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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. 
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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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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சமீபத்தில், அனைத்து நாட்டு மக்களுக்கும் பல்-நுனைவு சுற்றுலா விசானை அறிவித்த மத்திய கிைக்கு 

நாடு எது? 

அ. சிங்கப்பூர் 

ஆ. பிரரன்ஸ் 

இ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ. ஸ்பபயின் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு பலமுனை ைந்து சசல்ைதற்காை நுனைவு இனசவு முனைனய அந்த நாடு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்நுனைவு இனசனைப்பயன்படுத்தி, அனைத்து நாட்டைரும் அதிகபட்சமாக 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எத்தனை முனை வைண்டுமாைாலும் அந்நாட்டுக்கு ைந்துசசல்லலாம். 

 சுற்றுலா விசாவிற்காை திருத்தத்திற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக அனமச்சரனை அண்னமயில் ஒப்புதல் 

அளித்தது. பன்ைாட்டு மக்களின் விருப்பமாை சுற்றுலாத்தலமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இருப்பதால், 

ஆண்சடான்றுக்கு சுமார் 20 மில்லியனுக்கும் அதிகமாை சுற்றுலாப்பயணிகனள அது ஈர்க்கிைது. 

2.சமீபத்தில் ஒரு புதிய ைாைத்தகுந்த புைக்வகானளக் கண்டுபிடித்துள்ள டிரான்சிடிங் எக்வ ாபிளாைட் 

சர்வை வசட்டினலட் (TESS), எந்த விண்சைளி முகனமக்கு சசாந்தமாைதாகும்? 

அ. இந்திய விண்பவளி ஆரரய்ச்சி அமமப்பு (ISRO) 

ஆ. ததசிய வரனூர்தியியல் மற்றும் விண்பவளி நிர்வரகம் (NASA)   

இ. ஜப்பரன் விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA) 

ஈ. சீனர ததசிய விண்பவளி நிர்வரகம் (CNSA) 

 சூரிய குடும்பத்துக்கு சைளியில் உள்ள வகாள்கனள கண்டுபிடிப்பதற்காக, ‘TESS’ எைப்சபயரிடப்பட்ட 

சசயற்னகக்வகானள கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் NASA விண்ணுக்கு அனுப்பியது. இந்நினலயில், 

அண்னமயில் ஒரு புதிய ைாைத்தகுந்த புைக்வகானள வதசிய ைானூர்தியியல் மற்றும் விண்சைளி 

நிர்ைாகத்துக்குச் சசாந்தமாை Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) கண்டுபிடித்துள்ளது.   

 புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் புைக்வகாளுக்கு, ‘TOI 700 d’ எைப் சபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது, 

பூமியின் வதாராயமாை அளனைக்சகாண்டுள்ளது. பூமியிலிருந்து 101.5 ஒளியாண்டுகள் சதானலவில் 

இது உள்ளதாக NASA அறிவியலாளர்கள் அறிவித்துள்ளைர். 

3.ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகக் குட்டி ஒன்று சமீபத்தில் மாைஸ் வதசியப்பூங்காவில் பிைந்தது. இந்தத் 

வதசியப்பூங்கா அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. அருணரச்சல பிரததசம்  ஆ. அஸ்ஸரம்  

இ. சிக்கிம்    ஈ. ஹிமரச்சலபிரததசம் 
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 மாைஸ் வதசியப்பூங்கா UNESCOஇன் உலக பாரம்பரிய தளமாகும்; வமலும், இது அஸ் ாம் மாநிலத்தில் 

அனமந்துள்ள ஓர் உயிர்க்வகாளக் காப்பகமாகும். அண்னமயில் இந்தத் வதசியப்பூங்காவில் ைாழும் R3A 

என்ை சபயருனடய ஓர் ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகம் குட்டிசயான்னை ஈன்ைது. 

 அவத பூங்காவில் ைாழ்ந்துைரும் மூத்த காண்டாமிருகமாை ‘லாய்ஸ்ரி’க்கு, கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் 

‘R3A’ பிைந்தது. ஒற்னைக்சகாம்பு காண்டாமிருகம் அல்லது இந்திய காண்டாமிருகமாைது அழிவின் 

விளிம்பிலிருக்கும் ஓர் உயிரிைமாகும். வமலும், IUCNஇன் சிைப்புப்பட்டியலில் ‘பாதிக்கப்படக்கூடியது’ 

என்னும் நினலயில் அது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்வபாது, 42 காண்டாமிருகங்கள் மாைஸ் வதசியப் 

பூங்காவில் உள்ளை. 

4.அண்னமயில் ஓய்வுசபறுைதாக அறிவித்த வடனியல் டி வராஸி, எந்த நாட்னடச் வசர்ந்த கால்பந்து வீரர் 

ஆைார்? 

அ. பிதரசில் 

ஆ. இத்தரலி  

இ. பஜர்மனி 

ஈ. பிரரன்ஸ் 

 இத்தாலி அணியின் கால்பந்து வீரராை வடனியல் டி வராஸி, அண்னமயில், சதாழிற்முனை கால்பந்தில் 

இருந்து ஓய்வுசபறுைதாக அறிவித்தார். வராமா கால்பந்து சங்கத்னதச் வசர்ந்த வடனியல் டி வராஸி, Serie 

A லீக் வபாட்டிகளில் கிட்டத்தட்ட பதிசைட்டு ஆண்டுகள் வினளயாடியுள்ளார். 2006ஆம் ஆண்டு FIFA 

உலகக்வகாப்னபனய சைன்ை இத்தாலி அணியின் ஒருபகுதியாகவும் அைர் இருந்துள்ளார். 

5.மின்சாரத்தில் இயங்கும் ைான்ைழி ைாடனகயுந்தினை (electric air-taxi) உருைாக்குைதற்காக எந்தச் 

சைாரி-பகிர்வு நிறுைைத்துடன் ஹூண்டாய் கூட்டுவசர்ந்துள்ளது? 

அ. திதி (Didi) 

ஆ. ஊபர் (Uber)  

இ. லிப்ட் (Lyft) 

ஈ. கிரரப் (Grab) 

 தானுந்து நிறுைைமாை ஹூண்டாய், அண்னமயில், நுகர்வைார் மின்ைணுப் சபாருட்கள் கண்காட்சி 

-2020இல் ஊபருடன் இனைந்து உருைாக்கப்பட்ட மின்சாரத்தில் இயங்கும் ைான்ைழி ைாடனக 

உந்தினை காட்சிப்படுத்தியது. 

 இவ்விரு நிறுைைங்களின் கூட்டணியின்படி, ஹூண்டாய் நிறுைைம் ைண்டிகனள உருைாக்கி 

அைற்னைப் பயன்பாட்டுக்குக் சகாண்டுைரும் மற்றும் ஊபர் நிறுைைம் அைற்றுக்காை ஆதரவு வசனை, 

சானலப் வபாக்குைரத்து இனைப்பு மற்றும் ைாடிக்னகயாளர் இனடமுகத்னத ைைங்கும். 2023ஆம் 

ஆண்டுக்குள், நகர்ப்புைங்களில், ைணிக வநாக்கிலாை ைான்ைழிப் ைாடனகயுந்துச்வசனைகனள ஊபர் 

நிறுைைம் சதாடங்கவுள்ளது. 
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6.தீவிர இந்திரதனுஷ் 2.0 இயக்கம் அண்னமயில் சதாடங்கியது. இத்திட்டம் எதனுடன் சதாடர்புனடயது? 

அ. வங்கிகள் இமணப்பு 

ஆ. அமனவருக்கும் தடுப்பூசி  

இ. பரதுகரப்பு பகரள்முதல் 

ஈ. விண்பவளித் திட்டம் 

 ‘இந்திரதனுஷ் திட்டம்’ என்பது 2014ஆம் ஆண்டில் மத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநல அனமச்சகத்தால் 

சதாடங்கப்பட்ட ஒரு அனைைருக்குமாை தடுப்பூசி திட்டமாகும். தீவிரப்படுத்தப்பட்ட இந்திரதனுஷ் 2.0 

கடந்த 2019 டிசம்பர் முதல் எதிர்ைரும் 2020 மார்ச் ைனர வமற்சகாள்ளப்படவுள்ளது. 

 இந்திரதனுஷ் திட்டத்தின்கீழ், தடுப்பூசி வபாடப்படாத (அ) பகுதியளவு தடுப்பூசி வபாடப்பட்ட குைந்னதகள் 

மற்றும் கர்ப்பிணி சபண்களுக்கு தடுப்பூசி வபாடப்படும். இத்திட்டத்திற்காை இலக்கு ஆண்டாக 2020 

நிர்ையம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த நிகழ்வநர தரவுகனள பதிவுசசய்ைதற்காக அனமச்சகத்தால்  

IMI 2.0 ைனலத்தளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

7.வஹஸ்டிங்ஸ் சர்ைவதச சசஸ் வபாட்டியில் பட்டம் சைன்ை இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் யார்? 

அ. பபண்டியரலர ஹரிகிருஷ்ணர 

ஆ. சசிகிரண் கிருஷ்ணன் 

இ. P மதகஷ் சந்திரன்  

ஈ. அபிஜித் குப்தர 

 95ஆைது வஹஸ்டிங்ஸ் சர்ைவதச சசஸ் வபாட்டியில், இந்தியாவின் கிராண்ட் மாஸ்டராை P மவகஷ் 

சந்திரன் (36) சாம்பியன் பட்டம் சைன்ைார். 9 சுற்றுகளின் முடிவில் 7.5 புள்ளிகனள அைர் சபற்ைார். தீப் 

சசன்குப்தா 13ஆைது இடமும், மற்சைாரு இந்திய வீரராை ஸ்ையம் மிஸ்ரா 14ஆைது இடமும் பிடித்தைர். 

இருைரும் தலா 6 புள்ளிகள் சபற்ைைர். 

8.தமிழ்நாடு மகளிர் சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்திற்கு நிதியுதவி ைைங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ள 

சபாதுத்துனை ைங்கி எது? 

அ. பரரத ஸ்தடட் வங்கி 

ஆ. கனரர வங்கி 

இ. இந்தியன் வங்கி  

ஈ. தபங்க் ஆப் இந்தியர 

 தமிழ்நாட்னடச்வசர்ந்த முன்ைணி சபாதுத்துனை ைங்கியாை இந்தியன் ைங்கி, அண்னமயில், 

தமிழ்நாடு மகளிர் சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்துடைாை ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

னகசயழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம், சங்கத்தின் உறுப்பிைர்கள் சதாழில்சதாடங்குைதற்காை 

நிதியுதவி மற்றும் பயிற்சினய இந்தியன் ைங்கி அளிக்கும். 
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 சதாழில்முனைவைாருக்கு சலுனக முனையில் கடன் ைசதிகளும் ைைங்கப்படும். தமிழ்நாடு மகளிர் 

சதாழில்முனைவைார் நலச்சங்கத்தின் உறுப்பிைர்களுக்கு இந்தியன் ைங்கி சமுதாயத்தின் ‘இந்தியன் 

ைங்கி சுய வைனலைாய்ப்புப் பயிற்சி நிறுைைங்கள் (INDSETI - Indian Bank Self-Employment Training 

Institutes) மூலம் பயிற்சியளிக்கப்படும். 

9.சிறு நிதி ைங்கியாக மாற்றுைதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் நகர்ப்புை கூட்டுைவு ைங்கி எது? 

அ. பரரத் கூட்டுறவு வங்கி 

ஆ. சிவரலிக் பமர்கண்மடல் கூட்டுறவு வங்கி  

இ. பஞ்சரப் மற்றும் மகரரரஷ்டிரர கூட்டுறவு வங்கி 

ஈ. பம்பரய் பமர்கண்மடல் கூட்டுறவு வங்கி 

 சிைாலிக் சமர்கண்னடல் கூட்டுைவு ைங்கினய சிறு நிதி ைங்கியாக (Small Finance Bank) மாற்றுைதற்கு 

இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி, அண்னமயில், ‘சகாள்னக அளவிலாை’ ஒப்புதனல ைைங்கியுள்ளது. நகர்ப்புை 

கூட்டுைவு ைங்கிகனள சிறு நிதி ைங்கிகளாக தன்விருப்பத்வதாடு மாற்றுைது குறித்து கடந்த 2018 

சசப்டம்பரில் ரிசர்வ் ைங்கி அறிவித்த பின்ைர், இதுவபான்று அனுமதி ைைங்கப்பட்ட முதல் நகர்ப்புை 

கூட்டுைவு ைங்கி இதுைாகும். 

 சகாள்னக ரீதியாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பதிசைட்டு மாதங்களுக்குள் இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால் 

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளபடி, குனைந்தபட்ச நிகர மதிப்பு மற்றும் மனையிடர் விகிதத்துக்காை மூலதைம் 

வபான்ை ஒரு சிறு நிதி ைங்கிக்காை வதனைகனள அக்குறிப்பிட்ட ைங்கி பூர்த்திசசய்யவைண்டும். 

10. ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி திட்டம்’ என்பது எந்த மாநிலத்தின் முதன்னம காலநினல மாற்ை திட்டமாகும்? 

அ. ஒடிசர 

ஆ. சத்தீஸ்கர் 

இ. ஆந்திரபிரததசம் 

ஈ. பீகரர்  

 ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி திட்டம்’ என்ை காலநினல மாற்ை திட்டத்னத பீகார் முதலனமச்சர் அண்னமயில் 

சதாடங்கினைத்தார். இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலம் முழுைதும், காலநினல மாற்ைம் & நீர் பாதுகாப்பின் 

முக்கியத்துைம் குறித்த பல்வைறு விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்படும். ‘ஜல்-ஜீைன்-ஹரியாலி’ 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டிருந்த ‘ஜக்ருதா சம்வமளன்’ நிகழ்ச்சியில், முதலனமச்சர் 

நிதிஷ்குமார் `700 வகாடிக்கும் அதிக மதிப்புள்ள திட்டங்கனளத்சதாடங்கிைார். 

 காலநினல மாற்ைம் குறித்த விழிப்புைர்னைப் பரப்புைதற்காக மாநிலம் முழுைதும் ‘மனிதச்சங்கிலி’ 

இயக்கத்னத ஏற்பாடு சசய்யவும் அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. BCCIஇன் ‘C K நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது’க்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்தகட் 

வீரர் யார்? 

அ. கபில் தேவ் 

ஆ. K ஸ்ரீகாந்ே்  

இ. சுனில் கவாஸ்கா் 

ஈ. ேிலீப் வவங்சா்க்காா் 

 இந்திய ததசிய கிரிக்தகட் வாரியமாை BCCI’ஆல் வழங்கப்தபறும் மதிப்புமிக்க ‘C K நாயுடு வாழ்நாள் 

சாதனையாளர் விருது’க்கு முன்ைாள் இந்திய கிரிக்தகட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் ததர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்னைச்தசர்ந்த பிரபல கிரிக்தகட் வீரராை இவர், 1981 முதல் 1992 வனர 

இந்திய கிரிக்தகட் அணியில் இைம்தபற்றிருந்தார். இவ்விருனத இந்திய தபண்கள் கிரிக்தகட் அணியின் 

முன்ைாள் அணித்தனலவி அஞ்சும் தசாப்ரா வழங்கவிருக்கிறார். 2020 ஜை.12ஆம் தததி மும்னபயில் 

நனைதபறவிருக்கும் BCCI ஆண்டுவிழாவின்தபாது இந்த விருது வழங்கப்படும். 

2. IRDAIஆல் ததாைங்கப்பட்ை கட்ைாய நினலயாை தனிநபர் சுகாதார காப்பீட்டுக் தகாள்னகயின் தபயர் 

என்ை? 

அ. ஆதராக்கிய ரக்ஷா 

ஆ. ஆதராக்கிய சுரக்ஷா 

இ. ஆதராக்கிய சஞ்சீவனி  

ஈ. ஆதராக்கிய சம்ாிேி 

 ‘ஆதராக்கிய சஞ்சீவனி’ என்ற தபயரில் அடிப்பனை காப்பீட்டுத் திட்ைத்னத தசயல்படுத்த, இந்திய காப்பீடு 

ஒழுங்குமுனற மற்றும் தமம்பாட்டு ஆனணயம் (IRDAI) வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தில், காப்பீட்டு 

நிறுவைங்கள் ‘ஆதராக்கிய சஞ்சீவனி’ என்ற தபயருைன் தங்கள் காப்பீட்டு நிறுவைப்தபயனரச்தசர்த்து 

காப்பீட்னை தசயல்படுத்ததவண்டும். 2020 ஏப்.1 முதல் கினைக்கப்தபறவுள்ள இது, காப்பீட்ைாளர்களின் 

குனறந்தபட்ச சுகாதாரத்ததனவகனள உள்ளைக்கும். 

 ஓராண்டுக்கு குனறந்தபட்சம் `1 இலட்சம் - `5 இலட்சம் வனர காப்பீடு இருக்க தவண்டும். அதற்தகற்ப 

காப்பீட்டுத்ததானகனய நிர்ணயிக்கலாம். குனறந்தபட்சம் 18 - 65 வயது வனர உள்ளவர்கள் இந்தக் 

காப்பீட்டில் தசரலாம். 

3.நிர்வாகப்பணிகளுக்கு டிஜிட்ைல் ஊைகத்னதப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் தானளச்தசமிக்கும் திட்ைத்னத 

ததாைங்கியுள்ள மாநில அரசு எது? 

அ. ஒடிசா   ஆ. தகரளா 

இ. தமற்கு வங்கம்  ஈ. வேலுங்கானா 
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 தமற்கு வங்க மாநில அரசாைது தானளச்தசமிக்கும் தநாக்கில் சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ஒரு திட்ைத்னத 

ததாைங்கியுள்ளது. தபரும்பாலாை நிர்வாகப்பணிகளுக்கு டிஜிட்ைல் ஊைகத்னதப் பயன்படுத்தவும் அது 

முடிவுதசய்துள்ளது. தனலனமச்தசயலகத்தில் ஏற்கைதவ நனைமுனறயிலிருக்கும் இம்முனறயாைது, 

இனி, மாநிலத்தின் பிற மாவட்ைங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

 நிர்வாக தநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் தாட்கனள மறுசுழற்சி தசய்வதற்கும், அவற்னற எழுது 

அட்னைகளாக மாற்றி அவற்னற மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் திட்ைமிட்டுள்ளது. இந்தச் 

தசயல்முனறயாைது மாநிலத்தின் தனலனமச்தசயலகத்தால் ததாைர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். 

4. 2022ஆம் ஆண்டின் காமன்தவல்த் தபாட்டிகனள நைத்தவுள்ள நகரம் எது? 

அ. லண்டன் 

ஆ. புது ேில்லி 

இ. பா்மிங்காம்  

ஈ. தகால்ட் தகாஸ்ட் 

 2022ஆம் ஆண்டின் காமன்தவல்த் வினளயாட்டுப் தபாட்டிகள் இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம் நகரத்தில் 

நைத்தப்பைவுள்ளை. இது, காமன்தவல்த் உறுப்பிைர்களுக்காை சர்வததச வினளயாட்டு நிகழ்வாகும்.  

இந்நிகழ்னவ மூன்றாவது முனறயாக இங்கிலாந்து நைத்துகிறது. மதிப்புமிக்க இந்நிகழ்வாைது 2020 

ஜூனல 27 முதல் ஆகஸ்ட் 7 வனர நனைதபறவுள்ளது. 

 அண்னமயில், இந்திய காமன்தவல்த் வினளயாட்டுக் கூட்ைனமப்பாைது (CGI) 2022இல் இந்தியாவில் 

காமன்தவல்த் துப்பாக்கிச்சுடு மற்றும் வில்வித்னதப் தபாட்டினய நைத்தும் திட்ைத்னத சமர்ப்பித்தது. 

ஆைால், முன்தமாழியப்பட்ை துப்பாக்கிச்சுடு தபாட்டியில் தவல்லும் பதக்கங்கள், இறுதிப்பட்டியலில் 

தசர்க்கப்படுமா எைக் கூட்ைனமப்பு இன்னும் அறிவிக்கவில்னல. 

5.சமீபத்தில், மிகப்தபரிய வரினச (Very Large Array) ஆய்வகத்னதப் பயன்படுத்தி தபரும் கருந்துனளகள் 

தகாண்ை குள்ள விண்மீன் திரள்கனள அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்தைர். இந்த ஆய்வகம், எங்கு 

அனமந்துள்ளது? 

அ. ஜப்பான் 

ஆ. சீனா 

இ. ஐக்கிய அவமாிக்க நாடுகள்  

ஈ. ரஷ்யா 

 அண்னமயில் ‘ஆஸ்ட்தராபிசிகல் ஜர்ைலில்’ தவளியாை ஆய்வின்படி, சில குள்ள விண்மீன் திரள்களில் 

13 தபரும் கருந்துனளகனள அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளைர். இந்த விண்மீன் திரள்கள் 

பூமியிலிருந்து பல ஒளியாண்டுகள் ததானலவில் அனமந்துள்ளை. இதில் சில விண்மீன்களில், கருந் 

துனளகள் அதன் னமயத்தில் இல்லாமல் உள்ளை. கருந்துனளகள்தகாண்ை விண்மீன்களின் உயர் -

ததளிவுத்திறன் பைங்கள் மிகப்தபரிய வரினச ஆய்வகத்னதப் பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளை.  
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 இது ஒரு வாதைாலி ததானலதநாக்கி ஆய்வகமாகும்; இது, அதமரிக்காவின் நியூ தமக்ஸிதகாவில் 

அனமந்துள்ளது. ததசிய வாதைாலி வானியல் ஆய்வகத்தால் இந்த ஆய்வகம் அனமக்கப்பட்ைது. 

6.புதவர்ட்தைா ரிக்தகாவில் அண்னமயில் ஒரு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ைது. புதவர்ட்தைா ரிக்தகாவின் 

தனலநகரம் எது? 

அ. சாண்தடா வடாமிங்தகா 

ஆ. சான் வான்  

இ. கிங்ஸ்டன் 

ஈ. ஹவானா 

 பயங்கரமாை நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ைனத அடுத்து புதவர்ட்தைா ரிக்தகா அரசாங்கம் சமீபத்தில் 

ஓர் அவசரநினலனய அறிவித்தது. கைந்த நூறாண்டுகளில் கண்டிராத அளவில் 6.4 ரிக்ைர் அளவிலாை 

மிக வலுவாை மற்றும் மிகவும் அழிவுகரமாை நிலநடுக்கம் அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது. புதவர்ட்தைா ரிக்தகா 

என்பது கரீபியன் கைலில் அனமந்துள்ள ஒரு தீவுக்கூட்ைமாகும். இது அதமரிக்காவின் இனணக்கப்பைாத 

பிரததசங்களுள் ஒன்றாகும். நாட்டின் மிகப்தபரிய நகரமாகவும் தனலநகராகவும் சான் வான் உள்ளது. 

7.அண்னமயில், இந்தியாவின் எந்த நகரத்தில், ‘ததசிய வர்த்தகர்கள் மாநாடு’ நனைதபற்றது? 

அ. மும்பப 

ஆ. லக்தனா 

இ. புது ேில்லி  

ஈ. வாரணாசி 

 ததசிய வர்த்தகர்கள் மாநாட்னை, அண்னமயில், புது தில்லியில், பாதுகாப்பு அனமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் 

ததாைங்கினவத்தார். 3 நாள் நனைதபறும் இந்த நிகழ்னவ, அகில இந்திய வர்த்தகர்களின் கூட்ைனமப்பு 

(CAIT) ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. வர்த்தகர்கள் எதிர்தகாள்ளும் பிரச்சனைகனள இந்த மாநாடு எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. மாநாட்டின் 2ஆவது நாளில், மத்திய நிதியனமச்சர் கலந்துதகாண்டு வர்த்தகர்களினைதய 

உனரயாற்றிைார். பண்ைங்கள் மற்றும் தசனவ வரி (GST) தமலும் எளினமப்படுத்தப்படும் என்று அவர் 

அப்தபாது உறுதியளித்தார். 

8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, சமீபத்தில், எந்த வனக வங்கிகளின் ‘தமற்பார்னவ நைவடிக்னக கட்ைனமப்னப’ 

திருத்தியுள்ளது? 

அ. வபாதுே்துபற வங்கிகள் 

ஆ. ேனியாா் துபற வங்கிகள் 

இ. வவளிநாட்டு வங்கிகள் 

ஈ. நகர கூட்டுறவு வங்கிகள்  

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அண்னமயில், நகர கூட்டுறவு வங்கிகளுக்காை பல்தவறு நிபந்தனைகனள 

தவளியிட்ைது. ரிசர்வ் வங்கியால் அறிவிக்கப்பட்ை சில நிபந்தனைகளின் அடிப்பனையில் ஒரு நகர 
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கூட்டுறவு வங்கியாைது தமற்பார்னவ நைவடிக்னக கட்ைனமப்பில் னவக்கப்படும். இதில் நிகர NPA 6 

சதவீதத்னதவிை அதிகமாகவும், CRR விகிதம் 9 சதவீதத்துக்கு குனறவாகவும் இருக்கும் நகர கூட்டுறவு 

வங்கிகளும் அைங்கும். 

 நிதியழுத்தத்னதப்தபாறுத்து, நகர கூட்டுறவு வங்கிகளின் கைன் அதிகாரங்களும் குனறக்கப்பைலாம். 

பஞ்சாப் மற்றும் மகாராஷ்டிரா கூட்டுறவு வங்கி ஊழலின் பின்ைணியில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்த 

அறிவிப்னப தவளியிட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய விதிமுனறகள், நகர கூட்டுறவு வங்கிகளின் தமாசமாை 

தசாத்துக்களுக்கு வினரவாை தீர்வினை வழங்கும். 

9.இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி அனமப்பு (ISRO) ஏவவிருக்கும் புதிய ரிதல தசயற்னகக்தகாள் ததாைரின் 

தபயர் என்ை? 

அ. Indian Relay Navigation Satellite System (IRNSS) 

ஆ. Indian Data Relay Satellite System (IDRSS)  

இ. Indian Relay Satellite System (IRSS) 

ஈ. Indian Relay Tracking System (IRTS) 

 இந்தியன் தைட்ைா ரிதல தசட்டினலட் சிஸ்ைம் (IDRSS) என்றனழக்கப்படும் உள்நாட்டு ரிதல 

தசயற்னகக்தகாள் ததாைராைது வினரவில் ஏவப்படும் எை இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி அனமப்பின் 

(ISRO) தனலவர் K சிவன் அண்னமயில் அறிவித்தார். IDRSS என்பது ரிதல தசயற்னகக்தகாள்களின் 

ததாகுப்பாகும், இது இந்திய தசயற்னகக்தகாள்கனள ததாைர்ந்து கண்காணிக்கும் மற்றும் அவற்றுைன் 

தகவல்கனள பரிமாறிக்தகாள்ளும். 

 முன்தமாழியப்பட்ை இரண்டு தசயற்னகக்தகாள்களில் முதலாவது ககன்யான் திட்ைத்துக்கு முன்ைதாக 

2020ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஏவப்படும். இத்தனகய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்ைங்கள், புதிய ரிதல 

தசயற்னகக்தகாள் ததாைர்களால் ததாைர்ந்து கண்காணிக்கப்பைலாம். 

