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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

நவம்பர் - 2020  

 

முக்கிய தினங்கள் 

• நவம்பர் 11 - தேசிய கல்வி தினம்  

o இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சரான திரு ைவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் பிறந்த 

நாளான நவம்பர் 11 ஆம் தததி நாடு முழுவதும் கல்வி தினைாகக் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

• நவம்பர் 13 – தேசிய ஆயுர்தேே தினம். 

• நவம்பர் 16 – தேசிய பத்திரிகக தினம் 

o 1966 – ஆம் ஆண்டு இந்திய பத்திரிமக ைன்றம் நிறுவப்பட்டமத நிமனவுகூறும் 

வமகயில் ததசிய பத்திரிமக தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

• நவம்பர் 26 – இந்திய அரசியலகைப்பு தினம். சம்விதன் திவாஸ். 

o 1949 இல் நவம்பர் 26ல் இந்த நாளில் இந்திய அரசியலமைப்பு சமவ 1950 ஜனவரி 26 

அன்று நமடமுமறக்கு வந்த இந்திய அரசியலமைப்மப முமறயாக ஏற்று 

ககாள்ளப்பட்டது. 

o டாக்டர் பி.ஆர். அம்தபத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்மத என 

அமைக்கப்படுகிறார். 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு ைற்றும் பயங்கரோேம் 

• ைலபார் கடற்கமர கூட்டுப்பயிற்சி ஆந்திர ைாநிலம் விசாகப்பட்டினம் கடற்கமரப் 

பகுதியில் நவம்பர் 3 முதல் 6 ஆம் தததி வமர நமடகபறுகிறது. 

• அகைரிக்கா,  ஜப்பான், ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் சீனாவுடன் பல்தவறு 

விவகாரங்களில் தைாதல் தபாக்கு நிலவி வருகிறது. இந்த சூைலில் “க்வாட்” 

கூட்டமைப்பில் உள்ள 4 நாடுகளும் இமைந்து ைலபார் கூட்டுப் பயிற்சியில் 

ஈடுபடுகின்றன. 

மிஷன் சாகர் II  

• மிஷன் சாகர் இரண்டாம் திட்டத்தின் கீழ் 2020 நவம்பர் 2ஆம் தததி இந்திய 

தபார்க்கப்பலான ஐராவத் சூடான் துமறமுகத்திற்கு ைக்களுக்கு உதவும் வமகயில் 100 டன் 

உைவு கபாருட்களுடன் பயைம் தைற்ககாண்டது. 

• மிஷன் சாகர் இரண்டாம் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய தபார்க்கப்பல் ஐராவத்தின் மூலம் 

சூடான், கதற்கு சூடான், ஜிதபாடி ைற்றும் எரித்ரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு உைவுகள் 

வைங்கப்படும். 

இந்திய கப்பற்பகையின் தராந்து கப்பல் சி-452 அறிமுகம் 

• இந்திய கடதலார காவல்பமட சட்டம் 1978 ஆம் ஆண்டின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. 

• நாக்சசௌத்ரி குழு – 1960 களில் இந்தியாவின் கடல் பகுதியில் கடத்தல் நடவடிக்மக 

அதிகரித்ததன் காரைைாக இந்த பிரச்சமனக்கு தீர்வுகான நாக்ககௌத்ரி குழு 

அமைக்கப்பட்டது. 

• ரூஸ்ேம்ஜி குழு – 1974 ஆம் ஆண்டில் இந்தக்குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுதான் 

இந்திய கடதலார காவல்பமட தசமவமய அமைக்க பரிந்துமரத்தது. 
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தைம்படுத்ேப்பட்ை பினாகா ஏவுககை தசாேகன சேற்றி 

• பினாகா எம்.தக – 1 ஏவுகமைகளுக்கு ைாற்றாக உபதயாகிக்கப்படும் என்று 

கதரிவிக்கப்பட்டது. 

இந்திய ராணுேத்தின் “புல் ஸ்ட்கரக்” சேரசா தீவில் முப்பகை கூட்டுபயிற்சி 

o அந்தைான் – நிக்தகாபார் கடல்பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தின் “புல் ஸ்ட்மரக்” பயிற்சி 

நமடகபற்று வருகிறது. கதரசா தீவில் நமடகபற்று வரும் பயிற்சியில் தமரப்பமட 

கடற்பமட ைற்றும் விைானப்பமட வீரர்கள் பங்தகற்றனர். 

கப்பல் தபாக்குேரத்து அகைச்சகத்தின் சபயர் ைாற்றம் 

o கப்பல் தபாக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கபயமர துமறமுகங்கள், கப்பல் ைற்றும் 

நீர்வழிப் தபாக்குவரத்து அமைச்சகம் என்று கபயர் ைாற்றம் கசய்வதாக பிரதைர் 

நதரந்திர தைாடி அறிவித்துள்ளார். 

சசயற்கக தகாள்ககைத் ோக்கி அழிக்கும் ஏவுககையின் ைாதிரி 

o மிஷன் சக்தி என்று அமைக்கப்படும் நாட்டின் முதல் கசயற்மகதகாள்கமளத் தாக்கி 

அழிக்கும் ஏவுகமையின் தசாதமன கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 27 ஆம் தததி 

ஒடிஷாவில் உள்ள டாக்டர் ஏபிதஜ அப்துல் கலாம் தீவில் கவற்றிகரைாக தசாதமன 

கசய்யப்பட்டது. 

