வ ொற்றத்ப க் 

சகொண்டுள்ளன. முன் கொல்கபள நீட்டிக்சகொண்டு நிற்கும் ெைக்கமுபடயபவ இவற்றுக்கு உண்டு. 

8. கீழ்க்கொணும் எந்  அபமப்ெொல், “Young Champions of the Earth” ெரிசு வைங்கப்ெடுகிறது? 
அ. UNEP  

ஆ. UNESCO 

இ. UNFCCC 

ஈ. NASA 

❖ “புவியின் இளம் ெொம்பியன்கள்” ெரிெொனது ஒவ்வவொர் ஆண்டும் ஐ ொ சுற்றுச்சூைல் திட்டத் ொல் (UNEP), 

நீடித்  சுற்றுச்சூைல் மொற்றத்திற்கொன வயொெபனகபள வைங்கும் 7 அறிவியலொளர்கள், ச ொழில்முபன 

-வவொர், செொறியொளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு வைங்கப்ெடுகிறது. ெரிசுசெறும் ஒவ்சவொருவருக்கும் 

அவர்களின் வயொெபனகளின் வளர்ச்சிக்கொன ச ொடக்க நிதியொக $10,000 ெரிசுத்ச ொபக கிபடக்கும். 

9.கீழ்க்காணும் எந்  வரலொற்று நிகழ்பவ நிபனவுகூரும் வி மொக, ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் மஷொல்’, இந்தியப் 

பிர மரொல் ஏற்றப்ெட்டது? 
அ . இந்தியா – பாகிஸ்தான் தபாா்  

ஆ. இரண்டாம் உலகப்தபாா் 

இ. இந்திய விடுதலல 

ஈ. இந்தியா – சீனா தபாா் 

❖ இந்தியொ-ெொகிஸ் ொன் வெொரின் செொன்விைொ ஆண்டு சகொண்டொட்டம் ச ொடங்குவப  முன்னிட்டு, 

தில்லியில் உள்ள வ சிய வெொர் நிபனவிடத்தில், செொன்விைொ சவற்றிவஜொதிபய, பிர மர் வமொடி ஏற்றி 

பவத் ொர். 1971ஆம் ஆண்டு டிெம்ெர் மொ ம் இந்தியொ-ெொகிஸ் ொன் இபடவய  டந்  வெொரில், ெொகிஸ் ொன் 

இரொணுவத்ப  வீழ்த்தி, இந்திய இரொணுவம் வரலொற்றுச் சிறப்புமிக்க சவற்றிபய செற்றது. அது, 

வங்கொளவ ெம் என்ற  ொடு உருவொக வழிவகுத் து. 
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❖ இந்தியொ - ெொகிஸ் ொன் வெொரின் ஐம்ெ ொவது செொன்விைொ சவற்றி ஆண்பட, இந்தியொ, டிெம்ெர் 16 மு ல் 

சகொண்டொடுகிறது. இப  முன்னிட்டு,  ொடு முழுவதும் ெல நிகழ்ச்சிகள்  டத்  திட்டமிடப்ெட்டுள்ளன. 

10. FIFA சிறந்  வீரர் விருப  சவன்ற இரொெர்ட் சலவொண்வடொவ்ஸ்கி ெொர்ந்   ொடு எது? 
அ. ஸ்தபயின் 

ஆ. குதராஷியா 

இ. தபாலந்து  

ஈ. பிதரசில் 

❖ வெொலந்து வ சிய கொல்ெந்து அணியின் அணித்  பலவரொன இரொெர்ட் சலவொண்வடொவ்ஸ்கி, FIFA’இன் 

நைப்பாண்டுக்கான (2020) சிறந்  வீரர் விருப  சவன்றுள்ளொர். முந்ப ய சவற்றியொளர்களொன 

கிறிஸ்டியொவனொ சரொனொல்வடொ மற்றும் லிவயொனல் சமஸ்ஸி ஆகிவயொபர வீழ்த்தி அவர் இவ்விருப ப் 

செற்றுள்ளொர். கடந்  அக்வடொெரில், 2019-20’க்கொன UEFA ஆண்டின் சிறந்  வீரரொகவும் அவர் வ ர்வு 

