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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.உள்நாட்டிலேலே கட்டப்பட்டு அண்மையில் இந்திே கடலோரக் காவல்பமடயில் புதிதாக லேர்க்கப்பட்ட
கப்பலின் பபேர் என்ன?
அ. ICG தட் ரக்ஷக்
ஆ. ICG ஷெளரியர
இ. ICG யுவர
ஈ. ICG C–452 
❖ உள்நாட்டிலேலே வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட, ‘ICG C-452’ என்ற புதிே கப்பல் இந்திே கடலோரக்
காவல்பமடயில் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கப்பமே இந்திே கடலோரக் காவல்பமடயின் கூடுதல்
தமேமை இேக்குநர் இமைத்து மவத்தார். பிரதைர் லைாடியின் “இந்திோவில் தோரிப்லபாம்” ைற்றும்
“தற்ோர்பு இந்திோ” பற்றிே பார்மவக்கு ஏற்ப சூரத்தின் ோர்ேன் & டூப்லரா நிறுவனம் இந்தக் கப்பமே
வடிவமைத்து கட்டியுள்ளது.

2.வானிேல் துமறயில் எந்த நாட்டுனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திோ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ. ஜெர்மனி
ஆ. ஹரலந்து
இ. ப ரர்ச்சுகல்
ஈ. ஸ
் ஜ யின் 
❖ இந்திோ ைற்றும் ஸ்பபயினுக்கிமடலே வானிேற்பிேல் துமறயில் அறிவிேல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பக்
கூட்டுறவுகமள லைம்படுத்துவதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்ேரமவ ஒப்புதல் அளித்தது.
இந்த ஒப்பந்தம், பபங்களூருவில் உள்ள இந்திே வானிேற்பிேல் நிறுவனம் ைற்றும் ஸ்பபயினில் உள்ள
வானிேற்பிேல் நிறுவனம் ஆகிேவற்றுக்கு இமடலே மகபேழுத்தாகும்.
❖ புதிே அறிவிேல் முடிவுகள், புதிே பதாழில்நுட்பங்கள், கூடுதோன அறிவிேல் உமரோடல் & பயிற்சியின்
மூேம் திறன் வளர்த்தல் ைற்றும் கூட்டு அறிவிேல் திட்டங்கள் உள்ளிட்டத் துமறகளில் இப்புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தின்மூேம் நடவடிக்மககள் லைற்பகாள்ளப்படும்.

3.எந்த நாட்டின் லதர்தல் ஆமைேம், “பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவோளர்கள் திட்டம்” என்றபவான்மற
ஏற்பாடு பேய்துள்ளது?
அ. இந்தியர 
ஆ. ஐக்கிய அஜமரிக்க நரடுகள்
இ. ெ ் ரன்
ஈ. ஆஸ
் திபேலியர
❖ பீகார் ேட்டப்லபரமவ பபாதுத்லதர்தமே பார்மவயிடுவதற்கான ‘பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவோளர்கள்
திட்டம் 2020’ஐ இமைேம் வாயிோக நவம்பர்.5-7 வமர இந்திே லதர்தல் ஆமைேம் நடத்திேது.
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❖ அேல்நாட்டுத் லதர்தல் லைோண்மை அமைப்புகள் ைற்றும் அமைப்புகளுக்காக இந்தத் திட்டம் ஏற்பாடு
பேய்ேப்பட்டுள்ளது. உேபகங்கிலும் உள்ள நாற்பதுக்கும் லைற்பட்ட நாடுகமளச் லேர்ந்த பிரநிதிதிகள்
பன்னாட்டு ஐடிஇஏ, லதர்தல் முமறமைகளுக்கான பன்னாட்டு அறக்கட்டமள ைற்றும் உேக லதர்தல்
நிறுவனங்களின் ேங்கம் ஆகிேமவயும் இமைேவழியில் நடந்த இந்தப் ‘பன்னாட்டு லதர்தல் பார்மவ
-ோளர்கள் திட்டம் – 2020’க்கு அமைக்கப்பட்டனர்.

