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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அரசாங்கம், அண்மையில், ைத்திய கருவி அமையாள பதிவு தளத்மத (Central Equipment Identify 

Register Portal) அறிமுகப்படுத்தியது. எந்தத் துமையின்கீழ் இது இயங்குகிைது? 

அ. அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்பத் துறற 

ஆ. ததொறலத்ததொடொ்புத் துறற  

இ. உயிொி–ததொழில்நுட்பத் துறற 

ஈ. தபொதுநிறுவனத்துறற 

 அமைபபசிகமளத் தடுப்பதற்கும் கண்டுபிடிப்பதற்கும் இந்திய அரசு, ைத்திய கருவி அமையாள பதிவு 

தளத்மதத் ததாைங்கியது. இது தடுப்புப்பட்டியலில் உள்ள அமைபபசிகளின் சர்வபதச அமைபபசி 

அமையாள எண்ணின் (IMEI) தரவுத்தளத்மதக் தகாண்டுள்ளது. 

2.தனு யாத்ரா தகாண்ைாைப்படும் ைாநிைம் எது? 

அ. ஒடிசொ  

ஆ. ததலுங்கொனொ 

இ. ஜொொ்கண்ட் 

ஈ. மத்தியப் பிரததசம் 

 11 நாள் நமைதபறும் புகழ்தபற்ை தனு யாத்ரா என்பது, ஆண்டுபதாறும் பைற்கு ஒடிசா ைாநிைத்தின் பர்கர் 

நகரத்திலும் அமதச்சுற்றியும் நைத்தப்படுகிை ஒரு திைந்ததவளி நாைக நிகழ்ச்சியாகும். இது கிருஷ்ணர் 

ைற்றும் அவரது ைாைா கம்சனின் புராணக்கமதமய அடிப்பமையாகக்தகாண்ை நாைக நிகழ்வாகும். 

கைந்த 2014ஆம் ஆண்டு நவம்பரில், இதற்கு, பதசிய திருவிழா என்ை அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ைது. 

3.உைகின் மிகவயதான காண்ைாமிருகம் என நம்பப்படும் ‘Fausta’ என்ை தபண் கருப்பு காண்ைாமிருகம், 

சமீபத்தில், தான்சானிய காப்புப்பகுதியில் இைந்தது. கருப்பு காண்ைாமிருகங்களின் IUCN நிமை என்ன? 

அ. அழிந்துவிடும் என்ற அச்சுறுநிறலயற்றறவ 

ஆ. அருகிவருபறவ 

இ. அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளொனறவ  

ஈ. அருகும் தருவொயில் உள்ளறவ 

 “கருப்பு மூக்குக்தகாம்பன்” எனவும் அமழக்கப்படும் இவ்வினங்கள் ‘கருப்பு’ என அமழக்கப்பட்ைாலும் 

பழுப்பு ைற்றும் சாம்பல் நிைங்களிபைபய உள்ளன. தகன்யா, தான்சானியா, நமீபியா, ததன்னாப்பிரிக்கா 

ைற்றும் ஜிம்பாப்பவ உள்ளிட்ை ததற்கு ைற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இமவ காணப்படுகின்ைன.  

 ததன்பைற்குப் பகுதியில் வாழும் கருப்பு காண்ைாமிருகத்தின் நிமை பாதுகாப்பற்ைமவ (vulnerable) என 

வமகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், அதன் பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச் சங்க (IUCN) நிமையானது, 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளானமவ (critically endangered) என்பை உள்ளது. 
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4. 2020ஆம் ஆண்டில் வரும் ஒவ்தவாரு ைாதத்தின் முதல் நாளிலும் ‘No Vehicle Day – வண்டியற்ை 

நாள்’ எனக் கமைப்பிடிக்கவுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ. தகரளொ 

ஆ. குஜரொத் 

இ. பஞ்சொப் 

ஈ இரொஜஸ்தொன்  

 சாமை பாதுகாப்மப பைம்படுத்துவதற்கும், வாகன ைாசுபாட்மைக் குமைப்பதற்கும், இராஜஸ்தான் 

ைாநிைப் பபாக்குவரத்துத்துமையானது 2020ஆம் ஆண்டில் வரும் ஒவ்தவாரு ைாதத்தின் முதல் 

நாளிலும், “வண்டிகளற்ை நாள்” என அனுசரிக்க முடிவுதசய்துள்ளது. அக்குறிப்பிட்ைநாளின்பபாது, 

பபாக்குவரத்துத்துமைசார்ந்த பணியாளர்கள் அமனவரும் பாதசாரிகளாகபவா, மிதிவண்டியில் 

பயணப்பட்பைா / தபாதுப்பபாக்குவரத்மதப் பயன்படுத்திபயா தங்களது அலுவைகத்மத அமைவார்கள். 

5.பநதாஜி சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் முதல் தகாடிபயற்றியதன் 76ஆவது ஆண்டு நிமனவுநாமள நிமனவு 

கூரும் நிகழ்வு நமைதபற்ை இைம் எது? 

அ. கொஷ்மீொ் 

ஆ. ஜம்மு 

இ. லடொக் 

ஈ. அந்தமொன் மற்றும் நிக்தகொபொொ் தீவுகள்  

 பநதாஜி சுபாஷ் சந்திரபபாஸால் முதல் தகாடிபயற்ைப்பட்டு 76 ஆண்டுகள் நிமைவமைந்தமததயாட்டி 

பபார்ட் பிபளரில் விழா ஒன்று நமைதபற்ைது. சுபாஷ் பைளா கமிட்டியால் ஸ்வராஜ்தீப் ஈருருளி பபரணி 

ஏற்பாடுதசய்யப்பட்ைது. கைாசார நிகழ்ச்சிகளும் அப்பபாது நைத்தப்பட்ைன. 

6.எந்த ைாநிைம் தனது முதல் பனிச்சிறுத்மத கணக்தகடுப்மப நைத்தவுள்ளது? 

அ. உத்தரகண்ட்  

ஆ. ஹிமொச்சலபிரததசம் 

இ. ஹொியொனொ 

ஈ. பஞ்சொப் 

 குளிர்காைம் முடிந்ததும் உத்தரகண்ட் ைாநிைம் தனது முதல் பனிச்சிறுத்மத கணக்தகடுப்பு நைத்த 

உள்ளது. உத்தரகண்ட் ைாநிைத்தில் எண்பதுக்கும் பைற்பட்ை பனிச்சிறுத்மதகள் வசித்துவருவதாக 

நிபுணர்கள் ைதிப்பிடுகின்ைனர். இருப்பினும், அதன் எண்ணிக்மக கணக்தகடுப்பு இன்னும் ஒருமுமை 

கூை அங்கு நைத்தப்பைவில்மை என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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7.பணியைர்த்துநர்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் விமரவான தீர்மவ வழங்கும், ‘சந்துஷ்த்’ தளத்மத 

ததாைங்கவுள்ள அமைச்சகம் எது? 

அ. வொ்த்தகம் மற்றும் ததொழிற்துறற அறமச்சகம் 

ஆ. நிதி அறமச்சகம் 

இ. ததொழிலொளொ் மற்றும் தவறலவொய்ப்பு அறமச்சகம்  

ஈ. மனிதவள தமம்பொட்டு அறமச்சகம் 

 ததாழிைாளர் சட்ைங்கமள திைம்பை தசயல்படுத்துவமத உறுதிதசய்வதற்காக ைத்திய ததாழிைாளர் 

ைற்றும் பவமைவாய்ப்பு அமைச்சகைானது அடுத்தைாதம், ‘Santusht’ வமைத்தளத்மத ததாைங்கவுள்ளது. 

முமையான துமையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஓய்வூதிய நிதியமைப்பு, EPFO ைற்றும் சுகாதாரக் காப்பீடு 

ைற்றும் பசமவ வழங்குநரான ESIC வழங்கும் பசமவகமளயும் இது ஆராயும். 

8.பதசிய உட்கட்ைமைப்பு திட்ைங்கமள உருவாக்குவதற்காக அண்மையில் அமைக்கப்பட்ை பணிக் 

குழுவிற்கு தமைமைதாங்கவுள்ளவர் யார்? 

அ. அறமச்சரறவச் தசயலொளொ் 

ஆ. தபொருளொதொர விவகொரச் தசயலொளொ்  

இ. வருவொய்ச் தசயலொளொ் 

ஈ. நிதிச் தசயலொளொ் 

 ைத்திய அரசு, உட்கட்ைமைப்பு வசதிகமள பைம்படுத்தும் திட்ைங்களுக்காக அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் 

`102.5 இைட்சம் பகாடிமய தசைவிைவுள்ளதாக ைத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். 2019-2020 

- 2024-25 வமர பதசிய உட்கட்ைமைப்பு திட்ைங்களுக்கான தசயல் திட்ைத்மத உருவாக்குவதற்காக, 

நிதியமைச்சகம் ஒரு பணிக்குழுமவ அமைத்துள்ளது. இதற்கு தபாருளாதார விவகாரச் தசயைாளர் 

தமைமைதாங்குவார். 

9.அண்மையில் ‘ஓட்ைர்ஸ்’ பமைப்பிரிவில் பசர்க்கப்பட்ை ைார்னியர் விைானம், எந்த வமகமயச் பசர்ந்தது? 

அ. உளவு விமொனம் 

ஆ. ஒளி பயன்பொட்டு விமொனம்  

இ. கண்கொணிப்பு விமொனம் 

ஈ. உத்திமுறற விமொனம் 

 ஒளி பயன்பாட்டு விைானைான ைார்னியர், அண்மையில், பாைம் வான்பமை நிமையத்தில் நைந்த ஒரு 

விழாவின்பபாது எண்.41 ‘ஓட்ைர்ஸ்’ பமைப்பிரிவில் பசர்க்கப்பட்ைது. ைார்னியர்-228 விைானம் ஒரு 

பன்பனாக்கு, எரிதபாருள் திைன்மிக்க, கரடுமுரைான சூழ்நிமையில் பயணிக்கக்கூடிய, இைகுரக 

இரட்மைப்தபாறிதகாண்ை விைானைாகும். 
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10.தில்லியில் உள்ள முகர்பா தசளக்குக்கு பகப்ைன் விக்ரம் பத்ராவின் தபயர் சூட்ைப்பைவுள்ளது. அவர், 

எந்தப் பபாரில் உயிரிழந்த இந்திய இராணுவ வீரராவார்? 

