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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. ஸ்ஜ 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. ஆஸ்திபேலியர 

❖ 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. நடுவண் 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. அஸ்ஸரம்  

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. நடுவண்  ு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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மாநிலத்தில் உள்ள ஏதிலிகளுக்கு 25,000 நில பட்டாக்களள வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. தமகாலயா 

இ. அஸ்ஸாம் 

ஈ. தமற்கு வங்கம்  

❖ ஏதிலிகள் மற்றும் பட்டியல் சாதியினர் (SC) மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின (ST) மக்களுக்கான பல்வேறு 

நலத்திட்டங்கள் மமற்கு வங்க மாநில அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று ஏதிலிகள் 

வசித்துவரும் குடியிருப்புகளுக்கு நில பட்டாக்களள வழங்குவதாகும். ஏதிலிகளுக்கு மமாத்தம் 1,25,000 

நில பட்டாக்களள வழங்க அம்மாநில அரசு முடிவுமசய்துள்ளது. அதில் 25,000 பட்டாக்கள் அண்ளமயில் 

முதலளமச்சரால் வழங்கப்பட்டன. 

2.அண்ளமச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, “பினாகா Mk-1” என்றால் என்ன? 
அ. சசவ்வாய் சுற்றுக்கலன் 

ஆ. புவிநிலல துலைக்தகாள் 

இ. ஏவுகலை அலமப்பு  

ஈ. பிராந்திய வழிகாட்டுதல் அலமப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு நிறுவனமானது (DRDO), ஒடிசா சந்திப்பூரிலிருந்து, நவ.4ஆம் 

மததி நடத்திய மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை மசாதளன மவற்றி மபற்றது. முந்ளதய பினாகா 

ஏவுகளைளயவிட அதிக தூரம் மசன்று இலக்ளக எட்டும் வளகயில் இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா 

ஏவுகளை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ பூனாளவ தளலளமயிடமாகக்மகாண்ட DRDO, இந்த ஏவுகளைளய வடிவளமத்து தயாரித்துள்ளது. 

இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ஏவுகளை, தற்மபாது தயாரிக்கப்பட்டு வரும் பினாகா மார்க்-I வளக 

ஏவுகளைக்கு மாற்றாக மசயல்படும். 

3. UPI சந்ளதயில் நுளழவதற்காக இந்திய மதசிய மகாடுப்பனவு கழகத்தின் ஒப்புதளலப் மபற்றுள்ள சமூக 

ஊடக தளம் எது? 
அ. சடலிகிராம் 

ஆ. வாட்ஸ்அப்  

இ. வீ சாட் 

ஈ. தபஸ்புக் சமசஞ்சா் 

❖ ஒருங்கிளைந்த மகாடுப்பனவு இளடமுகத்தில் (UPI) படிப்படியாக நுளழவதற்காக மதசிய மகாடுப்பனவு 

கழகத்தின் ஒப்புதளல வாட்ஸ்அப் மபற்றுள்ளது. மபஸ்புக்கிற்கு மசாந்தமான இந்நிறுவனம், இந்தியாவில் 
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400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களளக் மகாண்டுள்ளது. மதாடக்கத்தில் 2 மகாடி வாட்ஸ்அப் 

பயனர்களுக்கு UPI ேழியாக பணஞ்மசலுத்தும் மசளவ மதாடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. 120 ஆண்டுகளில் முதன்முளறயாக 500 மீ., உயரமுள்ள பவளப்பாளறளயக் கண்டறிந்துள்ள நாடு 

எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. ஆஸ்திதரலியா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. பிதரசில் 

❖ ஷ்மித் மபருங்கடல் நிறுவனத்தின் அறிக்ளகயின்படி, அதன் ஆராய்ச்சி கப்பலான ‘பால்மகார் - Falkor’ 

ஆஸ்திமரலியாவில் உள்ள மபருந்தடுப்புப் பவளத்திட்டில், மபரிய பவளப்பாளற ஒன்ளற கண்டுபிடித்து 

-ள்ளது. இந்த ஆய்வுக் கப்பல் ஆஸ்திமரலியாளவச் சுற்றியுள்ள கடலில், பன்னிரண்டு மாத காலமாக 

ஆய்வுப்பணிளய மமற்மகாண்டு வருகிறது. 500 மீ., உயரமுள்ள அப்பவளப்பாளற 120 ஆண்டுகளில் 

முதல்முளறயாக தற்மபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமபான்ற புதிய பாளறகளள ஆராய்வதற்காக 

அந்நிறுவனத்தின் நீருக்கடியில் மசயல்படும் ‘SuBastian’ என்ற எந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

5. நார்டிக் - பால்டிக் ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்மபாடு மதாடர்புளடய நாடுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 
அ. ஐந்து 

ஆ. எட்டு  

இ. பன்னிரை்டு 

ஈ. பதிலனந்து 

❖ மவளியுறவு அளமச்சர் Dr S மெய்சங்கர் சமீபத்தில் முதலாவது இந்தியா-நார்டிக்-பால்டிக் மாநாட்டில் 

உளரயாற்றினார். நார்டிக்-பால்டிக் எட்டு (NB8) ஒத்துளழப்பு கட்டளமப்பில் மடன்மார்க், சுவீடன், 

எசுமடானியா, பின்லாந்து, ஐசுலாந்து, லத்வியா, லித்துமவனியா & நார்மவ ஆகிய 8 நாடுகள் உள்ளன. 

6. “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. கா்நாடகா 

ஆ. பீகாா் 

இ. தகரளா  

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

❖ மகரள மாநிலம் அண்ளமயில், “பத்னா லிக்னா அபியான்” திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மாறியுள்ளதுடன், 

பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு, கல்வியறிவு திட்டங்களுக்கான மத்திய நிதிளயப் மபற தயாராகவுள்ளது. 