10. எந்த அனமப்பிைால், ‘உழவர் புத்தாக்க நிதியம்’ அனமக்க திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது? 

அ. உலக உணவு ேிட்டம் 

ஆ. உணவு மற்றும் தவளாண்பம அபமப்பு 

இ. தேசிய தவளாண்பம மற்றும் ஊரக வளா்ச்சி வங்கி 

ஈ. இந்ேிய தவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம்  

 ‘உழவர் புத்தாக்க நிதியமாைது’ அடுத்த நிதியாண்டுக்குள் அனமக்கப்படும் எை இந்திய தவளாண் 

ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICAR) தனலனம இயக்குநர், அண்னமயில், அறிவித்தார். ததசிய அறிவியல் 

மாநாட்டின் ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ை முதலாவது உழவர் அறிவியல் மாநாட்டின்தபாது இந்த 

அறிவிப்பு தவளியிைப்பட்ைது. புது தில்லியில் ஒரு புத்தாக்க னமயம் நிறுவப்படும் எை அவர் அறிவித்தார். 

 இது, உழவர்களின் ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் மற்றும் உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகனள அங்கீகரிக்கும். 

தற்சமயம், தவளாண்னம அறிவியல் னமயங்கதள உழவர்களின் கண்டுபிடிப்புகனள பதிவுதசய்து 

வருகின்றை. 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 10  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            1 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சமீபத்தில், இந்தியாவின் பல்வேறு நீதிமன்றங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக எப்பளைளய பயன்படுத்துேது 

குறித்து பரிசீலிக்குமாறு இந்திய உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசு வகட்டுக்ககாண்டுள்ைது? 

அ. மத்திய சேமக்காவல் படை (CRPF) 

ஆ. மத்திய ததாழிற்ோடல பாதுகாப்புப் படை (CSIF)  

இ. சதேிய பாதுகாப்புப் படை (NSG) 

ஈ. இந்திய இராணுவம் 

 உள்ளூர் காேல்பளைகளிைமிருந்து நீதிமன்றங்களை பாதுகாக்கும் பணிளய ஏற்றுக்ககாண்டு 

இந்தியாவின் பல்வேறு நீதிமன்றங்களை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய கதாழிற்சாளை பாதுகாப்புப் 

பளைளய (CSIF) பயன்படுத்தப்படுேது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் அண்ளமயில் மத்திய 

அரசிைம் வகட்டுக்ககாண்டுள்ைது. 

2. 2020 ஜனேரி 9 அன்று, ஹர் வகாவிந்த் ககாரானாவின் பிறந்தநாள் அனுசரிக்கப்பட்ைது. அேர் எந்த 

ஆண்டில் உைலியலுக்கான வநாபல் பரிளச கேன்றார்? 

அ. 1965 

ஆ. 1968  

இ. 1972 

ஈ. 1979 

 கசல்லின் மரபணுக்குறியீட்ளைக் எடுத்துச்கசல்ேவதாடு அேற்றின் புரதங்களின் கதாகுப்ளபக் கட்டுப்ப 

-டுத்தும் நியூக்ளிக் அமிைங்களில், நியூக்ளிவயாளைட்களின் ேரிளசளயக்காட்டும் ஆராய்ச்சிளய வமற் 

-ககாண்ைதற்காக, ஹர் வகாவிந்த் ககாரானா, 1968ஆம் ஆண்டின் உைலியல் / மருத்துேத்திற்கான 

வநாபல் பரிளச மார்ஷல் W நிரன்கபர்க் மற்றும் ராபர்ட் W வஹாலி ஆகிவயாருைன் பகிர்ந்துககாண்ைார். 

1972ஆம் ஆண்டில், முதல் கசயற்ளக மரபணுளேயும் அேர் உருோக்கினார். 

3.அஷ்ோனி வைாகானி தளைளமயிைான ோனூர்தி நிறுேனம் எது? 

அ. இண்டிசகா 

ஆ. ஸ்டபஸ்தெை் 

இ. ஏா் இந்தியா  

ஈ. விஸ்தாரா 

 தற்வபாது, அஷ்ோனி வைாகானி ஏர் இந்தியாவுக்கு தளைளமதாங்குகிறார். 1932ஆம் ஆண்டில் டி 

ஹவில்வைண்ட் புஸ் வமாத் வமாவனாபிவைன் என்ற ஒற்ளறப்கபாறி எந்திரத்துைன் இந்த நிறுேனம் 

கசயல்பைத்கதாைங்கியது. கைந்த அக்வைாபரில், A320 விமானத்தில் ைாக்ஸிவபாட்ளைப்பயன்படுத்திய 

உைகின் முதல் ோனூர்தி நிறுேனமாகவும் இது அளமந்தது. 
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 அண்ளமயில், புது தில்லியில், மத்திய உள்துளற அளமச்சர் அமித் ஷா தளைளமயில் நளைகபற்ற 

மத்திய அளமச்சரளேக் கூட்ைத்தில், ஏர் இந்தியா விமான நிறுேனத்தின் பங்குகளை தனியாருக்கு 

விற்கும் நைேடிக்ளக கதாைர்பாக ஆவைாசிக்கப்பட்டு, ஏர் இந்தியா பங்குகளை விற்கும் பரிந்துளரக்கு 

ஒப்புதல் ேழங்கப்பட்டுள்ைது. வமலும் இந்தக் கூட்ைத்தில், ஏர் இந்தியா விமான வசளே நிறுேனத்தின் 

தற்வபாளதய ̀ 60,000 வகாடி கைளன ‘சிறப்புத் வதளேக்கான ோகன’ கணக்கில் வசர்க்கவும் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்ைது. 

4. 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ேைர்ச்சியின் முதைாேது முன்கூட்டிய 

மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியாவின் திட்ைமிைப்பட்ை ேைர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ. 5%  

ஆ. 5.5% 

இ. 6% 

ஈ. 6.5% 

 2020 ஜனேரி முதல் ோரத்தில், 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 

ேைர்ச்சியின் முதைாேது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளை அரசு கேளியிட்டுள்ைது. அதில், இந்தியாவின் 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ேைர்ச்சி (GDP) ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் எனத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கைந்தாண்டு கணிப்பில் இது ஏழு சதவீதம் எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. முந்ளதய நிதியாண்டில் இது 

6.8% எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

5.இந்தியாவின் காைநிளை குறித்த இந்திய ோனிளை ஆய்வுளமயத்தின் (IMD) அறிக்ளகயின்படி, 

இந்தியாவின் வமற்குக் கைற்களரயில், அரபிக்கைலில், 1902ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு 400 சதவீதம் அதிக 

சூறாேளிகள் உருோகியுள்ைன. 2019ஆம் ஆண்டில் அரபிக்கைளைத் தாக்கிய 5 sசூறாேளிகள் எளே? 

அ. வாயு, பபுக், கியாா், புல்புல் மற்றும் பவன் 

ஆ. வாயு, பபுக், கியாா், புல்புல் மற்றும் பானி 

இ. பபுக், வாயு, கியாா், புல்புல் மற்றும் பானி 

ஈ. வாயு, ஹிக்கா, கியாா், மகா மற்றும் பவன்  

 இந்தியாவின் காைநிளைகுறித்த இந்திய ோனிளை ஆய்வுளமயத்தின் 2019 ஆண்ைறிக்ளகயின்படி, 

அரபிக்கைலில் சாதரணமாக ஏற்படும் புயல்களின் எண்ணிக்ளகளயவிை 400% அதிகமாக 2019ஆம் 

ஆண்டில் புயல்கள் ஏற்பட்டுள்ைன. எட்டில் சுமார் ஐந்து சூறாேளிகள் (ோயு, ஹிக்கா, கியார், மகா 

மற்றும் பேன்) அரபிக்கைளை பாதித்துள்ைன. 

 இந்தியாவின் வமற்குக்கைற்களரயில் கைல் கபாதுோக ஆண்டுவதாறும் ஒவரகயாரு சூறாேளிளய 

மட்டுவம சந்திக்கும். (இந்தியாவில் கபாதுோக ஒவ்வோர் ஆண்டும் கமாத்தம் ஐந்து புயல்கள் ஏற்படும்) 

கைந்த ஆண்டில் மட்டும் ேங்காை விரிகுைாளே (கபாதுோக இந்தியாவில் சூறாேளி அதிகம் தாக்கும் 

கைற்களர) மூன்று புயல்கள் (பபுக், பானி, புல்புல்) தாக்கியுள்ைன. 
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6.வதர்தல் ஆளணயம், சமீபத்தில், 2020 பிப்.8ஆம் வததிளய தில்லி சட்ைமன்றத் வதர்தல் நளைகபறும் 

வததியாக அறிவித்தது. தில்லி சட்ைமன்றத்தில் உள்ை கமாத்த இைங்களின் எண்ணிக்ளக எவ்ேைவு? 

அ. 65 

ஆ. 67 

இ. 70  

ஈ. 72 

 2020 பிப்.8ஆம் வததி நளைகபறவுள்ை தில்லி சட்ைமன்றத்வதர்தலில் சுமார் 1.46 வகாடி ோக்காைர்கள் 

(80.55 இைட்சம் ஆண்கள் + 66.35 இைட்சம் கபண்கள்) ோக்களிக்கவுள்ைனர். வதர்தல் முடிவுகள் 

2020 பிப்.11ஆம் வததியன்று அறிவிக்கப்படும். தில்லி சட்ைமன்றத்தில் 70 இைங்கள் உள்ைன. கைந்த 

வதர்தலில் 67 இைங்களை கேன்றதன்மூைம் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியளமத்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

7.ேைகிழக்கு இயற்ளகோயு குழாய் கட்ைளமப்பானது 5 இந்திய மத்திய கபாதுத்துளற நிறுேனங்களின் 

கூட்டுமுயற்சியால் கசயல்படுத்தப்பைவுள்ைது. இந்தக் கூட்டு நிறுேனத்தின் கபயர் என்ன? 

அ. வைகிழக்கு எாிவாயு கை்ைடமப்புக் கழகம் (NEGGC) 

ஆ. இந்தியன் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (IGGC)  

இ. இந்திரதனுஷ் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (IGGL)  

ஈ. பாரத் எாிவாயு கை்ைடமப்பு நிறுவனம் (BL) 

 ேைகிழக்கு இயற்ளக எரிோயு குழாய் கட்ைளமப்புத் திட்ைமானது இந்திரதனுஷ் எரிோயு கட்ைளமப்பு 

நிறுேனத்தின், 5 கூட்டு நிறுேனத்தால் (GAIL, IOCL, ONGC, OIL மற்றும் NRL) கசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

இத்திட்ைத்திற்கான குழாய் பாளத கமாத்த நீைம் 1,656 கி.மீ., திட்ைச்கசைவினம் சுமார் `9,265 வகாடி 

(கட்டுமானத்தின்வபாது ேட்டி உட்பை). 

 திட்ைத்தின்படி ேைகிழக்கு மண்ைைத்திலுள்ை அருணாச்சைபிரவதசம், அஸ்ஸாம், மணிப்பூர், வமகாையா, 

மிவசாராம், நாகாைாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா ஆகிய எட்டு மாநிைங்களில் இயற்ளக எரிோயு குழாய் பாளத 

கட்ைளமப்பு உருோக்கப்படும். 

8.அண்ளமயில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ை கனிமச்சட்ைங்கள் (திருத்தம்) அரசாளண, 2020 ஆனது எந்த 

கனிம / இயற்ளக ேைத்துக்கான இறுதிப்பயன்பாட்டு அைவுவகால்களை நீக்கியுள்ைது? 

அ. நிலக்காி  

ஆ. வாயு நீசரற்றிகள் 

இ. இயற்டக எாிவாயு 

ஈ. கே்ோ எண்தணய் 

 ஜன.8 அன்று, மத்திய அளமச்சரளே, கனிமச்சட்ைங்கள் (திருத்தம்) அரசாளண, 2020ஐ அங்கீகரிக்க 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இந்த அரசாளண, சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் (வமம்பாடு & ஒழுங்குமுளற) 

சட்ைம், 1957 மற்றும் நிைக்கரிச்சுரங்கங்கள் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்ைம், 2015 ஆகியேற்ளற திருத்தும்.  
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 கதாகுதிகள் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ை சந்தர்ப்பங்களில் முந்ளதய ஒப்புதலின் வதளேளயயும் இது 

நீக்கிவிடும். அரசின் கூற்றுப்படி, இது, திட்ைங்களை கசயல்படுத்துதல், ேணிகத்ளத எளிதாக்குேது, 

நளைமுளறகளை எளிதாக்குேது மற்றும் தாதுக்கள் அளமந்துள்ை பகுதிகளில் உள்ை அளனத்துத் 

தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும். 

9. 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து மவைசியா மாஸ்ைர்ஸ் பூப்பந்து வபாட்டியில் இந்தியா எத்தளனமுளற 

கேன்றுள்ைது? 

அ. இரண்டு 

ஆ. மூன்று  

இ. ஐந்து 

ஈ. பத்து 

 2009ஆம் ஆண்டில் கதாைங்கியதிலிருந்து மவைசியா மாஸ்ைர்ஸ் பூப்பந்து வபாட்டியில், இந்தியா, 

மூன்று முளற கேன்றுள்ைது. P V சிந்து 2013 & 2016ஆம் ஆண்டுகளிலும், சாய்னா வநோல் 2017ஆம் 

ஆண்டிலும் கேன்றார். இந்த ஆண்டு, B சாய் பிரனீத் ஏற்கனவே நாக்-அவுட் கசய்யப்பட்டுள்ைார். 

10.சமீபத்தில், பிற நாடுகளுைனான குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ை உதவிக்கான திருத்தப்பட்ை 

ேழிகாட்டுதல்களை இந்திய அரசு கேளியிட்டுள்ைது. தற்வபாது (ஜனேரி, 2020) இந்தியாவில், எத்தளன 

நாடுகளுைனான பரஸ்பர சட்ை உதவி ஒப்பந்தங்கள் உள்ைன? 

அ. 32 

ஆ. 40 

இ. 42  

ஈ. 48 

 இந்தியா 42 நாடுகளுைன் பரஸ்பர சட்ை உதவி ஒப்பந்தங்களைக்ககாண்டுள்ைது மற்றும் குற்றவியல் 

விஷயங்களில் ஒத்துளழப்புக்காக பல்வேறு பன்னாட்டுத் தீர்மானங்களில் ளககயழுத்திட்டுள்ைது. 

உள்துளற அளமச்சகம் இதற்ககன நியமிக்கப்பட்ை மத்திய அரசின் அதிகார ளமயமாகும். அண்ளமயில் 

திருத்தப்பட்ை இந்த ேழிகாட்டுதல்கள், பல்வேறு சட்ைம் மற்றும் கதாழில்நுட்ப முன்வனற்றங்களை 

ஒருங்கிளணத்துள்ைன. வமலும், ஆேணங்களை பன்னாட்டுத் வதளேகளுக்கு இணங்க ளேப்பளத 

அது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. 

 இந்தத் திருத்தப்பட்ை ேழிகாட்டுதல்களில் கபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 

கதாைர்பாக வகாரிக்ளக கிளைத்த பத்து நாட்களுக்குள் கேளிநாட்டு அதிகாரிகளுக்கு ஆேணங்களை 

ேழங்குேதற்கான ஏற்பாடும் உள்ைது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 தமிழ்நாடு முழுேதும் ேரும் ஜன.19ஆம் வததி நளைகபறவுள்ை இைம்பிள்ளைோத வநாய் (வபாலிவயா) 

முகாம்கள்மூைம் கமாத்தம் 72 இைட்சம் குழந்ளதகளுக்கு கசாட்டுமருந்து ேழங்க இைக்கு நிர்ணயிக்கப் 

-பட்டுள்ைது. கைந்த 16 ஆண்டுகைாக வபாலிவயா அற்றதாக தமிழ்நாடு உள்ைது. 

 கீழடி ஆய்ேறிக்ளகளய தமிழ், ஆங்கிைம், சமற்கிருதம், ஹிந்தி உள்ளிட்ை 24 கமாழிகளில் நூைாகத் 

தமிழ்நாட்டின் கதால்லியல் துளற கேளியிட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 எள் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் ஈட்டிய நாமக்கல் மாேட்ைத்ளதச் வசர்ந்த விேசாயி பாப்பாத்தி (61), 

பாரதப்பிரதமரிைம் ‘முன்வனாடி விேசாயி’ எனும் பாராட்டுச்சான்றிதழ் கபற்று சாதளன பளைத்துள்ைார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.  LGBT சமூகத்திற்காக பிரத்யேக மாநில அளவிலான நீதிமன்றத்தை நடத்ை முடிவுசசய்துள்ள மாநிலம் 

எது? 

அ. தெலுங்கானா 

ஆ. மகாராஷ்டிரா 

இ. ககரளா  

ஈ. குஜராெ் 

 Lesbian, Gay, B i-sexual, Transgender (LGBT) சமூகத்திற்காக மாநில அளவிலான நீதிமன்றத்தை 

நடத்துவைாக யகரள மாநில இதளயோர் ஆதைேம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி அம்மாநிலத்தின் 

ைதலநகரமான திருவனந்ைபுரத்தில் நதடசெறவுள்ளது. 

 திருநங்தககள் ைங்களின் குதறகதள சவளிக்சகாைர ஊக்குவிப்ெதும், பிரச்சதனகதளத் 

தீர்ப்ெைற்கான ஏற்ொடுகதள சசய்வதுயம இந்நீதிமன்றத்தின் முக்கிே யநாக்கமாகும். கடந்ை 2015ஆம் 

ஆண்டில், யகரள மாநில அரசு ஒரு ‘திருநங்தகக் சகாள்தக’தே அறிமுகப்ெடுத்திேது. யமலும், இது, 

மாநில சமூக நீதித்துதறயின்கீழ் இேங்கும் ஒரு பிரத்யேக ‘திருநங்தகப்பிரிதவயும்’ சகாண்டுள்ளது. 

2.வறுதமக்யகாட்டுக்குக் கீழுள்ள ைாய்மார்கள் ைங்களின் குழந்தைகதள ெடிக்கதவப்ெைற்காக “அம்மா 

யவாடி” என்னும் திட்டத்தை சைாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. தெலுங்கானா 

ஆ. ஆந்ெிரபிரகெசம்  

இ. ககரளா 

ஈ. குஜராெ் 

 ஆந்திரபிரயைச மாநில முைலதமச்சர் செகன்யமாகன் சரட்டி, ‘செகனண்ைா அம்மா யவாடி’ என்ற 

திட்டத்தை சைாடங்கிதவத்துள்ளார். இத்திட்டத்தின்ெடி, குழந்தைகதள ெள்ளிக்கு அனுப்பும் 43 லட்சம் 

ைாய்மார்களுக்கு ஆண்டுயைாறும் `15,000 வழங்கப்ெடும். இைற்காக நடப்ொண்டில் `6318 யகாடி நிதி 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. மாைவர்கள் ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் ென்னிரண்டாம் வகுப்பு ெயிலும் வதரயில் 

இந்ைப் ெைம், ஒவ்யவார் ஆண்டும் ெனவரி மாைத்தில் ைாய்மார்களின் வங்கிக்கைக்கில் யநரடிோக 

வரவு தவக்கப்ெடும். 

3. 2020 மார்ச்சில் நதடசெறவுள்ள ‘மிலன்’ என்னும் ென்னாட்டு கடற்ெதடப்ெயிற்சிதே நடத்ைவுள்ள 

நகரம் எது? 

அ. ககாவா 

ஆ. விசாகப்பட்டினம்  

இ. தகாச்சின் 

ஈ. மும்பப 
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 ‘மிலன்’ என்ெது ெலைரப்ெட்ட கடற்ெதடப்ெயிற்சிோகும். இது, எதிர்வரும் 2020 மார்ச் மாைத்தில், 

விசாகப்ெட்டினத்தில் நடத்ை திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வு, முன்னர், அந்ைமான் மற்றும் நிக்யகாொர் 

தீவுகளில் நடத்ை திட்டமிடப்ெட்டது; பின்னர், ெல நாடுகதளச் யசர்ந்ை கடற்ெதடகள் இந்ை நிகழ்வில் 

ெங்யகற்ெைால் விசாகப்ெட்டினத்திற்கு மாற்றப்ெட்டது. கிட்டத்ைட்ட 30 நாடுகளின் கடற்ெதடகள் இந்ை 

நிகழ்வில் ெங்யகற்ெதை உறுதிப்ெடுத்தியுள்ளன. 

 “Synergy Across the Seas” என்ெது இந்ைப் ென்னாட்டுக் கடற்ெதடப் ெயிற்சியின் கருப்சொருளாகும். 

கடற்ெதடயினருக்கு சைாழிற்முதற கலந்துதரோடல்கதள யமற்சகாள்ளவும், உலசகங்கும் உள்ள 

கடற்ெதடகளின் சிறந்ை நதடமுதறகதள அறிேவும் இந்நிகழ்வு உைவும். 

4.  AI அடிப்ெதடயிலான முக அங்கீகார சைாழில்நுட்ெம், அண்தமயில், மன்மத் மற்றும் பூசாவல் இரயில் 

நிதலேங்களில் நிறுவப்ெட்டுள்ளன. இவ்விரு இரயில் நிதலேங்களும் அதமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ. மெ்ெியபிரகெசம் 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. குஜராெ் 

 இந்திே இரயில்யவ ஆனது மகாராஷ்டிராவின் மன்மத் மற்றும் பூசாவல் மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தின் 

செங்களூரு இரயில் நிதலேத்தில் சசேற்தக நுண்ைறிவு (AI) அடிப்ெதடயிலான முக அங்கீகார 

சைாழில்நுட்ெத்தை நிறுவியுள்ளது. இரயில்யவ அதமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள சொதுத்துதற நிறுவனம், 

வீடியோ கண்காணிப்பு அதமப்தெ முக அங்கீகாரம் மற்றும் வீடியோ ெகுப்ொய்வுகளுடன் வழங்கும் 

திட்டத்தை இரயில்சடல் யமற்சகாள்கிறது. 

 இந்ை முக அங்கீகார முதறயின் சவளியீட்தட இரயில்யவ ொதுகாப்புப்ெதட (RPF) ைனது ைற்யொதைே 

குற்றவிேல் ைரவுத்ைளத்துடன் இதைக்கும். இைன்மூலம், இரயில் நிதலேங்களில் குற்றவாளிகதள 

அதடோளங்காண்ெதும் எளிைாகிவிடும். 

5.உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில்ொலம் கட்டப்ெடவுள்ள மாநிலம் / யூனிேன் பிரயைசம் எது? 

அ. ஹிமாச்சலபிரகெசம் 

ஆ. உெ்ெரகண்ட் 

இ. சிக்கிம் 

ஈ. ஜம்மு – காஷ்மீா்  

 காஷ்மீர் ெள்ளத்ைாக்தக இந்திே இரயில்யவ வதலேதமப்புடன் இதைக்கும் முக்கிே உைம்பூர் – 

ஸ்ரீநகர் - ொரமுல்லா இரயில் இதைப்புத் திட்டத்தின் ஒருெகுதிோக, ெக்கல் மற்றும் சகளரிதே 

இதைக்கும் வதகயில் ஒரு புதிே இரயில் ொலம் கட்டப்ெடவுள்ளது. 

 ெம்மு - காஷ்மீரின் புதிைாக உருவாக்கப்ெட்ட யூனிேன் பிரயைசத்தில் கட்டப்ெடவுள்ள இந்ை இரயில் 

ொலம் உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில் ொலமாக இருக்கும். 2021 டிசம்ெர் மாைத்துக்குள் இந்ைத் திட்டம் 

நிதறவதடயும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
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 திட்டமிடப்ெட்டுள்ள இப்ொலம் 1.315 கி.மீ நீளங்சகாண்டைாக இருக்கும். ஆற்றுப்ெடுதகயிலிருந்து 359 

மீட்டர் உேரத்தில் இது கட்டப்ெடும். ைற்யொது, வதர உலகின் மிகவுேர்ந்ை இரயில் ொலமாக சீனாவின் 

பீென் ஆற்றின்மீது கட்டப்ெட்டுள்ள சுய்ொய் இரயில் ொலம் உள்ளது. 

6.உலக ஹிந்தி நாள், சகாண்டாடப்ெடும் யைதி எது? 

அ. ஜனவாி 8 

ஆ. ஜனவாி 9 

இ. ஜனவாி 10  

ஈ. ஜனவாி 11 

 விஸ்வ ஹிந்தி திவாஸ் அல்லது உலக ஹிந்தி நாளானது ஒவ்யவார் ஆண்டும் ெனவரி 10 அன்று 

சகாண்டாடப்ெடுகிறது. 1975ஆம் ஆண்டு ென.10-12 வதர நாக்பூரில் நதடசெற்ற முைலாவது உலக 

ஹிந்தி மாநாட்தட நிதனவுகூரும் வதகயில் இந்நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இம்முைலாவது ஹிந்தி 

மாநாட்தட அப்யொதைே இந்திேப்பிரைமர் இந்திராகாந்தி சைாடங்கிதவத்ைார். 

 முைலாவது உலக ஹிந்தி நாள் 2006 ென.10 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்டது. இந்நாள் உலகம் முழுவதும் 

ஹிந்திதே சகாண்டுசசல்வதை யநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. ஹிந்திசமாழி யெசாை பிறசமாழிவழி 

யைசிே இனத்தினரின் எதிர்ப்தெயும் மீறி, ஹிந்திே அரசு ஹிந்தி சமாழிதே அலுவல் சமாழிோக, 1949 

சசப்டம்ெர் 14 அன்று ஏற்றுக்சகாண்டது. 

7.  ‘முப்ெவரப்பு சவங்தகே நாயுடு சிறப்பு யைசிே விருது’க்கு யைர்ந்சைடுக்கப்ெட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ. K சிவன் 

ஆ. M S சுவாமிநாென்  

இ. அசிம் H பிகரம்ஜி 

ஈ. டூட்டி சந்ெ் 

 ‘ெசுதமப்புரட்சி’யின் ைந்தை Dr. M S சுவாமிநாைன், ‘முப்ெவரப்பு சவங்தகே நாயுடு சிறப்பு யைசிே விருது’ 

செற்றவராக யைர்வுசசய்ேப்ெட்டுள்ளார். இவ்விருதை தைைராொத்தை ைளமாகக்சகாண்ட முப்ெவரப்பு 

அறக்கட்டதள நிறுவியுள்ளது. பிரெல யவளாண் விஞ்ஞானியும் ைாவர மரபிேலாளருமான M S சுவாமி 

நாைன் அவர்கள் விவசாேத்துதறயில் ஆற்றிே ெங்களிப்புகளுக்காக இவ்விருதைப் செற்றார். 

 இந்ை விருது, தைைராொத்தில் நதடசெற்ற முப்ெவரப்பு அறக்கட்டதளயின் 10ஆவது ஆண்டுவிழாவின் 

யொது இந்திே குடிேரசுத்துதைத்ைதலவர் சவங்தகோ வழங்கினார். 

8.நரிவால் மந்ைாதரதே (Foxtail Orchid) சகாண்டிருக்கும் இலச்சிதனதே ைனது சட்டமன்றத்தின் புதிே 

இலச்சிதனோக அண்தமயில் ஏற்றுக்சகாண்ட மாநிலம் எது? 