அ. 1962 சீன – இந்தியப் தபொொ் 

ஆ. 1947 இந்திய – பொகிஸ்தொன் தபொொ் 

இ. கொொ்கில் தபொொ்  

ஈ. வங்கததச விடுதறலப்தபொொ் 

 தில்லி அரசின் தபயரிடும் குழு, தில்லி பிரகதி மைதான் தைட்பரா நிமையத்தின் தபயமர, சுப்ரீம் பகார்ட் 

தைட்பரா இரயில்நிமையம் என ைாற்றுவதற்குப் பரிந்துமரதசய்துள்ளது. பைலும், கார்கில் பபாரில் 

உயிரிழந்த இந்திய இராணுவ வீரர் விக்ரம் பத்ராவின் நிமனவாக முகர்பா தசௌக், முகர்பா தசௌக் 

பைம்பாைம் ஆகியவற்றுக்கு அவரின் தபயர் சூட்ைப்பைவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அணுவுலைகள் & லையங்களுக்கு எதிரான தாக்குதலை தலைசெய்வதற்கான ஒப்பந்தம், 1988ஆம் 

ஆண்டில் எந்த இருநாடுகளுக்கும் இலையய லகசயழுத்தானது? 

அ. ஐக்கிய அமெரிக்க நரடுகள் ெற்றுெ் ச ரவியத் ரஷ்யர 

ஆ. ச ரவியத் ரஷ்யர ெற்றுெ்  ீனர 

இ. இந்தியர ெற்றுெ் பரகிஸ்தரன்  

ஈ. இந்தியர ெற்றுெ் ச ரவியத் ரஷ்யர 

 ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஜனவரி.1 அன்று, இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அணுவாற்றல் நிறுவல்கள் ைற்றும் 

வெதிகளுக்கு எதிரான தாக்குதலை தலைசெய்வதற்காக 1988ஆம் ஆண்டில் யைற்சகாள்ளப்பட்ை 

ஒப்பந்தத்தின்படி தங்களின் அணுவாற்றல் நிறுவல்களின் பட்டியலை பரிைாறிக்சகாள்கின்றன. இந்த 

ஒப்பந்தைானது, இருநாடுகளிலும் உள்ள அணுவாற்றல் நிலையங்கலள ஒருவருக்சகாருவர் தாக்கிக் 

சகாள்வதிலிருந்து தலைசெய்கிறது. 

2. 2022இல் செயல்படுத்தப்பைவுள்ள ககன்யான் திட்ைத்துக்காக, இரஷ்யாவில் யைற்சகாள்ளப்பைவுள்ள 

பயிற்சிக்கு, இந்தியாவின் எந்த அலைப்லபச் யெர்ந்த நான்கு இந்தியர்கள் யதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்? 

அ. இந்திய விண்மவளி ஆய்வுமெயெ் 

ஆ. இந்திய வரன்பமை  

இ. ெரர்சகரஸ் 

ஈ. இந்திய கைற்பமை 

 ைனிதர்கலள விண்சவளிக்கு அனுப்பும் இந்தியாவின் முதல் திட்ைைான ககன்யான் திட்ைத்துக்காக, 

அண்லையில், இந்திய விைானப்பலைலயச்யெர்ந்த 4 ஆண்கள் யதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள், 

இரஷ்யாவில் விண்சவளி வீரர்களுக்கான பயிற்சிலய யைற்சகாள்வார்கள். 

 ‘ககன்யான்’ என்பது முழுலையான தன்னாட்சிசகாண்ை 3.7 ைன் எலையுள்ள விண்கைைாகும். இது, 

மூன்று யபர் சுற்றுப்பாலதக்குச் சென்று புவிக்கு திரும்பக்கூடிய வலகயில் வடிவலைக்கப்பட்டுள்ள்ளது. 

இந்தத் திட்ைம் குலறந்தபட்ெம் 7 நாட்கள் வலர சுற்றுப்பாலதயில் இருக்கும். 

3.காைநிலை சநருக்கடிலயச்ெைாளிப்பதற்கு புதிய தீர்வுகலளக் சகாண்டுவருயவாலர ஊக்குவிக்கும் 

யநாக்கில் “எர்த்ஷாட் பரிசு” என்றசவான்லற அறிமுகப்படுத்தவுள்ளவர் யார்? 

அ. சகெ்பிரிை்ஜின் சகரெகன்  

ஆ. இரண்ைரெ் எலி மபத் இரரணி 

இ.   க்ஸின் சகரெகன் 

ஈ. இளவர ர் சவல்ஸ்  
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 யகம்பிரிட்ஜின் யகாைகனான (Duke of Cambridge) இளவரெர் வில்லியம், ‘Earthshot’ எனப்படும் சுற்றுச் 

சூழல் பரிலெ அறிமுகப்படுத்தவுள்ளார். 2021 முதல் அதற்கடுத்துவரும் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்யவார் 

ஆண்டும் 5 சவற்றியாளர்கள் சதரிவு செய்யப்பட்டு பை மில்லியன் பவுண்டுகள் ைதிப்பிைான விருது 

வழங்கப்படும். எதிர்வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் உைகின் மிகப்சபரிய சிக்கைான காைநிலை 

சநருக்கடிலயக் லகயாளுவதற்கு குலறந்தது 50 தீர்வுகலளயாவது சபறுவயத இதன் யநாக்கைாகும். 

4.அண்லையில் உருவாக்கப்பட்ை லென்யா கர்த்தா விபாக்கின் தலைவர் யார்? 

அ. பிரதெர் 

ஆ. பரதுகரப்பு அமெ ் ர் 

இ. நிதியமெ ் ர் 

ஈ. பரதுகரப்புப்பமைத்தமலவர்  

 ‘லென்யா கர்த்தா விபாக்’ என்றலழக்கப்படும் புதிய இராணுவ விவகாரத்துலறயானது பாதுகாப்புப் 

பலைத்தலைவரால் தலைலைதாங்கப்படும். ஏற்கனயவயுள்ள பாதுகாப்புத் துலற, பாதுகாப்பு உற்பத்தி, 

பாதுகாப்பு ைற்றும் யைம்பாடு ைற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினர் நைத்துலற உள்ளிட்ை பாதுகாப்பு 

அலைச்ெகத்தின் ைற்ற நான்கு துலறகயளாடு தற்யபாது இந்தத் துலற கூடுதைாக யெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

5.அண்லையில், பவழப்பாலறகளுக்கு தீங்குவிலளவிக்கும் சூரியசவாளி காப்புப் பூச்லெ (Sun-Screen) 

தலைசெய்த நாடு எது? 

அ. ஆஸ்திசரலியர 

ஆ. நியூ ிலரந்து 

இ. பலரவு  

ஈ. மநளரூ 

 பவழப்பாலறகளுக்கு தீங்குவிலளவிக்கும் சூரியசவாளி காப்புப் பூச்லெ, பைாவு தலைசெய்துள்ளது. 

சபரும்பாைான சூரியசவாளி காப்புப்பூச்சுகளில் காணப்படும் யவதிப்சபாருட்கள் பவழப்பாலறகளுக்கு 

தீங்கு விலளவிப்பலவயாக உள்ளன என்று அறிவியல் ொன்றுகள் பகர்கின்றன. எனயவ, புத்தாண்டு 

நாளிலிருந்து, பைாவு நாட்டில் இறக்குைதி செய்யப்படும் / விற்கப்படும் எந்தசவாரு பவழப்பாலறகளுக்கு 

தீங்குவிலளவிக்கும் சூரியசவாளி காப்புப் பூச்சுகளும் பறிமுதல் செய்யப்படுவயதாடு ைட்டுைல்ைாைல் 

அதன் உரிலையாளருக்கு அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

6. Daesh’க்கு எதிரான ெர்வயதெ கூட்ைணியில் ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகள் வகித்த பங்லக, ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம், அண்லையில் பாராட்டியது. Daesh’இன் யவறுசபயர் என்ன? 

அ. அல் மகரய்தர 

ஆ. மெஸ்மபரல்லர 

இ. ISIS  

ஈ. மெளதிக்கள் 
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 பிராந்தியத்தில் தனது நைன்கலளயும் பலைகலளயும் பாதுகாப்பதற்காக ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகள் 

(USA) யைற்சகாண்ை அலனத்து நைவடிக்லககளுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) தனது ஆதரலவ 

சவளிப்படுத்தியயதாடு, Daesh (ISIS)’க்கு எதிரான ெர்வயதெ கூட்ைணியில் அசைரிக்காவின் பங்லகயும் 

பாராட்டியது. ‘Daesh’ என்ற சொல் அல்-தவ்ைா அல்-இசுைாமியா அல்-ஈராக் அல்-ஷாம் (இசுைாமிய 

அரசு - ஈராக்) என்ற அரபு சொற்சறாைரின் சுருக்கைாகும். 

7. 2020 புத்தாண்டு ைற்றும் புதிய தொப்தத்தின் சதாைக்கத்லதக் சகாண்ைாடிய உைகின் முதல் சபரிய 

நகரம் எது? 

அ.  ிை்னி 

ஆ. ஆக்லரந்து  

இ. கிறிஸ்ை் ர் ் 

ஈ. மவலிங்ைன் 

 2020ஆம் ஆண்டின் சதாைக்கத்லதக் சகாண்ைாடும் உைகின் முதல் சபரிய நகரைாக நியூசிைாந்தின் 

ஆக்ைாந்து ைாறியுள்ளது. ஆஸ்தியரலியா ைற்றும் நியூசிைாந்லதத் சதாைர்ந்து ஐயராப்பா, ைத்திய கிழக்கு 

ைற்றும் ஆசியா ஆகியலவ 2020ஆம் ஆண்லை வரயவற்றன. காட்டுத்தீ பாதிப்பு இருந்தயபாதிலும் 

ஆஸ்தியரலியாவின் சிட்னியில், வாணயவடிக்லக நிகழ்வுைன் புத்தாண்டு சதாைங்கியது. 

