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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கரும்பு விவசாயிகளுக்காக ‘e-Ganna’ என்ற சசயலியய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு 
எது? 

A) உத்தரபிரததசம்  

B) மகாராஷ்டிரா 

C) குஜராத் 

D) சத்தீஸ்கா் 

 உத்தரபிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகளுக்காக ஒரு பிரத்திதயக 
வயலதளத்யதயும் ‘e-Ganna’ என்றதவார் அயலதபசி சசயலியயயும் அறிமுகம் சசய்துள்ளது. இந்த 
வயலதளம் மற்றும் சசயலி ஆகியயவ சீட்டுகயளப் சபறுவதற்கான சசயல்முயறயில் சவளிப்பயைத் 
தன்யமயய உறுதிசசய்யும். தமலும், கரும்பு விவசாயிகள் ஆயலகளுக்கு கரும்பு வழங்குவதற்கான 
வசதிகயள எளியமப்படுத்துவததாடு முயறதகடுகயள சரிபார்க்கவும் இது உதவும். 

2. 39ஆவது இந்திய சர்வததச வர்த்தக கண்காட்சியில் சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு எது? 

A) ததன்தகாாியா  

B) வியட்நாம் 

C) மதேசியா 

D) ததன்னாப்பிாிக்கா 

 39ஆவது இந்திய சர்வததச கண்காட்சி – 2019 புது தில்லியில் சதாைங்குகிறது. ‘Ease of doing 

Business’ என்பது இந்தக் கண்காட்சிக்கான கருப்சபாருளாகும். உலக வங்கியின், “எளிதாக சதாழில் 
புரிவது குறித்த 2019ஆம் ஆண்டு தரவரியசப்பாடியலில், 2014ஆம் ஆண்டில் 142ஆவது இைத்தில் 
இருந்த இந்தியா 63வது இைத்திற்கு உயர்ந்திருந்த இந்தியாவின் தனித்துவமான சாதயனகளின் 
அடிப்பயையில் இந்தக் கருப்சபாருள் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மத்திய சிறு குறு & நடுத்தர நிறுவனங்கள் துயற அயமச்சரான நிதின் கட்காரி இந்தக் கண்காட்சியய 
சதாைங்கியவத்தார். இந்த ஆண்டு (2019) ‘கூட்ைாளர் நாடு – Partner Country’ எனும் தகுதி 
ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசுக்கும், ‘சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு – Focus Country’ எனும் 
தகுதி சதன்சகாரிய குடியரசுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கண்காட்சியில் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் 
ஆகிய மாநிலங்கள் சிறப்பு கவனம் சபறும் மாநிலங்களாக உள்ளன. 

3.யைம் 100 சநக்ஸ்ட் பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ள இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயன யார்? 

A) டூட்டி சந்த்    B) ஹிமா தாஸ் 

C) சாிதா தகய்க்வாட்  D) சதி கீதா 
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 யைம் இதழின் ‘TIME 100 NEXT’ பட்டியலில், இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயன டூட்டி சந்த் சபயர் 
இைம்சபற்றுள்ளது. சபாழுதுதபாக்கு, வணிகம், வியளயாட்டு, அரசியல், மருத்துவம், அறிவியல் 
உள்ளிட்ை பல்தவறு துயறகளில் எதிர்காலத்யத வடிவயமக்கும் 100 வளர்ந்துவரும் பிரபலங்கயள 
இது பட்டியலிட்டு சிறப்பிக்கிறது. உலக பல்கயலக்கழக வியளயாட்டுப் தபாட்டியின் 100 மீ., நிகழ்வில் 
சவன்ற முதல் இந்திய ஓட்ைப்பந்தய வீராங்கயனயாவார் டூட்டி சந்த். 

4.எந்தக் கருப்சபாருளின்கீழ், நற்காற்று உச்சிமாநாடு (Good Air Summit (GAS-2019)) ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

A) Making India Responsible 

B) Making India Breathe  

C) Making India Clean 

D) Making India Green 

 ஒருங்கியைந்த சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு கவுன்சிலானது புது தில்லியில், “Making India Breathe” 
என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் நற்காற்று உச்சிமாநாட்யை ஏற்பாடு சசய்துள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில், 
இரண்ைாயிரத்துக்கும் தமற்பட்ை மாைாக்கர்கள், சுற்றுச்சூழயல பசுயமயானதாகவும் மாசற்றதாகவும் 
மாற்றுவதற்கான உறுதிசமாழியய எடுத்துக்சகாண்ைனர். 

 சிறு குழந்யதகயளயும் குடிமக்கயளயும் காற்யற தூய்யமயாக யவத்துக்சகாள்வதற்கான சபாறுப்யப 
ஏற்றுக்சகாள்ளச்சசய்வதும், மாசிலிருந்து சமூகத்யத தூய்யமயாக யவத்திருப்பதற்காக தனிநபரின் 
நைத்யதயில் மாற்றத்யதக்சகாண்டுவருவதுதம இந்த உச்சிமாநாட்டின் தநாக்கமாகும். காஷ்மீர் -
கன்னியாகுமரி வயரயிலும் அகமதாபாத் - ஐஸ்வால் வயரயிலும் என நாடு முழுவதும் நயைசபறும், 
‘நற்காற்று இயக்கத்தில்’ அப்தபாது மாைவர்கள் தங்கயள இயைத்துக் சகாண்ைனர். 

5.ஐ.நா. சபண்கள் (UN Women) அயமப்பானது எந்த மாநிலத்தின் பாலின பூங்காவுைன் 
கூட்ைாளராக முன்சமாழிந்துள்ளது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) தகரளா  

C) கா்நாடகா 

D) ஆந்திர பிரததசம் 

 சதற்காசியாவில் பாலின சமத்துவத்யதப் பாதுகாப்பயத தநாக்கமாகக் சகாண்ை திட்ைங்கள் மற்றும் 
பரப்புயரகயள முன்சனடுக்கும் தநாக்கத்துைன், ஐ.நா. சபண்கள் அயமப்பானது தகரளாவின் பாலின 
பூங்காவுைன் கூட்ைாளராக முன்சமாழிந்துள்ளது. 

 தகாழிக்தகாடு பாலின பூங்காவில் பாலின தரவு யமயத்யத அயமப்பது, 2020 மார்ச்சில் நயைசபற 
உள்ள சபண்கள் நியலயம ஆயையத்தின் 64ஆவது அமர்வின்தபாதும், 2020 சசப்ைம்பர் மாதத்தில் 
நயைசபறவுள்ள ஐ.நா. சபாதுச்சயபயின் 75ஆவது அமர்வின்தபாதும் நிகழ்வுகயள நைத்துவது மற்றும் 
2019 நவம்பர் 25 முதல் டிசம்பர் 10 வயர “தகரளாவில் 16 நாட்கள் சசயல்பாடுகள்” என்றசவாரு 
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யமயப்படுத்தப்பட்ை பரப்புயரயயத் சதாைங்குதல் ஆகியயவ இந்த ஒத்துயழப்பின் மூன்று முக்கிய 
பகுதிகளாகும். 

6. IUCN ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தின் 7ஆவது பதிப்பு நயைசபற்ற நகரம் எது? 

A) தபய்ஜிங் 

B) தகாழும்பு 

C) இஸ்ோமாபாத்  

D) புது திே்ேி 

 ஆசியாவின் மிகமுக்கியமான இயற்யக பாதுகாப்பு நிகழ்வுகளுள் ஒன்றான சர்வததச இயற்யகப் 
பாதுகாப்பு சங்கத்தின் (IUCN) ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தின் 7ஆவது பதிப்பு, நவம்பர் 14 அன்று 
“Greening Asia for Nature and People“ என்ற கருப்சபாருளின்கீழ் சதாைங்கியது. சமூக சவால்கயள 
எதிர்சகாள்வதற்கு இயற்யக சார்ந்த தீர்வுகள் சதாைர்பான கருப்சபாருள்களில் இந்த மன்றம் தனது 
கவனத்யதச் சசலுத்துகிறது. 

 நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுயற நயைசபறும் இந்நிகழ்வில் சதற்கு, கிழக்கு மற்றும் சதன்கிழக்காசிய 
நாடுகயளச் தசர்ந்த அரசாங்கங்கள், தன்னார்வ சதாண்டு நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் சபருமளவில் பங்தகற்றனர். உலகின் தற்தபாயதய மக்கட்சைாயகயில் 
60 சதவீதத்தினர் ஆசிய மக்களாவர். 

 ஏறக்குயறய உலகிலுள்ள ஏழ்யமயான மக்களுள் பாதிதபர் ஆசியாவில் உள்ளனர். உலக வங்கியின் 
2018ஆம் ஆண்யைய அறிக்யகயின்படி, வறுயமக்தகாட்டுக்குக்கீழ் வாழும் 783 மில்லியன் ஏயழ 
மக்களுள், 33 சதவீதத்தினர் சதற்காசியாவிலும், 9 சதவீதத்தினர் கிழக்காசியா & பசிபிக் பகுதிகளிலும் 
வாழ்கின்றனர். ஆசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றத்தில் நைத்தப்படும் கலந்துயரயாைல்கள் அடுத்த 
தசாப்தத்திற்கான பாதுகாப்பு நைவடிக்யககயள வடிவயமக்க உதவும். இது, வரும் 2020 ஜூன் மாதம் 
பிரான்சின் மார்தசயிலில் நயைசபறவுள்ள IUCN உலக பாதுகாப்பு மாநாட்டுக்கும் ஊட்ைமளிக்கும். 

7. SWIFT’க்கு மாற்றாக ஒன்யற உருவாக்குவதற்காக இந்தியா எந்சதந்த நாடுகளுைன் கூட்டு 
தசர்ந்துள்ளது? 

A) ததன்னாப்பிாிக்கா மற்றும் மாேத்தீவு 

B) வங்கததசம் மற்றும் இேங்கக 

C) இரஷ்யா மற்றும் சீனா  

D) பிரான்சு மற்றும் ஜப்பான் 

 அசமரிக்காவின் Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) சகாடுப்பனவு 
அயமப்புக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சகாடுப்பனவு அயமப்யப உருவாக்குவதற்காக இந்தியா, இரஷ்யா 
மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் கூட்டியைந்துள்ளன. இந்நைவடிக்யக, அசமரிக்காவின் சபாருளாதாரத் 
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தயைகயள எதிர்சகாள்ளும் நாடுகளுைன் வர்த்தகம் புரிவயத எளியமயாக்குவயத தநாக்கமாகக் 
சகாண்டுள்ளது. 