முற்றிலும் உள்நாட்டில் கட்டிய “ேஜீர்” நீர்மூழ்கிக் கப்பல் சேள்தைாட்ைம் 

o கல்வாரி, கந்ததரி என்ற இரண்டு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, இந்திய 

கடற்பமடயில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது நீர்மூழ்கிக் கப்பலான “கரஞ்ச்” கட்டி 

முடிக்கப்பட்டு இறுதிகட்ட தசாதமன ஓட்டத்தில் உள்ளது. 

o காரதவல் என்ற நான்காவது நீர் மூழ்கிக் கப்பலும் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, தசாதமன 

ஓட்டத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது. 

o ஐந்தாவது நீர் மூழ்கிக் கப்பலான “வஜீர்” கட்டுைானப் பணிகள் நிமறவு கபற்று கடலில் 

இறக்கப்பட்டது.  

o இந்த திட்டத்தின் ஆறாவது ைற்றும் கமடசி கப்பலான “வக்ஷீர்” கட்டுைானப் பணிகள் 

நமடகபறுகிறது. 

தபாயிங் பி – 8 ஐ நீண்ை தூர கைல் தராந்து விைானம் 

• ஒன்பதாவது தபாயிங் பி-8ஐ நீண்ட தூர கடல் தராந்து விைானத்மத ஐ.என்.எஸ் 

ஹன்சாவிற்கு வைங்கப்பட்டது. 

30ேது இந்திய – ோய்லாந்து இகைந்ே கூட்டு கைற்பகை தராந்து : CORPET 2020 

• உள் நாட்டில் கட்டப்பட்ட ஏவுகமை ககார்கவட் 

• 2005 ம் ஆண்டிலிருந்து வருடத்துக்கு இருமுமற கூட்டு தராந்து நடவடிக்மகமய இரு 

நாடுகளும் தைற்ககாண்டு வருகின்றன. 

இந்தியா – சிங்கப்பூர் கைற்பகைகள் அந்ேைான் கைல் பகுதியில் கூட்டு பயிற்சி 

• இந்தியா – சிங்கப்பூர் இமடதய 27வது இருதரப்பு கடல்சார் கூட்டு பயிற்சி ‘சிம்சபக்ஸ் 20’ 

அந்தைான் கடல் பகுதியில் நடக்கிறது. 
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பிரம்தைாஸ் ஏவுககை தசாேகன சேற்றி 

• கடந்த 1983ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இமைந்து பிரம்தைாஸ் 

ஏவுகமைகமள தயாரித்து வருகின்றன. 

• உலகில் அதிதவக சூப்பர்சானிக் ஏவுகமையாக பிரம்தைாஸ் உள்ளது. இது 290 கி.மீ. 

கதாமலவு சீறிப் பாயும் குறுகிய கதாமலவு ஏவுகமையாகும். 

அதிக அைவு எகை சகாண்ை ைார்பிதைா “ேருைாஸ்த்ரா” கப்பல் 

• அதிக அளவு எமட ககாண்ட டார்பிதடா வருைாஸ்தரா என்ற கப்பல் இந்திய 

கப்பற்பமடக்கு வைங்கப்பட்டது. 

• விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள என்எல்டிபி நிறுவனம் இதனை உருவாக்கி உள்ளது. 

உலக அகைப்புகள் – உைன்படிக்கககள் ைற்றும் ைாநாடுகள் 

சார்க் ைத்திய ேங்கி ஆளுநர்கள் சந்திப்பு கூட்ைம் 

• 40வது சார்க் நிதி ஆளுநர் குழு கூட்டம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த் தாஸ் 

தமலமையில் நமடகபற்றது. 

• தற்தபாது சார்க் நிதியின் தமலமை கபாறுப்மப இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வகிக்கிறது. 

ஷாங்காய் ஒத்துகைப்பு அகைப்பு ைாநாடு 

• 20 வது ைாநாடு 10 ஆம் தததி காகைாலி வழியில் நமடகபற்றது. ரஷிய அதிபர் புதின் 

தமலமையில் நமடகபற்றது. 

இந்தியா – ஆசியான் உச்சி ைாநாடு 

• இந்தியா – ஆசியான் 17வது உச்சி ைாநாடு நவம்பர் 12ல் நமடகபற்றது. கதன்கிைக்கு ஆசிய 

நாடுகள் கூட்டமைப்பான ஆசியான் அமைப்பில் 10 நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

இரண்ைாேது உலக சுகாோர கண்காட்சி 

• இரண்டாவது உலக சுகாதார கண்காட்சி வுஹான் நகரில் நமடகபற்றது. 

இந்தியாவில் சர்ேதேச ஆராய்ச்சி கையம் 

• பாரம்பரிய ைருத்துவ முமறகள் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கான சர்வததச 

மையத்மத இந்தியா அமைக்க உள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இயக்குநர் 

கடட்தராஸ் அததனாம் ககப்ரிதயசஸ் கதரிவித்தார். 