அ. அஸ்ஸாம்   ஆ. ஹிமாச்சலபிரகெசம் 

இ. அருணாச்சலபிரகெசம்  ஈ. மிகசாரம் 
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 அருைாச்சலபிரயைச மாநிலம் ைனது சட்டமன்றத்திற்கு புதிே இலச்சிதனதே ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. 

இந்ைப் புதிே இலச்சிதன (logo) , மாநிலத்தின் ைனித்துவமான அதடோளத்தையும் கலாசாரத்தையும் 

பிரதிெலிக்கும் வதகயில் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. சட்டமன்ற அதவத்ைதலவர் PD யசானா, இப்புதிே 

இலச்சிதனயின் ெடங்கதள அதவ உறுப்பினர்களிதடயே காண்பித்ைார். இப்புதிே இலச்சிதனயில், 

யைசிேச்சின்னமும் அருைாச்சலபிரயைச மாநிலத்தின் மாநில மலரான, நரிவால் மந்ைாதரயும் உள்ளது. 

9.எந்ை மாநிலத்தில் உள்ள ஆயுர்யவை ெல்கதலக்கழகத்தின் நிறுவனங்கள், “யைசிே முக்கிேத்துவம் 

வாய்ந்ை நிறுவனங்கள்” என்ற ைகுதிதேப்செறவுள்ளன? 

அ. ெமிழ்நாடு 

ஆ. ககரளா 

இ. குஜராெ்  

ஈ. சிக்கிம் 

 ொம்நகரில் உள்ள குெராத் ஆயுர்யவை ெல்கதலக்கழக வளாகத்தில் அதமந்துள்ள ஆயுர்யவை கல்வி 

நிறுவனங்கள் சைாகுப்புக்கு, “யைசிே முக்கிேத்துவம் வாய்ந்ை கல்விநிறுவனங்கள்” என்னும் ைகுதிதே 

வழங்குவைற்கு மத்திே அதமச்சரதவ ஒப்புைல் வழங்கியுள்ளது. இைற்கான மயசாைா வரவிருக்கும் 

நாடாளுமன்றக் கூட்டத்சைாடரில் அறிமுகம் சசய்ேப்ெடும். 

 இந்திோவில் சொது சுகாைார சவால்கதள எதிர்சகாள்ள ஆயுஷ் முதறகளின் ெங்களிப்பு அதிகரித்து 

வருவதைக் கருத்தில்சகாண்டு “யைசிே முக்கிேத்துவம் வாய்ந்ைது” என்னும் ைகுதிதே வழங்குவது 

சொதுநலத்தில் ஆயுர்யவைத்தின் ெங்களிப்தெ அதிகப்ெடுத்ை உைவும். ஆயுர்யவை முதறகளின் ைடுப்பு 

மற்றும் குைப்ெடுத்தும் அணுகுமுதறகளால் குதறந்ை சசலவில் உடல்நலம் கிதடக்கும். இைனால் 

ஆயுர்யவைத்தை வலுப்ெடுத்துவது, அரசின் சசலவினத்தையும் குதறக்கும். 

10.உலக வங்கிோல் மதிப்பிடப்ெட்டெடி, 2020-21ஆம் நிதிோண்டுக்கான (FY20) இந்திோவின் சமாத்ை 

உள்நாட்டு உற்ெத்தியின் வளர்ச்சி விகிைம் என்ன? 

அ. 6 % 

ஆ. 5.8 %  

இ. 2 % 

ஈ. 1.5 % 

 உலக வங்கி, அண்தமயில் ைனது “ெனவரி 2020 உலகளாவிே சொருளாைார வாய்ப்பு அறிக்தக’தே 

சவளியிட்டது. அதில், நடப்பு நிதிோண்டில் (2019-20) நாட்டின் சொருளாைார வளர்ச்சி 5 சைவீைமாக 

இருந்ைாலும், வரும் நிதிோண்டில் (2020-21) இந்திோவின் சொருளாைார வளர்ச்சி 5.8% ஆக உேரும் 

எனத் சைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. வங்கி சாராை நிதி நிறுவனங்களின் மந்ைநிதலயே இைற்குக்காரைமாக 

அதமந்துவிட்டது என உலக வங்கி சைரிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதிோண்டில் இந்திோவின் சொருளாைார 

வளர்ச்சி 5% ஆக இருக்கும் என மத்திே அரசு அறிவித்திருந்ைது குறிப்பிடத்ைக்கது. 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 காவிரி ஆற்றங்கதரயில் அதமந்துள்ள திருதவோற்றில் ஸ்ரீதிோகராெர் 173ஆவது ஆராைதன விழா 

சைாடங்கிேது. 

 சைாதலத்சைாடர்பு வசதிகதள யமம்ெடுத்தும் வதகயில் சசன்தன-அந்ைமான் தீவுகளுக்கு இதடயே 

`1,224 யகாடியில் சுமார் 2,250 கியலா மீ., சைாதலவுக்கு கடலுக்கடியில் கண்ைாடியிதழ கம்பி வடம் 

ெதிப்ெைற்கான திட்டப்ெணிதே மத்திே சைாதலத்சைாடர்பு & ைகவல் சைாழில்நுட்ெத் துதற அதமச்சர் 

இரவிசங்கர் பிரசாத் சசன்தனயில் சைாடக்கிதவத்ைார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த இந்திய அரசியல் தலைவரின் வாழ்க்லைகுறித்த, ‘ைர்மயயாதா கிரந்த்’ என்ற நூலை அண்லமயில் 

மத்திய உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா வவளியிட்டார்? 

அ. அடல் பிகாாி வாஜ்பாய் 

ஆ. நரேந்திே ர ாடி  

இ. L K அத்வானி 

ஈ. அருண் ஜஜட்லி 

 உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா, அண்லமயில், ‘ைர்மயயாதா கிரந்த்’ என்ற நூலை வவளியிட்டார். 

இந்தியாவின் தற்ய ாலதய பிரதமரான யமாடியின் வாழ்க்லைலய அடிப் லடயாைக்வைாண்டது இந்த 

நூல். நூல்வவளியீட்டு நிைழ்வின்ய ாது, நயரந்திர யமாடியின் தலைலமப் ண்புைலை சிறப்பித்து அமித் 

ஷா உலரயாற்றினார். 2014ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவின்  தினான்ைாவது பிரதமராை இருந்து 

வருகிறார் யமாடி. அதற்கு முன்னர், அவர், 2001 முதல் குஜராத் மாநிை முதைலமச்சராை இருந்தார். 

2. ‘பூர்யவாதயா’ எனப் டும் கிழக்கு மாநிைங்ைளின் வைர்ச்சிக்ைான திட்டத்லதத் வதாடங்ைவுள்ை மத்திய 

அலமச்சைம் எது? 

அ. சாலலப்ரபாக்குவேத்து  ற்று ் ஜநடுஞ்சாலல அல ச்சக ் 

ஆ. ரவளாண்ல   ற்று ் உழவா் நல அல ச்சக ் 

இ. வட கிழக்கு  ண்டல ர  ்பாட்டு அல ச்சக ் 

ஈ. எஃகு அல ச்சக ்  

 “பூர்யவாதயா - ஒருங்கிலைந்த எஃகு லமயத்தின்மூைம் கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் விலரவான 

வைர்ச்சி” என்ற திட்டத்லத மத்திய எஃகு அலமச்சைம் வதாடங்ைவுள்ைது. எஃகு மற்றும் வ ட்யராலியம் 

மற்றும் இயற்லை எரிவாயு அலமச்சரான தர்யமந்திர பிரதான் இந்தத் திட்டத்லதத் வதாடங்கிலவப் ார். 

 இந்தியாவின் கிழக்கு மாநிைங்ைைான ஒடிசா, ஜார்க்ைண்ட், சத்தீஸ்ைர், யமற்கு வங்ைம் மற்றும் வடக்கு 

ஆந்திரபிரயதசம் ஆகியலவ வ ருமைவு எஃகு இருப்புக்ைலைக் வைாண்டிருந்த ய ாதிலும் வைர்ச்சியில் 

பின்தங்கிய நிலையில் உள்ைன. இந்த ஒருங்கிலைந்த எஃகு லமயமானது கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் 

ஓர் ஒருங்கிலைந்த சமூை-வ ாருைாதார வைர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். 

3.மத்திய விலையாட்டு அலமச்சைமானது இைக்யனாவில் 23ஆவது யதசிய இலையயார் விழாலவ 

ஏற் ாடு வசய்யவுள்ைது. எந்தப் பிர ைமான ஆளுலமயின் பிறந்தநாலை நிலனவுகூரும் வலையில் இது 

வைாண்டாடப் டவுள்ைது? 

அ. A P J அப்துல் கலா ் 

ஆ. சுவா ி விரவகானந்தா்  

இ. B R அ ்ரபத்கா் 

ஈ. பகத் சிங் 
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 இலையயார் விவைாரங்ைள் மற்றும் விலையாட்டு அலமச்சைமானது 23ஆவது யதசிய இலையயார் 

விழாலவ உத்தரபிரயதச மாநிை அரசுடன் இலைந்து இைக்யனாவில் ஜன.12 முதல் 16 வலர நடத்த 

உள்ைது. வைால்ைத்தாலவச் யசர்ந்த பிர ை துறவியான சுவாமி வியவைானந்தரின் பிறந்தநாலை 

நிலனவுகூரும் வலையில் இவ்விழா வைாண்டாடப் டுகிறது. 

 சுவாமி வியவைானந்தரின் பிறந்தநாைான ஜன.12 யதசிய இலையயார் நாைாைவும், அந்நாளிலிருந்து 

அதற்ைடுத்து வரும் ஒருவாரைாைம் யதசிய இலையயார் வாரமாைவும் வைாண்டாடப் டுகிறது. இதன் 

ய ாது, இலையயாருக்வைன  ல்யவறு ய ாட்டிைள் நடத்தப் டுகின்றன; யமலும், யதசிய இலையயார் 

விருதுைளும் அப்ய ாது வழங்ைப் டுகின்றன. 

4.இந்திய எரிசக்திக் வைாள்லைைளின் முதல் விரிவான ஆய்வு, அண்லமயில், எந்தச்சர்வயதச அலமப் ால் 

வவளியிடப் ட்டது? 

அ. உலக எாிசக்திக் கழக ் 

ஆ. பன்னாட்டு எாிசக்தி முகல   

இ. ஜபட்ரோலிய ஏற்று தி நாடுகளின் கூட்டல ப்பு 

ஈ. பன்னாட்டு புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி நிறுவன ் 

  ன்னாட்டு எரிசக்தி முைலமயானது (IEA) அண்லமயில் இந்திய மதியுலரயைமான NITI ஆயயாக்குடன் 

இலைந்து இந்தியாவின் எரிசக்திக் வைாள்லைைளின் முதல் விரிவான மதிப் ாய்லவ வவளியிட்டது. 

புது தில்லியில் உள்ை NITI ஆயயாக் தலைலமயைத்தில் இந்த அறிக்லை வவளியிடப் ட்டது.  ாரிலை 

தைமாைக்வைாண்ட  ன்னாட்டு எரிசக்தி முைலமயின் சங்ை உறுப்பினராை ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 

மார்ச் மாதத்தில் இந்தியா யசர்க்ைப் ட்டபிறகு வவளியிடப் டும் முதல் மதிப் ாய்வாகும் இது.  

 இந்தியாவில் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி துலறயின் வைர்ச்சிலய இந்த அறிக்லை எடுத்துக்ைாட்டுகிறது. 

நாட்டின் வமாத்த நிறுவப் ட்ட திறனில் கிட்டத்தட்ட 23% புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி சார்ந்ததாகும். 

5.ைற்றல் குலற ாடுள்ை குழந்லதைளுக்ைான சிறப்பு உலர-நூல்ைலைத் தயாரிக்ைவுள்ைதாை சமீ த்தில் 

அறிவித்துள்ை மாநிை அரசு எது? 

அ.  காோஷ்டிோ 

ஆ. உத்தேபிேரதச ்  

இ. ரகேளா 

ஈ.  த்தியபிேரதச ் 

 ைற்றல் குலற ாடுைளுலடய குழந்லதைளுக்ைாை சிறப்பு உலர-நூல்ைள் தயாரிக்ைப் டும் என உத்தர 

பிரயதச மாநிை அரசு அண்லமயில் அறிவித்தது. டவுன் யநாய்க்குறி, ைவனப் ற்றாக்குலற யைாைாறு, 

ஆட்டிசம் மற்றும் டிஸ்வைக்ஸியா ய ான்ற குலற ாடுைள் ைாரைமாை அறிவுசார் குலற ாடுைள் உள்ை 

குழந்லதைள் அரசு நடத்தும் வதாடக்ை மற்றும் இலடநிலைப் ள்ளிைளில் யசர்க்ைப் டுவார்ைள்.  

 ஆங்கிைம், ஹிந்தி, ைணிதம் ஆகிய  ாடங்ைளில் ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்புைளுக்ைான  ாடநூல்ைள் 

வடிவலமக்ைப் ட்டுள்ைன. 
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6.ய ச்சுரிலம மற்றும் இலையம் மூைம் ஒரு வணிைத்லதத் வதாடங்குவதற்ைான உரிலம ஆகியலவ 

இந்திய அரசியைலமப்பின் எந்தப் பிரிவின்கீழ் வருகின்றன? 

அ. பிாிவு 17 

ஆ. பிாிவு 18 

இ. பிாிவு 19  

ஈ. பிாிவு 20 

 அரசியைலமப்புப் பிரிவு 19 (1) (a) - ய ச்சு மற்றும் ைருத்துச் சுதந்தரத்திற்ைான உரிலமலய அளிக்கிறது. 

அயதயநரத்தில், அதன் துலைப்பிரிவு (g) – எந்தவவாரு வதாழிலையும்  ழகுவதற்ைான அல்ைது 

எந்தவவாரு வதாழில், வர்த்தைம் / வணிைத்லதயும் யமற்வைாள்வதற்ைான உரிலமலய வழங்குகிறது.  

 19 (1) (a) மற்றும் 19 (1) (g) பிரிவுைளின்கீழ் ய ச்சு மற்றும் ைருத்துச்சுதந்தரம் மற்றும் இலையம் மூைம் 

ஒரு வணிைத்லத யமற்வைாள்வதற்ைான உரிலம ஆகியலவ இந்திய அரசியைலமப்பின்  ாதுைாப்ல ப் 

வ றுகின்றன என அண்லமயில் இந்திய உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்தது. ஜம்மு - ைாஷ்மீர் யூனியன் 

பிரயதசத்தில் இலையத்திற்கு விதிக்ைப் ட்ட 5 மாத தலடயின் பின்னணியில் இத்தீர்ப்பு வந்துள்ைது. 

7. ‘நிதியியல் உள்ைடக்ைத்திற்ைான யதசிய உத்தி - National Strategy for Financial Inclusion’ என்ற 

அறிக்லை, அண்லமயில் எந்த அலமப் ால் வவளியிடப் ட்டது? 

அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி  

ஆ. இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுலற  ற்று ் ர  ்பாட்டு ஆலணய ் 

இ. ரதசிய ரவளாண்ல   ற்று ் ஊேக வளா்ச்சி வங்கி 

ஈ. இந்திய பத்திேங்கள்  ற்று ் பாிவா்த்தலன வாாிய ் 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, அண்லமயில், ‘நிதியியல் உள்ைடக்ைத்திற்ைான யதசிய உத்தி’ என்ற தலைப்பில் 

அறிக்லை ஒன்லற வவளியிட்டது. முலறயான வங்கிைளுடன் இலைந்து வைாடுப் னவு வங்கிைள், 

சிறு நிதி வங்கிைள், கூட்டுறவு வங்கிைள் நியாயவிலைக்ைலடைள் ய ான்ற வங்கிசாரா அைகுைளும் 

டிஜிட்டல் வங்கியியலைப்  ழகிக்வைாள்ையவண்டும் என இந்த அறிக்லை  ரிந்துலரத்துள்ைது. 

 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் அலனத்து கிராமங்ைள் மற்றும் மலையைப் குதிைளிலும் 

விற் லன நிலையங்ைலை அதிைரிக்குமாறு ரிசர்வ் வங்கி (RBI) பிற வங்கிைளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ைது. 

2022ஆம் ஆண்டுக்குள் வ ாதுக்ைடன்  தியவட்லட (Public Credit Registry) முழுலமயாை வசயல் ட 

லவக்ைவும் இந்த அறிக்லை  ரிந்துலரத்துள்ைது. 

8.யதசிய குற்றப் திவு  ணியைத்தின் அண்லமய அறிக்லையின் டி, வ ண்ைளின்  ாதுைாப்பிற்கு மிைவும் 

அச்சுறுத்தைாை உள்ை இடம் எது? 

அ. உத்தேபிேரதச ்   ஆ. ர ற்கு வங்க ் 

இ. ஜாா்க்கண்ட்   ஈ. பீகாா் 
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 ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டுக்ைான ‘இந்தியாவில் குற்றங்ைள்’ புள்ளிவிவரங்ைளின்  திப்ல  யதசிய குற்றப் 

 திவு  ணியைம் (NCRB) வவளியிட்டது. அறிக்லையின் டி, 59445 குற்றப் திவுைளுடன் வ ண்ைளின் 

 ாதுைாப்பிற்கு மிைவும் அச்சுறுத்தைாை உள்ை இடமாை உத்தரபிரயதசம் உள்ைது. இந்த ஆண்டில், அதிை 

எண்ணிக்லையிைான  ாலியல் வன்புைர்வு வழக்குைள் மத்தியபிரயதச மாநிைத்திலும், யமற்கு வங்ை 

மாநிைத்தில் அதிை எண்ணிக்லையிைான அமிைத்தாக்குதல் வழக்குைளும்  திவுவசய்யப் ட்டுள்ைன.  

 ைடந்த 2017ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலையில் ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், குற்றங்ைள் 1.3% 

அதிைரித்துள்ைன என அவ்வறிக்லை கூறியுள்ைது. வ ண்ைளுக்கு எதிரான ஒட்டுவமாத்த குற்றங்ைளின் 

எண்ணிக்லையும் ைடந்த மூன்றாண்டுைளில்  டிப் டியாை அதிைரித்துள்ைது. 

9.அண்லமயில் ஓமனின் புதிய ஆட்சியாைர் / சுல்தான் என அறிவிக்ைப் ட்டவர் யார்? 

அ. காசி ் சுலல ானி 

ஆ. கபூஸ் பின் லசயத் அல் லசயத் 

இ. லைத ் பின் தாாிக்  

ஈ.  ஜூப் ஸ்ரவாி  

 ஓமனின் ஆட்சியாைரும், மத்திய கிழக்கு நாடுைளில் நீண்டைாைம்  ணியாற்றிய ஆட்சியாைர்ைளுள் 

ஒருவருமான சுல்தான் ைபூஸ் பின் லசயத் அல் லசயத் சமீ த்தில் ைாைமானார். அவர் நீண்டைாைமாை 

உடல்நிலை சரியில்ைாமல் இருந்ததால் ைடந்தமாதம் வ ல்ஜியத்தில் மருத்துவ சிகிச்லச வ ற்றுவந்தார்.  

 அவரது மலறவுக்குப்பின், ஓமனின் முன்னாள் ைைாசார அலமச்சர் லைதம் பின் தாரிக், ஓமனின் புதிய 

சுல்தானாை அறிவிக்ைப் ட்டார். ஓமன் அரசியைலமப்புப் டி, சுல்தான்  தவி ைாலியான 3 நாட்ைளுக்குள் 

அவற்லற நிரப்புவது ைட்டாயமாகும். 

10. ‘ ருப்பு வலைைள் குறித்த கூட்டம் (The Pulses Conclave) - 2020’ என்ற வ யரில் ஈராண்டுக்கு 

ஒருமுலற நலடவ றும்  ன்னாட்டு  ருப்பு மாநாடு நலடவ றவுள்ை மாநிைம் எது? 

அ. த ிழ்நாடு 

ஆ. ரகேளா 

இ. கா்நாடகா 

ஈ.  காோஷ்டிோ  

 இந்தியாவின்  ருப்பு வலைைள் மற்றும் தானியங்ைள் வதாழிற்துலற மற்றும் வர்த்தைத்தின் தலைலம 

அலமப் ான இந்திய  ருப்பு வலைைள் மற்றும் தானியங்ைள் சங்ைமானது ‘The Pulses Conclave’ என 

அலழக்ைப் டும்  ன்னாட்டு  ருப்பு மாநாட்டின் ஐந்தாவது  திப்ல  பிப்.12-14 வலர புயனவில் உள்ை 

யைானாவாைாவில் நடத்தவுள்ைது. 

 இச்சங்ைம் மும்ல யில் அலமந்துள்ைது. ஆயிரத்துக்கும் யமற் ட்ட  ங்யைற் ாைர்ைள் இந்த மாநாட்டில் 

ைைந்துவைாள்வார்ைள் என்று எதிர் ார்க்ைப் டுகிறது.  ருப்புவலைைலை உற் த்திவசய்யும் நாட்லடச் 

யசர்ந்யதாருக்கு, இத்துலறசார்ந்த வணிை வாய்ப்புைலை ஆராய்வதற்கு இம்மாநாடு உதவும். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. 2020ஆம் ஆண்டின், “உலக எதிர்கால எரிசக்தி” உச்சிமாநாட்டை நைத்துகின்ற நகரம் எது? 

அ. அபுதாபி  

ஆ. ாியாத் 

இ. துபாய் 

ஈ. சாா்ஜா 

 “உலக எதிர்கால எரிசக்தி உச்சிமாநாடு” அண்டமயில் அபுதாபியில் ததாைங்கி நடைதெற்றுவருகிறது. 

இந்த உச்சிமாநாடு, மத்திய கிழக்குப்பிராந்தியத்தின் எதிர்கால எரிசக்தி மற்றும் நிடலத்தன்டம 

குறித்த மிகப்தெரிய நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வு, ஆண்டுததாறும், அபுதாபியில் உள்ள ததசிய கண்காட்சி 

டமயத்தில் நடைதெறுகிறது. “Rethinking Global Consumption, Production & Investment - உலகளாவிய 

நுகர்வு உற்ெத்தி & முதலீடு ஆகியவற்டற மறுெரிசீலடை தசய்தல்” என்ெது நைப்ொண்டில் (2020) 

நடைதெறுகின்ற இந்த மாநாட்டுக்காை கருப்தொருளாகும். 

 நான்கு நாள் நடைதெறுகின்ற இந்த நிகழ்வில், உலகம் முழுவதிலுமிருந்து ெல்லாயிரக்கணக்காை 

ெங்தகற்ொளர்கள் மற்றும் கண்காட்சியாளர்கள் ெங்தகற்ொர்கள் எை எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இதனுைன் 

காலநிடல கண்டுபிடிப்பு ெரிமாற்றம் மற்றும் எதிர்கால நிடலத்தன்டம உச்சிமாநாடு ஆகியடவயும் 

ஏற்ொடு தசய்யப்ெட்டுள்ளை. 

2.மத்திய அடமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, சமீெத்தில் தகாவாவிலிருந்து ‘யஷஸ்வினி’ என்ற நலத்திட்ைத்டத 

ததாைங்கிடவத்தார். இத்திட்ைம் எதடை தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது? 

அ. சிறாா்களுக்கு தடுப்பூசி பபாடுதல் 

ஆ. மகளிா் சுய உதவி குழுக்களுக்கு உதவுதல்  

இ. கடற்கரைகரள துூய்ரமப்படுத்துதல் 

ஈ. பள்ளிகளுக்கு உதவுதல் 

 மத்திய தெண்கள் & குழந்டதகள் தமம்ொடு மற்றும் ஜவுளித்துடற அடமச்சராை ஸ்மிருதி இரானி, 

சமீெத்தில், தகாவாவிலிருந்து ‘யஷஸ்வினி’ என்ற திட்ைத்டத ததாைங்கிடவத்தார். மகளிர் சுய உதவிக் 

குழுக்களுக்கு `5 இலட்சம் வடர வட்டியில்லா கைன் வழங்குவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ள இத் 

திட்ைம் ஒரு தெண்கள் தமம்ொட்டுத் திட்ைமாகும். 

 நிபுணர்களிைமிருந்து வழிகாட்டுதல்கடளப் தெறவும் இந்தத் திட்ைம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 

உதவும். இந்த நிகழ்ச்சியின்தொது, ஸ்வஸ்திய சகி திட்ைம் மற்றும் நைமாடும் மார்ெகப் புற்றுதநாய் 

ெரிதசாதடை திட்ைம் ஆகியவற்டறயும் அடமச்சர் ததாைங்கிடவத்தார். தகாவாவில் உள்ள அடைத்து 

மகளிர்க்கும் மார்ெகப்புற்றுதநாய் ெரிதசாதடைடய தமற்தகாள்வதற்கு, அங்கன்வாடி ெணியாளர்கள் 

ஈடுெடுத்தப்ெடுவார்கள். 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 14  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            2 

3.உழவர்கள் தங்கள் கரும்புப்ெயிடர தவட்டுக்கிளிகளிைமிருந்து ொதுகாப்ெது குறித்த விழிப்புணர்வு 

ெரப்புடரடயத் ததாைங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ. குஜைாத் 

ஆ. இைாஜஸ்தான் 

இ. உத்தைபிைபதசம்  

ஈ. பீகாா் 

 உத்தரபிரததச மாநில அரசின் கரும்பு தமம்ொட்டுத்துடறயாைது, உழவர்கள் தங்களின் கரும்புப் 

ெயிர்கடள தவட்டுக்கிளிகளிைமிருந்து ொதுகாப்ெது குறித்த விழிப்புணர்வு ெரப்புடரடய அண்டமயில் 

ததாைங்கியது. 2019 டிசம்ெர் இறுதியில், குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ெயிரிைப்ெட்டிருந்த 

2500 தெக்தைர் ெரப்ெளவிலாை ெயிர்கடள தவட்டுக்கிளிகள் தசதப்ெடுத்திை. 

 தவட்டுக்கிளிகடள அழிப்ெதற்கு ெல்லாயிரம் லிட்ைர் பூச்சிக்தகால்லிகடள இவ்விரு மாநில அரசுகளும் 

ெயன்ெடுத்திை. ொதிக்கப்ெட்ை விவசாயிகளுக்கு நிவாரண உதவியாக குஜராத் மாநில அரசு சமீெத்தில் 

தெக்தைர் ஒன்றுக்கு `18,500 ரூொடய நிவாரணத்ததாடகயாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

4. ‘சிறந்த திடரப்ெைம், சிறந்த ொர்டவயாளர்கள் மற்றும் சிறந்த சமூகம்’ என்ற கருப்தொருடளக்தகாண்ை 

ஒரு சர்வததச திடரப்ெை விழா, அண்டமயில் எந்த நகரத்தில் ததாைங்கியது? 

