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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1. CEFPPC என்ற திட்டத்துடன் த

ொடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது?

அ. உணவுப்பதப்படுத்தும் ததொழிற்சொலைகள் அலமச்சகம் 
ஆ. உழவு மற்றும் உழவொ் நை அலமச்சகம்
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகொ்ப்புற விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
ஈ. இலளய ொொ் விவகொரங்கள் மற்றும் விலள ொட்டு அலமச்சகம்
❖

மிழ்நொடு உள்ளிட்ட பத்து மொநிலங்களில் உணவுப் ப ப்படுத்து ல் துடறயில் திறடை மமம்படுத்துவ
-ற்கொை புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய உணவுப் ப ப்படுத்து ல் அடமச்சக
-த்தின் கீழொை உணவுப் ப ப்படுத்து ல் பொதுகொப்பு திறன்கடள உருவொக்கு ல் / விரிவொக்கம் தசய் ல்
(CEFPPC) என்னும் திட்டத்தின்கீழ் `107.42 மகொடி மொனியத்துடன், `320.33 மகொடி தசலவில் 28
திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இ ன்மூலம் சுமொர் 10,000 மபருக்கு மவடல கிடடக்கும்.

2. நடப்பொண்டு (2020) கடைப்பிடிக்கப்பட்ை ம

சிய மருந்தியல் வொரத்துக்கொை கருப்தபொருள் என்ை?

அ. Pharmacists: Frontline Health Professionals 
ஆ. COVID-19 Warriors
இ. Responsible Pharmacy
ஈ. Ethical Pharmacy
❖ 59ஆவது ம சிய மருந்தியல் வொரமொைது நவ.16 மு ல் 22 வடர நொடு முழுவதும் தகொண்டொடப்பட்டது.
“Pharmacists: Frontline Health Professionals” என்பது இந் வொரத்துக்கொை கருப்தபொருளொகும். இந்திய
மருந்துக் கழகமொைது ஒவ்மவொர் ஆண்டும் நவம்பர் மூன்றொம் வொரத்தில் இந்

வொரத்ட

ஏற்பொடு

தசய்கிறது. சமு ொயத்தில் மருந் ொளுநர்களின் இருப்டப அடைவருக்கும் உணர்த்துவதும்; மருந்துகள்,
அவற்றின் பயன்பொடு, டகயொளு ல் மற்றும் விநிமயொகித் ல் ஆகியவற்றில் பதிவுதசய்யப்பட்ட ஒரு
மருந் ொளுநரின் பங்டக அறிந்துதகொள்வதும் இந் வொரத்தின் முக்கிய மநொக்கமொகும்.

3.எந்

அடமச்சகத்தின்கீழ், அண்டமயில், 43 தசயலிகடளத் டட தசய்து (இன்றுவடர தமொத் ம் 220

சீை தசயலிகள்) இந்திய அரசு உத் ரவு பிறப்பித் து?
அ. அறிவி ை் மற்றும் ததொழிை்நுட்ப அலமச்சகம்
ஆ. தவளி ுறவு அலமச்சகம்
இ. உள்துலற அலமச்சகம்
ஈ. மின்னணு மற்றும் தகவை் ததொழிை்நுட்ப அலமச்சகம் 
❖ இந்தியொவின் இடறயொண்டமக்கும், பொதுகொப்புக்கும் தீங்கு விடளவிக்கும் 43 திறன்மபசி தசயலிகடள
டடதசய்ய மத்திய மின்ைனு மற்றும் கவல் த ொழில்நுட்ப துடற அடமச்சகம் உத் ரவு பிறப்பித் து.
மத்திய உள்துடற அடமச்சகத்தின் இடணயதவளிக் குற்ற ஒருங்கிடணப்பு டமயம் கவலளித் ட
அடுத்து இந்நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டது.
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❖ இ ற்கு முன்பு கடந் ஜூன் 29 அன்று 59 திறன்மபசி தசயலிகடளயும், கடந் தசப்.2 அன்று 118 திறன்
மபசி தசயலிகடளயும் மத்திய அரசு டட தசய் து குறிப்பிடத் க்கது.