“பத்னா லிக்னா அபியான்” என்பது நடுவைரசால் மதாடங்கப்பட்ட வாசிப்பு மற்றும் எழுதுதலுக்கான 

திட்டமாகும். அது, வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் முழுளமயான கல்வியறிவு என்ற இலக்ளக 

அளடவளத மநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 
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7.ஒமர ஏவுகளையின்மூலம் 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள் 

ஆ. சீனா  

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இஸ்தரல் 

❖ ளதயுவான் மசயற்ளகக்மகாள் ஏவு தளத்திலிருந்து லாங் மார்ச்-6 என்ற ஒற்ளற ஏவுகளையிலிருந்து 

சீனா 13 மசயற்ளகக்மகாள்களள மவற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது. இதில் அர்மென்டினாவின் பத்துச் மசயற் 

-ளகக்மகாள்களும் அடங்கும். இந்த ஏவுதல், லாங் மார்ச் ஏவுகளையின் 351ஆவது நிகழ்வாகும். 90 

புவி கண்காணிப்பு மசயற்ளகக்மகாள்களள ஏவவும் சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. 

8.தில்லி காற்றின் தர மமலாண்ளம ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 
அ. A K சிக்ரி 

ஆ. N K சிங் 

இ. M M குட்டி  

ஈ.  V K பரல் 

❖ பணியாளர் அளமச்சகத்தின் அண்ளமய உத்தரவின்படி, தில்லியின் முன்னாள் தளலளமச் மசயலாளர் 

M M குட்டி, மதசிய தளலநகர மண்டலம் மற்றும் அளதயயாட்டிய பகுதிகளில் காற்றின் தர மமலாண்ளம 

ஆளையத்தின் தளலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். IIT-தில்லி, IMD & சுற்றுச்சூழல் அளமச்சகத்ளதச் 

மசர்ந்த பல்மவறு மதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் இந்த ஆளையத்தின் முழுமநர உறுப்பினர்களாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

9.எந்த நாட்ளடச்சார்ந்த விண்மவளி ஆய்வு ளமயம், பால்வீதியில் முதன்முளறயாக மரடிமயா மவடிப்ளப 

கண்டறிந்துள்ளது? 
அ . ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள்  

ஆ. சீனா 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. இந்தியா 

❖ பால்வீதியில் இதற்குமுன் கண்டிராத X கதிர் மற்றும் மரடிமயா சமிக்ளைகளின் கலளவளய சமீபத்தில் 

கண்டதாக மதசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்மவளி நிர்வாகம் (NASA) சமீபத்தில் மதரிவித்துள்ளது.  

❖ விண்மீன் மண்டலத்திற்குள் முதலாவது விளரவான மரடிமயா மவடிப்பு (FRB) காைப்படுவதாகவும் 

அது அறிவித்தது. ‘FRB’ எனப்படும் இந்நிகழ்வு குறித்த தகவல்கள் ‘மநச்சர்’ என்ற இதழில் அண்ளமயில் 

மவளியிடப்பட்டது. 
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10.மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாள் (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) 

அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. நவம்பா் 4 

ஆ. நவம்பா் 6  

இ. நவம்பா் 8 

ஈ. நவம்பா் 10 

❖ மபார் மற்றும் ஆயுதமமாதல்களின்மபாது சுற்றுச்சூழளலச் சுரண்டுவளதத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு 

நாளானது ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.6 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐநா மபாதுச்சளபயானது 2001ஆம் 

ஆண்டில் இந்நாளளக்களடப்பிடிப்பது குறித்து அறிவித்தது. ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின்படி, அளனத்து 

உள்நாட்டு மமாதல்களிலும் குளறந்தது 40% இயற்ளக வளங்கள் சுரண்டப்படுகிறது. 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 நவம்பர் 1 1 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மனிதர்கள் மீது கிருமிநாசினிகள் பயன்படுத்துப்படுவதத ஒழுங்குபடுத்துமாறு இந்திய அரசிடம் ககட்டுக் 

ககாண்டுள்ள அதமப்பு எது? 
அ. தேசிய மனிே உரிமமகள் ஆமையம் 

ஆ. தேசிய நலவரழ்வு ஆமையம் 

இ. இந்ேிய உச்சநீேிமன்றம்  

ஈ. இந்ேிய மருே்துவ ஆமையம் 

❖ கிருமிநீக்க சுரங்கங்களில், மனிதர்கள் மீது கிருமிநாசினிதயப் பயன்படுத்துவது கதாடர்பாக அல்லது 

கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஒரு மாதத்திற்குள் உத்தரவுகதள பிறப்பிக்குமாறு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

இந்திய அரசிடம் ககட்டுக்ககாண்டுள்ளது. மனித உடலில் கிருமிநாசினிதயத் கதளிப்பது பரிந்துதரக்கப் 

-படவில்தல என நடுவணரசு ஆகலாசதன வழங்கியுள்ள கபாதிலும், அததத்தடுக்க (அ) கட்டுப்படுத்த 

அது கதாடர்பாக எந்த நடவடிக்தகயும் எடுக்கப்படவில்தல என்று இந்திய உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

2.முன்னுரிதமத் துதற கடன் வழங்கலுக்காக, இதண-கடன் வழங்கல் முதறதய உருவாக்கியுள்ள 

அதமப்பு எது? 
அ. சிறு உழவர்கள் உழவுே் தேரழில் கூட்டமமப்பு 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. NABARD 

ஈ. பரரே வங்கி 

❖ முன்னுரிதமபெற்ற துதறகளுக்கு கடன் வழங்குவதற்காக இதண-கடன் வழங்கல் மாதிரி (Co-

Lending Model-CLM) திட்டத்தத இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. புதிய திட்டத்தின்கீழ், வங்கிகள், 

முன்னுரிதம கபற்ற துதற கடன்களுக்கு இதண-கடன் வழங்குவதற்காக வங்கி சாரா நிதி நிறுவன 

-ங்களுடன் முன் ஒப்பந்தம் கசய்யலாம். CLM என்பது 2018 கசப்டம்பரில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்ட கடன் திட்டத்தின் இதண-கதாற்றம் குறித்த முன்கனற்றமாகும். 

