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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.முழுக்க முழுக்க தனியார் நிறுவனங்களின் செயற்ககக்ககாள்ககை சுமந்துசெல்லும் ISRO’இன் முதல் 

ஏவுகலம் எது? 
அ. PSLV C31 

ஆ. PSLV G7 

இ. PSLV C51  

ஈ. PSLV Mark II 

❖ இந்திய விண்சவளி ஆய்வுகமயமானது (ISRO) PSLV C51 ஏவுகலத்தில் தனியார் நிறுவனங்களின் 

செயற்ககக்ககாள்ககை விண்ணில் செலுத்தவுள்ைது. இதில், ‘பிக்ெல் இந்தியா’ என்ற துளிர் நிறுவனத் 

-தால் முழுகமயாக கட்டப்பட்ட புவி கண்காணிப்பு செயற்ககக்ககாள், ’ANAND’, ‘ஸ்கபஸ் கிட்ஸ் 

இந்தியா’ என்ற துளிர் நிறுவனத்தின், ‘ெதீஷ் ொட்’, பல்ககலக்கழகங்களின் கூட்டகமப்பால் கட்டப்பட்ட 

‘யுனிட்-ொட்’ ஆகிய இரண்டு செயற்ககக்ககாள்களும் அடங்கும். 

2.அண்கமச்செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சபங்களூரு மிஷன் 2022’ என்பதுடன் சதாடர்புகடயது எது? 
அ. நலவாழ்வு 

ஆ. உட்கட்டமைப்பு  

இ. விமையாட்டு 

ஈ. காலநிமல ைாற்றை் 

❖ விடுதகல அகடந்து 75 ஆண்டுகள் நிகறவகடவகத குறிக்கும் வககயில் அடுத்த ஈராண்டுகளில் 

பெங்களூரு நகரத்தின் உட்கட்டகமப்பு வெதிககை கமம்படுத்துவதற்காக கர்நாடக முதலகமச்ெர் B S 

எடியூரப்பா, ‘சபங்களூரு மிஷன் 2022’ஐ சதாடங்கியுள்ைார். சபங்களூரு நகரத்துக்கான உட்கட்டகமப்பு 

புனரகமப்பில் கவனம் செலுத்தும் பகுதிகள் விகரவான பயணம், பசுகம நகரம், கெகவகளுக்கான 

அணுகல் மற்றும் கலாச்ொரம் மற்றும் பாரம்பரியத்கத வழங்கும். மின்ொர வாகனங்கள், புறநகர் ரயில், 

மரப்பூங்காக்களுக்கான வெதிகளும் அதில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைன. 

3.பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபடுகவாருக்கு கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கான 

ெட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ை நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ஐக்கிய அரபு அைீரகை் 

இ. இலங்மக 

ஈ. பாகிஸ்தான்  

❖ பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபடுகவாருக்கு கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கான 

ெட்டத்திற்கு பாகிஸ்தான் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இந்தப்புதிய ெட்டமானது முதல்முகற குற்றத்தில் 
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ஈடுபடுகவாருக்கும் ஏற்கனகவ குற்றத்தில் ஈடுபட்கடாருக்கும் சபாருந்தும். இந்த விதிமுகற பாலியல் 

வன்புணர்வு தடுப்பு அவெர ஆகண – 2020’இல் கெர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ இந்த அவெர ஆகணயின்படி, கவதியியல் முகறயில் ஆண்கம நீக்கம் செய்வதற்கு உத்தரவிடுவது 

என்பது அவ்வழக்கக விொரிக்கும் விொரகண நீதிபதியின் சொந்த விருப்பமாகும். 

4. உழவர்களின் சவற்றிக்ககதககை எடுத்துகரத்து, அரசு சவளியிட்டுள்ை மின்-நூலின் சபயசரன்ன? 
அ. Farmer’s Friend 

ஆ. Putting Farmer First  

இ. Height of Farmers 

ஈ. Mera Kisan 

❖ ‘உழவர்ககை முதலிடத்தில் கவப்பது’ என்ற மின் நூகல நடுவணரசு சவளியிட்டுள்ைது. 3 கவைாண் 

ெட்டங்கள் / சீர்திருத்தங்கள் இயற்றப்பட்ட பின்னர், ஒப்பந்த விவொயத்தால் பயனகடந்த உழவர்களின் 

சவற்றிக்ககதககை சித்தரிக்கும் 106 பக்க நூல் இது. ஹிந்தி சமாழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் இந்த நூல் 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

5.ஆண்டுத ோறும் பன்னாட்டு புலம்சபயர்ந்கதார் நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற கததி எது? 
அ. டிசை்பா் 18  

ஆ. டிசை்பா் 19 

இ. டிசை்பா் 20 

ஈ. டிசை்பா் 21 

❖ ஆண்டுகதாறும் டிெ.18ஆம் கததிகய ஐக்கிய நாடுகள் அகவ, பன்னாட்டு புலம்சபயர்ந்கதார் நாைாகக் 

சகாண்டாடுகிறது. உலசகங்கும் கபரைவில் அதிகரித்துவரும் புலம்சபயர்ந்கதாரின் எண்ணிக்கககய 

கருத்தில்சகாண்டு, 2000ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாதுச்ெகப இந்த முடிகவ எடுத்தது. 

“Reimagining Human Mobility” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

6. ஆண்டுத ோறும் பன்னாட்டு மனித ஒற்றுகம நாள் அனுெரிக்கப்படுகிற கததி எது? 
அ. டிசை்பா் 18 

ஆ. டிசை்பா் 19 

இ. டிசை்பா் 20  

ஈ. டிசை்பா் 21 

❖ ஒற்றுகமயின் முக்கியத்துவம் குறித்து சபாதுமக்களிகடகய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்காக 

பன்னாட்டு மனித ஒற்றுகம நாள் (International Human Solidarity Day) ஆண்டுகதாறும் டிெ.20 அன்று 

ககடபிடிக்கப்படுகிறது. 
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❖ இந்த நாள், பன்முகத்தன்கமயில் ஒற்றுகமகயக் சகாண்டாடுவகதயும், வறுகம ஒழிப்புப்பணியில் 

ஒற்றுகமயின் முக்கியத்துவத்கத மக்களுக்கு நிகனவூட்டுவகதயும் கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ைது. 

வறுகம ஒழிப்பு உள்ளிட்ட நீடித்த வைர்ச்சி இலக்குககை அகடவதற்கு ஒற்றுகமகய ஊக்குவிப்பதற் 

-கான வழிகள் குறித்த விவாதத்கத ஊக்குவிக்கும் நாைாகும் இது. 

7.நடப்ெோண்டுக்கோன (2020) எளிதாக சதாழில்புரிவது குறித்த உலக வங்கியின் ெமீபத்திய அறிக்ககயில் 

இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 
அ. 85 

ஆ. 72 

இ. 63  

ஈ. 56 

❖ நடப்பாண்டுக்கான (2020) எளிதாக சதாழில்புரிவது குறித்த உலகவங்கியின் ெமீபத்திய அறிக்ககயின் 

படி, 190 நாடுகளில் இந்தியா 63ஆவது இடத்தில் உள்ைது. இந்த அறிக்ககயின்படி, உலக வங்கியானது 

சதாடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியாகவ முன்கனறி வரும் முதல் பத்து நாடுகளுள் ஒன்றாக 

அங்கீகரித்துள்ைது. சநாடித்துமீள்வதன்கீழ், இந்தியாவின் மீட்பு விகிதம் 26.5%-71.6% வகர கணிெமாக 

முன்கனறியுள்ைது. 

