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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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2020

விண்மீன்.காம்

டிசம்பர்

01 - 02

❖ 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

3

2020

விண்மீன்.காம்
❖ GMRT (Giant Metre-wave Radio Telescope) என்பது

டிசம்பர்

01 - 02

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
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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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

2020

விண்மீன்.காம்

டிசம்பர்

04

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

ற்றும் ஐமரோப்ேோமவ நிலம் ற்றும்

ோ, 2013ஆம் ஆண்டில் த

து இலட்சியத் திட்ட ோ

‘ஒரு

1

2020

விண்மீன்.காம்
ேட்மட ற்றும் ஒரு ேோமத’ முன்வ

05 & 06

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

4

2020

விண்மீன்.காம்

டிசம்பர்

07

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.
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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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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஓர் அண்மைய அறிக்கையின்படி, ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி
மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைைளுக்ைொை புதிய வரம்பு என்ை?
அ. ரூ. 1000
ஆ. ரூ. 2000
இ. ரூ. 3000
ஈ. ரூ. 5000 
❖ ததொடுதலற்ற அட்கைகயப் பயன்படுத்தி மேற்தைொள்ளப்படும் பரிவர்த்தகைக்ைொை வரம்கப 2021
ஜைவரி.1 முதல் 2,000 ரூபொயிலிருந்து 5,000 ஆை உயர்த்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு, ரிசர்வ் வங்கியின் வளர்ச்சி ேற்றும் ஒழுங்குமுகற தைொள்கைைள் குறித்த அறிக்கையின்
ஒரு பகுதியொகும். அட்கைைள் ேற்றும் UPI ஆகியவற்கறப் பயன்படுத்தி ததொைர்ச்சியொை பரிவர்த்தகை
மேற்தைொள்வதற்ைொை வரம்பும் `5000 ஆை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

2.உறவுைகள

வலுப்படுத்துவதற்ைொை, இந்தியொவுைன் ‘நட்பு சங்ைம்’ என்றதவொன்கற நிறுவவுள்ளதொை

அறிவித்துள்ள நொடு எது?
அ. சவுதி அரேபியா
ஆ. ஓமான் 
இ. பிரேசில்
ஈ. ஐக்கியப் ரபேேசு
❖ அண்மையில் தேய்நிைரொை நகைதபற்ற இந்தியொ-ஓேொன் உகரயொைலின்மபொது, ‘ஓேொன்-இந்தியொ நட்பு
சங்ைத்கத’ நிறுவவுள்ளதொை ஓேொன் அறிவித்தது. மேற்ைத்திய ஆசியொவில் தவளியுறவு அகேச்சைத்தின்
தகலகேயில் இதுமபொன்றததொரு முயற்சி மேற்தைொள்வது இது முதன்முகறயொகும். 2019 டிசம்பரில்,
தவளியுறவு அகேச்சர் தஜய்சங்ைர், ஓேொன் நொட்டிற்கு தசன்றிருந்தமபொது, இந்தியொவும் ஓேொனும் ைைல்
மபொக்குவரத்து குறித்த ஒப்பந்தத்தில் கைதயழுத்திட்ைை.

3.மபொகத ேருந்துகள் ததொைர்பொை ஐநொ ஆகையத்தின் தகலகேயைம் அகேந்துள்ள இைம் எது?
அ. வியன்னா 
ஆ. ஜெனிவா
இ. ரோம்
ஈ. வாஷிங்க்டன் D C
❖ ஆஸ்திரியொவின் வியன்ைொகவ தகலகேயிைேொைக் தைொண்ை மபொகத ேருந்துைள் ததொைர்பொை ஐநொ
ஆகையம் என்பது ஐநொ தபொருளொதொர ேற்றும் சமூை ைவுன்சிலின் (ECOSOC) ஆகையங்ைளுள்
ஒன்றொகும்.
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❖ அண்கேயில், அவ்வொகையத்தின் ேறுகூட்ைப்பட்ை அேர்வின்மபொது, 53 உறுப்புநொடுைள், 1966ஆம்
ஆண்டின் மபொகதப்தபொருள் மீதொை ஒற்கற தீர்ேொைத்தின் அட்ைவகை IV’இலிருந்து ைஞ்சொகவ நீக்ை
வொக்ைளித்தை. அத்தீர்ேொைத்தில் அது தைொடிய ேற்றும் மபொகத ேருந்து எைப்பட்டியலிைப்பட்டிருந்தது.
இந்தியொ உட்பை 27 உறுப்புநொடுைள் வொக்ைளித்தை.

4. DCOAS

(உத்தி) என்பது கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்பகையில் உருவொக்ைப்பைவுள்ள புதிய

பதவியொகும்?
அ. இந்திய இோணுவம் 
ஆ. இந்தியக் கடற்படட
இ. இந்திய வான்படட
ஈ. இந்தியக் கடரலாேக் காவல்படட
❖ இரொணுவத்தில் ைட்ைகேப்பு சீர்திருத்தங்ைகளக் தைொண்டுவருவதற்ைொை நடுவைரசு இரொணுவப்
பணியொளர்ைளின் துகைத்தகலவர் அல்லது DCOAS (உத்தி) என்ற புதிய பதவிகய அறிவித்துள்ளது.
இந்தப்பதவிகய உருவொக்குவதற்ைொை திட்ைம் இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் ததொைங்ைப்பட்ைது.
இரொணுவ நைவடிக்கைைளுக்ைொை தகலகே இயக்குநர் (DGMO) ேற்றும் இரொணுவ புலைொய்வுக்கான
தகலகே இயக்குநர் (DGMI) ஆகிமயொரின் பணிைகள DCOAS மேற்பொர்கவயிட்டு, துகை தகலகே
இரொணுவ தகலவருக்கு அறிக்கையளிப்பொர்.

5. கீழ்க்ைொணும் எந்த இந்திய ேொநிலத்தில் குறியிைப்பட்ை வரகுக்மைொழிைள், அண்கேயில் ததலுங்ைொைொ
ேொநிலத்துக்கு பறந்துதசன்றை?
அ. தமிழ்நாடு
ஆ. குெோத் 
இ. ஆந்திேப் பிேரதசம்
ஈ. ஒடிசா
❖ குஜரொத் ேொநில வைத்துகறயொல் குறியிைப்பட்ை இரண்டு வரகுக்மைொழிைளுள் ஒன்று ததலுங்ைொைொ
ேொநிலத்திற்கு பறந்து தசன்றுள்ளது. பொவ்நைரில் உள்ள மவளொவதரில் அகேந்துள்ள தவளிேொன் மதசிய
பூங்ைொவில் அந்த வரகுக்மைொழி குறியிைப்பட்டிருந்தது. வரகுக்மைொழிைள் தங்ைளது இைப்தபருக்ை ைொலத்
-திற்குப் பிறகு இந்தியொவின் மேற்குப்பகுதியிலிருந்து தீபைற்ப இந்திய நிலப்பரப்புக்கு குடிதபயர்கின்றை
என்பகத இது உறுதிப்படுத்துகிறது.

6. மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைம் அகேந்துள்ள இடம் எது?
அ. மும்டப
ஆ. டநனிடால்
இ. ஜசன்டன
ஈ. புரன 
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❖ மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைேொைது (NIN) புமை நைரில் அகேந்துள்ளது. NIN’இன் தற்மபொகதய
ைட்ைைம், “பொபு பவன்” எை அகைக்ைப்படுகிறது. ைொந்திஜி இங்கு தங்கியிருந்தமபொது பல்மவறு இயற்கை
ேருத்துவ பரிமசொதகைைகள மேற்தைொண்ைொர். மேலும் பல்மவறு மதசிய ேற்றும் பன்ைொட்டு நிைழ்வுை
-ளுக்கும் ஏற்பொடு தசய்தொர். AYUSH அகேச்சைம், புமைவின் மதசிய இயற்கை ேருத்துவ நிறுவைத்தின்
வரவிருக்கும் புதிய வளொைத்திற்கு, “நிசர்க் கிரொம்” என்று தபயரிை பரிந்துகரத்துள்ளது.

