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நடப்பு நிகழ்வுகள் நலம்பர் 21&22 முதன்மத் ததர்வு தநோக்கில் 

 The Baba Kalyani headed committee presenting SEZ policy report to 

Commerce Minister. 

 சிமப்பு பபோருரோதோ ண்டயம் பதோடர்போன போபோ கல்ோனி தமயமயியோன குழு 

அசுக்கு அறிக்மகம சர்ப்பித்துள்ரது. 

 The Environment Ministry approved a project led by scientists at the 

Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur to induce artificial rain via 

cloud seeding in Delhi.  

 சுற்றுச்சூறல் அமச்சகம், கோன்பூர் இந்தி பதோழில்னுட்ப நிறுலனம் அளித்த 

பசற்மக மறத்திட்டத்திமன தக விமதப்பு மூயம் பசல்படுத்த ஒப்புதல் 

அளித்துள்ரது. 

 World’s 1st underground hotel opens in China inside abandoned 

quarry 

 உயகின் முதல் தமகீழ் ஓட்டல் சீனோவில் அழிக்கப்பட்ட குலோரியில் 

துலங்கியுள்ரது. 

 Indo-US joint military exercise 'Vajra Prahar' commenced in Jaipur 

 இந்தி அபரிக்க இமைந்து நடத்தும் ோணுல ஒத்திமக லஜ் பிகோர் பெய்ப்பூரில் 

பதோடங்கிது 

 Twenty Seventh BASIC Ministerial Meeting on Climate Change held in 

New Delhi 

 தபசிக் நோடுகளின் 27லது அமச்சமல ோனோடு , படல்லியில் நடந்தது, இது 

பருலனிமய ோற்மம் பதோடர்போக தபசிது 

 The new president of the Maldives Ibrahim Mohamed Solih has 

decided that the country will rejoin the Commonwealth group of 

former British colonies after a two-year absence. 

 ோயத்தீவின் புதி அதிபர் இப்ோஹிம் முகது தசோலி கோன்பலல்த் ோனோடுகள் 

கூட்டமப்பில் மீண்டும் இமன முடிபலடுத்துள்ரோர். 
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 India  signed a $500 mn deal with Russia to locally manufacture 

two stealth frigates with technology transfer.  

 இந்திோ 500 மில்லின் திப்புள்ர உரவு தபோர்க்கப்பல்கள் லோங்குலதற்கு 

ஷ்ோவுடன் ஒப்பந்தம் பசய்துள்ரது. 

 An American man has been killed by an endangered The Sentinelese, 

a negrito tribe in India's Andaman and Nicobar islands. 

 அபரிகோமலச் தசர்ந்த நபர் அந்தோனின் பறமோன பறங்குடிகரோன 

பசந்திபனல்தச க்கரோல் பகோல்யப்பட்டோர் 

 Veteran first-class cricketer Wasim Jaffer became the first Indian 

batsman to touch the 11,000-run figure in the Ranji Trophy.  

 பிபய கிரிக்பகட் வீர் லோசிம் ெோபர் ஞ்சி தகோப்மப விமரோட்டில் 11,000 

ன்கள் எடுத்த முதல் இந்தி வீர் ஆலோர் 

 Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik dissolved the State 

Assembly.  

 ெம்மு கோஷ்மீர் ஆளுனர் சத்போல் ோலிக் அம்ோனில் சட்டப்தபமலமக் 

கமயத்து உத்தவிட்டுள்ரோர், 

 Interpol’s 94 member states elected South Korea’s Kim Jong-yang as 

Interpol’s next president in Dubai. 

 94 நோடுகமரக் உறுப்பினோகக் பகோண்ட இண்டர்தபோல் அதன் புதி தமயலோக 

பதன்பகோரிோமலச் சோர்ந்த  கிம் தெோங் ோக் என்பலம ததர்ந்பதடுத்துள்ரது 

 Andhra Pradesh is building a world-class and India’s first ‘Justice 

City’ within its new capital Amaravati 

 ஆந்திப்பிததசம் உயகின் முதல்த ற்றும் இந்திோவின் முதல் நீதி நகத்திமன 

அதனுமட தமயனகோன அோலதியில் உருலோக்க இருக்கிமது 

 The worlds first-ever Virtual Climate Summit will take Marshall 

Islands.  

 உயகின் முதல் பய் நிகர் பருல நிமய ோனோடு ோர்ளல் தீவுகளில் நமடபபம 

உள்ரது 
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Carbon footprint  

The total amount of greenhouse gases produced to directly and indirectly 

support human activities, usually expressed in equivalent tons 

of carbon dioxide (CO2).  

கோர்பன் கோயடித்தடம் 

னித நடலடிக்மககரோல் தநடிோகவும் , மமமுகோகவும் பலளியிடப்படும் பசும 

இல்ய லோயுக்களின் அரவு , அதோலது கோர்பமன பலளியிடும் அரவு, இதமன நோம் 

கோர்பன் மட ஆக்மழடுக்கு இமனோக அரவிமனக் பகோள்கிதமோம் 

Stealth Technology  

Stealth, any military technology which employs stealth technology 

construction techniques in an effort to ensure that it is harder to detect 

by one or more of radar, visual, sonar, and infrared methods. 

உரவு பதோழில்னுட்பம்  

உரவுத்பதோழிலுட்பம் என்பது ஒரு பபோருமர எந்த ஒரு பசயோலும் கண்டுபிடிக்க 

இயோதபடி உருலோக்குலது, இந்த நுட்பத்தில் உருலோக்கப்படும் பபோருரோனது, தடோர் 

, கண்கரோதயோ அல்யது, தசோனோர், ற்றும் அகச்சிலப்புக் கதிர்கள் மூயம் 

கண்டறிப்பட முடிோதது ஆகும். 

pressurized water reactor  

The pressurized water reactor (PWR) is a type of nuclear reactor used 

to the generate electricity and propel nuclear submarines and naval 

vessels. They make use of light water (ordinary water, as opposed 

to heavy water) as their coolant and neutron moderator 

அழுத்தப்பட்ட நீர் அனுவுமய 



 

4 Group II Mains Classes and Test Series Starts from  November last week, For 
admission  9952521550 

 

அழுத்தப்பட்ட நீர் அணு உமய என்பது பபோதுலோக அனுசக்தி கப்பல்கள் ற்றும் 

மின்சோத்மத உருலோக்க பன்படுலது, இதில் நீோனது தனிப்போனோக 

பன்படுத்தப்படும். பபோதுலோக கன நீர் தோன் அனு உமயயில் தனிப்போனோக 

பன்படுத்தப்படுலது லறக்கம். 

இன்மம தகள்வி  

What is Biotechnology? List out the various Application of Biotechnology 

உயிரித் பதோழில்னுட்பவில் என்மோல் என்ன? அதனுமட பல்தலறு 

பன்போடுகமரப் பட்டிலிடு? 15 திப்பபண் 

Send your answer to 044-48601550 via whatsapp we will evaluate 

and give feedback  

 