❖ சநாடிப்பிலிருந்து மீள்வதற்கான காலம் 4.3 ஆண்டுகளில் இருந்து 1.6 ஆண்டுகைாகக் குகறந்துள்ைது. 

கட்டுமான அனுமதிவழங்குவதற்கான நகடமுகறகளின் எண்ணிக்கககய இந்தியா சபருமைவு 

குகறத்துள்ைது. இதுதவிர, சதற்காசிய நாடுகளில் இந்தியா தனது முதலிடத்கதத் தக்ககவத்துள்ைது. 

8.ஆயுதப்பகடகளிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்ட ASTRA Mk-I ஏவுககண, IMSAS மற்றும் BOSS அகமப்பு 

ஆகியகவ கீழ்க்காணும் எந்த அகமப்பால் உருவாக்கப்பட்டகவயாகும்? 
அ. DRDO  

ஆ. OFB 

இ. BHEL 

ஈ. HAL 

❖ இராணுவ ஆராய்ச்சி கமம்பாட்டு கமயம் (DRDO) தயாரித்த 3 கருவிககை, முப்பகடத்தைபதிகளிடம், 

பாதுகாப்புத்துகற அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார். இதில், இந்திய கடல்ொர் கண்காணிப்புக் 

கருவிகய (IMSAS) கடற்பகடத்தைபதி கரம்பீர் சிங்கிடமும், ASTRA Mk-I இரக ஏவுககணகய வான் 

பகடத்தைபதி இராககஷ் குமார் சிங் பதாரியாவிடமும், எல்கலக் கண்காணிப்புக் கருவிகய (BOSS), 

தகரப்பகடத்தைபதி MM நரவாகனவிடமும் பாதுகாப்புத்துகற அகமச்ெர் இராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார். 
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9. UNESCO கலாச்ொர பாரம்பரிய பட்டியலில் கெர்க்கப்பட்டுள்ை, ‘கூஸ்கூஸ்’ என்ெது கீழ்க்கோணும் எந்தப் 

பிராந்தியத்தின் முதன்கம உணவாகும்? 
அ. ஆஸ்திரரலியா 

ஆ. வட ஆப்பிாிக்கா  

இ. வட அமைாிக்கா 

ஈ. மதற்காசியா 

❖ வட ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தின் ‘கூஸ்கூஸ்’ என்ற முதன்கம உணவானது, UNESCO’இன் சதாட்டுணர 

முடியாத பாரம்பரியங்களின் பட்டியலில் கெர்க்கப்பட்டுள்ைது. அல்ஜீரியா மற்றும் சமாராக்ககா, துனிசியா 

மற்றும் மூரித்தானியா ஆகிய நாடுகள், UNESCO பட்டியலில் இந்த உணகவச் கெர்ப்பதற்காக, 2019 

மார்ச்சில் தங்கைது மனுகவச் ெமர்ப்பித்திருந்தன. ‘கூஸ்கூஸ்’ என்பது வட ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில், 

செக்ஸூ, குஸ்க்ஸி மற்றும் சகக்ஸூ என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. 

10.மாநில திட்டங்கள்பற்றிய அகனத்து தகவல்ககையும் ஒருங்கிகணப்பதற்காக சபாதுநலத்திட்டங்கள் 

வகலத்தைம் அல்லது ஜன் கல்யாண் வகலத்தைம் என்றசவான்கற சதாடங்கியுள்ை மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. இராஜஸ்தான்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ைத்திய பிரரதசை் 

❖ இராஜஸ்தான் மாநில முதலகமச்ெர் அகொக் சகலாட், முதலீட்டாைர்களுக்குத் கதகவயான நூற்றுக்கும் 

கமற்பட்ட வககயான அனுமதிககையும் கெகவககையும் கிகடக்கச் செய்வதற்காக ‘ஒன் ஸ்டாப் ஷாப்’ 

வெதிகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். தகுதி, மாநில திட்டங்களின் பயன்கள், பயனுள்ை சுற்றறிக்கககள் 

மற்றும் ஆகணகள்கபான்ற தகவல்ககை ஒருங்கிகணப்பதற்காக சபாதுநலத்திட்டங்கள் வகலத்தைம் 

அல்லது ஜன் கல்யாண் வகலத்தைம் என்றசவான்கறயும் முதலகமச்ெர் சதாடங்கியுள்ைார். இந்த 

வகலத்தைம், கடந்த ஈராண்டுகளில் அம்மாநில அரசு கமற்சகாண்ட முயற்சிககை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 
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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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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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்தப்பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவின்பபாது பிரதமர் அஞ்சல்தலைலை வெளியிட்டார்? 
அ. அலிகாா் முஸ்லிம் பல்கலலக்கழகம்  

ஆ. ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலலக்கழகம் 

இ. தில்லி பல்கலலக்கழகம் 

ஈ. பனாரஸ் இே்து பல்கலலக்கழகம் 

❖ அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் (AMU) என்பது அலிகாரில் உள்ள ஒரு நடுெண் பல்கலைக்கழகம் 

ஆகும். இது முதலில், சர் லசைத் அகமத் கான் அெர்களால் 1875’இல் நிறுெப்பட்டது. அலிகார் முஸ்லிம் 

பல்கலைக்கழக சட்டத்திற்குப்பிறகு, ‘முகமது ஆங்கிபைா-ஓரிைண்டல் கல்லூரி’ என்ற அதன் அசல்வபைர் 

1920’இல் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் என மாற்றப்பட்டது. அண்லமயில் பிரதமர் பமாடி, இந்தப் 

பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழா வகாண்டாட்டங்களில் பங்பகற்று அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலை 

-க்கழகத்துக்கான ஒரு சிறப்பு அஞ்சல் தலைலையும் வெளியிட்டார். 

2.ைான்வசட் அறிக்லகயின்படி, இந்திைாவில் நிகழ்ந்த 1.7 மில்லிைன் இறப்புகளுக்கும் வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட 1.4% வபாருளாதார இழப்புக்கும் காரணமானது எது? 
அ. COVID–19 

ஆ. காற்று மாசுபாடு  

இ. பரவா நோய்கள் 

ஈ. புலகத்தல் 

❖ ைான்வசட் இதழில் வெளியிடப்பட்ட, ‘இந்திை மாநிைங்களில் சுகாதாரம் மற்றும் வபாருளாதாரத்தில் காற்று 

மாசு ஏற்படுத்திை தாக்கம்’ குறித்த அண்லமை ஆய்வின்படி, இந்திைாவில், 2019ஆம் ஆண்டில் காற்று 

மாசுபாடு காரணமாக 1.7 மில்லிைன் இறப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்லக நாட்டின் வமாத்த 

இறப்புகளில் 18% ஆகும். உற்பத்தியின்லம காரணமாக ஏற்பட்ட வபாருளாதார இழப்பு, இந்திைாவின் 

வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.4% ஆக உள்ளது. அது `260,000 பகாடிக்கு சமம். இந்த ஆய்வுக்கு 

UNEP., பில் மற்றும் வமலிண்டா பகட்ஸ் அறக்கட்டலள மற்றும் ICMR ஆகிைலெ உதவியுள்ளன. 