7.பிரைொஷ் சிங் பொதல் என்பவர் கீழ்க்ைொணும் எந்த ேொநிலத்தின் முன்ைொள் முதலகேச்சரொை இருந்தொர்?
அ. ஹாியானா
ஆ. பஞ்சாப் 
இ. உத்தேகண
் ட்
ஈ. ஹிமாச்சல பிேரதசம்
❖ பஞ்சொபின் முன்ைொள் முதலகேச்சரும், ஷிமரொேணி அைொலிதளம் ைட்சியின் தகலவருேொை பிரைொஷ்
சிங் பொதல், ‘பத்ே விபூஷன்’ விருகத அரசுக்கு திருப்பியளித்துள்ளொர். நடுவைரசு தைொண்டுவந்த
மவளொண் சீர்திருத்தங்ைளுக்கு எதிரொை தைது எதிர்ப்கபக்ைொட்டுவதற்ைொை அவர் இந்த விருகத
திருப்பியளித்துள்ளொர். ைைந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு இம்ேதிப்புமிக்ை விருது வைங்ைப்பட்ைது.

8.இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுகேயத்தின் ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கீழ்க்ைொணும் எந்த வகை அணில்
அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது?
அ. ஜபாிய மலாயன் அணில் 
ஆ. பறக்கும் அணில்
இ. இந்திய மடல அணில்
ஈ. பசும் புதா் அணில்
❖ ேத்திய சுற்றுச்சூைல், வைம் ேற்றும் ைொலநிகல ேொற்ற அகேச்சைத்தின்கீழ், இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு
கேயம் மேற்தைொண்ை இத்தகைய முதலொம் ஆய்வில், தபரிய ேலொயன் அணில்ைள் அழிவின் விளிம்பில்
உள்ளை. 2050ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவில் தபரிய ேலொயன் அணில்ைளின் எண்ணிக்கை 90 சதவீத
அளவுக்கு குகறயக்கூடும் எை அது ைணித்துள்ளது. அரசொங்ைத்தொல் நைவடிக்கை எடுக்ைப்பைொவிட்ைொல்,
இவ்வகை இைங்ைள் இந்தியொவிலிருந்து முற்றிலுேொை அழிந்துமபொைக்கூடும்.

9. நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலக ைண் நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ. Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity 
ஆ. Life of Soil
இ. Soil and Nature
ஈ. Conserve Soil to Conserve World
❖ நலேொை ேண்ணின் முக்கியத்துவம் ேற்றும் ேண் வளங்ைளின் நிகலயொை மேலொண்கே குறித்த
விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவதற்ைொை ஒவ்மவொர் ஆண்டும் டிசம்பர்.5 அன்று உலைம் முழுவதும் உலை
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ேண் நொளொை தைொண்ைொைப்படுகிறது. உைவு ேற்றும் மவளொண்கே அகேப்பின் திட்ைத்தின்படி, “Keep
soil alive, protect soil biodiversity” என்பது நைப்பொண்டில் (2020) வரும் உலை ேண் நொளுக்ைொை ைருப்
தபொருளொகும். பன்ைொட்டு ேண் அறிவியல் சங்ைம், இந்நொகளக்தைொண்ைொை 2002’இல் பரிந்துகரத்தது.

10. NITI ஆமயொக்கின் முன்னனற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை, 2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில்
முதலிைத்கதப் பிடித்த ேொமித் ேொவட்ைம் அகேந்துள்ள ேொநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. சிக்கிம்
இ. மிரசாேம் 
ஈ. மத்திய பிேரதசம்
❖ மிமசொரம் ேொநிலத்தின் ேொமித் ேொவட்ைம், NITI ஆமயொக்கின் முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைளுக்ைொை,
2020 அக்மைொபர் ேொத தரவரிகசயில் முதலிைத்கதப் பிடித்தது. பீைொர் ேொநிலத்தின் பொங்ைொ ேற்றும்
ஒடிசொ ேொநிலத்தின் ததங்ைைல் ஆகியை முகறமய இரண்ைொவது ேற்றும் மூன்றொவது இைங்ைகளப்
தபற்றுள்ளை. ஆறு வளர்ச்சிக்கூறுைளில் 112’க்கும் மேற்பட்ை முன்மைற விரும்பும் ேொவட்ைங்ைள் மேற்
-தைொண்ை முன்மைற்றத்கத NITI ஆமயொக் ேதிப்பிட்டுள்ளது.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. நடப்பாண்டில்

(2020) ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் கீழ்க்காணும் எந்தத் தததியில் முதன்முவையாக

‘பன்னாட்டு ைங்கிகள் நாள்’ ககாண்டாடப்பட்டது?
அ. டிசம்பர் 2
ஆ. டிசம்பர் 4 
இ. டிசம்பர் 6
ஈ. டிசம்பர் 8
❖ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் கபாதுச்சவப டிச.4ஆம் தததிவய பன்னாட்டு
ைங்கிகளின் நாளாக அறிவித்தது. அது, நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முவையாக ககாண்டாடப்பட்டது.
நீடித்த ைளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பதில் பன்முக ைளர்ச்சி ைங்கிகள் மற்றும் சர்ைததச ைளர்ச்சி ைங்கிகளின்
முக்கியத்துைத்வத அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிைது. ைாழ்க்வகத்தரத்வத
தமம்படுத்துைதில் ைங்கி அவமப்புகளின் பங்வகயும் இந்த நாள் அங்கீகரிக்கிைது.

2.இந்தியாவின் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட்
உடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ள துளிர் நிறுைனம் எது?
அ. பிக்சசல் 
ஆ. சபல்லரட்ரிக்ஸ
் ஸ
் பபஸ
்
இ. அக்னிகுல்
ஈ. செஸ
் டர ஸ
் பபஸ
்
❖ நாட்டின் முதல் தனியார் கதாவையுணரி கசயற்வகக்தகாவள ஏவுைதற்காக விண்கைளித் துவையில்
முன்னணியில் இருக்கும் துளிர் நிறுைனமான பிக்கசல், நியூஸ்தபஸ் இந்தியா லிட் உடன் ஒப்பந்தம்
கசய்துள்ளது. இந்தச் கசயற்வகக்தகாவள எதிர்ைரும் 2021ஆம் ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் ISRO, PSLV
ஏவுகைத்தின் மூைமாக கசலுத்தப்படவுள்ளது. முன்னதாக, விண்கைளித்துவையின்கீழ் ‘IN-SPACe’
எனப்படும் ஒழுங்குமுவை அவமப்பு, இந்தியாவில் விண்கைளிசார் நடைடிக்வககவள தமற்ககாள்ள
ஏதுைாக தனியார் நிறுைனங்களுக்கு உதவும் ைவகயில் நிறுைப்பட்டது.

3. இவணயைழி விவளயாட்டுகள் மற்றும் பந்தயம் குறித்து தனியார் கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சி
அவைைரிவசகளுக்கு ஆதைாசவன ைழிகாட்டுதல்கவள கைளியிட்டுள்ள அவமச்சகம் எது?
அ. ெிளையரட்டு மற்றும் இளைபயரர் ெிெகரரங்கை் அளமச்சகம்
ஆ. உை்துளற அளமச்சகம்
இ. தகெல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகம் 
ஈ. தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
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❖ தவடகசய்யப்பட்ட நடைடிக்வககவள ஊக்குவிக்கும் எந்த விளம்பரங்களும் ஒளிபரப்பப்படுைதில்வை
என்பவத உறுதிப்படுத்துைதற்காக மத்திய தகைல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அவமச்சகம் அவனத்து தனியார்
கசயற்வகக்தகாள் கதாவைக்காட்சிகளுக்கும் அண்வமயில் ஓர் ஆதைாசவனவய கைளியிட்டுள்ளது.
❖ இவணயைழி விவளயாட்டுகள், பந்தயங்கள் மற்றும் கற்பவன விவளயாட்டு குறித்த விளம்பரங்கள்
தைைானவை என்றும் அவை அவமச்சகத்தின் விளம்பர கநறிமுவைக்கு முரணானவை என்றும் அந்த
ஆதைாசவன குறிப்பிடுகிைது.

4.ைக்ஃப் ைாரியங்களும் ைக்ஃப் கவுன்சிலும் எந்த அவமச்சகத்தின்கீழ் நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன?
அ. சபண
் கை் மற்றும் குழந்ளதகை் பமம்பரட்டு அளமச்சகம்
ஆ. வெளியுறெு அமைச்சகை்
இ. சிறுபான்மையினா் நலத்துமற அமைச்சகை் 
ஈ. உை்துளற அளமச்சகம்
❖ ைக்ஃப் ைாரியங்கள் மற்றும் ைக்ஃப் கவுன்சில் ஆகியன சிறுபான்வம நைத்துவை அவமச்சகத்தின்கீழ்
நிர்ைகிக்கப்படுகின்ைன. ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் ைடாக் யூனியன் பிரததசங்களில் விவரவில் ைக்ஃப்
ைாரியங்கள் அவமக்கப்படும் என்று மத்திய ைக்ஃப் கவுன்சில் முடிவுகசய்துள்ளது. இந்தியாவின் J & K
மற்றும் தை-கார்கில் பகுதிகளில் ைக்ஃப் ைாரியங்கள் நிறுைப்படுைது இதுதை முதல்முவையாகும்.