 இரஷ்ய வங்கியின் (SPFS) நிதியியல் சசய்தி முயறயமயய சீனத்தின் வங்கிகளுக்கு இயைதயயான 
எல்யலதாண்டிய சகாடுப்பனவு அயமப்பான Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) 
உைன் இயைக்க இந்நாடுகள் முடிவுசசய்துள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ை நிதியியல் முயறயமக்கு ஏற்ப 
சகாடுப்பனவு சசய்திகள் குறியீடுமாற்றம் சசய்யப்படும்தபாது, இப்புதிய சகாடுப்பனவு முயறயமயானது 
நுயழவாயில் மாதிரியாக சசயல்படும். 

8.தபாலி தயாரிப்புகயள நீக்குவதற்காக இந்தியாவில், ‘Project Zero’ என்றசவான்யற அறிமுகம் 
சசய்துள்ள சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

A) தபடிஎம் 

B) அதமசான்  

C) பிளிப்காா்ட் 

D) இந்தியா மாா்ட் 

 மின்னணு வணிக நிறுவனமான அதமசான், இந்தியாவில், ‘Project Zero’ என்றசவான்யற அறிமுகம் 
சசய்துள்ளது. இது, தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு அதமசான் தளத்திலிருந்து தபாலி தயாரிப்புகயள 
அயையாளங்காைவும் அதயன நீக்கவும் கூடுதல் கருவிகயள வழங்கும். இது, ‘தானியங்கி 
பாதுகாப்புகள்’, ‘தபாலி தயாரிப்புகயள தாதன நீக்கும் கருவி’ மற்றும் ‘தயாரிப்பு வரியசப்படுத்தல்’ ஆகிய 
மூன்று கருவிகயளக் சகாண்டுள்ளது. 

9.தராமில் நைந்த வியத ஒப்பந்த நிர்வாகக்குழுவின் 8ஆவது அமர்வில் பங்தகற்ற இந்திய 
தூதுக்குழுயவ வழிநைத்தியது யார்? 

A) பா்தசாட்டம்பாய் ரூபாோ 

B) அபிதஷக் சிங் தசளகான் 

C) கிருஷ்ண இராஜ் 

D) நதரந்திர சிங் ததாமா்  

 இத்தாலியின் தராம் நகரத்தில் உைவு மற்றும் தவளாண்யமக்கான தாவர மரபணு வளங்களின் 
சர்வததச ஒப்பந்தத்தின் (ITPGRFA) எட்ைாவது அமர்வில் இந்தியா பங்தகற்றது. இந்தியாவின் சார்பாக 
மத்திய தவளாண்துயற அயமச்சர் நதரந்திர சிங் ததாமர் கலந்துசகாண்ைார். இந்த அமர்வில் சுமார் 
146 நாடுகள் பங்தகற்றன. இந்த ஒப்பந்தம் உயிரி-பன்முகத்தன்யம சதாைர்பான உைன்படிக்யகக்கு 
இயசவாக உள்ளது. பன்னாட்டு அயமப்புகளான FAO, ஐக்கிய நாடுகள் தபான்றயவயும் இந்த 
அமர்வின் ஒருபகுதியாக இருந்தன. 
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10.வியளயாட்டில் சூது (match-fixing) & பயையம் (sports betting) சதாைர்பான குற்றங்கயள 
சபருங்குற்றசமன அறிவித்துள்ள முதல் சதற்காசிய நாடு எது? 

A) வங்கததசம் 

B) பாகிஸ்தான் 

C) இேங்கக  

D) இந்தியா 

 வியளயாட்டில் சூது (match-fixing) மற்றும் பயையம் (sports betting) சதாைர்பான குற்றங்கயள 
சபருங்குற்றசமன அறிவித்துள்ள முதல் சதற்காசிய நாைாக இலங்யக திகழ்கிறது. “வியளயாட்டு 
சதாைர்பான குற்றங்கயளத்தடுப்பது” எனப் சபயரிைப்பட்ை மதசாதாயவ இலங்யக நாைாளுமன்றம் 
நியறதவற்றியபின் இது நிகழ்ந்துள்ளது. மதசாதாயவ உருவாக்கும் பணியின்தபாது, இலங்யகயின் 
வியளயாட்டு அயமச்சகம், பன்னாட்டுக்கிரிக்சகட் கவுன்சிலின் (ICC) ஊழல் தடுப்பு பிரிவுைன் மிகவும் 
சநருக்கமாக பணியாற்றியது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 இந்தப் புதிய சட்ைமானது அயனத்து விதமான வியளயாட்டுக்களுக்கும் சபாருந்தும். அதன்படி, ஒரு 
நபர், வியளயாட்டில் சூது சதாைர்பான குற்றத்யதச் சசய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ைால், அவர், பத்து 
ஆண்டுகள்வயர சியறவாசம் அனுபவிக்க தநரிடும். தமலும் பிற அபராதங்கயளயும் சசலுத்த 
தவண்டியிருக்கும். 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 சசன்யன உயர்நீதிமன்றத்தின் 49ஆவது தயலயம நீதிபதியாக பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் 
தயலயம நீதிபதியாக பணியிலிருந்த நீதியரசர் ஏ.பி.சாஹி பதவிதயற்றார்.
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்நாட்டின் அதிபர், 2020ஆம் ஆண்டு இந்திய குடியரசுநாள் விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக 
அழழக்கப்பட்டுள்ளார்? 

A) இத்தாலி 

B) பிரேசில்  

C) ரபாா்ச்சுகல் 

D) நியூசிலாந்து 

 2020 ஜனவரி 26 அன்று நழைபபறவுள்ள இந்திய குடியரசு நாள் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக 
பங்ககற்க வருமாறு இந்தியப்பிரதமர் கமாடி, பிகரசில் நாட்டு அதிபர் பஜய்ர் கபால்சனகராவுக்கு விடுத்த 
அழழப்பின் கபரில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்ககற்கவுள்ளார். 11ஆவது BRICS நாடுகள் மாநாட்டில் 
பங்ககற்பதற்காக, பிகரசிலின் தழைநகரமான பிகரசிலியாவுக்குச் பசன்ற பிரதமர் கமாடி, அப்கபாது 
அவருக்கு அழழப்புவிடுத்தார். 

2. “The Metropolitan Museum of Art”இன் பகளரவ அறங்காவைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் 
யார்? 

A) நீதா அம்பானி  

B) ேத்தன் டாடா 

C) அமிதாப்பச்சன் 

D) பிாியங்கா ரசாப்ோ 

 ரிழையன்ஸ் அறக்கட்ைழளயின் தழைவரான நீதா அம்பானி, “The Metropolitan Museum of Art”இன் 
பகளரவ அறங்காவைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய கழை & கைாசாரத்ழத பாதுகாப்பதற்கும் 
கமம்படுத்துவதற்குமான அவரது அர்ப்பணிப்பிற்காக அவருக்கு இந்தக் பகளரவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
இவ்வாறு பகௌரவிக்கப்பட்ை முதல் இந்தியரும் இவர்தான். 

 2017ஆம் ஆண்டில் அவர் இந்திய குடியரசு தழைவரின் ழககளிலிருந்து மதிப்புமிக்க ‘இராஷ்டிரிய 
ககல் புகராட்சஹன்’ விருழத, ரிழையன்ஸ் அறக்கட்ைழளயின் விழளயாட்டுத்துழற கமம்பாட்டுக்காக 
பபற்றார். 2016ஆம் ஆண்டில், கபார்ப்ஸ் நிறுவனம், அவழர ஆசியாவின் வணிகத்துழறசார்ந்த 50 
ஆற்றல்வாய்ந்த பபண்களுள் ஒருவராக குறிப்பிட்ைது. சர்வகதச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் உறுப்பினராக 
கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை முதல் இந்தியப்பபண்மணியும் இவர்தான். 

3. இந்திய சுற்றுைா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் புதிய தழைவர் மற்றும் கமைாண்ழம இயக்குநராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

A) சுதிா் குமாா்   B) பாயல் சா்மா 

C) கீா்த்தி பரடல்   D) கமல வா்தன ோவ்  
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 இந்திய சுற்றுைா வளர்ச்சிக்கழகமானது G கமை வர்தன ராவ் IAS (ககரளா: 1990) அவர்கழள அதன் 
புதிய தழைவர் மற்றும் கமைாண்ழம இயக்குநராக நியமித்துள்ளது. இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு அவர் 
ககரள மாநிை அரசின் தழைழமச் பசயைாளராக பதவியிலிருந்தார். 2014-15 இழைப்பட்ை காைத்தில், 
அவர், ககரள மாநிை சுற்றுைாத்துழறயின் பசயைாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். இந்திய புழகயிழை 
வாரியத்தின் தழைவர், மீன்வளத்துழற இயக்குநர், ஆந்திர பிரகதச மாநிை அரசின் சுற்றுைா மற்றும் 
கைாசாரத்துழற இயக்குநர் உள்ளிட்ை பல்கவறு பதவிகளில் அவர் பணியாற்றியுள்ளார். 

4.எந்த மாநிைத்தில், இந்தியாவுக்கும் அபமரிக்காவுக்கும் இழையிைான ‘Tiger TRIUMPH’ என்ற 
முதைாவது முப்பழை கசழவகள் பயிற்சி பதாைங்கியுள்ளது? 

A) மத்தியபிேரதசம் 

B) ஆந்திே பிேரதசம்  

C) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

D) உத்தே பிேரதசம் 

 ஒன்பது நாட்கள் நழைபபறும் ‘Tiger TRIUMPH’ என்ற இந்தியாவுக்கும் அபமரிக்காவுக்கும் இழையிைான 
முதல் முப்பழை இராணுவப்பயிற்சியானது கிழக்குக் கைற்பரப்பில் (விசாகப்பட்டினம் & காக்கிநாைா) 
பதாைங்கியது. ஒருங்கிழைந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் தழைழமயகத்தின் தழைழமயில் இந்தப் 
பயிற்சிகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளன. இது மனிதகநய அடிப்பழையிைான நிவாரை நைவடிக்ழககள் 
மற்றும் கபரிைர் மீட்பு நைவடிக்ழககளில் கவனம் பசலுத்தும். 