8.கிருஷி கர்ைான் விருதின்மூைம் விவொயத்தின் எந்த அம்ெத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்படுகிறது? 

அ. விநிசயரகெ் 

ஆ. விற்பமன 

இ. உற்பத்தி  

ஈ. நீர் செலரண்மெ 

 ஜன.2, 3 ஆகிய யததிகளில் கர்நாைகாவுக்கு பிரதைர் யைாடி விஜயம் செய்யவுள்ளார். முந்லதய பயிரிடு 

பருவங்களில், பல்யவறு பிரிவுகளில் நல்ை விவொய உற்பத்திலய பதிவுசெய்த 21 ைாநிைங்களுக்கு 

அவர் கிருஷி கர்ைான் விருலத அப்யபாது வழங்குவார். 21 ைாநிைங்களுள், தமிழ்நாடும் ஒன்சறன்பது 

இங்கு குறிப்பிைத்தக்கது. 

9.அண்லையில் உருவாக்கப்பட்ை அகிை பாரதீய குஜராத்தி ெைாஜ் ெங்கைன் ெமிதியின் யநாக்கம் என்ன? 

அ. ெரநிலத்தின் வளர் ் ி ம யல்பரை்டில் நரடுகைந்த இந்தியர்கமள ச ர்க்க 

ஆ. ெரநிலத்தின் வளர் ் ி ம யல்பரை்டில் குஜரரத்தில் வ ிக்கரசதரமர ச ர்க்க  

இ. ெரநிலத்தின் வளர் ் ி ம யல்பரை்டில் இந்திய வெ் ரவளியினமர ் ச ர்க்க 

ஈ. ெரநிலத்தின் வளர் ் ி ம யல்பரை்டில் குஜரரத்திற்கு மவளிசயயுள்ள பிற இந்தியர்கமள ச ர்க்க 

 முதைலைச்ெலர தலைலைப் புரவைராகவும், குஜராத்துக்கு சவளியய வாழும் குஜராத்திகளுக்கான 

அலைச்ெகத்தின் அலைச்ெலர தலைவராகவும் சகாண்டுள்ள அகிை பாரதீய குஜராத்தி ெைாஜ் ெங்கைன் 

ெமிதி, ைாநிைத்திற்கு சவளியய வாழும் குஜராத்திகலள ைாநிைத்தின் வளர்ச்சி செயல்பாட்டில் யெர்க்க 
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யநாக்கம் சகாண்டுள்ளது. குஜராத்தில் ஒருமுலறயும், பிற ைாநிைத்தில் ஒருமுலறயும் என ஆண்டுக்கு 

இருமுலற இந்தச் ெமிதி கூடும். 

10.யைானி லவட்ைனின் சபயரால் அலழக்கப்சபறும் Landouria tonywhitteni என்பது என்ன? 

அ. நத்மத  

ஆ. மவை்டுக்கிளி 

இ. பரெ்பு 

ஈ. வண்டு 

 யைானி லவட்ைன் ஒரு பிரிட்டிஷ் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவைராவார்; அவர், லெக்கிள் விபத்து காரணைாக 

இறப்பதற்கு முன்பு ஆசியாவின் பல்லுயிர் தன்லைலய ஆவணப்படுத்தினார். அவர் ைரணித்த பிறகு 

அவரது சபயரில் ஒரு பரிசு நிறுவப்பட்ைது. அண்லையில், அந்தப்பரிலெ சவன்றவர்களுள் ஒருவர், 

இந்யதாயனசியாவில் அவரின் சபயலர ஒரு நத்லத இனத்துக்குச் சூட்டினார். இந்த வலக நத்லத 

இனங்கள் சுண்ணாம்புக் கற்கள் நிலறந்த இைங்களில் வாழ்கின்றன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 எண்சணய் வித்துகள் உற்பத்தியில் அதிக விலளச்ெலை சபற்ற தமிழ்நாட்டுக்கு “சிறந்த யவளாண் 

சதாழிைாளர்” விருலத பிரதைர் யைாடி வழங்கினார். தமிழ்நாட்டுக்கு ஐந்தாவது முலறயாக இந்த விருது 

அளிக்கப்படுகிறது. 2017-18ஆம் ஆண்டில் செக்யைருக்கு 2,729 கியைா உற்பத்தித்திறனுைன் 10.382 

இைட்ெம் ைன் எண்சணய் வித்துகலள தமிழ்நாடு உற்பத்திசெய்திருந்தது. யைலும், எண்சணய் வித்து 

உற்பத்தியில் அதிக ைகசூலை தந்த தமிழ்நாட்லைச் யெர்ந்த இரண்டு விவொயிகளுக்கும் “வளர்ச்சிொர் 

விவொயிகள்” விருது அளிக்கப்பட்ைது. 

 

 

 

  

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 03  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஜனவரி 2, 2020 அன்று, எந்தச் சீக்கிய குருவின் பிறந்தநாள் ‘பிரகாஷ் பர்வ்’ எனக்ககாண்டாடப்பட்டது? 

அ. குரு ஹர்கிரிஷன் சரகிப் 

ஆ. குரு ஹர் ரரய் 

இ. குரு ககரபிந்த் சிங்  

ஈ. குரு கதஜ் பகதூர் 

 பத்தாவது சீக்கிய குருவான குரு ககாபிந்த் சிங்கின் பிறந்தநாள் 2020 ஜன.2 அன்று நாடு முழுவதும் 

ககாண்டாடப்பட்டது. ஒரு சீக்கிய குருவின் பிறந்தநாள் “பிரகாஷ் பர்வ்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  

 பாரம்பரிய சீக்கிய நாட்காட்டியின்படி (நானாக்ஷாஹி), குரு ககாபிந்த் சிங்கின் பிறந்தநாள் இந்த ஆண்டு 

ஜன.2 (கிரிககாரியன் நாட்காட்டியின்படி அவர், 1666 ஜன.5 அன்று பிறந்தகபாதிலும்) அன்று வருகிறது. 

9ஆவது குருவும் குரு ககாபிந்த் சிங்கின் தந்ழதயுமான குரு கதஜ் பகதூர் ககால்லப்பட்டழத அடுத்து, 

குரு ககாபிந்த் சிங் தனது ஒன்பதாவது வயதில் பத்தாவது சீக்கிய குருவாக நியமிக்கப்பட்டார். 

2. 2019-2020 நிதியாண்டின் முதல் பாதியில், இந்தியாவில், அதிக அந்நிய கநரடி முதலீட்ழட (FDI) 

கெய்துள்ள நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. சுவிச்சர்லரந்த 

இ. சிங்கப்பூர்  

ஈ. ஐக்கிய அமமரிக்க நரடுகள் 

 அண்ழமயில் கவளியிடப்பட்ட அரொங்க தரவுகளின்படி, 2019-2020 நிதியாண்டின் முதல் பாதியில், 

$8 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான அந்நிய கநரடி முதலீடுகளுடன் (Foreign Direct Investment) 

இந்தியாவில் அதிகமான முதலீடுகழள கமற்ககாண்ட நாடாக சிங்கப்பூர் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

அழதத்கதாடர்ந்து, கமாரிசியஸ் நாட்டிலிருந்து $6.36 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான அந்நிய கநரடி 

முதலீடுகள் இந்தியாவுக்குள் வந்துள்ளன. 

 சிங்கப்பூர் மற்றும் கமாரிசியழெத் கதாடர்ந்து அகமரிக்கா, கநதர்லாந்து மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் 

உள்ளன. நிலக்கரி சுரங்க மற்றும் ஒப்பந்த உற்பத்தியில் அந்நிய கநரடி முதலீடு வரம்புகள் ெமீபத்தில் 

அரொங்கத்தால் தளர்த்தப்பட்டது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. SSLV’க்காக ISRO தனது இரண்டாவது ஏவுதளத்ழத தமிழ்நாட்டில் அழமக்கவுள்ளது. SSLV என்பது 

எதன் சுருக்கமாகும்? 

அ. Space Satellite Launch Vehicle 

ஆ. Speed Satellite Launch Vehicle 

இ. Small Satellite Launch Vehicle  
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ஈ. Solar Satellite Launch Vehicle 

 இந்திய விண்கவளி ஆய்வு ழமயம் தனது இரண்டாவது ஏவுதளத்ழத கதன் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி 

மாவட்டத்தில் அழமக்கவுள்ளது. ஏவுதள ழமயத்ழத நிர்மாணிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 2300 ஏக்கர் 

நிலத்ழத தமிழ்நாடு அரசு வைங்கவுள்ளது. 

 கதாடக்கத்தில் சிறியரக ஏவுகலங்கள் (Small Satellite Launch Vehicle - SSLV) இங்கிருந்து விண்ணுக்கு 

கெலுத்தப்படும். எதிர்வரும் காலத்தில் இந்த ஏவுதளத்தின் பணிகள் விரிவாக்கப்படலாம். இச்சிறியரக 

ஏவுகலங்கள் 500 கிகலா வழரயிலான எழடழய விண்ணுக்குச் சுமந்துகெல்ல பயன்படுத்தப்படும். 

2020ஆம் ஆண்டின் முதல்பாதியில் இந்த ஏவுதளம் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4. ISRO அறிவிப்பின்படி, புதிய ெந்திரயான்-3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட கெலவு என்ன? 

அ. `600 ககரடி  

ஆ. `500 ககரடி 

இ. `400 ககரடி 

ஈ. `300 ககரடி 

 ெந்திரயான்-3 திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

கெலவு `600 ககாடிக்கு கமல் இருக்கும் என ISRO தழலவர் K சிவன் அறிவித்துள்ளார். அவரது 

அறிக்ழகயின்படி, இத்திட்டத்ழதச் கெயல்படுத்த 16 மாதங்கள் கதழவப்படும். எனகவ, ெந்திரயான்-3 

திட்டமானது இந்த ஆண்டின் இறுதியிகலா அல்லது எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டின் கதாடக்கத்திகலா 

கெயல்படுத்தப்படும். 

5. 2020ஆம் ஆண்டின் முதல் கெயற்ழகக்ககாளாக 2020 ஜன.17 அன்று விண்ணில் ஏவப்படவுள்ள 

கெயற்ழகக்ககாள் எது? 