5. 2020ஆம்

ஆண்டு நிைைரப்படி, இந்தியாவின் எந்த உயர்நீதிமன்ைத்தில் அதிக கபண் நீதிபதிகள்

உள்ளனர்?
அ. சமட்ரரஸ
் 
ஆ. பரம்பப
இ. அகமதரபரத்
ஈ. திருெனந்தபுரம்
❖ இந்திய உயர்நீதிமன்ைங்களிதைதய தமிழ்நாட்டின் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தில்தான் அதிக கபண்
நீதிபதிகள் உள்ளனர். அண்வமயில் பதவிதயற்ை கூடுதல் 13 நீதிபதிகளுள் நால்ைர் கபண்களாைர்.
தற்தபாவதய நிைைரப்படி, கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் கமாத்த கபண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்வக
பதிமூன்ைாக உள்ளது. நீதியரசர் AP சாஹி அவர்கள் கமட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் தற்தபாவதய
தவைவம நீதிபதியாக உள்ளார்.

6. முதன்முதைாக விண்கைளியில் முள்ளங்கியய ைளர்த்து அறுைவட கசய்துள்ள அவமப்பு எது?
அ. ISRO
ஆ. NASA 
இ. ஐபரரப்பிய ெிண
் செைி முகளம
ஈ. இரஷ்ய ெிண
் செைி முகளம
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❖ NASA விண்கைளி வீரர் தகட் ரூபின்ஸ் பன்னாட்டு விண்கைளி நிவையத்தில் முதன்முவையாக
முள்ளங்கிவய அறுைவட கசய்துள்ளார். இது, NASA’இன் Plant Habitat-02 (PH-02) என்ற தகாள்
பரிதசாதவனயின் ஒருபகுதியாகும்.
❖ இந்தப் பரிதசாதவன நுண்ணீர்ப்பு நிவைகளில் தாைர ைளர்ச்சிவயப் புரிந்துககாள்ைவத தநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது. 27 நாட்களில் முள்ளங்கிப்பயிர் அறுைவட கசய்யப்பட்டுள்ளது.

7.இந்திய அதிகாரமளித்தல் நிதியத்யத (India Empowerment Fund) கதாடங்கவுள்ள அவமப்பு எது?
அ. NABARD
ஆ. RBI
இ. IIT முன்னாள் ைாணொ்கள் பபரமெ 
ஈ. சபரறியரைர்கை் நிறுெனம்
❖ இந்திய ஆராய்ச்சி அவமப்பில் `50,000 தகாடிவய முதலீடு கசய்ைதற்காக IIT முன்னாள் மாணைர்கள்
தபரவையால் இந்தியா அதிகாரமளித்தல் நிதியம் கதாடங்கப்படவுள்ளது. இந்த நிதியானது பத்தாண்டு
காைப்பகுதியில் முதலீடு கசய்யப்படும். இந்த நிதி, IIT ஏஞ்சல் நிதியமாக இயக்கப்படும் மற்றும் ஏஞ்சல்
முதலீட்டாளர் நிதியங்களின்கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.

8.பிரதமரால்

கதாடங்கி யவக்கப்படவுள்ள, “சிக்கந்திரா முதல் தாஜ் ைாயில்” ைவரயிைான ைழித்தடம்

என்பது கீழ்க்காணும் எந்த கமட்தரா இரயில் தசவையின் ஒருபகுதியாகும்?
அ. தில்லி சமட்பரர
ஆ. வநாய்டா வைட்பரா
இ. மீ ரட் சமட்பரர
ஈ. ஆக்ரர சமட்பரர 
❖ ஆக்ரா கமட்தராவின் முதற்கட்ட கட்டுமானத்வத இந்திய அரசு கதாடங்கிவைக்கவுள்ளது. இந்த கமட்தரா
இரயில் தசவையின் முதற்கட்டம் சிக்கந்திராவை தாஜ் ைாயிதைாடு இவணக்கும். இதன் முதற்கட்ட
கட்டுமானத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட திட்ட கசைவு `8379 தகாடியாகும். இந்தத் திட்டம் கமாத்தம் ஆறு
கமட்தரா இரயில் நிவையங்கவளக் ககாண்டிருக்கும்.

9.இந்திய கமாவபல் மாநாட்டின் அவமப்பாளராக உள்ள மத்திய அவமச்சகம் எது?
அ. கல்ெி அளமச்சகம்
ஆ. அறிெியல் மற்றும் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
இ. மின்னணு மற்றும் தகெல் சதரழில்நுட்ப அளமச்சகம்
ஈ. தகெல் சதரடர்பு அளமச்சகம் 
❖ இந்திய கமாவபல் மாநாட்வட கதாவைத்கதாடர்புத்துவை, தகைல் கதாடர்பு அவமச்சகம் மற்றும் இந்திய
கசல்லுைார் ஆப்பதரட்டர்கள் சங்கம் ஆகியைற்ைால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பிரதமர்
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தமாடி கதாடக்கவுவரவய நிகழ்த்தினார். இந்த நிகழ்வு, டிசம்பர்.8-10 ைவர கமய்நிகராக நடத்தப்பட்டது.
“Inclusive Innovation - Smart, Secure, Sustainable” என்பது இந்த மாநாட்டுக்கான கருப்கபாருளாகும்.

10. UNESCO’இன் உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பி ததர் அவமந்துள்ள மாநிைம் எது?
அ. தமிழ்நரடு
ஆ. கர்நரடகர 
இ. பகரைம்
ஈ. ஆந்திர பிரபதசம்
❖ UNESCO உைக பாரம்பரிய தளமான ஹம்பியின் விஜய விட்டைா தகாவிலுக்கு முன்னால் அவமந்துள்ள
புகழ்கபற்ை கல் ததர், இந்திய கதால்லியல் ஆய்வுவமயத்தால் (ASI) ஒரு பாதுகாப்பு ைவளயம் ககாண்டு
மூடப்பட்டுள்ளது. இத்ததர், இந்தியாவில் அவமந்துள்ள மூன்று பிரபைமான கல் ததர்களுள் ஒன்ைாகும்.
தமிழ்நாட்டின் மாமல்ைபுரத்தில் அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும், ஒடிசா மாநிைத்தின் ககானார்க்கில்
அவமந்துள்ள ஒரு கல் ததரும் பிை இரு ததர்களாகும். ஹம்பி ததர், கபா ஆ 14 முதல் 17ஆம் நூற்ைாண்டு
ைவர ஆட்சி கசய்த விஜயநகர ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டதாகும்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.உலக

பாரம்பரியம் குறித்த IUCN’இன் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவின் கீழ்க்காணும்

எந்தப்பகுதி மிகுந்த கவமலக்குரியதாக உள்ளது?
அ. சுந்தரவனக்காடுகள்
ஆ. இந்திய கங்ககச் சமவவளி
இ. மமற்குத்வதாடா்ச்சி மகைகள் 
ஈ. வடகிழக்கு மகைகள்
❖ இயற்மக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியைானது (IUCN) ‘IUCN உலக பாரம்பரிய கண்ண
3’ஐ வவளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கண்ண

ாட்டம்

ாட்டம், உலகின் 252 இயற்மக உலக பாரம்பரிய தளங்களின்

பாதுகாப்பு முயற்சிகள் சரியான பாமதயில் வசல்கின்றனவா என்பமதக் கண்டறிவதற்காக, 2014-2017
ஆண்டுகளின் தரமவப்பயன்படுத்தியுள்ளது. ணைற்குத்வதாடர்ச்சிைமலயின் பாதுகாப்புக் கண்ண

ாட்டம்

மிகுந்த கவமலயளிப்பதாக இந்த அறிக்மக வவளிப்படுத்தியுள்ளது.

2. ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப (ATAGS) உருவாக்கியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. BHEL
ஆ. DRDO 
இ. OFB
ஈ. ISRO
❖ இராணுவ ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பானது ணைம்பட்ட இழுமவ பீரங்கி துப்பாக்கி அமைப்மப
(Advanced Towed Artillery Gun System) உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு தனியார் நிறுவனத்துடன் இம

ந்து

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இப்பீரங்கிகள், தற்ணபாது ைகாராட்டிராவில் பரிணசாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
DRDO’இன் கூற்றுப்படி, 18-24 ைாதங்களுக்குள் இதுணபான்ற இருநூறு துப்பாக்கிகள் இராணுவத்திற்கு
வழங்கப்படவுள்ளன.

3.

Gaofen-14 என்னும் புவி கண்காணிப்பு வசயற்மகக்ணகாமள கீழ்க்காணும் எந்த ஏவுகலத்மதப்

பயன்படுத்தி சீனா விண்ணில் ஏவியது?
அ. PSLV C51
ஆ. GSLV Mark 3
இ. Long March 3B 
ஈ. Fat Boy 1A
❖ சீன விண்வவளி முகமையானது அண்மையில் காவபன்-14 என்ற வபயரில் ஆப்டிகல் ஸ்டீரிணயா
ணைப்பிங் எர்த் அப்சர்ணவஷன் வசயற்மகக்ணகாமள ஏவியது. லாங் ைார்ச்-3B ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி
அந்தச் வசயற்மகக்ணகாள் அதன் சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்பட்டது. இந்தச் வசயற்மகக்ணகாளால்,
உலவகங்கிலும் உள்ள தமர வபாருட்கமள உயர் வதளிவுத்திறனுடன் படங்கமள எடுக்க முடியும்.
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4. நடப்பாண்டில் (2020) முதன்முறையாக ‘புலம்பபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழா’மவ ஏற்பாடு வசய்துள்ள
ைாநிலம் எது?
அ. அஸ
் ஸாம்
ஆ. மேகாலயா
இ. சிக்கிே்
ஈ. பீகாா் 
❖ பீகார் ைாநிலைானது இவ்வாண்டில் முதன்முமறயாக புலம்வபயர்ந்த பறமவகள் திருவிழாமவ ஏற்பாடு
வசய்யவுள்ளது. மூன்று நாள் நீடிக்கும் இத்திருவிழா, வபாதுைக்களிமடணய புலம்வபயர்ந்த பறமவகள்
குறித்த விழிப்பு

ர்மவ அதிகரிப்பமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்த விழாமவ பாகல்பூர் வனப்

பிரிவு, பம்பாய் இயற்மக வரலாற்றுச்சங்கம் ைற்றும் பீகார் ைந்தர் இயற்மக சங்கம் இம

ந்து நடத்தும்.

5. கீழ்க்காணும் எந்தத் ணதசியத்தமலவரின் ைமறவுக்கு இரங்கல் வதரிவிப்பதற்காக, ‘ைகாபரிநிர்வா

ா

திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ. மகாத்மா காந்தி
ஆ. B R அம்மபத்கா் 
இ. ஜவகா்ைாை் மநரு
ஈ. சா்தாா் வை்ைபாய் பமடை்
❖ ஒவ்ணவார் ஆண்டும் டிச.6 அன்று டாக்டர் B R அம்ணபத்கரின் நிமனவு நாள் ‘ைகாபரிநிர்வா

ா திவாஸ்’

என அனுசரிக்கப்படுகிறது. அவர், 1956ஆம் ஆண்டு இந்தத் ணததியில் ைமறந்தார். நடப்பாண்டு (2020)
64ஆவது நிமனவு நாமளக் குறிக்கிறது. ைர
வபாருள்படும், ‘பரிநிர்வா

த்திற்குப் பிறகு விடுதமல அல்லது விடுவிப்பு எனப்

ா’ என்பது வபளத்த ைதத்தின் முக்கியைான வகாள்மககளுள் ஒன்றாகும்.

6. உலக வபாருளாதார ைன்றத்தின் 2021ஆம் ஆண்டு கூட்டத்திற்கான வதாகுப்பாளராக ணதர்ந்வதடுக்கப்ப
-ட்டுள்ள நாடு எது?
அ. மமைசியா
ஆ. சிங்கப்பூா் 
இ. இந்தியா
ஈ. ஐக்கிய அரபு அேீ ரகே்
❖ உலக வபாருளாதார ைன்றம் தனது வழமையான இடைான சுவிச்சர்லாந்தின் தாணவாசுக்கு பதிலாக
சிங்கப்பூரில் வரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டத்மத நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. சுவிச்சர்லாந்து
நாட்டில் வகாணரானா மவரஸ் வதாற்று அதிகரித்து வருவதால், நிகழ்விடம் ைாற்றப்பட்டுள்ளது. 2022ஆம்
ஆண்டின் வருடாந்திர கூட்டம், மீண்டும் சுவிச்சர்லாந்திணலணய நடத்தப்படும்.
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7. 8848.86 மீட்டமர எந்தப் புகழ்வபற்ற சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரைாக ணநபாளம் அறிவித்துள்ளது?
அ. எவவரஸ
் ட் சிகரம் 
ஆ. கஞ்சஞ்சங்கா சிகரம்
இ. மக்காலு சிகரம்
ஈ. K2 சிகரே்
❖ உலகின் மிகவுயர்ந்த சிகரைான எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்மத ணநபாளம் மீண்டும் அளந்துள்ளது.
சீனாவுடன் ணசர்ந்து உச்சத்தின் எவவரஸ்ட் சிகரத்தின் திருத்தப்பட்ட உயரத்மத 8,848.86 மீட்டர் என
அது அறிவித்தது. இவ்வுயரம், 1954ஆம் ஆண்டில் இந்திய நில அளமவத்துமற ணைற்வகாண்ட முந்மதய
அளவீட்மடவிட கிட்டத்தட்ட .86 வசமீ அதிகைாகும். இப்புதிய உயரம் சீனாவின் அண்மைய அளவீட்மட
விட 4 மீ அதிகைாகும். ணநபாளம்-சீனா எல்மலயானது இந்தச் சிகரத்தின் வழியாக வசல்கிறது.

8.2020

டிசம்பர் ைாத பிட்ச் ைதிப்பீடுகளின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வைாத்த உள்நாட்டு

உற்பத்தியின் வளர்ச்சி என்னவாக இருக்கும்?
அ. -4.4
ஆ. -6.4
இ. -9.4 
ஈ. -11.4
❖ ஃபிட்ச் ைதிப்பீடுகள் அதன் உலகளாவிய வபாருளாதார பார்மவயில், நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின்
வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் கணிப்மப -9.4 சதவீதைாக உயர்த்தியுள்ளது. முன்னதாக, நடப்பு
2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய வபாருளாதாரம் 10.5% ஆக சுருங்கும் என்று பிட்ச் ைதிப்பிட்டிருந்தது.
தற்ணபாது, வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் தடுப்பூசிகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதால், கண்ண

ாட்டம் பிரகாசைாக

இருப்பதாக அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.

9. ஐநா’இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது?
அ. நியூயாா்க் 
ஆ. வஜனீ வா
இ. பாாிஸ
்
ஈ. வபய்ஜிங்
❖ நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளில் உலகின் முயற்சிகமள அணிதிரட்டுவதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த
வளர்ச்சிக்கான தீர்வுகள் வமலயமைப்பு வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தமலமையகம் நியூயார்க்கில்
உள்ளது. UN SDSN ைற்றும் ஐணராப்பிய சுற்றுச்சூழல் வகாள்மக நிறுவனம் ஆகியறை இறைந்து
ஐணராப்பிய நீடித்த வளர்ச்சி அறிக்மக-2020’ஐ வவளியிட்டன. இது ஐணராப்பிய ஒன்றியம் அதன் உறுப்பு
நாடுகள் ைற்றும் பிற ஐணராப்பிய நாடுகளின் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமள ணநாக்கிய முன்ணனற்றத்மத
வதரிவிக்கிறது.
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10.ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & சவுதி அணரபியாவுக்கு விஜயம் வசய்யும் முதல் இந்திய இராணுவத் தமலவர்
யார்?
அ. M M நரவமே 
ஆ. பிபின் இராவத்
இ. V K சிங்
ஈ. அஜித் மதாவாை்
❖ இந்தியாவின் இராணுவத் தளபதி (COAS) ைணனாஜ் முகுந்த் நரவணன ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) &
சவுதி அணரபியா ஆகிய நாடுகளுக்கு ‘வரலாற்று’ச்சிைப்புைாய்ந்த 6 நாள் பய

த்மத ணைற்வகாண்டுள்

-ளார். இரு வமளகுடா நாடுகளுக்கும் இந்திய இராணுவத்தமலவர் ஒருவர் பய

ம் ணைற்வகாள்வது

இதுணவ முதல் முமறயாகும். இந்த விஜயம், இருநாடுகளுக்கும் இமடயிலான உத்தி ைற்றும் பாதுகாப்பு
ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவமத ணநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. சவுதி அணரபியா, இந்தியாவின்
நான்காவது வபரிய வர்த்தக பங்காளராகும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, “Go for Zero” என்ற சகொள்மகயுடன் ச

ொடர்புமடய நொடு எது?

அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. நியூசிலாந்து
இ. ஆஸ
் திபரலியா 
ஈ. ஜொ்மனி
❖ “சுழியத்திற்கு செல்” என்ெது அரெொங்கத்திற்கு ஆல ொெமை வழங்கும் இ ொெ லநொக்கற்ற சிந் மைக்
குழுவொை கிரட்டன் நிறுவைம் சவளியிட்ட ஒரு சகொள்மக முன்சைொழிவு ஆகும். சகொள்மகயின் ஒரு
ெகுதியொக, ஆஸ்திலரலிய அரசு ெல்லவறு நடவடிக்மககமை அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. இறுதியொக சுழிய
புதிய COVID-19 பாதிப்புகமை எட்டுவல இ ன் லநொக்கைொகும். இ ன் விமைவொக, COVID-19 த ாற்று
ந ாயானது உள்ளூர் அைவில் ெரவொைல் மூன்று வொரங்களுக்கு லைல் கடந்துள்ைது.

2.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘வொழ்வுக்கம

’ முமறயுடன் ச ொடர்புமடய ைொநி ம் எது?

அ. ஒடிசா
ஆ. குெராத்
இ. இராெஸ
் தான் 
ஈ. பஞ்சாப்
❖ இரொஜஸ் ொன் ைொநி

சுற்று ொத்துமறயொைது UNESCO’உடன் கூட்டிமைந்து, ‘வொழ்வுக்கம ’ என்ற

முமறமய பின்ெற்றி ஒரு திட்டத்ம செயல்ெடுத்தியுள்ைது. சஜய்ெொல்ைர், லஜொத்பூர், பிகொலைர் ைற்றும்
ெொர்ைர் ைொவட்டங்களில் சுைொர் ெத்து க ொச்ெொர சுற்று ொ மையங்கள் உருவொக்கப்ெடுகின்றை. லைமடக்
கம ஞர்கள் ைற்றும் மகவிமைக் கம ஞர்கமை கம

ைற்றும் க ொச்ெொரத்தின் அபிைொனிகளுடன்

இமைப்ெல இந் த் திட்டத்தின் லநொக்கைொகும்.

3.கொற்றிலிருந்து நீமர அறுவமட செய்வ

ற்கொை ச ொழில்நுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ை நிறுவைம் எது?

அ. IIT மெட்ராஸ
்
ஆ. IIT மெளொத்தி 
இ. NIT திருச்சிராப்பள்ளி
ஈ. NIT வாரங்ெல்
❖ சகைகொத்தியின் இந்திய ச ொழில்நுட்ெக் கழகத்தின் ஆரொய்ச்சியொைர்கள் கொற்றிலிருந்து

ண்ணீமரப்

பிரித்ச டுக்கும் புதிய ச ொழினுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ை ொகக் கூறியுள்ைைர். ‘மைட்லரொலெொபிசிட்டி’
என்ற அறிவியல் முமறமயப்ெயன்ெடுத்தி அவர்கள் அப்புதிய ச ொழினுட்ெத்ம உருவொக்கியுள்ைைர்.
வழுக்கும் திரவம்-உட்செலுத் ப்ெட்ட நுண்ணிய லைற்ெரப்புகள் (அ) SLIPS என்ற செொருள் லவதியியல்
முமறயில் வடிவமைக்கப்ெட்டு இந் த் ச ொழினுட்ெத்திற்கு ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிறது.
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விண்சவளி நிறுவைம் /

அமைப்பின் ஏவுக ைொகும்?
அ. புளூ மூன்
ஆ. ஸ
் பபஸ
் எெ்ஸ
் 
இ. NASA
ஈ. ISRO
❖ ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ என்ெது எ ன் ைஸ்கிற்கு செொந் ைொை னியொர் விண்சவளி நிறுவைைொை ‘Space X’இன்
எதிர்கொ

திட்டத்துக்குரிய விண்சவளி ஓடைொகும். இது செவ்வொய் லகொளுக்கு ைக்கமை சகொண்டு

செல்வ ற்கொக வடிவமைக்கப்ெட்டுள்ைது. அண்மையில் நடத் ப்ெட்ட ‘ஸ்டொர்ஷிப்’பின் மு ல் லெொ மை
ொனியங்கி எந்திரத்தின் லகொைொறு கொரைைொக கமடசி விைொடியில் நிறுத் ப்ெட்டது. இ ற்கு முன்ைர்
இந்நிறுவைம், ஐந்து ‘ஸ்டொர்ஷிப்’ விண்சவளி ஓடங்கமை லெொதித்துள்ைது.

5. ‘ஒருங்கிமைந்

ைருத்துவத்துமற’யய ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும் கீழ்க்கொணும் எந்நிறுவைமும்

இமைந்து அமைக்கவுள்ைை?
அ. NITI ஆபயாக்
ஆ. AIIMS 
இ. IIT பாெ்பப
ஈ. பதசிய சித்தா நிறுவனம்
❖ ைத்திய AYUSH அமைச்ெகமும், AIIMS ைருத்துவைமையும் இமைந்து, AIIMS ைருத்துவைமையில்
‘ஒருங்கிமைந் ைருத்துவத்துமற’மய ஏற்ெடுத் த் திட்டமிட்டுள்ைை. நேலும், COVID ச ொற்றிலிருந்து
குைைமடந்ல ொருக்கு சிகிச்மெ வழங்குவ ற்கொக ஆயுர்லவ ம், லயொகொ ெொர்ந்

ஒருங்கிமைத்

சநறிமுமறகமை வகுப்ெது குறித்தும் முடிவுசெய்யப்ெட்டுள்ைது.

6.அண்மைய

SIPRI அறிக்மகயின்ெடி, கீழ்க்காணும் எவ்விரு நொடுகளின் நிறுவைங்கள் உ கைொவிய

ஆயு ெந்ம யில் முன்ைணியில் உள்ைை?
அ. இந்தியா & இஸ
் பரல்
ஆ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & சீ னா 
இ. ஐக்கிய அஜமாிக்க நாடுகள் & இரஷ்யா
ஈ. இரஷ்யா & ெப்பான்
❖ ஸ்டொக்லைொம் ென்ைொட்டு அமைதி ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் (SIPRI) அளித்

அறிக்மகயின்ெடி, அசைரிக்க

ைற்றும் சீைொ நிறுவைங்கள், 2019ஆம் ஆண்டில், உ க ஆயு ெந்ம யில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ைை.
25 முன்ைணி ஆயு

உற்ெத்தியொைர்களின் விற்ெமையில் கிட்டத் ட்ட 61 ெ வீ த்ம

அசைரிக்க

நிறுவைங்களும், 15.7 ெ வீ த்ம சீை நிறுவைங்களும் வொங்கியுள்ைை.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2020

விண்மீன்.காம்
7.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, லகொயில்வொர் ெொ

டிசம்பர்

12

ம் அமைந்துள்ை ைொநி ம் எது?

அ. ஒடிசா
ஆ. குெராத்
இ. பீொா் 
ஈ. பஞ்சாப்
❖ பீகொர் ைொநி த்தில் லெொைொற்றுக்கு குறுக்லக கட்டப்ெட்டுள்ை `266 லகொடி ைதிப்பி ொை 1.5 கில ொ மீட்டர்
நீைமுள்ை முவ்வழி லகொயில்வொர் ெொ த்ம , ைத்திய ெொம ப்லெொக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ெொம கள்
துமற அமைச்ெர் நிதின் கட்கரி கொசைொலிமூ ம் திறந்துமவத் ொர். ெொம

& ரயில் லெொக்குவரவுக்கொக

ஏற்கைலவ உள்ை ெொ ம் 138 ஆண்டுகள் ெழமையொை ொகும். அ ற்குப் ெதி ொக ஆறு வழிப் ெொ ம்
கட்டப்ெட்டுவரும் நிம யில், அதில் முவ்வழிகள்

ற்லெொது செொதுைக்களுக்கொக திறந்துவிடப்ெட்டை.