5.நைப்பாண்டுக்கான (2019) உைக கபடி ககாப்ழபப் கபாட்டிழய நைத்த முடிவுபசய்துள்ள மாநிை 
அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) பஞ்சாப்  

C) ரகேளா 

D) திாிபுோ 

 நைப்பாண்டுக்கான (2019) உைக கபடி ககாப்ழபப் கபாட்டியானது டிச.1-9 வழர பஞ்சாப் மாநிைத்தில் 
நழைபபறவுள்ளது. இதழன பஞ்சாப் மாநிை அரசு ஏற்பாடுபசய்கிறது. நைப்பாண்டில் நழைபபறும் இந்தப் 
கபாட்டியானது சீக்கிய மத குரு குருநானக் கதவின் 550ஆவது பிறந்தநாளுக்பகன பிரத்திகயகமாக 
அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இந்தியா, அபமரிக்கா, ஆஸ்திகரலியா, இங்கிைாந்து, இைங்ழக, பகன்யா, 
நியூசிைாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் கனைா ஆகிய ஒன்பது நாடுகளின் அணிகள் இந்தப்கபாட்டிகளில் 
பங்ககற்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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6. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைக நிழனவுச்சின்ன கண்காணிப்புப் பட்டியலில் கதர்ந்பதடுக்க 
-ப்பட்டுள்ள சுரங்க பவதி அழமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

A) ஆந்திே பிேரதசம் 

B) நாகாலாந்து 

C) கா்நாடகா  

D) மிரசாேம் 

 கர்நாைகாவின் பீஜப்பூரில் அழமந்துள்ள சுரங்க பவதி, நியூயார்க்ழக தளமாகக்பகாண்ை ஓர் அரசுசாரா 
அழமப்பால் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைக நிழனவுச்சின்ன கண்காணிப்புப் பட்டியலில் (World 

Monument Watch List) கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உைபகங்குமுள்ள 24 நிழனவுச்சின்னங்களுைன் “தக்காை பீைபூமியின் பழங்காை கால்வாய் 
அழமப்பு” என்ற பிரிவின்கீழ் இச்சுரங்க பவதி கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஷா-1இன் காைத்தில், 
விஜயபுரத்தில் 16ஆம் நூற்றாண்டில் கட்ைப்பட்ை இது, சுரங்கங்கள் மூைம் நீழர வழங்கும் பண்ழைய 
ககரஸ் அழமப்பின் ஒருங்கிழைந்த பகுதிகளுள் ஒன்றாகும். 

7. SCO 2020இன் 19ஆவது அரசாங்கத் தழைவர்களின் கவுன்சில் கூட்ைத்ழத, இந்தியா, எந்த 
நகரத்தில் நைத்துகிறது? 

A) சசன்னன 

B) புது தில்லி  

C) புரன 

D) திருவனந்தபுேம் 

 ஷாங்காய் ஒத்துழழப்பு அழமப்பு (SCO) 2020இன் 19ஆவது அரசாங்கத் தழைவர்களின் கவுன்சில் 
கூட்ைத்ழத இந்தியா நைத்துகிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் இவ்வழமப்பில் இழைந்த பின்னர், இந்தியா 
ஏற்பாடுபசய்யவுள்ள 8 உறுப்பினர்கள்பகாண்ை இவ்வழமப்பின் முதல் உயர்மட்ைக் கூட்ைமாகும் இது.  

 SCO என்பது சீனா தழைழமயிைான 8 உறுப்பு நாடுகளின் பபாருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு முகழம 
ஆகும். இதில், இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் முழுகநர உறுப்பினர்களாக 2017இல் இழைந்தன. அதன் 
நிறுவன உறுப்பினர்களுள் சீனா, இரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் மற்றும் 
உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் அைங்கும். அரசாங்க தழைவர்களின் உச்சிமாநாடு, அண்ழமயில் 
தாஷ்கண்டில் நழைபபற்றது குறிப்பிைத்தக்கது. 

8.உைக கருழை நாள் பகாண்ைாைப்படும் கததி எது? 

A) நவம்பா் 14    B) நவம்பா் 13  

C) நவம்பா் 15    D) நவம்பா் 16 
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 ஒவ்கவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று உைக கருழை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, 1998ஆம் 
ஆண்டில் கருழை இயக்கம் சார்பில் பதாைங்கப்பட்ைது. அதன்பின், பைநாடுகள் கருழை நாழள 
கழைபிடிக்கத்பதாைங்கின. 1997ஆம் ஆண்டு கைாக்கிகயாவில் அழமக்கப்பட்ை இந்த இயக்கமானது 
மதம், அரசியல் என அழனத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. “Empathy, encouraging people across 

the globe to better understand “the pains of others” and touch their lives “positively” என்பது 
நைப்பாண்டில் (2019) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

9.நைப்பாண்டுக்கான (2019) BRICS - இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பரிழச (Young Innovator Prize) 
பவன்ற இந்திய அறிஞர் யார்? 

A) சுனில் ோஜ்புத் 

B) இேவி பிேகாஷ்  

C) இலக்்ஷமி னஜன் 

D) தீபங்கா் குமாா் 

 சிறு மற்றும் குறு கிராமப்புற பால் விவசாயிகளுக்கு மலிவு விழையில் உள்நாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ை 
ஒரு பால் குளிரூட்டும் அைழகக் கண்டுபிடித்ததற்காக இந்திய முழனவர் இரவி பிரகாஷ் அவர்கள் 
BRICS - இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பரிழச பவன்றுள்ளார். 

 பபங்களூரில் உள்ள ICAR - கதசிய பால் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முழனவரான இரவி பிரகாஷ், 
4ஆவது BRICS - இளம் அறிவியைாளர் மன்றத்திற்கு அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துழறயால் 
பிகரசிலுக்கு அனுப்பப்பட்ை 21 கபர்பகாண்ை தூதுக்குழுவில் ஒருவராவார். “Cybersecurity and Bio-

economy” என்பது இந்த மன்றத்துக்கான கருப்பபாருளாகும். 

10.நைப்பாண்டின் (2019) சர்வகதச ைாவி கண்காட்சி, இமாச்சைபிரகதசத்தின் எம்மாவட்ைத்தில் 
நழைபபற்றது? 

A) சிம்லா  

B) ஹமீா்பூா் 

C) காங்ோ 

D) குலு 

 இமாச்சைபிரகதச மாநிைத்தின் சிம்ைா மாவட்ைத்திலுள்ள இராம்பூரில் நவ.11-14 வழர சர்வகதச ைாவி 
கண்காட்சி நழைபபற்றது. திபபத்துக்கும் புஷாருக்கும் இழைகய வர்த்தகத்ழத கமம்படுத்துவதற்காக 
இராம்பூர் புஷார் மாகாைத்ழதச்கசர்ந்த இராஜா பகஹரி சிங் ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ழகபயழுத்திட்ைார். 
அப்கபாது, பதிகனழாம் நூற்றாண்டில், அவரால் இந்தக் கண்காட்சி பதாைங்கிழவக்கப்பட்ைது. 

 அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும், “குளிர் பாழைவனத்தின் கப்பல்” என்று அழழக்கப்படும் சாமூர்த்தி 
குதிழரகளின் விற்பழனயும் பகாள்முதலுகம இந்தக் கண்காட்சியின் முக்கிய அம்சமாகும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.நடப்பாண்டு (2019) உலகளாவிய ககயூட்டு அபாயக்குறியீட்டில் (Global Bribery Risk Index) 
இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 

A) 78ஆவது  

B) 93ஆவது 

C) 102ஆவது 

D) 55ஆவது 

 TRACE ககயூட்டு அபாய மேட்ரிக்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நடப்பாண்டு (2019) உலகளாவிய ககயூட்டு 
அபாயக் குறியீட்டில், 178 நாடுகளுள் இந்தியா 78ஆெது இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. அரசாங்கத்துடனான 
ெணிகத்வதாடர்பு, ககயூட்டு ஒழிப்கபத் தடுத்தல், வெளிப்பகடத்தன்கே ேற்றும் சிவில் சமூகத்தின் 
மேற்பார்கெ ஆகிய 4 அளவுருக்களின்கீழ் நாடுகள் ேதிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ளன. TRACE என்பது 
அவேரிக்காகெச்மசர்ந்த ஓரகேப்பாகும். இது, பட்டியலிலுள்ள நாடுகளில் இயங்கிெரும் நிறுெனங்கள் 
எதிர்வகாள்ளும் ககயூட்டு அபாயத்தின் அடிப்பகடயில் அந்நாடுககள தரெரிகசப்படுத்தியுள்ளது. 

2. ‘நாடு - மநடு’ என்ற திட்டத்கத வதாடங்கியுள்ள ோநில அரசு எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) ஆந்திரபிரததசம்  

C) தேரளா 

D) ோ்நாடோ 

 ஆந்திரபிரமதச ோநில முதலகேச்சர் Y S வெகன்மோகன் வரட்டி, அரசுப்பள்ளிகளில் ஒன்று - ஆறாம் 
ெகுப்பு ெகர ஆங்கிலெழிக் கல்விகய அறிமுகப்படுத்தும் ‘நாடு – மநடு’ என்னும் திட்டத்கத வதாடங்கி 
கெத்தார். இந்தத் திட்டம், முதற்கட்டோக 15,715 பள்ளிகளில் வசயல்படுத்தப்படும். பின்னர் `12,000 
மகாடி ேதிப்பீட்டில் அகனத்து பள்ளிகளிலும் மூன்றாண்டுகளுக்குள் வசயல்படுத்தப்படும். 

3.அண்கேயில் காலோன ெசிஷ்ட நாராயண சிங், எந்தத் துகறசார்ந்தெராொர்? 