4.இடம்பபேர்ந்த பறமவகமள, குறிப்பாக அமுர் வல்லூறுகமள லவட்மடோடுதற்கு எதிராக எச்ேரிக்மக
விடுத்துள்ள ைாநிே அரசு எது?
அ. ஹிமரச்சல ிேபதசம்
ஆ. திரி ுேர 
இ. பமற்கு வங்கம்
ஈ. ஒடிசர
❖ திரிபுரா ைாநிேத்தில் குளிர்காேம் பதாடங்கவுள்ள லவமளயில் புேம்பபேர்ந்த பறமவகமள, குறிப்பாக
அமுர் வல்லூறுகமள லவட்மடோடுவதற்கு எதிராக அம்ைாநிே அரசு எச்ேரிக்மக விடுத்துள்ளது. அமுர்
வல்லூறுகள் உள்ளிட்ட புேம்பபேர்ந்த பறமவகள், கடந்த 1972’இல் இேற்றப்பட்ட வனவுயிரி பாதுகாப்பு
ேட்டத்தின்கீழ் உள்ளன என்பமத அறிவிக்க வனத்துமறக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. புேம்பபே
-ர்ந்த பறமவகமள பாதுகாக்க, நாகாோந்து ஏற்கனலவ இதுலபான்ற ஆமைமே பிறப்பித்துள்ளது.

5. 2020 நவம்பரில், பைய்நிகராக பதாழில்நுட்ப உச்சிைாநாட்மட நடத்தவுள்ள இந்திே நகரம் எது?
அ. ஜசன்னன
ஆ. ஜ ங்களூரு 
இ. னஹதேர ரத்
ஈ. பகரவர
❖ பபங்களூரு பதாழில்நுட்ப உச்சிைாநாட்டின் 23ஆவது பதிப்பு பைய்நிகராக்க இந்த ஆண்டு நவ.19 முதல்
21 வமர நமடபபறவுள்ளது. இந்த உச்சிைாநாட்மட கர்நாடக ைாநிே அரசின் மின்னணு, தகவல்
பதாழினுட்பம், உயிரி-பதாழினுட்பம் ைற்றும் அறிவிேல் & பதாழினுட்பத்துமற ஏற்பாடு பேய்ேவுள்ளது.
இவ்வுச்சிைாநாட்டில் பே பதாழினுட்ப தமேவர்கள் பங்லகற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6.அண்மையில் உைவு விமேக் குறியீட்மட பவளியிட்ட அமைப்பு எது?
அ. உலக வங்கி
ஆ. உணவு மற்றும் உழவு அனம ் ு 
இ. உலக ஜ ரருளரதரே மன்றம்
ஈ. ன்னரட்டுச் ஜசலவரணி நிதியம்
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❖ அண்மையில் உைவு விமேக் குறியீட்மட உைவு ைற்றும் உைவு அமைப்பு (FAO) பவளியிட்டுள்ளது.
இந்தக் குறியீட்டு எண்ைானது அக்லடாபர் ைாதத்தில் 100.9 புள்ளிகமள எட்டிேதாக ஐநா உைவு
நிறுவனம் அண்மையில் அறிவித்தது. அது இந்த ஆண்டில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ே புள்ளிோகும்.
❖ தானிேங்கள், எண்பைய் வித்துக்கள், பால் பபாருட்கள், இமறச்சி ைற்றும் ேர்க்கமர ஆகிேவற்றில்
ைாதந்லதாறும் ஏற்படும் விமே ைாற்றங்கமள இந்தக் குறியீடு அளவிடுகிறது.

7.ஆந்திர பிரலதே ைாநிேத்தில், ‘Go Electric’ பரப்புமரேத் பதாடங்கியுள்ள அமைப்பு எது?
அ. இந்திய ுது ் ிக்கத்தக்க எரிசக்தி பமம் ரட்டு முகனம
ஆ. இந்திய தே நிர்ணய அனமவனம்
இ. எரிசக்தி திறன் அனமவனம் 
ஈ. நடுவண
் எரிசக்தி ஆேரய்ச்சி நிறுவனம்
❖ எரிேக்தி திறன் அமைவனைானது (BEE) ஆந்திர பிரதேச ைாநிேத்தில், ‘Go Electric’ என்ற பரப்புமரமே
முன்பனடுத்துள்ளது. மின்லனற்று நிமேேங்கமள அமைப்பதற்கான ைாநிேத்தின் மைய முகமையாக
ஆந்திர பிரலதே ைரபுோரா எரிேக்தி லைம்பாட்டுக்கைகத்மத அம்ைாநிே அரசு நிேமித்துள்ளது. ைாநிேத்தில்
400 மின்லனற்று நிமேேங்கமள நிறுவவும் அம்ைாநிே அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