டீம் ஹாதலா (Team Halo)  

• ஐ.நா சமப தகாவிட் – 19 தடுப்பூசி பற்றிய தவறான தகவர்கமள தடுக்க டீம் ஹாதலா என்ற 

ஒரு குழுமவ உருவாக்கி உள்ளது. 

12ேது பிரிக்ஸ் உச்சி ைாநாடு 

• பிதரசில், ரஷியா, இந்தியா, சீனா, கதன் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகளின் கூட்டு 

அமைப்பான பிரிக்ஸ் அமைப்பின் 12வது உச்சி ைாநாடு, ரஷியா தமலநகர் ைாஸ்தகாவில் 

நடந்தது.ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தமலமை தாங்கினார். 
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• இந்த ைாநாட்டில் இந்திய பிரதைர் நதரந்திர தைாடி, சீன அதிபர் ஜீன்பிங், பிதரசில் அதிபர் 

கஜயில் தபால்கசானதரா, கதன் ஆப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ராைதபாசா ஆகியதயார் கலந்து 

ககாண்டனர். 

உத்ேரபிரதேச அரசுக்கு உலக சுகாோர அகைப்பு பாராட்டு 

• உலக சுகாதார அமைப்பின் இந்திய பிரதிநிதி தராட்ரிதகா ஆஃப்ரின் பாராட்டு கதரிவித்தார் 

என்று குறிப்பிடப்பட்டது. 

15ேது ஜி 20 ேகலேர்கள் உச்சி ைாநாடு 

• சவுதி அதரபியா தபரரசின் ைன்னர் சல்ைான் பின் அப்துல் அஜிஸ் அல் சவுத் ைற்றும் இந்திய 

பிரதைர் தைாடி ஜி 20 உச்சி ைாநாட்டில் கலந்து ககாண்டனர். 

இந்தியா ேகலகையில் எஸ்சிஓ நாடுகளின் ேகலேர்கள் ைாநாடு 

• ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பு நாடுகமளச் தசர்ந்த அரசின் தமலவர்கள் பங்தகற்கும் 

ைாநாடு இந்தியாவின் தமலமையில் நவம்பர் 30 கடல்லியில் நமடகபறுகிறது. 

• இந்தியா, சீனா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், ரஷ்யா, பாகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், 

உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய 8 நாடுகளின் அமைப்பு, ஷாங்காய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பு. 

• கதாடக்கம் 15ஜூன் 2001. தமலமையகம் – கபய்ஜிங், சீனா. 

சிறந்ே நபர்கள் 

சுற்றுச்சூைல் ஆர்ேலர் திம்ைக்காவுக்கு கவுரே ைாக்ைர் பட்ைம் 

• கர்நாடகாவில் ஆயிரக்கைக்கான ைரங்கமள வளர்த்த 108 வயதான சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர் 

சாலுைரத திம்ைக்காவுக்கு கவுரவ டாக்டர் பட்டம் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அசைரிக்க அதிபர் (தேர்வு) கபைன் அகைத்ே ைருத்துேக் குழுவில் ஈதராட்டுப் சபண் 

• அகைரிக்க அதிபராக ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ள தஜா மபடன் அமைத்துள்ள கதரானாமவ 

கட்டுப்படுத்த 13 தபர் ககாண்ட குழுமவ அமைத்துள்ளார்.  

• இந்த குழுவின் தமலமைப் கபாறுப்பில் 3 தபர் உள்ளனர். அதில் இந்திய வம்சாவளிமய 

தசர்ந்த டாக்டர் விதவக் மூர்த்தி இடம்கபற்றுள்ள நிமலயில் குழு உறுப்பினராக இந்திய 

வம்சாவளிமய தசர்ந்த கபண் ைருத்துவர் கசலின் ராணி கவுண்டர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

விகையாட்டு 

கைந்ே பத்ோண்டுகளில் சிறந்ே வீரர்கள்: ஐசிசியின் புதிய விருதுகளுக்குப் பரிந்துகரக்கப்பட்ை 

இந்திய வீரர்கள் 

• ஆடவர் பிரிவில் விராட் தகாலி, தராஹித் சர்ைா, ததானி, ஆர். அஸ்வின் ஆகிதயார் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

ஃபிட் இந்தியா மிஷன் 200 கிதலாமீட்ைர் நகைபாகே 

• புதுதில்லியில் நமடகபற்ற ஃபிட் இந்தியா மிஷன் 200 கிதலா மீட்டர் நமடபாமதமய 

ைத்திய விமளயாட்டு விவகார அமைச்சர் துவங்கி மவத்து பங்தகற்றார். 

புத்ேகங்கள் ைற்றும் எழுத்ோைர்கள் 
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‘கப, கப சகாதரானா’ உலகின் முேல் அறிவியல் கார்டூன் புத்ேகம் 

• “மப, மப ககாதரானா” என்ற தமலப்பில் உலகின் முதல் அறிவியல் கார்டூன் புத்தகத்மத 

லக்தனாவில் உள்ள டாக்டர் பிரதீப் ஸ்ரீவஸ்தவா எழுதியுள்ளார். 

‘Till We Win’  

• ‘Till We Win – India’s Fight Against COVID – 19 Pandemic என்ற புத்தகம் கடல்லி எய்ம்ஸ் 

ைருத்துவைமனமய தசர்ந்த இயக்குநர் ரன்தீப் குல்தலரியா ைற்றும் துமை எழுத்தாளரான 

சந்திரகாந்த் லஹாரியா ஆகிதயார் எழுதியுள்ளார். 

