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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின், ‘SCOஇன் 8 அதிசயங்கள்' பட்டியலில் இடம்பபற்றுள்ள இந்திய 
நிழைவுச்சின்ைம் எது? 

அ. தாஜ் மஹால் 

ஆ. ஒற்றுமமயின் சிமல  

இ. தஞ்சாவூா் பிரகதீஸ்வரா் திருக்ககாவில் 

ஈ. அஜந்தா குமககள் 

 குஜராத்தின் அண்ழையில் கட்டப்பட்ட, ‘ஒற்றுழை சிழை’ என்னும் நிழைவுச்சின்ைம், அண்ழையில், 
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பால் (SCO) பெளியிடப்பட்ட, ‘SCOஇன் எட்டு அதிசயங்கள்’ பட்டியலில் 
சசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது உைகின் மிகவுயரைாை சிழையாகும். இந்திய விடுதழைப் சபாராட்ட வீரர் 
சர்தார் ெல்ைபாய் பசடலுக்கு அஞ்சலி பசலுத்தும் ெழகயில் இது கட்டப்பட்டது. 

 குஜராத்தின் பகொடியா காைனியில் 182 மீ., உயரத்துக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ள இச்சிழைழய, கடந்த 
2018 அக்சடாபரில் இந்தியப்பிரதைர் திறந்துழெத்தார். சர்தார் சசராெர் அழைக்கு சேபரதிசர ேர்ைதா 
ஆற்றில் இந்தச் சிழை கட்டப்பட்டது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீைா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், இரஷ்யா, 

தஜிகிஸ்தான் ைற்றும் உஸ்பபகிஸ்தான் ஆகிய எட்டு உறுப்புோடுகழள SCO பகாண்டுள்ளது. 

2.அண்ழையில், ைத்திய சசைக்காெல்பழடயின் புதிய தழைழை இயக்குேராக நியமிக்கப்பட்டெர் யார்? 

அ. இராஜீவ் இராய் பட்நாகா் 

ஆ. AP மககஸ்வாி  

இ. விஜய் குமாா் 

ஈ. அரவிந்த்குமாா் 

 ைத்திய அழைச்சரழெ நியைைக்குழுொல் ைத்திய சசைக்காெல்பழடயின் (CRPF) புதிய தழைழை 
இயக்குேராக AP ைசகஸ்ெரி IPS நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். CRPFஇன் முந்ழதய தழைழை இயக்குேராை 
இராஜீவ் இராய் பட்ோகர் கடந்த ைாதம் ஓய்வுபபற்றார். ITBPஇன் தழைழை இயக்குேராக இருந்த SS 

சதஸ்ொலுக்கு CRPFஇல் கூடுதல் பபாறுப்பு ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தற்சபாது, ைத்திய உள்துழற அழைச்சகத்தின் சிறப்புச் பசயைாளராக (உள்ோட்டு பாதுகாப்பு) உள்ள AP 

ைசகஸ்ெரி IPS (உத்தரபிரசதசம்: 1984), 2021ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி ைாதம் 28 ெழர புதிய தழைழை 
இயக்குேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

3.இந்திய சந்ழதயில் தைது இருப்ழப விரிவுபடுத்துெதற்காக ‘EbixCash’உடன் அண்ழையில் இழைந்த 
பிரபைைாை பன்ைாட்டுப் பைப் பரிைாற்ற நிறுெைம் எது? 

அ. கபபால்    ஆ. மனிகிராம்  

இ. வவஸ்டா்ன் யூனியன்  ஈ. டிரான்ஸ்பா் மவஸ் 
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 பன்ைாட்டுப் பைப் பரிைாற்ற நிறுெைைாை ைனிகிராம் (MoneyGram) ைற்றும் பைன்பபாருள் ைற்றும் 
மின்ைணு ெணிகச் சசழெகளின் முன்ைணி பன்ைாட்டு ெைங்குேராை EbixCash ஆகியழெ 
இந்தியாவில் தங்கள் ெணிகத்ழத விரிவுபடுத்துெதற்காக, அண்ழையில் ஒப்பந்தபைான்றில் ழகபயழு 

–த்திட்டை. இதன்மூைம், EbixCash, இந்தியாவில், ைனிகிராமின் பிரத்சயக பங்காளியாக இருக்கும்.  

 Ebix குழுைத்தின் பல்-விநிசயாக நிழையங்கள் மூைம் கிராைப்புறங்களில் கூடுதல் நுகர்சொழர 
ைனிகிராைால் பசன்றழடய முடியும். சைலும், EbixCashஇன் ொடிக்ழகயாளர்கள், ைனிகிராம் தளத்ழத 
பல்செறு ோடுகளில் பைப்பரிைாற்ற சசழெகளுக்கும் பயன்படுத்த இயலும். 

4.பசயலிைந்த விைாைத்ழத மீட்கும் கருவிழயப்பபறவுள்ள முதல் இந்திய ொனூர்தி நிழையம் எது? 

அ. சத்ரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம், மும்மப 

ஆ. இந்திராகாந்தி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம், புது தில்லி 

இ. வகம்பகவுடா பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம், வபங்களூரு  

ஈ. பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம், வகாச்சின் 

 பசயலிைந்த ொனூர்திகழள மீட்படடுக்கும் திறழைக்பகாண்ட இந்தியாவின் முதல் ொனூர்தி 
நிழையைாக பபங்களூருவின் பகம்பகவுடா பன்ைாட்டு ொனூர்தி நிழையம் ைாறியுள்ளது. சமீபத்தில், 
பபங்களூரு பன்ைாட்டு விைாை நிழையத்திற்காை பசயலிைந்த ொனூர்திகழள மீட்கும் கருவிகழள 
(Disabled Aircraft Recovery Equipment  - DARE) தயாரித்து, பணியில் ஈடுபடுத்துெதற்காக பபங்களூர் 
பன்ைாட்டு விைாை நிழைய நிறுெைம் (BIAL), முன்ைணி விைாை உபகரைங்கள் தயாரிப்பாளராை 
KUNZ GmbH உடன் கூட்டிழைந்தது. இதன்மூைம், KUNZ GmbH BIAL உடன் இழைந்து பசயலிைந்த 
ொனூர்தி மீட்புப் பயிற்சிக்காை ழையத்ழத BIAL நிறுவும். 

5. 5 இந்திய ைாநிைங்கழளச்சசர்ந்த 15 பதாழில்நுட்ப துளிர் நிறுெைங்களுக்கு ெழிகாட்டுதழை ெைங்க 
உள்ளதாக அண்ழையில் அறிவித்த நிறுெைம் எது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. மமக்கராசாப்ட்  

இ. அகமசான் 

ஈ. பிளிப்காா்ட் 

 குஜராத், ைகாராஷ்டிரா, இராஜஸ்தான், சகரளா ைற்றும் பதலுங்காைா ஆகிய ஐந்து ைாநிைங்களிலிருந்து 
54 பதாழில்நுட்ப துளிர் நிறுெைங்கழளத் சதர்வுபசய்துள்ளதாக ழைக்சராசாப்ட் நிறுெைம் சமீபத்தில் 
அறிவித்தது. இந்தத் துளிர் நிறுெைங்கள், ‘Emerge-X’ சபாட்டியின் மூைம் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளை.  

 சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 54 நிறுெைங்களில், ஒவ்பொரு ைாநிைத்திலிருந்தும் முதல் மூன்று இடத்தில் 
உள்ள 15 துளிர்நிறுெைங்களுக்கு ழைக்சராசாப்ட் ெழிகாட்டுதல்கழள ெைங்கும். சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
துளிர் நிறுெைங்கள் அழைத்தும், ‘Highway to a Hundred Unicorns’ எைப்படும் ைாநிைங்களில் துளிர் 
நிறுெை சூைைழைப்ழப ெலுப்படுத்தும் ழைக்சராசாப்ட் முயற்சியின் ஒருபகுதியாகும். 
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6.இந்தியா முழுெதும் ‘ஆயுதப்பழட பழடவீரர்கள் ோள்’ பகாண்டாடப்பட்ட சததி எது? 

அ. ஜனவாி 10 

ஆ. ஜனவாி 12 

இ. ஜனவாி 14  

ஈ. ஜனவாி 13 

 முதல் இந்திய இராணுெத் தளபதி KM கரியப்பாவின் ஓய்வுசததிழய நிழைவுகூரும் ெழகயில், 

2017இல் நிறுெப்பட்டதிலிருந்து ஒவ்சொர் ஆண்டும் ஜைெரி 14 அன்று ‘ஆயுதப்பழட பழடவீரர்கள் 
ோள்’ பகாண்டாடப்பட்டு ெருகிறது. 1949 முதல் 1953 ெழர இந்திய இராணுெத்தின் தளபதியாக KM 

கரியப்பா பணியாற்றிைார். 

 இந்திய இராணுெத்தின் தற்சபாழதய தழைழைத் தளபதியாை MM ேரெசை, இராணுெ ோழள 
அனுசரிக்க ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் கைந்துபகாண்டு, 1965 ைற்றும் 1971ஆம் ஆண்டு 
பாகிஸ்தானுக்கு எதிராை சபார்களில் சபாராடிய அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு ஓய்வூதியம் ெைங்கப்படும் 
எை அறிவித்தார். 

7.ைசைசிய ைாஸ்டர்ஸ் 2020 பட்டத்ழத பென்ற பாட்மிண்டன் வீரர் யார்? 

அ. விக்டா் ஆக்வசல்சன் 

ஆ. வகன்கடா கமாகமாட்டா  

இ. சாய் பிரனீத் 

ஈ. கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

 ைசைசியா ைாஸ்டர்ஸ் 2020 சபாட்டியின் இறுதியாட்டத்தில் ஜப்பாழைச் சசர்ந்த உைகின் No:1 
பாட்மிண்டன் வீரராை பகன்சடா சைாசைாட்டா முன்ைாள் உைக சாம்பியைாை விக்டர் ஆக்பசல்சழை 
வீழ்த்தி பட்டத்ழத பென்றார். பகன்சடா சைாசைாட்டா, 2019ஆம் ஆண்டில் 11 முக்கியப் பட்டங்கழள 
பென்றுள்ளார். இது ஒரு பாட்மிண்டன் வீரரால் ஓராண்டில் பபறப்பட்ட மிக அதிகைாை பட்டங்களாகும்.  

 2019 BWF உைக சுற்றுப்பயை இறுதிப்சபாட்டிகளில் பென்ற அெர், BWF “ஆண்டின் சிறந்த வீரர்” 
என்பதற்காை விருழதயும் பபற்றார். ெரவிருக்கும் சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கில், பகன்சடா, ஜப்பாழை 
பிரதிநிதித்துெப்படுத்துொர் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீைப் பூப்பந்து வீராங்கழை பசன் யூ ஃபீ, 
பபண்கள் ஒற்ழறயர் பட்டத்ழத பென்றார். 

8.அண்ழையில், இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் ோன்காெது துழை ஆளுேராக நியமிக்கப்பட்டெர் யார்? 

அ. U K சின்ஹா 

ஆ. அஜய் தியாகி 

இ. மமக்ககல் பத்ரா  

ஈ. கிருஷ்ணமூா்த்தி சுப்பிரமணியம் 
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 இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் நிர்ொக இயக்குேராை ழைக்சகல் சதெபிரதா பத்ராழெ அதன் ோன்காெது 
துழை ஆளுேராக அரசு நியமித்துள்ளது. ரிசர்வ் ெங்கியில் தற்சபாது மூன்று துழை ஆளுேர்கள் (NS 

விஸ்ெோதன், BP கனுங்சகா ைற்றும் MK பஜயின்) உள்ளைர். 

 முன்ைாள் துழை ஆளுேர் ழெரல் ஆச்சார்யா, தனிப்பட்ட காரைங்கழளக்கூறி, கடந்த 2019 ஜூழை 
ைாதம் தைது பதவிழய ராஜிைாைா பசய்தார். ஆச்சார்யா பதவி விைகிய ஆறு ைாதங்களுக்குப்பிறகு 
அந்தப்பதவிக்கு ழைக்சகல் பத்ரா நியமிக்கப்படுகிறார். ழைக்சகல் பத்ரா, ரிசர்வ் ெங்கியின் துழை 
ஆளுேராக நியமிக்கப்படுெதிலிருந்து அடுத்துெரும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பணியாற்றுொர். 