8.அண்மைச் பேய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘ோர்-ேலபாரிஸ்’ என்பதுடன் பதாடர்புமடே ைாநிேம் எது?
அ. பமற்கு வங்கம்
ஆ. ஒடிசர
இ. அஸ
் ஸரம் 
ஈ. ஞ்சர ்
❖ ோர்-ேலபாரிஸ் என்பமவ பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றில் அமைந்துள்ள ைாறிவரும் தீவு நிேப்பரப்பாகும். அங்கு,
‘மிோஸ்’ என்று குறிப்பிடப்படும் பபங்காலி வம்ோவளிமேச்ோர்ந்த இசுோமிேர்கள் முதன்மைோக
வசித்து வருக்கின்றனர். ோர்-ேப்லபாரிஸில் வாழும் இசுோமிே ைக்களின் பண்பாடு & பாரம்பரிேத்மத
பிரதிபலிக்கும், ‘மிோ’ அருங்காட்சிேகத்மத விமரவாக நிறுவுைாறு அஸ்ஸாம் ைாநிேத்தின் பல்லவறு
ைக்கள் அம்ைாநிே அரோங்கத்திடம் லகாரிக்மக விடுத்தனர்.

9.மின்பவளிக்குற்றம்

பதாடர்பான தகவல்பதாடர்புகமள எளிதாக்குவதற்காக இரு புதிே லேமவகமள

உருவாக்கியுள்ள பன்னாட்டு அமைப்பு எது?
அ. ன்னரட்டுக் கரவலகம் 
ஆ. நடுவண
் ுலனரய்வுச் ஜசயலகம்
இ. பதசிய ுலனரய்வு முகனம
ஈ. இந்திய உளவுத்துனற
❖ ேட்ட அைோக்க நிறுவனங்களிமடலே மின்பவளிக்குற்றம் பதாடர்பான தகவல்பதாடர்புகமள எளிதாக்க
பன்னாட்டுக் காவேகம் இரண்டு பாதுகாப்பான ைற்றும் பநகிழ்வான லேமவகமள உருவாக்கியுள்ளது.
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❖ அவற்றில் ஒன்று மின்பவளிக்குற்றம் குறித்த அறிவு பரிைாற்ற பணியிடம் (Cybercrime Knowledge
Exchange Workspace), ைற்பறான்று கூட்டிமைந்ே மின்பவளிக்குற்ற இேங்குதளம் – பேேல்பாடு
(Cybercrime Collaborative Platform-Operation). முந்மதேது பபாதுவான, காவல்ோராத தகவல்கமளக்
மகோளுகிறது ைற்றும் பதாடர்புமடே அமனத்து பேனர்களுக்குைானதாக அது இருக்கும். அலதேைேம்
பிந்மதேது லதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சிே முகமைகளுக்கானதாக ைட்டும் இருக்கும்.