3. NPCIஉடன் இலணந்து வதாடுதைற்ற ‘RuPay Select’ பற்றட்லடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திை 

ெங்கி எது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இே்தியா  

இ. பஞ்ொப் நதெிய வங்கி 

ஈ. ICICI வங்கி 

❖ அண்லமயில், இந்திை வகாடுப்பனவு நிறுெனத்துடன் (NPCI) இலணந்து வதாடுதைற்ற ‘RuPay Select’ 

பற்றட்லடலை வசன்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்திைா அறிமுகப்படுத்திைது. இந்தப் பற்றட்லடயை, பைனர்கள் 
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உறுப்புத்துெம் வபறுெதற்கு, கால்ப் களம், உடற்பயிற்சிக்கூடம் மற்றும் உணெகங்களில் பைன்படுத்திக் 

வகாள்ளைாம். National Common Mobility Debit Card (NCMC)மூைம் தள்ளுபடி வசய்ைப்பட்ட உடல்நைப் 

பரிபசாதலனகலளயும் பைனர்கள் வபறைாம். 

4.இந்திைாவின் முதைாெது பிரம்மாண்ட பதால் பூங்கா நிறுெப்படவுள்ள இடம் எது? 
அ. மும்லப 

ஆ. சென்லன 

இ. லஹதராபாத் 

ஈ. கான்பூா்  

❖ உத்தர பிரபதச மாநில அரசானது இந்திைாவின் முதைாெது பிரம்மாண்ட பதால் பூங்காலெ கான்பூரில் 

நிறுெவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு, மத்திை ெணிகம் மற்றும் வதாழிற்துலற அலமச்சகம் தனது ஒப்புதலை 

அளித்துள்ளது. கான்பூரின் இராமாய்பூர் சிற்றூரில், `5850 பகாடி வசைவில், 235 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

இந்தப் பூங்கா அலமக்கப்படவுள்ளது. 

5.இந்திைாவின் முதைாெது லித்திைம் சுத்திகரிப்பு நிலைைம் நிறுெப்படவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குஜராத்  

ஆ. ஜாா்க்கண்ட் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. சதலுங்கானா 

❖ இந்திைாவின் முதைாெது லித்திைம் சுத்திகரிப்பு நிலைைமானது குஜராத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது. 

இந்த நிலைைம், மின்கைத்தரத்திைான வபாருலள உற்பத்தி வசய்ை லித்திைம் தாதுலெ வசைைாக்கும். 

இந்நிலைைத்லத அலமக்க, ̀ 1000 பகாடிக்கு பமல் மணிகரன் பெர் லிட் முதலீடு வசய்யும். 2030’க்குள் 

மின்னாற்றலில் இைங்கும் ொகனங்களின் எண்ணிக்லகலை 30% ஆக உைர்த்தபெண்டும் என்ற 

இைட்சிை இைக்லக இந்திைா நிர்ணயித்துள்ளது. 

6. பபாபடாலெ அதன் இலண-அதிகாரப்பூர்ெ வமாழிைாக ஏற்றுக்வகாண்ட மாநிை அரசு எது? 
அ. ோகாலாே்து 

ஆ. அருணாெ்ெல பிரநதெம் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. நமகாலயா 

❖ 2020 டிச.22 அன்று அஸ்ஸாம் மாநிை முதைலமச்சர் சர்பானந்தா பசாபனாொல் தலைலமயிைான 

அஸ்ஸாம் அலமச்சரலெ, ‘பபாபரா’ என்றும் அலழக்கப்படுகிற பபாபடா (பதெநாகரி எழுத்துெடிெம்) 

வமாழிலை மாநிைத்தின் இலண-அதிகாரப்பூர்ெ வமாழிைாக மாற்றுெதற்கான ‘அஸ்ஸாம் அதிகாரபூர்ெ 

வமாழித்திருத்த மபசாதா’வுக்கு தனது ஒப்புதலை அளித்தது. 2011 மக்கள்வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, 

அஸ்ஸாமில் ஏறக்குலறை 14.16 இைட்சம் பபாபடா வமாழி பபசுபெர்களாக உள்ளனர். 
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❖ அரசிைைலமப்பின் எட்டாெது அட்டெலணயில் பட்டிைலிடப்பட்ட 22 வமாழிகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

அது அஸ்ஸாம், அருணாச்சை பிரபதசம், நாகைாந்து, பமகாைைா & பமற்கு ெங்கம் ஆகிை மாநிைங்களில் 

பரெைாக பபசப்படுகிறது. 

7.வதன்னிந்திைாவின் முதல், குரங்கிற்கான மீட்பு & மறுொழ்வு லமைம் அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. சதலுங்கானா  

ஆ. ஆே்திர பிரநதெம் 

இ. நகரளா 

ஈ. கா்ோடகா 

❖ குரங்குகளுக்கான முதல் மீட்பு மற்றும் மறுொழ்வு லமைம் வதலுங்கானாவின் ெடக்கு மாெட்டமான 

நிர்மலில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லமைத்லத அலமப்பதற்காக `2.25 பகாடிலை அம்மாநிை ெனத் 

துலற வசைவிட்டுள்ளது. இந்திைாவின் முதல் லமைம் ஹிமாச்சை பிரபதச மாநிைத்தில் அலமந்துள்ளது. 

8.நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் நாள் (Submarine Day) வகாண்டாடப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிெம்பா் 08  

ஆ. டிெம்பா் 12 

இ. டிெம்பா் 18 

ஈ. டிெம்பா் 22 

❖ கடந்த 1967ஆம் ஆண்டு இபதநாளில் இந்திைக் கடற்பலடயில் INS கல்ொரி என்னும் முதல் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் பணிக்கு பசர்க்கப்பட்டது. இதலன நிலனவுகூரும் விதமாக ஆண்டுபதாறும் டிசம்பர்.8 அன்று 

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. பாக்ஸ்டிராட் ெலகயிைான இந்தக்கப்பல், 29 ஆண்டு 

பசலெக்குப்பின் 1996 பம 31 அன்று பசலெயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. 

9. பன்னாட்டு ஊழல் எதிர்ப்பு நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிற பததி எது? 