9.இந்தியக் குடியரசின் துழைத்தழைெர், பேல்லூரில், எந்த இந்திய பைாழியின் ஆய்வுகளுக்காக ஒரு 
சிறப்பு ழையத்ழத திறந்துழெக்கவுள்ளார்? 

அ. தமிழ் 

ஆ. வதலுங்கு  

இ. கன்னடம் 

ஈ. மமலயாளம் 

 இந்தியக் குடியரசின் துழைத்தழைெராை M பெங்ழகயா, பேல்லூரில், பசம்பைாழித் பதலுங்கில் 
ஆய்வுகள் புரிெதற்காை சிறப்பு ழையத்ழதத் திறந்துழெக்கவுள்ளார். ழைசூருவில் அழைந்துள்ள, 

ைத்திய இந்திய பைாழிகள் நிறுெைத்தில் அழைந்துள்ள பசம்பைாழித்பதலுங்குக்காை ஆய்வுகழள 
சைற்பகாள்ளும் சிறப்பு ழையத்ழத, ஏசதனும் ஒரு பதலுங்கு ைாநிைத்திற்கு ைாற்றுைாறு பெங்ழகயா 
ைத்திய அரசுக்கு பரிந்துழரத்திருந்தார். அது இப்சபாது ஆந்திரத்தின் பேல்லூருக்கு ைாற்றப்பட்டுள்ளது.  

 பதலுங்கு பைாழி எழுத்துக்களின் பரிைாைம், எண்ணிைையைாக்கல் ைற்றும் பசம்பைாழித்பதலுங்கு 
இைக்கியங்கழள பெளியிடுதல் குறித்து இந்த ழையம் ஆராய்ச்சி சைற்பகாள்கிறது. 

10.ISROஇன் தகெல் பதாடர்பு பசயற்ழகக்சகாளாை GSAT-30, எந்த ஏவுகழையின்மூைம் விண்ணில் 
ஏவுெதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

அ. PSLV C – 44 

ஆ. PSLV C – 46 

இ. PSLV C – 47 

ஈ. Ariane 5  

 ISROஇன் தகெல் பதாடர்பு சசழெக்காை GSAT-30 பசயற்ழகக்சகாள், Ariane-5 ஏவுகழைமூைம் 
பிபரஞ்சு கயாைாவிலிருந்து ஜைெரி.17 அன்று விண்ணில் ஏெப்படுகிறது. 2005இல் பசலுத்தப்பட்ட 
INSAT-4A பசயற்ழகக்சகாளின் ஆயுட்காைம் முடிந்துவிட்ட நிழையில், அதற்கு ைாற்றாக தற்சபாது, 
3,357 கி.கி எழடபகாண்ட அதிேவீை GSAT-30 பசயற்ழகக்சகாழள ISRO ெடிெழைத்துள்ளது. 

 பதிழைந்து ஆண்டுகள் ஆயுட்காைம் உழடய GSAT-30 பசயற்ழகக்சகாள் VSAT பேட்பொர்க், DTH 

பதாழைக்காட்சி சசழெ ைற்றும் அழைசபசி சசழெக்கு உதவும். 2020ஆம் ஆண்டில், ISRO ஏவும் 
முதல் பசயற்ழகக்சகாள் GSAT-30 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஒவ்வ ோர் ஆண்டும், இந்தியோ முழு தும், ‘இரோணு  நோள்’ க ோண்டோடப்படுகிற வேதி எது? 

அ. ஜனவரி 13 

ஆ. ஜனவரி 14 

இ. ஜனவரி 15  

ஈ. ஜனவரி 16 

 ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் ஜன.15ஆம் வேதியன்று, ‘இரோணு  நோள்’ நோடு முழு தும் க ோண்டோடப்படுகிறது. 
72ஆ து ‘இரோணு  நோள்’ அண்மையில் 2020 ஜன ரி 15 அன்று அனுசரிக் ப்பட்டது. 1949 ஜன.15 

அன்று, கஜனரல் KM  ரியப்போ, விடுேமைக்குப்பிறகு இந்திய இரோணு த்தின் முேல் ேமைமைத் 
ேளபதியோ  கபோறுப்வபற்றோர். அந்நோள் ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் இரோணு  நோளோ  நிமனவுகூரப்படுகிறது.  

 ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் புது தில்லியில் உள்ள அணி குப்பு மைேோனத்தில் இந்திய ரோணு ம், இரோணு  
அணி குப்மப நடத்துகிறது. இந்ே இரோணு  நோள் அணி குப்பில் அமனத்து ஆண் ள் பமடமய 
 ழிநடத்திய முேல் கபண் என்ற கபருமைமய வ ப்டன் ேோனியோ கெர்கில் கபற்றோர். 

2.இரயில் நிமையங் ளுக்வ ச் கசன்று  ரு ோமயச் வச ரிப்பேற் ோ , இந்திய இரயில்வ யின் கேற்கு 
- ைத்திய இரயில்வ  ைண்டைத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் ம கயழுத்திட்டுள்ள  ங்கி எது? 

அ. பஞ்சரப் தேசிய வங்கி 

ஆ. பத ரடர வங்கி 

இ. பர ே ஸ்தடட் வங்கி  

ஈ. இந்ேியன் வங்கி 

 கேற்கு - ைத்திய ரயில்வ  ைண்டைத்தின் அமனத்து 585 இரயில் நிமையங் ளுக்கும் வநரடியோ ச் 
கசன்று  ரு ோமயச்வச ரிப்பேற் ோன ஒப்பந்ேத்தில் போரே ஸ்வடட்  ங்கியும் கேன்-ைத்திய இரயில்வ  
ைண்டைமும் ம கயழுத்திட்டுள்ளன. ேற்வபோது, சிறு இரயில் நிமையங் ளில் ஈட்டப்படும்  ரு ோய் 
அமனத்தும் இரயில்வ   ோ ைர் ளின் போது ோப்வபோடு பணப்கபட்ட த்தில் ம த்து அனுப்பப்படுகிறது.  

 இந்ேச் கசயல்முமற மி வும்  டினைோனேோகும். இந்ே ஒப்பந்ேம், எவ்விே ேோைேமும் இல்ைோைல் அரசோங்  
 ங்கிக் ணக்கில் பணம் கசலுத்ேப்படு மே உறுதி கசய்யும். 

3.உயர் ல்வி ைற்றும் ஆரோய்ச்சியில் அேன்  ளர்ச்சிக்கு உேவு ேற் ோ , இந்தியோ, அண்மையில் எந்ே 
நோட்டிற்கு கிட்டத்ேட்ட 1 இைட்சம்  ல்வி உமரநூல் மள  ழங்கியுள்ளது? 

அ. மடகரஸ்கர்  

ஆ. மலரவி 

இ. மமரசரம்பிக் 

ஈ. ஜிம்பரப்தவ 
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 ைட ோஸ் ருக் ோன இந்திய தூேர் அபய் குைோர், அண்மையில், உயர் ல்வி ைற்றும் ஆரோய்ச்சியில் அந் 
நோட்டின்  ளர்ச்சிக்கு உேவு ேற் ோ , கிட்டத்ேட்ட, 1 இைட்சம்  ல்வி உமரநூல் மள கிழக் ோப்பிரிக்  
நோடோன ைட ோஸ் ருக்கு  ழங்கினோர். ைட ோஸ் ரின் உயர் ல்வி ைற்றும் அறிவியல் ஆரோய்ச்சி 
அமைச்சரோல் இந்நூல் ள் அேன் ேமைந ரைோன அந்ேனநோரிவ ோவில் நமடகபற்ற நி ழ்வில் கபற்றுக் 
க ோள்ளப்பட்டன. வேசிய  ல்வி ஆரோய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி  வுன்சிைோல் க ளியிடப்பட்ட இந்நூல் ள்  
ேயோரிக்  ஆன கைோத்ே கசைவு வேோரோயைோ  `76 இைட்சம் ஆகும். 

4.பன்னோட்டுக் கிரிக்க ட்  வுன்சில்  ழங்கிய, ‘ஆண்டின் சிறந்ே வீரருக் ோன’ சர்  ோர்பீல்ட் வசோபர்ஸ் 
வ ோப்மபமய க ன்ற கிரிக்க ட் வீரர் யோர்? 

அ. வி ரட் தகரலி 

ஆ. மபன் ஸ்தடரக்ஸ்  

இ. தகன் வில்லியம்சன் 

ஈ. த ரகிே் சர்மர 

 பன்னோட்டுக் கிரிக்க ட்  வுன்சிைோனது (ICC) அண்மையில், ICC 2019ஆம் ஆண்டுக் ோன விருது மள 
 ழங்கியது. ஆண்டின் சிறந்ே வீரருக் ோன ‘சர்  ோர்பீல்ட் வசோபர்ஸ் வ ோப்மப’ என்ற மி வுயரிய 
விருமே இங்கிைோந்து கிரிக்க ட் வீரர் கபன் ஸ்வடோக்ஸ் கபற்றோர். இந்திய கேோடக்  ஆட்டக் ோரரோன 
வரோகித் சர்ைோ, ‘ஆண்டின் சிறந்ே ஒருநோள் வீரர்’ விருதும், ஆஸ்திவரலிய வ  ப்பந்து வீச்சோளர் போட் 
 ம்மின்சுக்கு, ‘ஆண்டின் சிறந்ே கடஸ்ட் வீரர்’ விருதும்  ழங் ப்பட்டது. 

 விரோட் வ ோலிக்கு, ‘ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்க ட்’ விருது  ழங் ப்பட்டது. ைற்கறோரு இந்திய கிரிக்க ட் வீரர் 
தீபக் சோ ருக்கு, ‘ஆண்டின் சிறந்ே T20 பங் ளிப்பு’ விருது  ழங் ப்பட்டது. 

5.இந்தியோவில் உள்ள சிறு ைற்றும் நடுத்ேர  ணி ங் மள டிஜிட்டல் ையைோக்கு ேற் ோ  $1 பில்லியன் 
டோைமர முேலீடு கசய்யவுள்ளேோ  அண்மையில் அறிவித்ே நிறு னம் எது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. மமக்த ரசரப்ட் 

இ. அதமசரன்  

ஈ. பிளிப்கரர்ட் 

 அண்மையில், அவைசோனின் ேமை ரோன கஜப் கபவசோஸ், இந்தியோவில் உள்ள சிறு ைற்றும் நடுத்ேர 
 ணி ங் மள டிஜிட்டல் ையைோக்கு ேற் ோ  அவைசோன் நிறு னம் $1 பில்லியன் டோைர் முேலீடு 
கசய் ேோ  அறிவித்ேோர். 2025ஆம் ஆண்டளவில், அவைசோன் இந்தியோ, $10 பில்லியன் டோைர் ைதிப்புள்ள 
இந்தியத் ேயோரிப்பு மள ஏற்றுைதி கசய்யும் என கஜப் அறிவித்ேோர். 

 அண்மையில் அ ர் வைற்க ோண்ட அலு ல்பூர்   ரும யின்வபோது இந்ே அறிவிப்மப க ளியிட்டோர். 
அண்மையில், அகிை இந்திய  ர்த்ே ர் ளின் கூட்டமைப்பு (CAIT), அவைசோன் நிறு னம் நியோயைற்ற 
 ணி  நமடமுமற மளப் பின்பற்று ேோ  குற்றஞ்சோட்டியது குறிப்பிடத்ேக் து. 
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6.இந்தியோவில்  ல்விநிமை குறித்ே ஆண்டறிக்ம மய க ளியிட்ட அமைப்பு எது? 

அ. மனிேவள மற்றும் தமம்பரட்டு அமமச்சகம் 

ஆ. NITI ஆதயரக் 

இ. பி ேம் – ேன்னரர்வ மேரண்டு நிறுவனம் 

ஈ. UNICEF 

 ‘பிரேம்’ என அமழக் ப்படும் அரசுசோரோ அமைப்பு இந்தியோவில்  ல்விநிமை குறித்ே ஆண்டறிக்ம மய 
க ளியிட்டு  ருகிறது. 2019ஆம் ஆண்டுக் ோன அறிக்ம மய சமீபத்தில் அவ் மைப்பு க ளியிட்டது. 
அரசுநடத்தும் பள்ளி ள் ைற்றும் அங் ன் ோடி ளில் பயிலும் சை யதுமடய சிறோர் மளவிட ேனியோர் 
 ல்வி நிறு னங் ளில் பயிலும் 5  யதுமடய குழந்மே  ளின்  ற்றல் திறன் சிறப்போ  உள்ளேோ  
அவ் றிக்ம  கூறுகிறது. 