‘I Am No Messiah’  

• தசானு சூட் தன்னுமடய வாழ்க்மக பற்றிய சுயசரிமத புத்தகம் கவளியிட்டுளளார். மீனா 

ஐயர் என்பவர் இப்புத்தகத்மத இமைத்து எழுதியுள்ளார். 

‘A Promised Land’ 

• இந்த புத்தகம் அகைரிக்காவின் 14வது அதிபரான பராக் ஒபாைா பற்றிய புத்தகைாகும். 

 

குடியரசுத் ேகலேர் எழுதிய இரண்டு புத்ேகங்ககை சேளியிட்ைார் ராஜ்நாத் சிங் 

• குடியரசுத் தமலவர் ராம் நாத் தகாவிந்த் ‘குடியரசு கநறிமுமற’ ைற்றும் ‘தலாக்நந்த்ரா தக 

ஸ்வார்’ ஆகிய இரண்டு புத்தங்கமள எழுதியுள்ளார். 

சிறந்ே நூலகர்களுக்கான விருதுகள் 

• ஒவ்கவாரு ஆண்டு நவம்பரில் நூலக வார விைா ககாண்டாடப்படுகிறது. இமதகயாட்டி 

சிறப்பாகச் தசமவயாற்றும் நூலகர்களுக்கு டாக்டர் எஸ். ஆர். அரங்கநாதன் விருது 

வைங்கப்பட்டு வருகிறது. 

• இந்த ஆண்டில் 33 தபருக்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 

The Battle of Belonging 

• இந்த புத்தகம் சசிதரூர் என்பவர் எழுதியுள்ளார்.இந்தியாவின் ததசியவாத தகாட்பாட்டில் 

வளர்ச்சி ைற்றும் நமடமுமற பற்றிய தனது பணிகள் பற்றி இப்புத்தக்த்தில் விவரித்துள்ளார். 

விருதுகள் ைற்றும் சகௌரேங்கள் 

2019-ஆம் ஆண்டுக்கான ேமிழ்ச் சசம்ைல் விருதுகள் 

• தமிைகத்தில் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச் கசம்ைல் விருதுக்கு 37 விருதாளர்கள் 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டனர். 

ஆஸ்கர் விருதுக்கு தேர்ோன நட்கட் 

• வித்யா பாலன் தயாரித்து நடித்துள்ள நட்கட் என்கிற குறும்படம் ஆஸ்கர் விருதுக்கு 

ததர்வாகி உள்ளது. 

ராசாத்தி நாேல் 
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• சசிந்திரன் கில்லின் கீல் என்பவர் எழுதி உள்ளார். Rasathi: the other side of transgender என்ற 

இப்புத்தகம் திருநங்மககள் பற்றி விவரிக்கிறது. 

ைாைா இலக்கிய ோழ்நாள் சாேகனயாைர் விருது 

• டாடா இலக்கிய வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது 2020 இந்தியாவின் மிகப்கபரிய 

எழுத்தாளர் ரஸ்கின் பாண்ட் என்பவர்க்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

சர்ேதேச குைந்கேகளுக்கான அகைதி விருது 

• சர்வததச குைந்மதகளுக்கான அமைதி வருது பங்களாததஷ் தசர்ந்த சிறுவர் சதாந் 

ரஹ்ைானுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைத்திய கல்வி அகைச்சருக்கு ோோயன் ோழ்நாள் சாேகன விருது 

• ைத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு ரதைஷ் கபாக்ரியால் நிஷாங்கிற்கு வாதாயன் வாழ்நாள் 

சாதமனயாளர் விருது வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்காட்லாந்து – அசைரிக்க எழுத்ோைருக்கு புக்கர் பரிசு 

• இந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசுக்கு ஸ்காட்லாந்து – அகைரிக்க எழுத்தாளரான டக்ளஸ் 

ஸ்டூவர்ட் எழுதிய ஷகி கபய்ன் நாவல் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சர்ேதேச எம்மிஸின் சிறந்ே நாைக சோைர் விருது 

• இந்தியாவின் கவப் கதாடரான Delhi crime 46வது சர்வததச எம்மிஸின் சிறந்த நாடக கதாடர் 

விருது கபற்றது. 

ஆஸ்கர் விருது: ைகலயாைப் பைைான ஜல்லிகட்டு பரிந்துகர 

• ஜல்லிகட்டு என்கிற ைமலயாளத் தினைப்படம் இந்தியா சார்பாக சிறந்த கவளிநாட்டுத் 

திமரப்படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள் வைங்கும் விைாவிற்கு பரிந்துனைக்கப்பட்டுள்ளது.  

33ேது தைாக்கிதயா திகரப்பை விைா 

• தடாக்கிதயா திமரப்பட விைாவிற்கு இந்தியாவின் சார்பாக Karkhanisanchi Waari என்ற 

திமரப்படம் ததர்வாகி உள்ளது. 