பீகொர், உத் ர பிரல ெத்துக்கு இமடலயயொை லெொக்குவரத்துக்கு இந் ப்ெொ ம் ஒரு முக்கிய வழியொகும்.

8.

டப்பாண்டின் (2020) நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்டில் மு லிடம் பிடித் ைொநி ம் எது?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. பகரளா
இ. ஒடிசா 
ஈ. சத்தீ ஸ
் கா்
❖ மும்மெமயச் ெொர்ந் ஒரு இ ொெ லநொக்கற்ற அமைப்ெொை பிரஜொ அறக்கட்டமை, நடப்ெொண்டின் (2020)
நகர்ப்புற நிர்வொக குறியீட்மட சவளியிட்டது. இக்குறியீட்டின்ெடி, நகர்ப்புற நிர்வொகத்தில், ைொநி ங்கள்
அைவில் ஒடிெொ மு லிடத்தில் உள்ைது. ைகொரொஷ்டிரொ ைற்றும் ெத்தீஸ்கர் ஆகியமவ அடுத் டுத்
இடங்கில் உள்ைை. இந் ஆய்வு, 28 ைொநி ங்களில் உள்ை நொற்ெது நகரங்கள் ைற்றும் தில்லி ல சிய
ம நகரப்ெகுதியில் லைற்சகொள்ைப்ெட்டது.

9. லெொர்ப்ஸின்

உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந்

100 செண்களின்

ரவரிமெயில், இந்தியொவில் மிக

உயர்ந் இடத்ம ப் பிடித் செண்ைணி யொர்?
அ. நிா்மலா சீதாராமன் 
ஆ. பராஷினி நாடாா் மல்பகாத்ரா
இ. கிரண
் மெூம்தாா்-ஷா
ஈ. கிரண
் பபடி
❖ லெொர்ப்ஸின் உ கின் மிகவும் ஆற்றல்வொய்ந் 100 செண்களின் ரவரிமெயில், ைத்திய நிதியமைச்ெர்
நிர்ை ொ சீ ொரொைன் 41ஆவது இடத்தில் உள்ைொர். HCL நிறுவைத்தின் ம மைச் செயல் அதிகொரியும்,
நிர்வொக இயக்குநருைொை லரொஷினி நொடொர் ைல்லகொத்ரொ 55ஆவது இடத்திலும், ெலயொகொன் நிறுவைர்
கிரண் ைஜூம் ொர்-ஷொ 68ஆவது இடத்திலும் உள்ைைர். சஜர்ைன் அதிெர் ஏஞ்ெ ொ சைர்சகல் அவர்கள்
இந் ப்ெட்டியலின் மு லிடத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ைொர்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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கின் மு ல் COVID-19 டுப்பூசிமய உருவொக்கியுள்ை நொடு எது?

அ. ஐக்கியப் பபரரசு 
ஆ. நியூசிலாந்து
இ. ஆஸ
் திபரலியா
ஈ. ஜொ்மனி
❖ COVID-19 டுப்பூசிமயப் ெயன்ெடுத் த் ச ொடங்கிய உ கின் மு ல் நொடொக ஐக்கியப் லெரரசு ஆைது.
மெெர் ைற்றும் ெலயொஎன்சடக் ஆகிய நிறுவைங்கள் உருவொக்கிய

டுப்பூசிக்கு ஒழுங்கொற்றுநர்கள்

ஒப்பு ல் அளித் ைர்.
❖ நொடு முழுவதுமுள்ை ெல்லவறு மையங்களில் ைக்களுக்கு

டுப்பூசி லெொடப்ெட்டு வருகின்றை. இந் த்

டுப்பூசி, 21 நொட்கள் இமடசவளியில் 2 ஊசி ைருந் ொக வழங்கப்ெடுகிறது. இரண்டொவது முமறக்கு 7
நொட்களுக்குப் பிறகு முழுமையொை லநொசயதிர்ப்பு ஆற்றல் எட்டப்ெடும் எைக் கூறப்ெடுகிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது?
அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. டென்மாா்க்
இ. சுவீென் 
ஈ. டொ்மனி
❖ காலநிலல மாற்ற செயல்திறன் குறியீட்லட செர்மன்வாட்ச் & நியூகிலைமமட் ஆகிய நிறுவனங்கள்
காலநிலல நடவடிக்லக வலலயலமப்புடன் (CAN இன்டர்மநஷனல்) இலைந்து சவளியிட்டுள்ைன.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து இந்தியா, இந்த ஆண்டு (2020) ஒரு தரவரிலெ
குலறந்து பத்தாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ைது. முதல் மூன்று இடங்கலை எந்த நாடும் சபறவில்லல.
❖ நான்காமிடம் சுவீடனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இங்கிலாந்து மற்றும் சடன்மார்க் ஆகியலவ அடுத்தடுத்த
இடங்கலைப் பிடித்துள்ைன. இந்தக்குறியீடு, ஐம்பத்மதழு (57) நாடுகலையும் ஐமராப்பிய ஒன்றியத்தின்
செயல்திறலனயும் நான்கு பிரிவுகைாக மதிப்பிட்டுள்ைது.

2.இந்திய கலாச்ொர உறவுகளுக்கான கவுன்சில் (ICCR) என்பது கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ்
செயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும்?
அ. கலாச்சார அமமச்சகம்
ஆ. சுற்றுலா அமமச்சகம்
இ. வெளியுறெு அமைச்சகை் 
ஈ. உள்துமற அமமச்சகம்
❖ இந்திய கலாச்ொர உறவுகள் கவுன்சில் என்பது சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
உள்ை ஒரு தன்னாட்சி அலமப்பாகும். அது, 1950’இல் சமைலானா அபுல் கலாம் ஆொத் என்பவரால்
நிறுவப்பட்டது. ICCR தலலவர் வினய் ெகஸ்ரபுத்மதயின் கூற்றுப்படி, இந்தியாலவப் பற்றி உலகைவில்
என்ன கற்பிக்கப்படுகிறது என்பலதப் புரிந்துசகாள்வதற்காக, இருநூற்றுக்கும் மமற்பட்ட நாடுகளின்
பள்ளிகளின் பாடநூல்கலை, “Global Understanding of India Project - இந்தியா பற்றிய உலகைாவிய
புரிதல்” திட்டத்தின்கீழ் அது ஆய்வு செய்து வருகிறது.

3.சிறார் ஆபாெவியலல லகயாளுவதற்காக, ெமீபத்தில் பன்னாட்டுக் காவலகத்திலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற
சமன்சபாருலை வாங்கிய மாநில காவல்துலற எது?
அ. குெராத்
ஆ. மகாராஷ்டிரா 
இ. உத்தர பிரபதசம்
ஈ. பீகாா்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ மகாராஷ்டிரா மாநில காவல்துலறயின் இலையசவளிக் குற்றத்தடுப்புப் பிரிவானது அண்லமயில்
INTERPOL’இலிருந்து, ‘Crawler’ என்ற சமன்சபாருலை வாங்கியுள்ைது. இந்த சமன்சபாருலை வாங்கிய
முதல் இந்திய அலமப்பு இதுவாகும். இம்சமன்சபாருள், மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் சிறார் ஆபாெவியலல
(Child Pornography) லகயாை உதவும்.
❖ இலையத்தில் பதிமவற்றப்பட்ட சிறார் ஆபாெப்படங்கலைக் கண்காணிப்பதற்கு இந்த சமன்சபாருள்
காவல்துலறக்கு உதவுகிறது. நிர்வாைத்லதக் கண்டறிவது, முக்கிய சொற்கலைத் மதடுவது, வயலத
அங்கீகரிப்பது உள்ளிட்ட பல்மவறு மமம்பட்ட அம்ெங்கலை இந்த சமன்சபாருள் சகாண்டுள்ைது.

4.2020-2023ஆம் ஆண்டு வரையிலும் கரைப்பிடிக்கப்படுகிற அலனத்துலக உள்நாட்டு வான்மபாக்குவ
-ரத்து நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?
அ. Advancing Innovation for Global Aviation Development 
ஆ. Leaving No Country Behind
இ. Flying Around the Globe
ஈ. COVID-19 Free World
❖ 1996ஆம் ஆண்டில், ஐநா அலவயின் சபாது அலவ, டிெ.7’ஐ அலனத்துலக சிவில் வான்மபாக்குவரத்து
நாள் என அறிவித்தது. அலனத்துலக உள்நாட்டு வான் மபாக்குவரத்து மாநாட்டில் லகசயழுத்திட்டதன்
ஐம்பதாமாண்டு நிலறவுநாைான 1994 டிெ.7ஆம் மததி முதல் பன்னாட்டு உள்நாட்டு வான்மபாக்குவரத்து
அலமப்பால் இந்த நாள் சகாண்டாடப்பட்டுவருகிறது. உலகின் ெமூக மற்றும் சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு
வானூர்தியின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீகரிப்பமத இந்நாளின் மநாக்கமாகும்.