A) ேணிதம்  

B) உயிாியல் 

C) தவதியியல் 

D) இயற்பியல் 

 பிரபல கணிதவியலாளரான ெசிஷ்ட நாராயண சிங், பாட்னாவில் நெ.16 அன்று காலோனார். 
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4.மெளாண்கே & மதாட்டக்ககல விகளவபாருட்கள் குறித்த முதலாெது சர்ெமதச ொங்குபெர் 
விற்பகனயாளர் சந்திப்பு வதாடங்கிய ோநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) அருணாச்சல பிரததசம்  

C) ஹாியானா 

D) தேரளா 

 மெளாண்கே ேற்றும் மதாட்டக்ககல விகளவபாருட்கள் குறித்த முதலாெது சர்ெமதச ொங்குபெர் - 
விற்பகனயாளர் சந்திப்பானது அருணாச்சல பிரமதச ோநிலத்தின் தகலநகரான இடாநகரில் நெ.14 
அன்று நகடவபற்றது. இதகன ேத்திய ெர்த்தகம் ேற்றும் வதாழில்துகற அகேச்சகத்தின் கீழ்ெரும் 
ெர்த்தகத்துகறயின் கீழியங்கும் மெளாண்கே & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்வபாருட்கள் ஏற்றுேதி 
மேம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA) ஏற்பாடுவசய்துள்ளது. 

 விெசாயப்வபாருட்களின் ஏற்றுேதிகய குறிப்பாக ெடகிழக்கு பிராந்தியத்திலிருந்து அதிலும் குறிப்பாக 
அருணாச்சலபிரமதச ோநிலத்தின் விெசாய விகளவபாருட்களின் ஏற்றுேதிகய ஊக்குவிப்பமத இந்தச் 
சந்திப்பின் மநாக்கோகும். 

5. ’தங்க இகல விருதுகள்’ ெழங்கப்படுகின்ற துகற எது? 

A) புகேயிகல  

B) ோபி 

C) ததயிகல 

D) சணல் 

 வநதர்லாந்தின் ஆம்ஸ்டர்டாமில் நகடவபற்ற மடப் எக்ஸ்மபா-2019 நிகழ்வில், இந்திய புககயிகல 
ொரியத்துக்கு (குண்டூர்) தங்க இகல விருது ெழங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் Flue-Cured Virginia (FCV) 
ெகக புககயிகல சாகுபடியில் பல்மெறு நிகலத்தன்கே (பசுகே) முயற்சிககளத் வதாடங்கியதற்காக 
நடப்பாண்டிற்கான (2019) “மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய வபாதுமசகெ முன்முயற்சி - Most Impressive Public 

Service Initiative” பிரிவில் இந்த விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 புககயிகல ரிப்மபார்ட்டர் என்ற சர்ெமதச இதழால், புககயிகல துகறயில் வதாழிற்முகற சிறப்கபயும் 
அர்ப்பணிப்கபயும் அங்கீகரிப்பதற்காக “தங்க இகல விருது”கள் உருொக்கப்பட்டன. 

6. FIFAஇன் சர்ெமதச கால்பந்து மேம்பாட்டுத் தகலெராக மதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளெர் யார்? 

A) இராபா்ட் ஜெனி 

B) ஆா்தசன் ஜவங்ோ் (Arsene Wenger)  

C) ஹதரந்திர சிங் 

D) இதோா் ஸ்டிமாே் 
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 மூத்த பயிற்சியாளரான ஆர்வசன் வெங்கர், FIFAஇன் சர்ெமதச கால்பந்து மேம்பாட்டுத் தகலெராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம், கால்பந்து விகளயாட்டின் ெளர்ச்சிக்கு அெர் வபாறுப்பாளராக 
இருப்பார். மேலும் விகளயாட்டுச் சட்டவிதிகளில் சாத்தியோன ோற்றங்கள் ஏற்படுத்துெது உள்ளிட்ட 
வதாழில்நுட்ப விஷயங்களிலும் அெர் முன்னிகல ெகிப்பார். 

7.எந்தத் மததியில், இந்தியாவில், மதசிய பத்திரிகக நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) நவம்பா் 15 

B) நவம்பா் 14 

C) நவம்பா் 17 

D) நவம்பா் 16  

 1966ஆம் ஆண்டில் இந்திய பிரஸ் கவுன்சில் நிறுெப்பட்டகத நிகனவுகூரும் விதோக ஒவ்மொர் 
ஆண்டும் நெ.16 அன்று மதசிய பத்திரிகக நாள் (National Press Day) வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியப் 
பத்திரிகககளின் சுதந்திரம் ேற்றும் வபாறுப்பின் அகடயாளோகவும் இந்நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

8.பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாகஷ வதாடங்க முடிவுவசய்துள்ள ேத்திய அகேச்சகம் எது? 

A) நிதி அகமச்சேம் 

B) ஊரே வளா்ச்சி அகமச்சேம் 

C) ஜபண்ேள் மற்றும் குழந்கதேள் தமம்பாட்டு அகமச்சேம்  

D) மனிதவள தமம்பாட்டு அகமச்சேம் 

 பாரதீய மபாஷன் கிருஷி மகாகஷ (BPKK) நெ.18 அன்று புது தில்லியில் வதாடங்க ேத்திய வபண்கள் 
ேற்றும் குழந்கதகள் மேம்பாட்டு அகேச்சகம் ேற்றும் ெவுளி அகேச்சகம் முடிவுவசய்துள்ளது. சிறந்த 
ஊட்டச்சத்து விகளவுகளுக்காக இந்தியாவில் உள்ள 128 மெளாண்-காலநிகல ேண்டலங்ககளச் 
மசர்ந்த பல்மெறு பயிர்களின் களஞ்சியோக BPKK உள்ளது. 

9.பார்சிமலானாவில் நகடவபற்ற நடப்பாண்டு (2019) ஆசிய திகரப்பட விழாவில், “சிறந்த 
இயக்குநருக்கான” விருகத வென்ற இந்திய திகரப்படம் எது? 

A) சூப்பா் 30 

B) வாா் 

C) தபான்ஸ்தல  

D) பானிபட் 

 மதொஷிஷ் ேகிொ இயக்கி, ேமனாஜ் பாஜ்பாய் நடித்து விேர்சன ரீதியாக பாராட்டப்பட்ட திகரப்படோன 
“மபான்ஸ்மல”, பார்சிமலானாவில் நடந்த நடப்பாண்டு (2019) ஆசிய திகரப்பட விழாவில், ேதிப்புமிக்க 
விருதுககள வென்றுள்ளது. ‘சிறந்த திகரக்ககத’ ேற்றும் ‘சிறந்த இயக்குநர்’ ஆகிய இரு பிரிவுகளில் 
இரண்டு விருதுககள இந்தத் திகரப்படம் வென்றது. 
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 அெர் புலம்வபயர்ந்மதாரின் தத்தளிப்புகளுக்கும் உள்ளூர் அரசியல்ொதிகளுடனான அெர்களது 
மபாராட்டங்களுக்கும் உதெ முயற்சிக்கும் ஓர் இரண்டாம்-நிகல காெலகரச்சுற்றி ெருகிறது இப்படம். 
பல்மெறு இனக்குழுக்களின் குமுறல்ககளக்கூறும் இந்தத்திகரப்படம், மும்கபமபான்ற ஒரு நகரத்தில் 
அெர்கள் எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சகனககள யதார்த்தோக எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

10. 25ஆெது வகால்கத்தா சர்ெமதச திகரப்பட விழாவில் (KIFF) சிறந்த படத்திற்கான “மகால்டன் 
இராயல் ெங்கப்புலி” விருகதப்வபற்ற திகரப்படம் எது? 

A) Aga’s House 

B) The Painted Bird 

C) Run Kalyani 

D) The Weeping Woman  

 ஸ்பானிய வோழித் திகரப்படோன ‘தி வீப்பிங் வுேன்’ (La llorona), 25ஆெது வகால்கத்தா சர்ெமதச 
திகரப்பட விழாவில் (KIFF) சிறந்த திகரப்படத்திற்கான, “மகால்டன் இராயல் ெங்கப்புலி” விருகதப் 
வபற்றுள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘வசக்கிழுத்த வசம்ேல்’ ெள்ளிநாயகம் உலகநாதன் சிதம்பரனார் அெர்களின் 83ஆெது நிகனவுநாள். 

 ஆளுநரின் வசயலாளராக இருந்த இராெமகாபால் IAS, தமிழ்நாட்டின் தகலகே தகெலாகணயராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அெருக்குபதிலாக ஆனந்த்ராவ் விஷ்ணு பாட்டீல் IAS, ஆளுநரின் வசயலாளராக 
நியேனம் வசய்யப்பட்டுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. ஆறாவது ASEAN பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம்-பிளஸ் (ADMM-பிளஸ்) நமடபபற்ற 

நகரம் எது? 

A) க ொழும்பு 

B) புது தில்லி 

C) ஹன ொய் 

D) பொங் ொ ்  

 ஆறாவது ASEAN பாதுகாப்பு அமைச்சர்களின் கூட்டம்-பிளஸ் (ADMM-பிளஸ்-2019) ஆனது சமீபத்தில் 
தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நவ.18 அன்று நமடபபற்றது. பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் ைற்றும் 
ADMM-பிளஸ் நாடுகமளச் சசர்ந்த பதிசனழு பாதுகாப்பு அமைச்சர்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து 
பகாண்டனர். பிராந்தியத்திற்கு பவளிசய உள்ள நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துடன், பாதுகாப்பு 
அடிப்பமடயிலான ஒத்துமைப்புகமள நாடுவசத இதன் சநாக்கைாகும். 

2.இலங்மகயின் புதிய அதிபராக பதவிசயற்றுள்ளவர் யார்? 

A) ன ொத்தபய இரொஜபக்ஷ  

B) பிொியந்த சிறினச ொ 

C) நமல் இரொஜபக்ஷ 

D)  ரு கஜயசூொியொ 

 சர்ச்மசக்குரிய சபார்க்காலத்திய பாதுகாப்புச் பசயலாளரான சகாத்தபய இராஜபக்ஷ, இலங்மகயின் 
ஏைாவது அதிபராக நவம்பர் 18 அன்று அனுராதபுரத்தில் உள்ள ருவான்பவலிசாயவில் பதவிசயற்றுக் 
பகாண்டார். முன்னாள் அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசசனாவுக்குப்பின் அதிபராக சதர்பதடுக்கப்பட்டுள்ள 
இவர், அடுத்துவரும் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இலங்மகயின் அதிபராக இருப்பார். 