3 இரண்டாம் உலகப்கபாரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கதள நிதனவுகூரும் வதகயில், 2020 டிசம்பர்.1 அன்று 

ஒரு கூட்டத்தத நடத்த முடிவு கசய்துள்ள ென்னாட்டு அதமப்பு எது? 
அ. உலக வங்கி 

ஆ. அமனே்துலக நீேிமன்றம் 

இ. ஐநர பைரதுச்சபை  

ஈ. UNESCO 

❖ இரண்டாம் உலகப்கபாரில் பாதிக்கப்பட்ட அதனவதரயும் நிதனவுகூரும் வதகயில் வரும் 2020 டிச.1 

அன்று ஒரு கூட்டத்தத நடத்த ஐநா கபாதுச்சதப முடிவுகசய்துள்ளது. இதுகதாடர்பான தீர்மானம் இரஷ் 

-யாவால் தயாரிக்கப்பட்டு வாக்களிப்பின் அடிப்பதடயில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 
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❖ இரண்டாம் உலகப்கபார் என்பது 1939 முதல் 1945 வதர நீடித்த ஓர் உலகளாவிய யுத்தமாகும். இது, 

உலகின் கபரும்பான்தமயான நாடுகதள உள்ளடக்கியது; கநச நாடுகள் மற்றும் அச்சு நாடுகள் ஆகிய 

இரண்டு எதிகரதிர் இராணுவ கூட்டணிகதள அது உருவாக்கியது. 

4. ‘சதாவதானம்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்தத் துதறயுடன் கதாடர்புதடய ஒரு நிகழ்வாகும்? 
அ. விமளயரட்டு 

ஆ. இலக்கியம்  

இ. தேரழில்நுட்பம் 

ஈ. கல்வி 

❖ பன்னாட்டு ‘சதாவதானம்’ நிகழ்தவ குடியரசுத்துதணத்ததலவர் M கவங்தகயா கமய்நிகர் முதறயில் 

கதாடங்கி வைத்தார். திருப்பதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகதவராய சத்சங்கின் அனுசரதணயில் Dr. கமதசானி 

கமாகன் ஏற்பாடு கசய்துள்ள ஓர் இலக்கிய நிகழ்வுதான் இச்’சதாவதானம்’. திவைப்பூட்டும் இலக்கியப் 

புதிர்களுக்கு தீர்வுகாண்பது, கவிததகதள கமம்படுத்துவது கபான்ற இலக்கிய கசயல்திறன்கள் இந்த 

இலக்கிய நிகழ்வில் அடங்கும். 

5.நிலக்கரி குறித்த ஐந்தாவது கூட்டு கசயற்குழுதவ இந்தியா எந்த நாட்கடாடு இதணந்து நடத்தியது? 
அ. மரலே்ேீவுகள் 

ஆ. ஆஸ்ேிதரலியர 

இ. ஜப்பரன் 

ஈ. இந்தேரதனசியர  

❖ இந்தியா-இந்கதாகனஷியா இதடகய நிலக்கரி வர்த்தகம் குறித்த 5ஆவது கூட்டு கசயற்குழுகூட்டம், 

காகணாலிக்காட்சி வாயிலாக நடந்தது. இதில் இருதரப்பு வர்த்தகம் குறித்து ஆகலாசிக்கப்பட்டது. இந்தக் 

கூட்டத்தில், இந்தியா சார்பில் நிலக்கரித்துதற அமதச்சகத்தின் கூடுதல் கசயலாளர் விகனாத் குமார் 

திவாரி கலந்துககாண்டார். இந்கதாகனசியா சார்பில் அந்நாட்டு எரிசக்தித்துதற அதமச்சகத்தின் 

நிலக்கரி சுரங்கத்துதற இயக்குனர் கலந்துககாண்டார். 

❖ இந்த கூட்டத்தில், இந்தியாவின் நிலக்கரி ககாள்தக சீர்திருத்தங்கள், நிலக்கரி ஆய்வு மற்றும் வர்த்தக 

நடவடிக்தககள்குறித்து இக்கூட்டத்தில் நிலக்கரி அதமச்சகம் விளக்கியது. இகதகபால் இந்கதாகனசி 

-யா, தங்கள் நாட்டு நிலக்கரி வர்த்தக ககாள்தககதள விளக்கியது. 

6.அண்தமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற யஷ்வர்தன் குமார் சின்ஹா, கீழ்க்காணும் எந்தப் பதவிக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
அ. ேமலமம தேர்ேல் ஆமையர் 

ஆ. ேமலமம ேகவல் ஆமையர்  

இ. ேமலமம ஊழல் கை்கரைிப்பு ஆமையர் 

ஈ. இந்ேிய அரசுத் ேமலமம வழக்குமரஞர் 
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❖ குடியரசுத்ததலவர் மாளிதகயின் அறிக்தகயின்படி, யஷ்வர்தன் குமார் சின்ஹா அண்தமயில் 

ததலதம தகவல் ஆதணயராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நியமனத்திற்கு முன்னர், ஆகஸ்ட் மாதம் 

தனது பதவிக்காலத்தத நிதறவு கசய்த பிமல் ஜூல்கா, ததலதம தகவல் ஆதணயராக பதவி வகித்து 

வந்தார். ஹீராலால் சமாரியா, சகராஜ் புன்ஹாணி மற்றும் உதய் மஹூர்க்கர் ஆகிகயாருக்கு தகவல் 

ஆதணயர்களாக ததலதம தகவல் ஆதணயர் Y K சின்ஹா பதவிப்பிரமாணம் கசய்து தவத்தார். 