 4 முேல் 8  யதுக்குட்பட்ட சிறுமி ளின் வசர்க்ம  அள ோனது சிறு ர் மள ஒப்பிடும யில் அதி ைோ  
உள்ளேோ வும், அரசுநடத்தும் பள்ளி ளில் சிறு ர் மளவிட அதி ைோ  சிறுமி வள வசர்க் ப்படுேோ வும் 
அவ் றிக்ம யில் கேரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இது, கேளி ோன போலின இமடக ளிமயக்  ோட்டுகிறது. 

7.எந்ேப் பன்னோட்டுத் கேோமைத்கேோடர்பு நிறு னத்தின் பிரிவு, அண்மையில், ‘OneSearch’ என்ற புதிய 
ேனியுரிமைமய மையைோ க்க ோண்ட வேடுகபோறிமய அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது? 

அ. AT & T 

ஆ. மவரிதசரன்  

இ. தவரடதபரன் 

ஈ. சீனர மமரமபல் 

 பன்னோட்டுத் கேோமைத்கேோடர்பு நிறு னைோன க ரிவசோன் ே  ல்கேோடர்பு ளின் ஒரு பிரி ோன 
‘க ரிவசோன் மீடியோ’ சமீபத்தில் ேனியுரிமைமய மையைோ க்க ோண்ட ஒரு புதிய வேடுகபோறிமய, ‘One 

Search’ என்ற கபயரில் அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

 பயனர் ளின் வேடல்  ரைோறு இந்ேத் வேடுகபோறியில் வசமிக் ப்படோது என்றும் பயனர் ளின் ேோனோ  
- அழியக்கூடிய வேடல் ேரவு விளம்பரேோரர் ளுடன் பகிரப்படோது என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்ேப்புதிய 
வேடுகபோறி, பக் ச்சோர்பற்ற ைற்றும்  டி ட்டப்படோே முடிவு மளயும்ேரும் என எதிர்போர்க் ப்படுகிறது. 

8.அண்மையில்  ோைைோன பிரபை திமரப்படத்ேயோரிப்போளரும் இயக்குநருைோன ைன்வைோ ன் வைோ பத்ரோ, 
எந்ே ைோநிைத்மேச் வசர்ந்ே ரோ ோர்? 

அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. ஒடிசர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்ேி பி தேசம் 
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 ஒடிசோம ச்வசர்ந்ே மூத்ே திமரப்படத் ேயோரிப்போளரும், இயக்குநருைோன ைன்வைோ ன் வைோ பத்ரோ 
அண்மையில்  ோைைோனோர். கேோடர்ச்சியோ  எட்டு ஆண்டு ளோ  சிறந்ே ஒடியோ திமரப்படத்திற் ோன 
வேசிய திமரப்பட விருது மள அ ர் க ன்றுள்ளோர். 1976இல் க ளி ந்ே, ‘சீேோ ரோதி’ அ ரது முேல் 
முழுநீள ஒடியோகைோழித்திமரப்படைோகும். க ளிநோட்டில் நமடகபற்ற சர் வேச திமரப்பட விழோவில் 
திமரயிடப்பட்ட முேல் ஒடியோ படமும் இதுேோன். பல்வ று ஹிந்தி படங் மளயும் அ ர் இயக்கியுள்ளோர். 
இ ரது ைமறவுக்கு, ஒடிசோ முேைமைச்சர் நவீன் பட்நோயக் இரங் ல் கேரிவித்துள்ளோர். 

9. கநகிழிக் ழிவு வைைோண்மையில் புதுமையோன முமற மளப் பின்பற்றியேற் ோ  எந்ே ைோநிைத்தின் 
ைோ ட்ட நிர் ோ ம் ‘சு ச்சேோ ேர்பன்’ விருமே க ன்றுள்ளது? 

அ. தமற்கு வங்கம் 

ஆ. ஒடிசர  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஆந்ேி பி தேசம் 

 ஒடிசோ ைோநிைத்தின் பூரி ைோ ட்ட நிர் ோ ம், அண்மையில், கநகிழிக் ழிவு வைைோண்மையில் புதுமை 

-யோன  ழிமுமற மளப் பின்பற்றியேற் ோ  ‘சு ச்சேோ ேர்பன்’ விருமே க ன்றுள்ளது. இவ்விருமே, 
ஜல் சக்தி அமைச்ச த்தின்கீழ் உள்ள குடிநீர் ைற்றும் சு ோேோரத் துமற  ழங்கியது. புது தில்லியில், ‘ODF 

Sustainability’ ஏற்போடுகசய்திருந்ே ஒரு பயிைரங் த்தின்வபோது இவ்விருது ஹிந்தித் திமரயுை  நடி ர் 
அமீர் ோனோல்  ழங் ப்பட்டது. கநகிழிக் ழிவிலிருந்து பூரி முற்றிலும் விடுபட ஒடிசோ அரசு  டந்ே ஆண்டு 
ஒரு திட்டத்மே அறிமு ப்படுத்தியது குறிப்பிடத்ேக் து. 

10.சோமைப் போது ோப்பு நிறு னங் ளின் கூட்டத்தில், சமீபத்தில் கேோடங் ப்பட்ட, ‘ஒருங்கிமணந்ே சோமை 
விபத்து ேரவுத்ேள’த்மே உரு ோக்கிய நிறு னம் எது? 

அ. இந்ேிய மேரழில்நுட்ப நிறுவனம் – மமட் ரஸ்  

ஆ. இந்ேிய அறிவியல் நிறுவனம் 

இ. இந்ேிய மேரழில்நுட்ப நிறுவனம் – கரன்பூர் 

ஈ. இந்ேிய மேரழில்நுட்ப நிறுவனம் – க க்பூர் 

 சோமைப்போது ோப்பு நிறு னங் ளின் சந்திப்பின்வபோது ைத்திய அமைச்சர் ள் இரோஜ்நோத் சிங் ைற்றும் 
நிதின்  ட் ரி ஆகிவயோர் ‘ஒருங்கிமணந்ே சோமை விபத்து ேரவுத்ேளம் - Integrated Road Accident 

Database (IRAD)’ஐ கேோடங்கிம த்ேனர். 

 IRAD என்பது சோமை விபத்து ளுக் ோன  ோரணங் மள பகுப்போய்வு கசய் ேற்கும் அ ற்மறக் 
குமறப்பேற் ோன தீர்வு மள உரு ோக்கு ேற்குைோன ஒரு மைய விபத்து ேரவுத்ேள வைைோண்மை 
அமைப்பு ஆகும். இந்ேத் ேரவுத்ேளத்மே இந்திய கேோழில்நுட்ப நிறு னம் - கைட்ரோஸ் (IIT-M) `258 

வ ோடி கசைவில் உரு ோக்கியுள்ளது. உை   ங்கியோல் ஆேரிக் ப்படும் இது, வேசிய ே  ல் மையம் 
(NIC) மூைம் கசயல்படுத்ேப்படுகிறது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சுவிஸ் வங்கியான ஜூலியஸ் பேர் நடத்திய சமீேத்திய ஆய்வின்ேடி, ஆடம்ேரப்போருட்கள் கிடடக்கப் 
பேறும் உலகின் மிகவும் விடலயுயர்ந்த நகரமாக விளங்கும் நகரம் எது? 

அ. மும்பை 

ஆ. ஹாங்காங்  

இ. நியூயாா்க் 

ஈ. சிங்கை்பூா் 

 சுவிஸ் வங்கியான ஜூலியஸ் பேர் (Julius Baer), அண்டமயில், உலபகங்கிலும் உள்ள 28 நகரங்கடள 
ஆடம்ேரப் போருட்கள் மற்றும் பசடவகள் கிடடக்கப் பேறுவதன் அடிப்ேடடயில் அவற்டை விடல 
உயர்ந்ததாக மதிப்பிடுவதற்காக ஆய்பவான்டை நடத்தியது. இதன்ேடி, வங்கியால் பதர்ந்பதடுக்கப்ேட்ட 
ஆடம்ேரப்போருட்களுள் ேலடவ ஹாங்காங் நகரத்டதச் பசர்ந்ததாக இருந்தது. 

 எனபவ, ஆடம்ேரப்போருட்கள் கிடடக்கப்பேறும் உலகின் மிகவும் விடலயுயர்ந்த நகரமாக ஹாங்காங் 
விளங்குகிைது. இரண்டு, மூன்று மற்றும் ஐந்தாவது இடங்கடள முடைபய ஷாங்காய், படாக்கிபயா 
மற்றும் சிங்கப்பூர் டகப்ேற்றியதால், ஆசியா, மிகவும் விடலயுயர்ந்த கண்டமாக கருதப்ேடுகிைது. 

2.அண்டமயில் மத்திய சாடலப்போக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாடல அடமச்சரால் வழங்கப்ேட்ட ‘சிைந்த 
பதசிய பநடுஞ்சாடல விருதுகள்’ எந்த ஆண்டில் நிறுவப்ேட்டன? 

அ. 2016 

ஆ. 2017 

இ. 2018  

ஈ. 2019 

 மத்திய சாடலப் போக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாடல அடமச்சகத்தால் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 
‘சிைந்த பதசிய பநடுஞ்சாடல விருதுகள்’ நிறுவப்ேட்டன. பின்னர் அது ஆண்டுபதாறும் வழங்கப்ேடும் 
விருதாக மாற்ைப்ேட்டு, சமீேத்தில் அதன் இரண்டாம் ேதிப்புக்கான விருடத மத்திய அடமச்சர் நிதின் 
கட்கரி புது தில்லியில் வழங்கினார். 

 கட்டுமானம், பசயல்ோடு, ேராமரிப்பு, சுங்கவரி கட்டம் மற்றும் சாடலப் ோதுகாப்பு ஆகியவற்றில் சிைப்ோக 
பசயல்ேடும் நிறுவனங்கடள ஊக்குவிப்ேதற்காக இந்த விருதுகள் வழங்கப்ேடுகின்ைன. இவ்விருதில் 
7 பிரிவுகள் உள்ளன. இறுதிப்ேட்டியலிலிருந்து 12 பவற்றியாளர்கள் இதற்பகன பதர்வுபசய்யப்ேட்டனர். 

3.எந்த நகரத்தில், ‘டிஜிட்டல் பவளியில் இந்தியப் ோரம்ேரியம்’ என்ேது குறித்த நாட்டின் முதல் கண்காட்சி 
பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது? 

அ. வாரணாசி   ஆ. பூாி 

இ. ைுது தில்லி    ஈ. ஜெய்ை்பூா் 
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 ‘டிஜிட்டல் பவளியில் இந்தியப் ோரம்ேரியம்’ என்ேது ேற்றிய சிைப்புக்கண்காட்சிடயயும், புது தில்லியில் 
இரண்டு நாள் நடந்த முதலாவது சர்வபதச ோரம்ேரிய கருத்தரங்கத்டதயும் மத்திய கலாசார அடமச்சர் 
பிரகலாத் சிங் ேபடல் திைந்துடவத்தார். 

 இந்தக்கண்காட்சியானது தில்லி IIT உடன் இடைந்து ஏற்ோடு பசய்யப்ேட்டுள்ளது. போதுமக்களின் 
ோர்டவக்காக இது ஒருமாத காலத்திற்கு இது திைந்திருக்கும். அறிவியல் & பதாழில்நுட்ேத்துடையின் 
இந்திய டிஜிட்டல் ோரம்ேரிய திட்டத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ேட்ட இந்திய நிடனவுச்சின்னங்களின் 
டிஜிட்டல் வடிவங்கள் இதில் காட்சிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. 

4.காமன்பவல்த் நாடாளுமன்ைச் சங்கத்தின் (இந்தியப் பிராந்தியம்) ஏழாவது மாநாடு நடடபேறும் நகரம் 
எது? 

அ. ைுது தில்லி 

ஆ. மும்பை 

இ. லக்ன ா  

ஈ. அகமதாைாத் 

 காமன்பவல்த் நாடாளுமன்ைச் சங்கத்தின் (இந்தியப் பிராந்தியம்) ஏழாவது மாநாடு, அண்டமயில், 
உத்தரபிரபதச மாநிலத்தின் லக்பனாவில் பதாடங்கி டவக்கப்ேட்டது. லக்பனாவில் உள்ள சட்டமன்ை 
அடவக்கட்டடத்தில், மக்களடவ அடவத்தடலவர் ஓம் பிர்லா இம்மாநாட்டடத் பதாடங்கிடவத்தார்.  