 பதவிசயற்பு விைாவுக்கு முன்பாக, ைகாசைகவனத் சதாட்டத்தில் உள்ள புனித அத்திைரைான பஜயஸ்ரீ 
ைகாசபாதிமயயும், ருவான்பவலிசாயவிலும் இலங்மகயின் புதிய அதிபர் வழிபாடு சைற்பகாண்டார். 

3.முதலாவது சர்வசதச குத்துச்சண்மட அமைப்பு (AIBA) விமளயாட்டு வீரர்கள் ஆமையத்தின் 
உறுப்பினராக சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய குத்துச்சண்மட வீரர் / வீராங்கமன யார்? 

A) சிவ தொபொ 

B) லலஷ்ரொம் சொிதொ னதவி  

C) னமொி ன ொம் 

D) வினஜந்தொ் சிங் 
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 இந்திய குத்துச்சண்மட வீராங்கமனயான ைணிப்பூமரச்சசர்ந்த மலஷ்ராம் சரிதா சதவி முதலாவது 
சர்வசதச குத்துச்சண்மட அமைப்பு (AIBA) விமளயாட்டு வீரர்கள் ஆமையத்தின் உறுப்பினராக 
சபாட்டியின்றி சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். முகைது அலியின் சாதமனகளால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர், 2000ஆம் 
ஆண்டில் பதாழிற்முமற குத்துச்சண்மட வீராங்கமனயானார். தற்சையம் அவர் ைணிப்பூர் ைாநில 
காவல்துமறயில் DSPஆக பணியாற்றி வருகிறார். 

 இரஷ்யாவில் நடந்த நடப்பாண்டு (2019) AIBA ஆண்கள் ைற்றும் பபண்கள் உலக குத்துச்சண்மட 
சாம்பியன்ஷிப்பின்சபாது தடகள ஆமைய உறுப்பினர்களின் சதர்தல் நடத்தப்பட்டது. உலபகங்கிலும் 
உள்ள குத்துச்சண்மட வீரர் / வீராங்கமனகள், புதிய உறுப்பினர்களுக்கு தங்களின் வாக்கிமன 
பசலுத்தினர். ஐசராப்பாவிற்கு இரண்டு பிரதிநிதிகளும், ஐசராப்பாமவத் தவிர பிற கண்டங்களுக்கு 
தலா ஒரு பிரதிநிதியும் சதர்பதடுக்கப்பட்டனர். 

4.இந்தியாவின் புதிய தமலமை நீதிபதியாக பதவிசயற்றுள்ள நீதிபதி சரத் அரவிந்த் பாப்சட, 
எந்த உயர்நீதிைன்றத்தின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதியாக இருந்தார்? 

A) மத்தியபிரனதசம்  

B) ஆந்திர பிரனதசம் 

C) ம ொரொஷ்டிரொ 

D) உத்தர பிரனதசம் 

 ைத்தியபிரசதச ைாநில உயர்நீதிைன்றத்தின் முன்னாள் தமலமை நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி சரத் 
அரவிந்த் பாப்சட, இந்தியாவின் நாற்பத்சதைாவது தமலமை நீதிபதியாக இந்திய குடியரசுத்தமலவர் 
இராம்நாத் சகாவிந்த் அவர்களால் குடியரசுத்தமலவர் ைாளிமகயில் உள்ள தர்பார் ைண்டபத்தில் 
பதவிப்பிரைாைம் பசய்துமவக்கப்பட்டார். 

 உச்சநீதிைன்ற தமலமை நீதிபதியாக 17 ைாதங்கள் பதவியில் இருக்கப்சபாகும் இவர், 2021 ஏப்.23 
அன்று ஓய்வுபபறுவார். அசயாத்தி வைக்கு தீர்ப்பு உட்பட பல முக்கிய வைக்குகளில் இவர் தீர்ப்பளித்தார். 
முன்னாள் தமலமை நீதிபதி இரஞ்சன் சகாசகாய் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரித்த 
அைர்விற்கு சரத் அரவிந்த் பாப்சட தமலமைவகித்தார். இந்த வைக்கில் இரஞ்சன் சகாகாய் குற்றைற்றவர் 
என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ைகாராஷ்டிராமவச்சசர்ந்த வைக்குமரஞர் குடும்பப் பின்னணிமயச்சசர்ந்த 
இவர், பிரபல மூத்த வைக்குமரஞரான அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் பாப்சடவின் ைகனாவார். 

5.ைாநில நிர்வாகத்தில் ஊைமலக்கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்காக ஆந்திர பிரசதச ைாநில அரசு 
சதர்வுபசய்துள்ள IIM எது? 

A) IIM  ல் த்தொ 

B) IIM இந்துூொ் 

C) IIM அ மதொபொத்  

D) IIM கபங் ளூொ் 
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 ைாநில நிர்வாகத்தில் ஊைமலக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்காக, ஆந்திர பிரசதச ைாநில அரசானது, IIM 

அகைதாபாத்மத (IIM-A) சதர்வுபசய்துள்ளது. ஊைல் பதாடர்பாக அரசுத்துமறகளில் உள்ள கட்டமைப்புச் 
சிக்கல்கமள இந்த நிறுவனம் ஆய்வு பசய்து அவற்மறக் மகயாள்வதற்கான நடவடிக்மககமள 
பகாண்டு வரும். ஊைல் ைலிந்துள்ள சில அரசுத்துமறகளில் கூடுதல் கவனம் பசலுத்தப்படும். 

 IIM-Aஇன் அறிக்மகயின் அடிப்பமடயில், ஊைல் மீதான முழுமையான ஒடுக்குமுமறக்கு PC சட்டத்மத 
அரசாங்கம் பபாருத்தைான முமறயில் திருத்தக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6.உலக நலவாழ்வு அமைப்பால் (WHO) அங்கீகரிக்கப்பட்ட, குடற்காய்ச்சல் சநாய்க்கான (Typhoid) 
தடுப்பூசிமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள உலகின் முதல் நாடு எது? 

A) இலங்ல  

B) பொ ிஸ்தொ ்  

C) இந்தியொ 

D) வங் னதசம் 

 உலக நலவாழ்வு அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடற்காய்ச்சல் சநாய்க்கான Typhoid Conjugate 

Vaccine (TCV) தடுப்பூசிமய உலகிசலசய முதன்முமறயாக பாகிஸ்தான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
அந்நாட்டிலுள்ள சிந்துைாநிலத்தில் குடற்காய்ச்சலால் ஏராளைாசனார் ஆண்டுசதாறும் உயிரிைப்பதால், 

அங்கு முதன்முதலில் இந்தத் தடுப்பூசி அறிமுகம் பசய்யப்பட்டது. 

 பஜனிவா நகரத்மதச்சசர்ந்த கவி (Gavi) தடுப்பூசி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் கடந்த இருவாரங்களாக 
தடுப்பூசி பரப்புமர பசய்யப்பட்டுள்ளது. TCV தடுப்பூசி ஒன்பது ைாதம் முதல் 15 வயதுக்குட்டவர்கள் வமர 
ஆண்டுக்கு ஒருமுமற சபாடும் தடுப்பூசியாகும். இது ைலிவுவிமலயில், அதிக திறன்மிகுந்த தடுப்பூசி 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குடற்காய்ச்சல் என்பது ஒரு பதாற்றுசநாயாகும். இது பபாதுவாக, அசுத்தைாக்க 
-ப்பட்ட உைவு அல்லது தண்ணீமர உட்பகாள்ளும்சபாது விமரவாக பரவுகின்றது. 

7.பைய்நிகர் வகுப்புகள் திட்டத்மத பதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) சத்தீஸ் ொ் 

B) ஜொொ் ண்ட் 

C) உத்தர ண்ட்  

D) பீ ொொ் 

 உத்தரகண்ட் ைாநில முதலமைச்சர் திரிசவந்திர சிங் ராவத், அண்மையில், ைாநிலத்தில் உள்ள 500 
அரசு சைல்நிமலப்பள்ளிகமள பைய்நிகர் வகுப்பமறகளுடன் இமைக்கும் திட்டத்மத பதாடங்கி 
மவத்தார். இந்த பைய்நிகர் வகுப்புகளில், காபைாளிக் காட்சிகள் மூலம் ைாைவர்கள் கலந்துபகாள்ள 
இயலும். அதில், ைாைவர்கள், ஆசிரியரிடம் நிகழ்சநர அடிப்பமடயில் சகள்விகமளக் சகட்கவியலும். 
இதன்மூலம், இப்பள்ளிகளில் பயிலும் சுைார் 1.90 இலட்சம் ைாைாக்கர்கள் பயனமடவார்கள். 
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8. ‘SAANS’ பரப்புமரமயத் பதாடங்கியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

A) சுற்றுச்சூழல், வ ம் மற்றும்  ொலநிலல மொற்ற அலமச்ச ம் 

B) ம ிதவள னமம்பொட்டு அலமச்ச ம் 

C) சு ொதொர மற்றும் குடும்ப நல அலமச்ச ம்  

D) ஜல் ச ்தி அலமச்ச ம் 

 குைந்மதகளிமடசய நிசைானியா இறப்மபக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ைத்திய சுகாதார ைற்றும் குடும்ப 
நலத்துமற அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன், ‘SAANS’ (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia 

Successfully) என்னும் பரப்புமரமயத் பதாடங்கிமவத்தார். இந்தப் பரப்புமரயின்கீழ், நிசைானியாவால் 
பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குைந்மதக்கு ASHA பதாழிலாளர்களால், அசைாக்சிசிலின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பியின் 
பரிந்துமர முன்னான ைருந்து மூலம் சிகிச்மசயளிக்கப்படும். 