அ. டிெம்பா் 09  

ஆ. டிெம்பா் 15 

இ. டிெம்பா் 19 

ஈ. டிெம்பா் 25 

❖ ஊழல் குறித்து வபாதுமக்களிலடபை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துெதற்கும், அதயன எவ்ொறு எதிர்த்து 

பபாராடுெது என்பது குறித்து பரப்புெதற்குமாக ஒவ்பொர் ஆண்டும் டிசம்பர்.9 அன்று சர்ெபதச ஊழல் 

எதிர்ப்பு நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2003’ஆம் ஆண்டில் வமக்சிபகாவில் லகவைழுத்திடப்பட்ட 

ஊழலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தின் அங்கீகாரத்திற்காகவும் இந்நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

“United Against Corruption” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 
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10.பதசிை கணித நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிெம்பா் 21 

ஆ. டிெம்பா் 22  

இ. டிெம்பா் 23 

ஈ. டிெம்பா் 24 

❖ இந்திைாவின் புகழ்வபற்ற கணிதவிைைாளரான ஸ்ரீநிொச இராமானுஜன் அெர்களின் பிறந்தநாலளக் 

வகாண்டாடும் விதமாக ஆண்டுபதாறும் டிச.22 அன்று பதசிை கணித நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

இராமானுஜத்தின் 125ஆெது பிறந்தநாலள சிறப்பிக்கும் விதமாக இந்திைாவின் முன்னாள் பிரதமர் 

மன்பமாகன் சிங்கால் இராமானுஜத்தின் பிறந்தநாள், ‘பதசிை கணித நாள்’ என நிறுெப்பட்டது. பமலும், 

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ‘பதசிை கணித ஆண்டு’ எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ‘கணிதபமலத’ ஸ்ரீநிொச இராமானுஜன், கடந்த 1887ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் ஈபராடு மாெட்டத்தில் 

பிறந்தார். 1918’இல் ைண்டன் ராைல் வசாலசட்டியின் உறுப்பினராக இராமானுஜன் ஆனார் (FRS பட்டம்). 

1920 ஏப்ரல்.6 அன்று அெர் காைமானார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 2019-20ஆம் ஆண்டில் வசய்த சிறப்பான பசலெகளுக்காக ‘பமக்தூத் விருது’கலள அஞ்சல் துலற 

பணிைாளர்களுக்கு அஞ்சல் துலற ெழங்கி வகௌரவித்துள்ளது. வசன்லன மண்டைத்தின் சந்லதப்படு 

-த்துதல் பிரிவில் ஒருங்கிலணப்பாளராக பணிபுரியும் சீனிொசன், ‘பமக்தூத் விருது’ வபற்றெர்களுள் 

ஒருெராொர். வசன்லனயில் உள்ள அஞ்சல் வதாழில்நுட்பத்துக்கான திறன்மிகு லமைத்தின் துலண 

இைக்குநரான V M சக்திபெலும் இந்த விருலதப் வபற்றார். 

❖ தஞ்சாவூர் கரந்லதலைச்சார்ந்த மாணெர் ரிைாஸூதீன் ெடிெலமத்துள்ள விஷன் 1 மற்றும் விஷன் 2 

என்ற இரு சிறிை வசைற்லகக்பகாள்கள், 2021’இல் NASA விண்வெளி தளத்திலிருந்து விண்ணில் 

ஏெப்படவுள்ளன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் ச ோதமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) என்ற 

ஏவுகணை, கீழ்க்காணும் எந்த நோட்சடோடு இமைந்து உருவோக்கப்பட்டது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. இஸ்ரரல்  

இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

❖ தமையிலிருந்து வோனுக்கு போயும் நடுத்தை இைக ஏவுகமைமை (Medium Range Surface to Air Missile) 

இந்திைோ வவற்றிகைைோக ச ோதமை வ ய்துள்ளது. ஒடி ோ ைோநில கடற்கமைக்கு அருசகயுள்ள  ந்திப்பூர் 

ஒருங்கிமைந்த ச ோதமை தளத்திலிருந்து, போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி ைற்றும் சைம்போட்டு நிறுவைம் இந்தச் 

ச ோதமைமை வ ய்தது. விைோைம்சபோன்ற ஆளில்லோத அதிசவக வோன் இலக்கு ஒன்மற சநைடிைோக 

வவற்றிகைைோக இந்த ஏவுகமை தோக்கி அழித்ததன்மூலம் முக்கிை மைல்கல்மல DRDO எட்டிைது. இந்த 

நடுத்தை இைக ஏவுகமைமை இந்திைோவின் போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி ைற்றும் சைம்போட்டு நிறுவைம் ைற்றும் 

இஸ்சைலின் IAI ஆகிைமவ இமைந்து உருவோக்கியுள்ளை. 

2.அண்மைச் வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகம்  ோர்ந்த நகைம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. முெ்பப  

இ. அகெதாபாத் 

ஈ. புரன 

❖ சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகைோைது மும்மபமைச்  ோர்ந்த ஒரு ைத்திை வபோதுத்துமற நிறுவைம் 

ஆகும். அது, 1975ஆம் ஆண்டில் பதிவு வ ய்ைப்பட்ட நிறுவைைோக உருவோக்கப்பட்டது. இந்திை திமைப்படத் 

துமறயின் ஒருங்கிமைந்த வளர்ச்சிமை சைம்படுத்துவசத இந்நிறுவைத்தின் சநோக்கைோகும்.  

❖ அண்மையில், திமைப்படப்பிரிவு, திமைப்படத்திருவிழோ இைக்குநைகம், இந்திைோவின் சதசிை திமைப்படக் 

கோப்பகம், இந்திை குழந்மதகள் திமைப்படச்  ங்கம் ஆகிைவற்மற சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகத்துட 

–ன் இமைக்க ைத்திை அமைச் ைமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

3.இந்திை விண்வவளி ஆய்வுமைைைோைது (ISRO) கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவைத்தில், விண்வவளிக்கோை 

பிைோந்திை கல்வி மைைத்மத (RAC–S) நிறுவவுள்ளது? 
அ. IIT– BHU  

ஆ. IIT– மகளகாத்தி 

இ. IISC, மபங்களூரு 

ஈ. IIT– ரூா்க்கி 
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❖ இந்திை விண்வவளி ஆய்வுமைைைோைது இந்திை வதோழில்நுட்ப நிறுவைத்தில் (BHU) ஒரு பிைோந்திை 

கல்வி மைைத்மத நிறுவவுள்ளது. ைோைவர்களிமடசை ஆைோய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி எண்ை ஓட்டத்மத 

சைம்படுத்துவதற்கோக, இந்தக் கல்விமைைம் அமைக்கப்படும். ைோநோடுகள், கண்கோட்சிகள் சபோன்ற திறன் 

சைம்போட்டு திட்டங்களும் ஏற்போடு வ ய்ைப்படும். 

4.நலவோழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச் கைோைது CoWIN’க்கு வலுச ர்க்கும் விதைோக கீழ்க்கோணும் எந்த 

அமைச் கத்துடன் இமைந்து சபோட்டிவைோன்மறத் வதோடங்கியுள்ளது? 
அ. இபளரயாா் விவகாரங்கள் ெற்றுெ் விபளயாட்டு அபெச்சகெ் 

ஆ. ெின்னணு ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அபெச்சகெ்  

இ. மவளியுறவு அபெச்சகெ் 

ஈ. கல்வி அபெச்சகெ் 

❖ COVID–19 வபருங்வகோள்மள சநோய்க்கு எதிைோை தடுப்பு ைருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்ைர் அதமை 

சதசிை அளவில் முமறைோக வழங்கும் சநோக்கத்தில் ைத்திை சுகோதோைம் ைற்றும் குடும்பநலன், மின்ைணு 

ைற்றும் தகவல் வதோழில்நுட்ப அமைச் கங்கள் இமைந்து பிைம்ைோண்ட  வோலோை ‘CoWIN’ என்ற புதிை 

டிஜிட்டல் தளத்மத உருவோக்கியுள்ளை. 