 ேல்பவறு நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் & பிரதிநிதிகள் ேங்பகற்கும் இந்த மாநாட்டின் கருப்போருள் 
‘Role of Legislators - சட்டமன்ை உறுப்பினர்களின் ேங்கு’ என்ேதாகும். காமன்பவல்த்தின் நல்லாட்சி 
நடவடிக்டககடள பசயல்ேடுத்துவதற்காக நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களது ேணியாள 
-ர்களுக்கும் ஆதரவாக காமன்பவல்த் நாடாளுமன்ைச்சங்கம் உருவாக்கப்ேட்டது. 

5.இந்தியாவின் முதல் மனிதடர விண்பவளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்திற்கு, எத்தடன இந்திய விண்பவளி 
வீரர்கள் பதர்வுபசய்யப்ேட்டுள்ளனர்? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூ ்று 

இ. நா ்கு  

ஈ. ஐந்து 

 இந்தியாவின் முதல் மனிதடர விண்பவளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்திற்கு, இந்திய விமானப்ேடடடயச் 
பசர்ந்த 4 விண்பவளி வீரர்கள் பதர்வுபசய்யப்ேட்டுள்ளனர். இந்த நான்கு விண்பவளி வீரர்களும் இந்த 
மாதம் பதாடங்கி அடுத்துவரும் 11 மாதங்களுக்கு இரஷ்யாவில் ேயிற்சி பேறுவார்கள் எனச் சமீேத்தில் 
அறிவிக்கப்ேட்டது. இரஷ்யாவில் ேயிற்சிடய நிடைவுபசய்தபின், அவ்விண்பவளி வீரர்களுக்கு இந்திய 
விண்பவளி ஆராய்ச்சி அடமப்பு வடிவடமத்துள்ள குழு மற்றும் பசடவத் பதாகுதியின் பசயல்ோடு 
மற்றும் உருவகப்ேடுத்துதலில் ேயிற்சியளிக்கப்ேடும். 
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 மனிதர்கடள அனுப்பும் இந்த முதல் திட்டத்திற்கு முன்னர், 2020ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் மனிதர் 
போன்ை உருவங்பகாண்ட எந்திரத்டத ISRO விண்பவளிக்கு அனுப்ேவுள்ளது. 

6. ICCஇன் ஒருநாள் மற்றும் படஸ்ட் அணிகளின் பகப்டனாக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ள கிரிக்பகட் வீரர் யார்? 

அ. மனகந்திர சிங் னதா ி 

ஆ. விராட் னகாலி  

இ. னக ் வில்லியம்ச ் 

ஈ. இனயா ் னமாா்க ் 

 ேன்னாட்டுக்கிரிக்பகட் கவுன்சில் (ICC) சமீேத்தில் இந்த ஆண்டின் அணிடய அறிவித்ததுடன் ஆண்டு 
விருதுகடளயும் வழங்கியது. இந்திய கிரிக்பகட் அணியின் பகப்டன் விராட் பகாலி, ICCஇன் ஒருநாள் 
மற்றும் படஸ்ட் அணிகளின் பகப்டனாக பதர்வுபசய்யப்ேட்டார். விராட்டடத் தவிர, ICC அணியில், 
மயங்க் அகர்வால் மட்டுபம இடம்பேற்ைார். ஒருநாள் அணியில் உள்ள மற்ை இந்தியர்கள் – பராகித் 
சர்மா, முகமது ஷாமி மற்றும் குல்தீப் யாதவ். 

 ICC வழங்கிய ‘ஸ்பிரிட் ஆப் கிரிக்பகட்’ விருடதயும் விராட் பகாலி பவன்றுள்ளார். இரு அணிகளுக்கும் 
பகப்டனாக இருக்கும் பகாலியுடன், இங்கிலாந்தின் பேன் ஸ்படாக்ஸ் மற்றும் ஆஸ்திபரலியாவின் 
மிச்பசல் ஸ்டார்க் ஆகிபயார் ICCஇன் ஒருநாள் மற்றும் படஸ்ட் அணிகளில் இடம்பேற்றுள்ளனர். 

7.எந்நாட்டுடனான வரலாற்றுச்சிைப்புமிக்க முதற்கட்ட வர்த்தக ஒப்ேந்தத்தில், ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 
டகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. சீ ா  

இ. இரஷ்யா 

ஈ. சுவிச்சா்லாந்து 

 ஓராண்டுகாலமாக நடடபேற்ை ேல்பவறு பேச்சுவார்த்டதகளுக்குப் பிைகு, ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 
சீனாவுடனான முதற்கட்ட வர்த்தக ஒப்ேந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டது. இந்த ஒப்ேந்தத்தில், ஐக்கிய 
அபமரிக்க நாடுகளின் அதிேர் படானால்ட் டிரம்ப் மற்றும் சீனாவின் துடைப்பிரதமர் லியு ஹீ ஆகிபயார் 
டகபயழுத்திட்டனர். ‘வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்கது’ என டிரம்ப்ோல் பமற்பகாள் காட்டப்ேட்டுள்ள இந்த 
ஒப்ேந்தத்தின் முதற்கட்டத்தில், அறிவுசார் பசாத்துக்கடளப் ோதுகாத்தல், அபமரிக்க நிதிச்பசடவகடள 
அகற்றுதல் மற்றும் நாைய முடைபகடுகடள முடிவுக்குக்பகாண்டு வருதல் ஆகியடவ அடங்கும்.  

 இந்த ஒப்ேந்தம் ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் - சீனா இருதரப்பு உைவுகடள மீண்டும் சமநிடலப்ேடுத்தும் 
மற்றும் நாடுகளுக்கிடடபய நீண்டகாலமாக நிலுடவயில் உள்ள பமாதல்கடளத் தீர்க்கும் என்று 
எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிைது. 
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8.அண்டமயில் பமற்கு இரயில்பவயின் போது பமலாளராக அபலாக் கன்சால் நியமிக்கப்ேட்டார். பமற்கு 
இரயில்பவயின் தடலடமயகம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

அ. காந்தி நகா் 

ஆ. அகமதாைாத் 

இ. மும்பை  

ஈ. சூரத் 

 இந்திய இரயில்பவயின் பமற்கு இரயில்பவ மண்டலம், இந்தியாவின் நிதியியல் தடலநகரமான 
மும்டேடயயும் குஜராத்டதயும் மத்தியபிரபதசம் மற்றும் இராஜஸ்தானின் சில ேகுதிகடளயும் 
இடைக்கிைது. இதன் தடலடமயகம் மும்டேயின் சர்ச்ச்பகட் நிடலயத்தில் அடமந்துள்ளது. 

 இந்திய இரயில்பவ சர்வீஸ் ஆப் இன்ஜினியர்ஸின் (IRSE) 1983ஆம் ஆண்டுத் பதாகுதிடயச் பசர்ந்த 
அதிகாரியான அபலாக் கன்சால், அண்டமயில் பமற்கு இரயில்பவ மண்டலத்தின் போது பமலாளராக 
நியமிக்கப்ேட்டார். முந்டதய போது பமலாளர் அனில் குமார் குப்தா, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நவம்ேர் 
மாதத்தின்போது ஓய்வுபேற்ைார். 

9.எந்தத் பதாழில்நுட்ே நிறுவனம், சமீேத்தில் தனது ‘எட்ஜ் குபராமியம்’ உலாவியின் புதிய ேதிப்டே, பமக் 
மற்றும் விண்படாஸ் இயங்குதளங்களுக்காக அறிமுகப்ேடுத்தியது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. பமக்னராசாை்ட்  

இ. ஜமாஸில்லா 

ஈ. ஆை்ைிள் 

 அண்டமயில் டமக்பராசாப்ட் தனது புதிய ‘எட்ஜ் குபராமியம்’ உலாவிடய பமக் மற்றும் விண்படாஸ் 
இயங்குதளங்களுக்காக அறிமுகப்ேடுத்துவதாக அறிவித்தது. பதாடக்கத்தில் நிறுவனப் ேயனர்கடள 
டமக்பராசாப்ட் இலக்காக டவத்திருந்தாலும், பிை விண்படாஸ் & பமக் ேயனர்கள் டமக்பராசாப்டின் 
அதிகாரப்பூர்வ வடலத்தளத்திலிருந்து டகமுடையாக உலாவிடய ேதிவிைக்கம் பசய்து நிறுவலாம்.  

 விண்படாஸ் 10 ேயனர்களுக்கு, விண்படாஸ் புதுப்பிப்பு மூலம் இவ்வுலாவி வழங்கப்ேடும் என்று 
எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிைது. கூகிள் குபராமில் (Google Chrome) உள்ளடதப்போன்ை அம்சங்கடள ‘எட்ஜ் 
குபராமியம்’ பகாண்டுள்ளது மற்றும் குபராம் நீட்டிப்புகடளயும் (extensions) இது ஆதரிக்கிைது. 

10.அதிேரால் அறிவிக்கப்ேட்ட அரசியலடமப்பு திருத்தங்களுக்குப்பிைகு, எந்த நாட்டின் முழு அரசாங்கமும் 
அண்டமயில் ேதவி விலகியது? 

அ. சீ ா 

ஆ. ைிரா ்ஸ் 

இ. இரஷ்யா  

ஈ. ஜொ்ம ி 
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 அதிேர் ேதவிக்கும் மீறி தனது அதிகாரங்கடள நீட்டிக்கும் சில அரசியலடமப்பு திருத்தங்கடள இரஷ்ய 
அதிேர் விளாடிமிர் புதின் அறிவித்தடத அடுத்து, இரஷ்யாவின் முழு அரசாங்கமும் அண்டமயில் ேதவி 
விலகியது. இதில் இரஷ்யப் பிரதமர் டிமிட்ரி பமட்பவபடவும் அடங்குவார். புதின் தனது வருடாந்திர 
பதசிய உடரயின்போது இந்த அறிவிப்டே பவளியிட்டார். 

 அடுத்த பிரதமராக இரஷ்ய வரிபசடவயின் தடலவரான மிடகல் மிஷூஸ்டிடனயும் இரஷ்ய அதிேர் 
விளாடிமிர் புதின் முன்பமாழிந்துள்ளார். பிரதமர் ேதவியிலிருந்து நீங்கும் பமட்பவபடவ், இரஷ்யாவின் 
ோதுகாப்பு கவுன்சிலின் துடைத்தடலவர் ேதவிக்கு நியமிக்கப்ேடுவார் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அதன் விநிய ோகச்சங்கிலி முழுவதும் சரிபோதி கரி மிலவோயு உமிழ்வவக் 
குவைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதோக அண்வையில் அறிவித்த ததோழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ. கூகிள் 

ஆ. மைக்ர ோசோப்ட்  

இ. இன்ரபோசிஸ் 

ஈ. IBM 

 அண்வையில், கோலநிவல ைோற்ைத்துக்கு தீர்வுகோண்பதற்கோக ஒரு புதி  இலட்சி த்வத வைக்ய ோசோப்ட் 
நிறுவனம் அவைத்துள்ளதோக அந்நிறுவனத்தின் தவலவை நிர்வோகி சத் ோ நோததல்லோ கூறியுள்ளோர். 
யைலும், அந்நிறுவனத்தோல் யைற்தகோள்ளப்பட்ட கரி மிலவோயு தவளிய ற்ைத்வத நீக்குவதோகவும் அவர் 
உறுதிபட அறிவித்தோர். 2030ஆம் ஆண்டளவில் அதன் விநிய ோகச் சங்கிலிகளிலிருந்து தவளிய ற்ைம் 
தசய் ப்பட்ட கரி மிலவோயுவில் போதிக்கும் யைற்பட்டவத நீக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தில், “கோலநிவல புத்தோக்க நிதி த்வத” உருவோக்குவதும் அடங்கும்; அது, கரி மிலவோயுவவ 
அகற்றுவதற்கோன ததோழில்நுட்பங்கவள உருவோக்குவதற்கு $1 பில்லி ன் டோலர் நிதிவ  முதலீடு 
தசய்யும். 1975ஆம் ஆண்டிலிருந்து (வைக்ய ோசோப்ட் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு) அந்நிறுவனம் யைற்தகோண்ட 
யந டி ைற்றும் ைவைமுக கரி மிலவோயு உமிழ்வவ 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் முழுவதுைோக அகற்ை 
அந்நிறுவனம் யநோக்கம் தகோண்டுள்ளது. 