அ. படாக்கிபயா 

ஆ. துபாய் 

இ. டாக்கா  

ஈ. ககாழும்பு 

 புகழ்தெற்ற ைாக்கா சர்வததச திடரப்ெை விழாவின் ெதிதைட்ைாவது ெதிப்பு, சமீெத்தில், வங்கததசத்தின் 

தடலநகராை ைாக்காவில் ததாைங்கியது. “சிறந்த திடரப்ெைம், சிறந்த ொர்டவயாளர்கள் மற்றும் சிறந்த 

சமூகம்” என்ற கருப்தொருளுைன் 2020 ஜைவரி 11 முதல் 19 வடர இந்த விழா நைத்தப்ெடுகிறது.  

 ைாக்காவின் ெல்தவறு இைங்களில் நடைதெறவிருக்கும் எட்டு நாள் நீடிக்கும் இந்த விழாவின்தொது, 74 

நாடுகடளச்தசர்ந்த இருநூற்றுக்கும் தமற்ெட்ை ெைங்கள் திடரயிைப்ெைவுள்ளை. திடரப்ெைவிழாவின் 

தொது “சினிமாவில் தெண்கள்” என்ற கருப்தொருளின்கீழ் மாநாடு ஒன்றும் நைத்தப்ெைவுள்ளது. 

5. இவ்வாண்டு (2020) நைத்தத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ள, ‘ெரிக்ஷா தெ சர்ச்சா’ என்ற மாணவர்களுைைாை 

கலந்துடரயாைல் திட்ைத்தில் ெங்தகற்கவுள்ளவர் யார்? 

அ. கவங்ரகயா 

ஆ. நபைந்திை பமாடி  

இ. ைபமஷ் பபாக்ாியால் நிஷாங்க் 

ஈ. K சிவன் 
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 இந்தியப்பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, இவ்வாண்டு (2020) நைத்தத் திட்ைமிைப்ெட்டுள்ள, ‘ெரிக்ஷா தெ சர்ச்சா’ 

என்ற மாணவர்களுைைாை கலந்துடரயாைல் திட்ைத்தில் ெங்தகற்கவுள்ளார். இந்நிகழ்வு, ஜைவரி 20 

அன்று புது தில்லியில் உள்ள ைால்கதைாரா டமதாைத்தில் ஏற்ொடு தசய்யப்ெைவுள்ளது. மனிதவள 

மற்றும் தமம்ொட்டு அடமச்சகம், அண்டமயில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தெற்தறாரிைமிருந்து 

இந்நிகழ்வு குறித்த ெரிந்துடரகள் மற்றும் தகள்விகடளக்தகட்ைது. 

 நிகழ்வின் மூன்றாவது ெதிப்ொை இதில், பிரதமர் ஆயிரக்கணக்காை மாணவர்கடளச் சந்தித்து ததர்வு 

ெயத்டத எவ்வாறு சமாளிப்ெது என்ெது குறித்து உடரயாற்றுவார். 

6. அண்டமயில், "மூங்கில்–ஓர் அதிசய புல்" என்ெது ெற்றிய ெயிலரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி நடைதெற்ற 

மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. பமகாலயா 

இ. ஜம்மு – காஷ்மீா்  

ஈ. அருணாச்சலபிைபதசம் 

 ஜம்மு-காஷ்மீரின் யூனியன் பிரததசத்தில், “மூங்கில்–ஓர் அதிசய புல்” என்ற தடலப்பில் இரண்டு நாள் 

ெயிலரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி அண்டமயில் நைத்தப்ெட்ைது. வைகிழக்குப் பிராந்தியத்தின் அடிதயாற்றி 

ஜம்மு-காஷ்மீரில் மூங்கில் ததாழிற்துடறயின் வளர்ச்சிடய இப்ெயிலரங்கம் டமயப்ெடுத்தியிருந்தது.  

 இந்நிகழ்ச்சிடய வைகிழக்குப் ெகுதி வளர்ச்சி அடமச்சகமும் ஜம்மு-காஷ்மீர் அரசாங்கமும் இடணந்து 

இதடை நைத்தியுள்ளை. இப்ெயிலரங்கின்தொது, வைகிழக்கு கவுன்சிலின் திட்ை ஆதலாசகர், மூங்கில் 

ததாழிற்துடறயின் வளர்ச்சிக்குத் ததடவயாை ெல்தவறு ெரிந்துடரகடளப் ெகிர்ந்துதகாண்ைார். இப் 

ெயிலரங்கத்டத மத்திய அடமச்சர் ஜிததந்திர சிங் திறந்துடவத்தார். 

7.எந்த மாநிலத்தில், இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமியால், ‘ஒவ்தவாரு குழந்டதக்கும் காசதநாயற்ற 

காற்று – TB free Air for Every Child’ என்னும் திட்ைம் ததாைங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ. பீகாா் 

ஆ. மத்தியபிைபதசம் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. பகைளா  

 இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமியால் தகரள மாநிலத்தில், ‘ஒவ்தவாரு குழந்டதக்கும் காசதநாய் 

இல்லாத காற்று’ என்னும் திட்ைத்டதத் ததாைங்கியது. 2500 குழந்டத மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு 

காசதநாய் சிகிச்டச தநறிமுடற குறித்து இந்திய குழந்டத மருத்துவ அகாைமி ெயிற்சியளிக்கவுள்ளது. 

தமலும், சிகிச்டசக்கு ஒரு சீராை மற்றும் தரப்ெடுத்தப்ெட்ை நடைமுடறடய அவர்கள் டகயாள்வார்கள்.  

 இலக்கு ஆண்ைாை 2025ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ைதாக, அம்மாநிலத்தின் அடைத்துக் குழந்டதகளும் 

காசதநாயிலிருந்து விடுெடுவடத இந்தத்திட்ைம் உறுதிதசய்யும். அவர்கள் ெள்ளிகளிலும் ெரப்புடரகடள 
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நைத்துவுள்ளததாடு, ஊட்ைச்சத்துக்குடறொடு, தெரியவர்கள் புடகயிடல ெயன்ெடுத்துவதால் ஏற்ெடும் 

தமாசமாை விடளவுகள் ெற்றியும் விளக்குவார்கள். 

8.அண்டமச் தசய்திகளில் இைம்தெற்ற, “Shopper” என்றால் என்ை? 

அ. மின்னணு–வணிக வரலத்தளம் 

ஆ. தீம்கபாருள்  

இ. எந்திை மனிதன் 

ஈ. கபாருட்கள் வாங்குவதற்கான மின்–வாகனம் 

 முன்ைனி கணினி தீநிரல் எதிர்ப்பு நிறுவைமாை காஸ்ெர்ஸ்டக, ஷாப்ெர் என்னும் ‘Trojan’ வடக 

கணினி தீம்தொருளால் (Malware) 14 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாை இந்தியர்களின் திறன்தெசிகள் 

ொதிக்கப்ெட்டிருப்ெதாக ததரிவித்துள்ளது. 

 திறன்தெசி உரிடமயாளரின் அனுமதியின்றி அவருக்குத் ததரியாமதல இத்தீம்தொருள் நிறுவப்ெடும் 

இந்தத் தீம்தொருள், திறன்தெசி உரிடமயாளரின் தெயரால் ெல தசயலிகளுக்கு கருத்துடர எழுதுவது, 

விளம்ெரங்கடளக் காட்டுவது பிற தசயலிகடள நிறுவுவது எை ெல்தவறு ெணிகடள மடறமுகமாக 

தசய்கிறது. இந்தத் தீம்தொருளால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ள ெயைர்களில் அதிக எண்ணிக்டகயிலாைவர்கள் 

இரஷ்யாடவச் தசர்ந்தவர்களாக உள்ளைர். 

9.ஜைவரி மாதம் வைவிந்தியாவில் தகாண்ைாைப்ெடும் மகர சங்கராந்தியுைன் கீழ்க்காணும் இந்தியாவின் 

எந்தப் ெண்டிடக ஒத்துப்தொகவில்டல? 

அ. ரதப்கபாங்கல் 

ஆ. விஷூ  

இ. மகை சங்கைாந்தி 

ஈ. மாக் பிஹூ 

 ‘தலாரி’ என்ெது வை இந்தியாவில் தகாண்ைாைப்ெடும் ஒரு திருவிழாவாகும். குறிப்ொக ெஞ்சாபில் ‘மகர 

சங்கராந்தி’க்கு முன்ைதாக இத்திருவிழா தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. குளிர்காலம் நிடறவடைவடதயும், 

அந்தப் ெகுதியில் தகாடைகாலம் ததாைங்குவடதயும் குறிக்கும் வடகயில் இது உள்ளது. ொரம்ெரிய 

நாட்காட்டியின்ெடி, இந்த ஆண்டு (2020) ‘தலாரி’ திருவிழா ஜை.13 அன்று வருகிறது. இது முக்கியமாக 

ெஞ்சாப், ெரியாைா மற்றும் தில்லியில் தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 

 இந்தத் திருவிழா மகாராஷ்டிரா, தகாவா, ஆந்திரபிரததசம், தமற்கு வங்கம் (தெளஷ் சங்கராந்தி என்றும் 

அடழக்கப்ெடுகிறது), கர்நாைகா மற்றும் ததலுங்காைா ஆகிய மாநிலங்களில் ‘மகர சங்கராந்தி’ என்று 

தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. மத்திய இந்தியாவில் ‘சுகரத்’ என்றும், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ‘மாக் பிெு’ 

என்றும் புவிதயங்கும் ெரவி ொர்தொற்ற வாழும் தமிழர்களால் ‘டதப்தொங்கல்’ திருவிழாகவும் இது 

தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. டவசாகியுைன் இடணந்து விஷூ தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. 
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10. SEBIஇன் அறிவுறுத்தல்களின்ெடி, எந்தக் காலக்தகடுவுக்குள் 500 முன்ைணி நிறுவைங்களின் 

தடலவர் (Chairman) மற்றும் தமலாண்டம இயக்குநர் (Managing Director (MD)) ெதவிகடளப் பிரித்து, 

இருதவறு நெர்களால் அது நிர்வகிக்கப்ெை தவண்டும்? 

அ. 2020 ஏப்ைல் 1 

ஆ. 2021 ஏப்ைல் 1 

இ. 2022 ஏப்ைல் 1  

ஈ. 2023 ஏப்ைல் 1  

 ெங்குச்சந்டத ஒழுங்காற்றுநராை SEBIஇன் அண்டமய அறிவிப்பின்ெடி, சந்டத மூலதைமயமாக்கலின் 

மூலம் ெட்டியலிைப்ெட்ை 500 முன்ைணி நிறுவைங்களின் தடலவர் & தமலாண்டம இயக்குநரின் 

ெதவிகடளப் பிரித்து, இருதவறு நெர்கடள நியமிக்கப்ெதற்காை காலக்தகடு 2022 ஏப்ரல் வடர 

(அதாவது இன்னும் ஈராண்டுகளுக்கு) ஒத்திடவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 முன்ைதாக, 2020 ஏப்ரலுக்குள் இதடைச் தசய்து முடிக்க அந்நிறுவைங்கள் கட்ைாயப்ெடுத்தப்ெட்ைை. 

தடலவர் மற்றும் தமலாண்டம இயக்குநரின் ெதவிகடளப் பிரிக்கும் திட்ைம், முதன்முதலில், உதய் 

தகாட்ைக் தடலடமயிலாை கார்ப்ெதரட் கவர்ைன்ஸில் தமற்தகாள்ளப்ெட்ைது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ததன்னிந்திய நூல் விற்ெடையாளர்கள் மற்றும் ெதிப்ொளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் நடைதெறும் 

43ஆவது தசன்டை புத்தகக்கண்காட்சிடய முதலடமச்சர் தக. ெழனிச்சாமி ததாைக்கிடவத்தார். 

o புத்தகக் கண்காட்சியின் ததாைக்கவிழாவின்தொது வழங்கப்ெட்ை விருதுகள்:- 

o சிறந்த ெதிப்ொளருக்காை ெதிப்புச் தசம்மல் க.கணெதி விருது - அரு.தலட்சுமணன். 

o சிறந்த நூல் விற்ெடையாளருக்காை ெதிப்ெகச்தசம்மல் ச.தமய்யப்ென் விருது - 

R.அருணாச்சலம். 

o சிறந்த தமிழறிஞருக்காை ொரி தசல்லப்ெைார் விருது – தொற்தகா. 

o சிறந்த சிறுவர் அறிவியல் நூலுக்காை தநல்டல சு.முத்து விருது - N S சிதம்ெரம். 

o ததன்னிந்திய நூல் விற்ெடையாளர்கள் மற்றும் ெதிப்ொளர்கள் சங்கத்தின் சிறந்த 

ெதிப்ொளருக்காை விருது – இராம தலட்சுமணன். 

o சிறந்த குழந்டத எழுத்தாளருக்காை குழந்டத கவிஞர் அழ. வள்ளியப்ொ விருது -

தச.சுகுமாரன். 

o சிறந்த தெண் எழுத்தாளருக்காை முதல் தெண் ெதிப்ொளர் அம்சதவணி தெரியண்ணன் 

விருது – இரமணிசந்திரன். 
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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. 

  

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 17  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            4 

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 ி 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 17  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            5 

 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 
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 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. 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                   2020 ஜனவரி  19 & 20  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            3 

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. 

இந்தப் ெடையணிக்கு, ‘Tiger Sharks’ எனப் பெயரிைப்ெட்டுள்ளது. இதடன முப்ெடைத்தளெதி விபின் 

ரோ த் பதோைங்கிட த்தோர். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.பன்னாட்டு செலவாணி நிதியம் (IMF) மதிப்பிட்டுள்ளபடி, நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இந்தியாவின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ. 5.2 % 

ஆ. 5.8 % 

இ. 4.8 %  

ஈ. 4.0 % 

 நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 4.8 ெதவீதமாக இருக்கும் என்று 

பன்னாட்டு செலாவணி நிதியம் (IMF) மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 6.1 ெதவீதமாக 

இருக்கும் என IMF கடந்த அக்டடாபரில் மதிப்பிட்டிருந்த நிலலயில், அதலன தற்டபாது குலைத்துள்ளது. 

அடதடபால், 2020-21 நிதியாண்டில் வளர்ச்சி 5.8 ெதவீதமாகவும், 2021-22 நிதியாண்டில் வளர்ச்சி 

6.5 ெதவீதமாகவும் இருக்கும் எனத் சதரிவித்துள்ளது. 

 நடப்பு நிதியாண்டில் உலகின் சபாருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 2.9 ெதவீதமாக இருக்கும் எனவும் 

அடுத்தடுத்த நிதியாண்டுகளில் முலைடய 3.3%, 3.4% ஆக இருக்கும் எனவும் IMF மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் வங்கிொராத நிதித்துலையில் நிலவும் சிக்கலால் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி 

விகிதத்தின் மதிப்பீடு குலைக்கப்பட்டுள்ளதாக IMF சதரிவித்துள்ளது. 

2.டவளாண் அலமச்ெகத்தின் அண்லமய தரவுகளின்படி, 2018-19ஆம் ஆண்டில் காய்கறி உற்பத்தியில் 

முதலிடம் வகித்த இந்திய மாநிலம் எது? 

அ. உத்தரபிரததசம் 

ஆ. பீகாா் 

இ. ஒடிசா 

ஈ. தமற்கு வங்கம்  

 அண்லமயில், 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில வாரியான டதாட்டக்கலல உற்பத்தித் தரவுகலள 

டவளாண் அலமச்ெகம் சவளியிட்டது. தரவுகளின்படி, 29.55 மில்லியன் டன்கள் (mt) காய்கறிகலள 

கடந்த ஆண்டில் உற்பத்திசெய்து டமற்கு வங்க மாநிலம் முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 2018-19ஆம் ஆண்டில், நாட்டில் டமற்சகாள்ளப்பட்ட சமாத்த காய்கறி உற்பத்தியில், 15.9 ெதவீதம், இந்த 

மாநிலத்திலிருந்டத சபைப்பட்டுள்ளது. 2017-18இல் உத்தரபிரடதெ மாநிலம் முதலிடம் பிடித்திருந்தது, 

இந்த ஆண்டு 27.71 mt காய்கறி உற்பத்தியுடன் அம்மாநிலம் இரண்டாவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளது.  

 பழங்கள் உற்பத்திலயப் சபாறுத்தவலர, 17.61 mt பழங்கள் உற்பத்தி செய்து ஆந்திரபிரடதெ மாநிலம் 

சதாடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வருகிைது. 10.82 mt பழங்கள் உற்பத்தியுடன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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3.பாரத ஸ்டடட் வங்கியின் (SBI) புதிய நிர்வாக இயக்குநராக அண்லமயில் நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. சல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு சசட்டி  

ஆ. ரஜ்னிஷ் குமாா் 

இ. அதானு குமாா் தாஸ் 

ஈ. சஞ்சீவ் சதா 

 ெல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு செட்டிலய பாரத ஸ்டடட் வங்கியின் (SBI) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிப்பதற்கான 

நிதி டெலவகள் துலையின் முன்சமாழிவுக்கு மத்திய அலமச்ெரலவயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. தற்டபாது, நாட்டின் மிகப்சபரிய கடன் வழங்குநரின் துலை நிர்வாக இயக்குநராக 

பணியாற்றி வரும் ெல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு செட்டி, SBIஇன் நிர்வாக இயக்குநராக 3 ஆண்டுகாலத்திற்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். SBIஇன் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த அன்சுலா காந்த், கடந்த ஆண்டு, உலக 

வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம நிதி அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டார். 

4.உலகப்சபாருளாதார மன்ைத்தால் ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட, ‘ெமூக இயக்கக்குறியீடு - Social Mobility 

Index’இல் இந்தியாவின் தரநிலல (rank) என்ன? 

அ. 56 

ஆ. 66 

இ. 76  

ஈ. 86 

 அண்லமயில் சவளியிடப்பட்ட உலகப்சபாருளாதார மன்ைத்தின் ெமூக இயக்கக்குறியீட்டில், 82 

நாடுகளுள் இந்தியா 76ஆவது இடத்லதப்பிடித்துள்ளது. முதன்முலையாக சவளியிடப்படும் இந்தக் 

குறியீட்டில், சடன்மார்க் முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

 நலவாழ்வு, கல்வி, சதாழில்நுட்பம், டவலல மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் நிறுவனங்கள் என ஐந்து முக்கிய 

பரிமாைங்களில் இந்த நாடுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தக்குறியீட்டின்படி, உலகின் மிகவும் 

ெமூக இயக்கமிகு ெமூகங்கள் அலனத்தும் ஐடராப்பிய நாடுகளாக உள்ளன. சடன்மார்க், நார்டவ, 

பின்லாந்து, சுவீடன் மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் முதல் ஐந்து இடங்கலளப் பிடித்துள்ளன. 

5. ‘கவனிப்பதற்கான டநரம் – Time to Care’ என்ை அறிக்லகலய ெமீபத்தில் சவளியிட்ட அலமப்பு எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி 

இ. Oxfam, தன்னாா்வ சதாண்டு நிறுவனம்  

ஈ. பிரதம், தன்னாா்வ சதாண்டு நிறுவனம் 

 உலகளாவிய ஏற்ைத்தாழ்வுகலள லமயமாகக்சகாண்ட ‘கவனிப்பதற்கான டநரம்’ என்ை அறிக்லகலய 

சதாண்டுநிறுவனங்கள் & உரிலமகள் குழுவின் கூட்டலமப்பான Oxfam அண்லமயில் சவளியிட்டது. 
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கடந்த பத்தாண்டுகளில் டகாடீசுவரர்களின் எண்ணிக்லக இருமடங்காக அதிகரித்துள்ள நிலலயில், 

உலக அளவில் ஏற்ைத்தாழ்வுகள் ஆழமாக டவரூன்றியுள்ளதாக அந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது. 

 சமாத்தம் 63 இந்திய பில்லியனர்களின் செல்வநிலல, 2018-19 நிதியாண்டிற்கான சமாத்த இந்திய 

வரவுசெலவுத் திட்டத்லதவிடவும் (`24,42,200 டகாடி) அதிகமாக உள்ளது என்பலதயும் இவ்வறிக்லக 

சவளிப்படுத்தியுள்ளது. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு பாலின ஏற்ைத்தாழ்வுகள் தீர்க்கப்பட டவண்டும் 

எனவும் அவ்வறிக்லக பரிந்துலர செய்துள்ளது. 

6.இந்திய நிறுவனங்களின் செயலாளர்கள் நிறுவனத்தின் (ICSI) தலலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 

அ. ஆஷிஷ் கா்க்  

ஆ. ஆதித்யா கா்க் 

இ. நாதகந்திர ராவ் 

ஈ. நதரந்திர ராவ் 

 இந்திய நிறுவனங்களின் செயலாளர்கள் நிறுவனம் (ICSI) ெமீபத்தில் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய 

தலலவராக ஆஷிஷ் கர்க்லக நியமித்தது. ICSIஇன் மற்சைாரு உறுப்பினரான நாடகந்திர D இராவ், 

ICSI நிறுவனத்தின் துலைத்தலலவராக டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். ஆஷிஷ் கர்க், ICSIஇன் மத்திய 

கவுன்சிலுக்கு 2015-18ஆம் ஆண்டுகாலத்திற்கு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருந்தார். 

 தற்டபாது, 2019-22ஆம் ஆண்டுகாலத்திற்கு அவர் மீண்டும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். ICSI என்பது 

இந்திய நிறுவனச் செயலாளர்களின் பணிலய டமம்படுத்துவதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்குமான ஒரு 

ெட்ட அலமப்பாகும். இதன் தலலலமயகம் புது தில்லியில் அலமந்துள்ளது. 

7. அண்லமய UNCTAD அறிக்லகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் அதிக டநரடி அந்நிய டநரடி முதலீட்லட 

(FDI) ஈர்த்த நாடு எது? 

அ. இந்தியா 

ஆ. சீனா 

இ. ஐக்கிய அசமாிக்க நாடுகள்  

ஈ. சிங்கப்பூா் 

 வர்த்தகம் மற்றும் டமம்பாட்டுக்கான ஐ.நா கூட்டலமப்பு (UNCTAD) அண்லமயில் தனது ‘உலகளாவிய 

முதலீட்டு டபாக்கு கண்காணிப்பு அறிக்லக’லய சவளியிட்டடதாடு அந்நிய டநரடி முதலீட்லட (FDI) 

ஈர்த்ததன் அடிப்பலடயில் நாடுகலள அது பட்டியலிட்டது. இவ்வறிக்லகயின்படி, 2019ஆம் ஆண்டில் 

$251 பில்லியன் டாலர் அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்து ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் முதலிடத்லதப் 

சபற்ைது. 

 2019ஆம் ஆண்டில், $140 பில்லியன் டாலர் அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்து, சீனா இரண்டாவது 

இடத்தில் உள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டியலில் முதல் 10 இடங்கலளப் பிடித்த நாடுகளுள் 

இந்தியாவும் உள்ளது; அது, $49 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அந்நிய டநரடி முதலீடுகலள ஈர்த்துள்ளது. 
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இது, முந்லதய ஆண்டின் அந்நிய டநரடி முதலீட்லட விட 16% அதிகம். இந்தியாவின் அந்நிய டநரடி 

முதலீட்டின் சபரும்பகுதி அதன் டெலவத்துலைக்குச்சென்ைதாகவும் அந்த அறிக்லக கூறியுள்ளது. 

8.ஐ.நா. உலக சுற்றுலா அலமப்பானது அண்லமயில் தனது, ‘UNWTO உலக சுற்றுலா காற்ைழுத்தமானி 

அறிக்லக’லய சவளியிட்டது. UNWTOஇன் தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ. பாாிஸ் 

ஆ. மாட்ாிட்  

இ. தடாக்கிதயா 

ஈ. நியூயாா்க் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலா அலமப்பு என்பது ஸ்சபயினின் மாட்ரிட்லட தலலலமயிடமாகக் 

சகாண்ட, நிலலயான சுற்றுலாலவ டமம்படுத்துவதற்கான ஐ.நா. நிறுவனமாகும். ெர்வடதெ சுற்றுலா 

குறித்த விரிவான அறிக்லகலய UNWTO அண்லமயில், ‘UNWTO உலக சுற்றுலா காற்ைழுத்தமானி 

அறிக்லக - World Tourism Barometer Report’ என்ை தலலப்பில் சவளியிட்டது. 

 அந்த அறிக்லகயின்படி, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் உலசகங்கிலும் 1.5 பில்லியன் ெர்வடதெ சுற்றுலாப் 

பயணிகளின் வருலக பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது முந்லதய ஆண்லடவிட 4 ெதவீதம் அதிகமாகும். 

சதாடர்ச்சியாக பத்தாவது ஆண்டாக இது அதிகரித்து வருகிைது. 2020ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாத் 

துலையின் வளர்ச்சி 3-4% வலர இருக்கும் எனவும் UNWTO கணித்துள்ளது. 

9.படராடா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம நிர்வாகியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் 

யார்? 

அ. சல்லா ஸ்ரீனிவாசுலு சசட்டி 

ஆ. ரஜ்னிஷ் குமாா் 

இ. அதானு குமாா் தாஸ் 

ஈ. சஞ்சீவ் சதா  

 ெஞ்சீவ் ெதாலவ சபாதுத்துலை வங்கியான படராடா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலலலம 

நிர்வாகியாகவும் அலமச்ெரலவ நியமனக்குழு நியமித்தது. இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, SBI மூலதனச் 

ெந்லதகளில் துலை நிர்வாக இயக்குநராக ெஞ்சீவ் ெதா பணியாற்றிவந்தார். 

 இதுதவிர இரண்டு முக்கிய நியமனங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன; அதில், கனரா வங்கியின் நிர்வாக 

இயக்குநர் மற்றும் தலலலம நிர்வாகியாக லிங்கம் சவங்கட் பிரபாகர் மற்றும் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் 

நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலலலம நிர்வாக அதிகாரியாக அதானு குமார் தாஸ் ஆகிடயார் 

நியமிக்கப்பட்டதும் அடங்கும். இந்நியமனத்திற்கு முன்பு, லிங்கம் சவங்கட் பிரபாகர் பஞ்ொப் டதசிய 

வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றிவந்தார். அதானு குமார் தாஸ், பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் 

நிர்வாக இயக்குநராக இருந்தார். 

  

 

 

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


விண்மீன்.காம்                        2020 ஜனவரி 22  
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                            5 

10.அண்லமயில் காலமான மன் டமாகன் சூத், எந்தத் துலைலயச் ொர்ந்தவர்? 

அ. இசச 

ஆ. விசளயாட்டு  

இ. இலக்கியம் 

ஈ. அரசியல் 

 80 வயதான முன்னாள் இந்திய கிரிக்சகட் வீரரும், டதசிய டதர்வுக் குழுவின் உறுப்பினருமான மன் 

டமாகன் சூத் அண்லமயில் காலமானார். 06-07-1939 அன்று இலாகூரில் (தற்டபாது பாகிஸ்தானில் 

உள்ளது) பிைந்த அவர், இந்தியாலவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு சடஸ்ட் ஆட்டத்திலும், 39 முதல் 

தர டபாட்டிகளிலும் விலளயாடியுள்ளார். அவர், தில்லி மற்றும் மாவட்ட கிரிக்சகட் ெங்கத்தில் (DDCA) 

நிர்வாகியாகவும், டதசிய டதர்வுக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ஜனவரி.20-31 வலர 31ஆவது ொலலப் பாதுகாப்பு வாரத்லதக் கலடப்பிடிக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு 

செய்துள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.கிரீன்பீஸ் இந்தியாவின் அண்மைய அறிக்மையின்படி, இந்தியாவின் மிைவும் ைாசுபட்ட நைரம் எது? 