செய்யப்ெட்டொர். சிறந்  வீரொங்கபன விருப  ஆங்கில வீரொங்கபன லூசி பிரொன்ஸ் சவன்றொர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, NERPSIP என்ற வடகிழக்குப் பிராந்திய மின்ொர அமைப்பின் 

மைம்ொட்டுத் திட்டத்மை செயல்ெடுத்துகிற அமைப்பு எது? 
அ. REC 

ஆ. POWERGRID  

இ. NTPC 

ஈ. ONGC 

❖ வடகிழக்குப் பிராந்திய மின்ொர அமைப்பின் மைம்ொட்டுத் திட்டத்திற்கான `6700 மகாடி ைதிப்பிலான 

திருத்ைப்ெட்ட செலவு ைதிப்பீட்டுக்கு சொருளாைார விவகாரங்களுக்கான அமைச்ெரமவக் குழு ஒப்புைல் 

அளித்துள்ளது. இைன்மூலம் அஸ்ஸாம், ைணிப்பூர், மைகாலயா, மிமொரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா ஆகிய 

ஆறு வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் மின்ொரப்ெகிர்ைானமும், விநிமயாகமும் வலுவமடயும். மைற்கண்ட 6 

ைாநிலங்களுடன் இமைந்து, ைத்திய மின்ெக்தி அமைச்ெகத்தின்கீழ் இயங்கும் சொதுத்துமற நிறுவன 

-ைான ெவர்கிரிட் மூலம் இத்திட்டம் செயல்ெடுத்ைப்ெடுகிறது. 

2. ‘பிராண்ட் இந்தியா’மவ முன்னிமலப்ெடுத்துவைற்காக கீழ்க்காணும் எந்ை வமக வமலத்ைளத்மை 

ைத்திய சவளியுறவு அமைச்ெகம் அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது? 
அ. ப ொருளொதொர பெயலொண்மைத் திறன் வமலத்தளை்  

ஆ.  யங்கரவொத எதிொ் ் ு வமலத்தளை் 

இ. மெ ொ் பெயலொண்மைத் திறன் வமலத்தளை் 

ஈ. கலொெ்ெொர வளொ்ெ்ெி வமலத்தளை் 

❖ ென்னாட்டு முைலீட்டாளர்களுக்கு, ‘பிராண்ட் இந்தியா’மவ சவளிச்ெம்மொட்டுக்காட்டுவைற்காக, ைத்திய 

சவளியுறவு அமைச்ெகைானது ெமீெத்தில் ஒரு சொருளாைார செயலாண்மைத்திறன் வமலத்ைளத்மை 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. இது, சவளியுறவு அமைச்ெகத்தின் சொருளாைார செயலாண்மைத்திறன் பிரிவால் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. இந்தியாவின் சொருளாைார, பிராந்திய ைற்றும் ைாநில வாரியான மொக்குகள், 

ைாநில / யூனியன் பிரமைெங்களின் சொருளாைார ைற்றும் சகாள்மக சுயவிவரங்கமளயும் இவ்வமலத் 

ைளம் காண்பிக்கும். இது, APEDA மொன்ற முகமைகள்மூலம் இந்திய வணிகங்கமளயும், ஆர்வமுள்ள 

முைலீட்டாளர்கமளயும் இமைக்கிறது. 

3. ISO ொன்றிைழ்செற்ற முைல் இந்திய விலங்கியல் பூங்கா எது? 
அ. ‘ப ரறிஞொ்’ அண்ணொ விலங்கியல் பூங்கொ 

ஆ. பேரு விலங்கியல் பூங்கொ  

இ. திருவனே்த ுரை் உயிொியல் பூங்கொ 

ஈ. அலிபூொ் பதெிய பூங்கொ 
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❖ இங்கிலாந்மைச் ொர்ந்ை அங்கீகார அமைப்ொன ASCB’இன் ைதீப்பிட்மடத் சைாடர்ந்து மைைராொத்தில் 

அமைந்துள்ள மநரு விலங்கியல் பூங்காவுக்கு அண்மையில் ISO ொன்றிைழ் வழங்கப்ெட்டது. ISO 9001: 

2015 ைர மைலாண்மை ைரச் ொன்றிைமழப் செற்ற இந்தியாவின் முைல் விலங்கியல் பூங்காவாக இந்ைப் 

பூங்கா அமைந்துள்ளது. சுகாைாரம், உைவுப்ெைப்ெடுத்துைல், விலங்கு இனப்செருக்கம் மொன்றவற்றில் 

பின்ெற்றப்ெட்ட ைரநிமலகள் ைதிப்பீடு செய்யப்ெட்டன. 