இவர்களுடன் கசர்த்து ததலதம தகவலாதணயர் உட்பட தகவலாதணயர்களின் கமாத்த எண்ணி 

-க்தக எட்டாக உயர்ந்துள்ளது. 

7.பயிர் எச்சங்கதள எரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பரப்புதரயத் கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. பஞ்சரப் 

ஆ. உே்ேர பிரதேசம்  

இ. ஹரியரனர 

ஈ. பீகரர் 

❖ மாநிலத்தின் பல்கவறு பகுதிகளில் பயிர் எச்சங்கதள எரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பரப்புதரதய 

உத்தரபிரகதச மாநிலம் கதாடங்கியுள்ளது. மாநிலத்து உழவர்களிடம் தங்கள் பயிர்களின் எச்சங்கதள 

(பராலி எனப்படுகிறது) எரிக்க கவண்டாம் என்றும், ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவற்தற பயன்படுத்தி 

உரம் தயாரிக்க கவண்டும் என்றும் அம்மாநில முதலதமச்சர் கயாகி ஆதித்யநாத் ககட்டுக்ககாண்டார். 

மாசு குறித்த விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்துவதில் பல தன்னார்வலர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

8.அண்தமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டத்தின் பயனாளிகள் யார்? 
அ. ஆசிரியர்கள் 

ஆ. ஆயுேப்பமட வீரர்கள்  

இ. இந்ேிய குடிமமப்பைி அேிகரரிகள் 

ஈ.  விமளயரட்டு வீரர்கள் 

❖ ஒகர பதவியில் ஓய்வுகபறும் ஆயுதப்பதட வீரர்களுக்கு ஒகர மாதிரியான ஓய்வூதியத்தத வழங்குவதற் 

-காக ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. ‘ஒகர பதவி ஒகர ஓய்வூதியம்’ திட்டம் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு ஐந்தாண்டுகள் நிதறவதடந்துள்ளதாக பிரதமர் கமாடி சமீபத்தில் எடுத்துதரத்தார்.  

❖ இத்திட்டம் நதடமுதறப்படுத்தப்பட்டபின், இராணுவத்தினருக்கு அவர்கள் ஓய்வுகபறும் கததியிலிருந்து 

கணக்கிட்டு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் நதடமுதற மாற்றப்பட்டு அவர்கள் வகித்த பதவி, பணிக்காலம் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் ஒகர மாதிரியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

9.இந்திய வானிதல ஆய்வுத்துதறயானது எந்த கநாய் பரவவுள்ளததற்கான முன்னறிவிப்தப கவளியிட 

உள்ளது? 
அ . மதலரியர   ஆ. தடங்கு 

இ. COVID–19   ஈ. சிக்குன்குனியர 
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❖ புவி அறிவியல் அதமச்சகத்தின் ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, இந்திய வானிதல ஆய்வுதமயம் 

ஆனது அடுத்த பருவமதழக்காலத்தில் இருந்து மகலரியா பரவல் குறித்த முன்னறிவிப்தப கவளியிட 

உள்ளது. உயர்கசயல்திறன்ககாண்ட கம்ப்யூட்டிங் (HPC) வசதிதய தற்கபாதுள்ள 10 கபட்டாப்ளாப்களில் 

இருந்து 40 கபட்டாப்ளாப்களாக உயர்த்தவும் இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. தற்கபாது, HPC’இல் அகமரிக்கா, 

இங்கிலாந்து மற்றும் ஜப்பானுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. 

10. ‘எட்டா’ என்ற புயல், அண்தமயில் எந்த நாட்டில் கபரும் நிலச்சரிதவ ஏற்படுத்தியது? 
அ. குவரே்ேமரலர  

ஆ. பிதரசில் 

இ. நியூசிலரந்து 

ஈ. பிலிப்மபன்ஸ் 

❖ குவாத்தமாலாவில் ‘எட்டா’ என்ற புயலின் காரணமாக கபாழிந்த கபருமதழ மற்றும் புயல் காற்றின் 

காரணமாக ஐம்பதுக்கும் கமற்பட்கடார் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி உயிரழந்துள்ளனர். இந்தப் புயல், மத்திய 

அகமரிக்க நாடான குவாத்தமாலாதவ தாக்கிய பின்னர், கவப்பமண்டலப் புயலாக மாறியது. இதன் 

காராணமாக அந்நாட்டின் ஒரு நகரத்தில் நிகழ்ந்த மதலச்சரிவில் பல வீடுகள் கசற்றில் புததந்தன. இது, 

அண்தட நாடான நிகரகுவாவிலும் நிலச்சரிதவ ஏற்படுத்தியது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. COVID-19’இன்ப ோது முன்மோதிரியோன செயற் ோடுகளை பமற்சகோண்டதற்கோக, ‘World Travel Mart’ 

இலண்டனிடமிருந்து விருது சென்ற மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா  

இ. ஒடிசா 

ஈ. குஜராத் 

❖ இலண்டன் உலக சுற்றுலோ ெந்ளதயோல் பகரை சுற்றுலோத்துளறக்கு, மதிப்புமிக்க ‘Highly Commended’ 

என்ற விருது ெழங்கப் ட்டுள்ைது. COVID-19 த ொற்றின்ப ோது ச ோறுப்புள்ை சுற்றுலோளெ (Responsible 

Tourism) ஊக்குவிக்கும் ப ோக்கில் அதன் குறிப்பிடத்தக்க  டெடிக்ளககளுக்கோக அம்மோநிலத்திற்கு இவ் 

விருது ெழங்கப் ட்டுள்ைது. பகரைோவின் ச ோறுப்புள்ை சுற்றுலோ திட்டமோனது ‘Meaningful Connections’ 

என்ற பிரிவில் இவ்விருளதப்ச ற்றது. 