5. “ஆர்கமனாகுமைாரின்” என்பது சபாதுவாக கீழ்க்காணும் எதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?
அ. தடுப்பூசி
ஆ. உணவுச் பசா்ப்பு
இ. பூச்சிக்டகால்லிச் பசா்ப்பு 
ஈ. எாிடபாருள் பசா்ப்பு
❖ சில இந்திய அலமப்புகள் ஆந்திர பிரமதெ மாநிலத்தில் பரவிய ஒரு மர்ம மநாய்க்குக் காரைம், பூச்சிக்
சகால்லியாகமவா (அ) சகாசு ஒழிப்பானாகமவா ‘ஆர்கமனாகுமைாலரன்’ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்
என்பது குறித்து விொரித்து வருகின்றன. இந்மநாய் ஒருவரின் இறப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. ‘ஆர்கமனா
குமைாலரன்கள்’ புற்றுமநாலய உண்டாக்கும் தன்லம சகாண்டலவ மற்றும் இது குறித்த பல்மவறு
ஆராய்ச்சிகள், இலவ மனிதரில் பல மநாய்கலை ஏற்படுத்துகின்றன என்பலத நிரூபித்துள்ைன.

6.அண்லமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஷாஹீத் அஷ்பாக் உல்லா கான் பிரணி உதயன் அலமந்துள்ை
மாநிலம் எது?
அ. பஞ்சாப்

ஆ. உத்தர பிரபதசம் 

இ. பீகாா்

ஈ. ொா்க்கண
் ெ்
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❖ அண்லமயில், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்றத்துலற அலமச்ெர் பிரகாஷ் ெவமடகர்
தலலலமயிலான மத்திய வனவுயிரி பூங்காக்கள் ஆலையத்தின் கூட்டத்தில், இரு புதிய உயிரியல்
பூங்காக்கள் அலமப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. அலவ, பீகார் மாநிலம் நாைந்தாவில் உள்ை
இராஜ்கீர் வனவுயிரி பூங்கா பயைமும் உத்தர பிரமதெ மாநிலம் மகாரக்பூரில் உள்ை ஷாஹீத் அஷ்பாக்
உல்லா கான் பிரணி உதயன் ஆகியனவாகும். இதன்மூலம், உத்தர பிரமதெ மாநிலத்தில் சமாத்தமுள்ை
உயிரியல் பூங்காக்களின் எண்ணிக்லக 9 ஆனது.

7.கூகிள் இந்தியாவின்படி, இந்த ஆண்டு கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலம யார்?
அ. நபரந்திர பமாடி
ஆ. பொ மபென் 
இ. சுஷாந்த் சிங் இராெ்புத்
ஈ. நயன்தாரா
❖ கூகிள் இந்தியா நிறுவனம் ெமீபத்தில் தனது வருடாந்திர ‘Year in Search’ முடிவுகலை சவளியிட்டது.
அது, கூகிளில் மிகவும் பிரபலமான மதடல்கலை முன்னிலலப்படுத்தியது. அந்த அறிக்லகயின்படி,
ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகளின் (USA) அதிபராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மொ லபடன், இவ்வாண்டு (2020)
கூகிளில் அதிகம் மதடப்பட்ட ஆளுலமயாவார். IPL, நடப்பாண்டின் (2020) சிறந்த பிரபலமான மதடலாக
இருந்துள்ைது. COVID-19 சதாற்றுமநாலயப் பற்றிய மதடல்களும் இப்பட்டியலில் அதிகம் இடம்சபற்றன.

8. ’Recover Better - Stand Up for Human Rights’ என்ற கருப்சபாருளுடன் டிெ.10 அன்று அனுெரிக்கப்பட்ட
சிறப்பு நாள் எது?
அ. மருத்துவா்கள் நாள்
ஆ. மனிதவுாிமமகள் நாள் 
இ. சமூக நீ தி நாள்
ஈ. இனப்பாகுபாெ்மெ ஒழித்துக்கெ்டுவதற்கான நாள்
❖ மனிதவுரிலமகள் நாைானது ஆண்டுமதாறும் டிெ.10 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்படுகிறது.
இந்நாள், கடந்த 1948’இல், ஐநா சபாதுச்ெலப, மனித உரிலமகளுக்கான உலகைாவிய பிரகடனத்லத
ஏற்றுக்சகாண்ட நாலை நிலனவுகூர்கிறது. “Recover Better - Stand Up for Human Rights: சிறந்த
முலறயில் மீள்மவாம் – மனிதவுரிலமகளுக்காக நிற்மபாம்” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

9. NASA’இன், நிலவில்-தலரயிறங்கும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன?
அ. டபா்சிஸ
் ென்ஸ
்
ஆ. டிஸ
் கவாி
இ. ஆா்ெ்டெமிஸ
் 
ஈ. ப

ாப்
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❖ 18 விண்சவளி வீரர் / வீராங்கலனகள் அடங்கிய குழுவில் ெரிபாதி சபண்கள் இருப்பார்கள் என NASA
அறிவித்துள்ைது. 2024ஆம் ஆண்டில், ‘ஆர்ட்பைமிஸ்’ என்ற சபயரிலான அதன் நிலவில்-தலரயிறங்கும்
திட்டத்திற்கு அவர்கள் அலனவருக்கும் பயிற்சியளிக்கப்படவுள்ைது. அவர்களுள், நிலவில் கால்தடம்
பதியப்மபாகும் முதல் சபண்ணும், அடுத்த ஆணும் சதரிவு செய்யப்படுவார்கள். இக்குழுவில் கிறிஸ்டினா
மகாச் மற்றும் செசிகா மீர் ஆகிமயாரும் அடங்குவர். அவர்களிருவரும் உலகின் முதல் அலனத்து சபண்
விண்சவளி நலடயைத்லத நிகழ்த்தியவர்கைாவர்.

10.இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு விலக்கு அளித்துள்ை நாடு எது?
அ. ஐக்கியப் பபரரசு
ஆ. ஆஸ
் திபரலியா
இ. ெப்பான் 
ஈ. டதன் டகாாியா
❖ அண்லமயில், இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இறக்குமதி ஆய்வுக்கு ெப்பான் விலக்களித்துள்ைது.
அசமரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக இந்திய கரும்புலி இறால்களுக்கான இரண்டாவது சபரிய ெந்லதயாக
ெப்பான் உள்ைது. ஏற்றுமதிப்பண்டங்களில் செயற்லக பாக்டீரியா எதிர்ப்புமருந்தான ‘புராமொலிமடான்’
முற்றிலும் இல்லாதலதயடுத்து இம்முடிலவ அந்த நாடு எடுத்துள்ைது. இம்முடிவானது, மமற்கு வங்கம்
& மகரைாவில் மமற்சகாள்ைப்பட்டு வரும் இறால் மவைாண்லம மற்றும் ஏற்றுமதிலய மமம்படுத்தும்.
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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. நமீ பியா
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. கீ ழடி 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 நீ ா்தாக்க 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. அஸ
் ஸோம்
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 & மமலிண
் ைோ அற ் ை்ைடை
ஆ. UNESCO
இ. டைம்ஸ
் 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. உஸ
் பெகிஸ
் தான் 
ஈ. கஜகஸ
் தான்
❖ 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. இஸ
் ரரல்
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?
் டு 
அ. ென்னாட்டு ெடடெ்ெுெ் பொருளாதாரத்திற்கான ஆண
ஆ. ென்னாட்டு பகாள்டளர ாய் ஆராய்ச்சிக்கான ஆண
் டு
இ. ென்னாட்டு அடமதிக்கான ஆண
் டு
ஈ. ென்னாட்டு தடுெ்பூசிக்கான ஆண
் டு
❖ 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 குண
் டு 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 ஸ
் ரடட்ஸ
்
ஆ. ஆஸ
் திரரலியா
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. ெிரான்ஸ
் 
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. பிரான்ஸ
்
❖ 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. ஆஸ
் திகரலியா
❖ 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. கீ ழ்த்திசச அசைகள் 
இ. ராஸ
் பி 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ங்கமயில் சுற்றுச்சூைல்

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
பி

க்க ஆற்றல் பூங்காவுக்கு

மர் நர ந்தி ரமாடி அண்டமயில் அடிக்கல் நாட்டினார்?