2.தவறி  அவைப்பின்மூலம் ப னர்கவள எச்சரிக்வக தசய்யும் வசதிக்கோக, அண்வையில், ‘88843 - 
33331’ என்ை கட்டணமில்லோ எண் அறிமுகம் தசய் ப்பட்டது. இந்த எண் ததோடர்புவட  ப ன்போடு எது? 

அ. FASTag  

ஆ. BHIM 

இ. UMANG 

ஈ. ரேசிய ஓய்வூேியே் ேிட்டை் 

 இந்தி  யதசி  தநடுஞ்சோவல ஆவண த்தின் கூட்டிவணவு நிறுவனைோன இந்தி  தநடுஞ்சோவல 
யைலோண்வை நிறுவனைோனது, ப னர்கள் தங்களது FASTag இருப்வபச் (balance) சரிபோர்த்துக் 
தகோள்வதற்கோக அண்வையில் ‘தவறி  அவைப்பின்மூலம் எச்சரிக்வகதசய்யும் வசதி – missed call alert’ 
ஒன்வை அறிமுகப்படுத்தி து. இதற்கோக, ‘8884333331’ என்ை நோள் முழுவதும் ப ன்போட்டிலிருக்கும்  
கட்டணமில்லோ எண் ஒன்றும் அறிமுகம் தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

 NHAI பிரீதபய்ட் பணப்வபயில், தங்கள் அவலயபசி எண்வணப் பதிவுதசய்துள்ள FASTag ப னர்கள், 

அவர்களது FASTag இருப்வபச் சரிபோர்ப்பதற்கோக, அந்தக் குறிப்பிட்ட எண்ணுக்கு தவறி  அவைப்வப 
விடுக்கலோம். முன்கூட்டிய  கட்டணஞ்தசலுத்துவதற்கு, ப னர்கள், FASTag தச லிவ  ப ன்படுத்தப் 
–படலோம். அதவன NHAI பணப்வபயுடயனோ அல்லது 13 வங்கிகளின் யசமிப்புக்கணக்குடயனோ 
இவணத்துக்தகோள்ளலோம். 
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3.அண்வையில் தகோடி வசத்து ததோடங்கிவவக்கப்பட்ட இ ண்டோவது யதஜஸ் எக்ஸ்பி ஸ், மும்வபவ  
எந்த நக த்துடன் இவணக்கிைது? 

அ. புரன 

ஆ. மைே ோபோே் 

இ. அகைேோபோே்  

ஈ. நோக்பூோ் 

 இந்தி  இ யில்யவயின் IRCTC நிறுவனத்தோல் இ க்கப்படும் நோட்டின் 2ஆவது யதஜஸ் அதிவிவ வு 
இ யில் அகைதோபோத் – மும்வப இவடய  ததோடங்கிவவக்கப்பட்டது. குஜ ோத் முதலவைச்சர் விஜய் 
ரூபோனி இந்த இ யிவல தகோடி வசத்து ததோடக்கிவவத்தோர். கடந்த ஆண்டு அக்யடோபர் ைோதம், இந்தி  
இ யில்யவயின் துவண நிறுவனைோன IRCTC, தில்லி – இலக்யனோ இவடய  யதஜஸ் இ யிவல 
ததோடக்கிவவத்தது. இந்தி ோவில் தனி ோர் நிறுவனத்தோல் இ க்கப்படும் முதல் இ யில் இதுவோகும். 

 ஒவ்தவோரு வோ மும் வி ோைக்கிைவை தவிர்த்து ைற்ை ஆறு நோட்களில் இந்த இ யில் இ ங்கும். யதஜஸ் 
எக்ஸ்பி வைப் தபோறுத்தவவ , IRCTC ஒரு ைோறும் விவல நிர்ண  திட்டத்வதப் பின்பற்றுகிைது. 

யைலும், இது இ யில் தோைதங்களின்யபோது வோடிக்வக ோளர்களுக்கு இைப்பீட்வடயும் வைங்குகிைது. 

4. ‘உலகப் தபோருளோதோ  நிவலவை ைற்றும் எதிர்கோல வோய்ப்புகள்’ குறித்த அறிக்வகவ  தவளியிட்டுள்ள 
அவைப்பு எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. ஐக்கிய நோடுகள் அமவ  

இ. பன்னோட்டு நோணய நிேியை் 

ஈ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி 

 ஐக்கி  நோடுகள் அவவயின் ‘உலகப்தபோருளோதோ  நிவலவை ைற்றும் வோய்ப்புகள்’ குறித்த அறிக்வக 
அண்வையில் தவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்வகயின்படி, நடப்பு நிதி ோண்டில் இந்தி ோவின் தைோத்த 
உள்நோட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி 5.7% ஆக இருக்கும் என்றும் அடுத்த நிதி ோண்டில் தைோத்த 
உள்நோட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சி விகிதம் 6.6% ஆக உ ரும் என்றும் ஐ.நோ கணித்துள்ளது.  

 கடந்த 2019ஆம் ஆண்டின் ‘உலகப்தபோருளோதோ  நிவலவை ைற்றும் வோய்ப்புகள்’ குறித்த அறிக்வகயில், 

நடப்பு நிதி ோண்டில் இந்தி ோவின் வளர்ச்சி விகிதம் 7.6% ஆக இருக்கும் என ஐ.நோ. கணித்திருந்தது. 
அது இப்யபோது 5.7% ஆக குவைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்வை  அறிக்வகயின்படி, கிைக்கோசி ோ, உலகின் 
மிகயவகைோக வளர்ந்துவரும் பி ோந்தி ைோகவும், உலக வளர்ச்சிக்கு மிகப்தபரி  பங்களிப்போள ோகவும் 
ததோடர்ந்து இருந்துவருகிைது. இந்த ஆண்டு (2020) உலக வளர்ச்சி 1.8 சதவீதைோகக் குவையும் என்றும் 
அவ்வறிக்வக கணித்துள்ளது. 
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5. “கிருஷி ைந்தன்” உச்சிைோநோட்டின் முதல் பதிப்பு நவடதபறுகிை ைோநிலம் எது? 

அ. ேைிழ்நோடு  

ஆ. ஆந்ேி பி ரேசை் 

இ. குஜ ோே்  

ஈ. அஸ்ஸோை் 

 “கிருஷி ைந்தன்” உச்சிைோநோட்டின் முதல் பதிப்பு குஜ ோத்தின் அகைதோபோத்தில் நவடதபறுகிைது. “கிருஷி 
ைந்தன்” என்பது ‘உணவு-யவளோண்-வணிகம்-ஊ க வளர்ச்சி’ குறித்த ஆசி ோவின் மிகப்தபரி  
உச்சிைோநோடு ஆகும். அகைதோபோத்தில் உள்ள இந்தி  யைலோண்வை நிறுவனத்தின் உணவு ைற்றும் 
யவளோண் வணிகக்குழுவோல் இது ஏற்போடு தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

 வணிகவி லோளர்கள், ததோழிலதிபர்கள், கல்வி ோளர்கள், தகோள்வக-வகுப்போளர்கள் ைற்றும் பிை 
பங்குதோ ர்கள் தங்கள் அறிவவயும் நிபுணத்துவத்வதயும் பகிர்ந்துதகோள்ள இது ஒரு தளைோகும். 2 நோள் 
நிகழ்வோன இதில் ைோணவர்கள், உணவு, யவளோண் ைற்றும் அதனுடன் ததோடர்புவட  துவைகவளச் 
யசர்ந்த 1,500 க்கும் யைற்பட்ட பி திநிதிகள் பங்யகற்கவுள்ளனர். 

6. அண்வையில்,  ோருக்கு 29ஆவது ‘ச ஸ்வதி சம்ைன்’ விருது வைங்கப்பட்டது? 

அ. விக் ை் ரசே் 

ஆ. ைகோபரலஷ்வோ் மசல் 

இ. வோசுரேவ் ரைோகி  

ஈ. பே்ை சச்ரேவ் 

 ைதிப்புமிக்க 29ஆவது ‘ச ஸ்வதி சம்ைன்’ விருதுக்கு புகழ்தபற்ை சிந்திதைோழி எழுத்தோளரும் கவியுைோன 
வோசுயதவ் யைோகி யதர்வுதசய் ப்பட்டுள்ளோர். KK பிர்லோ அைக்கட்டவள ோல் வைங்கப்தபறும் இவ்விருது, 
இலக்கி த்துவையில் புகழ்தபற்ை விருதோக கருதப்படுகிைது. ‘தசக் புக்’ என்ை சிறுகவதத் ததோகுப்பிற்கோக 
வோசுயதவ் யைோகிக்கு இந்த விருது வைங்கப்படுகிைது. 

 இச்சிறுகவதத்ததோகுப்பு, சமூகத்தின் விளிம்புநிவலயில் வோழும் ைக்களின் துன்பங்கவள விவரிக்கிைது. 
இது, சிந்தி தைோழியில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டில் தவளி ோனது. 

7.அஸ்ைோமின் ப ணிகள் படகுத்துவைவ  நவீனை ைோக்குவதற்கோக இந்தி  அ சும் அஸ்ைோம் ைோநில 
அ சும் எந்தப் பன்னோட்டு நிதி அவைப்புடனோன கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகத ழுத்திட்டுள்ளன? 

அ. ஆசிய வளோ்ச்சி வங்கி 

ஆ. ஆசிய உட்கட்டமைப்பு ைற்றுை் முேலீட்டு வங்கி 

இ. உலக வங்கி  

ஈ. புேிய வளோ்ச்சி வங்கி 

  

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 18  

  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           4 

 அஸ்ைோமின் ப ணிகள் படகுத்துவைவ  நவீனை ைோக்குவதற்கு உதவும் வவகயில், இந்தி  அ சு, 

அஸ்ைோம் ைோநில அ சு ைற்றும் உலக வங்கி ஆகி வவ, புது தில்லியில், $88 மில்லி ன் அதைரிக்க 
டோலர் ைதிப்பிலோன கடன் ஒப்பந்தத்தில் வகத ழுத்திட்டன. அஸ்ைோமின் ப ணிகள் படகுத்துவை, 
பி ம்ைபுத் ோ உள்ளிட்ட பி தோன ஆறுகளில் ப ணிகள் யசவவவ  யைற்தகோண்டு வருகிைது.  

 முந்நூற்றி அறுபதுக்கும் யைற்பட்ட படகு வழித்தடங்கள் அஸ்ைோம் ைோநிலத்தில் உள்ளன; அவற்றுள் 
தபரும்போலோனவவ பி ம்ைபுத் ோ வழி ோக தசல்கின்ைன. எனயவ, இது பி ம்ைபுத் ோ பள்ளத்தோக்கின் மிக 
முக்கி ைோன யபோக்குவ த்து வழிமுவை ோக உள்ளது. ப ணிகள் படகுத்துவை உட்கட்டவைப்வப 
யைம்படுத்துவதற்கு அஸ்ைோம் உள்நோட்டு நீர்வழிப் யபோக்குவ த்துத் திட்டம் அம்ைோநிலத்திற்கு உதவும். 

8.பித ஞ்சு க ோனோவிலிருந்து அண்வையில் ஏவப்பட்ட இந்தி  தச ற்வகக்யகோள் எது? 

அ. RISAT – 2B 

ஆ. GSAT – 30  

இ. GSAT – 7A 

ஈ. IRNSS – 1H 

 இந்தி  விண்தவளி ஆ ோய்ச்சி அவைப்பின் உ  ோற்ைலுவட  தகவல் ததோடர்பு தச ற்வகக்யகோளோன 
GSAT-30, பித ஞ்சு க ோனோவிலிருந்து 2020 ஜனவரி.17 அன்று தவற்றிக ைோக ஏவப்பட்டது. உ ர்த  
ததோவலத்ததோடர்பு, அவலயபசி & ஒலிப ப்பு யசவவவ  வைங்குவயத இந்தச் தச ற்வகக்யகோளின் 
யநோக்கைோகும். இந்தச் தச ற்வகக்யகோள், புவி-ஒத்திவசவு சுற்றுப்போவதயில், ‘Ariane-5’ ஏவுகவண 
மூலம் நிவல நிறுத்தப்பட்டது. 

9.இந்தி  சுற்றுலோப்ப ணிகளுக்கு மின்னணு–நுவைவு இவசவு வசதிவ  வைங்கவுள்ள நோடு எது? 