2.அண்ளமச் செய்திகளில் இடம்ச ற்ற திக்பர  குதி அளமந்துள்ை  ோடு எது? 
அ. ததன்னாப்பிாிே்ோ 

ஆ. எத்தியயோப்பியோ  

இ. ஐே்ேிய அதமாிே்ே நாடுேள் 

ஈ. இத்தாலி 

❖ எத்திபயோப்பியோவின் பிரதமரோன அபி அகமது, அண்ளமயில், அந் ோட்டின் திக்பர  குதியில் இரோணுெ 

 டெடிக்ளககளை சதோடங்கினோர். எத்திபயோப்பியோவின் ெோன் ளடயோனது ெமீ த்தில் ெடக்கு திக்பர 

பிரோந்தியத்தில் இரோணுெ பீரங்கிகளை குண்டுவீசி அழித்தது. திக்பர மக்கள் விடுதளல முன்னணிக்கு 

எதிரோக இந்த  டெடிக்ளககள் சதோடங்கப் ட்டுள்ைன. 

3. ஹஜ் 2021 ெழிகோட்டுதல்களை செளியிட்டுள்ை மத்திய அளமச்ெகம் எது? 
அ. தெளியுறெு அமமச்சேம் 

ஆ. சிறுபான்மமயினா் நலத்துமற அமமச்சேம்  

இ. உள்துறை அமமச்சேம் 

ஈ. சுற்றுலா அமமச்சேம் 

❖ 2021ஆம் ஆண்டு ஹஜ் புனிதப்  யணத்துக்கு விண்ணப் ம் செய்ெதற்கோன புதிய ெழிகோட்டுதல்களை 

மத்திய சிறு ோன்ளமயினர்  லத்துளற அளமச்ெர் முக்தர் அப் ோஸ்  க்வி அறிவித்துள்ைோர். COVID-19 

ப ோய்சதோற்ளறக் கருத்தில்சகோண்டு முக்கியமோன மோற்றங்கள் செய்யப் ட்டுள்ைன. 2021ஆம் ஆண்டு 

ஹஜ்  யணத்துக்கு இளணய ெழியோகவும், அஞ்ெல் ெோயிலோகவும், ஹஜ் ளகப சி செயலி ெழியோகவும் 

விண்ணப் ங்களை அனுப் லோம் என அவ்ெளமச்ெகம் சதரிவித்துள்ைது. 
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4.“சிறந்த மோநிலம்” என்ற பிரிவின்கீழ் பதசிய நீர் விருதுகள் 2019’இல் முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. ஒடிசா 

ஈ. குஜராத் 

❖ பதசிய தண்ணீர் விருதுகள் – 2019’இன் ‘சிறந்த மோநிலம்’ என்ற பிரிவின்கீழ் தமிழ் ோடு முதலிடத்ளதப் 

பிடித்துள்ைது. இவ்விருதுகளை நீர்ெைத்துளற, மத்திய ஜல்ெக்தி அளமச்ெகம் ஆகியளெ நிறுவியுள்ைது. 

தமிழ் ோட்ளடத் சதோடர்ந்து மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் இரோஜஸ்தோன் ஆகிய மோநிலங்கள், ‘ெோதோரண’ பிரிவின் 

கீழ் சிறந்த மோநிலங்கைோக சதரிெோகியுள்ைன. 

5.அண்ளமயில் நிளறெளடந்த Gov-Tech-Thon - 2020 ப ோட்டியில் முதல்  ரிளெப்ச ற்ற அணி எது? 
அ. Tech Teamz 

ஆ. Tech for India 

இ. Fit for Future  

ஈ. Nature for India 

❖  டுெணரசின் மின்னணு & தகெல் சதோழில்நுட்  அளமச்ெகத்தின்கீழ் செயல் டும் நிறுெனங்கைோல் 

36 மணி ப ரம்  டத்தப் ட்ட அரசு சதோழில்நுட்  ப ோட்டி (Gov-Tech-Thon 2020) கடந்த  ெம் ர்.1ஆம் 

பததியன்று நிளறெளடந்தது. ‘இரோ ர்ட்  ோஷ் எஞ்சினியரிங் மற்றும் பிசினஸ் செோல்யூென்ஸ்’ என்ற 

தனியோர் நிறுெனத்ளதச் பெர்ந்த ‘Fit for Future’ என்ற குழுவுக்கு முதல்  ரிசு கிளடத்தது. இெர்கள், 

ெோகனத்தின் தகுதிளய  ரிபெோதிக்கும் மோதிரி கருவிளய உருெோக்கியிருந்தனர். 