அ. குருகிராம் 

ஆ. ஜாாியா  

இ. லக்ன ா 

ஈ. ந ாய்டா 

 கிரீன்ஸ்பீஸ் இந்தியா என்ற சுற்றுச்சூழல் தன்னார்வ ததாண்டுநிறுவனம் அண்மையில் தவளியிட்ட 

அறிக்மையின்படி, ஜார்ைண்டில் உள்ள ஜாரியா என்னும் ஒரு நைரம், இந்தியாவின் மிைவும் ைாசுபட்ட 

நைரைாை உள்ளது. அமதத்ததாடர்ந்து அதத ைாநிலத்மதச் தேர்ந்த தன்பாத் என்னும் நைரம் உள்ளது.  

 நாட்டின் மிைவும் ைாசுபட்ட பத்து நைரங்ைளுள் ஆறு நைரங்ைள், உத்தரபிரததே ைாநிலத்தில் உள்ளன 

என்றும் இவ்வறிக்மை தவளிப்படுத்தியுள்ளது. மிதோரம் ைாநிலத்தின் லுங்தல நைரம் மிைக்குமறவான 

ைாசுபட்ட நைரைாை உள்ளது. தைலும், அந்நைரம் உலை நலவாழ்வு அமைப்பின் பரிந்துமரக்ைப்பட்ட 

ைட்டத்தில் துைள்ைப்தபாருள் (PM) அளமவக்தைாண்ட ஒதர நைரைாகும். 

 ைத்திய ைாசு ைட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரமவயும், 287 நைரங்ைளின் துைள்ைப்தபாருள்ைள் தரவின் 

பகுப்பாய்மவயும் பயன்படுத்தி, கிரீன்பீஸ் இந்தியா, இந்தியாவில் உள்ள மிைவும் ைாசுபட்ட நைரங்ைமள 

வரிமேப்படுத்தியுள்ளது. 

2.விவோய நில குத்தமைக்தைாள்மைமய அைல்படுத்திய நாட்டின் முதல் ைாநிலம் எது? 

அ. உத்தரகண்ட்  

ஆ. பீகாா் 

இ. ஒடிசா 

ஈ. னமற்கு வங்கம் 

 உத்தரைண்ட் ைாநில அரசு அண்மையில் விவோய நிலங்ைமளக் குத்தமைக்கு விடுவதற்ைான 

தைாள்மைமய உருவாக்கியுள்ளதாை அறிவிப்பு ஒன்மற தவளியிட்டது. இதுதபான்ற ஒருதைாள்மைமய 

நமடமுமறப்படுத்திய முதல் இந்திய ைாநிலம் என்ற தபருமைமய இதன்மூலம் அம்ைாநிலம் தபற்றது.  

 இந்தக்தைாள்மையின்படி, குத்தமைக்கு விடப்பட்ட நிலைானது 30 ஏக்ைருக்கும் குமறவாை இருந்தால், 

எந்ததவாரு நிறுவனம், நிறுவனம் அல்லது தன்னார்வ ததாண்டு நிறுவனம் விவோய நிலங்ைமள 30 

ஆண்டுைளுக்கு குத்தமைக்கு எடுக்ைலாம். நிலம் மவத்திருக்கும் விவோயிைள் குத்தமைக்கு விடப்பட்ட 

ைாலத்தில் அதற்ைான வாரத்மதப் தபறுவார்ைள். ைமலப்பகுதிைளில் விவோயம் ைற்றும் ததாட்டக் 

ைமலக்கு குத்தமைக்கு எடுப்பதில் உள்ள சிக்ைல்ைள் ைற்றும் துண்டுதுண்டான நிலங்ைமள ஒருங்கி 

-மைத்தல் ஆகியமவ இந்தக்தைாள்மையால் தீர்க்ைப்படுகின்றன. 
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3.இந்திய இராணுவத்தில் தேர்க்ைப்படவுள்ள உள்நாட்டு பீரங்கி துப்பாக்கிைளின் தபயதரன்ன? 

அ. ஷரங்  

ஆ. ஸ்ரீரங் 

இ. னசவக் 

ஈ. னச க் 

 இந்திய இராணுவத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, உள்நாட்டிதலதய தைம்படுத்தப்பட்ட 18 ‘ஷரங்’ 

பீரங்கித் துப்பாக்கிைளின் முதல் ததாகுதி 2020 ைார்ச் 31ஆம் தததிக்குள் இராணுவத்தில் தேர்க்ைப்பட 

உள்ளன. உள்நாட்டில் வடிவமைக்ைப்பட்ட இந்தத் துப்பாக்கியின் குழல், 130 மி.மீ முதல் 155 மி.மீ வமர 

தைம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விமளவாை, துப்பாக்கியின் தாக்கும் வீச்சு, 12 கிதலாமீட்டர் அதிைரித்து 

39 கிதலாமீட்டராை உள்ளது. 

 ஜபல்பூரில் உள்ள பீரங்கி அடித்தள வடிவமைப்பு ததாழிற்ோமலக்கு, ‘ஷரங்’ பீரங்கித் துப்பாக்கிமய 

தைம்படுத்துவதற்ைான உலைளாவிய ஒப்பந்தம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம், பமடக்ைருவி ததாழிற் 

ோமலைள், இந்திய இராணுவம் ைற்றும் DRDO ஆகியவற்றின் உதவியுடன் தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

4.அண்மையில், இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையத்துடனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் மைதயழுத்திட்ட 

இந்திய பாதுைாப்புப்பமட எது? 

அ. இ ்திய இராணுவம் 

ஆ. இ ்திய கடற்படட  

இ. இ ்திய விமா ப்படட 

ஈ. இ ்திய கடனலார காவல்படட 

 இந்திய ைடற்பமடக்கும் இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையத்திற்கும் (GSI) இமடதயயான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் ேமீபத்தில் மைதயழுத்தானது. “வானிமல & தபருங்ைடலியல் ைடற்பமட பயன்பாட்டிற்ைான 

ைடற்பரப்பு வண்டல் தரவு, தயாரிப்புைள் ைற்றும் நிபுைத்துவத்மதப்பகிர்வது” குறித்ததாகும் இந்த 

ஒப்பந்தம். GSIஇன் ைடல்ோர் ைற்றும் ைடதலார ைைக்தைடுப்புப்பிரிவு, நாட்டின் பிரத்தயை தபாருளாதார 

ைண்டலத்மத வமரபடைாக்கியுள்ளது. 

 GSIஇன் ைடல்ோர் ஆய்வுக்ைப்பல்ைமளப் பயன்படுத்தி தேைரிக்ைப்பட்ட தரவுைளின் ைளஞ்சியம் இப்தபாது 

இந்திய ைடற்பமடயால் பயன்படுத்தப்படும். இந்தத்தரவுைள், இந்தியப்தபருங்ைடல் பிராந்தியத்தில் 

நடத்தப்படும் ைடல்ோர் பயிற்சிைளின்தபாது ைடல்ோர் ைாதிரியாக்ைத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும். 

5.ஆண்டுததாறும் எந்த அமைச்ேைம் / அமைப்பால் குழந்மதைளுக்ைான ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான 

விருதுைள் வழங்ைப்படுகின்றன? 

அ. நபண்கள் & குழ ்டதகள் னமம்பாட்டடமச்சகம் 

ஆ. பாதுகாப்பு அடமச்சகம் 

இ. UNICEF 
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ஈ. இ ்திய குழ ்டதகள்  ல கவு ்சில்  

 2019ஆம் ஆண்டிற்ைான ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான விருதுைமள அண்மையில் புது தில்லியில் 

உள்ள இந்திய குழந்மதைள் நல ைவுன்சில் (ICCW) வழங்கியது. ததசிய வீரதீரச்தேயல்ைளுக்ைான 

விருதுைளுக்கு 10 சிறுமிைள் உட்பட 22 குழந்மதைள் ததர்வுதேய்யப்பட்டனர். அதில் ஒரு விருது ைட்டும், 

ைமறவுக்குப்பின் வழங்ைப்பட்டது. 

 தபருந்து விபத்துக்குப்பின்னர், 40’க்கும் தைற்பட்ட உயிர்ைமளக் ைாப்பாற்றியதற்ைாை 15 வயது தைரள 

சிறுவன் ஆதித்யாவுக்கு ‘பாரத் விருது’ என்று அமழக்ைப்படும் மிைவுயர்ந்த விருது வழங்ைப்பட்டது. 

1952இல் இந்திய குழந்மதைள் நல ைவுன்சில் (Indian Council for Child Welfare) உருவாக்ைப்பட்டது. 

இது குழந்மதைளின் துணிச்ேலான ைற்றும் தன்னிச்மேயான தன்னலைற்ற தேமவ அல்லது ஒரு 

ேமூை குற்றத்திற்கு எதிரான அவர்ைளின் வீரதீரச்தேயல்ைமள அங்கீைரிக்க்கும் தநாக்தைாடு இந்த 

விருமத நிறுவியது. 

6.ஓய்வுதபற்ற IAS அதிைாரியான யுத்வீர் சிங் ைாலிக், அண்மையில், தநருக்ைடியால் பாதிக்ைப்பட்ட எந்த 

நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாை இயக்குநராை நியமிக்ைப்பட்டார்? 

அ. IL&FS 

ஆ. DHFL 

இ. Unitech  

ஈ. Altico Capital 

 ஓய்வுதபற்ற IAS அதிைாரியான யுத்வீர் சிங் ைாலிக், அண்மையில், தநருக்ைடியால் பாதிக்ைப்பட்ட நிலவர 

உமடமை நிறுவனைான யுனிதடக்கின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாை இயக்குநராை நியமிக்ைப்பட்டார். 

அவர் ஜன.21, 2020 அன்று பதவிதயற்றார். சில நாட்ைளுக்கு முன்பு, யுனிதடக்கின் தைாத்த நிர்வாைக் 

ைட்டுப்பாட்மடயும் மையைப்படுத்தி, புதிய இயக்குநர்ைமள நியமிக்குைாறு உச்ேநீதிைன்றம் ைத்திய 

அரசுக்கு அறிவுறுத்தியது. இந்நிறுவனம் ைமன வாங்குதவாரின் பைத்மத தனது தோந்தப்பயன்பாட்டு 

-க்கு பயன்படுத்துவதாைவும், ைமன வழங்ைலில் தைாேடிமய தைற்தைாண்டதாைவும் கூறப்படுகிறது. 

7.எந்தத் தனியார்துமற வங்கி, அண்மையில் தனது ATM’ைளிலிருந்து ‘அட்மடப்பயன்பாடு இல்லாைல் 

பைம்தபறும்’ வேதிமய அறிமுைப்படுத்தியது? 

அ. HDFC வங்கி 

ஆ. ஆக்சிஸ் வங்கி 

இ. ICICI வங்கி  

ஈ. னகாடக் மஹி ்திரா வங்கி 

 இந்தியாவின் முன்னணி தனியார்துமற வங்கி அண்மையில் தனது ATM’ைளிலிருந்து ‘அட்மடப் 

பயன்பாடு இல்லாைல் பைம்தபறும் - Cardless Cash Withdrawal’ வேதிமய அறிமுைப்படுத்தியது. 

கிட்டத்தட்ட 15 ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்ட அமனத்து ICICI வங்கி ATM’ைளிலும் இந்த வேதி கிமடக்ைப் 

தபறும். இச்தேமவமயப்தபறுவதற்கு, ‘iMobile’ என்னும் ICICI வங்கியின் தேயலியில்  வாடிக்மையாளர் 

உள்நுமழந்து, தற்ைாலிை ‘PIN’ எண்மை உருவாக்ை தவண்டும். 
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 எந்ததவாரு அட்மடமடயும் எடுத்துச்தேல்ல தவண்டிய அவசியமின்றி, தபறப்பட்ட ஒருமுமற ைட்டுதை 

பயன்படக்கூடிய ைடவுச்தோல் (OTP) ைற்றும் ‘PIN’ எண்மை உள்ளிட்டு வாடிக்மையாளர் பைத்மத 

எடுக்ைவியலும். இதற்ைான தினேரி பைப்பரிவர்த்தமன வரம்பு ைற்றும் தைாத்த வரம்பு ₹20,000 என 

நிர்ையம் தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

8.ஆதலாேமனநிறுவனைான PwC, தமலமைச்தேயல் அதிைாரிைளிடம் (CEO) தைற்தைாண்ட அண்மைய 

ைருத்துக்ைணிப்பின்படி, எந்த நாடு அதிை வளர்ச்சி வாய்ப்புைமளக் தைாண்டுள்ளது? 

அ. சீ ா 

ஆ. இ ்தியா 

இ. ஐக்கிய அநமாிக்க  ாடுகள்  

ஈ. நஜா்ம ி 

 முன்னணி ேர்வததே ஆதலாேமன நிறுவனைான PwC, ேமீபத்தில், உலதைங்கிலும் உள்ள தமலமைச் 

தேயல் அதிைாரிைளிடம் (CEO) அது தைற்தைாண்ட வருடாந்திர ைருத்துக்ைணிப்பிப்பின் முடிவுைமள 

தவளியிட்டது. உலைளாவிய தபாருளாதார வாய்ப்புைள் குறித்து, 83 நாடுைமளச் தேர்ந்த 1,580’க்கும் 

தைற்பட்ட தமலமைச் தேயல் அதிைாரிைளிடம் இந்நிறுவனம் ைருத்துக்ைணிப்புதேய்தது.  

 ைருத்துக்ைணிப்பின்படி, ஐக்கிய அதைரிக்ை நாடுைளில் அதிை வளர்ச்சி வாய்ப்பு உள்ளதாை தமலமைச் 

தேயல் அதிைாரிைள் ததரிவித்துள்ளனர். சீனா, இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா நான்ைாவது 

இடத்மதப்பிடித்துள்ளது. அடுத்த 12 ைாதங்ைளில் பன்னாட்டுப் தபாருளாதார வளர்ச்சி குமறயும் என்று 

உலைளாவிய தமலமைச் தேயல் அதிைாரிைளில் 53% தபர் நம்புகிறார்ைள் என்றும் அந்த அறிக்மை 

கூறியுள்ளது. 

9.அண்மையில் உருவாக்ைப்பட்ட, ‘ததசிய துளிர்நிறுவன ஆதலாேமனக்குழு’வுக்கு தமலமைதயற்ற 

ைத்திய அமைச்ேர் யார்? 

அ. குறு, சிறு மற்றும்  டுத்தர  ிறுவ ங்களி ் அடமச்சா் 

ஆ. நபரு ிறுவ  விவகாரங்கள் அடமச்சா் 

இ. வா்த்தகம் மற்றும் நதாழிற்துடற அடமச்சா்  

ஈ. திற ் னமம்பாடு மற்றும் நதாழில்முட வு அடமச்சா் 

 ததசிய துளிர்நிறுவன ஆதலாேமனக்குழு அமைக்ைப்பட்டுள்ளதாை ைத்திய அரசு ேமீபத்தில் அறிவித்தது. 

இந்தக்குழு, இந்தியாவில், துளிர்நிறுவனங்ைளுக்கு வலுவான சூழமல உருவாக்ை எடுக்ைதவண்டிய 

நடவடிக்மைைள் குறித்து ைத்திய அரசுக்கு ஆதலாேமனைள் வழங்கும். 

 இதற்கு ைத்திய வர்த்தை அமைச்ேர் தமலமைதாங்குவார்; அதத தநரத்தில், ைத்திய அரோல் பரிந்துமரக் 

-ைப்படும் ஈராண்டு பதவிக்ைாலம் உமடய அலுவல்பூர்வைற்ற உறுப்பினர்ைளும் இதில் இருப்பார்ைள். 

இமைச்தேயலாளர் பதவிநிமலக்குக் குமறயாத ேம்பந்தப்பட்ட அமைச்ேைங்ைள் & அமைப்புைளின் 

தவட்பாளர்ைள் பதவி வழி உறுப்பினர்ைளாை இதில் இருப்பார்ைள். 
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10.அண்மையில் எந்த ஆப்பிரிக்ை நாட்டில், இந்தியாவின் முதல் ைாநாட்டு மையம் திறக்ைப்பட்டது? 

அ. லிபியா 

ஆ. கா ா 

இ. ட ஜா்  

ஈ. அல்ஜீாியா 

 இந்திய தவளியுறவுத்துமற அமைச்ேர் தஜய்ேங்ைர், அண்மையில், ஆப்பிரிக்ைாவில் இந்தியாவின் முதல் 

ைாநாட்டு மையத்மத திறந்துமவத்தார். இந்திய ஒன்றியத்தின் உதவியுடன் தைற்கு ஆப்பிரிக்ை 

நாடான மநஜரில், ைைாத்ைா ைாந்தி ேர்வததே ைாநாட்டு மையம் திறக்ைப்பட்டுள்ளது. இதமன மநஜர் 

அதிபர் ைஹைதடௌ இதேௌதபௌ கூட்டாை திறந்துமவத்தார். 

 தைற்கு ஆப்பிரிக்ை நாட்டிற்கு இந்திய தவளியுறவுத் துமற அமைச்ேர் ஒருவர் பயைம் தைற்தைாள்வது 

இதுதவ முதல்முமறயாகும். ைடந்த ஆண்டு மநஜரில் நமடதபற்ற ஆப்பிரிக்ை ஒன்றிய உச்சிைாநாட்மட 

நடத்துவதற்கு ஆதரவாை, இந்தியா, மநஜருக்கு $15 மில்லியன் டாலர் ைானியம் வழங்கியுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.ஹசன் டயப், எந்த நாட்டின் பிரதமர்? 

அ. இஸ்ரேல் 

ஆ. ர ோோ்டோன் 

இ. லலபனோன்  

ஈ. சிோியோ 

 பல்வேறு பபாருளாதார மற்றும் அரசியல் பநருக்கடிகளுக்கு இடடயில் பிரதமர் ஹசன் டயப் 

தடைடமயின்கீழ், பைபனான், ஒரு புதிய அரசாங்கத்டத அடமத்துள்ளது. முன்னாள் பிரதமர் சாத் அல் 

ஹரிரி, கடந்த 2019 அக்வடாபர் மாதம் நடடபபற்ற ஊழல் மற்றும் தேறான நிர்ோகத்திற்கு எதிரான 

ஆர்ப்பாட்டங்களின் அழுத்தத்தின்கீழ் தனது பதவியிலிருந்து விைகியபின்னர், அந்த நாடு ஒரு சிறந்த 

அரசாங்கமின்றி இருந்துேந்தது. 

 பைபனானின் அதிபர் டமக்வகல் ஒளன், புதிய பிரதமராக ஹசன் டயப்டப பரிந்துடரத்தார். ஹசன் 

டயப், பபய்ரூட்டின் அபமரிக்க பல்கடையில் வபராசிரியராக உள்ளார். அேர் இருபது உறுப்பினர்கடளக் 

பகாண்ட புதிய அடமச்சரடேயின் தடைேராக நியமனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

2.அந்நிய வநரடி முதலீட்டின் ேரம்டப 100% ஆக உயர்த்துேதற்கு அண்டமயில் பதாடைத்பதாடர்பு 

துடறயிடமிருந்து ஒப்புதல் பபற்ற இந்திய பதாடைத்பதாடர்பு வசடே ேழங்குநர் எது? 

அ.  ிரயோ 

ஆ. போேதி ஏோ்லடல்  

இ. ர ோடரபோன் ஐடியோ 

ஈ. பி எஸ் என் எல் 

 முந்டதய ேரம்பான 49 சதவீதத்திலிருந்து பசலுத்தப்பட்ட மூைதனத்தின் 100% ேடர அந்நிய வநரடி 

முதலீட்டு ேரம்டப (FDI) அதிகரிப்பதற்கான பதாடைத்பதாடர்பு துடறயின் ஒப்புதடை அண்டமயில் 

பாரதி ஏர்படல் நிறுேனம் பபற்றது. அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பாரதி ஏர்படல்லில் 74 சதவீதம் ேடர 

முதலீடு பசய்ேதற்கான ரிசர்வ் ேங்கியின் அனுமதிடய அந்நிறுேனம் ஏற்கனவே பபற்றுள்ளது.  

 பேளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அதிக நிதிடயப்பபறுேதற்கு பாரதி ஏர்படல் பதாடைத்பதாடர்பு 

நிறுேனத்திற்கு இந்த ஒப்புதல் உதவும். பாரதி ஏர்படல்லில் 35% பங்குகடள டேத்திருக்கும் சிங்கப்பூர் 

படலிகம்யூனிவகஷன்ஸ் லிட் அல்ைது சிங்படல், பாரதி ஏர்படல்லில் தனது பங்குகடள அதிகரிக்கும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

3.இந்தியாவின் சட்டம் & நீதி அடமச்சகத்தால் சமீபத்தில் பேளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ‘பரஸ்பர பிரவதசம் 

- Reciprocating Territory’ என அறிவிக்கப்பட்ட நாடு எது? 

அ. ஐக்கிய அேபு அமீேகம்   ஆ. ஓமன் 

இ. ச ுதி அரேபியோ    ஈ. ஏமன் 
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 சட்டம் மற்றும் நீதி அடமச்சகம், அண்டமயில் ஓர் அரசிதழ் அறிவிப்டப பேளியிட்டது; இது, ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்டத 1908ஆம் ஆண்டு உரிடம ேழக்கு விசாரடை முடற பதாகுப்புச்சட்டம், பிரிவு 44Aஇன் 

கீழ், ‘பரஸ்பர பிரவதசம்’ என்று அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள 

நீதிமன்றங்களின் பட்டியடையும் அவதபிரிவின்கீழ், ‘உயர்நீதிமன்றங்கள்’ என அறிவித்தது.  

 ‘பரஸ்பர பிரவதசத்தில்’ உள்ள அறிவிக்கப்பட்ட சிை நீதிமன்றங்கள் அனுப்பிய ஆடைகள் இந்தியாவில் 

நிடறவேற்றப்படுேடதப்வபாை இந்தியாோல் அனுப்பப்படும் ஆடைகள் அங்கும் நிடறவேற்றப்படும். 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்டதத் (UAE) தவிர ஐக்கியப்வபரரசு (UK), சிங்கப்பூர், ேங்கவதசம், மவைசியா மற்றும் 

நியூசிைாந்து ஆகியடேயும் இதில் அடங்கும். இம்முடிவு, இருநாடுகளுக்கும் இடடயிைான தீர்ப்புகடள 

நிடறவேற்றுேதற்கு எடுத்துக்பகாள்ளப்படும் காை அளடே குடறக்க உதவும் என நம்பப்படுகிறது. 

4. Carbon Disclosure Project (CDP) India’இன் ஆண்டறிக்டகயில், இந்தியாவின் தரநிடை (rank) என்ன? 

அ. ௫ (ஐந்து)  

ஆ. ௬ (ஆறு) 

இ. ௭ (ஏழு) 

ஈ. ௮ (எட்டு) 

 Carbon Disclosure Project (CDP) India என்ற இைாப வநாக்கற்ற சுற்றுச்சூழல் அடமப்பானது, 2018ஆம் 

ஆண்டின் ஆண்டறிக்டகடய “Corporates #StepUp Climate Action” என்ற தடைப்பில் பேளியிட்டது. 

இந்த அறிக்டகயின்படி, கடந்த 2018 டிசம்பருக்குள் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு இைங்க 25 நிறுேனங்கள் 

அறிவியல்-அடிப்படடயிைான இைக்குகளுக்கு உறுதியளித்துள்ளன. 

 பபருநிறுேன காைநிடை நடேடிக்டககளில் அபமரிக்கா, ஜப்பான், பிரிட்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய 

நாடுகளுக்குப்பிறகு இந்தியா ஐந்தாேது இடத்டதப்பபற்றுள்ளது. இந்த அறிக்டக, நிறுேனங்களின் 

கரியமிைோயு (CO2) உமிழ்வு குடறப்பு நடேடிக்டககடள ஆராய்ந்துள்ளது. வமலும், 2018-2019ஆம் 

ஆண்டுக்கு இடடயில் கைக்பகடுக்கப்பட்ட 59 நிறுேனங்களுள் 58 இந்திய நிறுேனங்கள், காை 

நிடை பதாடர்பான சிக்கல்கள் குறித்து வமற்பார்டேக்குழுடே டேத்திருப்பது பதரியேந்துள்ளது. 

5.அண்டமயில், இந்தியாவின் எந்த நடிடகக்கு, உைகப் பபாருளாதார மன்றத்தின் ‘கிரிஸ்டல் விருது’ 

ேழங்கப்பட்டது? 

அ. பிோியங்கோ ரசோப்ேோ 

ஆ. தீபிகோ படுரகோரன  

இ. கோீனோ கபூோ் 

ஈ. அனுஷ்கோ சோ்மோ 

 பிரபை நடிடக தீபிகா படுவகாவன, சுவிச்சர்ைாந்தின் தாவோஸில் நடடபபற்ற உைகப் பபாருளாதார 

மன்றத்தின் ஐம்பதாேது ஆண்டுக்கூட்டத்தின்வபாது கிரிஸ்டல் விருடதப்பபற்றார். மனநைத்தின் 

முக்கியத்துேம் குறித்த விழிப்புைர்டே ஏற்படுத்துேதற்கு அேர் வமற்பகாண்ட முயற்சிகடள அங்கீகரி 

-க்கும் விதமாக அேருக்கு இந்த விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 உைகப் பபாருளாதார மன்றத்தின் உைகக்கடை மன்றத்தின் தடைேரும், இடை நிறுேனருமான 

ஹில்வட ஸ்ோப், இந்த விருடத ேழங்கினார். தீபிகா படுவகாவன, ‘Live Love Laugh’ என்ற பபயரில் 

அறக்கட்டடள ஒன்டற நடத்திேருகிறார். அது, இந்தியாவில் உள்ள பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு சார்ந்த 

நிகழ்ச்சிகடள நடத்துேதில் ஈடுபட்டு ேருகிறது. இைேச மனநைச்சிகிச்டச மற்றும் மருத்துேக்கல்வி 

திட்டங்களுக்கும் அந்த அறக்கட்டடள நிதியளித்து ேருகிறது. 

6.அண்டமயில், ‘முதைடமச்சர் கிருஷக் துர்கத்னா கல்யாண் வயாஜனா’ என்னும் ஒரு திட்டத்டத 

அறிமுகப்படுத்திய மாநிை அரசு எது? 

அ. கு ேோத் 

ஆ. உத்தேபிேரதசம்  

இ. மகோேோஷ்டிேோ 

ஈ. ஆந்திேபிேரதசம் 

 உத்தரபிரவதச மாநிை அரசானது சமீபத்தில், ‘முதைடமச்சர் கிருஷக் துர்கத்னா கல்யாண் வயாஜனா’ 

என்னும் ஒரு திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் விேசாயிகளின் குடும்பத்திற்கு 

அேர்களின் இறப்பு அல்ைது வேடைபசய்யும்வபாது உடல் ஊனம் ஏற்பட்டால் `5 இைட்சம் நிதியுதவி 

ேழங்கப்படும். 18-70 ேயதுக்குட்பட்ட விேசாயிகள் இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் ேருேர். 