❖ ‘MSH’ என்று அமழக்கப்படும் ‘MeitY Startup Hub’ என்னும் இமைைதளத்தில் இத்தளம் அமைக்கப்பட 

உள்ளது. பங்சகற்போளர்கள் ஜை.15 வமை விண்ைப்பிக்கலோம். சிறந்த ஐந்து விண்ைப்பதோைர்களுக்கு 

தங்களது தீர்வுகமள தளத்திசைோடு ஒருங்கிமைத்து வ ைல்பட வோய்ப்பு வழங்கப்படும். 

5. மீபத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட, பத்தோம் வகுப்புக்குப்பிறகு கல்விமைத் வதோடர்வதற்கு பட்டிைல் பிரிவு 

(SC) ைோைோக்கர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்வதோமகயில் நடுவைைசின் பங்கு என்ை? 
அ. 40% 

ஆ. 50% 

இ. 60%  

ஈ. 90% 

❖ நோன்கு சகோடி பட்டிைலிை ைோைோக்கர்கள் பத்தோம் வகுப்பிற்குப் பிறகு கல்விமைத் வதோடரும் வமகயில் 

அடுத்த ஐந்தோண்டுகளில் `59,000 சகோடிமை கல்வி உதவித்வதோமகைோக வழங்க வபோருளோதோை விவ 

–கோைங்களுக்கோை அமைச் ைமவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதில் `35,534 சகோடி (60%) ைத்திை 

அைசு நிதியிலிருந்தும் மீதமுள்ள வதோமக ைோநில அைசு நிதியிலிருந்தும் வழங்கப்படும். பட்டிைல் பிரிமவச் 

 ோர்ந்த ைோைோக்கர்கள் பத்தோம் வகுப்புக்கு பிறகு கல்விமைத் வதோடர்வமத ஊக்கப்படுத்துவதற்கோக 

‘PMS–SC’ என்னும் திட்டத்மத நடுவைைசு வ ைல்படுத்தி வருகிறது. 
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6. அண்மையில் வவளியிடப்பட்ட, ‘சிறுத்மதகளின் நிமல 2018’இன்படி, அதிக அளவில் சிறுத்மதகமளக் 

வகோண்ட ைோநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ெத்திய பிரரதசெ்  

இ. உத்தர பிரரதசெ் 

ஈ. குஜராத் 

❖ 2018’இல் நோட்டிலுள்ள சிறுத்மதகள் எண்ணிக்மக குறித்த அறிக்மகமை, ைத்திை சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 

வைத்துமற அமைச் ர் பிைகோஷ் ஜவசடகர் தில்லியில் வவளியிட்டோர். நோடு முழுவதும் சிறுத்மதகள் 

எண்ணிக்மக 60% உைர்ந்துள்ளது. இந்திைோவில் தற்சபோது 12,852 சிறுத்மதகள் உள்ளை. கடந்த 

2014ஆம் ஆண்டு ைதிப்பீட்டில் இதன் எண்ணிக்மக 7,910 ஆக இருந்தது. 

❖ ைத்திை பிைசத ம், கர்நோடகோ ைற்றும் ைகோைோஷ்டிைோ ஆகிை ைோநிலங்களில், அதிகபட் ைோக முமறசை 

3421; 1783; 1690 சிறுத்மதகள் தற்சபோது உள்ளை. 

7.சதசிை துளிர் நிறுவைங்கள் விருதுகளோைமவ முதன்முதலில் எந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்டை? 
அ. 2017 

ஆ. 2018 

இ. 2019  

ஈ. 2020 

❖ வணிகம் ைற்றும் வதோழிற்துமற அமைச் கத்தின் கீழிைங்கும் வதோழிலகம் ைற்றும் உள்நோட்டு வர்த்தக 

சைம்போட்டுத் துமறைோைது 2019’ஆம் ஆண்டு முதல் சதசிை துளிர் நிறுவைங்கள் விருதுகமள வழங்கி 

வருகிறது. புதுமைைோை தைோரிப்புகள் அல்லது தீர்வுகமள உருவோக்கி  மூக தோக்கத்மத ஏற்படுத்தும் 

சிறந்த துளிர் நிறுவைங்களுக்கு வவகுைதி அளிப்பமத இவ்விருது சநோக்கைோகக்வகோண்டுள்ளது. இந்த 

விருதின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை பதிப்பு அண்மையில் வதோடங்கப்பட்டது. 15 பைந்த துமறகளோக 

வமகப்படுத்தப்பட்ட 49 பகுதிகளில் விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளை. 

8.அண்மையில் எந்தத் சததியில், பன்ைோட்டு ைனித ஒருமைப்போடு நோள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 
அ. டிசெ்பா் 20  

ஆ. டிசெ்பா் 21 

இ. டிசெ்பா் 22 

ஈ. டிசெ்பா் 23 

❖ ஐநோ அமவைோைது கடந்த 2002 டி .20 அன்று பன்ைோட்டு ைனித ஒருமைப்போடு நோமள அறிவித்தது. 

வளர்ந்துவரும் நோடுகளில் வறுமைமை ஒழிப்பது, சவற்றுமையில் ஒற்றுமை கோண்பது, ைனித ஒருமை 

–ப்போடு குறித்த விழிப்புைர்மவ வபோதுைக்களிமடசை ஏற்படுத்துவது ைற்றும் ைனித 

 மூகசைம்போட்டுக்கு உதவுவசத இந்நோளின் சநோக்கைோகும். 
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9.எங்கு இைங்கும் இந்திைோவின் முதல் ஓட்டுநரில்லோ இையிமல பிைதைர் சைோடி வதோடங்கிமவத்துள்ளோர்? 

அ. மசன்பன 

ஆ. தில்லி  

இ. முெ்பப 

ஈ. மபங்களூரு 

❖ இந்திைோவில் முதன்முமறைோக ஓட்டுநரில்லோைல் இைக்கப்படும் ையில் ச மவமை தில்லி வைட்சைோவின் 

ைஜந்தோ ைோர்க்கத்திலும் (சைற்கு ஜைக்புரி – தோவைவிைல் பூங்கோ), வோனூர்தி நிமலை ைோர்க்கத்தில் 

முழுவதுைோக இைங்கக்கூடிை சதசிை வபோதுப்சபோக்குவைத்து அட்மட ச மவமையும் பிைதைர் சைோடி 

கோவைோலி வோயிலோகத் வதோடங்கிமவத்தோர். 

10. DRDO’ஆல் வழங்கப்படும் ‘ஆண்டின் சிறந்த அறிவிைலோளருக்கோை விருது–2018’ஐ வபற்றவர் ைோர்? 
அ. ரேெந்த் குொா் பாண்ரட  

ஆ. மடஸ்ஸி தாெஸ் 

இ. சுதிா் காெத் 

ஈ. பிரவீன் K ரெத்தா 

❖ வவண்சதோல்சநோய் சிகிச்ம க்கோை, ‘லூசகோஸ்கின்’ ைருந்மத உள்ளடக்கிை மூலிமக ைருந்துகமள 

உருவோக்குவதில் அவைோற்றிை பங்களிப்புக்கோக Dr சேைந்த் குைோர் போண்சடவுக்கு போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி 

ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்போைது ‘ஆண்டின் சிறந்த அறிவிைலோளருக்கோை விருது–2018’ வழங்கியுள்ளது. 