6.குஜரோத்தில் ஹசிரோ மற்றும் பகோகோ இளடபய இந்தியப் பிரதமர் எந்த ெளகயோன ப ோக்குெரத்ளதத் 

சதோடங்கினோர்? 
அ. ேப்பல் ொனூா்தி கசமெ 

ஆ. தனிப்பயனாே்ேப்பட்ட சரக்குக்கப்பல் யசறை 

இ. கரா–பாே்ஸ் படகு கசமெ  

ஈ. எட்டு ெழி ெிமரெுச்சாமல 

❖ குஜரோத் மோநிலத்தில் ஹசிரோ மற்றும் பகோகோ இளடபய பரோ- ோக்ஸ்  டகு பெளெ இந்தியப் பிரதமரோல் 

சதோடங்கிளெக்கப் ட்டது. மூன்றடுக்குகள்சகோண்ட பரோ- ோக்ஸ் கலன் ‘ெோபயஜ் சிம்ச ோனி’, 2500 -

2700 சமட்ரிக் டன்கள் சகோள்ைைவுடனும், 12000-15000 ஜிகோ டன்கள் இடப்ச யர்வுத் திறனுடனும் 

உருெோக்கப் ட்டுள்ைது. 

❖ 30 ெண்டிகள் ெரக்ளக முதலடுக்கிலும், 100  யணிகள் கோர்களை பமலடுக்கிலும், 500  யணிகள் & 

34  ணியோைர்கள் மற்றும் உ ெரிப்புப்  ணியோைர்களை  யணிகள் அடுக்கிலும் இது சகோள்ளும். 
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7.நிர்ெோக மற்றும் ெரவு செலவுத்திட்ட பகள்விகள் சதோடர் ோன ஐ ோ ஆபலோெளனக்குழுவுக்கு (ACABQ) 

பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைெர் யோர்? 
அ. அஜய் பாகெ 

ஆ. ெிதிஷா மமத்ரா  

இ. அனில் குமாா் ஷா்மா 

ஈ. அமிதாப் ோந்த் 

❖ ஓர் இந்திய தூதரோன விதிஷோ ளமத்ரோ, நிர்ெோக மற்றும் ெரவு செலவுத்திட்ட பகள்விகளுக்கோன ஐ ோ 

ஆபலோெளனக்குழுவுக்கு பதர்ந்சதடுக்கப் ட்டுள்ைோர். ஆசிய- சிபிக் குழுவில் உள்ை ஒபர  தவிக்கோன 

பதர்தலில் அெர் செற்றிச ற்றோர். 126 ஐ ோ உறுப்பினர்கள் அெரது பெட்புமனுளெ ஆதரித்தனர். அெர், 

2008ஆம் ஆண்டுத் சதோகுதிளயச் ெோர்ந்த இந்திய செளியுறவு பெளெ அதிகோரியோெோர். 

8.PSLV-C49 ஏவுகலத்ளதப்  யன் டுத்தி ISRO’ஆல் ஏெப் டவுள்ை புவி கண்கோணிப்பு செயற்ளகக்பகோ 

-ளின் ச யசரன்ன? 
அ. ஆாியபட்டா 01 

ஆ. EOS 01  

இ. ேிமரகயாஸாட் 

ஈ.  லூனாா்ஸாட் 

❖ இந்தியோவின் அண்ளமய புவி கண்கோணிப்பு செயற்ளகக்பகோைோன EOS-01’ஐ இந்திய விண்செளி 

ஆய்வு ளமயம் (ISRO) ஏெவுள்ைது. இச்செயற்ளகக்பகோளும் அபதோடு பெர்ந்து பிற 9 ெோடிக்ளகயோைர் 

செயற்ளகக்பகோள்களையும் ISRO தனது PSLV-C49 ஏவுகளணளயப்  யன் டுத்தி விண்செளிக்கு 

சகோண்டுசெல்லும். ஆந்திர பிரபதெ மோநிலத்தின் ஸ்ரீஹரிபகோட்டோவில் உள்ை ெதீஷ் தெோன் விண்செளி 

ளமயத்தின் முதல் ஏவுதைத்திலிருந்து இந்த ஏவுகளண ஏெப் டவுள்ைது. 

9. டப் ோண்டு (2020) ெரும் அளமதி & ெைர்ச்சிக்கோன உலக அறிவியல்  ோளின் கருப்ச ோருள் என்ன? 
அ . Science for and with Society  

ஆ. Science for Global Understanding 

இ. Celebrating Science Centres and Science Museums 

ஈ. Open Science, Leaving No One Behind 

❖ ச ோது மக்களிளடபய அறிவியலின்  யன்கள் குறித்த விழிப்புணர்ளெ ஏற் டுத்துெதற்கோக ஒவ்பெோர் 

ஆண்டும்  ெ.10 அன்று உலக அளமதி & ெைர்ச்சிக்கோன அறிவியல் தினம் களடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

அன்றோட ெோழ்வில் அறிவியலின் முக்கியத்துெத்ளதயும் இந் ோள் சிறப்பித்துக்கூறுகிறது.  டப் ோண்டில் 

ெரும் இந் ோளுக்கோன கருப்ச ோருள், “Science for and with Society” என் தோகும். 
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10. திளனந்தோம் நிதி ஆளணயத்தின் தளலெர் யோர்? 
அ. இரகமஷ் சந்த் 

ஆ. அஜய் நாராயண் ஜா 

இ. N K சிங்  

ஈ. அகசாே் லஹிாி 

❖ N K சிங் தளலளமயிலோன  திளனந்தோம் நிதி ஆளணயம் ெமீ த்தில் தனது அறிக்ளகளய இந்தியக் 

குடியரசுத் தளலெர் இரோம் ோத் பகோவிந்திடம் ெமர்ப்பித்தது. கடந்த ஆண்டு, இவ்ெோளணயம், 2020-

21ஆம் ஆண்டிற்கோன  ரிந்துளரகளுடன் தனது அறிக்ளகளய ெமர்ப்பித்தது. அது ஏற்றுக்சகோள்ைப் ட்டு 