 இந்த நிதியுதவித்திட்டம் பிற நிை உரிடமயாளர்களின் ேயல்களில் வேடை பசய்பேர்கடளயும், 

அறுேடடக்குப்பிறகு பயிர்கடளப்பபறுவோர்கடளயும் உள்ளடக்கும். உ.பி மாநிைத்தில் சுற்றுைாடே 

வமம்படுத்துேதற்காக, ‘முதைடமச்சர் பரியதன் சம்ேர்தன் வயாஜனா’ என்றபோரு திட்டத்டதச் 

பசயல்படுத்தவும் அம்மாநிைம் முடிவுபசய்துள்ளது. 

7.சமீபத்தில், இந்திய விண்பேளி ஆய்வுடமயம் (ISRO) பேளியிட்ட எந்திரப்பபண்ணின் பபயபரன்ன? 

அ. ககன் மித்ேோ 

ஆ.  ரயோம் மித்ேோ  

இ.  ோயு மித்ேோ 

ஈ. ஹியூமன் மித்ேோ 

 சமீபத்தில் பபங்களூருவில் நடந்த, “மனிதர்களின் விண்பேளிப்பயைம் மற்றும் ஆய்வு - தற்வபாடதய 

சோல்கள் மற்றும் எதிர்காைப்வபாக்குகள்” என்ற மாநாட்டின் பதாடக்க அமர்வில் ‘ேவயாம் மித்ரா – 

Vyom Mitra’ எனப்படும் எந்திரப்பபண்டை இந்திய விண்பேளி ஆய்வுடமயம் (ISRO) பேளியிட்டது.  

 பபண்பால் அம்சங்கடளக்பகாண்ட இந்த எந்திரப்பபண், மனிதர்கடள விண்பேளிக்கு அனுப்பும் 

இந்தியாவின் முதல் விண்பேளித்திட்டத்திற்கு முன்னதாக விண்பேளிக்கு பசலுத்தப்படும். வசாதடன 

பயைத்தின்வபாது, விண்பேளியில் மனிதர்கள் ஆற்றக்கூடிய மனித பசயல்பாடுகடள இந்த எந்திரப் 

பபண் உருேகப்படுத்தும். 2020 டிசம்பர் மற்றும் 2021 ஜூடையில் என இருமுடற இந்த எந்திரப் 

பபண்டை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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8.புதிதாக உருோக்கப்பட்ட யூனியன் பிரவதசமான தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & டடயூவின் 

தடைநகரம் எது? 

அ. டோமன்  

ஆ. நோகோ் ஹர லி 

இ. தோத்ேோ 

ஈ. சில் ோசோ 

 பிரதமர் வமாடி தடைடமயிைான மத்திய அடமச்சரடே, அண்டமயில், புதிதாக அடமக்கப்பட்ட தாத்ரா 

மற்றும் நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டடயூ ஆகியேற்றின் தடைநகரமாக டாமன் நகரம் 

இருக்கும் என அறிவித்தது. டாமன் என்பது இந்தியாவின் வமடைக்கடற்கடரயில் அடமந்துள்ள 

முந்டதய யூனியன் பிரவதசங்களான டாமன் & டடயூவில் உள்ள ஒரு நகரமாகும். 

 இந்தியாவின் இருவேறு தனித்தனி யூனியன் பிரவதசங்களாக இருந்த டாமன் & டடயூ மற்றும் தாத்ரா 

& நாகர் ஹவேலி ஆகியடே ஒவர யூனியன் பிரவதசமாக தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & 

டடயூ என கடந்த 2019 டிச.3 அன்று இடைக்கப்பட்டன. முந்டதய யூனியன் பிரவதசங்களான தாத்ரா 

& நாகர் ஹவேலியின் முந்டதய தடைநகரமாக சில்ோசா இருந்தது.  

9.இந்தியாவின் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பவரஷன் லிட் (IOCL) அண்டமயில் எந்த நாட்டின் பபட்வராலிய 

ஆடையத்திற்கு உதவுேதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டது? 

அ. கோனோ  

ஆ. அோ்ல ன்டினோ 

இ. பிரேசில் 

ஈ. லபரு 

 இந்தியாவின் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பவரஷன் லிட் (IOCL) மற்றும் கானாவின் வதசிய பபட்வராலிய 

ஆடையம் இடடவய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தபமான்று அண்டமயில் டகபயழுத்தானது. கானாவின் 

திரேமாக்கப்பட்ட பபட்வராலிய ோயு (LPG) ேடையடமப்டப விரிவுபடுத்துேதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் 

வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கானாவின் வதசிய LPG ஊக்குவிப்பு பகாள்டகடய பசயல்படுத்துேதற்காக 

இந்தியன் ஆயில் உதவியும் அதன் பதாழினுட்ப நிபுைத்துேத்டதயும் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் பபட்வராலிய 

அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்துபகாள்ளும். 

 இந்த அறிவிப்டப மத்திய பபட்வராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிோயு அடமச்சகம் பேளியிட்டுள்ளது. 

புதிய LPG மதிப்பு சங்கிலிக்கான உட்கட்டடமப்பு வமம்பாட்டுத்துடறகளில், கானா நாட்டுக்கு இந்தியன் 

ஆயில் லிட்., உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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10.மத்திய பபட்வராலிய மற்றும் இயற்டக எரிோயு மற்றும் எஃகு அடமச்சர், எந்த இந்திய பபாதுத்துடற 

நிறுேன ஊழியர்களுக்காக, ‘SERVICE’ என்ற தன்னார்ேத் திட்டத்டத சமீபத்தில் பதாடங்கிடேத்தார்? 

அ. இந்திய நிலக்கோி நிறு னம் (CIL) 

ஆ. இந்திய உருக்கு ஆணையம் (SAIL)  

இ. ரதசிய அனல்மின் நிறு னம் (NTPC) 

ஈ. போேத மிகுமின் நிறு னம் (BHEL) 

 இந்திய பபாதுத்துடற நிறுேனமான இந்திய உருக்கு ஆடையத்தின் (SAIL) பணியாளர்களுக்காக, 

‘SERVICE’ என்ற தன்னார்ே திட்டத்டத, அண்டமயில், மத்திய பபட்வராலியம் மற்றும் இயற்டக 

எரிோயு மற்றும் எஃகு அடமச்சர் அறிமுகப்படுத்தினார். SAIL Employees Rendering Volunteerism & 

Initiatives for Community Engagement (SERVICE) என அடழக்கப்படும் இந்தத் திட்டம் ஜனேரி 24ஆம் 

வததியன்று ேரும் SAIL நிறுேனத்தின் பதாடக்கநாளிலிருந்து பசயல்பாட்டுக்கு ேரும். 

 இத்திட்டத்தின்கீழ், SAIL ஊழியர்கள் தாமாக முன்ேந்து சமூக நடேடிக்டககளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கப் 

-படுகிறார்கள், கல்வி, நைோழ்வு மற்றும் பபண்கள் வமம்பாடு ஆகியேற்றில் இது மிகுந்த கேனம் 

பசலுத்துகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 ‘ஒவர நாடு, ஒவர குடும்ப அட்டட’ திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்குள் எங்குவேண்டுமானாலும் நியாய 

விடை உைவுப்பபாருட்கடள ோங்க அனுமதியளித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாடை பேளியிட்டுள்ளது. 

இவ்ேசதி, முதற்கட்டமாக தூத்துக்குடி மற்றும் திருபநல்வேலி மாேட்டத்தில் வசாதடன முடறயில் 

நடடமுடறப்படுத்தப்படவுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.சர்வதேச கல்வி நாள் அனுசரிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ. ஜனவரி 21 

ஆ. ஜனவரி 24  

இ. ஜனவரி 23 

ஈ. ஜனவரி 26 

 ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி.24ஆம் தேதியை சர்வதேச கல்வி நாளாக UNESCO அனுசரிக்கிறது. 

வளர்ச்சி மற்றும் அயமதியில் கல்வியின் பங்யக இது ககாண்டாடுகிறது. “Learning for People, Planet, 

Prosperity & Peace” என்பது நடப்பாண்டில் வரும் சர்வதேச கல்வி நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும்.  

 கடந்ே 2018 டிசம்பர் அன்று, ஐ.நா., கபாது அயவ ஜனவரி.24ஆம் தேதியை, ‘சர்வதேச கல்விநாள்’ என 

அறிவித்து தீர்மானம் நியறதவற்றிைது. கல்வி மற்றும் கற்றயை மிகப்கபரிை புதுப்பிக்கத்ேக்க வளமாகக் 

கருதும் இந்நாள், கல்வி ஓர் அடிப்பயட உரியம என்பயே மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

2.அண்யமயில், பின்வரும் எந்ே அயமப்புடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில், மத்திை ஊரக வளர்ச்சி 

அயமச்சகம் யககைழுத்திட்டது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. பில் மற்றும் மமலிண்டர ககட்ஸ் அறக்கட்டளை  

இ. ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

ஈ. BRICS வங்கி 

 பில் மற்றும் கமலிண்டா தகட்ஸ் அறக்கட்டயள (BMGF) உடனான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

மத்திை ஊரக வளர்ச்சி அயமச்சகம் யககைழுத்திட்டுள்ளது. தீனேைால் அந்திதைாேைா தைாஜனா - 

தேசிை ஊரக வாழ்வாோரத்திட்டத்தின்கீழ் (DAY-NRLM) இந்ேப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் உள்ளது.  

 நலிவயடந்ே கிராமப்புற நிறுவனங்கயள அடிமட்டத்திலிருந்து வலுப்படுத்துவதே இந்ேப் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேத்தின் தநாக்கமாகும். DAY-NRLM மற்றும் BMGF ஆகிையவ கிராமப்புற நிறுவனங்கள்மூைம் 

தவயைவாய்ப்புகயள உருவாக்குவேன்மூைம் வறிைநியை மக்கள் மற்றும் விளிம்புநியை மக்களின் 

வாழ்க்யகயை தமம்படுத்துவதில் கவனஞ்கசலுத்துகின்றன. 

 கடந்ே 2011 ஜூனில், மத்திை ஊரக வளர்ச்சி அயமச்சகத்ோல் DAY-NRLM கோடங்கப்பட்டது. இந்ேத் 

திட்டத்தில், எட்டு முேல் பத்ோண்டு காைப்பகுதியில் சுை-உேவிக்குழுக்கள் மற்றும் அதுதபான்ற பிற 

நிறுவனங்கள்மூைம் நாட்டில் உள்ள 7 தகாடி கிராமப்புற மக்கயள உள்ளடக்கும் திட்டமும் உள்ளது. 

3.நடப்பாண்டுக்கான (2020) சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கர் விருதுகபற்றவர் ைார்? 

அ. விஜய் குமரர் 

ஆ. ளசகலந்திர பரபு 
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இ. குமரர் முன்னன் சிங்  

ஈ. நவீன் குமரர் 

 ‘ேனிநபர்’ பிரிவின்கீழ், நடப்பாண்டுக்கான (2020) சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புரஸ்கருக்கு 

குமார் முன்னன் சிங் தேர்வுகசய்ைப்பட்டுள்ளார். ‘நிறுவனம்’ பிரிவின்கீழ், உத்ேரகண்ட் மாநிைத்தின் 

தபரிடர் ேணிப்பு மற்றும் தமைாண்யம யமைம் இந்ே விருதுக்கு தேர்வுகசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

 2005ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட தேசிை தபரிடர் தமைாண்யம ஆயணைத்தின் நிறுவன உறுப்பினரா 

-வார் குமார் முன்னன் சிங். புதிோக தேசிை தபரிடர் மீட்புப்பயடயை (NDRF) நிறுவிைேற்காகவும் அவர் 

பாராட்டப்படுகிறார். தபரிடர் தமைாண்யமத்துயறயில் ேனிநபர்கள் மற்றும் அயமப்புகள் தமற்ககாண்ட 

பாராட்டத்ேக்க பணிகயள அங்கீகரிப்பேற்காக இவ்விருது இந்திைஅரசால் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் ஜன.23 அன்று தநோஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கும் வயகயில் இந்ே 

விருது அறிவிக்கப்படுகிறது. 

4.பள்ளிகளில் அரசிைையமப்பின் முகவுயரயை வாசிக்கும் நயடமுயறயை கட்டாைமாக்கியுள்ள மாநிை 

அரசு எது? 

அ. உத்தரபிரகதசம் 

ஆ. மத்தியபிரகதசம்  

இ. குஜரரத் 

ஈ. மகரரரஷ்டிரர 

 மத்திை பிரதேச மாநிை கல்வித்துயற கவளியிட்டுள்ள உத்ேரவின்படி, பள்ளிகளில் அரசிைையமப்பின் 

முகவுயரயை வாசிக்கும் நயடமுயறயை அம்மாநிை அரசு கட்டாைமாக்கியுள்ளது. இவ்வுத்ேரவின்படி, 

அயனத்து கோடக்க, நடுநியை, உைர்நியை மற்றும் தமல்நியைப்பள்ளிகளில், சனிக்கிழயமதோறும், 

மாணவர்களுடன் தசர்ந்து இயறவணக்கத்திற்குப்பிறகு ேயையமைாசிரிைர் அல்ைது ஆசிரிைரால் 

அரசிைையமப்பு முகவுயர வாசிக்கப்படும். 

 பள்ளியில் இதுதபான்ற நயடமுயறகள் கசைல்படுத்ேப்படுவேன்மூைம் மாணாக்கரியடதை நமது 

அரசிைையமப்பின் மீோன ஆர்வம் தூண்டப்படும். 2020 ஜன.26 முேல் அயனத்து கோடக்க மற்றும் 

இயடநியைப்பள்ளிகளிலும் அரசிைையமப்பின் முகவுயரயைப்படிக்க மகாராஷ்டிரா மாநிைம் அரசும் 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. இந்ேத் தீர்மானம், கடந்ே 2013ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது; ஆனால் 

இதுவயர கசைல்படுத்ேப்படவில்யை. 

5.ஐக்கிை நாடுகளின் உைக சுற்றுைா அயமப்பு பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேை விருது-2019இல், “வளர்ந்து 

வரும் பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேைம்” என்ற சிறப்பு ககளரவத்யேப் கபற்ற மாநிை சுற்றுைாத்துயற எது? 

அ. உத்தரகண்ட் 

ஆ. மணிப்பூர் 

இ. அஸ்ஸரம் 

ஈ. ககரைர  
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 திருச்சூர் மாவட்டத்தில் தகரள மாநிை சுற்றுைத்துயறைால் கசைல்படுத்ேப்பட்ட ேயடைற்ற சுற்றுைா 

திட்டத்திற்கு, ஐ.நா. உைக சுற்றுைா அயமப்பு பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேை விருது-2019இல், “வளர்ந்து 

வரும் பன்னாட்டுச் சுற்றுைாத்ேைம்” என்ற சிறப்பு ககளரவம் கியடத்துள்ளது. 

 தகரள மாநிைத்தில் உள்ள 120 சுற்றுைாத்ேைங்கயள மாற்றுதிறனாளிகளும் அணுகும் வயகயில் 

மாற்றிையமப்பேற்காக, ேயடைற்ற சுற்றுைா திட்டத்யே, கடந்ே 2019 மார்ச் மாேத்தில் தகரள சுற்றுைாத் 

துயற அறிமுகப்படுத்திைது. இதுதபான்று எண்பது திட்டங்கள் கசைல்படுத்ேப்பட்டுள்ளன; அவற்றுள் 8 

திட்டங்கள் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ளன. ஐ.நா. உைக சுற்றுைா அயமப்பின் வழிகாட்டுேல்களின் 

படி, சுற்றுைாத்ேைங்கயள மாற்றுதிறனாளிகளும் அணுகும் வயகயில் மாற்றிையமத்ே முேல் மாநிைம் 

தகரளாவாகும், 

6.புத்ோக்கம், சமூக தசயவ, வியளைாட்டு, கயை & கைாசாரம் மற்றும் துணிச்சல் ஆகிை துயறகளில், 

இந்திை குடிைரசுத்ேயைவர் அண்யமயில் குழந்யேகளுக்கு வழங்கிை விருதின் கபைர் என்ன? 

அ. ஜனனி புரஸ்கரர் 

ஆ. சக்தி புரஸ்கரர் 

இ. பரல சக்தி புரஸ்கரர்  

ஈ. பரல புரஸ்கரர் 

 புத்ோக்கம், சமூக தசயவ, கல்விசார் நடவடிக்யககள், வியளைாட்டு, கயை மற்றும் கைாசாரம் மற்றும் 

துணிச்சல் ஆகிை துயறகளில் சாதித்ே குழந்யேகளுக்கு பாை சக்தி புரஸ்கார் விருது வழங்கப்படுகிறது. 

இந்திை குடிைரசுத்ேயைவர் இராம்நாத் தகாவிந்த், அண்யமயில், 5 முேல் 18 வைதுக்குட்பட்ட 49 

குழந்யேகளுக்கு இவ்விருதுகயள வழங்கினார். 

 கபண்கள் மற்றும் குழந்யேகள் தமம்பாட்டு அயமச்சகத்ோல் நிறுவப்பட்ட பிரேம மந்திரி ராஷ்டிரிை பாை 

புரஸ்கார் விருது, 2 பிரிவுகளின்கீழ் வழங்கப்படுகிறது. ‘பாைசக்தி புரஸ்கார்’ சிறப்பான குழந்யேகளுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. ‘பாைகல்ைாண் புரஸ்கார்’ குழந்யேகள் நைனுக்காக பங்களித்ே ேனிநபர்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

7.ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திை வழிகாட்டுேல்களுக்குப்பிறகு, அரசு மற்றும் கபருநிறுவன பத்திரங்கயளப் 

கபாறுத்ேவயர அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான ேற்தபாயேை முேலீட்டு வரம்பு என்ன? 

அ. 20% 

ஆ. 25%  

இ. 30%  

ஈ. 35% 

 அரசு மற்றும் கபருநிறுவன பத்திரங்களில் அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான முேலீட்டு வரம்யப 

இந்திை ரிசர்வ் வங்கி (RBI) உைர்த்தியுள்ளது. இேனால் நாட்டில் அைல்நாட்டு முேலீடுகள் அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. முந்யேை விதிகளின்படி, ஒரு கவளிநாட்டு முேலீட்டாளரின் குறுகிைகாை முேலீடுகள் 

20 சேவீேத்யேத் ோண்டக்கூடாது. இந்ே விதி கபருநிறுவன பத்திரங்களுக்கும் கபாருந்தும்.  
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 இந்நியையில் ேற்தபாது அது 20 சேவீேத்திலிருந்து 30 சேவீேமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதேதபால் 

கடன் முேலீடும் விரிவாக்கம் கசய்ைப்பட்டுள்ளது. தமலும், அைல்நாட்டு முேலீட்டாளர்களுக்கான கடன் 

- பரிமாற்ற நிதி வர்த்ேகத்துக்கும் அனுமதிைளிக்கிறது. 

8.தேசிை ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுத் ேளத்யே உருவாக்கவுள்ள அயமப்பு எது? 

அ. புை்ைிவிவரம் மற்றும் திட்ட அமலரக்க அளமச்சகம் 

ஆ. NITI ஆகயரக்  

இ. நிதி ஆளணயம் 

ஈ. கதசிய கமம்பரட்டுக் கவுன்சில் 

 இந்திைாவின் மதியுயரைகமான NITI ஆதைாக், தேசிை ேரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு ேளத்யே (National Data 

& Analytics Platform) உருவாக்கவுள்ளது. அண்யமயில், NITI ஆதைாக் துயணத்ேயைவர், இேற்கான 

வியழவு ஆவணத்யே கவளியிட்டார். இந்ேத் ேளத்தின்மூைம் அயனத்து அரசாங்க ேரவுகயளயும் 

பைனர்-நட்பு முயறயில் அணுகவிைலும். இந்ேத் ேளத்தில் பல்தவறு அரசாங்க வயைத்ேளங்களின் 

அண்யமை ேரவுகள் இடம்கபற்றிருக்கும். 

 இது, ேரவுப் பகுப்பாய்வு & பல்தவறு வயகைான காட்சிப்படுத்துேலுக்கான கருவிகயளயும் வழங்கும். 

NDAPஇன் முேல் பதிப்பு, எதிர்வரும் 2021ஆம் ஆண்டில் கவளியிடப்படும். ேளத்தின் தமம்பாடு மற்றும் 

நிர்வாகத்திற்காக அத்துயறசார்ந்ே நிபுணர்களுடன்கூடிை கோழில்நுட்ப ஆதைாசயனக்குழு ஒன்றும் 

(Technical Advisory Group - TAG) அயமக்கப்படவுள்ளது. 

9.தநாய்ப்பரவயைத் ேடுப்பேற்காக, ேட்டம்யம மற்றும் ரூகபல்ைா ேடுப்பூசியை, இந்திைா, எந்ே நாட்டிற்கு 

வழங்கியுள்ளது? 

அ. இலங்ளக 

ஆ. மரலத்தீவு  

இ. வங்ககதசம் 

ஈ. கநபரைம் 

 தீவு நாடான மாைத்தீவில் ேட்டம்யம தநாய்ப்பரவயைக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக அந்நாட்டுக்கு முப்பது 

ஆயிரம் ேட்டம்யம மற்றும் ரூகபல்ைா ேடுப்பூசிகயள இந்திைா வழங்கிைது. ேட்டம்யம தநாயை 

மாைத்தீவு முற்றாக ஒழித்திருந்ோலும், இந்தநாய் பாதிப்யபக்கண்டறிந்ே பின்னர் மாைத்தீவு அரசாங்கம் 

இந்தநாய் பரவுவேோக சந்தேகித்ேது. 

 தகாரிக்யகயின் மூன்று நாட்களுக்குள் ஒப்பயடக்கப்பட்ட ேடுப்பூசிகளுக்கு நாடு இந்திைாவுக்கு அவசர 

தகாரிக்யக விடுத்ேது. ேடுப்பூசி கபறுவேற்காக, இந்திைாவிடம் அந்நாடு அவசர தகாரிக்யக விடுத்ேது. 

தகாரிக்யக கியடக்கப்கபற்ற 3 நாட்களுக்குள் அந்நாட்டிடம் ஒப்பயடக்கப்பட்டது. ேடுப்பூசிகளுக்காக 

கடன்மார்க் மற்றும் UNICEF ஆகிைவற்றிடமும் மாைத்தீவு அணுகியிருந்ேது. கடந்ே ஒருவாரத்தில் மாடும் 

மாைத்தீயவச்தசர்ந்ே 4 தபர் இந்தநாைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோகக் கூறப்படுகிறது. 
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10.கபரும் யூேப்படுககாயையை நியனவுகூருவேற்கும் யூேப்பயகயுணர்யவ எதிர்ப்பேற்குமாக உைக 

இனப்படுககாயை மன்றம் (World Holocaust Forum), அண்யமயில் எந்ே நகரத்தில் கூட்டப்பட்டது? 

அ. மரஸ்ககர 

ஆ. மஜருசலம்  

இ. பரரிஸ் 

ஈ. மபர்லின் 

 சமீபத்தில், இஸ்தரலின் ேயைநகரான கஜருசைமில், உைக இனப்படுககாயை மன்றம் கூட்டப்பட்டது. 

ஆஷ்விட்ஸ் வயே முகாமிலிருந்து விடுேயைையடந்ே 75ஆவது ஆண்டு நியறயவயும் இந்ே மன்றம் 

குறித்ேது. இந்ே மன்றத்தில் நாற்பதுக்கும் தமற்பட்ட உைகளாவிை ேயைவர்கள் கைந்துககாண்டனர். 

இதில், இரஷ்ை அதிபர் விளாடிமிர் புதின், அகமரிக்க துயணத்ேயைவர் யமக் கபன்ஸ், பிரான்ஸ் 

மற்றும் கஜர்மனியின் ேயைவர்கள் மற்றும் தவல்ஸ் இளவரசர் ஆகிதைார் அடங்குவர். 

 உைக இனப்படுககாயை மன்றத்தின் அறக்கட்டயளைால் இந்ே மன்றம் ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்டது. இது, 

இனப்படுககாயையின் நியனயவக் காப்பேற்கும், அயனத்து மேங்களுக்கும் தேசிை இனங்களுக்கும் 

இயடயில் சகிப்புத்ேன்யமயை தமம்படுத்துவேற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் அயமப்பாகும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

o ேமிழ்நாட்யடச் தசர்ந்ே TVS தமாட்டாார்ஸ் நிறுவனத்தின் ேயைவரும் நிர்வாக இைக்குநருமான 

தவணு சீனிவாசனின் சிறந்ே கோழில் மற்றும் வர்த்ேகச் கசைல்பாடுகயள அங்கீகரிக்கும் விேமாக, 

நடுவணரசு அவருக்கு உைரிை விருோன, ‘பத்மபூஷண்’ விருது அறிவித்துள்ளது. 

o சிறந்ே சமூகதசயவயை அளித்துவரும் கிருஷ்ணம்மாள் கஜகந்நாேனுக்கும், ‘பத்மபூஷண்’ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o கயைத்துயறயில் சிறந்துவிளங்கும் கர்நாடக இயசப்பாடகர்களான ைலிோ மற்றும் சதராஜா 

சிேம்பரம்; மதுயர, கசன்யன ஆகிை கபருநகரங்களின் வரைாற்று, சமூக & கைாசார அயடைாளங் 

-களின் ஓவிைங்கயள சிறப்புற தீட்டும் மதனாகர் தேவோஸ், சமூக தசவகர் S. இராமகிருஷ்ணன், 

நாேஸ்வர இயசைால் அயனவரின் உள்ளங்கயள கவர்ந்துவரும் காலீ ஷாபி கமகபூப் மற்றும் 

தஷக் கமகபூப் சுபானி ஆகிதைாருக்கு ‘பத்மஸ்ரீ விருது’கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

o அதுதபால், அறிவிைல் மற்றும் கபாறியிைல் துயறயில் சிறப்பாக பணிைாற்றிவரும் கசன்யன IIT 

தபராசிரிைர் பிரதீப் ேைப்பில்லுக்கும், ‘பத்மஸ்ரீ விருது’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துடைப்டை மேம்ைடுத்துவதற்காக கங்கா 

- மவால்கா உடரயாைலின் முதல் ைதிப்பு, அண்டேயில், புது தில்லியில் நடைபைற்றது? 

அ. சீனா 

ஆ. இரஷ்யா  

இ. நேபாளம் 

ஈ. வங்கநேசம் 

 கங்கா-மவால்கா உடரயாைலின் பதாைக்கப்ைதிப்பு அண்டேயில் புது தில்லியில் நடைபைற்றது. இது 

குறித்த எண்ணம், கைந்த 2018 அக்மைாைரில் நடைபைற்ற, இரஷ்ய அதிைர் விளாடிமிர் புதினுக்கும் 

இந்தியப் பிரதேர் நமரந்திர மோடிக்கும் இடையிலான இந்தியா – இரஷ்யா உச்சிோநாட்டின்மைாது 

உருவானது. இந்த உடரயாைடல, Dr. சியாோ பிரசாத் முகர்ஜி ஆய்வு அறக்கட்ைடளயுைன் இடணந்து 

இந்தியாவின் ேத்திய பவளியுறவு அடேச்சகம் ஏற்ைாடுபசய்திருந்தது. 