உத்தைகண்ட் ைோநிலத்தின் பித்சதோர்கரில் உள்ள DRDO’இன் உயிரி–ஆற்றல் ஆைோய்ச்சிக்கோை ைோணுவ 

நிறுவைத்தில் (DIBER) கடந்த 25 ஆண்டுகளோக போண்சட ஆைோய்ச்சி சைற்வகோண்டு வருகிறோர். 
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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 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                 2020 டிசம்பர் 29 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            3 

❖ 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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ராம்சர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சசா கார் ஈரநிலமானது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிலத்தில் / 

யூனியன் பிரசதசத்தில் அமமந்துள்ளது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. லடாக்  

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. ஆந்திர பிரமதசே் 

❖ லடாக்கில் அமமந்துள்ள சசா கார் ஈரநிலமானது இந்தியாவின் 42ஆவது ராம்சர் தளமாக அதாவது 

பன்னாட்டு முக்கியத்துவம்வாய்ந்த ஈரநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ததற்காசியாவில் இதுசபான்ற 

தளங்கமள அதிக எண்ணிக்மகயில் தகாண்டுள்ள நாடு இந்தியாவாகும். உயரமான இடத்தில் 

அமைந்துள்ள ஈரநிலமான சாங்தாங் பகுதி, லடாக்கில் உள்ள நன்னீர் ஏரியான ஸ்டார்சபுக் சசா மற்றும் 

மிமகயுவர் ஏரியான சசா கார் ஆகிய இரண்டு இமைக்கப்பட்ட ஏரிகமளக் தகாண்டுள்ளது. 

2.அண்மமயில் காலமான மூத்த எழுத்தாளரும் இயற்மக ஆர்வலருமான சுகதகுமாரி சார்ந்த மாநிலம் 

எது? 
அ. மகரளா  

ஆ. ஆந்திர பிரமதசே் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

❖ புகழ்மிக்க மமலயாளக்கவியும், இயற்மக ஆர்வலரும், தபண்ணுரிமம ஆர்வலருமான சுகதகுமாரி (86) 

அண்மமயில் காலமானார். 15 கவிமதத்ததாகுப்புகமள அவர் தவளியிட்டுள்ளார். சகரள மாநில மகளிர் 

ஆமையத்தின் முதல் தமலவராக இருந்த அவர், ‘குடும்பஸ்ரீ திட்டங்கள்’ ததாடங்குவதற்கு தமலமம 

தாங்கினார். ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘சரஸ்வதி சம்மான்’ உள்ளிட்ட பல்சவறு விருதுகமள அவர் தபற்றுள்ளார். 

3.எந்த மாநிலத்தில், இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஹாக்கி மமதானத்மத அமமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. ஒடிசா  

இ. மேற்கு வங்கே் 

ஈ. கா்நாடகா 

❖ இந்தியாவின் மிகப்தபரிய ஹாக்கி மமதானமானது ரூர்சகலா நகரில் கட்டப்படவுள்ளது என்று ஒடிசா 

மாநில முதலமமச்சர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்துள்ளார். அமமயவுள்ள இந்த மமதானத்தில், 2023ஆம் 

ஆண்டின் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்சகாப்மப சபாட்டிகமள நடத்த வாய்ப்புள்ளது. 20,000 இருக்மககள் 

தகாண்ட இவ்வரங்கம், பிஜு பட்நாயக் ததாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்படும். 
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4.அண்மமச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘பாலின பூங்கா’ என்பது கீழ்க்காணும் எம்மாநிலத்தின் தன்னாட்சி 

அமமப்பாகும்? 
அ. அருணாச்சல பிரமதசே் 

ஆ. அஸ்ஸாே் 

இ. ேிமசாரே் 

ஈ. மகரளா  

❖ ‘பாலின பூங்கா’ என்பது சகரள மாநில அரசின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாகும். மாநிலத்தில், 

பாலின சமத்துவம்குறித்த பல்சவறு திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகமள அது ஏற்பாடு தசய்து வருகிறது. புது 

தில்லிமயச் சார்ந்த ஐநா தபண்கள் அமமப்பின் பன்னாட்டு அலுவலகத்துடன் இமைந்து, தபண்கள் 

தன்முன்சனற்றம் மற்றும் பாலின சமத்துவத்திற்கான ததற்காசியாவின் மமயமாக தசயல்படுவதற்காக 

ஐநா தபண்கள் அமமப்புடன் கூட்டிமைய தயாராக இருப்பதாக சமீபத்தில் அந்நிறுவனம் அறிவித்தது. 

5.பசுமம சசனல் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட முதல் தனியார் துமற பாதுகாப்பு நிறுவனம் எது? 
அ. TATA குழுமம் 

ஆ. L&T Defense  

இ. கல்யாணி குழுமம் 

ஈ. SSS Defense 

❖ L&T Defense நிறுவனத்துக்கு பாதுகாப்பு அமமச்சகம் அண்மமயில் ‘கிரீன் சசனல் அந்தஸ்மத’ வழங்கி 

உள்ளது. இதன்மூலம் இந்த அந்தஸ்மதப்தபற்ற முதல் தனியார் துமற பாதுகாப்பு நிறுவனமாக L&T 

Defense நிறுவனம் ைாறியுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்திற்கு இந்தத் தகுதி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு பல்சவறு 

சலுமககள் வழங்கப்படும். ‘இந்தியாவில் தயாரிப்சபாம்’ என்ற முன்தனடுப்பின் ஒருபகுதியாக பாதுகாப்பு 

அமமச்சகத்தால் ‘கிரீன் சசனல் தகாள்மக’ ஆனது 2017’இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

6.இந்தியாவின் முதல் தவப்பக்காற்று பலூன் முமறயிலான வனப்பயைம் ததாடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரமதசே் 

ஆ. ேத்திய பிரமதசே்  

இ. குஜராத் 

ஈ. ேகாராஷ்டிரா 

❖ இந்தியாவின் முதல் தவப்பக்காற்று பலூன் முமறயிலான வனப்பயைமானது, பந்ததளகர் புலிகள் 

காப்பகத்தில் ததாடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்புலிகள் காப்பகம் மத்திய பிரசதச மாநிலத்தில் அமமந்துள்ளது. 

இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமடதசய்யப்பட்ட இமடயக பகுதிகளில் வாழும் புலிகள், சிறுத்மதகள், இந்திய 

சதனுண்ணுங்கரடிகள் மற்றும் பிற கானுயிரிகமள மக்கள் தவகு உயரத்திலிருந்து பார்க்கலாம். 
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7.சதசிய ஆடவர் கிரிக்தகட் அணியின் தமலமம சதர்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய வீரர் யார்? 
அ. ஹா்பஜன் சிங் 

ஆ. V V S இலக்்ஷமணன் 

இ. மசத்தன் சா்ோ  

ஈ. முகேது ககப் 

❖ இந்தியாவின் முன்னாள் சவகப்பந்து வீச்சாளரான சசத்தன் சர்மா, சதசிய ஆடவர் கிரிக்தகட் அணியின் 

தமலமம சதர்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அகில இந்திய சீனியர் சதர்வுக்குழுவிற்கு சமலும் இரு 

உறுப்பினர்கமள கிரிக்தகட் ஆசலாசமனக்குழுமம் சதர்வுதசய்துள்ளது. ஓராண்டுகாலம்கழித்து, ததரிவு 

தசய்யப்பட்டவர்கமள மதிப்பாய்வு தசய்து BCCI’க்கு அகில இந்திய சீனியர் சதர்வுக்குழு பரிந்துமரகமள 

வழங்கும். 