நியைனம் 

• நியூசிலாந்தில் நடந்த கபாது ததர்தலில் கபண் பிரதைர் கஜசிந்தா அதைாக கவற்றி கபற்று 

மீண்டும் பிரதைர் ஆனார். இதமன அடுத்து புதிய ைந்திரிகமள அறிவித்தார். அதில் இந்திய 

வம்சாவளிமய சார்ந்த பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ைனும் ஒருவர் ஆவார். 

• ஐக்கிய நாடுகள் கபாது சமபயின் நிர்வாக ைற்றும் பட்கஜட் தகள்விகளுக்கான 

ஆதலாசமனக்  குழு என்பது கபாது சமபயால் தனித்துவைாக நியமிக்கப்பட்ட 16 

உறுப்பினர்கமளக் ககாண்ட அமைப்பு ஆகும். இந்த ஆதலாசமனக் குழுவில் இந்திய 

தவட்பாளர் விதிஷா மைத்ரா ததர்த்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

அசைரிக்க பாதுகாப்புச் சசயலரின் முேன்கை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ை இந்தியர் 

• அகைரிக்க பாதுகாப்புச் கசயலரின் முதன்மை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய 

வம்சாவளி அகைரிக்கரான காஷ் பதடல் ஆவார். 
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2020 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே சசால் 

• Collins அகராதி, இந்த ஆண்டுக்கான கசால்லாக முைக்கநிகல எனும் வார்த்மதமயத் கதரிவு 

கசய்துள்ளது. 

2020 ஆம் ஆண்டின் சசால் 

• தகம்பிரிட்ஜ் பல்கமலக்கைகம் 2020 ஆம் ஆண்டின் கசால்லாக Quarantine 

(தனிமைப்படுத்தல்) அறிவித்துள்ளது. தைலும் Lockdown and pandemic என்ற வார்த்மதயும் 

ஆண்டின் கசால்லாக அறிவித்துள்ளது. 

அரசியல் அறிவியல் 

பிரசாத் திட்ைம் 

• பிரசாத் திட்டம் என்பது நாட்டில் உள்ள அமனத்து சுற்றுலாத் தளங்கமள ஒருங்கிமைத்தல் 

ஆகும். பிரசாத் திட்டம் ஹரிதட திட்டத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஹரிவட திட்டம் என்பது 

பாரம்பரிய நகரங்கமள தைம்படுத்துதல். ஹரிதட திட்டம் பாரம்பரிய நகரங்கமள 

பாதுகாத்து புத்துயிர் அளிக்கிறது. 

நாட்டிதலதய முேல்முகற சூரிய சக்தி அடிப்பகையிலான சைகா குடிநீர் ேைங்கல் திட்ைம் 

சோைக்கம் 

• நாட்டிதலதய முதல்முமறயாக சூரிய சக்தி அடிப்பமடயிலான கைகா குடிநீர் வைங்கல் 

திட்டம் கதாடக்கப்பட்ட ைாநிலம் அருைாச்சல பிரததசம். 

பிரோன் ைந்திரி ஜீேன் தஜாதி பீைா தயாஜனா 

• இந்திய அஞ்சல் பரிவர்த்தமன வங்கி குமறந்த வட்டி காப்பீடு என்ற இந்த திட்டத்மத 

தங்கள் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு அறிமுகம் கசய்துள்ளது. 

புவியியல் 

பன்னா புலிகள் காப்பகம் யுசனஸ்தகா அங்கீகாரம் சபற்றது 

• ைத்திய பிரததசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகம் யுகனஸ்தகா பட்டியலில் இடம் 

கபற்றுள்ளது. 

• யுகனஸ்தகா பட்டியலில் இடம் கபற்றமத அடுத்து இந்தியாவின் உயிர்தகாள பாதுகாப்பு 

இருப்பு எண்ணிக்மக 12 ஆக அதிகரித்துள்ளது 

ேஸ்பூர் லிச்சி 

• அசாம் ைாநிலத்தின் தஸ்பூர் லிச்சி பைத்திற்கு புவிசார் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

இயற்கக தபரழிவு 

தகானி சூறாேளி 

• பிலிப்மபன்சில் தகானி சூறாவளிப் புயல் தாக்கியது.இந்த ஆண்டில் இதுவமர வந்த புயல் 

சூறாவளிப் புயலில் சக்தி வாய்ந்தது தகானி புயல் என கூறப்படுகிறது. 

• பிலிப்மபன்ஸில் வீசிய வாம்தகா புயலால் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. 
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சபாருைாேரம் 

• ததசிய திறன் தைம்பாட்டு கைகம் அகைரிக்க இந்திய நிறுவன கடல் கதாழில்நுட்பம் 

ைற்றும் மும்மப பல்கமலக்கைகம் இமைந்து Project Future Ready என்ற திட்டத்மத 

அறிமுகம் கசய்து உள்ளது. 

• ஆபதரஷன் கலிப்த ா – வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் சமீபத்தில் ஆபதரஷன் 

கலிப்த ாமவ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த நடவடிக்மகயின் கீழ் ஒரு நாட்டிற்கு கடத்த 

முயன்ற தபாமதப் கபாருள் தைாசடி கண்டறியப்பட்டது. 

• கிரானா திட்ைம் – இத்திட்டம் கபண் கதாழில்முமனதவார்கள் வளரவும், கதாழில் 

கதாடங்கவும் ஊக்கப்படுத்தும். 