 ோடோளுமன்றத்தில் தோக்கல் செய்யப் ட்டது. தற்ப ோது இந்த ஆளணயம், 2021-22 முதல் 2025-26 

ெளரயிலோன கோலத்திற்கோன  ரிந்துளரகளை ெமர்ப்பித்துள்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. (அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM)) AIM-சிரியஸ் புத்தாக்க திட்டமானது இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டின் 

மாணாக்கருக்காக ததாடங்கப்பட்டது? 
அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. தாய்லாந்து 

ஈ. ததன் த ாாியா 

❖ இரஷ்யாவின் SIRIUS மற்றும் Atal Innovation Mission (AIM) ஆகியவை இவணந்து சமீபத்தில், ‘AIM - 

Sirius Innovation Program 3.0’ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்திய மற்றும் இரஷ்ய பள்ளி மாணாக்க 

-ருக்கான பதினான்கு நாள் திட்டமாகும். இது முதல் இந்ததா-இரஷ்ய இருதரப்பு இவளதயார் புத்தாக்க 

முன்தனடுப்பாகும். இது, இரு நாடுகளுக்கும் ததாழில்நுட்ப தீர்வுகவள உருைாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

2.சாரநாத் ஒலி-ஒளி நிகழ்விவன எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் ததாடங்கி வைத்தார்? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. ம ாராஷ்டிரா 

ஈ. பி ாா் 

❖ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, அண்வமயில், உத்தர பிரததச மாநிலம் ைாரணாசி நகரத்தில் காதணாலிக் 

காட்சிமூலம் பல தமம்பாட்டு திட்டங்கவள ததாடங்கிவைத்தார். இம்தமம்பாட்டுத் திட்டங்களுள் சாரநாத் 

ஒலி-ஒளி நிகழ்வு, பசுக்களின் பாதுகாப்பிற்கான உட்கட்டவமப்பு ைசதிகள், ைாரணாசி நகர தபாலிவுறு 

ஒளிவிளக்குப் பணிகள் ஆகியவை அடங்கும். 

3.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, தசயற்வகக்தகாள் எதிர்ப்பு ஏவுகவண அவமப்பின் மாதிரி, எந்த 

நகரத்தில் திறக்கப்பட்டது? 
அ. த ால் த்தா 

ஆ. புது தில்லி  

இ. தசன்னன 

ஈ. பனாஜி 

❖ தசயற்வகக்தகாள்கவளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகவணயின் மாதிரிவய பாதுகாப்புத் துவற அவமச்சர் 

இராஜ்நாத் சிங், புதுதில்லியில் உள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுைனமான DRDO 

பைனில் திறந்து வைத்தார். 

❖ ‘மிஷன் சக்தி’ என்று அவைக்கப்படும் நாட்டின் முதல் தசயற்வகதகாள்கவளத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுக 

-வணயின் தசாதவன கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் 27ஆம் தததி ஒடிசாவில் உள்ள Dr APJ அப்துல் 

கலாம் தீவில் தைற்றிகரமாக தசாதவன தசய்யப்பட்டது. மிகவும் சைாலான இந்தச்தசாதவனயில் ‘மிஷன் 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                2020 நவம்பர் 13 & 14 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           2 

சக்தி’ ஏவுகவண துல்லியமாக இலக்வக எட்டியதன்மூலம் விண்தைளியில் உள்ள தசயற்வகக்தகாள் 

-கவளத் தாக்கி அழிப்பதில் உலக அளவில் நான்காைது நாடாக இந்தியா இடம் தபற்றுள்ளது. 

4. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சுஷா நகரம் அவமந்துள்ள நாடு எது? 
அ. எத்திதயாப்பியா 

ஆ. ஐ ் ிய அதமாி ்  நாடு ள் 

இ. அசா்னபஜான்  

ஈ. நியூசிலாந்து 

❖ ‘சுஷா’ என்பது உத்திசார் முக்கியத்துைம்மிக்க ஒரு கலாச்சார நகரமாகும். இது, நாதகார்தனா-கராபாக் 

பகுதிக்கு அருகில் அவமந்துள்ளது. இது, அசர்வபஜானின் ஒருபகுதியாகக் கருதப்படும் ஒரு மவலப் 

பாங்கான பகுதியாகும்; ஆனால், ஆர்மீனிய பூர்ைகுடிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இது உள்ளது. அசர்வபஜான் 

அதிபர் இல்ஹாம் அலிதயவ் தனது நாட்டின் பவடகள் சுஷா நகரத்வதக் வகப்பற்றியதாக அண்வமயில் 

அறிவித்தார். இது, நாதகார்தனா-கராபாக் பிராந்தியத்தின் இரண்டாைது தபருநகராகும். நாதகார்தனா-

கராபாக் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நிகழ்ந்த சண்வடயில் 1,000’க்கும் தமற்பட்தடார் இறந்துள்ளனர். 

5.இந்தியாவின் அறிவியல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கக் தகாள்வக-2020 குறித்து அண்வமயில் 

தைளிநாடுைாழ் இந்தியர்களுடன் தகாள்வக ரீதியான ஆதலாசவனவய நடத்தியைர் யார்? 
அ. நரேந்திே ர ோடி 

ஆ. பியூஷ் த ாயல் 

இ. ஹா்ஷ் வா்தன்  

ஈ. நதரந்திர சிங் ததாமா் 

❖ இந்தியாவின் அறிவியல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கக்தகாள்வக-2020’க்கு தங்கள் பங்களிப்வப 

அளிக்கும் ைழிகள்குறித்து, தைளிநாடுகளில் ைசிக்கும் இந்திய அறிவியலாளர்களுடன், அறிவியல் 

ததாழில்நுட்ப துவறக்கு தபாறுப்பு ைகிக்கும் சுகாதாரத்தவற அவமச்சர் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன், காதணாலிக் 

காட்சிமூலம் ஆதலாசவன நடத்தினார். இதுதபான்ற ஆதலாசவனக் கூட்டத்தில் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன் 

பங்தகற்பது இதுதை முதல்முவற. 