அ. GSAT – 30  

ஆ. GSAT – 29 

இ. GSAT – 17 

ஈ. GSAT – 11 

 Ariane-5ECA ஏவுகழையின் மூலம் வரும் ஜன.17 அன்று பிகரஞ்சு கயானாவில் உள்ள ககௌகரௌ 

விண்கவளி ழமயத்திலிருந்து கனரக தகவல் கதாடர்பு கெயற்ழகக்ககாளான GSAT 30ஐ இந்தியா 

ஏவவுள்ளதாக ISRO தழலவர் K சிவன் அறிவித்துள்ளார். இது, 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

முதல் கெயற்ழகக்ககாளாகும். அரொங்கம் மற்றும் தனியார் கெழவவைங்குநர்களுக்கு தகவல்கதாடர்பு 

இழைப்புகழள வைங்கும் திறழன இது அதிகரிக்கும். 
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6.அண்ழமயில், இரயில்கவ வாரியத்தின் தழலவராக மறுநியமனம் கெய்யப்பட்டவர் யார்? 

அ. விகனரத் குமரர் யரதவ்  

ஆ. ரரகஜஷ் அகர்வரல் 

இ. பூர்கேந்த கசகர் மிஸ்ரர 

ஈ. விஷ்கவஷ் மசளகப 

 இரயில்கவ வாரியத்தழலவராக உள்ள, விகனாத் குமார் யாதவின் பதவிக்காலம், 2019 டிெம்பர்.31ஆம் 

கததியுடன் முடிவழடந்தது. அவருழடய பதவிக்காலம், கமலும் ஓராண்டு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நிழலயில், இரயில்கவயில் பல்கவறு நிர்வாக சீர்திருத்தம் கமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, 

இரயில்கவ வாரியத்தில், தழலழமச் கெயல் அதிகாரி பதவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. நல்ல கவளாண் உற்பத்திக்காக மாநிலங்களுக்கு வைங்கப்படும் விருதின் கபயர் என்ன? 

அ. கிருஷி சம்மன் 

ஆ. கிருஷி சம்ரிதி 

இ. கிருஷி கர்மரன்  

ஈ. கிருஷி கீர்த்தி 

 கர்நாடகாவில் நழடகபற்ற ஒரு விைாவின்கபாது கிருஷி கர்மான் விருதுகழள 21 மாநிலங்களுக்கு 

பிரதமர் வைங்கினார். ‘கிருஷி கர்மான் – கவளாண் கதாழிலாளர்’ விருது என்பது உைவுதானிய 

உற்பத்தியில் மாநிலங்களின் முயற்சிகழள அங்கீகரிப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. அதிகபட்ெ கமாத்த 

உைவுதானிய உற்பத்தி மற்றும் அதிகபட்ெ தனிநபர் உைவுதானிய உற்பத்தியின் அடிப்பழடயில் 

இவ்விருதுகள் வைங்கப்படுகின்றன. 

8.107ஆவது இந்திய அறிவியல் மாநாட்ழட நடத்தவுள்ள நகரம் எது? 

அ. புத தில்லி 

ஆ. லக்கனர 

இ. மகரல்கத்தர 

ஈ. மபங்களூரு  

 கர்நாடக மாநிலம் கபங்களூருவில் உள்ள கவளாண் அறிவியல் பல்கழலக்கைகத்தில், ஜன.3 முதல் 7 

வழர நடக்கும் 107ஆவது இந்திய அறிவியல் மாநாட்ழட பிரதமர் நகரந்திர கமாடி திறந்துழவத்தார். 

“Science and Technology: Rural Development - அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பம்: கிராமப்புற வளர்ச்சி” 

என்பது ஐந்துநாள் நழடகபறும் இந்நிகழ்வின் கருப்கபாருளாகும். 

 கபண்கள் அறிவியல் மாநாடு, குைந்ழதகள் அறிவியல் மாநாடு, அறிவியல் கதாடர்பாளர்கள் ெந்திப்பு 

மற்றும் உைவர் அறிவியல் மாநாடு கபான்ற பல்கவறு நிகழ்ச்சிகழளயும் இந்த மாநாடு நடத்தவுள்ளது. 
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9.அண்ழமயில், இழெ அகாடமியின் புகழ்கபற்ற ‘ெங்கீத கலாநிதி’ விருழதப் கபற்றவர் யார்? 

அ. S மசளமியர  

ஆ. சுதர ரகுநரதன் 

இ. பரம்கப மஜயஸ்ரீ 

ஈ. அருேர சரய்ரரம் 

 இழெ அகாடமியால் நிறுவப்பட்ட ‘ெங்கீத கலாநிதி’ விருதுக்கு முன்னணி கர்நாடக இழெ பாடகி S 

கெளமியா கதர்வுகெய்யப்பட்டு அண்ழமயில் இவ்விருழதப்கபற்றார். தனது இழெ வாழ்வில் பல்கவறு 

விருதுகள் மற்றும் பட்டங்கழளப்கபற்றவரான S கெளமியா, இழெ அகாடமியால் நடத்தப்படும் கமட்ராஸ் 

நவீன கர்நாடக இழெப் பள்ளியின் ககளரவ ஆசிரிழயயாக உள்ளார். அவர், தமிழ்நாடு இழெ மற்றும் 

நுண்கழல பல்கழலக்கைக கல்விக்குழுமத்தின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றுகிறார். 

10.இந்தூழரத் கதாடர்ந்து, 2020ஆம் ஆண்டில் கவளியிடப்பட்ட சுவச் ெர்கவக்ஷன் லீக்கில் இரண்டாவது 

மற்றும் மூன்றாவது இடங்கழளப் (முதல் காலாண்டில்) பிடித்துள்ள நகரங்கள் எழவ? 

அ. அகமதரபரத் மற்றும் மஜய்ப்பூர் 

ஆ. குருகிரரம் மற்றும் மபங்களூரு 

இ. புகன மற்றும் புவகனஸ்வர் 

ஈ. கபரபரல் மற்றும் சூரத்  

 இந்தியாவின் தூய்ழமயான நகரங்கள் குறித்த ெமீபத்திய பட்டியழல மத்திய வீட்டுவெதி & நகர்ப்புற 

வறுழம ஒழிப்பு அழமச்ெர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அரசு கவளியிட்டுள்ளார். இதில், பத்து இலட்ெத்துக்கும் கமல் 

மக்கள்கதாழகககாண்ட நகரங்களின் பிரிவின்கீழ், இந்தூர் முதல் & இரண்டாவது காலாண்டுகளில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 மத்தியபிரகதெ மாநிலத்தின் புகழ்கபற்ற நகரமான இந்தூர் முந்ழதய ஆண்டின் பட்டியலிலும் முதலிடம் 

பிடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. முதல் காலாண்டில் கபாபாலும் சூரத்தும், இரண்டாவது காலாண்டில் 

இராஜ்ககாட்டும் நவி மும்ழபயும் முழறகய இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்கழளப் கபற்றுள்ளன. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தூய்ழமக்கான ெர்கவயில், குழறந்த மக்கள்கதாழகககாண்ட நகரங்கள் பிரிவில் கதன்மண்டலத்தில் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கமலத்திருப்பந்துருத்தி, டி.கல்லுப்பட்டி, கங்குவார்பட்டி ஆகியழவ தரவரிழெயில் 

முதல் மூன்று இடங்கழளப் கபற்றுள்ளன. 

o அகதகபான்று, 25,000 முதல் 50,000 வழர மக்கள்கதாழக ககாண்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி 

அழமப்புகளில் முதலாவது காலாண்டுக்கான தூய்ழம ெர்கவயில் தமிழ்நாட்டின் சின்னமனூர் 

முதலிடமும், 2ஆவது காலாண்டுக்கான ெர்கவயில் தமிழ்நாட்டின் திருவதிபுரம் மூன்றாமிடமும் 

கபற்றுள்ளது. 

o 50,000 முதல் 1 இலட்ெம் மக்கள்கதாழகககாண்ட நகர்ப்புற பகுதிகளில் முதலாவது காலாண்டு 

தூய்ழமெர்கவயில் தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் முதலிடமும், திருவள்ளூர் மூன்றாமிடமும், 2ஆவது 

காலாண்டு ெர்கவயில் நாமக்கல் மூன்றாமிடம் கபற்றுள்ளது. 

o அகதகபான்று, பாெழற வாரியப் பகுதிகளில் முதலாவது காலாண்டு தூய்ழம ெர்கவயில் 

தமிழ்நாட்டின் பரங்கிமழல பாெழற வாரியம் (cantonment) முதலிடம் கபற்றுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், எந்த அமைப்பின் 5 இளம் அறிவியலாளர்கள் ஆய்வகங்கமள இந்தியப் பிரதைர் திறந்து 

மவத்தார்? 

அ. இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு, ISRO 

ஆ. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றுை் மைை்பாட்டு அமைப்பு, DRDO  

இ. பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையை், BARC 

ஈ. அணுசக்தித் துமற, DAE 

 சமீபத்தில், கர்நாடக ைாநிலம் பபங்களூருவிலிருந்து பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & மைம்பாட்டு அமைப்புக்காக 

DRDO இளம் அறிவியலாளர்கள் ஆய்வகங்கள் என்ற ஐந்து புதிய பாதுகாப்பு ஆய்வகங்கமள திறந்து 

மவத்தார். பபங்களூரு, மும்மப, பசன்மை, மைதராபாத் ைற்றும் பகால்கத்தா ஆகிய ஐந்து இந்திய 

நகரங்களிலிருந்து இந்த ஆய்வகங்கள் இயங்கும். நம் நாட்டிற்காை புதிய & புதுமையாை பாதுகாப்பு 

பதாழில்நுட்பங்கமள உருவாக்குவதில் இந்த ஆய்வகங்கள் தங்களது கவைத்மதச் பசலுத்தும். 

2.சமீபத்தில், 2020ஆம் ஆண்மட பசயற்மக நுண்ணறிவு ஆண்டாக அறிவித்து பசயற்மக நுண்ணறிவு 

ஆராய்ச்சிக்காக பதாழில்நுட்ப நிறுவைங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் மகபயழுத்திட்ட 

ைாநிலம் எது? 