 இந்நிகழ்வில் இந்தியா ேற்றும் இரஷ்யாடவச் மசர்ந்த ைல அறிஞர்கள் ைங்மகற்று, இந்தியா – இரஷ்யா 

இருதரப்பு ஒத்துடைப்பின் பின்னணியில், கலாசாரம் ேற்றும் நாகரிகத்தில் முக்கிய கவனஞ்பசலுத்தி 

கலந்துடரயாடினர். 

2. STEMஇல் பைண்கள் குறித்த ைன்னாட்டு உச்சிோநாடு - “Visualizing the Future: New Skylines - 

எதிர்காலத்டத காட்சிப்ைடுத்துதல்: புதிய எல்டலகள்”, அண்டேயில் எந்த நகரத்தில் நடைபைற்றது? 

அ. மும்பப 

ஆ. புது ேில்லி  

இ. பைேராபாே் 

ஈ. ககால்கே்ோ 

 அறிவியல் ேற்றும் பதாழில்நுட்ை அடேச்சகத்தின்கீழ் உள்ள உயிரி-பதாழில்நுட்ைத்துடற, STEMஇல் 

(அறிவியல் (S), பதாழில்நுட்ைம் (T), பைாறியியல் (E) ேற்றும் கணிதம் (M)) பைண்கள் குறித்த ைன்னாட்டு 

உச்சிோநாட்டை, “Visualizing the Future: New Skylines” புது தில்லியில் உள்ள இந்தியா வாழ்விை 

டேயத்தில் ஏற்ைாடுபசய்தது. 

 STEM துடறயில் பைண்கள் ஈடுைடுவடத ஊக்குவிப்ைதற்காகவும், இந்தத்துடறயில் அவர்களின் 

பதாழிற்முடற வாழ்டவ வளர்த்பதடுப்ைதற்காகவும் இந்த ோநாடு ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ைது. ைல்மவறு 

நாடுகடளச்மசர்ந்த புகழ்பைற்ற பைண் அறிவியலாளர்கள், STEM துடறயில் தங்கள் பதாழிற்முடற 

வாழ்டவத் பதாைர்ந்தவர்கள், ைங்மகற்ைாளர்களிடைமய உடரயாற்றி அவர்களின் அறிவியல் பதாழிற் 

முடற வாழ்டவத் பதாைர ஊக்குவித்தனர். 
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3.நாடு முழுவதும் பகாண்ைாைப்ைட்ை மதசிய வாக்காளர் நாளின் கருப்பைாருள் என்ன? 

அ. Electoral Literacy for Stronger Democracy  

ஆ. Voting Rights for All 

இ. Ethical Voting 

ஈ. Sab Se Pehle Voting 

 மதசிய வாக்காளர் நாள், ஜன.25 அன்று நாடு முழுவதும் பகாண்ைாைப்ைடுகிறது. இது, இந்திய மதர்தல் 

ஆடணயம் நிறுவப்ைட்ை நாடள நிடனவுகூரும் வடகயில் 2011 ஜனவரி 25 அன்று முதன்முதலில் 

பகாண்ைாைப்ைட்ைது. 1950 ஜன.25 அன்று இந்திய மதர்தல் ஆடணயம் நிறுவப்ைட்ைது. இந்த ஆண்டின் 

(2020) வாக்காளர் நாள், ைத்தாம் ஆண்டு பகாண்ைாட்ைத்டதயும் இந்திய மதர்தல் ஆடணயத்தின் 

70ஆவது ஆண்டையும் குறிக்கிறது. 

 “வலுவான ஜனநாயகத்திற்கு மதர்தல் குறித்த அறிவு” என்ைது நைப்ைாண்டில் வரும் மதசிய வாக்காளர் 

நாளுக்கான கருப்பைாருளாகும். புது தில்லியில் நைந்த பகாண்ைாட்ைத்தின் முதன்டே விருந்தினராக 

இந்தியக்குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் கலந்துபகாண்ைார். 

4.எம்ோநிலத்தின் மவளாண் வணிகம் ேற்றும் ஊரக உருோற்றத் திட்ைத்திற்காக உலக வங்கியுைனான 

புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்தியா டகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ. குஜராே் 

ஆ. மகாராஷ்டிரா  

இ. மே்ேியபிரநேசம் 

ஈ. ைாியானா 

 இந்திய அரசு, ேகாராஷ்டிர ோநில அரசு ேற்றும் உலக வங்கி ஆகியடவ ேகாராஷ்டிர ோநிலத்தின் 

மவளாண் வணிகம் ேற்றும் ஊரக உருோற்றத் திட்ைத்திற்காக $210 மில்லியன் அபேரிக்க ைாலர் 

ேதிப்பிலான கைன் ஒப்ைந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைன. சிறு ேற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு சந்டத 

அணுகடல அதிகரிக்கவும், ேதிப்புச்சங்கிலிகளில் ைங்மகற்கவும் இந்நிதி உதவும். 

 விவசாயத்தில் காலநிடல பநகிழ்திறன்மிக்க உற்ைத்தி பதாழில்நுட்ைங்கடள பின்ைற்ற விவசாயிகள் 

ஊக்குவிக்கப்ைடுகிறார்கள். இந்தத் திட்ைம், ேகாராஷ்டிரா ோநிலத்தின் முப்ைத்தாறு ோவட்ைங்களிலும் 

பசயல்ைடுத்தப்ைடும். கிட்ைத்தட்ை ைத்து இலட்சம் விவசாய குடும்ைங்கள் இத்திட்ைத்தின்கீழ் ையன்பைறும் 

என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

5.எந்த இந்திய தனியார்துடற வங்கி, அண்டேயில் தனது, ‘முன்மனாடி வங்கியியல் – Pioneer Banking’ 

என்றடைக்கப்ைடும் பசல்வ மேலாண்டே தளத்டத அறிமுகப்ைடுத்தியது? 

அ. ICICI வங்கி   ஆ. HDFC வங்கி 

இ. ஆக்சிஸ் வங்கி   ஈ. இன்டஸ்இன்ட் வங்கி  
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 முன்னணி தனியார்துடற வங்கியான இன்ைஸ்இன்ட் வங்கி தனது உயர்-நிகர ேதிப்புள்ள வாடிக் 

-டகயாளர்களின் வங்கி மதடவகளுக்கு மசடவபுரிவதற்காக, ‘முன்மனாடி வங்கி – Pioneer Bank’ 

என்ற பசல்வ மேலாண்டே தளத்டத அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. சமீைத்தில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட்ை பசல்வ 

மேலாண்டேக்கான இந்தப் புதிய மசடவ, வங்கியால் தனது வாடிக்டகயாளர்களுக்கு ஏற்கனமவ 

வைங்கப்ைட்டுவரும் தனிப்ைட்ை ேற்றும் வணிக வங்கியியல் தயாரிப்புகளின் பிற பதாகுப்புகளுைன் 

இடணக்கப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

 இப்புதியமசடவ, முக்கியோக அதிக நிகர-ேதிப்புள்ள தனிநைர் வாடிக்டகயாளர்கடள டேயோகக் 

பகாண்டுள்ளது. மேலும், வாடிக்டகயாளரின் இல்லங்களுக்மகச்பசன்று நாபளான்றுக்கு `4 இலட்சம் 

வடரயிலான இலவச வங்கியியல் மசடவ அளிப்ைதும் இதிலைங்கும். மேலும், அர்ப்ைணிப்புைன் கூடிய 

பசல்வ மேலாளர்கள் ேற்றும் முதலீட்டு வல்லுநர்களின் மசடவகள் உள்ளிட்ை ைல்மவறு சலுடககளும் 

இதில் வைங்கப்ைடுகிறது. 

6. WEFஇன் ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ைதற்காக, சமீைத்தில் நைந்த WEF ஆண்டுக்கூட்ைத்தில், 

விருது வைங்கி பகளரவிக்கப்ைட்ை இந்திய எஃகு ஆடல எது? 

அ. நசலம் எஃகு ஆபல 

ஆ. டாடா எஃகு ஆபல, கலிங்கேகா்  

இ. விஜயேகா் எஃகு ஆபல 

ஈ. விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆபல 

 WEFஇன் ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ைதற்காக, சமீைத்தில் நைந்த WEF ஆண்டுக்கூட்ைத்தில் 

ைாைா எஃகு ஆடல, கலிங்கநகர் விருது வைங்கி பகளரவிக்கப்ைட்ைது. கைந்த 2019 ஜூடலயில், உலக 

பைாருளாதார ேன்றத்தின் பைருடேமிகு, ‘Lighthouse Network’இல் மசர்க்கப்ைட்ை முதல் ேற்றும் ஒமர 

இந்திய உற்ைத்தி ஆடலயாக ைாைா எஃகு ஆடல, கலிங்கநகர் ஆனது. 

 உலபகங்கிலும் உள்ள பிற ைத்து ஆடலகளும் இந்த வடலயடேப்பில் மசர்க்கப்ைட்ைன. பநதர்லாந்தில் 

அடேந்துள்ள ைாைா எஃகின் IJmuiden ஆடல, ஏற்கனமவ இவ்வடலயடேப்பில் மசர்க்கப்ைட்டுள்ளது. 

7.சமீைத்தில், டிஜிட்ைல் நாணய நிர்வாகத்திற்கான உலகளாவிய கூட்ைடேப்டை அறிவித்த அடேப்பு எது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. உலகப் கபாருளாோர மன்றம்  

இ. பன்னாட்டுச் கசலவாணி ேிேியம் 

ஈ. உலக வா்ே்ேக அபமப்பு 

 டிஜிட்ைல் நாணயங்கடள நிர்வகிப்ைதற்கான ஒரு கட்ைடேப்டை உருவாக்குவதில் கவனஞ்பசலுத்திய 

முதல் உலகளாவிய கூட்ைடேப்ைாக உலகப்பைாருளாதார ேன்றம் ஆனது. சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள 

தாமவாஸில் நடைபைற்ற WEFஇன் ஐம்ைதாவது ஆண்டுக்கூட்ைத்தின் கடைசி நாளில் இந்த அறிவிப்பு 

பவளியிைப்ைட்ைது. இந்த முயற்சி நிதி நிறுவனங்கள், அரசாங்க பிரதிநிதிகள் ேற்றும் இந்தத் துடறயில் 

உள்ள பதாழில்நுட்ை வல்லுநர்களுக்கான ஓர் உலகளாவிய தளத்டத உருவாக்கும். 
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 உள்ளைக்கிய பகாள்டககள் மூலம் நிதியடேப்புக்கான அணுகடல அதிகரிக்கும் மநாக்கத்துைன் இக் 

கூட்ைடேப்பு அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. கிரிப்மைாகரன்சிகள் ேற்றும் நிடலயான நாணயங்கள் உள்ளிட்ை 

டிஜிட்ைல் நாணயங்களின் நிர்வாகத்திலும் கவனம் பசலுத்தப்ைடும். 

8.குடியரசு நாள் பகாண்ைாட்ைங்களில் முதன்டே விருந்தினராக கலந்துபகாள்வதற்காக இந்தியா வந்த 

பஜய்ர் பேசியாஸ் மைால்சனாமரா, எந்த நாட்டின் அதிைராவார்? 

அ. அா்கஜன்டினா 

ஆ. பிநரசில்  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. கஜா்மனி 

 பிமரசில் குடியரசுத்தடலவர் பஜய்ர் பேசியாஸ் மைால்சனாமரா, அண்டேயில் தனது அடேச்சர்கள், 

நாைாளுேன்ற உறுப்பினர்கள் ேற்றும் முன்னணி பதாழிலதிைர்களுைன் இந்தியாவுக்கு வருடகதந்து 

இந்திய குடியரசு நாள் பகாண்ைாட்ைங்களில் முதன்டே விருந்தினராகக் கலந்துபகாண்ைார்.  

 எண்பணய் ேற்றும் எரிவாயு, சுரங்கம் ேற்றும் இடணய ைாதுகாப்பு மைான்ற துடறகளில் இருதரப்பு 

ஒத்துடைப்டை மேம்ைடுத்துவதற்காக இந்தியா ேற்றும் பிமரசில் இடைமய ைதிடனந்து ஒப்ைந்தங்கள் 

டகபயழுத்தைப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

 சமூகப்ைாதுகாப்பு பதாைர்ைான ஒப்ைந்தங்கள், குற்றவியல் விஷயங்களில் ைரஸ்ைர சட்ை-உதவி, உயிரி 

– ஆற்றலில் ஒத்துடைப்பு உள்ளிட்ை ஒப்ைந்தங்களும் மேற்பகாள்ளப்ைடும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

கைந்த 2018 அக்மைாைர் ோதத்தில், பிமரசிலின் அதிைரானார் மைால்சனாமரா. இது, இந்தியாவுக்கு அவர் 

மேற்பகாள்ளும் முதல் ையணோகும். 

9.சர்வமதச குைந்டதகள் திடரப்ைை விைா, அண்டேயில் எந்தத் பதற்காசிய நாட்டில், ‘Under the World’ 

என்ற கருப்பைாருளுைன் பதாைங்கியது? 

அ. இலங்பக 

ஆ. வங்கநேசம்  

இ. நேபாளம் 

ஈ. இே்ேியா 

 சர்வமதச குைந்டதகள் திடரப்ைை விைா, அண்டேயில் வங்கமதசத்தின் தடலநகரோன ைாக்காவில்,  

‘Under the World’ என்ற கருப்பைாருளின்கீழ் பதாைங்கியது. வங்கமதசத்தின் மிகப்பைரிய திடரப்ைை 

விைாக்களுள் ஒன்பறனக் கருதப்ைடும் இது, கைந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் குைந்டதகள் ேற்றும் 

ைதின்ே ைருவத்தினருக்காக பிரத்திமயகோகக் பகாண்ைாைப்ைடும் ஒமர சர்வமதச விைாவாகும். 

 இந்த விைாடவ வங்கமதசத்தின் குைந்டதகள் திடரப்ைை சங்கம் ஏற்ைாடு பசய்துள்ளது. 39 நாடுகடளச் 

மசர்ந்த 173 ைைங்கள் இதில் திடரயிைப்ைைவுள்ளன. 7 நாள் நீடிக்கும் இந்தத்திருவிைா, ஜனவரி 31ஆம் 

மததி நிடறவடையவுள்ளது. 
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 ‘வங்கமதசத்தின் தந்டத’ என்றடைக்கப்ைடும் மஷக் முஜிபுர் ரகுோனின் நூறாவது பிறந்தநாடளக் 

குறிக்கும் வடகயில், ‘மகாகா பஜாமகான் மசாட்மைா சிலீன்’ திடரப்ைைம் திடரயிைப்ைட்ைது. 

10.ஆசுகஞ்ச்-அகவுரா சாடலடய 4 வழிச்சாடலயாக மேம்ைடுத்துவதற்காக, எந்த நாட்மைாடு இந்தியா 

ஒப்ைந்தம் பசய்துள்ளது? 

அ. மியான்மா் 

ஆ. வங்கநேசம்  

இ. இலங்பக 

ஈ. நேபாளம் 

 ஆசுகஞ்ச் ஆற்றுத்துடறமுகத்திற்கும் வங்கமதசத்தின் அகவுராவுக்கும் இடையிலான 50.58 கி.மீ நீளச் 

சாடலடய 4 வழிச்சாடலயாக மேம்ைடுத்துவதற்காக, இந்தியா, சமீைத்தில், வங்கமதசத்துைன் ஒப்ைந்தம் 

பசய்தது. இது, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில், இந்தியா, வங்கமதசத்துக்கு வைங்கிய $2 பில்லியன் ைாலர் 

கைன்பதாடகயின் ஒருைகுதியில் நிடறமவற்றப்ைடுகிறது. 

 50.58 கிமலாமீட்ைரில் 39 கி.மீ நீளச் சாடலடய வங்கமதசத்தின் சாடலகள் ேற்றும் பநடுஞ்சாடலத் 

துடறயும் (RHD) ஆப்கான்ஸ் உட்கட்ைடேப்பு என்ற இந்திய நிறுவனமும் இடணந்து மேம்ைடுத்தும் . 

சாடலயின் மீதமுள்ள ைகுதிடய மேம்ைடுத்தும் ைணிடய, RHD ேற்றும் இந்தியா – வங்கமதசத்தின் 

கூட்டுநிறுவனம் மேற்பகாள்ளும். இத்திட்ைம் இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான சாடல இடணப்டை 

மேம்ைடுத்துவமதாடு பதற்கு ேற்றும் பதன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையிலான பிராந்திய 

இடணப்டையும் எளிதாக்கும் என எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

தமிழ்நாடு அரசின் குடியரசு நாள் சிறப்பு விருதுகள் - 2020 

 கள்ளச்சாராயத்டத கட்டுப்ைடுத்தியதில் பேச்சத்தக்க வடகயில் ைணியாற்றிய காவலர்களுக்கு 

காந்தியடிகள் காவலர் ைதக்கங்கள் வைங்கப்ைட்ைன. இவற்டற, திருப்பூர் ேது விலக்கு காவல் 

ஆய்வாளர் சந்திரமோகன், திருச்சி ேத்திய புலனாய்வு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் இராஜமசகரன், 

ைண்ருட்டி காவல் ஆய்வாளர் பூங்மகாடத, விழுப்புரம் ேத்திய புலனாய்வு காவல் உதவி ஆய்வாளர் 

அைகிரி, கும்ைமகாணம் மேற்குக் காவல் நிடலய தடலடேக்காவலர் ைார்த்திைநாதன் ஆகிமயார் 

பைற்றுக்பகாண்ைனர். 

 சிறந்த காவல் நிடலயத்திற்கான முதலடேச்சர் விருது – மகாயம்புத்தூர் நகர காவல் நிடலயம். 

இரண்ைாவது ைரிசு திண்டுக்கல் காவல் நிடலயம், மூன்றாவது ைரிசு தருே புரி காவல் நிடலயம்.  

 அதிக உற்ைத்தித்திறன்பைறும் விவசாயிகளுக்கான மவளாண்டே துடற சிறப்பு விருது - ஈமராடு 

ோவட்ைம் பசன்னிேடல குன்னாங்காட்டுவலடசடயச் மசர்ந்த யுவக்குோருக்கு வைங்கப்ைட்ைது.  
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 இமதமைான்று ஆழ்துடள கிணற்றில் விழுந்த குைந்டதடய சாேர்த்தியோக மீட்ை நாடக தீயடணப்பு 

வண்டி ஓட்டுநர் ராஜாவுக்கு வீரதீர பசயலுக்கான ‘அண்ணா ைதக்கம்’ வைங்கப்ைட்ைது. பைாதுேக்கள் 

பிரிவில் ஏமகஷ், பிரிஸ்ைன் பிராங்களின், வினித் சார்லிைன், ஈஸ்ைர் பிமரம்குோர், தனலட்சுமி, 

விமனாதினி, இந்திராகாந்தி ேற்றும் ைைனியப்ைனுக்கு அண்ணா ைதக்கங்கள் வைங்கப்ைட்ைது. 

 மகாட்டை அமீர் ேத நல்லிணக்க விருது – திருச்சிடயச் மசர்ந்த ஷாஜ் முக ேதுவுக்கு வைங்கப்ைட்ைது. 

ோவட்ை நிர்வாகம் சார்பில் நைத்தப்ைடும் அடேதி மைச்சுவார்த்டதகளில் பைாதுேக்களிடைமய ேத 

நல்லுணர்டவ ஏற்ைடுத்தியடேக்காக அவருக்கு இவ்விருது வைங்கப்ைட்ைது. 

◌----------------◌----------------◌----------------◌---------------◌ 

 தமிழ்நாடு அரசு துடறகள் சார்ைாக அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு நடைபைற்றது. இதில் 16 அரசுத் 

துடறகள் ைங்மகற்றன. அந்தந்தத்துடறயின் திட்ைங்கடள விளக்கும் வடகயில் ஊர்திகள் அலங்காரம் 

பசய்யப்ைட்டிருந்தன. சிறப்ைாக வடிவடேப்பு பசய்யப்ைட்டிருந்த காவல்துடறயின் ஊர்திக்கு முதல் ைரிசு 

வைங்கப்ைட்ைது. அதில், குற்றங்களுக்கு முக்கிய துப்புகடள வைங்கும் CCTV மைரளவில் தயாரிக்கப்ைட்டு 

பகாண்டுவரப்ைட்ைது. 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில், பெருமைமிகு, ‘ெத்ை விபூஷன்’ விருது வழங்கி பெளரவிக்ெப்ெட்ட புெழ்பெற்ற இந்திய 

விமளயாட்டு வீரர் / வீராங்ெமை யார்? 

அ. சச்சின் டெண்டுல்கர் 

ஆ. தன்ரரஜ் பிள்ளள 

இ. M C மேரி மகரே்  

ஈ. அபினவ் பிந்த்ரர 

 ஆறு முமற உலெ சாம்பியனும் ஒலிம்பிய குத்துச்சண்மட வீராங்ெமையுைாை MC மைரி மொமுக்கு 

நடப்ொண்டு (2020) குடியரசு நாளன்று ைதிப்புமிக்ெ, ‘ெத்ை விபூஷன்’ விருது வழங்ெப்ெட்டது. ‘இந்திய 

ைாைணி’க்குப் பிறகு இந்தியாவின் 2ஆவது மிெவுயர்ந்த குடிைக்ெள் விருதாை இந்த, ‘ெத்ை விபூஷன்’ 

விருது, நடப்ொண்டில் பைாத்தம் ஏழு பிரெலங்ெளுக்கு வழங்ெப்ெட்டுள்ளது. 

 முன்ைாள் ைத்திய அமைச்சர்ெள் அருண் பெட்லி, சுஸ்ைா சுவராஜ் ைற்றும் ொர்ஜ் பெர்ைாண்டஸ் 

(ைமறவுக்குப்பின்), உத்தரபிரமதச ைாநிலத்மதச் மசர்ந்த ொடெர் சன்னுலால் மிஸ்ரா ைற்றும் முன்ைாள் 

பைாரீஷியஸ் பிரதைர் அனிரூத் குக்நாத் ஆகிமயார் இவ்விருதிமை பெற்ற பிற நெர்ெளாவர். 

2. 2020 குடியரசு நாளன்று, ‘ெத்ை பூஷன்’ விருதுக்கு மதர்வு பசய்யப்ெட்டவர்ெளின் எண்ணிக்மெ? 

அ. ௧௪ (14) 

ஆ. ௧௫ (15) 

இ. ௧௬ (16)  

ஈ. ௧௭ (17) 

 ‘ெத்ை பூஷண்’ விருதுக்கு 16 பிரெலங்ெள் மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்டைர். இந்த ஆண்டு மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்ட 

பைாத்தம் 141 ‘ெத்ை’ விருது பெற்றவர்ெளுள், ஏழு ‘ெத்ை விபூஷன்’, 16 ‘ெத்ை பூஷன்’ ைற்றும் 118 ‘ெத்ைஸ்ரீ’ 

விருது பெற்றவர்ெள் இருந்தைர். ‘ெத்ை பூஷன்’ விருதுக்கு மதர்ந்பதடுக்ெப்ெட்ட பிரெலங்ெளுள் பூப்ெந்து 

வீராங்ெமை P V சிந்து, மொவாவின் முன்ைாள் முதலமைச்சர் ைமைாெர் ொரிக்ெர் (ைமறவுக்குப்பின்), 

இந்தியாவின் நவீை சட்டக்ெல்வியின் தந்மத N R ைாதவ மைைன் ைற்றும் பதாழிலதிெர்ெள் ஆைந்த் 

ைஹிந்திரா ைற்றும் மவணு சீனிவாசன் ஆகிமயார் அடங்குவர். 

3. நடப்ொண்டின் (2020) ‘மதசிய சுற்றுலா ைாநாடு’ நமடபெற்ற இந்திய நெரம் எது? 

அ. வரரணரசி 

ஆ. மகரனரர்க்  

இ. சிே்லர 

ஈ. மல 

 

16 
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 ‘மதசிய சுற்றுலா ைாநாடு’, அண்மையில், ஒடிசாவின் மொைார்க் நெரத்தில் நடத்தப்ெட்டது. இந்த 2 நாள் 

ைாநாட்மட, ஒடிசா ைாநில அரசும் இந்திய வர்த்தெம் & பதாழிற்துமற கூட்டமைப்பும் (FICCI) இமைந்து 

நடத்தியுள்ளை. ைத்திய சுற்றுலாத்துமற அமைச்சர் பிரெலாத் சிங் ெமடல் இந்த ைாநாட்டில் ெங்மெற்று, 

ஓராண்டில், நாட்டில் உள்ள 15 சுற்றுலாத்தலங்ெளுக்கு வருமெதரும் சுற்றுலாப்ெயணிெளின் ெயைச் 

பசலவுெளுக்கு சுற்றுலா அமைச்செம் நிதியளிக்கும் எை அறிவித்தார். 

 இத்தமெய சுற்றுலாப்ெயணிெள் தங்ெள் பசாந்த ைாநிலங்ெளுக்கு பவளிமய ெயைஞ்பசய்து அந்தப் 

ெயை புமெப்ெடங்ெமள அமைச்செத்தின் இமையதளத்தில் சைர்ப்பிக்ெ மவண்டும். சுற்றுலாத் தலங் 

-ெமள பிரெலப்ெடுத்தும் மநாக்கில், ஒடிசா ைற்றும் குெராத்துக்கு இமடமய ஒரு மநாக்ெ ஆவைமும் 

(MoI) அப்மொது மெபயழுத்தாைது. 

4.அண்மைச் பசய்திெளில் இடம்பெற்ற ைார்க் ருட்மட, எந்த நாட்டின் பிரதைராவார்? 

அ. டஜர்ேனி 

ஆ. டநதர்லரந்து  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இத்தரலி 

 இரண்டாம் உலெப்மொரின்மொது யூதர்ெமளத் துன்புறுத்தியதற்ொெ நாட்டின் முதல் ைன்னிப்மெக் 

மொரியமத அடுத்து, பநதர்லாந்தின் பிரதைர் ைார்க் ருட்மட அண்மைச் பசய்திெளில் ொைப்ெட்டார்.  

 ஆஷ்விட்ஸில் உள்ள நாஜி வமத முொம் விடுதமலயின் 75ஆவது ஆண்டுநிமறமவ முன்னிட்டு, 

ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடந்த வருடாந்திர இைப்ெடுபொமல நிமைமவந்தலில், இவ்விஷயத்தில், இதுவமர 

எந்தபவாரு அரசாங்ெமும் முன்மவக்ொத வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்ெ முதல் ைன்னிப்மெ அவர் மொரிைார். 

பநதர்லாந்தில் வாழ்ந்த 1.4 மில்லியன் யூதர்ெளுள் 1.1 மில்லியனுக்கும் அதிெைாை யூதர்ெள் ஆஷ்விட்ஸ் 

வமத முொமில், இரண்டாம் உலெப்மொரின்மொது பொல்லப்ெட்டைர். 