8.அண்மமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘PRADAN’ இமையதளத்துடன் ததாடர்புமடய அமமப்பு எது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. UPSC 

ஈ. UGC 

❖ சந்திரயான்-2 திட்டத்தின் முதல் ததாகுப்மப தபாது மக்களின் பார்மவக்கு தவளியிட்டுள்ளதாக இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வுமமயம் (ISRO) அறிவித்துள்ளது. சந்திரயான்-2 திட்டம், 2019 ஜூமல.22 அன்று ஸ்ரீ 

ஹரிசகாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்பட்டது. ISRO திட்டங்கள் குறித்த 

தரவுகளின் முதன்மம காப்பகமான இந்திய விண்தவளி அறிவியல் தரவு மமயம், ‘PRADAN’ இமைய 

தளத்தின்மூலம் தரவுகமள தவளியிட்டுள்ளது. 

9.அண்மமயில், ‘பசல் ரகத் சயாஜனா’ மற்றும் ‘பசுதன் சயாஜனா’ ஆகியவற்மற ததாடங்கிய மாநில அரசு 

எது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. உத்தர பிரமதசே் 

❖ ஜார்கண்ட் மாநில அரசு தனது அண்மமய அமமச்சரமவக் கூட்டத்தில், அமனத்து உழவர்கள் மற்றும் 

சவளாண் கடன்கமளயும் `50,000 வமர தள்ளுபடி தசய்ய முடிவுதசய்துள்ளது. பயிர் இழப்மப எதிர் 

தகாண்ட உழவர்களுக்கு நிவாரைம் வழங்குவதற்கு, ‘பசல் ரகத் சயாஜனா’ மற்றும் கால்நமட 

வளர்ப்பில் ஈடுபடும் குடும்பங்களின் வருவாமய அதிகரிக்க, ‘பசுதன் சயாஜனா’ ஆகிய 2 திட்டத்திற்கும் 

அம்ைாநில அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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10. ‘SKYROS’ என்ற தபயரில் இந்தியா ைற்றும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் சபார் விமானங்கள் பயிற்சி 

சமற்தகாள்ளவுள்ளன? 
அ. இஸ்மரல் 

ஆ. பிரான்ஸ்  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. ஆஸ்திமரலியா 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸின் ரசபல் சபார்விமானங்கள், இராஜஸ்தானின் சஜாத்பூரில் ‘SKYROS’ என்ற 

பபயரில் சபார் விமளயாட்டுகமள சமற்தகாள்ளவுள்ளன. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மூன்றாம் வாரத்தில் 

இப்பயிற்சி நடத்தப்படவுள்ளது. 2020 ஆகஸ்ட்டில் சசமவயில் சசர்க்கப்பட்ட ரசபல் சபார்விமானங்கள் 

ஈடுபடும் இந்திய வான்பமடயின் முதல் தபரிய சபார் விமளயாட்டு இதுவாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தர்ம ஸ்வதந்திரியா (மத சுதந்திரம்) மச ாதா 2020’க்கு ஒப்புதலளித்துள்ள மாநில அமமச் ரமவ எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. ஜாா்க்கண்ட் 

❖ மத்திய பிரசத  மாநில அமமச் ரமவயானது  மீபத்தில் தர்ம ஸ்வதந்திரியா (மத சுதந்திரம்) மச ாதா -

2020’க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த அவ ரச் ட்டமானது மத மாற்றங்கமள ச ாக்கமாகக்ககாண்ட திரு 

-மணங்கமள  ட்டத்துக்குப்புறம்பானதாக மாற்றுகிறது. 

❖ இந்தப் புதிய மச ாதாவின்கீழ், ஒருவர்மீது மத மாற்றத்மத நிர்பந்தித்தால் 1-5 ஆண்டுகள் வமர சிமறத் 

தண்டமனயும், குமறந்தபட் ம் ̀ 25,000 அபராதமும் விதிக்கப்படும். முன்னதாக, உத்தர பிரசத  மாநில 

அமமச் ரமவயும் இசதசபான்ற ஓர் அவ ரச்  ட்டத்மத நிமறசவற்றியது. 

2. ‘வணிகம் க ய்வமத எளிதாக்கும் சீர்திருத்தங்கமள’ நிமறவு க ய்தமத அடுத்து, கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலத்திற்கு `2731 சகாடி கடன் கபற்றுக்ககாள்ள நிதி அமமச் கம் அனுமதித்துள்ளது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. தகரளா  

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. ஒடிசா 

❖ மத்திய நிதி அமமச் கத்தின் க லவினங்கள் துமறயால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட ‘வணிகம் க ய்வமத 

எளிதாக்கும் சீர்திருத்தங்கமள’ நிமறவுக ய்த ஆறாவது மாநிலமாக இராஜஸ்தான் மாறியது. இதன் 

காரணமாக, திறந்தகவளிச் ந்மதகளில் இருந்து கூடுதலாக `2,731 சகாடி கடனாகப்கபறுவதற்கு அந்த 

மாநிலம் தகுதிகபற்றது. ஆந்திர பிரசத ம், கர் ாடகா, மத்திய பிரசத ம், தமிழ் ாடு மற்றும் கதலங்கானா 

ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் இந்தச்சீர்திருத்தங்கமள ஏற்கனசவ நிமறவு க ய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. ாட்டின் மிகச்சிறந்த மா கராட்சியாக சதர்வுக ய்யப்பட்டுள்ள மா கராட்சி எது? 
அ. சசன்னன 

ஆ. விசாகப்பட்டிணம்  

இ. சகாச்சின் 

ஈ. னமசூரு 

❖ வி ாகப்பட்டிணம் கபரு கர மா கராட்சியானது  ாட்டின் மிகச்சிறந்த மா கராட்சியாக சதர்வுக ய்யப்பட் 

-டுள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பபட்ட PMAY- கர்ப்புறத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மத்திய 

வீட்டுவ தி &  கர்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச் கம், “சிறந்து விளங்கும்” மா கராட்சி அமமப்புகளுக்கு 
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ஆண்டுசதாறும் வழங்கிவரும் விருதுகளின்கீழ் இதமன அறிவித்தது. ஆந்திர பிரசத  மாநிலம் சிறப்பாக 

க யல்படும் மாநிலங்கள் பிரிவில் மூன்றாவது இடத்மதப் கபற்றுள்ளது. 

4. ‘பசுமம உந்துவிம  – Green Propulsion’ கதாழினுட்பத்மத உருவாக்கிவருகிற இந்திய அமமப்பு எது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. BARC 

ஈ. OFB 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆய்வுமமயத்தின் தமலவரான K சிவன், ISRO’இன் மனிதர்கமள விண்கவளிக்கு 

அனுப்பும், ‘ககன்யான்’ திட்டத்திற்காக ISRO ‘பசுமம உந்துவிம ’மய உருவாக்கிவருவதாக  மீபத்தில் 

அறிவித்தார். தற்சபாது பயன்பாட்டிலுள்ள அமனத்து உந்துவிம  முமறகளும் எதிர்காலத்தில் பசுமம 

உந்துவிம  முமறமய பின்பற்றக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார். மின்னாற்றலில் இயங்கும் வாகன 

-ங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய லித்தியம் அயன் மின்கலங்கமளயும் ISRO உருவாக்கியுள்ளது. 