அறிவியல் 

• விண்ணில் பாய்கிறது பிஎஸ்எல்வி சி – 49 

• முேல் CRISPR CaS – 9 அடிப்பகையிலான தகாவிட் -19 தசாேகன – உலகின் முதல் CRISPR 

தகாவிட் 19 தசாதமனக்கு அனுைதியளித்துள்ளது. 

• உலகின் முேல் 6ஜி சோழில்நுட்ப சசயற்ககதகாள் – 6 ஜி எனப்படும் ஆறாம் 

தமலமுமறக்கான கதாமலதபசிமய அடிப்பமடயாக ககாண்ட இமையதள கநட்தவார்க் 

பரிதசாதமனயில் சீனா கவற்றிகரைாக விண்ணுக்கு அனுப்பியது. 

• ஸ்தபஸ் எக்ஸ் விண்கலத்தில் வீராகள் சர்ேதேச விண்சேளி கையத்துக்கு பயைம் – 

விண்கவளிக்கு விண்கலத்மத அனுப்பிய முதல் தனியார் நிறுவனம் என்ற கபருமை 

ஸ்தபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துக்குக் கிமடத்துள்ளது. 

• nCOP2 என்ற தபாலிதயா ேடுப்பூசி – உலக சுகாதார அமைப்பு ஒரு புதிய தடுப்பூசிக்கு 

அனுைதி அளித்துள்ளது. இந்ததாதனசியாவின் பயா ஃபார்ைா நிறுவனம் nCOP2 என்ற 

தடுப்பூசிமய உருவாக்கி உள்ளது. 

• ககன்யான் திட்ைம் – விண்கவளிக்கு ைனிதர்கமள அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்மத 

கவற்றிகரைாகச் கசயல்படுத்தும் முயற்சியில் இஸ்தரா முழு முயற்சியுடன் ஈடுபட்டு 

வருகிறது. இந்த ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் வரும் 2022ம் ஆண்டு 3 விண்கவளி வீரர் 

ககாண்ட குழு விண்கவளிக்குச் கசல்ல உள்ளது. 

• ததசிய சூப்பர் கணினியியல் இயக்கத்தின் கீழ் முன்தனறிய கணினியியல் தைம்பாட்டு 

மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள உயர்திறன் கசயற்மக நுண்ைறிவு கணினியான பரம் சித்தி, 

உலகத்தின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த 500 பகிரப்படாத கணினி அமைப்புகளில் 63 வது 

இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. 

• புேன் தபார்ைல் இந்திய அரசின் தகாவிட் 19 உைன் இகைப்பு – புவன் தபார்டல் – புவன் 

இமையத்தளம் என்பது கூகுள் எர்த் ைற்றும் விக்கிதைப்பியா தபான்றகதாரு 

இமையதளைாகும். இதமன இந்திய விண்கவளி ஆய்வு மையம் இஸ்தரா 

வடிவமைத்துள்ளது. 

• ைண் ைாதிரிககைச் தசகரிக்க நிலவுக்கு விண்கலம் சீனா ஏவியது – இதற்கு சாங்-5 என 

கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

• கதரானா விழிப்புைர்வு ஆன்கலன் தகம் – கசன்மன ஐ.ஐ.டி அறிமுகம் கசய்துள்ளது. 

• மீனேர்களுக்கான முேல் தரடிதயா தசனல் சோைக்கம் – தமிழ்நாட்டின் ராைநாதபுரத்தில் 

ஆம்ஸ்ட்ராங் கபர்னாண்தடா என்ற மீனவர் மீனவர்களுக்கான இந்தியாவின் முதலாவது 

ைற்றும் ஒதர வாகனாலி தசனலான கடல் ஓமச FM90.4ஐ கதாடக்கியுள்ளார். 
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• தசச்சா சைாேன் – ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன பட்நாயக் தசச்சா சைதன் என்ற கைாமபல் 

கசயலிமய அறிமுகம் கசய்து மவத்தார். விவசாயிகள் தங்கள் நீர் பாசனம் கதாடர்பான 

பிரச்சமனகமள குறுஞ்கசய்தி மூலைாக கதரிவிக்கலாம். 

• அபயம் சைாகபல் பயன்பாடு – ஆந்திரா ைாநில முதல்வர் ஒய்.எஸ். கஜகன் தைாகன் கரட்டி 

அபயம் கைாமபல் பயன்பாட்மட அறிமுகப்படுத்தினார். அவசர காலங்களில் எச்சரிக்மக 

எழுப்ப உதவும். 

தினசரி தேசிய நிகழ்வு 

• சூரிய சக்தியில் இயங்கும் இந்தியாவின் முேல் மினிதயச்சர் ரயில் – இந்தியாவிதலதய 

முதன்முதலில் சூரிய ஆற்றல் மூலம் இயங்கும் மினிதயச்சர் ரயிமல தகரளா ைாநிலத்தில் 

உள்ள தவலி சுற்றுலா கிராைத்தில் தகரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன் துவங்கி மவத்தார். 

• இந்தியாவின் முேல் மின்-ேை கையம் – நாக்பூரில் உள்ள நயக்ககௌசல் என்ற இடத்தில் 

கதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  இந்த மையத்தில் நிதித்துமற அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சிகள் 

வைங்கப்படும். 