அ. ஆந்திரபிரமதசை் 

ஆ. வதலுங்கானா  

இ. ஒடிசா 

ஈ. அஸ்ஸாை் 

 அண்மையில், பதலுங்காைா ைாநில அரசு 2020ஆம் ஆண்மட பசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) ஆண்டாக 

அறிவிக்கும் நிகழ்மவ ஏற்பாடு பசய்தது. இந்நிகழ்வில், ைாநிலத்தில், பசயற்மக நுண்ணறிவு (AI) 

ஆராய்ச்சிமய மைம்படுத்துவதற்காக பல பதாழில்நுட்ப நிறுவைங்கள் ைற்றும் நிறுவைங்களுடைாை 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மகபயழுத்திடப்பட்டை. 

 இந்த ஒப்பந்தங்களின்படி, பயன்பாட்டு பசயற்மக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி மையம் ைற்றும் ஆராய்ச்சி & 

மைம்பாட்டுப் பூங்கா விமரவில் பதலுங்காைா ைாநிலத்தில் அமைக்கப்படும். 

3.வைம், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, 2019ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவில் இறந்த புலிகளின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு? 

அ. 95  

ஆ. 100 

இ. 105 

ஈ. 110 
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 வைம், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின்படி, மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு 2019ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் இறந்த புலிகளின் பைாத்த எண்ணிக்மக 

நூறுக்கும் குமறவாக உள்ளது. 

 கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், பைாத்தம் 95 புலிகள் இறந்துள்ளை. அவற்றில் 84 புலிகள் 

இயற்மகயாகவும் 11 புலிகள் பல்மவறு காரணங்களாலும் இறந்துள்ளை. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், 

இறந்த புலிகளின் எண்ணிக்மக பைாத்தம் நூறாகவும், 2017ஆம் ஆண்டில் 115 ஆகவும் இருந்தது. 

4.அண்மையில் காலைாை மடவிட் ஸ்படர்ன், எந்தப் பிரபலைாை விமளயாட்டுக் கூட்டமைப்பின் 

ஆமணயாளராக இருந்தார்? 

அ. பாா்முலா 1, F1 

ஆ. மதசிய கூமடப்பந்து சங்கை், NBA  

இ. மைஜா் லீக் மபஸ்பால், MLB 

ஈ. மதசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு, NHL 

 கூமடப்பந்து உலகில் பிரபலைாை நபராை மடவிட் ஸ்படர்ன் சமீபத்தில் காலைாைார். அவர் 1984 முதல் 

2014 வமர மதசிய கூமடப்பந்து சங்கத்தின் ஆமணயாளராக பணியாற்றிைார். சர்வமதச அரங்கில் 

மதசிய கூமடப்பந்து சங்கத்தின் (NBA) மநாக்கத்மத விரிவுபடுத்துவதற்கும் அமத புகழுமடயதாகவும் 

பவற்றிகரைாகவும் ைாற்றுவதில் அவர் ஒரு முக்கிய பங்மகக் பகாண்டிருந்தார். பபண்கள் மதசிய 

கூமடப்பந்து சங்கம் அவரது தமலமையில் நிறுவப்பட்டதாகும். 

5.ஓய்வுபபறுவதாக அண்மையில் அறிவித்த சுனிதா லக்ரா, எந்த விமளயாட்மடச் சார்ந்த பிரபல இந்திய 

வீராங்கமையாவார்? 

அ. வடன்னிஸ் 

ஆ. பூப்பந்து 

இ. ஹாக்கி  

ஈ. ைட்மடப்பந்து 

 இந்திய ைாக்கி அணியின் முன்ைாள் தமலவியும், அணியின் தடுப்பாளருைாை சுனிதா லக்ரா, 

சமீபத்தில், முழங்கால் காயம் காரணைாக சர்வமதச ைாக்கியிலிருந்து ஓய்வுபபறுவதாக அறிவித்தார். 

2018 ஆசிய சாம்பியன்ஸ் மகாப்மபயில், இந்தியா, அவரது தமலமையின்கீழ் இரண்டாவது இடத்மதப் 

பிடித்தது. 2016ஆம் ஆண்டு ரிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்மகற்ற இந்திய அணியின் ஓர் அங்கைாகவும் அவர் 

இருந்தார். மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்மகற்க முடியவில்மல என்றமபாதிலும், சுனிதா, முழங்கால் 

அறுமவ சிகிச்மசக்குப் பிறகு உள்நாட்டு ைாக்கிப் மபாட்டிகளில் விமளயாடுவார் எைக்கூறப்படுகிறது. 
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6. 2020 ஜைவரி.2 முதல் வாடிக்மகயாளரின் வீடுகளுக்மக பசன்று ைணமல வழங்கும் திட்டத்மத 

அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ைகாராஷ்டிரா 

இ. ஆந்திரபிரமதசை்  

ஈ. மகரளா 

 வாடிக்மகயாளரின் வீடுகளுக்மக பசன்று ைணமல வழங்குவதாக ஆந்திர பிரமதச ைாநில அரசு 

அண்மையில் அறிவித்துள்ளது. கிருஷ்ணா ைாவட்டத்தில் ஒரு முன்மைாடித் திட்டைாக பதாடங்கப்படும் 

இந்தத் திட்டம், விமரவில் ைற்ற ைாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். ஆந்திர பிரமதச ைாநில கனிை 

மைம்பாட்டுக்கழகம், இந்த ைணல் விநிமயாகத் திட்டத்மத பசயல்படுத்தும் நிறுவைைாக இருக்கும்.  

 ஆந்திர பிரமதச ைாநிலம் அண்மையில் தைது புதிய ைணல் பகாள்மகமய, கடந்த 2019 பசப்டம்பரில் 

அறிமுகப்படுத்தியது. மைலும், சட்டத்துக்குப்புறம்பாை ைணல் வர்த்தகத்மதத் தடுப்பதற்கு பல்மவறு 

நடவடிக்மககமளயும் அம்ைாநில அரசு எடுத்துவருகிறது. 

7.அண்மையில் எந்த நாட்டின் அதிபராக உைமரா சிமசாமகா எம்பமலா மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார்? 

அ. காை்பியா 

ஆ. வசனகல் 

இ. கினியா – பிஸ்ஸாவ்  

ஈ. கினியா 

 கினியா-பிசாவின் முன்ைாள் பிரதைரும் இராணுவத் தமலவருைாை உைமரா சிமசாமகா எம்பமலா, 

சமீபத்தில், அந்நாட்டின் அதிபர் மதர்தலின் இரண்டாவது சுற்றில் பவற்றி பபற்றார். முன்ைதாக நடந்த 

முதல் சுற்றுத்மதர்தலில் அந்நாட்டின் தற்மபாமதய அதிபராை மஜாஸ் ைரிமயா வாஸ் பவற்றிபபறத் 

தவறிைார். உைமரா சிமசாமகா எம்பமலா, மஜாஸ் ைரிமயா வாஸின் தமலமையில் 2016-2018 வமர 

பிரதைராக பணியாற்றிைார். கினியா-பிசாவு என்பது மைற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடாகும். 

இது, 1974ஆம் ஆண்டில், மபார்ச்சுகலிடமிருந்து விடுதமல பபற்றது. 

8.அண்மையில், யாருக்கு, ‘மலாகைான்ய திலகர் மதசிய பத்திரிமக விருது’ வழங்கப்பட்டது? 

அ. ராவிஷ் குைாா் 

ஆ. அா்னாப் மகாஸ்வாைி 

இ. மசகா் குப்தா 

ஈ. சஞ்சய் குப்தா  

 முன்ைணி ஹிந்தி நாளிதழாை ‘ஜக்ரன்’ தமலமை ஆசிரியராை சஞ்சய் குப்தாவுக்கு, அண்மையில், 

‘மலாக்ைான்ய திலகர் மதசிய பத்திரிமக விருது’ வழங்கப்பட்டது. பத்திரிமகத்துமறயில் தனிநபர்கள் 

ஆற்றும் பங்களிப்புகமள அங்கீகரிக்கும் மநாக்கில், புமைமவச் மசர்ந்த மகசரி-ைராத்தா அறக்கட்டமள 
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இந்த விருமத நிறுவியது. பிரபல விடுதமலப்மபாராட்ட வீரர் மலாக்ைான்ய திலகாரால் பதாடங்கப்பட்ட 

‘மகசரி’ நாளிதழின் பதாடக்கநாமள நிமைவுகூரும் வமகயில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட நிகழ்வின்மபாது 

அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

9.அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, இந்திய இரயில்மவயின் புதிய ஒருங்கிமணந்த உதவிமைய 

எண் (integrated helpline number) என்ை? 

அ. 139  

ஆ. 138 

இ. 156 

ஈ. 123 

 இரயில் பயணிகளுக்காை உதவிமைய எண் (helpline) ‘139’ எை ஒருங்கிமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனினும் இரயில்மவ பாதுகாப்புப் பமடக்காை அவசர உதவி அமழப்பு பதாமலமபசி எண் ‘182‘ எைத் 

பதாடரும் என்றும் இந்திய இரயில்மவ அறிவித்துள்ளது. ‘139’ என்னும் உதவி எண்ணில் பயணிகள் 

அமழத்தால், 12 பைாழிகளில் IVRS பைாழியில் தங்களுக்குத் மதமவயாை உதவிகமளக் மகட்கலாம். 

அமலமபசி ைட்டுைல்லாது, எவ்விதைாை பதாமலமபசியில் இருந்தும் இந்த உதவி எண்மண அமழத்து 

பயணிகள் உதவி மகாரலாம். 

10.பிரதைர்-கிசான் திட்டத்தின்கீழ், தகுதியாை விவசாயிகளுக்கு ஆண்படான்றுக்கு வழங்கப்படும் நிதி 

உதவி எவ்வளவு? 