10. “சுற்றுப்புறங்கமள லபணுதல்” என்ற ேவாமே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அமைச்ேகம் எது?
அ. உள்துனற அனமச்சகம்
ஆ. ஜவளியுறவு அனமச்சகம்
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகர் ் ற
ு விவகரேங்கள் அனமச்சகம் 
ஈ. ரதுகர ் ு அனமச்சகம்
❖ ைத்திே வீட்டுவேதி ைற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் இமைேமைச்ேர் (தனிப்பபாறுப்பு) ஹர்தீப் சிங் புரி
மூன்று புதிே திட்டங்கமள புது தில்லியில் பதாடக்கி மவத்தார். இளம் குைந்மதகள் ைற்றும் அவர்களது
குடும்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு ைாநகரங்கமள உருவாக்குவதில் கவனஞ்பேலுத்தும் “சுற்றுப்புறங்கமளப்
லபணுதல்” என்ற ேவால்; ைாநகரங்களின் தரவு சூைலிேமே ைதிப்பிடுவதற்கான கட்டமைப்பு; ைற்றும்
100 பபாலிவுறு நகரங்களின் ைாநகர தரவு அலுவேர்களுக்கான இமைேம் ோர்ந்த பயிற்சித்திட்டம்
ஆகிேமவ ஆகும்.
❖ 3 வருட திட்டைான ‘சுற்றுப்புறங்கமளப் லபணுதல்’ என்ற ேவால், இளஞ்சிறார்கள், பராைளிப்பாளர்கள் /
குடும்பங்களின் வாழ்க்மகத்தரத்மத லைம்படுத்துவதற்கான தீர்வுகமள உருவாக்குவதில் ைாநகரங்க
-ளுக்கு ஆதரவளிக்கும். பபர்னார்ட் வான் லிேர் பவுண்லடேன், பநதர்ோந்தின் ஆதரலவாடும், டபுள் யூ
ஆர் ஐ இந்திோவின் பதாழில்நுட்பத்தின் ஆதரலவாடும் இந்த ேவால் நடத்தப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்
❖ ‘ஒலர பாரதம் உன்னத பாரதம்’ என்ற உள்நாட்டு சுற்றுோத் தேங்கமள ஊக்குவிக்கும் லநாக்கத்தில்
நமடபபறும் எனது லதேத்மதப் பார் என்ற இமைே கருத்தரங்கு பதாடரில் ‘பேன்மனயின் கமதகள்’
என்ற தமேப்பில் 2020 நவம்பர்.7 அன்று கருத்தரங்கு நமடபபற்றது.
❖ முற்றிலும் எழுதப்படிக்கத் பதரிோத 15 வேதுக்கு லைற்பட்லடாருக்கு எழுத்தறிமவ வைங்கிட பள்ளிோரா
ைற்றும் வேது வந்லதார் கல்வி இேக்ககத்தின்மூேம், “கற்லபாம் எழுதுலவாம் இேக்கம்” என்ற புதிே
வேது வந்லதார் கல்வித்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
❖ நாட்டில் நீர் லைோண்மைமே சிறப்பாகக் மகோண்ட ைாநிேங்களுக்கான லதசிே விருதுப் பட்டிேலில்
தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ‘சிறந்த ைாவட்டங்கள்’ அடிப்பமடயில், பதன் ைாநிேப் பிரிவில் முதல்
ைற்றும் இரண்டாம் இடங்கமள லவலூர், கரூர் ைாவட்டங்கள் பிடித்துள்ளன. ‘ஆறு புதுப்பித்தல்’ என்ற
வமகயில் இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அலதலபால், நீர் பாதுகாப்பு என்ற வமகயில் இரண்டாவது
இடத்துக்கு பபரம்பலூர் ைாவட்டமும், நீர் லைோண்மையில் சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சிக்கான விருதில்
இரண்டாம் இடத்துக்கு ைதுமர ைாநகராட்சியும் லதர்வுபேய்ேப்பட்டுள்ளன.
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❖ நீேகிரி ைாவட்டம் உதகைண்டேத்தில், நடைாடும் லதநீர் வாகனங்கமள (INDCO Tea Van) பபாதுைக்கள்
பேன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு அரசு பதாடங்கியுள்ளது.
❖ ‘தமிழ்நாடு நாள்’ விைாமவபோட்டி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான “தமிழ்ச்பேம்ைல்” விருதுகளுக்கு
லதர்வுபேய்ேப்பட்ட முப்பத்லதழ்வருக்கு ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதேமைச்ேர் எடப்பாடி க பைனிச்ோமி
விருதுகமள வைங்கினார்.
❖ வாணிேம்பாடியில், லதால் பதனிடுதல் துமறயில் பல்லநாக்கு திறன் லைம்பாட்டு மைேம் அமைத்திட,
ைத்திே காேணி பயிற்சி நிறுவனத்திற்கும், தமிழ்நாடு திறன் லைம்பாட்டு கைகத்திற்கும் இமடலே
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் மகபேழுத்தாகியுள்ளது.
❖ ைதுமரயில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ள AIIMS ைருத்துவைமனயின் தமேவராக வி எம் கலடாச் நிேைனம்
பேய்ேப்பட்டுள்ளார். இவர் தற்லபாது புதுச்லேரி JIPMER ைருத்துவைமனயின் தமேவராக உள்ளார்.
லைலும், MGR ைருத்துவப்பல்கமேக்கைகத்தின் துமை லவந்தர் Dr சுதா லேமேேன், ைத்திே சுகாதார
துமறயின் தமேமை இேக்குநர் ைற்றும் கூடுதல் பேேேர், தமிழ்நாடு அரசின் தமேமைச் பேேோளர்,
Dr ேண்முகம் சுப்மபோ – KMC ைருத்துவக் கல்லூரியின் தமேமை லபராசிரிேர் உள்ளிட்லடார் ைதுமர
AIIMS ைருத்துவைமனயின் உறுப்பினர்களாக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
❖ ைமறந்த அமைச்ேர் துமரக்கண்ணு வகித்த லவளாண் துமறோனது, உேர்கல்வித்துமற அமைச்ேர் K
P அன்பைகனுக்கு கூடுதோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதேமைச்ேர் எடப்பாடி க
பைனிச்ோமி அளித்த பரிந்துமரமே அடுத்து ஆளுநர் பன்வாரிோல் புலராகித் இதற்கான உத்தரமவப்
பிறப்பித்தார்.
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