அ. தமிழ்நாடு
ஆ. இராெஸ
் தான்
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 C454 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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‘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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. பிரான்ஸ
்
ஆ. அதமாிக்கா 
இ. ஐக்கிய அரபு அமீ ரகம்
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. தீ வாய்ப்பு 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

2020

விண்மீன்.காம்

டிசம்பர்

19 & 20

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
் ம தடம் 
ஆ. CO2 உமிழ்வு மற்றும் தபாருண
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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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 – பாகிஸ
் தான் தபாா் 
ஆ. இரண
் டாம் 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. ஸ
் தபயின்
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?
் மைத் திறன் வமலத்தளை் 
அ. ப ொருளொதொர பெயலொண
ஆ. யங்கரவொத எதிொ் ் ு வமலத்தளை்
இ. மெ ொ் பெயலொண
் மைத் 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’ அண
் ணொ 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 – ொகிஸ
் தொன்
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. ொகிஸ
் தொன்
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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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 அைீ ரகை்
இ. இலங்மக
ஈ. பாகிஸ
் தான் 
❖ 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. ஆஸ
் திரரலியா
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. இராஜஸ
் தான் 
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. ஷீ லா 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

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

விண்மீன்.காம்

2020

டிசம்பர்

23

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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ா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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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2020

டிசம்பர்

23

❖ 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. பிரான்ஸ
்
ஆ. பிரரெில்
இ. இத்தாலி
ஈ. இஸ
் ரரல் 
❖

டந்ை 2003 செப்டம்பரில் ம சயழுத்திடப்பட்ட பமழய ஒப்பந்ைத்மை ைோற்றியமைத்து, இந்தியோவும்
இஸ்கரலும் அண்மையில் நைவோழ்வு ைற்றும் ைருத்துவத் துமற ளில் ஒத்துமழப்பு நல்குவைற் ோன ஓர்
ஒப்பந்ைத்தில் ம சயழுத்திட்டுள்ளன.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

2020

விண்மீன்.காம்
❖ இருநோடு ளும்,

டிசம்பர்

24 & 25

ோை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 அமீ ரகம்
❖ 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

5.கைசிய நு

மள இந்ை விருது அங்கீ ரிக்கிறது.
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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த்தின்கீழ் செயல்படுகிறது?

அ. ெமூக நீ தி 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
தீவு ளில் எந்ைசவோரு வணி

ள ைரவு ஆரோய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. வட சென்டினல்

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. பிரான்ஸ
்
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 ோ
குய்க

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

ோ ைோ ோை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 னவரஸ
் திாிபு
் மீ ன் அனமப்பு 
இ. விண
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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ோ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 முஸ
் லிம் பல்கலலக்கழகம் 
ஆ. ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலலக்கழகம்
இ. தில்லி பல்கலலக்கழகம்
ஈ. பனாரஸ
் 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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1

விண்மீன்.காம்

2020

டிசம்பர்

26 & 27

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. ஜாா்க்கண
் ட்
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. அஸ
் ஸாம் 
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. இஸ
் ரரல் 
இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள்
ஈ. பிரான்ஸ
்
❖ 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?
் ரட 
அ. ரேெந்த் குொா் பாண
ஆ. மடஸ
் ஸி தாெஸ
்
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 நீ தி 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

2.திறன் வமம்பாட்டு அறமச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட இறைய

ாழவியலும்.

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

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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ை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 அஸ
் ஸரம் 
ஆ. அருணரச்சல பிரபதசம் மற்றும் பமகரலயர
இ. அருணரச்சல பிரபதசம் மற்றும் மிபசரரம்
ஈ. அஸ
் ஸரம் 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. சீ ரம் இந்தியர நிறுவனம் 
ஆ. Dr ரெட்டி’ஸ
்
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 விண
் நவளி ஆய்வு மமயம்
ஆ. பதசிய மரணவர் பமட 
இ. நசஞ்சிலுமவச் சங்கம்
ஈ. புலனரய்வகம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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❖ வதசிய மாை ர் பறடயின் தறைறம இயக்குநரக மின்னணு மன்றமானது சமீபத்தில் புது தில்லியில்
ததாடங்கப்பட்டது. வதசிய மாை ர் பறட (NCC) தறைறம இயக்குநரகத்தின் இறையதைத்தில் இடம்
தபற்றுள்ை இம்மின்னணு மன்றத்தின்மூைம் நாடு முழு துமுள்ை வதசிய மாை ர் பறடயினர் (NCC),
வதசிய மாை ர் பறடகுறித்த தங்கைது பல்வ று அனுப ங்கறைப் பகிர்ந்துதகாள்ைைாம். COVID-19
தபருங்தகாள்றைவநாய்க்கு எதிரான நாட்டின் வபாரில் முன்கை வீரர்கைாக ஒரு ைட்சத்துக்கும் வமைான
வதசிய மாை ர் பறடயினர் தபரும்பங்காற்றியுள்ைனர்.

7.மத்திய தறரக்கடல் & கருங்கடல் மீன்

ை நிறை குறித்த அறிக்றகறய த ளியிட்ட அறமப்பு எது?

அ. IMF
ஆ. FAO 
இ. உலக வங்கி
ஈ. WTO
❖ மத்திய தறரக்கடல் மற்றும் கருங்கடல் மீன் ைத்தின் நிறை - 2020 (SoMFi 2020)’ஐ உைவு மற்றும்
உழவு அறமப்பின் மத்திய தறரக்கடலுக்கான தபாது மீன் ை ஆறையம் த ளியிட்டுள்ைது. இந்த
அறிக்றகயின்படி, மத்திய தறரக்கடல் மற்றும் கருங்கடல் கடல் சுற்றுச்சூழல் அறமப்புகளில் 75 சதவீத
மீன் ைங்கள் அதிகப்படியான மீன்பிடிக்கு ஆைாகியுள்ைன. ஆனால், கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்ைாத
அைவுக்கு முதல்முறறயாக இதுவபான்ற அதிகப்படியான மீன்பிடிகளின் எண்ணிக்றக குறறந்துள்ைது.

8.நுகர்வ

ார் பாதுகாப்புச் சட்டம் நறடமுறறக்கு

ந்த ஆண்டு எது?

அ. 1995
ஆ. 1986 
இ. 1984
ஈ. 1996
❖ 1986 டிச.24 அன்று, நுகர்வ ார் பாதுகாப்புச்சட்டம் இந்திய குடியரசுத்தறை ரின் ஒப்புதறைப்தபற்று
நறடமுறறக்கு

ந்தது. இந்த நிகழ்ற க் குறிக்கும்

றகயில், நுகர்வ ார் முக்கியத்து ம், அ ர்களின்

உரிறமகள் மற்றும் தபாறுப்புகள் குறித்த விழிப்புைர்ற

பரப்பு தற்காக ஒவ்வ ார் ஆண்டும் டிச.24

அன்று வதசிய நுகர்வ ார் நாள் இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘The Sustainable Consumer’ என்பது
நடப்பாண்டில் (2020) வரும் வதசிய நுகர்வ ார் நாளுக்கான கருப்தபாருைாகும்.

9.இந்தியாவின்

நூறா து கிசான் இரயிைானது, மகாராஷ்டிர மாநிைத்திற்கும் கீழ்க்காணும் வ தறந்த

மாநிைத்திற்கும் இறடவய பயைப்படுகிறது?
அ. பீகரர்
ஆ. பமற்கு வங்கம் 
இ. கர்நரடகர
ஈ. உத்தர பிரபதசம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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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. அஸ
் ஸாே்
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 இலக்ஷ்மணன்
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
் ட் 
ஆ. ஜாா்க்கண
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. இஸ
் மரல்
ஆ. பிரான்ஸ
் 
இ. இரஷ்யா
ஈ. ஆஸ
் திமரலியா
❖ 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. ஜாா்க்கண
் ட்
❖ 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. இராஜஸ
் தான் 
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. அஸ
் ஸாம்
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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ல்லுபடியாகும் சததி

எது வமர நீட்டிக்கப்படுகிறது?
அ. ஜனவாி 31, 2021
ஆ. மாா்ச் 31, 2021 
இ. ஜூன் 30, 2021
ஈ. ஆகஸ
் ட் 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. பிரான்ஸ
்
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
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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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