4.தபண்களுக்கு

எதிரொை வன்முடறகடள ஒழிப்ப ற்கொை ஐநொ அடவயின் பன்ைொட்டு நொளுக்கொை

கருப்தபொருள் என்ை?
அ. Orange the World: HearMeToo
ஆ. Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape
இ. Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! 
ஈ. Orange the World: Men Against the Rape & Discrimination (MARD)
❖ உலதகங்கிலும் தபண்கள் பொலியல் வன்புணர்வு, குடும்ப வன்முடற மற்றும் பிற வன்முடறகளுக்கு
ஆளொவது குறித் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவ ற்கொக ஐநொ அடவ ஆண்டும ொறும் நவம்பர்.25 அன்று
தபண்களுக்கு எதிரொை வன்முடறகடள ஒழிப்ப ற்கொை பன்ைொட்டு நொடள உலகம் முழுவதும்
கடடப்பிடித்து வருகிறது. “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” என்பது நடப்பொண்டில்
(2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

5அண்டமச்

தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘Chang’e-5 probe’ என்பது எந் நொட்டொல் த ொடங்கப்பட்ட நிலவு

ஆய்வுத்திட்டமொகும்?
அ. அதமொிக்க ஐக்கி நொடுகள்
ஆ. சீனொ 
இ. இரஷ் ொ
ஈ. இஸ
் யரை்
❖ ‘Chang’e-5’ என்ற தபயரிலொை நிலவு ஆரொய்ச்சித் திட்டத்ட சீைொ அண்டமயில் அறிமுகப்படுத்தியது.
கடந் 40 ஆண்டுகளில் நிலவிலிருந்து பொடற மொதிரிகடள அ ன் முன்ைர் ஆரொயப்படொ பகுதிகளில்
இருந்து தகொண்டுவரும் மு ல் ஆய்வுப்பணியொக இது இருக்கும்.
❖ ‘Chang’e-5’ என்பது நிலவின் த ொடலவில் டரயிறங்கிய மு ல் ஆய்வுத் திட்ைமாகும். நிலவின் சுழற்சி
மற்றும் ற்சுழற்சிக்கொலம் ஆகிய இரண்டும் ஒமர மொதிரியொக இருப்ப ொல், நிலவின் ஒரு பக்கம் மட்டுமம
த ொடர்ந்து பூமிக்கு த ரிகிறது. இன்றுவடர நிலவின் மறுபக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படொமல் உள்ளது மற்றும்
இது நிலவின் தூரப்பகுதி என்று அடழக்கப்படுகிறது.

6.எந்

அரசொங்க தசயலியின் பன்ைொட்டு பதிப்பொைது மத்திய

கவல் த ொழில்நுட்ப அடமச்சரொல்

அண்டமயில் தவளியிடப்பட்டது?
அ. UMANG 
ஆ. FAME
இ. துூ ் லம இந்தி ொ
ஈ. m-AWAS
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❖ நவம்பர்.23 அன்று மத்திய கவல் த ொழில்நுட்ப அடமச்சர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பிரசொத், UMANG தசயலியின்
பன்ைொட்டு பதிப்டப தவளியிட்டொர். UMANG என்பது புதிய
ஒருங்கிடணந்

டலமுடற நிர்வொகத்திற்கொை ஓர்

திறன்மபசி தசயலியொகும். இது இங்கிலொந்து, அதமரிக்கொ, ஆஸ்திமரலியொ, கைடொ

தந ர்லொந்து, UAE, சிங்கப்பூர் மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகிய நொடுகளில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
❖ UMANG தசயலி த ொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் நிடறவடடந் ட அடுத்து அ ன் பன்ைொட்டு பதிப்பு
தவளியிடப்பட்டுள்ளது. தவளியுறவு அடமச்சகத்தின் ஒத்துடழப்மபொடு இது தவளியிடப்பட்டுள்ளது.

7.கீழ்க்கொணும்

எந் ச் சீக்கிய குருவின் உயிர்த்துறவு நொள், நவம்பர் மொ த்தில், ‘ஷொகீத் திவொஸ்’ எை

அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ. குரு யதஜ்பகதுூொ் 
ஆ. குரு ஹொ்யகொவிந்த்
இ. குரு யகொபிந்து சிங்
ஈ. குரு ரொம் தொஸ
்
❖ குரு ம ஜ்பகதூரின் உயிர்த்துறவு நொளொைொது ஒவ்மவொர் ஆண்டும் நவம்பர்.24 அன்று ‘ஷொகித் திவொஸ்’
எை அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்

1675ஆம் ஆண்டில், சீக்கிய ம த்தின் 10 குருக்களுள் ஒன்ப ொவது

குருவொை குரு ம ஜ்பகதூர் தூக்கிலிடப்பட்டொர். அவர் குரு ஹர்மகொவிந்த்தின் இடளய மகைொவொர்.
குரு கிரந்த் சொகிப்பின்மமல் அவர் பல்மவறு பொடல்கடள இயற்றியுள்ளொர்.