4. ‘PHDI’ என்ற புதிய அளவுருமவ கைக்கில் எடுத்துக்சகாண்டால், ைனிைவள மைம்ொட்டுக்குறியீட்டில் 

இந்தியாவின் ைரநிமல என்ன? 
அ. 101 

ஆ. 108 

இ. 121 

ஈ. 123  

❖ ஐநா வளர்ச்சித்திட்டம் HDI அல்லது PHDI எனப்ெடும் புதிய அளவுருமவ அறிமுகப்ெடுத்தியது. ஒவ்சவாரு 

நாட்டின் ைனிநெர் CO2 உமிழ்வு ைற்றும் அைன் சொருள் ைடம் ஆகியவற்றால் ஏற்ெடும் ைாக்கத்மை இது 

ைதிப்பிடுகிறது. ைனிைவள மைம்ொட்டுக்குறியீட்டில் (HDI) இந்தியா 131ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்ை 

அளவுருமவ கருத்தில்ககாள்ளும்மொது, இந்தியா, இப்ெட்டியலில் 123ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்ைப் 

ெட்டியலில் அயர்லாந்து முைலிடத்தில் உள்ளது. 

5.சிலாைட்டி-ைல்திொரி என்ெது எவ்விரு நாடுகளுக்கு இமடயிலான இரயில் வழித்ைடைாகும்? 
அ. இே்தியொ –  ொகிஸ்தொன் 

ஆ. இந்தியா – வங்காளததசம்  

இ. இந்தியா – பூடான் 

ஈ. இே்தியொ – பே ொளை் 

❖ இந்தியாவுக்கும் வங்காளமைெத்துக்கும் இமடயிலான 1965’க்கு முந்மைய இரயில்ைட இமைப்ொன 

சிலாைட்டி-ைல்திொரி இரயில் இமைப்பு ைற்மொது திறக்கப்ெட்டுள்ளது. இருநாடுகளுக்கும் இமடயி 

-லான இரயில் இமைப்மெ மைம்ெடுத்துவைற்காக, 1965’க்கு முந்மைய 6 இரயில் ொமைகள் மீண்டும் 

திறக்கப்ெடும் என முடிவுசெய்யப்ெட்டது. சிலாைட்டி-ைல்திொரி இரயில் இமைப்பு திறக்கப்ெட்டுள்ள 

நிமலயில், இந்ை ஆறு வழித்ைடங்களில் ஐந்து வழித்ைடங்கள் இந்தியாவிற்கும் வங்காளமைெத்துக்கும் 

இமடமய இயக்கப்ெடுகின்றன. 

6. 2020 ைனிை சுைந்திரக் குறியீட்டில் இந்தியா அமடந்துள்ள ைரநிமல என்ன? 
அ. 110 

ஆ. 111  

இ. 112 

ஈ. 113 
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❖ நடப்ொண்டின் (2020) ைனிை சுைந்திரக் குறியீமட அசைரிக்காவின் மகமடா நிறுவனமும் கனடாவின் 

பிமரெர் நிறுவனமும் இமைந்து சவளியிட்டுள்ளன. இது உலகின் ைனிை சுைந்திரத்தின் நிமலமய 

அளவிடுகிறது. இந்ைக் குறியீட்டில் இடம்செற்ற 162 நாடுகளில், இந்தியா 111ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

ைனிப்ெட்ட சுைந்திரத்தின் அடிப்ெமடயில் 110ஆவது இடத்திலும், சொருளாைார சுைந்திரத்தில் 105ஆவது 

இடத்திலும் இந்தியா உள்ளது. ஒட்டுசைாத்ை ெராெரி ைதிப்செண்ைான ெத்துக்கு 6.43 இந்தியாவுக்கு 

வழங்கப்ெட்டது. உலகின் ெராெரி ைதிப்செண் 6.93 ஆகும். 