6.இலக்கியத்திற்கான நடப்பாண்டு (2020) JCB பரிசுக்கு ததர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள நூல் எது? 
அ. Djinn Patrol on the Purple 

ஆ. Chosen Spirits 

இ. These, Our Bodies, Possessed by Light 

ஈ. Moustache  

❖ மவலயாள எழுத்தாளர் S ஹரீஷ் எழுதிய, தஜயஸ்ரீ கலதிலால் ஆங்கில மைாழிக்கு தமாழிதபயர்ப்பு 

தசய்யப்பட்ட, ‘Moustache’ என்ற நூல், நடப்பாண்டு (2020) இலக்கியத்திற்கான JCB பரிசுக்கு ததர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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❖ `25 இலட்சம் மதிப்புவடய இந்த JCB பரிசு, இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க இலக்கிய விருதுகளுள் 

ஒன்றாகும். 2020 இறுதிப்பட்டியலில் இடம்தபற்ற 5 நூல்களுள் இந்நூலுக்கு விருது கிவடத்துள்ளது. 

7. அவமப்புசாரா ததாழிலாளர்களுக்கான ததசிய தரவுத்தளத்வத உருைாக்குைதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள 

நடுைண் அவமச்சகம் எது? 
அ. உள்துனை அனமச்ச ம் 

ஆ. ததாழிலாளா் மை்றும் தவனலவாய்ப்பு அனமச்ச ம் 

இ. நிதி அனமச்ச ம்  

ஈ. சமூ  நீதி & அதி ாரமளித்தல் அனமச்ச ம் 

❖ புலம்தபயர்ந்த ததாழிலாளர்களுக்கான முதல் ததசிய தரவுத்தளத்வத உருைாக்குைதற்கு நடுைண் நிதி 

அவமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, ஆதார் இவணக்கப்பட்ட ததசிய அவமப்பு சாரா ததாழிலாளர்க 

-ளுக்கான தரவுத்தளமாகும். இத்தரவுத்தளம் அத்தவகய ததாழிலாளர்களுக்தக உரித்தான குறிப்பிட்ட 

திட்டங்கவள தசயல்படுத்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு தளத்வத ைைங்கும். 

8.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘தமகாஸ்தகாப்’ என்பவத ததாடங்கிய அவமப்பு எது? 
அ. NITI ஆதயா ் 

ஆ. IIT முன்னாள் மாணா ் ா் தபரனவ  

இ. இந்திய ாிசா்வ் வங் ி 

ஈ.  NABARD 

❖ IIT முன்னாள் மாணாக்கர் தபரவையானது ‘தமகாஸ்தகாப்’ என்றதைான்வற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

ததாற்றுதநாய்கவளத் துல்லியமாகக் கண்டறிைதற்கான தரவு பகுப்பாய்வு, தசாதவன மற்றும் மரபியல் 

ஆகியவை இதில் அடங்கும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மருந்வத பரிந்துவரக்கவும் இது பயன்படுத்தப்படும். 

தமகாஸ்தகாப், பரிதசாதவனயின் துல்லியத்வத தமம்படுத்துைததாடு தநாயின் தீவிரத்வத கணிப்பதன் 

மூலமும் சிகிச்வசயின் தசயல்திறவன தமம்படுத்துகிறது. 

9.சுைாமி விதைகானந்தரின் முழு உருைச்சிவலயானது பிரதமரால் எந்த மாநிலம் அல்லது யூனியன் 

பிரததசத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. தமை்கு வங் ம் 

ஆ. உத்தர பிரததசம் 

இ. புது தில்லி  

ஈ. தம ாலயா 

❖ இந்தியப் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, சுைாமி விதைகானந்தரின் முழுவுருைச்சிவலவய நை.12ஆம் தததி 

அன்று புது தில்லியில் உள்ள ஜைகர்லால் தநரு பல்கவலக்கைக ைளாகத்தில் (JNU) திறந்து வைத்தார். 

இச்சிவலவய அைர் காதணாலிக்காட்சிமூலம் திறந்து வைத்தார். இந்தச் சிவலயானது JNU முன்னாள் 

மாணைர்களின் ஆதரவுடன் JNU ைளாகத்தில் நிறுைப்பட்டுள்ளது. 
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10.ஜம்மு-காஷ்மீரின் துவண நிவல ஆளுநர், கீழ்க்காணும் எந்தக் கடவுளரின் தபயரில் தங்கம் மற்றும் 

தைள்ளி நாணயங்கவள தைளியிட்டுள்ளார்? 
அ. சிவன் 

ஆ. மாதயான் 

இ. னவஷ்ணவ ததவி  

ஈ. த ாை்ைனவ 

❖ வைஷ்ணை ததவி ஆலயத்தின் தபயரால் தங்கம் மற்றும் தைள்ளி நாணயங்கவள ஜம்மு-காஷ்மீரின் 

துவண நிவல ஆளுநர் மதனாஜ் சின்ஹா தைளியிட்டுள்ளார். தீபாைளி பண்டிவகக்கு முன்னதாக 

இந்த நாணயங்கள் தைளியிடப்பட்டுள்ளன. நாணயத்வத ஜம்மு மற்றும் தில்லியில் விற்க வைஷ்ணை 

ததவி தகாவில் ைாரியம் முடிவு தசய்துள்ளது. 
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