 சைலும், ஒரு குைந்மதயின் குருதியில், குமற-உயிர்வளி அளமவ அமடயாளங்காண்பதற்காக பல்ஸ் 
ஆக்ஸிமீட்டமர (உயிர்வளியின் பசறிமவ கண்காணிக்கும் ஒரு சாதனம்) நலவாழ்வு மையங்கள் 
பயன்படுத்தலாம்; ைற்றும் சதமவப்பட்டால், உயிர்வளி உருமளகமளப்பயன்படுத்தி அக்குைந்மதகட்கு 
சிகிச்மசயும் அளிக்கலாம். இந்தப் பரப்புமர, நிசைானியாவிலிருந்து சிறு குைந்மதகமளப் பாதுகாக்கும் 
சநாக்சகாடு ைக்கமள அணிதிரட்டுகிறது. 

9.முதலமைச்சர் கழிவுநீர் பதாட்டி தூய்மைப்படுத்துதல் திட்டத்மத (Mukhyamantri Septic Tank 

Safai Yojana) பதாடங்கியுள்ள ைாநில அரசு எது? 

A) மத்தியபிரனதசம் 

B) தில்லி  

C) உத்தரபிரனதசம் 

D) இரொஜஸ்தொ ் 

 கழிவு சைலாண்மையில் ைக்களுக்கு உதவுவதற்கும், துப்புரவு பதாழிலாளர்களின் பாதுகாப்மப உறுதி 
பசய்வதற்குைாக, தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் பகஜ்ரிவால், அண்மையில், ‘முதலமைச்சர் கழிவுநீர்த் 
பதாட்டி தூய்மைப்படுத்துதல்’ திட்டத்மதத் பதாடங்கிமவத்தார். 

 இத்திட்டத்தின்மூலம், குடியிருப்புகளில் உள்ள கழிவுநீர்த்பதாட்டிகளிலிருந்து கழிவுகமளச்சசகரித்தல்; 
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமலயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பான முமறயில் கழிவுகள் பவளிசயறுவமத 
உறுதிபசய்தல் ைற்றும் கழிவுநீர்த்பதாட்டிகமள சுத்தம் பசய்வதற்கான பாதுகாப்பு உபகரைங்களுடன் 
பயிற்சிபபற்ற ஊழியர்கமள பணியிலைர்த்துதல் உள்ளிட்ட மூன்று சநாக்கங்கமள அமடவதற்கு 
அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. 
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10.முதலாவது சதசிய சவளாண் சவதியியல் ைாநாடு நமடபபற்ற நகரம் எது? 

A) கச ்ல  

B) புது தில்லி  

C) புன  

D) கபங் ளூரு 

 முதலாவது சதசிய சவளாண் சவதியியல் ைாநாடானது புது தில்லியில் உள்ள பூசாவில் நமடபபற்றது. 
இதமன ைத்திய சவளாண்மை ைற்றும் உைவர்நலத்துமற அமைச்சர் நசரந்திர சிங் சதாைர் பதாடங்கி 
மவத்தார். “Country’s Status on Various Fronts of Agrochemicals” என்பது நவ.13-16 வமர நடந்த 
இம்ைாநாட்டின் கருப்பபாருளாகும். காலநிமலகளுடன் கூடிய நீடித்த சவளாண்–உைவு முமறகளில் 
இது கவனம் பசலுத்தியது. நீடித்த சவளாண்மையில் உள்ள சவளாண் சவதியியல் சிக்கல்கள் 
குறித்தும் விவாதங்கள் இடம்பபற்றன. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.புதிய வெளியுறவு ஒத்துழைப்புத்துழறழய உருொக்க முடிவு வெய்துள்ள மாநில அரசு எது? 

A) ஒடிசா 

B) ஹாியானா  

C) கா்நாடகா 

D) ககரளா 

 முதலீட்ழை மமம்படுத்துதல், மெழலொய்ப்பு, கல்வி மற்றும் திறன்மமம்பாடு மற்றும் ஹரியானாவி 
கலாொரத்ழத மமம்படுத்துதல் மற்றும் ஹரியானாவி ெம்ொெளியினரின் நலன் ஆகியெற்றுக்கான 
நாடுொரியாக உத்திகழள ெகுப்பதற்காக ‘வெளியுறவு ஒத்துழைப்புத் துழற’ என்ற பிரத்மயக புதிய 
துழறவயான்ழற உருொக்குெதற்கு ஹரியானா மாநில அரசு முடிவுவெய்துள்ளது.  

 மமலும், அழமச்ெர்கள் தங்கக்கூடிய வீடுகளுக்கான ொைழகப்படிழய `50 ஆயிரத்திலிருந்து 80 
ஆயிரமாக திருத்தி ெைங்குெதற்கும், மின்ொரம் மற்றும் நீர் கட்ைணங்களுக்வகன தனிமய `20,000 
என மாதவமான்றுக்கு வமாத்தம் `1 இலட்ெம் வகாடுப்பதற்கும் ஹரியானா மாநில அழமச்ெரழெ முடிவு 
வெய்துள்ளது. 

2.நைப்பாண்டு (2019) IMD உலக திறன் தரெரிழெயில் இந்தியாவின் தரநிழல என்ன? 

A) 62ஆவது 

B) 43ஆவது 

C) 53ஆவது 

D) 59ஆவது  

 குழறொன ொழ்க்ழகத்தரம் மற்றும் கல்விக்கான வெலவு ஆகியெற்றின் காரணமாக நைப்பாண்டு 
(2019) IMD உலக திறன் தரெரிழெயில் 63 நாடுகளுள் இந்தியா 59ஆெது இைத்ழதப் பிடித்துள்ளது. 
இந்தப் பட்டியலில், சுவிச்ெர்லாந்து முதலிைத்திலும், அழதத்வதாைர்ந்த இைங்களில் வைன்மார்க், சுவீைன் 
மற்றும் ஆஸ்திரியா ஆகிய நாடுகளும் உள்ளன. முதலீடு & மமம்பாடு, மகாரிக்ழக மற்றும் தயார்நிழல 
ஆகிய மூன்று முக்கியப்பிரிவுகளில் வெயல்திறழன அடிப்பழையாகக் வகாண்டுள்ளது இத்தரெரிழெ. 

3.பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாழஷ வதாைங்க முடிவுவெய்துள்ள மத்திய அழமச்ெகம் எது? 

A) நிதி அமைச்சகை் 

B) ஊரக வளா்ச்சி அமைச்சகை் 

C) பெண்கள் ைற்றுை் குழந்மதகள் கைை்ொட்டு அமைச்சகை்  

D) ைனிதவள கைை்ொட்டு அமைச்சகை் 
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 பில் & வமலிண்ைா மகட்ஸ் அறக்கட்ைழளயுைன் இழணந்து மத்திய வபண்கள் மற்றும் குைந்ழதகள் 
மமம்பாட்ைழமச்ெகமானது புது தில்லியில், பாரதீய மபாஷான் கிருஷி மகாழஷ (BPKK) வதாைங்கியது. 
சிறந்த ஊட்ைச்ெத்து விழளவுகளுக்காக நாட்டில் உள்ள 128 மெளாண்-காலநிழல மண்ைலங்கழளச் 
மெர்ந்த பல்மெறு பயிர்களின் களஞ்சியமாக BPKK உள்ளது. 

4. “Roar of the Sea” என்ற இருதரப்பு கைல்ொர் பயிற்சியானது, இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் 
இழைமய வதாைங்கியுள்ளது? 

A) கத்தாா்  

B) ஜெ்ொன் 

C) ஆெ்கானிஸ்தான் 

D) சவுதி அகரெியா 

 கத்தார் & இந்தியாவுக்கும் இழைமயயான “ெயீர்-அல்-பர் (கைலின் கர்ஜழன)” என்ற தழலப்பிலான 
முதலாெது இருதரப்பு கைல்ொர் கூட்டுப் பயிற்சியானது மதாகாவில் வதாைங்கியுள்ளது. இந்தப் பயிற்சி, 
இரண்டு நாட்டு கைற்பழைகளுக்கிழையில் ஒத்துழைப்ழப ெலுப்படுத்துெழதயும் இயங்குதன்ழமழய 
அதிகரிப்பழதயும் மநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

5.திறழமகழள ெளர்ப்பதற்காக, 'Grassroot Olympic - Mission Talent Hunt' என்றவொன்ழற 

வதாைங்க முடிவுவெய்துள்ள மாநில ஒலிம்பிக் ெங்கம் எது? 

A) ஒடிசா 

B) இராஜஸ்தான் 

C) அஸ்ஸாை்  

D) ெஞ்சாெ் 

 விழளயாட்டில் திறழமயுள்ளெர்கழள அழையாளங்கண்டு அெர்களுக்கு சிறந்த முழறயில் 
பயிற்சியளிப்பதற்காக 'Grassroot Olympic - Mission Talent Hunt' என்ற புதிய திட்ைத்ழத வதாைங்க 
அஸ்ஸாம் ஒலிம்பிக் ெங்கம் முடிவுவெய்துள்ளது. 10 முதல் 60 ெயதுக்குட்பட்ை வீரர் / வீராங்கழனகழள 
உள்ளைக்கிய 5 பிரிவுகளில், அஸ்ஸாம் ஒலிம்பிக் ெங்கம் விழளயாட்டு நிகழ்வுகழள நைத்தும். 

6. “The Daughter from a Wishing Tree Unusual Tales about Women in Mythology” என்ற நூலின் 
ஆசிரியர் யார்? 

A) சுதா சந்திரன் 

B) சுதா மூா்த்தி  

C) கிரண் கெடி 

D) இலட்சுைி கவணு 
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 “The Daughter from a Wishing Tree Unusual Tales about Women in Mythology” என்ற நூழல பிரபல 
எழுத்தாளரும் இன்மபாசிஸ் அறக்கட்ைழளயின் தழலெருமான சுதா மூர்த்தி எழுதியுள்ளார். 
புராணகாலத்ழதச் மெர்ந்த வபண்களின் வொல்லப்பைாத ஏராளமான கழதகழள இந்நூல் வொல்லும். 
காலஞ்வென்ற ஒருெழர மீண்டும் உயிமராடு ெரெழைக்கும் ஒரு மந்திரம் பற்றியும், மதெழதகழள 
பரிொக ெைங்கும் ஒரு கற்பகத்தரு பற்றியும் இந்நூல் விளம்புகிறது. மமலும், பல்மெறு ஆர்ெத்ழதத் 
தூண்டும் மகள்விகளுக்கும் இந்நூலில் விழையுண்டு. 