அ. கனடோ 

ஆ. தேன்னோப்பிோிக்கோ  

இ. தகன்யோ 

ஈ. அயோ்லோந்து 

 இந்தி  சுற்றுலோப்ப ணிகளுக்கு ததன்னோப்பிரிக்கோவோல் மின்னணு-நுவைவு இவசவு (e-visa) வசதி 
வைங்கப்படும் எனத் ததன்னோப்பிரிக்க சுற்றுலோத்துவை அவைச்சர் எம்ையைோயலோயகோ குபோய்-நுகுபயன 
ததரிவித்துள்ளோர். இதற்கோன வவலத்தளம், இந்தி ோவில், யசோதவன அடிப்பவடயில் வரும் வோ த்தில் 
ததோடங்கப்படும். அலுவல்பூர்வ த வுகளின்படி, கடந்த 2019 அக்யடோபர் ைோத நிலவ ப்படி, 81316’க்கும் 
யைற்பட்ட இந்தி ர்கள் ததன்னோப்பிரிக்கோவுக்கு ப ணஞ்தசய்துள்ளனர். இது, ஆண்டுக்கு ஆண்டு 30% 
வவ  அதிகரிக்கிைது. எதிர்கோலத்தில் 50% வவ  இது அதிகரிக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. 

10.அண்வையில் இந்தி  இ ோணுவத்தோல் நடத்தப்பட்ட மிகப்தபரி  வோன்வழிப்பயிற்சியின் தப த ன்ன? 

அ. ைிை் விஜய் 

ஆ. துருவ் சக்ேி 
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இ. விங்க்ட் ம டோ்  

ஈ. யுே் அபியோஸ் 

 “Winged Raider” என்ைவைக்கப்படும் மிகப்தபரி  வோன்வழிப்பயிற்சி ோனது இந்தி  இ ோணுவத்தோல் 
வடகிைக்கு அ ங்கில் அண்வையில் நடத்தப்பட்டது. ஐந்நூற்றுக்கும் யைற்பட்ட சிைப்புப்பவடகள் இந்தப் 
பயிற்சியில் பங்யகற்ைன. அப்பவடகவளச் யசர்ந்த வீ ர்கள் C-130 தெர்குலஸ் ைற்றும் C-17 குயளோப் 

ைோஸ்டர் டி ோன்ஸ்யபோர்ட்டர் விைோனங்களிலிருந்து பயிற்சி யைற்தகோண்டனர். இந்தப்பயிற்சியின்யபோது, 

இந்தி  இ ோணுவத்திற்கும் இந்தி  விைோனப்பவடக்கும் இவடயில் தீவி ைோன துல்லி ைோன ைற்றும் 
தவட ற்ை ஒருங்கிவணப்புடன் கூடி  நிவலயில் புதி  வோன்வழி உபக ணங்கள் யசோதிக்கப்பட்டன. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 திருவள்ளுவர் திருநோள் விருதுகள்: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சித்திவ த் தமிழ்ப்புத்தோண்டு விருதுகள் - 2019: 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் எந்த இந்திய ததொழில்முமைவ ொருக்கு, ஆஸ்திவேலியொவின் மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் 
தகளே ைொை ‘ஆர்டர் ஆப் ஆஸ்திவேலியொ’  ழங்கி தகளேவிக்கப்பட்டது? 

அ. ஆனந்த் மஹிந்திரா 

ஆ. கிரண் மஜூம்தாா்–ஷா  

இ. அஸிம் பிரரம்ஜி 

ஈ. உதய் ரகாட்டக் 

 பிேபல உயிரி-ததொழில்நுட்ப நிறு ைைொை பவயொகொனின் நிறு ைரும் தமல ருைொை கிேண் 
ைஜூம்தொர்-ஷொ, அண்மையில் ஆஸ்திவேலியொவின் மிகவுயர்ந்த குடிைக்கள் தகளே ைொை ‘ஆர்டர் ஆப் 
ஆஸ்திவேலியொ’  ழங்கி தகளேவிக்கப்பட்டொர். 

 ஆஸ்திவேலியொவுக்கும் இந்தியொவுக்கும் இமடயிலொை இருதேப்பு உறம  வைம்படுத்தியதற்கொக, 

குறிப்பொக  ணிகம் ைற்றும் கல்வி அம்சங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வசம  புரிந்தமைக்கொக அ ருக்கு 
இந்த விருது  ழங்கப்பட்டுள்ளது. அன்மை ததேசொ, முன்ைொள் அேசுத் தமலமை  ழக்குமேஞர் வசொலி 
தசொேொப்ஜி ைற்றும் கிரிக்தகட் வீேர் சச்சின் தடண்டுல்கர் ஆகிவயொருக்குப்பிறகு இந்த ைரியொமதமயப் 
தபற்ற நொன்கொ து இந்திய குடிைகைொக கிேண் ைஜூம்தொர்-ஷொ உள்ளொர். 

2.சுகொதொே ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் திட்டைொை, ‘திருத்தப்பட்ட வதசிய கொசவநொய் கட்டுப்பொட்டு 
திட்டம்’ அண்மையில் எவ் ொறு ைறுதபயரிடப்பட்டது? 

அ. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)  

ஆ. National Tuberculosis Control Programme (NTCP) 

இ. National Tuberculosis Removal Programme (NTRP) 

ஈ. National Tuberculosis Abolition Programme (NTAP) 

 சுகொதொே ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் திட்டைொை, ‘திருத்தப்பட்ட வதசிய கொசவநொய் கட்டுப்பொட்டு 
திட்டம்’ அண்மையில், வதசிய கொசவநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் (NTEP) எை ைறுதபயரிடப்பட்டது. தபயர் 
ைொற்றம் குறித்து அறிவிப்மப, அமைத்து ைொநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிேவதசங்களின் தமலமைச் 
தசயலொளர்களுக்கும் ைத்திய சுகொதொே ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 கடந்த 2018இல், இந்தியப்பிேதைர் நவேந்திே வைொடி, கொசவநொமய இந்தியொவிலிருந்து அகற்று தற்கொை 
இலக்கு ஆண்டொக 2025ஆம் ஆண்மட அறிவித்தொர். இது நிமலயொை  ளர்ச்சி இலக்கில் (SDG) 
அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்மடவிட ஐந்து ஆண்டுகள் முன்ைதொகும். இந்த இலக்கின் கொேணைொக, இந்தத் 
திட்டம் NTEP எை தபயர் ைொற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.அண்மையில் கொலைொை பொபு நட்கர்னி, எந்தத் துமறமயச் சொர்ந்த ர்? 

அ. அரசியல்   ஆ. இலக்கியம் 

இ. விளையாட்டு   ஈ. களலகை் 
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 இந்தியொவின் முன்ைொள் கிரிக்தகட் வீேேொை பொபு நட்கர்னி (86), சமீபத்தில் மும்மபயில் கொலைொைொர். 
இங்கிலொந்துக்கு எதிேொக நமடதபற்ற தடஸ்ட் வபொட்டியில் 21 தைய்டன் ஓ ர்கமள ததொடர்ச்சியொக வீசி 
சொதமை புரிந்த ர் பொபு நட்கர்னி. 

 நொற்பத்ததொரு தடஸ்ட் வபொட்டிகளில் இந்தியொம ப் பிேதிநிதித்து ப்படுத்திய பின், வதசிய வதர்வுக்குழு 
உறுப்பிைேொகவும், மும்மப கிரிக்தகட் சங்கத்தின் இமணச்தசயலேொகவும் அ ர் பணியொற்றிைொர். 

4.எந்தப் பிேபலைொை சர் வதச நிறு ைம், ‘The Banker’ என்ற அதன் அசல் திமேப்படத்மத த ளியிட 
உள்ளது? 

அ. அரமசான் 

ஆ. ஆப்பிை்  

இ. நநட்பிைிக்ஸ் 

ஈ. HBO 

 ஆப்பிள் தைது முதல் அசல் படங்களில் ஒன்றொை, ‘The Banker’ஐ த ளியிட திட்டமிட்டுள்ளது. இது, 
ஆப்பிள் டிவி பிளஸின் ததொடக்ககொல திமேப்படங்களுள் ஒன்றொகும். கடந்த ஆண்டு (2019) டிசம்பரில் 
த ளியிடப்படவிருந்த இந்தத் திமேப்படம் சில குற்றச்சொட்டுகள் கொேணைொக ஒத்திம க்கப்பட்டது. 
தற்வபொது இது, திமேயேங்குகளிலும் ஆப்பிள் டிவி பிளஸ் சந்தொதொேர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு (2020) 
ைொர்ச் ைொதத்தில் த ளியிடப்படவுள்ளது. 

 1960ஆம் ஆண்டு ொக்கில்  ங்கித்துமறயில் நிலவி ந்த இைப்பொகுபொடுகமள மகயொளு தற்கு 
ைக்களுக்கு உதவிய இேண்டு ஆப்பிரிக்க-அதைரிக்க ததொழிலதிபர்களொை தபர்ைொர்ட் கொதேட் சீனியர் 
ைற்றும் வஜொ வைொரிஸ் ஆகிவயொரின் தைய் ொழ்க்மகமய அடிப்பமடயொகக்தகொண்டது இத்திமேப்படம்.  

5.அண்மையில் நமடதபற்ற வேொம் தே ரிமச ததொடர்-2020 நிகழ்வில், தங்கப்பதக்கம் த ன்ற இந்திய 
ைல்யுத்த வீேொங்கமை யொர்? 

அ. கீதா ரபாகத் 

ஆ. பபிதா ரபாகத் 

இ. விரனஷ் ரபாகத்  

ஈ. சாக்ஷி மாலிக் 

 அண்மையில் நமடதபற்ற வேொம் தே ரிமச ததொடர்-2020 நிகழ்வில், இந்தியொவின் சிறந்த ைல்யுத்த 
வீேொங்கமையொை விவைஷ் வபொகத், 53 கிவலொ பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் த ன்றொர். தங்கத்திற்கொை 
இறுதிப்வபொட்டியில், ஈக் டொர் ைல்யுத்த வீேொங்கமை லூயிசொ எலிசதபத்  ொல்த ர்வடம  4-0 என்ற 
புள்ளிக்கணக்கில் வதொற்கடித்தொர். இது, 2020ஆம் ஆண்டில் அ ர் தபற்ற முதல் தங்கப்பதக்கைொகும். 
முன்ைதொக, ைற்தறொரு இந்திய ைல்யுத்த வீேர் அன்ஷூ ைொலிக், 57 கிவலொ பிரிவில் த ள்ளி த ன்றொர். 
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6.எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் நொடு உரு ொக்கப்பட்டதிலிருந்து, பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குமற ொகிச் 
தசன்ற நொடு உள்ளது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஐக்கிய அநமாிக்க நாடுகை் 

ஈ. பிரரசில் 

 எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் சீை ைக்கள் குடியேசு உரு ொக்கப்பட்ட 1949ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 
நொட்டின் பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குமறந்துள்ளதொக சீைொ அதிகொேப்பூர் ைொக ததரிவித்துள்ளது. அந்தத் 
தேவுகளின்படி, பிறப்பு விகிதம் ஆயிேத்திற்கு 10.94 எை உள்ளது. இது, ஆயிேத்திற்கு 12.43 எை இருந்த 
முந்மதய (2017) பிறப்பு விகிதத்மதவிட குமற ொகும். 

 சீைொவில் விமே ொக அதிகரித்து ரும் முதிவயொர் ைக்கள்ததொமக இருக்கும் கொேணத்தொல், நகர்ப்புற 
தம்பதிகள் 2 குழந்மதகமளப் தபற்தறடுக்க அனுைதிக்கப்பட்டைர். ைற்தறொரு அண்மைய ஆய்வின்படி, 

எதிர் ரும் 2027ஆம் ஆண்டில், இந்தியொ, ைக்கள்ததொமக எண்ணிக்மகயில் சீைொம  முந்தும். 

7.அண்மைச்தசய்திகளில் இடம்தபற்ற 6.5 கி.மீ., நீளமுள்ள Z-வைொர் சுேங்கப்பொமத, எந்த ைொநிலம் அல்லது 
/ யூனியன் பிேவதசத்தில் கட்டப்படவுள்ளது? 