8. மத்திய கல்வியடமச்சரொல் த

ொடங்கப்பட்ட ATAL ஆசிரியர் மமம்பொட்டுத் திட்டங்கடள ஏற்பொடு தசய்யும்

நிறுவைம் எது?
அ. AICTE 
ஆ. UGC
இ. NASSCOM
ஈ. NCTE
❖ நவம்பர்.23 அன்று மத்திய கல்வி அடமச்சர் இரமமஷ் மபொக்ரியொல் ‘நிஷொங்க்’, AICTE பயிற்சி மற்றும்
கற்றல் அகொடமியின் (ATAL) 46 ஆசிரிய மமம்பொட்டுத் திட்டங்கடள த ொடங்கிடவத் ொர். அகில இந்திய
த ொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சிலின் உயர்கல்வி நிறுவைங்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும்.
ரமொை த ொழில்நுட்பக் கல்விடய வழங்குவம

இந்

அகொடமியின் மநொக்கமொகும். இது ஆரொய்ச்சி

மற்றும் த ொழில்முடைடவ ஊக்குவிக்கிறது.

9.இந்திய வொனூர்தி நிடலயங்கள் ஆடணயத்தின்

டலடமயகம் அடமந்துள்ள இடம் எது?

அ. மும்லப
ஆ. புது திை்ைி 
இ. ைக்யனொ
ஈ. லஹதரொபொத்
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❖ இந்திய வொனூர்தி நிடலய ஆடணயம் என்பது உள்நொட்டு வான்மபொக்குவரத்து அடமச்சகத்தின்கீழ்
தசயல்படும் ஒரு சட்டபூர்வ அடமப்பொகும். 1995ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இவ்வடமப்பு புது தில்லிடய
டலடமயிடமொகக்தகொண்டு தசயல்படுகிறது. இந்திய வொனூர்தி நிடலயங்கள் ஆடணயமொைது
2020 நவம்பர்.23 மு ல் 27 வடர வொனூர்தி பொதுகொப்பு விழிப்புணர்வு வொரத்ட அனுசரித் து. அது,
இந்தியொ முழுவதும், AAI’ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் அடைத்து வொனூர்தி நிடலயங்கள் மற்றும் வொனூர்தி
நிடலய வழிதசலுத் ல் மசடவ ஆகிய இடங்களில் கடடப்பிடிக்கப்பட்டது.

10.அண்டமச்

தசய்திகளில் இடம்தபற்ற மு லீட்டுக் கூட்டமொை, ‘RE-INVEST 2020’ என்பட ஏற்பொடு

தசய் மத்திய அடமச்சகம் எது?
அ. தபட்யரொைி ம் மற்றும் இ ற்லக எொிவொ ு அலமச்சகம்
ஆ. புதி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றை் அலமச்சகம் 
இ. வீட்டுவசதி மற்றும் நகொ்ப்புற விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
ஈ. தபரு நிறுவன விவகொரங்கள் அலமச்சகம்
❖ புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித்துடறயில் மு லீடுகடள ஊக்குவிப்ப ற்கொக மத்திய புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க
எரிசக்தி அடமச்சகமொைது புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி மு லீட்டொளர்கள் சந்திப்பு மற்றும் கண்கொட்சிடய
(RE-INVEST 2020) ஏற்பொடு தசய்துள்ளது. இந் க் கூட்டத்தின் மூன்றொவது பதிப்பொைது, 2020 நவம்பர்
26 மு ல் 28 வடர, “நிடலயொை ஆற்றல் மொற்றத்திற்கொை கண்டுபிடிப்புகள் - Innovations for
Sustainable Energy Transition” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் நடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந் தமய்நிகர்
கூட்டத்ட , பிர மர் நமரந்திர மமொடி த ொடங்கிடவக்கிறொர். இ ன் மு ல் இரண்டு பதிப்புகள், 2015
மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடடதபற்றது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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