7.மதசிய கால்-ழக ெலிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்படும் மததி எது? 

A) நவை்ொ் 15 

B) நவை்ொ் 16 

C) நவை்ொ் 17  

D) நவை்ொ் 18 

 இந்தியாவில் கால்-ழக ெலிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்ழெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஒவ்மொர் ஆண்டும் 
நெ.17 அன்று மதசிய கால்-ழக ெலிப்பு நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. கால்-ழக ெலிப்பு என்பது மூழள 
ொர்ந்த ஒரு நாள்பட்ை மகாளாறாகும். இது வதாைர்ச்சியான ெலிப்பினால் ஏற்படுகிறது. நியூரான்களில் 
(மூழள வெல்கள்) திடீவரன அதிகப்படியான மின்கசிவு ஏற்படுெதன் விழளொக ெலிப்பு ஏற்படுகிறது. 
இந்த நிழலயானது, எந்த ெயதுொர்ந்த மக்கழளயும் பாதிக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு ெயதினருக்கும் 
இதனால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வித்தியாெமாக இருக்கும். 

8.நைப்பாண்டில் (2019) ெரும் உலக கழிப்பழற நாளுக்கான கருப்வபாருள் என்ன? 

A) Toilets and Nutrition 

B) Follow the Flush 

C) When Nature Calls 

D) Leaving No One Behind  

 உலகளாவிய துப்புரவு வநருக்கடிழய ழகயாளுெதற்காக ஒவ்மொர் ஆண்டும் நெ.19 அன்று உலக 
கழிப்பழற தினம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. “Leaving No One Behind” என்பது நைப்பாண்டில் ெரும் இந்த 
நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும். அடிப்பழைக்கழிப்பழற ெெதிகள் பற்றியும், அதுகுறித்த விழிப்புணர்ழெ 
மக்களிழைமய ஏற்படுத்துெதுமம இந்நாளின் முக்கிய மநாக்கமாகும். 

9.உலகம் முழுெதும் மலிொன இழணய மெழெழய ெைங்குெதற்காக 60 ஸ்ைார்லிங்க் 
வெயற்ழகக்மகாள்கழள ஏவியுள்ள நிறுெனம் எது? 

A) ஸ்கெஸ் X    B) ெுளூ ஆா்ஜின் 

C) விா்ஜின் ககலடிக்  D) கொயிங் 
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 எலன் மஸ்கின் நிறுெனமான ஸ்மபஸ் X, அண்ழமயில், புமளாரிைாவில் உள்ள மகப் கனாவெரலில் 
உள்ள விமானப்பழைத்தளத்திலிருந்து 60 ஸ்ைார்லிங்க் வெயற்ழகக்மகாள்கழள விண்ணில் ஏவியது. 
உலகம் முழுழமக்கும் நம்பகமான இழணய மெழெழய அளிப்பமத இதன் மநாக்கமாகும். 

 அகலக்கற்ழற இழணயச்மெழெகளுக்காக 280 கிமீ., உயரத்தில் ஸ்ைார்லிங் வெயற்ழகக்மகாள்கள் 
நிழலநிறுத்தப்படும். இச்வெயற்ழகக்மகாள்கள், ஸ்மபஸ் X இழணயச்மெழெத் வதாகுப்பின் 2ஆெது 
வதாகுதியாகும். தாழ்புவி சுற்றுப்பாழதயில் நிழலநிறுத்தப்பட்டுள்ள இச்வெயற்ழகக்மகாள் வதாகுதிகள், 
கிராமப்புறங்கள் உட்பை இழணய இழணப்பு இல்லாத இைங்களுக்கும் கூை விழரொன நம்பகமான 
இழணயச் மெழெழய ெைங்கும். 

10.வஜயக்ொடி அழண அழமந்துள்ள ஆறு எது? 

A) கிருஷ்ணா 

B) காவிாி 

C) ககாதாவாி  

D) ைகாநதி 

 மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒளரங்காபாத் மாெட்ைத்தின் ழபதான் ெட்ைத்தில் அழமந்துள்ள வஜயக்ொடி 
கிராமத்தில் பாயும் மகாதாெரி ஆற்றில் வஜயக்ொடி அழண அழமந்துள்ளது. அண்ழமயில் இந்த 
அழணயில் நிறுெப்பட்டிருந்த நிலநடுக்கமானி, திரெ அழுத்தமானி, புவியழுத்தமானி, ொய்வுமானி 
உள்ளிட்ை பல முக்கிய கருவிகள் ஒருமெர ெரியாக வெயல்பைாமல்மபான காரணத்தால் இவ்ெழண 
வெய்திகளில் இைம்வபற்றது. 

 1993ஆம் ஆண்டில் லாதூர் மாெட்ைத்தில் கில்லாரி என்ற இைத்தில் ஏற்பட்ை நிலநடுக்கத்ழத அடுத்து 
வஜயக்ொடி அழணயில் நிலநடுக்கமானி நிறுெப்பட்ைது. 10,000 கி.மீ. ெழர வீச்வெல்ழல வகாண்ைது 
இந்தக்கருவி. கைந்த காலங்களில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், இரஷ்யா, மநபாளம் மபான்ற 
நாடுகளில் ஏற்பட்ை நிலநடுக்கங்களின் நடுெத்ழதக்கூை இது பதிவு வெய்துள்ளது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 17ஆெது வென்ழன ெர்ெமதெ திழரப்பை விைாவுக்காக தமிழ்நாடு அரசு ொர்பில் `75 இலட்ெம் நிதியுதவி 
ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 17ஆெது வென்ழன ெர்ெமதெ திழரப்பை விைா, டிெ.12-19 ெழர வென்ழனயில் 
நழைவபறவுள்ளது. 

 ஒடிொ மாநிலத்தில் உள்ள வெஞ்சுரியன் பல்கழலக்கைகம் ொர்பில் நடிகர் கமல்ஹாெனின் கழல 
மெழெழயப்பாராட்டி அெருக்கு வகளரெ முழனெர் பட்ைம் ெைங்கப்பட்டுள்ளது. இதழன, ஒடிொ 
மாநில முதலழமச்ெர் நவீன் பட்நாயக் ெைங்கினார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ள டைனிடிரப் ததசிய விடுதடை கவுன்சிைானது (Hynniewtrep 

National Liberation Council) எந்த மாநிைத்டதச் சார்ந்த கிளர்ச்சிக் குழுவாகும்? 

A) ஒடிசா 

B) மேகாலயா  

C) கா்நாடகா 

D) மகரளா 

 பை வன்முடை சம்பவங்களுக்கு காரணமான தமகாையாடவச் சார்ந்த டைனிடிரப் ததசிய 
விடுதடை கவுன்சில் என்னும் கிளர்ச்சியாளர்கள் அடமப்டப மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் தடை 
சசய்துள்ளது. சட்ைவிதராத நைவடிக்டககள் தடுப்புச்சட்ைம், 1967’இன்கீழ் மத்திய அரசு HNLC அடமப்பு 
மற்றும் அதனுைன் சதாைர்புடைய அத்தடன அடமப்புகடளயும் ‘சட்ைவிதராதமானது’ என அறிவித்து 
மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் தடை விதித்துள்ளது. 

2. 2020 ஜனவரி மாதத்திற்குள் அருந்ததி தங்கத்திட்ைத்டத சதாைங்க முடிவுசசய்துள்ள மாநிை 
அரசு எது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) மேற்கு வங்கே் 

C) அஸ்ஸாே்  

D) மகரளா 

 புதிதாக திருமணமாகி அதடன சட்ைப்படி பதிந்த தம்பதிகளுக்காக வரும் 2020 ஜனவரியில், அருந்ததி 
தங்கத்திட்ைத்டதத் சதாைங்க அஸ்ஸாம் அரசு முடிவுசசய்துள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தின் கீழ் மணமகளுக்கு 
தங்கம் வாங்குவதற்காக `30,000 வழங்கப்படும். 

 சட்ைபூர்வ திருமணப்பதிவுகடள ஊக்குவித்தலும் மாநிைத்தில், சட்ைபூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ை 
வயதுக்குக்கீழ் நடைசபறும் திருமணங்கடளத் தடுப்பதுதம இந்தத் திட்ைத்தின் தநாக்கமாகும். இதில் 
பைன்சபை விரும்பும் மணமகள் 18 வயதானவராகவும், மணமகன் 21 வயது நிரம்பியவராகவும் இருக்க 
தவண்டும். மணமகள் குடும்பத்தாருக்கு இதற்கான அதிகபட்ச ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு `5 
இைட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  

3.நைப்பாண்டுக்கான ‘PETA இந்தியாவின் ஆண்டின் சிைந்த நபர்’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர் 
யார்? 

A) K S பணிக்கா் இராதாகிருஷ்ணன் B) விராட் மகாலி  

C) ஷஷி தரூா்    D) R ோதவன் 
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 இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் அணித்தடைவர் விராட் தகாலி, ‘2019ஆம் ஆண்டின் சிைந்த மனிதர்’ 
என விைங்குகள்நை அடமப்பான PETA ததர்வுசசய்துள்ளது. விைங்குகள்மீது சபருதநசங்சகாண்ை 
விராட் தகாலி, அண்டமயில், அமர்தகாட்டையில் ஒரு யாடனடய எட்டுப்தபர்சகாண்ை குழு துன்புறுத் 
-தியடத தடுக்கக்தகாரி PETA அடமப்பின் சார்பாக கடிதம் எழுதி அந்த யாடனடய மீட்க உதவினார். 

 சபங்களூருவில் ஏராளமான நாய்கள் உரிடமயாளர்களால் டகவிைப்பட்டு, சாடையில் காயத்துைன் 
சுற்றித்திரியும் நாய்களுக்கு வசிப்பிைம் அடமக்க தகாலி உதவினார். தமலும், தனது இரசிகர்களுக்குக் 
தகாரிக்டக விடுத்து, நாய்கடளத் தத்சதடுத்து வளர்க்கவும் அறிவுறுத்தினார்.s 

4.சபட்தரா சகமிக்கல் முதலீடு குறித்த குழுவின் தடைவர் யார்? 