அ. ஹிமாச்சலப்பிரரதசம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. ஜம்மு – காஷ்மீா்  

ஈ. அஸ்ஸாம் 

 ஜம்மு-கொஷ்மீரில் கட்டப்படவுள்ள Z-வைொர் சுேங்கப்பொமதயின் கட்டுைொைத் திட்டம், APCO அைர்நொத்ஜி 
சுேங்கப்பொமத நிறு ைத்துக்கு  ழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ததொடர்பொக வதசிய தநடுஞ்சொமலகள் ைற்றும் 
உட்கட்டமைப்பு வைம்பொட்டுக் கழகத்துக்கும் அந்நிறு ைத்துக்கும் இமடவய சொமலப் வபொக்கு ேத்து 
ைற்றும் தநடுஞ்சொமல அமைச்சர் நிதின் கட்கரி முன்னிமலயில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
வைற்தகொள்ளப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கு `2,379 வகொடி தசல ொகும். வைலும், ஜம்மு-கொஷ்மீரில் உள்ள 
சுற்றுலொத்தலைொை வசொைொைர்க்கிற்கு சொமல இமணப்மப இது  ழங்கும். 

8.வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இந்திய விைொை நிமலயங்களில், எந்த நொட்டிலிருந்து திரும்பும் பயணிகள் ைட்டும் 
புதிய  மக கவேொைொ ம ேஸ் (novel Corona virus - nCov) வசொதமைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறொர்கள்? 

அ. இந்ரதாரனசியா 

ஆ. சீனா  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. தாய்லாந்து 
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 சீைொவில் புதிய  மக கவேொவைொ ம ேஸ்ததொற்று (nCov) ஏற்பட்டிருப்பதொக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அண்மைய நில ேப்படி 41 வபர் இந்தத்ததொற்றொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இ ர்களுள் ஒரு ர் உயிரிழந்தொர். சீைொவுக்குப் பயணைொக தசன்ற தொய்லொந்து நொட்ட ர் ஒரு ரும் 
ஜப்பொன் நொட்ட ர் ஒரு ரும் இந்தத்ததொற்றிைொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது ததரிய ந்துள்ளது. 

 அண்மையில், ைத்திய சுகொதொே அமைச்சகம் தில்லி, மும்மப ைற்றும் தகொல்கத்தொ  ொனூர்தி நிமலய 
அதிகொரிகளுக்கு, சீைொவிலிருந்து  ரும் பயணிகமளச் வசொதமையிடவும், ம ேஸ் ததொற்மற த ப்ப 
வைவிகள் மூலம் சரிபொர்க்கவும் அறிவுறுத்தியது. கவேொைொ ம ேஸ்கள், ம ேஸ்களின் ஒரு தபரிய 
குடும்பைொகும்; அம , ைத்திய கிழக்கு மூச்சுக்கூட்டறிகுறி கவேொைொ ம ேஸ் (MERS-CoV) ைற்றும் 
கடுந்தீவிர் மூச்சியக்க கூட்டறிகுறி (SARS) வபொன்ற வநொய்கமள ஏற்படுத்துகின்றை. 

9.ஹிந்துஸ்தொன் ஊர் ொேக் ைற்றும் ேசொயன் லிமிதடடின் (HURL) ‘APNA UREA - Sona Ugle’ பிேொண்ட், 
அண்மையில், எந்த ைத்திய அமைச்சேொல் ததொடங்கிம க்கப்பட்டது? 

அ. இராம்விலாஸ் பஸ்வான் 

ஆ. D V சதானந்த நகைடா  

இ. ஹா்சிம்ரத் நகைா் பாடல் 

ஈ. ஹா்ஷ் வா்தன் 

 ைத்திய இேசொயைங்கள் ைற்றும் உேங்கள் அமைச்சேொை D V சதொைந்த கவுடொ, அண்மையில், ‘APNA 

UREA - Sona Ugle’ என்ற பிேொண்மடயும் ஹிந்துஸ்தொன் ஊர் ொேக் ைற்றும் ேசொயன் லிமிதடடின் 
(HURL) இலச்சிமைமயயும் அறிமுகப்படுத்திைொர். HURL என்பது ஒரு கூட்டு நிறு ைம் ஆகும்; இது, 
வகொல் இந்தியொ லிட், NTPC லிட் ைற்றும் இந்தியன் ஆயில் கொர்ப்பவேஷன் லிட் ஆகிய 3 தபொதுத்துமற 
ைகொ இேத்ைொ நிறு ைங்களொல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 வகொேக்பூர் (உத்தேபிேவதசம்), பேவுனி (பீகொர்) & சிந்திரி (ஜொர்க்கண்ட்) ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள 
மூன்று நலிவுற்ற யூரியொ ஆமலகளின் மீட்டுரு ொக்கப் பணிமய HURL வைற்தகொண்டுள்ளது. இந்த 
ஆமலகள் 2021 பிப்ே ரியில் ததொடங்கப்படவுள்ளை. 

10.ைகொேொஷ்டிேொவில் அமைந்துள்ள எந்த ஆட்வடொதைொமபல் நிறு ைத்தின் உற்பத்தி ஆமலமய 
 ொங்கு தற்கு சீைொவின் கிவேட்  ொல் வைொட்டொர்ஸ் (GWM) நிறு ைம் முடிவு தசய்துள்ளது? 

அ. நஜனரல் ரமாட்டாா்ஸ்  

ஆ. ரபாா்டு 

இ. ரவாக்ஸ்வாகன் 

ஈ. நடாரயாட்டா 

 சீைொவின் முன்ைணி ஆட்வடொதைொமபல் உற்பத்தி நிறு ைைொை கிவேட்  ொல் வைொட்டொர்ஸ் (GWM), 
ைகொேொஷ்டிே ைொநிலத்தின் புவைவுக்கு அருகிலுள்ள தவலகொனில் அமைந்துள்ள தஜைேல் வைொட்டொர்ஸ் 
(GM) நிறு ைத்தின் உற்பத்தி ஆமலமய  ொங்கு தற்கொக அதைரிக்க உற்பத்தியொளேொை தஜைேல் 
வைொட்டொர்ஸ் நிறு ைத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. 
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 இந்தியொவில் உள்ள GMஇன் விற்பமைப்பிரி ொை, ‘தசவ்வேொதலட் வசல்ஸ் இந்தியொ’, ஒரு தன்ைொட்சி 
நிறு ைைொக ததொடரும் எை தஜைேல் வைொட்டொர்ஸ் நிறு ைம் அறிவித்துள்ளது. தற்வபொதுள்ள இந்திய 
 ொடிக்மகயொளர்களுக்கு, விற்பமைக்குப் பிந்மதய வசம  ைற்றும் உதிரிபொகங்கள் ஆதேம  அது 
ததொடர்ந்து  ழங்கும்.  ரும் 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய சந்மதயில் நுமழ தற்கு  கிவேட்  ொல் 
வைொட்டொர்ஸ் (GWM) திட்டமிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் ஜன ரி மோதத்தில் நடைபெறும் பிரெலமோன சர் வதச பைன்னிஸ் வெோட்டி எது? 

அ. U S ஓப்பன் 

ஆ. ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன்  

இ. பிேஞ்சு ஓப்பன் 

ஈ. விம்பிள்டன் 

 ஒவ்வ ோரோண்டும் பிபரஞ்சு ஓப்ென், விம்பிள்ைன் மற்றும் US ஓப்ென் வெோட்டிகளுக்கு முன்னர் நைக்கும் 
நோன்கு கிரோண்ட்ஸ்லோம் பைன்னிஸ் வெோட்டிகளுள் ஆஸ்திவரலிய ஓப்ென் வெோட்டி முதல் வெோட்டியோகும். 
பைன்னிஸ் ஆஸ்திவரலியோ ோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெடும் இது, பெோது ோக ஒவ்ப ோரு ஜன ரி மோதத்தின் 
கடைசி ெதிடனந்து நோட்களில் நடைபெறுகிறது. 

 இந்த நிகழ்வில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கோன ஒற்டறயர் மற்றும் இரட்டையர் வெோட்டிகள், கலப்பு 
இரட்டையர், ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப் மற்றும் சக்கர-நோற்கோலி வெோட்டிகள் உட்ெை ெல பிரிவுகள் 
உள்ளன. 2020 ஆஸ்திவரலிய ஓப்ென் 108ஆ து ெதிப்ெோகும். இது ஜன ரி 20 முதல் பிப்ர ரி 2  டர 
ஆஸ்திவரலியோவின் விக்வைோரியோவின் பமல்ெர்ன் பூங்கோவில் நைத்தத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. வநோ க் 
வஜோவகோவிச்சும் நவ ோமி ஒசோகோவும் முடறவய ஆை ர் ஒற்டறயர் மற்றும் மகளிர் ஒற்டறயர் 
வெோட்டிகளில் நைப்பு சோம்பியன்களோக உள்ளனர். 

2. 18,000 கி.மீட்ைருக்கும் வமல் உலகின் மிகநீண்ை விழிப்புணர்வு மனித சங்கிலிடய ஏற்ெோடுபசய்த 
மோநிலம் எது? 

அ. உத்தேபிேரதசம் 

ஆ. பீகாா்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. ரமற்கு வங்கம் 

 பீகோர் மோநில அரசு தனது ‘ஜல்-ஜீ ன்-ஹரியோலி’ ெரப்புடரயின்கீழ், அண்டமயில் 18,034 கி.மீ., 
நீளமுள்ள மனித சங்கிலிடய ஏற்ெோடு பசய்திருந்தது. ஐந்து வகோடிக்கும் அதிகமோன பெோதுமக்கள் இதில் 
ெங்வகற்றனர். இந்நிகழ்வில் பீகோர் முதலடமச்சர் நிதீஷ்குமோர், துடண முதல் ர் மற்றும் அ ரது 
அடமச்சரட  உறுப்பினர்களுைன் கலந்துபகோண்ைோர். 

 கோலநிடல மோற்றம் மற்றும் மணக்பகோடை மற்றும் குழந்டதத் திருமணம் வெோன்ற சமூக அ லங்கள் 
குறித்து பெோதுமக்களிடைவய விழிப்புணர்ட  ஏற்ெடுத்தும் வநோக்கில் இந்த மனித சங்கிலி ஏற்ெோடு 
பசய்யப்ெட்ைது. 2017 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுகளில் பீகோரில் நைத்தப்ெட்ை மனித சங்கிலிகளுக்குப் 
பிறகு, உலகின் மிகநீளமோன மனித சங்கிலியோக இது கருதப்ெடுகிறது. 
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3. JLL நகர உந்தக்குறியீடு, 2020இன்ெடி, எந்த இந்திய நகரம், ‘உலகின் மிகவும் ஆற்றல்  ோய்ந்த நகரம்’ 
எனத் வதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளது? 

அ. மும்பப 

ஆ. பபங்களூரு 

இ. பகால்கத்தா 

ஈ. பைதோபாத்  

 பதலுங்கோனோவின் தடலநகரமோகவும், பதோழில்நுட்ெத் பதோழிற்துடறகளின் முக்கிய டமயமோகவும் 
உள்ள டஹதரோெோத், ‘JLL City Momentum Index, 2020’இன்ெடி, ‘உலகின் மிக ஆற்றல் ோய்ந்த நகரம்’ 
என அண்டமயில் அறிவிக்கப்ெட்ைது. அபமரிக்கோட ச்வசர்ந்த உலகளோவிய அடசயோச்பசோத்து வசட  
நிறு னமோன வஜோன்ஸ் லோங் லோசல்வல (JLL), சமீெத்தில், உலபகங்கிலும் உள்ள 129 நகரங்கடள 
மதிப்பீடு பசய்து இந்தக்குறியீட்டை ப ளியிட்ைது. 

 தர ரிடசயின் இந்த ஏழோ து ெதிப்பில், டஹதரோெோத் முதலிைத்டதப் பிடித்தது. அடதத்பதோைர்ந்த 
இைத்தில் மற்பறோரு இந்திய பதோழில்நுட்ெ டமயமோன பெங்களூரு உள்ளது. பதன்னிந்திய நகரமோன 
பசன்டன ஐந்தோ து இைத்திலும், தில்லி ஆறோ து இைத்திலும் உள்ளது. 2020இன் குறியீட்டில், 
தர ரிடசயின் முதல் 20 இைங்களில் ஏழு இைங்கடளப்பிடித்து, இந்தியோ முன்னிடல  கிக்கிறது. 

4.நீர்மூழ்கிக்கப்ெலிலிருந்து ஏ க்கூடிய, ‘K-4’ என்னும் அணுசக்தித்திறனுடைய ஏவுகடணடய 
அண்டமயில் வசோதித்த நோடு எது? 