அ. `6,000  

ஆ. `5,000 

இ. `10,000 

ஈ. `8,000 

 பிரதை ைந்திரி கிசான் சம்ைான் நிதித்திட்டத்தின் மூன்றாவது தவமண, கர்நாடகாவின் தும்குருவில் 

இந்தியப்பிரதைர் நமரந்திர மைாடியால் பதாடங்கிமவக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் கிட்டத்தட்ட ஆறு மகாடி 

பயைாளிகள் பயன்பபறுவார்கள் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தகுதிவாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு நான்கு 

ைாதங்களுக்கு ஒருமுமற `2,000 வீதம் ஆண்டுக்கு `6,000 நிதியுதவி வழங்குவதற்காக பிரதை 

ைந்திரி கிசான் சம்ைான் நிதித்திட்டம் கடந்த 2019 பிப்ரவரி ைாதம் பிரதைரால் பதாடங்கி மவக்கப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அமெரிக்க வான்வழித்தாக்குதலில் மகால்லப்பட்ட காசிம் சுலலொனி (Qassim Soleimani), எந்த நாட்டின் 

இராணுவத் தளபதியாக இருந்தார்? 

அ. ஈராக் 

ஆ. ஈரான்  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. சிாியா 

 ஈரானின் சக்திவாய்ந்த இராணுவத்தளபதியான மெனரல் காசிம் சுலலொனி, அமெரிக்கா நடத்திய 

வான்வழித் தாக்குதலில் மகால்லப்பட்டார். பாக்தாத் வானூர்தி நிலலயம் அருகக ஈரான் இராணுவ 

வீரர்கள் பயணித்த வாகனங்கள் மீது வான்வழித் தாக்குதல் நடத்த அமெரிக்க அதிபர் உத்தரவிட்டதாக 

கூறப்படுகிறது. ெற்மறாரு தளபதியும் சுலலொனியின் ஆகலாசகருொன அபு ெஹ்தி அல் முஹந்திசும் 

இந்தத் தாக்குதலில் மகால்லப்பட்டார். காசிம் சுலலொனி, இசுலாமிய புரட்சிகர காவல்பலடயின் குட்ஸ் 

பலடயின் தளபதியாக இருந்தார். 

2.ொனவ் தாக்கர், எந்த விலளயாட்டுடன் மதாடர்புலடயவராவார்? 

அ. பூப்பந்து 

ஆ. டென்னிஸ் 

இ. ரெபிள் டென்னிஸ்  

ஈ. ஸ்குவாஷ் 

 கடபிள் மடன்னிஸ் கபாட்டியில் சிறந்து விளங்கும் வீரர் ெற்றும் வீராங்கலனங்களுக்கான தரவரிலச 

பட்டியலல சர்வகதச கடபிள் மடன்னிஸ் கூட்டலெப்பு (ITTF) மவளியிட்டது. இதில் 21 வயதுக்குட்பட்ட 

ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு தரவரிலசயில் இந்தியாவின் ெனவ் தாக்கர், முதலிடத்லத பிடித்துள்ளார். 

தவிர, 21 வயதுக்குட்பட்கடார் ஒற்லறயர் பிரிவு தரவரிலசயில் முதலிடம் பிடித்த நான்காவது இந்திய 

வீரராகவும் அவரானார். 

3.உலக பிலரலி நாள் மகாண்டாடப்படும் கததி எது? 

அ. ஜனவாி 2 

ஆ. ஜனவாி 3 

இ. ஜனவாி 4  

ஈ. ஜனவாி 5 

 பார்லவயிழந்கதாருக்காக ‘பிலரலி – Braille’ முலறலய கண்டறிந்த பிரான்ஸ் நாட்லடச்கசர்ந்த 

பார்லவயிழந்த அறிவியலாளர் லூயி பிலரலியின் பிறந்தநாலளக் குறிக்கும் வலகயில் ஒவ்கவார் 

ஆண்டும் ென.4 அன்று உலக பிலரலி நாள் மகாண்டாடப்படுகிறது. 1809ஆம் ஆண்டு ென.4 அன்று 

வடக்குப் பிரான்சில் உள்ள கூப்விகரவில் லூயி பிலரலி பிறந்தார். 
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 அவரது மூன்றாம் வயதில், எதிர்பாராத விதொக அவர் தனது இரு கண்கலளயும் இழந்தார். இதன் 

விலளவாக, பார்லவயற்கறார் தடவிப்பார்த்துப் படிப்பதற்ககற்ற ‘பிலரலி - Braille’ முலறலய அவர் 

கண்டறிந்தார். இந்த முலறயில் 1–6 புலடப்புப்புள்ளிகலளயும், துலளகலளயும் மகாண்டு எழுதிய 

எழுத்துக்கலள விரல்கலள லவத்துத் தடவுவதன் மூலம் பார்லவயற்கறார் புரிந்துமகாள்வர். உலக 

நலவாழ்வு அலெப்பின் கூற்றுப்படி (WHO), 36 மில்லியன் ெக்கள் பார்லவயற்றும், 216 மில்லியன் 

ெக்கள் மிதொன ெற்றும் கடுலெயான பார்லவக்குலறபாடும் உலடயவர்களாக உள்ளனர். 

4.லரசினா உலரயாடல் என்பது எந்த அலெச்சகத்தால் ஏற்பாடு மசய்யப்படும் வருடாந்திர பல-தரப்பு 

ொநாடாகும்? 

அ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

ஆ. டவளியுறவு அலமச்சகம்  

இ. நிதி அலமச்சகம் 

ஈ. டபருநிறுவன விவகார அலமச்சகம் 

 ‘லரசினா உலரயாடல்’ என்பது ெத்திய மவளியுறவு அலெச்சகத்தால் முன்னணி ெதியுலரயகொன 

அப்சர்வர் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டலளயுடன் இலைந்து, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுகதாறும் 

நடத்தப்படுகிற ஒரு ொநாடு ஆகும். பன்னாட்டுச்சமூகம் எதிர்மகாள்ளும் சவால்கலளப்பற்றி விவாதிப்ப 

–தற்காக, அலனத்து துலறசார்ந்த பல்கவறு தலலவர்கலள இந்த ொநாடு ஒருங்கிலைக்கிறது. 

 ‘Navigating the Alpha Century’ என்பது ென.14-16 வலர புது தில்லியில் நலடமபறவுள்ள இந்த ஆண்டு 

(2020) ொநாட்டுக்கான கருப்மபாருளாகும். இந்த ொநாட்டின் முக்கிய கபச்சாளராக இருப்பார் என 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திகரலிய பிரதெர், அண்லெயில் அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட கடுலெயான காட்டுத்தீ 

விபத்தின் காரைொக தனது வருலகலய இரத்து மசய்தார். 

5. பாகடாலா கசலலகளின் உற்பத்திலய அதிகரிப்பதற்காக, காதி ெற்றும் கிராெப்புற மதாழிற்சாலலகள் 

ஆலையத்தின் முதல் பட்டு பதப்படுத்தும் மதாழிற்சாலல எந்த ொநிலத்தில் அலெக்கப்படவுள்ளது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. குஜராத்  

இ. இராஜஸ்தான் 

ஈ. மத்தியபிரரதசம் 

 காதி & கிராெப்புற மதாழிற்சாலலகள் ஆலையொனது (KVIC) குெராத் ொநிலத்தின் சுகரந்திரநகர் 

ொவட்டத்தில், தனது முதல் பட்டு பதப்படுத்தும் மதாழிற்சாலலலய திறந்துலவத்தது. பகடாலா என்பது 

குெராத்தின் வணிகக்குறியுலடய கசலல வலகயாகும். மிகவுயர்ந்த விலலலயக்மகாண்டிருப்பதால் 

இது ஓர் அரச உலடயாக கருதப்படுகிறது. குெராத்தில் பதப்படுத்தும் மதாழிற்சாலலகள் இல்லாதகத 

இதன் அதிக விலலக்குக் காரைொகும். 
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 கசலல மநசவு மசய்யத் கதலவயான பட்டுநூல் மபாதுவாக பிற ொநிலங்களிலிருந்து வாங்கப்படுகிறது. 

KVIC அலெத்துள்ள இந்தப் புதிய ஆலல, பட்டு நூலின் விலலலய குலறத்து பகடாலா கசலலகளின் 

உற்பத்திலய அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6.எந்த ொநிலத்தின் கபாக்குவரத்துத்துலற, அண்லெயில், மபண்களுக்காக ‘தாமினி’ என்ற உதவிலெய 

எண்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா 

இ. உத்தரபிரரதசம்  

ஈ. ரகரளா 

 சாலலப்கபாக்குவரத்தில் மபண்களின் பாதுகாப்லப கெம்படுத்தும் கநாக்கில், உத்தரபிரகதச ொநில 

சாலலப்கபாக்குவரத்துக் கழகம் (UPSRTC) மபண்களுக்காக ‘தாமினி-Damini’ என்ற பிரத்கதயகொன 

உதவிலெய எண்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்திற்மகன ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ‘81142 -

77777’ என்ற எண், அலழப்பு ெற்றும் வாட்ஸ்அப் கசலவ என இரண்லடயும் மகாண்டிருக்கும். 

 நாள்கதாறும் காலல 9 ெணி முதல் ொலல 6 ெணி வலர மசயல்படும் இந்த உதவிலெய எண்லை, 

UPSRTCஇன் தலலலெயகம் ெற்றும் ெண்டல அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் மபண் அதிகாரிகள் 

லகயாளுவார்கள். ெத்திய அரசின் ‘நிர்பயா திட்ட’த்தின் ஒருபகுதியாக இது மதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

7.பவழப்பாலறகள் ெற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்குவிலளவிக்கும் நச்சுத்தன்லெமிக்க 

சூரியமவாளி காப்புப்பூச்சுகலள தலடமசய்துள்ள முதல் நாடு எது? 

அ. பலாவு  

ஆ. பிலிப்லபன்ஸ் 

இ. லதவான் 

ஈ. பப்புவா நியூ கினி 

 கெற்கு பசிபிக் மபருங்கடலில் உள்ள ஒரு சிறிய தீவு நாடான பலாவு, பவழப்பாலறகள் ெற்றும் பிற 

நீர்வாழ் உயிரினங்கலள பாதிக்கும் கவதிகள் அடங்கிய சூரியமவாளி காப்புப்பூச்சுகளுக்கு (sunscreen) 

தலடவிதித்துள்ளது. UNESCO’இன் உலக பாரம்பரிய தளொக விளங்கும் அதன் ராக் தீவுகளில் உள்ள 

மதற்கு கடற்கலரக்காயல்கலள பாதுகாப்பதற்காக இந்நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், 

ஆக்ஸிமபன்கசான் உள்ளிட்ட நச்சுகவதிகள்மகாண்ட சூரியமவாளி காப்புப்பூச்சுகலள அந்நாட்டில் 

பயன்படுத்தகவா விற்ககவா இனி அனுெதிக்கப்படாது. 