5.கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிலத்தில், கதளபால் பல்ச ாக்கு திட்டம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. மணிப்பூா்  

இ. தமற்கு வங்கம் 

ஈ. பீகாா் 

❖ மத்திய உள்துமற அமமச் ரான அமித் ஷா,  மீபத்தில், மணிப்பூர் மாநிலம் இம்பாலில் உள்ள கதளபால் 

பல்ச ாக்கு திட்டத்மத (கதளபால் அமண) காகணாலி வாயிலாக திறந்துமவத்தார். இந்தத் திட்டம் 

முதலில் 2014ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 462 சகாடி மதிப்பிலான இத்திட்டத்தின்மூலம், 35104 

கெக்சடர் நிலத்திற்கு பா ன வ தி கிமடக்கும். ஒருங்கிமணந்த கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டி 

மமயம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கும் அமமச் ர் அடிக்கல்  ாட்டினார். 

6.பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் சீக்கிய குருக்களின் வரலாற்மற உள்ளடக்குவதாக அறிவித்த மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம்  

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. குஜராத் 

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ சீக்கிய குருக்களின் வரலாறு பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்படும் என்று உத்தர பிரசத  மாநில முதல 

-மமச் ர் சயாகி ஆதித்ய ாத் அறிவித்துள்ளார். பத்தாவது சீக்கிய குருவான குரு சகாபிந்த் சிங் மற்றும் 

அவரது  ான்கு மகன்கள் மற்றும் அவரது தாயின் உயிர்த்தியாகத்மத குறிக்கும், ‘ ாகிப்ஸாதா திவாஸ்’ 

அமனத்து பள்ளிகளிலும் அனு ரிக்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 
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7. MoRTH’இன் அறிவிப்புப்படி, காலாவதியான சமாட்டார் வாகன ஆவணங்களின் க ல்லுபடியாகும் சததி 

எது வமர நீட்டிக்கப்படுகிறது? 
அ. ஜனவாி 31, 2021 

ஆ. மாா்ச் 31, 2021  

இ. ஜூன் 30, 2021 

ஈ. ஆகஸ்ட் 31, 2021 

❖ COVID-19 பெருங்ப ொள்ளைந ொயின் பரவமலத்தடுப்பதற்காக, ஓட்டு ர் உரிமம், பதிவுச் ான்றிதழ்கள், 

அனுமதிகள் சபான்றவற்றுக்கான காலக்ககடுமவ 2021 மார்ச்.31 வமர, மத்திய  ாமல சபாக்குவரத்து 

மற்றும் க டுஞ் ாமலத்துமற அமமச் கம் நீட்டித்துள்ளது. இதில் 2020 பிப்.1 முதல் அல்லது 2021 மார்ச் 

31 வமர காலாவதியாகும் அமனத்து ஆவணங்களும் அடங்கும்.  டுவணர ால் இதுசபான்று நீட்டிப்பு 

வழங்கப்படுவது இது  ான்காவது முமறயாகும். 

8.அண்மமச்க ய்திகளில் இடம்கபற்ற, கபாம்கபயி என்ற அகழாய்வுத்தளம் அமமந்துள்ள  ாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. இத்தாலி  

இ. சஜா்மனி 

ஈ. கிதரக்கம் 

❖ கபா. ஆ 79’இல் எரிமமல கவடிப்பின் காரணமாக புமதயுண்ட கபாம்கபயி என்ற இடத்தில் ஈராயிரம் 

ஆண்டு பழமமயான உணவு & பானங்கள் கமடமய கதால்கபாருள் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள 

-னர். கடர்சமாசபாலியம் (இலத்தீன் கமாழியில் சூடான பானங்கள் விற்கும் அங்காடி எனப்கபாருள்) 

என அமழக்கப்படும் கமடயில், சுடு உணமவக்ககாண்ட சில கடர்ரா சகாட்டா ஜாடிகளில் உணவின் 

தடயங்கமளயும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். அது, இத்தாலியில் சப ச பிள்ஸ் கடற்கமரக்கு அருசக 

உள்ள கதால்கபாருள் பூங்காவின் கரஜிசயா வி தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.தமிழ் ாட்டின் 38ஆவது மாவட்டம் எது? 

அ. சதன்காசி 

ஆ. சசங்கல்பட்டு 

இ. மயிலாடுதுனற  

ஈ. கள்ளக்குறிச்சி 

❖ டிசம்ெர் 28 அன்று தமிழ் ாட்டின் 38ஆவது மாவட்டமாக மயிலாடுதுமற மாவட்டம் உருவானது.  ாமக 

மாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து மயிலாடுதுமற வருவாய்சகாட்டத்திலிருந்த  ான்கு வருவாய் வட்டங்கமள 

உள்ளடக்கி மயிலாடுதுமற புதிய மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தின் முதன்மம கதாழிலாக விவ ாயமும், மீன்பிடி கதாழிலும் அமமந்துள்ளது. 

மாவட்டத்தின் கமாத்த பரப்பளவு 1172  . கிசலா மீட்டர்கள். மயிலாடுதுமற மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டமதத் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                 2020 டிசம்பர் 31 

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            4 

கதாடர்ந்து, மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தில் சீர்காழி வட்டம் சீர்காழி சகாட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுமற, சீர்காழி, குத்தாலம், தரங்கம்பாடி ஆகிய 4 வட்டங்களும்; 

மயிலாடுதுமற, சீர்காழி, பூம்புகார் ஆகிய 3  ட்டப்சபரமவ கதாகுதிகளும்; 5 ஊராட்சி ஒன்றியங்களும்; 

சீர்காழி, மயிலாடுதுமற ஆகிய 2  கராட்சிகளும்; 4 சபரூராட்சிகளும் அமமந்துள்ளன. 

10.கடல் தரவு சமலாண்மமக்காக புவி அறிவியல் அமமச் கத்தால் கதாடங்கப்பட்ட பயன்பாட்டின் கபயர் 

என்ன? 
அ. Digital Ocean  

ஆ. Ocean Digital 

இ. Ocean Data 

ஈ. Data Ocean 

❖ புவி அறிவியல் அமமச் கத்தின்கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாக இயங்கிவரும் கபருங்கடல் தகவல் 

ச மவகளுக்கான இந்திய சதசிய மமயம் (INCOIS) கடல் தரவு சமலாண்மமக்ககன மின்னணு 

அடிப்பமடயிலான பயன்பாட்மட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் ஓ ன்’ என்று கபயரிடப்பட்ட இந்தத் 

தளம், கடல் தரவு மற்றும் முன்னறிவிப்பு ச மவகள் குறித்த தகவல்கமளப் பகிர்ந்துககாள்வமத 

ச ாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தத் தளம் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், கல்வி  மூகம், கடல் ார் கதாழிற் 

துமறகள் மற்றும் கபாதுமக்கள்சபான்ற பல்சவறு துமறகளுக்கான தரவிமன வழங்குகிறது. 
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