A) P இராகமவந்திர ராவ் 

B) S சசளத்ாி 

C) பிரதீப் சா்ோ 

D) இரஜத் பாா்கவா  

 நாட்டிலுள்ள சபட்தராலியம், தவதிகள் மற்றும் சபட்தராதவதி முதலீட்டு பிராந்தியங்களில் (PCPIR) 
அதிக முதலீடுகடள ஈர்ப்பதற்கு ததடவயான சகாள்டக முன்முயற்சிகடள பரிந்துடரப்பதற்காக 
மத்திய தவதியியல் மற்றும் சபட்தராதவதிகள் துடையானது ஆந்திராவின் மூத்த அதிகாரியான இரஜத் 
பார்கவாடவ உயர்மட்ைக்குழுவின் தடைவராக நியமித்துள்ளது. 

 PCPIR சகாள்டக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பின்னர், மத்திய அரசு அதடனத் திருத்தம்சசய்ய முயற்சிப்பது 
இதுதவ முதல்முடையாகும். PCPIR சகாள்டகயின்படி, தமடைக்கைற்கடரயில் உள்ள ததகஜ் (குஜராத்) 
மற்றும் கீடழக்கைற்கடரயில் உள்ள விசாகப்பட்டினம்-காக்கினாைா (ஆந்திரா), பாரதீப் (ஒடிசா) மற்றும் 
கைலூர்-நாகப்பட்டினம் (தமிழ்நாடு) ஆகிய நான்கு PCPIR’கடள மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 
விசாகப்பட்டினம் - காக்கினாைா PCPIR ஆனது வங்காள விரிகுைாவில் 640 சதுர கிதைாமீட்ைர் 
பரப்பளவில் அடமந்துள்ள நாட்டின் மிகப்சபரிய PCPIR ஆகும். 

5.குடியரசுத்தடைவரின் வண்ண விருதுைன் சகளரவிக்கப்பட்டுள்ள இராணுவப்பிரிவு எது? 

A) ேகாா் சரஜிசேன்ட் 

B) இராஜ்புதன ரரபிள்ஸ் 

C) இந்திய கடற்பரட அகாடேி  

D) கா்வால் ரரபிள்ஸ் 

 முப்படைகளின் தடைடமத்தளபதியும் இந்திய குடியரசுத்தடைவருமான இராம்நாத் தகாவிந்த், தகரள 
மாநிைம் சகாச்சியில் ஏழிமைாவில் அடமந்துள்ள இந்திய கைற்படை அகாைமிக்கு (INA), வண்ண 
விருடத (President’s Colour Award) வழங்கினார். இவ்விருது இராணுவப்பிரிவுக்கு வழங்கப்படும் மிக 
உயர்ந்த சகளரவமாகும். 
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 தகாவா, சகாச்சின் & ஏழிமைா ஆகிய மூன்று சவவ்தவறு இைங்களில் கைந்த 50 ஆண்டுகளாக இந்திய 
கைற்படை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிப்பதிலும் அவர்கடள உருவாக்குவதிலும் இந்த அகாைமி 
ஆற்றிய சிைந்த தசடவடய அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

6. நைப்பாண்டில் (2019) வரும் உைக குழந்டதகள் நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

A) Protect Child, Protect World 

B) Children of today, our keepers tomorrow  

C) Children are taking over and turning the world blue 

D) Kids Take Over 

 குழந்டதகளிடைதய சர்வததச ஒற்றுடம, விழிப்புணர்வு ஆகியவற்டை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், 

அவர்களின் நைன்கடள காப்பதற்காகவுமாக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவ.20 அன்று உைக குழந்டதகள் 
நாள் சகாண்ைாைப்படுகிைது. “Children of today, our keepers tomorrow” என்பது நைப்பாண்டில் (2019) 
வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 குழந்டதகளின் உரிடமகள் சதாைர்பான சாசனம் நிடைதவற்ைப்பட்டு நைப்பாண்டுைன் (2019) முப்பது 
ஆண்டுகள் நிடைவடைவதால் இந்த ஆண்டு (2019) சிைப்புமிக்கதாக பார்க்கப்படுகிைது. 

7. ‘மூன்ைாம் நடுவர்’ RT-PCR எந்திரங்கடள நிறுவியுள்ள இந்தியாவின் முதல் நகரம் எது? 

A) முே்ரப 

B) சசன்ரன 

C) சகால்கத்தா  

D) தில்லி 

 சைங்கு, காசதநாய் மற்றும் பன்றிக்காய்ச்சல் தபான்ை தநாய்கடள விடரவாகக் கண்ைறிவதற்காக 
இந்தியாவில் முதல் அதிநவீன Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
எந்திரங்கடள சகால்கத்தா மாநகராட்சி மன்ைம் நிறுவியுள்ளது. மருத்துவ அறிக்டககள் மற்றும் இரத்த 
பரிதசாதடனகள் முரண்பாைான முடிவுகடள சவளிப்படுத்தும் சூழ்நிடைகளில், இந்த எந்திரங்கள் 
மூன்ைாம் நடுவராக இருந்து பணியாற்றும். 

 தநாய்க்கான சரியான காரணத்டதக்கண்ைறியும் சபாருட்டு இரத்த பரிதசாதடனகள் குறித்த 
துல்லியமான DNA அறிக்டகடய அளிப்பதத இந்த எந்திரங்களின் தநாக்கமாகும். இந்த எந்திரங்கள் 
மூைம், தசாதடனகள் இைவசமாகதவ நைத்தப்படும். 
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8.தங்கத்ததர் இரயிடை பிரபைப்படுத்தவும் இயக்கவும், எந்த மாநிை சுற்றுைாத்துடையுைன் 
IRCTC ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது? 

A) தேிழ்நாடு 

B) கா்நாடகா  

C) ேகாராஷ்டிரா 

D) மகரளா 

 ‘Golden Chariot’ இரயிடை பிரபைப்படுத்தவும் இயக்கவும் கர்நாைக மாநிை சுற்றுைா தமம்பாட்டுக் 
கழகத்துைனான (KSTDC) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்திய ரயில் உணவுவழங்கல் மற்றும் சுற்றுைா 
கழகம் (IRCTC) டகசயழுத்திட்டுள்ளது. IRCTC, இரயிலின் அகபுதுப்பிப்டப தமற்சகாண்ை பின்னர் 
வரும் 2020 மார்ச் முதல் இரயிடை இயக்கத்சதாைங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 இந்த இரயிலின் புதிய பயணத்திட்ைங்கள் வரைாறு, கைாசாரம், வனவுயிரி ஆகியவற்றின் கைடவயாக 
இருக்கும். இப்பயணத்திட்ைத்தில் பந்திப்பூர், டமசூர், ைதைபீது, சிக்மகளூர், ைம்பி, பீஜப்பூர் மற்றும் 
தகாவா ஆகியவற்டை தசர்க்க உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, KSTDC, விடரவில் 
இரயிலின் கட்டுப்பாட்டை IRCTC’யிைம் ஒப்படைக்கும். 

9. NASA அறிவியைாளர்கள், அண்டமயில், வியாழன் தகாளின் எந்தத் துடணக்தகாளில் 
நீராவிடயக் கண்டுபிடித்தனர்? 

A) கன்ேீட் 

B) யூமராபா (Europa)  

C) காலிஸ்மடா 

D) ஐமயா 

 வியாழன் தகாளின் பனிநிைவான யூதராபாவின் தமற்பரப்பிற்கு தமதை நீராவி இருப்படத NASAஇன் 
அறிவியைாளர்கள் முதன்முடையாக, ைவாயில் உள்ள W.M. சகக் ஆய்வகத்டதப் பயன்படுத்தி 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். யூதராப்பாவிலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு 5202 பவுண்டுகள் நீர் சவளிதயறுவடத 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்ைறிந்தனர்; இது sஒரு ஒலிம்பிக் அளவிைான நீச்சல்குளத்டத சிை 
நிமிைங்களில் நிரப்பும். 

10.தமடைக்கடரயில் உள்ள இஸ்தரலிய குடிதயற்ைங்கள் பன்னாட்டுச்சட்ைங்கடள மீறுவதாக 
இல்டை என அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

A) ஐக்கிய மபரரசு 

B) இரஷ்யா 

C) ஐக்கிய அசோிக்க நாடுகள் (USA)  

D) பிரான்ஸ் 
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 ஆக்கிரமிக்கப்பட்ை பாைஸ்தீன நிைமான “தமடைக்கடர”யில் உள்ள இஸ்தரலிய குடிதயற்ைங்கள் 
பன்னாட்டுச்சட்ைங்கடள மீறுவதாக இல்டைசயன அசமரிக்கா சமீபத்தில் அறிவித்தது. அசமரிக்காவின் 
இவ்வறிவிப்பு, தமடைக்கடரயில் உள்ள குடிதயற்ைங்கள் பன்னாட்டுச்சட்ைத்தின் “அப்பட்ைமான மீைல்” 
எனக்கூறும் ஐ.நா பாதுகாப்பு அடவயின் 2016ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்டத அசமரிக்கா நிராகரித்தடத 
குறிக்கிைது. அதுமட்டுமின்றி, 1949ஆம் ஆண்டின் 4ஆவது சஜனீவா சாசனத்டதயும் இது நிராகரித்தது. 

 

 தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் மாநகராட்சி தமயர், நகராட்சி மற்றும் தபரூராட்சித் தடைவர்கள் உள்ளிட்ை உள்ளாட்சி 
அடமப்புகளுக்கான பதவிகளுக்கு மடைமுகத் ததர்தல் மூைமாகத் ததர்வுசசய்வதற்கான அவசரச்சட்ைம் 
பிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக சசன்டன மாநகராட்சி சட்ைம் (1919); தமிழ்நாடு மாவட்ை நகராட்சிகள் 
சட்ைம் (1920); மதுடர மாநகராட்சி சட்ைம் (1971); தகாயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சட்ைம் (1981) ஆகியவற்றில் 
திருத்தங்கள் சசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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