• உலகின் மிகப்சபரிய யாகனகள் பராைரிப்பு கையம் – தகரள ஜம்தபா தகர் உருகவடுத்து 

வருவதாக தகரள அரசு கதரிவித்துள்ளது. 

• பிைாஸ்டிக் சகாண்டு ோருங்கள் முககேசம் சகாண்டு சசல்லுங்கள் – உத்தரகாண்ட் 

ைாநிலத்தின் தடராடூன் நகர கைகம் இதமன அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இமதயடுத்து 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுக்கு ஈடாக ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் வைங்கப் பட்டுள்ளன. 

• இந்தியா-ரஷ்யா இகைந்து சோைங்கும் 3.0 புதுகைத் திட்ைம் – அடல் புதுமை இயக்கமும் 

ரஷ்யாமவ தசர்ந்த சிரியஸ் அமைப்பும் இமைந்து எய்ம்சிரியஸ் புதுமைத் திட்டம் 3.0ஐ 

கதாடங்கி உள்ளன. 

• நாட்டின் மிக நீைைான நகரக்கூடிய ஒற்கற ேழி பாலம் – இந்தியாவின் மிக நீளைான 

நகரத்மத ஒற்மற வழி பாலம் உத்தரகாண்ட் ைாவட்ட கதஹ்ரி கார்வால் இமடதய 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

• உலகின் முேல் டிராம் நூலகம் -குைந்மதகளுக்கான உலகின் முதல் டிராம் நூலகம் 

ககால்கத்தாவில் கதாடங்கப்பட்டது. Kolkata Young Reader‘s Tramcar என்பது உலகின் டிராம் 

நூலகம் ஆகும். 

• சாத் பூஜா சிறப்பு ேபால் ேகல சேளியீடு – சாத் பூஜா குறித்த என் தபால் தமல கவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. என் தபால்தமல என்பது அஞ்சல் துமறயின் ஓர் புதுமையான முயற்சியாகும். 

இதன்படி தனி நபதரா அல்லது நிறுவனதைா தங்களது புமகப்படத்மதத் தபால் 

தமலயாகப் கபற்றுக் ககாள்ளலாம். 

• உலகின் சிறந்ே நகரங்கள் பட்டியல் – லண்டன் –இது கதாடரந்து ஐந்தாவது ஆண்டாக 

முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. நியூயார்க் ,பாரிஸ், ைாஸ்தகா, தடாக்கிதயா . இந்தியாவில் 

உள்ள கடல்லி பட்டியலில் 62 வது இடத்தில் உள்ளது. 

• ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட்டம் கடந்த 2018ம்ஆண்டு கதாடங்கப்பட்டது. 

• உதான் திட்டத்தின் கீழ் சிறு நகரங்களில் விைான தசமவகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 

• இந்தியாவின் முதல் தைாஸ் பூங்கா உத்தரகாண்ட் ைாநிலத்தில், உத்தரகாண்ட் ைாநில 

காடுகள் துமற குைாதவானின் மநனிடால் ைாவட்டத்தில் கதாடங்கப்பட்டு உள்ளது. 

• ஹர்கர் நல்ஜல் தயாஜனா திட்ைம் – 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் உள்ள அமனத்து ைாநில 

கிராைப்புறங்களிலும் குடிநீர் இமைப்பு வைங்கு வமகயில் ஹர்கர்ஜல் தயாஜ்னா திட்டம் 

ைத்திய அரசால் நமடமுமறப் படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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• சஹாகர் பிரக்யா – தவளாண்மைத்துமற அமைச்சர் ‘சஹாகர் பிரக்யா’ மவ கதாடங்கி 

மவத்தார். இதன் மூலம் ததசிய கூட்டுறவு தைம்பாட்டு கைகம் நாட்டில் உள்ள கிராைப்புற 

முதன்மை கூட்டுறவு சமூகத்திற்கு 45 புதிய பயிற்சிகள் வைங்கப்பட உள்ளது. 

• சசயற்கக நுண்ைறிவு ைற்றும் தராதபாட்டிக் சோழில்நுட்ப பூங்கா –கபங்களுரு 

• பருவநிமல ைாற்றம் குறித்த அறிவுசார் தளத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூைல் வனம் ைற்றும் 

பருவநிமல ைாற்றம் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் கதாடங்கி மவத்தார். 

• புலிகள் ைாநிலம் என்றமைக்கப்படும் ைாநிலம் ைத்தியப் பிரததசம். இம்ைாநிலத்தில் இந்த 

ஆண்டில் இதுவமர 26 புலிகள் இறந்துள்ளாக அம்ைாநில வனத்துமற கதரிவித்துள்ளது. 

சர்ேதேச நிகழ்வு 

• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பருவநிமல ைாறுபாடு கருத்தரங்கு டிசம்பர் 12, 2021ல் நடத்த 

முடிகவடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 

• அசைரிக்காவின் 46ேது அதிபர் தஜா கபைன் – ஜனநாயக கட்சி தவட்பாளர் தஜா மபடன் 

அகைரிக்காவின் 46 வது அதிகபராகபதவிதயற்க உள்ளார். கசன்மனமயபூர்வீகைாகக் 

ககாண்ட கைலா ஹாரிஸ், அகைரிக்காவின் முதல் கபண் துமை அதிபராக 

பதவிதயற்கிறார். 