8.நடப்பாண்டின் (2020) இந்திய காவலர் ெூகடா கிளஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப்லப வழங்கும் இந்திய நகரம் 

எது? 

அ. டகளகாத்தி   ஆ. கெ்ொக் 

இ. புது தில்லி    ஈ. ரகாவா 
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 அகில இந்திய காவலர் ெூகடா கிளஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப்பின் நான்காவது பதிப்லப, புது தில்லியில், 

ெத்திய கசெக்காவல்பலட நடத்துகிறது. இந்நிகழ்வு 2020 ென.4 முதல் 7 வலர நலடமபறும். நாடு 

முழுவதுமிருந்து ஆயிரத்துக்கும் கெற்பட்ட விலளயாட்டு வீரர்கள் இந்தப்கபாட்டியில் பங்ககற்கின்றனர். 

இந்நிகழ்லவ உள்துலற இலையலெச்சர் நித்யானந்த் ராய் மதாடங்கிலவத்தார். சாம்பியன்ஷிப்பின் 

முந்லதய பதிப்லப ஒடிசா ொநில காவல்துலற ஏற்பாடு மசய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9.கதசிய கபரிடர் மீட்புப்பலட அகாடமி நிறுவப்படவுள்ள நகரம் எது? 

அ. முரசாாி 

ஆ. ரெராடூன் 

இ. நாக்பூா்  

ஈ. லைதராபாத் 

 ெகாராஷ்டிர ொநிலம் நாக்பூரில், ெத்திய உள்துலற அலெச்சர் அமித்ஷாவால், அண்லெயில், கதசிய 

கபரிடர் மீட்புப்பலட அகாடமிக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. நாக்பூலரச் கசர்ந்த கதசிய தீயலைப்புக் 

கல்லூரியின் வளாகத்லதயும் அவர் அப்கபாது திறந்துலவத்தார். இந்த அகாடமி, கபரிடர்கலள உருவக 

-ப்படுத்துவதற்கும், பல்கவறு மீட்பு நடவடிக்லககளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்குொன 

அதிநவீன உட்கட்டலெப்லபக்மகாண்டிருக்கும். கபரிடர் மீட்பு மதாடர்புலடய நடவடிக்லககளுக்கான 

அர்ப்பணிப்பு ஆற்றலாக விளங்கும் கதசிய கபரிடர் மீட்புப்பலட, 2006ஆம் ஆண்டில் அலெக்கப்பட்டது. 

10.அண்லெயில் காலொன ரத்னா ஓொ, எந்த ொநிலத்லதச் கசர்ந்த நாடகக்கலலஞரும் ஆர்வலருொக 

இருந்தார்? 

அ. ஒடிசா 

ஆ. ரமகாலயா 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. ரமற்கு வங்கம் 

 மூத்த நாடகக்கலலஞரும் அஸ்ஸாலெச் கசர்ந்த சமூக ஆர்வலருொன ரத்னா ஓொ மகளகாத்தியில் 

காலொனார். ொநிலத்தின் நாடக இயக்கத்லத புதுப்பிப்பதில் அவர் ஒரு கருவியாகப் பங்குவகித்தார். 

குடியுரிலெ திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரானது உட்பட நாட்டின் பல சமூகம்சார்ந்த பிரச்சலனகளில் 

ஆர்ப்பாட்டங்களில் அவர் தீவிரொக பங்ககற்று உலரயாற்றியுள்ளார். நாடகக்கலலக்கு அவராற்றிய 

மபரும் பங்களிப்புக்காக, அஸ்ஸாம் ொநில அரசால் அவருக்கு ‘நடாசூர்யா விருது’ வழங்கப்பட்டது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. DRDO’இல், ஏர ோநோட்டிகல் சிஸ்டம்ஸின் தலைலை இயக்குந ோக உள்ள இந்தியோவின் ‘ஏவுகலை 

பெண்ைணி’ யோர்? 

அ. Dr.டெஸ்ஸி தாமஸ்  

ஆ. ாிது காிதால் 

இ. முத்ததயா வனிதா 

ஈ. அனுராதா T K 

 பெங்களூரில் நலடபெற்ற பெண்கள் அறிவியல் ைோநோட்டின் முதன்லை விருந்தின ோக, புகழ்பெற்ற 

இந்திய அறிவியைோளரும், ஏர ோநோட்டிகல் சிஸ்டம்ஸின் தலைலை இயக்குநருைோன Dr.படஸ்ஸி தோைஸ் 

கைந்துபகோண்டோர். இது, தற்ரெோது நலடபெற்று வரும் 107ஆவது இந்திய அறிவியல் ைோநோட்டின் ஒரு 

ெகுதியோகும். இந்தியோவின் அக்னி-IV ஏவுகலை திட்டத்தின் இயக்குந ோக அவர் ெணியோற்றியதன் 

மூைம், இந்தியோவில், ஓர் ஏவுகலைத் திட்டத்திற்கு தலைலைதோங்கிய முதல் பெண் அறிவியைோள ோக 

Dr.படஸ்ஸி தோைஸ் ஆனோர். 

2.நங்கனோ சோகிப் குருத்வோ ோ அலைந்துள்ள நோடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. நநபாளம் 

ஈ. பூொன் 

 ெோகிஸ்தோனில் ைோகூர் அருரக நங்கனோ சோகிப் நக த்தில் அலைந்துள்ள நங்கனோ சோகிப் குருத்வோ ோ, 

மிகவும் புகழ்மிக்க ஒரு குருத்வோ ோ ஆகும். முதல் சீக்கிய குரு பிறந்து சீக்கிய ைதத்லதப் ரெோதித்ததோக 

நம்ெப்ெடுகிற இவ்விடத்தில் இந்தக் குருத்வோ ோ கட்டப்ெட்டுள்ளது. இது, ஜனம் அஸ்தோன் குருத்வோ ோ 

என்றும் அலைக்கப்ெடுகிறது. அண்லையில் இந்தக் குருத்வோ ோவில் நடந்த கடுலையோன தோக்குதல் 

சம்ெவத்தின் கோ ைைோக இது அண்லைச்பசய்திகளில் இடம்பெறுகிறது. 

3.சமீெத்தில், அலனத்து வலகயோன கிரிக்பகட்டிலிருந்தும் ஓய்வுபெறுவதோக அறிவித்த பி ெை இந்திய 

கிரிக்பகட் வீ ர் யோர்? 

அ. இா்பான் பதான்  

ஆ. யூசுப் பதான் 

இ. புவநனஷ் குமாா் 

ஈ. R அஸ்வின் 

 அலனத்து வலகயோன சர்வரதச கிரிக்பகட் ஆட்டங்களிலிருந்து ஓய்வுபெறுவதோக இந்திய கிரிக்பகட் 

வீ ர் இர்ெோன் ெதோன் அறிவித்துள்ளோர். ெத்பதோன்ெது வயதில் இந்திய கிரிக்பகட் அணியில் இடம்பெற்று, 

ஆஸ்திர லியோவுக்கு எதி ோக 2003ஆம் ஆண்டில் நலடபெற்ற படஸ்ட் ரெோட்டியில் இர்ெோன் ெதோன் 
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அறிமுகைோனோர். 16 ஆண்டுகோை பதோழிற்முலற கிரிக்பகட் வோழ்வில், படஸ்ட் ரெோட்டியின் முதல் ஓவரில் 

ஹோட்ரிக் விக்பகட் எடுத்தது உட்ெட ெை சோதலனகலள அவர் ெலடத்தோர். 2007ஆம் ஆண்டு T20 

உைகக்ரகோப்லெலய பவன்ற இந்திய அணியின் ஒருெகுதியோகவும் இர்ெோன் ெதோன் இருந்தோர். 

4.கீழ்க்கண்டவற்றுள், அண்லையில், ஆஸ்திர லியோவில் ெை உயிர்கள் ெலியோகவும் ரெ ழிவுக்கும் 

கோ ைைோக இருந்தது எது? 

அ. டபருடவள்ளம் 

ஆ. சூறாவளி 

இ. காெ்டுத்தீ  

ஈ. ஆழிப்நபரதல 

 அண்லையில் கடுலையோன கோட்டுத்தீ ெோதிப்லெ ஆஸ்திர லியோ கண்டது. இதன் கோ ைைோக 

கிட்டத்தட்ட 25 ரெர் இறந்துள்ளனர். ரைலும், ெல்ரவறு ைக்கள் தங்களின் வீடுகலள இைந்துள்ளனர். 

நியூ பசளத் ரவல்ஸ், விக்ரடோரியோ கடற்கல லயபயோட்டிய ெகுதிகளில் கோட்டுத்தீ பதோடர்ந்து ெ வி 

வருகிறது. கோட்டுத்தீயின் தீவி த்தோல் ெை மில்லியன் விைங்குகளும் இறந்துள்ளதோக கூறப்ெடுகிறது. 

புவி பவப்ெைலடதரை இக்கோட்டுத்தீக்கு கோ ைம் என அறிவியைோளர்கள் கருத்துத் பதரிவித்துள்ளனர். 

5.நன்னீர் ஆலைகளுக்கோன நோட்டின் முதல் ைறுவோழ்வு லையம் அலையவுள்ள ைோநிைம் எது? 

அ. மத்தியபிரநதசம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. சத்தீஸ்கா் 

ஈ. ஒடிசா 

 பீகோர் ைோநிைம் ெோகல்பூர் வனப்ெகுதியில், நன்னீர் ஆலைகளுக்கோன இந்தியோவின் முதல் ைறுவோழ்வு 

லையம் அலையவுள்ளது. வில வில் திறக்கப்ெடவுள்ள இந்த லையத்தில் ஒர  ரந த்தில் 500 நன்னீர் 

ஆலைகள் வல  ெ ோைரிக்க இயலும். கங்லகயோற்றின் அருரக அலைந்துள்ள இவ்வனப்ெகுதி, நன்னீர் 

ஆலைகளுக்கு சரியோன இனப்பெருக்கம் பசய்யும் இடைோக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 கடத்தல்கோ ர்களோல் கடத்தப்ெட்டு, துன்புறுத்தப்ெடும் நன்னீர் ஆலைகள், இந்த ைறுவோழ்வு லையத்தின் 

குழுவின ோல் மீட்கப்ெட்டு அலவகளுக்கு சரியோன சிகிச்லச அளிக்கப்ெடும். 