7.அண்மையில் CMS-01 என்ற ைகவல் சைாடர்பு செயற்மகக்மகாமள ஏவிய அமைப்பு எது? 
அ. NASA 

ஆ. ISRO  

இ. JAXA 

ஈ. ROSCOSMOS 

❖ இந்திய ைகவல்சைாடர்பு செயற்மகக்மகாளான CMS-01’ஐ இந்திய விண்சவளி ஆய்வுமையம் (ISRO) 

சவற்றிகரைாக ஏவியது. ஸ்ரீைரிமகாட்டாவில் அமைந்துள்ள ெதீஷ் ைவான் விண்சவளி மையத்தின் 

SHAR ஏவுைளத்திலிருந்து PSLV C-50 என்ற ஏவுகலத்தில் இந்ைச் செயற்மகக்மகாள் செலுத்ைப்ெட்டது. 

PSLV-C50 என்ெது PSLV’இன் 52ஆவது ெயைைாகும். இம்முமறமயாடு, SHAR’இலிருந்து 77ஆவது 

முமறயாக செயற்மகக்மகாள் ஏவப்ெட்டுள்ளது. 

8.சீன விண்கலைான ொங் 5 புவிக்குத் திரும்பியுள்ளது. அது, கீழ்க்காணும் எந்ை வானியல் சொருளில் 

இருந்து ைாதிரிகமள எடுத்து வந்துள்ளது? 
அ. வியொழன் 

ஆ. ெனி 

இ. திங்கள்  

ஈ. ஞொயிறு 

❖ சீனத்து விண்கலைான ொங் 5, நிலவிலிருந்து ொமற ைற்றும் குப்மெகளின் ைாதிரிகளுடன் புவிக்குத் 

திரும்பியுள்ளது. இந்ை விண்கலம் திங்களில் ைமரயிறங்கி திங்களின் மைற்ெரப்மெ துமளயிட்டு சுைார் 

2 கிமலாகிராம் ைாதிரிகமளச்மெகரித்ைது. 1976’இல் மொவியத் யூனியனின் லூனா 24 மராமொவின் 

ஆய்வுக்குப்பிறகு, நிலவுப் ொமறகளின் புதிய ைாதிரிகமளக் சகாண்டு வந்ைது இந்ை விண்கலந்ைான். 

9.மயாகாெனாவுக்கு விமளயாட்டுப்மொட்டி என்ற அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கிய நாடு எது? 
அ . இே்தியொ  

ஆ.  ொகிஸ்தொன் 

இ. இலங்மக 

ஈ. ெீனொ 
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❖ மயாகாெனத்மை விமளயாட்டுப்மொட்டியாக அரசு முமறயாக அங்கீகரித்திருப்ெைாக ைத்திய AYUSH 

அமைச்ெகமும் இமளமயார் விவகாரங்கள் ைற்றும் விமளயாட்டு அமைச்ெகமும் அறிவித்துள்ளன. 

அண்மையில், மயாகாமவ ஒரு விமளயாட்டுப்மொட்டியாக வளர்த்சைடுப்ெைற்காக இந்தியா மைசிய 

மயாகாெனா விமளயாட்டு கூட்டமைப்மெ நிறுவியது. 

10.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Great Astronomical Conjunction’ என்பது கீழ்க்காணும் எவ்விரு 

மகாள்களின் சநருக்கைான ஒருங்கமைவாகும்? 
அ. வியொழன் ைற்றுை் ெனி  

ஆ. ெனி ைற்றுை் பவள்ளி 

இ. வியொழன் ைற்றுை் பவள்ளி 

ஈ.  ுதன் ைற்றுை் பவள்ளி 

❖ புவியின் ொர்மவப்புலத்திலிருந்து, 2 மிகப்செரிய வாயுக்மகாள்களான வியாழன் & ெனி ஆகியவற்றின் 

செரும் ஒருங்கமைவு 2020 டிெ.21 அன்று நிகழ்ந்ைது. இக்மகாள்கள் ஒன்றுக்சகான்று மிகசநருக்கைாக 

மைான்றும்மொது, அமவ வானத்தில் ஒரு பிரகாெைான புள்ளிமொன்று மைாற்றைளிக்கும். இருப்பினும், 

அவற்றின் சைய்யான சைாமலவு 735 மில்லியன் கிமீ ஆகும். 1623ஆம் ஆண்டில் இந்ைக் மகாள்கள் 

இவ்வாறு மிகசநருக்கைாக மைான்றின. 
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