• அகைரிக்க அதிபரின் கதரானா தடுப்புப் பமடயின் துமைத் தமலவராக இந்திய வம்சாவளி 

ைருத்துவர் விதவக் மூர்த்தி நியமிக்கப்பட உள்ளார். 

• 2020 – 21 ஆம் ஆண்டிற்கான கவள்மள ைாளிமகக்கான உறுப்பினராக இந்திய அகைரிக்கர் 

பியா தண்டியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• ஆபதரஷன் ேண்ைர் 2020 –ஆபதரஷன் தண்டர் 2020 உலக முழுவதும் 103 நாடுகளில் 

தைற்ககாள்ளப்பட்டது. ஆபதரஷன் தண்டர் 2020 இன்டர்தபால் ைற்றும் உலக சுங்க 

அமைப்பு ஆகியமவ இமைந்து நடத்தியது. அழிவின் விளிம்பில் உள்ள தாவரங்கள், 

விலங்குகமள சட்ட விதராத நடவடிக்மகயில் இருந்து மீட்பதற்காக இந்த ஆபதரஷன் 

தண்டர் 2020 நடத்தப் பட்டது. 

• புதனவுக்கு அருகில் உள்ள கஜயன்ட் கைட்ருவ் தரடிதயா கதாமலதநாக்கிக்கு ைதிப்புமிக்க 

ஐ.இ.இ.இ. மைல்ஸ் தடான் விருது வைங்கி ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேமிழ்நாடு 

• சபண் குைந்கேகள் பாலின விகிேம் அதிகரிப்பு -கபண் குைந்மதகமளக் காப்தபாம் – கபண் 

குைந்மதகளுக்கு கற்பிப்தபாம் திட்டம் கசயல்பட்டு வருகிறது. ைாவட்டத்தில் கடந்த 2018 

ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

• எம்எஸ்எம்இ ப்தரரனா திட்ைம் – சிறு,குறு,நடுத்தர கதாழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி, 

தைலாண்மை குறித்த பயிற்சிமய உள்ளூர் கைாழியில் வைங்கும் விதைாக எம்எஸ்எம்இ 

ப்தரரனா என்ற இந்தியன் வங்கி அறிமுகம் கசய்த திட்டத்மத அண்மையில் ைத்திய 

நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீதாராைன் கதாடங்கி மவத்தார். 

• தபரழிவு தைலாண்கை பகுப்பாய்வு கையம் – தமிழ்நாடு அரசு ைற்றும் எச். சி.எல் நிறுவனம் 

இமைந்து தபரழிவு தைலாண்மை பகுப்பாய்வு மையம் அமைத்துள்ளது. தகாவிட் 19 

மவரஸ் கதாற்று தபான்ற தபரிடர்கமள எதிர்க்க இந்த மையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. 

• நீர் தைலாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் ைாநிலைாக தமிைகம் ததர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• ைத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ள ஜல்சக்தி அமைச்சகம் சார்பில் நீர் தைலாண்மையில் சிறந்து 

விளங்கும் ைாநிலங்களுக்கு விருதுகள் வைங்கப்படுகின்றன. 

• 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான நீர்தைலாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் ைாநிலம் என்னும் ததசிய 

விருதுக்குத் தமிைகம் முதலிடத்தில் தகுதி கபற்றுள்ளது. 
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• பேர் 99 உயர்ேர ஆக்தைன் சபட்தரால் சசன்கனயில் அறிமுகம் – ஹிந்துஸ்தான் 

கபட்தராலியம் கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் பவர் 99 என்ற கபயரிலான உயர்வமக 

கபட்தராமல விநிதயாகித்து வருகிறது. இந்த கபட்தராலின் ஆக்தடன் அளவு ைதிப்பீடு 99 

என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

• தீ சைாகபல் பயன்பாடு – தமிைக முதல்வர் எடப்பாடி பைனிசாமி ‘தீ’ (Thee) என்ற 

கைாமபல் பயன்பாட்மட அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார். இச்கசயலி மூலம் தமிழ்நாடு தீ 

அமைப்பின் தசமவகமள ைக்கள் கபற்று ககாள்ள முடியும். கவள்ளம், விபத்து, 

வனவிலங்குகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ைற்றும் இதர பாதிப்பிகளில் இருந்து பாதுகாத்து 

ககாள்ள இச்கசயலி மூலம் உதவிகமள கபற்று ககாள்ள முடியும். 

• தமிழ்நாடு இந்தியாவிதலதய ைக்கள் கதாமகயில் 6 ஆம் இடத்திலும், நாட்டின் கபரிய 

ைாநிலங்களில் 12 ஆம் இடத்திலும் இருந்தும் கூட இந்தியப் கபாருளாதாரத்தில் இரண்டாம் 

இடத்மத வகிக்கிறது. 

• இந்திராகாந்தி இந்தியாவின் இரும்பு கபண்ைணி என தபாற்றப்படுகிறார். இந்திரா நாட்டின் 

மூன்றாவது பிரதைராகப் பதவிதயற்றார். 

 

 