6.சூரிய பூங்கோக்கலள நிறுவுவதற்கோக இந்தியோவிடமிருந்து $75 மில்லியன் டோைர் கடன் பெற்றுள்ள 

நோடு எது? 

அ. அா்டென்டீனா 

ஆ. சிலி 

இ. கியூபா  

ஈ. பிநரசில் 
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 சூரிய பூங்கோக்கலள நிறுவுவதற்கு நிதியளிப்ெதற்கோக இந்தியோ தனது எக்ஸிம் வங்கி மூைம் கியூெோ 

நோட்டுக்கு $75 மில்லியன் டோைர் கடலன வைங்கியுள்ளது. இந்திய ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கி (EXIM) 

ைற்றும் கியூெ அ சோங்கத்தின் ெரிந்துல க்கப்ெட்ட நிறுவனைோன ெோங்ரகோ எக்ஸ்டீரியர் டி கியூெோ 

இலடரய கடந்த ஆண்டு ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தம் லகபயழுத்தோனது. 

 இந்த ஒப்ெந்தத்தின் அடிப்ெலடயில், கிட்டத்தட்ட `500 ரகோடி நிதிலய எக்ஸிம் வங்கி வைங்குகிறது. 

இந்தக் கடனுதவிமூைம், அடுத்த ஐந்தோண்டுகளில் 75 பைகோவோட் (MW) திறன்மிக்க சூரிய பூங்கோக்கள் 

கியூெோவில் நிறுவப்ெடும். 

7. FASTag’கலள விற்ெலன பசய்வதற்கோக அண்லையில் எந்த வங்கியுடன் பெோது ரசலவ லையம் 

(Common Service Centre) கூட்டிலைந்துள்ளது? 

அ. ஏா்டெல் நபடமன்ெ்ஸ் வங்கி ஆ. Paytm நபடமன்ெ்ஸ் வங்கி  

இ. பாரத ஸ்நெெ் வங்கி  ஈ. ஈக்விொஸ் வங்கி 

 FASTag எனப்ெடும் டிஜிட்டல் சுங்கச்சோவடி கட்டைச் சீட்லட விற்ெலன பசய்வதற்கோக பெோது ரசலவ 

லையைோனது அண்லையில் Paytm ரெபைன்ட்ஸ் வங்கியுடனோன (PPBL) புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

லகபயழுத்திட்டுள்ளது. PPBL FASTag’கலள விற்ெதற்கோக, பெோது ரசலவ லையம் அதன் தளத்லத 

அவ்வங்கியுடன் ஒருங்கிலைக்கும். கடந்த ஆண்டு (2019) டிசம்ெர் முதல் அலனத்து வோகனங்களிலும் 

டிஜிட்டல் சுங்கச்சோவடி கட்டைச் சீட்டுகள் ஒட்டப்ெடுவது கட்டோயைோக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 பெோது ரசலவ லையங்கள் அதன் கி ோைப்புற அளவிைோன நிறுவனங்கள் மூைம் FASTag’கலள விற்று 

வருகின்றன. இதற்கு முன்னர், FASTag’கலள விற்ெலன பசய்வதற்கோக ெோ த ஸ்ரடட் வங்கி (SBI), 

ஈக்விடோஸ் வங்கி ைற்றும் HDFC வங்கி ஆகியவற்றுடன் பெோது ரசலவ லையம் கூட்டிலைந்தது. 

8.ஏலைகளுக்கு இைவச ைருத்துவ சிகிச்லசலய வைங்கும் திட்டைோன, ‘ஆர ோக்கியஸ்ரீ திட்டம்’ எந்த 

ைோநிைத்தின் முதன்லைத் திட்டைோகும்? 

அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திரபிரநதசம்  

இ. நகரளா 

ஈ. டதலுங்கானா 

 ‘ஆர ோக்கியஸ்ரீ திட்டம்’ என்ெது ஆந்தி பி ரதச ைோநிைத்தின் முதன்லைத்திட்டைோகும். ஏலைகளுக்கு 

இைவச ைருத்துவ சிகிச்லசலய வைங்குவரத இத்திட்டத்தின் ரநோக்கைோகும். Dr. YSR ஆர ோக்கியஸ்ரீ 

திட்டம் என்று பெயரிடப்ெட்ட இத்திட்டத்தின்கீழ், ஆண்டுக்கு `5 இைட்சம் வல  வருைோன வ ம்புலடய 

குடும்ெத்தினர் ெயன்பெறுவர். 

 இத்திட்டத்தின்கீழ், பெோதுைக்களுக்கு QR குறியீடுகளுடன் கூடிய அட்லடகள் வைங்கப்ெடும். அதலன, 

ரூெோய் ஆயி த்துக்கு ரைல் சிகிச்லச பசைவு வரும்ரெோது பெோதுைக்கள் ெயன்ெடுத்திக்பகோள்ளைோம். இத் 

திட்டத்தின் கீழ், ெை மீச்சிறப்பு ைருத்துவைலனகள் ரசர்க்கப்ெடவுள்ளன. ரைலும், ெல்ரவறு ைருந்துகள் 

ைோநிை அ சோல் நடத்தப்பெறும் ைருத்துவைலனகளில் கிலடக்கப்பெறும். 
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9.ரகோல்டன் குரளோப் விருதுகள் 2020இல் ‘சிறந்த தில ப்ெடம் – நோடகம்’ விருலத பவன்ற ெடம் எது? 

அ. ஒன்ஸ் அபான் எ தெம் ஹாலிவுெ் 

ஆ. 1917  

இ. பாராதசெ் 

ஈ. மிஸ்ஸிங் லிங்க் 

 ‘1917’ என்ற தலைப்பில் பவளியோன தில ப்ெடம், அண்லையில் அறிவிக்கப்ெட்ட ரகோல்டன் குரளோப் 

விருதுகள் 2020இல் ‘சிறந்த தில ப்ெடம்-நோடகம்’ விருலதப்பெற்றது. 2019 டிசம்ெரில் பவளியிடப்ெட்ட 

இந்தத்தில ப்ெடத்லத சோம் பைன்டிஸ் இலைந்து எழுதி இயக்கியுள்ளோர். அவருக்கு ‘சிறந்த இயக்குநர்’ 

விருது வைங்கப்ெட்டுள்ளது. 1917ஆம் ஆண்டில் நடந்த முதைோம் உைகப்ரெோல யும், இ ண்டு பிரிட்டிஷ் 

வீ ர்கலளயும் அடிப்ெலடயோகக்பகோண்டது இந்தப்ெடம். ஜோர்ஜ் பைக்ரக ைற்றும் டீன்-சோர்ைஸ் சோப்ரைன் 

ஆகிரயோர் இப்ெடத்தின் முக்கிய ரவடங்களில் நடித்துள்ளனர். 

10.ரகோல்டன் குரளோப் விருதுகள் 2020இல் ‘சிறந்த நடிகர்’ விருலத பவன்ற பி ெை நடிகர் யோர்? 

அ. ொா்ெ் டமக்நக 

ஆ. டீன் – சாா்லஸ் சாப்நமன் 

இ. ஹாக்கின் பீனிக்ஸ்  

ஈ. பிராெ் பிெ் 

 ரகோல்டன் குரளோப் விருதுகள் 2020இல் ‘சிறந்த நடிகர்’ விருலத அபைரிக்க நடிகர் ஹோக்கின் பீனிக்ஸ் 

பவன்றுள்ளோர். ‘ரஜோக்கர்’ தில ப்ெடத்தில் சிறந்த நடிப்லெ பவளிப்ெடுத்தியலைக்கோக அவருக்கு இந்த 

விருது வைங்கப்ெட்டுள்ளது. நோன்கு பிரிவுகளின்கீழ் ெரிந்துல க்கப்ெட்ட ‘ரஜோக்கர்’ தில ப்ெடம், ‘சிறந்த 

நடிகர் (நோடகம்)’ ைற்றும் ‘சிறந்த அசல் இலச’ ஆகிய இரு பிரிவுகளின்கீழ் விருதுகலள பவன்றது. ரடோட் 

பிலிப்ஸ் இயக்கிய ெ ெ ப்பு நிலறந்த ஓர் உளவியல் தில ப்ெடந்தோன் ‘ரஜோக்கர்’. கடந்த அக்ரடோெரில் 

பவளியிடப்ெட்ட இந்தத் தில ப்ெடம் உைகளவில் வசூல் சோதலன புரிந்தது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 அறிவியல் பதோழில்நுட்ெத்தில் சிறந்த ெங்களிப்ெோளர்களுக்கு ரதசிய வடிவலைப்பு ைற்றும் ஆ ோய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் ரதசிய வடிவலைப்பு விருதுகள் வைங்கப்ெட்டன. இதில் விருதுபெற்ற தமிழ்நோட்லடச் 

ரசர்ந்தவர்கள் :- பெண் அறிவியைோளர்களுக்கோன ‘சுைன் சர்ைோ’ விருது, DRDOஇன் வளங்கள் - 

ரைைோண்லை பெோது இயக்குநர் அறிவியைோளர் சித் ோ இ ோஜரகோெோலுக்கு வைங்கப்ெட்டது. பெோது 

இயக்குநர் ெதவிவகிக்கும் முதல் தமிழ்ப்பெண் இவப ன்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

o சுற்றுச்சூைல் பெோறியியலுக்கோன வடிவலைப்பு விருது சி.அனந்த ோைகிருஷ்ைனுக்கு 

வைங்கப்ெட்டது. இவர் தஞ்சோவூரிலுள்ள இந்திய உைவு ெதப்ெடுத்தல் பதோழில்நுட்ெ 

நிறுவனத்தின் இயக்குந ோக உள்ளோர். 
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