அ. சீனா 

ஆ. இேஷ்யா 

இ. இந்தியா  

ஈ. இஸ்ரேல் 

 அண்டமயில், ஆந்திரக் கைற்கடரயிலிருந்து 3,500 கிவலோ மீட்ைர் தோக்கும்திறனுடைய அணுசக்தித் 
திறன்பகோண்ை ஏவுகடணடய இந்தியோ ப ற்றிகரமோக ெரிவசோதடன பசய்தது. நீர்மூழ்கிக்கப்ெலில் 
இருந்து ஏ க்கூடிய, ‘K-4’ என்ற எறி ஏவுகடணடய ெோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் வமம்ெோட்டு அடமப்பு 
(DRDO) உரு ோக்கியுள்ளது. 

 இந்தியக் கைற்ெடையின் அரிஹந்த்  குப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்களில் பெோருத்தப்ெைவிருக்கும் இந்த 
ஏவுகடண, அதன் இலக்குகடளத்தோக்கும் சிறந்த கட்ைடமப்டெக்பகோண்டுள்ளது. அரிஹந்த், இந்தியோ 
-வின் முதல் அணுசக்தியோல் இயங்கும் 6000 ைன் எடையுடைய நீர்மூழ்கிக்கப்ெலோகும். இது, 2018 
ந ம்ெரில் ப ற்றிகரமோக வசோதடன பசய்யப்ெட்ைது. 

5.சமீெத்தில் சிலிகோ ஏரியில் 146 ஐரோ தி ஓங்கில்கள் கோணப்ெட்ைன. சிலிகோ ஏரி எங்குள்ளது? 

அ. ைிமாச்சல பிேரதசம்  ஆ. ஒடிசா  

இ. ஜம்மு & காஷ்மீா்   ஈ. உத்தேகண்ட் 
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 சிலிக்கோ ஏரி என்ெது ஒடிசோ மோநிலத்தில் அடமந்துள்ள இந்தியோவின் மிகப்பெரிய உப்புநீர் ஏரியோகும். 
ஐரோ தி ஓங்கில்கள் எனப்ெடும் அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் உயிரினங்கள் அதிக எண்ணிக்டகயில் 
 ோழும் ஏரியோகும் இது. சமீெத்தில் ைோல்பின் கணக்பகடுப்டெ சிலிக்கோ வமம்ெோட்டு ஆடணயம் அங்கு 
வமற்பகோண்ைது. அப்வெோது, 146 ஐரோ தி ஓங்கில்கள் அங்கு கோணப்ெட்ைன. கைந்த ஆண்டு (2019) 
கணக்பகடுப்பின்ெடி, இந்நீர் ோழ் ெோலூட்டி இனங்களின் எண்ணிக்டக 151 ஆகும். 

6. னச்சுற்றுலோட  வமம்ெடுத்து தற்கோன நை டிக்டககடள ெரிந்துடரப்ெதற்கோக குழுப ோன்டற 
அடமக்க முடிவுபசய்துள்ள மோநிலம் எது? 

அ. மத்தியபிேரதசம் 

ஆ. மகாோஷ்டிோ  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ரகேளா 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநில அரசோனது மோநிலத்தின்  னப்ெகுதிகளுக்கு  ருெ ர்களின் எண்ணிக்டகடய 
அதிகரிப்ெதற்கோன நை டிக்டககடள ெரிந்துடரப்ெதற்கோக, குழுப ோன்டற அடமக்கவுள்ளது. மோநில 
சுற்றுலோத்துடற அடமச்சர் ஆதித்யோ தோக்கவர தடலடமயில் நடைபெற்ற கூட்ைத்தில் இந்த முடிவு 
எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 முன்பமோழியப்ெட்ை இக்குழுவில் மோநில சுற்றுலோ மற்றும்  ன வமம்ெோட்டுக் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் 
உள்ளனர்.  னப்ெோதுகோப்டெ ஊக்குவிப்ெவதோடு, மோநிலத்தில் சுற்றுலோட  வமம்ெடுத்து துவம இந்தக் 
குழுவின் முக்கிய வநோக்கமோகும். இதன்மூலம் தற்வெோதுள்ள சுற்றுலோ டமயங்களின் உட்கட்ைடமப்பும் 
வமம்ெடுத்தப்ெடும். 

7. POLNET 2.0 தளத்டத மத்திய உள்துடற அடமச்சர் அமித் ஷோ பதோைங்கிட க்கவுள்ளோர். POLNET 

2.0 உைன் பதோைர்புடையது எது? 

அ. அேசியல் பேப்புபே 

ஆ. அேசியல் வபலயபமப்பு ரசபவ 

இ. காவல்துபற வபலயபமப்பு ரசபவ  

ஈ. காவல்துபற புகாா் பதிவு 

 ஜன.20 அன்று புது தில்லியில் நைந்த, ‘பெோதுப்ெோதுகோப்பு மற்றும் வெரிைர் நி ோரண அடமப்புகளின் 
தடல ர்கள்’ வதசிய மோநோட்டின்வெோது மத்திய உள்துடற அடமச்சர் அமித் ஷோ, POLNET 2.0 என்னும் 
புதியதளத்டத அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளோர். கோ லர் கம்பியில்லோத்பதோைர்பு ஒருங்கிடணப்பு இயக்குநரகம் 
நோட்டில் POLNET அல்லது POLice NETwork வசட கடள நிர் கித்து பசயல்ெடுத்தி  ருகிறது.  

 POLNET 2.0 எனப்ெடும் கோ ல்ெடையினருக்கோன அதிநவீன ெல்லூைக  சதிகளுைன் கூடிய ஒரு 
புதிய  லு ோன தக ல்பதோைர்பு தளத்டத அவ்வியக்குநரகம் உரு ோக்கியுள்ளது. வெரிைர்கள் அல்லது 
சட்ை-ஒழுங்கு சிக்கல்களின்வெோது இது உதவும். 
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8.அண்டமயில் மத்திய கனரக பதோழிற்சோடலகள் மற்றும் பெோதுத்துடற நிறு னங்கள் அடமச்சரோல் 
பதோைங்கிட க்கப்ெட்ை இந்திய மின்சோரத்துடறயின் கண்கோட்சியின் பெயபரன்ன? 

அ. ELECASE 

ஆ. ELECRAMA  

இ. ELECTRON 

ஈ. ELECTRIC 2.0 

 உத்தரபிரவதசத்தின் பநோய்ைோ பெருநகரத்தில், ‘ELECRAMA-2020’ஐ மத்திய கனரக பதோழிற்சோடல 
மற்றும் பெோது நிறு னங்களின் அடமச்சர் பிரகோஷ் ஜ வைகர் திறந்துட த்தோர். பதோைக்கவிழோவில் 
மின்சோரம் மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சர் R K சிங் கலந்துபகோண்ைோர். 
இதடன ஈரோண்டுகளுக்கு ஒருமுடற இந்திய மின் மற்றும் மின்னணு உற்ெத்தியோளர்கள் சங்கம் 
(IEEMA) ஏற்ெோடு பசய்கிறது. இது இந்திய மின்துடறயின் கண்கோட்சியுைன் கூடிய ஒரு மோநோைோகும்.  

 இந்த நிகழ்வு, மின்துடறசோர்ந்த ெல்வ று தயோரிப்புகள் & பதோழில்நுட்ெங்கடளக் கோட்சிப்ெடுத்துகிறது. 
வமலும்,  ோங்குெ ர்களுக்கும் விற்ெ ர்களுக்கும் இடையில் ஒரு  ர்த்தக தளத்டதயும் இந்த நிகழ்வு 
உரு ோக்குகிறது. அறிவு ெரிமோற்றத்திற்கோன ெல்வ று கருத்தரங்குகடளயும் இது நைத்துகிறது. 

9.ஸ்கிரீன் ஆக்ைர்ஸ் கில்ட் விருதுகளில், ‘Outstanding Performance by a Female Actor in a Motion Picture’ 
விருடத ப ன்ற நடிடக யோர்? 

அ. பேனீ பஜல்பவகா்  

ஆ. பஜனிபா் அனிஸ்டன் 

இ. ஒலிவியா ரகால்மன் 

ஈ. எலிசபபத் ரமாஸ் 

  ருைோந்திர Screen Actors Guild (SAG) விருதுகளின் 26ஆ து ெதிப்பு அண்டமயில்  ழங்கப்ெட்ைது. 
‘Outstanding Performance by a Female Actor in a Motion Picture’ என்ற விருது ‘ஜூடி’ என்ற திடரப் 
ெைத்தில் நடித்ததற்கோக பரனீ பஜல்ப கர் ப ன்றோர். பரனீ பஜல்ப கர், அண்டமயில், ‘ஜூடி’ என்ற 
 ோழ்க்டக  ரலோற்றில் நடித்ததற்கோக வகோல்ைன் குவளோப் விருடதப்பெற்றோர். 

 ‘Outstanding Performance by a Male Actor in a Motion Picture’ என்ற விருது ‘வஜோக்கர்’ என்ற திடரப் 
ெைத்தில் நடித்ததற்கோக ஜோக்கின் பீனிக்சுக்கு  ழங்கப்ெட்டுள்ளது. பதன்பகோரிய திடரப்ெைமோன 
‘Parasite’, ‘Best Performance by a Cast in a Motion Picture’ விருடத ப ன்ற முதல் அயல்நோட்டு பமோழி 
திடரப்ெைமோக ஆனது. 

10.மோநிலத்திற்கு மூன்று தடலநகரங்கடள உரு ோக்கும் திட்ைத்திற்கு அண்டமயில் ஒப்புதல் அளித்த 
மோநிலம் எது? 

அ. மகாோஷ்டிோ   ஆ. ஆந்திேபிேரதசம்  

இ. மத்தியபிேரதசம்   ஈ. உத்தேபிேரதசம் 
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 அமரோ தி, விசோகப்ெட்டினம் மற்றும் கர்னூல் ஆகிய மூன்று மோநில தடலநகரங்கடள உரு ோக்கும் 
திட்ைத்திற்கு ஆந்திர பிரவதச மோநில அடமச்சரட  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆளும் பஜகன் வமோகன் 
பரட்டி அரசு, இந்த மவசோதோட  மோநில சட்ைசடெயில் தோக்கல் பசய்தது. மோநிலத்தின் ெர லோக்கப்ெட்ை 
மற்றும் சீரோன  ளர்ச்சி மற்றும் வமம்ெோட்டுக்கோன, “ஆந்திரபிரவதச ெர லோக்கம் மற்றும் அடனத்துப் 
பிரோந்தியங்களின் உள்ளைக்கிய  ளர்ச்சி மவசோதோ, 2020”க்கு அடமச்சரட  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 இது மோநிலத்திற்குள் ெல்வ று மண்ைலங்கடள உரு ோக்கு தற்கும் மண்ைலத் திட்ைமிைல் மற்றும் 
வமம்ெோட்டு  ோரியங்கடள நிறுவு தற்கும்  ழி குக்கிறது. அரசோங்கம் தனது சட்ைமன்றத்தடலநகடர 
அமரோ தியிலும், தடலடமச்பசயலகம் மற்றும் நிர் ோக தடலநகடர விசோகப்ெட்டினத்திலும், நீதித் 
துடற தடலநகடர கர்னூலிலும் அடமக்க முடிவுபசய்துள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 `40,000 வகோடி மதிப்பீட்டில் தூத்துக்குடியில் எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிடலயம் அடமப்ெதற்கும் 
பசன்டனடய அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில் மின்சோர  ோகனம் தயோரிக்கும் ஆடலடய நிறுவு தற்கும் 
தமிழ்நோடு அடமச்சரட  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. எண்பணய் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்டத அடமப்ெதற்கு 
‘அல்பகரோபி’ என்ற நிறு னத்துக்கும், மின்சோர  ோகனம் தயோரிக்கும் நிறு னத்டத அடமப்ெதற்கு சீன 
நோட்டின் ‘வின்பைக்’ என்னும் நிறு னத்துக்கும் தமிழ்நோடு அடமச்சரட  ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 தஞ்சோவூர் விமோனப்ெடைத்தளத்தில் சுவகோய் 30 MKI வெோர்விமோனப்ெடையணி பதோைங்கப்ெட்டுள்ளது. 
இதடன முப்ெடைத் தளெதி விபின் ரோ த் பதோைங்கிட த்தோர். 
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