5.இந்தியாவின் ஆற்றமலக்பொண்டாடும், ‘ொரத் ொர்வ் – 2020’ வருடாந்திர நிெழ்மவ நடத்தும் நெரம் 

எது? 

அ. முே்ளப 

ஆ. புது தில்லி  

இ. அகேதரபரத் 

ஈ. டஜய்ப்பூர் 

 ‘ொரத் ொர்வ் – 2020’ வருடாந்திர நிெழ்வாைது 2020 ெைவரி 26 முதல் 31 வமர புது தில்லியில் 

பொண்டாடப்ெடுகிறது. இந்தியாவின் ெல்மவறு சுற்றுலாத் தலங்ெளுக்குச் பசல்வதற்கு இந்தியர்ெமள 

ஊக்குவிப்ெதும், ‘உங்ெள் நாட்மடக் ொணுங்ெள்’ ைைப்ொன்மையுடன் அவர்ெமள ஊக்குவிப்ெதும் 

இவ்விழாவின் மநாக்ெைாகும். நடப்ொண்டு (2020) விழாவின் ெருப்பொருள், ‘ஒமர ொரதம் ஒப்பிலா 

ொரதம்’ & ‘ைொத்ைா ொந்தியின் 150 ஆண்டுெமளக் பொண்டாடுவது’ எை அமைக்ெப்ெட்டுள்ளது. 
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 புது தில்லியில் பசங்மொட்மடக்கு முன்னுள்ள கியான் ொமத ைற்றும் பசங்மொட்மட மைதாைத்தில் 

நமடபெறவுள்ள இந்த 6 நாள் நிெழ்வில், நாட்டின் ெல்மவறு ெகுதிெமளச் மசர்ந்த ஆயுதப்ெமடெளின் 

ெலாசார நிெழ்ச்சிெள் உட்ெட ெல்மவறு நிெழ்வுெள் நமடபெறும். 

6.மதசிய ஊரெ வளர்ச்சி ைற்றும் ெஞ்சாயத்து இராஜ் நிறுவைம் (NIRDPR), சமீெத்தில், எந்த உலெளாவிய 

அமைப்புடன் இமைந்து, ‘தெவல்பதாடர்பு வள அலகு - Communication Resource Unit’ என்றபவான்மற 

நிறுவியது? 

அ. உலக வங்கி 

ஆ. UNICEF  

இ. UNESCO 

ஈ. பன்னரெ்டுச் டசலவரணி நிதியே் 

 ைத்திய ஊரெ வளர்ச்சி அமைச்செத்தின் கீழுள்ள தன்ைாட்சி அமைப்ொை மதசிய ஊரெ வளர்ச்சி 

ைற்றும் ெஞ்சாயத்து இராஜ் நிறுவைம் (NIRDPR), அண்மையில், UNICEF (ஐ.நா., சிறுவர் நிதியம்) உடன் 

இமைந்து ‘தெவல்பதாடர்பு வள அலகு’ ஒன்மற நிறுவியது. மொஷான் அபியான், மதசிய சுொதார 

இயக்ெம் ைற்றும் தூய்மை இந்திய இயக்ெம் உள்ளிட்ட முன்ைணி மதசிய திட்டங்ெளுக்கு தெவல் 

பதாடர்பு ஆதரமவ வழங்குவதற்ொை ஒரு பொறிமுமறயாெ இந்த அலகு பசயல்ெடும். 

 தெவல்பதாடர்பு வள அலகு தற்மொது ஆந்திரபிரமதசம், பதலுங்ொைா ைற்றும் ெர்நாடொ ஆகிய மூன்று 

ைாநிலங்ெளில் பசயல்ெட்டு வருகிறது. இது, ெல்மவறு அரசாங்ெ துமறெளுக்கு திறன்மைம்ொடு ைற்றும் 

ஆமலாசமை உள்ளிட்ட தெவல்பதாடர்பு ஆதரமவ அளித்துவருகிறது. 

7.நூற்றுக்கும் மைற்ெட்ட இைங்ெள்பொண்ட, இந்தியாவின் முதலாவதும் மிெப்பெரியதுைாை நமடயுலா 

மைற்பொண்டு ொைக்கூடிய, ‘ெறமவக்கூடம்’, அண்மையில் எந்த நெரத்தில் திறக்ெப்ெட்டுள்ளது? 

அ. முே்ளப  

ஆ. டகளகரத்தி 

இ. டபங்களூரு 

ஈ. திருவனந்தபுரே் 

 ைொராஷ்டிர ைாநிலத்தின் முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்ெமர, நாட்டின் முதலாவதும் மிெப்பெரியதுைாை 

நமடயுலா மைற்பொண்டு ொைக்கூடிய, ‘ெறமவக்கூட’த்மத மும்மெயில் உள்ள வீரைாதா ஜீொொய் 

மொசாமல பூங்ொ ைற்றும் மிருெக்ொட்சிச்சாமலயில் (பொதுவாெ மெகுல்லா மிருெக்ொட்சிச்சாமல) 

திறந்துமவத்தார். 18,200 ச.அடிக்கும் அதிெைாை ெரப்ெளவில் இந்தப் ெறமவக்கூடம் அமைந்துள்ளது.  

 இது, நூற்றுக்கும் மைற்ெட்ட பவவ்மவறு வமெயாை அயல்நாட்டு ைற்றும் உள்நாட்டுப் ெறமவெளின் 

இயற்மெ சூழல் நிமறந்த இருப்பிடைாெ இருக்கும். இந்தப் ெறமவக்கூடம் வழியாெ ஒரு சிறிய ொலம் 

பசல்கிறது; அது, பொதுைக்ெள் நடந்து பசல்லவும் ெறமவெமள ொர்க்ெவும் ெயன்ெடும். 
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8.ஒரு நெரின் உயிமரக்ொப்ொற்றுவதில் ைனித இயல்புக்ொை சிறப்ொை பசயலுக்ொெ ஒரு நெருக்கு 

வழங்ெப்ெடும் மதசிய விருதின் பெயர் என்ை? 

அ. ஜீவன் ரக்ஷர பதக்கே்  

ஆ. ரக்ஷர புரஸ்கரர் 

இ. ஜீவன் சக்தி பதக்கே் 

ஈ. பரரத் ஜீவன் பதக்கே் 

 2019ஆம் ஆண்டுக்ொை ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெ வரிமசயில் வழங்ெப்ெடும் விருதுெமள 54 மெருக்கு 

வழங்குவதற்கு குடியரசுத்தமலவர் இராம்நாத் மொவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதில் ஏழு மெருக்கு 

சர்மவாட்டம் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெம், 8 மெருக்கு உத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெம், 39 மெருக்கு ஜீவன் ரக்ஷா 

ெதக்ெம் ஆகியமவ வழங்குவதும் அடங்கும். இதில் 5 விருதுெள், விருதாளர்ெளின் ைமறவுக்குப்பின் 

வழங்ெப்ெடும் விருதுெளாெ உள்ளை. 

 அமசாெ சக்ரா வரிமசயில் வீரதீரச்பசயல்ெளுக்ொெ வழங்ெப்ெடும் ஜீவன் ரக்ஷா ெதக்ெங்ெள், ெடந்த 

1961ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டை. விெத்துெள், மின்விெத்து, இயற்மெப்மெரிடர்ெள் அல்லது மீட்புப்ெணி 

மொன்ற சம்ெவங்ெளில் ஒருவரின் உயிமரக்ொப்ொற்றுவதில் சிறப்ொெ பசயல்ெடுமவாருக்கு இந்த 

விருது வழங்ெப்ெடுகிறது. 

9.ஏமழெளுக்கு ைானிய விமலயில் உைவுவழங்குவமத மநாக்ெைாெக்பொண்ட, ‘சிவ மொென்’ திட்டம் 

அண்மையில் எந்த ைாநிலத்தில் பதாடங்ெப்ெட்டது? 

அ. உத்தரபிரமதசே் 

ஆ. பீகரர் 

இ. ேகரரரஷ்டிரர  

ஈ. கர்நரெகர 

 ைொராஷ்டிரா ைாநில அரசு, ஏமழெளுக்கு `10’க்கு உைவு வழங்குவமத மநாக்ெைாெக்பொண்ட, ’சிவ 

மொென்’ திட்டத்மத அறிமுெப்ெடுத்தியது. 71ஆவது குடியரசு நாள் பொண்டாட்டத்மத முன்னிட்டு இத் 

திட்டம் பதாடங்ெப்ெட்டுள்ளது. இதன்கீழ், அமைத்து ைாவட்டங்ெளிலும் இதற்பெை நியமிக்ெப்ெட்ட 

மையங்ெளில், பொதுைக்ெளுக்கு ைதிய உைவு வழங்ெப்ெடும். 

 ஏறக்குமறய 50, ‘சிவ மொென்’ விற்ெமை நிமலயங்ெள் மசாதமை அடிப்ெமடயில் அமைக்ெப்ெட்டு 

உள்ளை. கூடிய விமரவில் ைாநிலத்தின் பிற ெகுதிெளுக்கும் இமவ விரிவுெடுத்தப்ெடும். 

10.அண்மையில் ொலைாை பஷர் சிங் குக்ெல் (Sher Singh Kukkal), எந்தத் துமறசார்ந்தவராெ இருந்தார்? 

அ. அரசியல் 

ஆ. விளளயரெ்டு 

இ. களல  

ஈ. வணிகே் 
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 86 வயதாை மூத்த ெமலஞரும் சிற்பியுைாை பஷர் சிங் குக்ெல், அண்மையில், புது தில்லியில் வயது 

மூப்பின் ொரைைாெ ொலைாைார். ெடம் வமரதல், ஓவியந்தீட்டல், சிற்ெம், அச்சிடுதல் ைற்றும் புமெப்ெடம் 

எடுத்தல் உள்ளிட்ட நுண்ெமலெளின் ெல கிமளெளில் சிறந்த அனுெவமுள்ள பஷர் சிங் குக்ெல், ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்ெ ெமலஞராெ இருந்தார். மசனிக் ெள்ளியிலும் அவர் ெமலெமளக் ெற்பித்துள்ளார்.  

 2008-09ஆம் ஆண்டில், ைத்திய ெலாசார அமைச்செத்தால் ராஜீவ் ொந்தி அறக்ெட்டமள விருது ைற்றும் 

ொட்சிக்ெமல புமெப்ெடபைடுத்தலில் சீனியர் பெல்மலாஷிப் உள்ளிட்ட ெல மதசிய ைற்றும் சர்வமதச 

விருதுெமளயும் அவர் பவன்றுள்ளார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.இந்திய அரசும் அஸ்ஸாம் மாநில அரசும், அண்மமயில், எந்தப் பழங்குடி குழுவுடனான முத்தரப்பு 

ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன? 

அ. ப ோப ோ  

ஆ. குக்கி 

இ. ஆதி 

ஈ. நிஷி 

 இந்திய அரசாங்ைமும் அஸ்ஸாம் மாநில அரசும், அண்மமயில், பபாபடாலாந்தின் பதசிய ஜனநாயை 

முன்னணியுடனான (NDFB) முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன. பபாபடா பழங்குடியினர் குழு, 

அஸ்ஸாமிலிருந்து பபாபடாலாந்மதப் பிரித்து தனிமாநிலமாை அறிவிக்ைக்பைாரி வந்தது. கிளர்ச்சிமய 

வழிநடத்திய அமனத்து பபாபடா மாணவர் சங்ைமும் (ABSU) ஒருங்கிமணந்த பபாபடா மக்ைள் 

அமமப்பு என்ற மற்யறாரு குழுவும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மையயழுத்திட்டன. 

 பபாபடாலாந்து பதசிய ஜனநாயை முன்னணியின் 1500’க்கும் பமற்பட்ட பபாராளிைள் ஆயுதங்ைளுடன் 

சரணமடவார்ைள் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுைளுக்குள் இந்த ஒப்பந்தத்மத 

யசயல்படுத்துவதற்ைாை `1500 பைாடி ரூபாமய அரசு வழங்கியுள்ளது. 

2.அண்மமயில், பமலமவமய ைமலப்பதற்ைான தீர்மானத்மத நிமறபவற்றிய மாநிலம் எது? 

அ. ததலுங்கோனோ 

ஆ. மகோரோஷ்டிரோ 

இ. ஆந்திர ிரபதசம்  

ஈ. கோ்நோ கோ 

 அண்மமயில் பமலமவமய ைமலப்பதற்ைான தீர்மானத்மத ஆந்திர மாநிலத்தின் சட்டப்பபரமவ 

நிமறபவற்றியது. இந்த முடிமவ ஆளும் YSR ைாங்கிரஸ் ைட்சியின் 133 சட்டமன்ற உறுப்பினர்ைள் 

ஆதரித்தனர். ஆந்திர மாநில சட்டப்பபரமவயின் பமலமவயில், எதிர்க்ைட்சியான யதலுங்கு பதசம் ைட்சி 

உறுப்பினர்ைளின் எதிர்ப்பால், YSR ைாங்கிரஸ் ைட்சி நிமறபவற்றிய சில முக்கிய மபசாதாக்ைமள 

பமலமவயில் நிமறபவற்ற முடியாமல் பபானது. இமதயடுத்து, பமலமவமய ஒட்டுயமாத்தமாை 

ைமலத்துவிட ஆளும் YSR ைாங்கிரஸ் அரசு முடிவு யசய்துள்ளது. 

 சந்திரபாபு நாயுடு தமலமமயிலான பிரதான எதிர்க்ைட்சியான யதலுங்கு பதசம் ைட்சிக்கு, பமலமவயில் 

58 இடங்ைளுள் 27 இடங்ைள் உள்ளன. இது அண்மமயில், ஆந்திரத்தின் தமலநைர் பரவலாக்ைம் 

யதாடர்பான 2 மபசாதாக்ைமள கீழமவயில் நிமறபவற்றியபின்னர், அதுகுறித்து பமலும் விவாதிக்ை 

குழுயவான்மற அனுப்பியது. 
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3.ஏர் இந்தியாவிலிருந்து அரசாங்ைத்தின் எத்தமன சதவீத முதலீடுைள் திரும்பப்யபறப்படவுள்ளன? 

அ. 50% 

ஆ. 60% 

இ. 75% 

ஈ. 100%  

 `60,000 பைாடிக்கும் அதிைமாை யபருங்ைடனில் சிக்கித்தவிக்கும் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின் 

100% பங்குைமளயும் விற்ை மத்திய அரசு முடிவு யசய்து அறிவிப்பு யசய்துள்ளது. ைடந்த 2 ஆண்டுைளில் 

2ஆவது முமறயாை ஏர் இந்தியாமவ விற்பமன யசய்ய அறிவிப்பு யவளியிடுகிறது மத்திய அரசு. ைடந்த 

2018ஆம் ஆண்டில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் 76% பங்குைமள விற்பமன யசய்து நிர்வாைத்மதத் 

தனியாருக்கு மாற்ற மத்திய அரசு அறிவிப்புயசய்தது. 

 ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவற்றின் 100% பங்குைமளயும், AI-SATS கூட்டு 

நிறுவனத்தில் உள்ள 50% பங்குைமளயும் விற்பமன யசய்யப்படவுள்ளது. ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்ைள், 

தகுதிவாய்ந்த தனிமனிதர்ைள் வரும் மார்ச் 17ஆம் பததிக்குள் விண்ணப்பங்ைமள அனுப்ப பவண்டும் 

என்றும் தகுதியான நிறுவனங்ைள் பட்டியல் மார்ச் 31ஆம் பததி யவளியிடப்படும் என அறிவிப்பில் 

யதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்ைளின் நிைர மதிப்பு முந்மதய வரம்பான `5000 

பைாடியிலிருந்து `3500 பைாடியாை குமறக்ைப்படுகிறது. 

4.மூன்றாவது உலை உருமளக்கிழங்கு மாநாடு – 2020ஐ நடத்தவுள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ. மும்ப  

ஆ. அகமதோ ோத் 

இ. கோந்திநகோ்  

ஈ. சூரத் 

 குஜராத் மாநிலம் ைாந்திநைரில் மூன்றாவது உலை உருமளக்கிழங்கு மாநாட்மட பிரதமர் நபரந்திர 

பமாடி ைாயணாலிக்ைாட்சிமூலம் யதாடங்கிமவத்தார். முந்மதய இரண்டு உலை உருமளக்கிழங்கு 

மாநாடுைள், ைடந்த 1999 மற்றும் 2008ஆம் ஆண்டில் நமடயபற்றது. 

 புது தில்லி இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக்ைவுன்சில் மற்றும் இந்தக்ைவுன்சிலுக்கு உட்பட்ட சிம்லாவில் 

உள்ள மத்திய உருமளக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி மமயம் மற்றும் யபரு நாட்டின் லிமாவில் உள்ள சர்வபதச 

உருமளக்கிழங்கு மமயம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இந்திய உருமளக்கிழங்கு சங்ைத்தால் இந்த 

மாநாடு ஏற்பாடு யசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாடு, உருமளக்கிழங்கு ஆராய்ச்சியின் சாதமனைமள 

யவளிக்யைாணரும் மற்றும் இந்தப் பத்தாண்டுக்ைான வமரபடத்மதயும் உருவாக்கும். 

5.நீரில்மூழ்கி மமறந்திருந்து தாக்கும் INS ைவராட்டி என்னும் பபார்க்ைப்பமல இந்திய ைடற்பமடக்கு 

வழங்ைவுள்ள இந்திய ைப்பல் ைட்டுநர் யார்? 

அ. மசகன் க ் ல் கூ ம் 

ஆ. தகோச்சின் க ் ல் க ்டும் நிறுவனம் 
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இ. ஹிந்துஸ்தோன் க ் ல் க ்டும் நிறுவனம் 

ஈ. கோோ் ன் ோச்ீ க ் ல் க ்டுநோ்கள் மற்றும் த ோறியோளோ்கள்  

 யைால்ைத்தாவில் உள்ள பாதுைாப்பு யபாதுத்துமற நிறுவனமான ைார்டன் ரீச் ைப்பல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் 

யபாறியாளர்ைள், நீரில்மூழ்கி மமறந்திருந்து தாக்கும் INS ைவராட்டி என்னும் பபார்க்ைப்பமல இந்திய 

ைடற்பமடக்கு வழங்ைவுள்ளதாை அண்மமய அறிவிப்பில் யதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. ‘Project P28’இன்கீழ் 

இந்திய ைடற்பமடக்ைாை ைார்டன் ரீச் ைப்பல் ைட்டுநர்ைள் மற்றும் யபாறியாளர்ைளால் ைட்டப்பட்ட நான்கு 

நீரில்மூழ்கி மமறந்திருந்து தாக்கும் பபார்க்ைப்பல்ைளில் ைவராட்டி ைமடசியாை உள்ளது. 

 இலட்சத்தீவில் உள்ள தீவுைளின் யபயரிடப்பட்ட ‘ைபமார்டா’, ‘ைடமத்’ மற்றும் 'கில்தான்' ஆகிய மூன்றும் 

இதற்கு முன்னர் 2014-2017 வமரயிலான ைாலைட்டத்தில் வழங்ைப்பட்டது. இந்தப் புதிய INS ைவராட்டி 

பபார்க்ைப்பல், 90% உள்நாட்டுக் கூறுைள்யைாண்டு தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. அமனத்து பசாதமனைளும் 

நிமறவமடந்துள்ள நிமலயில், மாத இறுதிக்குள் இந்தக்ைப்பல் வழங்ைப்படவுள்ளது. 

6.அண்மமயில், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் உருவம் யபாறிக்ைப்பட்ட உலகின் மிைச்சிறிய தங்ைநாணயத்மத 

யவளியிடட்ட நாடு எது? 

அ. அதமோிக்கோ 

ஆ. சுவிச்சோ்லோந்து  

இ. தெோ்மனி 

ஈ.  ிரோன்ஸ் 

 அண்மமயில் உலகின் மிைச்சிறிய தங்ைநாணயத்மத சுவிச்சர்லாந்து அச்சிட்டுள்ளது. இதில், பிரபல 

அறிவியலாளர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் படம் யபாறிக்ைப்பட்டுள்ளது. உலகின் மிைச்சிறிய இந்த நாணயம் 

2.96 மி.மீ விட்டத்துடனும் 0.063 கிராம் எமடயுடனும் உள்ளதாை சுவிஸ் நாணயச்சாமல கூறியுள்ளது. 

இந்நாணயத்தின் மதிப்பு, 1/4 சுவிஸ் பிராங்குைள் அல்லது பதாராயமாை `18.50 ஆகும். 

 ஐன்ஸ்டீன் தனது பதிபனழாம் வயதில் சுவிச்சர்லாந்துக்கு வருமைதந்து அங்கு தனது ைல்விமய 

நிமறவுயசய்தார். 1902ஆம் ஆண்டில் சுவிச்சர்லாந்து நாட்டின் குடிமைனாைவும் அவர் ஆனார். சுவிஸ் 

யடன்னிஸ் நட்சத்திரமான பராஜர் யபடரரின் படம் யபாறித்த மற்யறாரு நாணயமும் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. 

7.பதவி விலகியமதயடுத்து அண்மமச்யசய்திைளில் ைாணப்பட்ட மர்ஜான் சாரக், எந்த நாட்டின் பிரதமராை 

இருந்தார்? 

அ. சுபலோபவனியோ  

ஆ. சுபலோவோக்கியோ 

இ. தசோ் ியோ 

ஈ. குபரோஷியோ  

 சுபலாபவனியாவின் பிரதமர் மர்ஜன் சாரக் பதவி விலகியுள்ளார். ைடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் பிற 

ைட்சிைளுடன் பசர்ந்து கூட்டணி அமமத்து பிரதமராை மர்ஜான் சாரக் பதவிபயற்றார். எனினும், ைடந்த 

நவம்பரில் எதிர்க்ைட்சியான இடதுசாரி கூட்டணிக்கு வழங்கிய ஆதரமவ திரும்பப்யபற்றது. 
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 இதனால் நாடாளுமன்றத்தில் மபசாதாக்ைமளக் யைாண்டுவருவதில் சிக்ைல் அதிைரித்தது. அவரின் 

சிறுபான்மம அரசாங்ைத்தில் நிதியமமச்சராை இருந்தவர் ஆண்ட்பரஜ் யபர்டன்யசல்ஜும், கூட்டணி 

ைட்சிைளின் பூசமல அடுத்து அமமச்சர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாை அண்மமயில் அறிவித்தார். 

8.இந்திய வங்கிைள் சங்ைத்தின் (IBA) தமலமம நிர்வாகியாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ. ரெ்னிஷ் குமோோ் 

ஆ. V G கண்ணன் 

இ. சுனில் பமத்தோ  

ஈ. ரோபகஷ் சோ்மோ 

 இந்திய வங்கியின் சங்ைத்தின் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின் முன்னாள் 

பமலாண்மம இயக்குநரும் தமலமம யசயல் அதிைாரியுமான சுனில் பமத்தா, IBAஇன் தமலமம 

நிர்வாகியாை யபாறுப்பபற்றுள்ளார். சுனில் பமத்தா, அண்மமயில், பஞ்சாப் பதசிய வங்கியின் 

பமலாண்மம இயக்குநர் மற்றும் தமலமம யசயல் அதிைாரியாை பணியிலிருந்து ஓய்வுயபற்றார். 

 இவர் இதற்கு முன்னர் இந்திய வங்கிைள் சங்ைத்தின் தமலவர் பதவிமய வகித்துள்ளார். அவருக்கு 

பதிலாை பாரத ஸ்படட் வங்கியின் (SBI) தமலவர் ரஜ்னிஷ் குமார், 2019 அக்படாபரில் மாற்றப்பட்டார். 

தற்பபாது, ைடந்த 2019 டிசம்பர் 31 அன்று பதவிபயற்ற V G ைண்ணனுக்கு பதிலாை சுனில் பமத்தா 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

9.எந்த இந்திய நாடைக் ைமலஞருக்கு மதிப்புமிக்ை பியரஞ்சு யைளரவமான, ‘Knight of the Order of Arts 

மற்றும் Letters’ வழங்ைப்படவுள்ளது? 

அ. நசீருதீன் ஷோ 

ஆ. சஞ்சனோ கபூோ்  

இ. கிோிஷ் கோ்னோ ் 

ஈ. லில்தல ் துப  

 மூத்த நாடைக்ைமலஞரும் ஹிந்தி நடிைர் சஷி ைபூரின் மைளுமான சஞ்சனா ைபூருக்கு, மதிப்புமிக்ை 

பியரஞ்சு யைளரவமான, ‘Knight of the Order of Arts மற்றும் Letters’ வழங்ைப்படவுள்ளது. நாடைக் 

ைமலைளுக்கு அவராற்றிய சிறந்த பங்ைளிப்புக்ைாை அவருக்கு இந்த விருது வழங்ைப்படுகிறது. தற்பபாது 

அலுவல்பூர்வ வருமையாை இந்தியாவுக்கு வருமைபுரிந்துள்ள பிரான்சின் ைலாசார அமமச்சர் பிராங்க் 

மரஸ்டர், இதற்யைன திட்டமிடப்பட்ட விழாவில், சஞ்சனா ைபூருக்கு, இந்த மதிப்புமிக்ை விருமத 

வழங்குவார் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

10.பிட்ஸ்பர்க் ஓப்பன் ஸ்குவாஷ் பபாட்டியில் இரண்டாமிடம் பிடித்த இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர் யார்? 

அ. பெோஷ்னோ சின்ன ் ோ  ஆ. தீ ிகோ  ல்லிக்கல் 

இ. தசளரவ் பகோசல்   ஈ. சுபனனோ குருவில்லோ 
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 பிட்ஸ்பர்க் ஓப்பன் ஸ்குவாஷ் இறுதிப்பபாட்டியில், எகிப்திய வீரர் ஃபாயரஸ் யடயசளகியிடம் பதாற்று, 

இந்திய ஸ்குவாஷ் வீரர் யசளரவ் பைாசல் இரண்டாமிடம் யபற்றார். 1 மணி 13 நிமிடங்ைள் நீடித்த அமர 

இறுதி ஆட்டத்தில் எகிப்தின் உமர் யமாசாட்மட வீழ்த்தி, இறுதிப்பபாட்டிக்கு முன்பனறிய பின்னர், 

யசளரவ் பைாசல் 7-11, 4-11, 9-11 என்ற ைணக்கில் எகிப்திய வீரரிடம் பதாற்றார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்த விலங்கை நமீபியாவிலிருந்து இந்திய வாழ்விடத்திற்கு அறிமுைப்படுத்துவதற்கு அண்கையில் 

இந்திய உச்சநீதிைன்றம் அனுைதித்தது? 

அ. ஆப்பிரிக்க யரனை 

ஆ. ஆப்பிரிக்க சிங்கம் 

இ. ஆப்பிரிக்க சிறுத்னத  

ஈ. ஆப்பிரிக்க கரண்டரமிருகம் 

 ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதைகை இந்தியாவுக்குக்கைாண்டுவருவதற்கு உச்சநீதிைன்றம் அனுைதியளித்தது. 

இந்தியாவில் சிறுத்கதைள் கிட்டதட்ட அழியும் நிகலயிலிருப்பதால், ஆப்பிரிக்ை நாடான நமீபியாவில் 

இருந்து சிறுத்கதைகை இந்தியாவுக்குக்கைாண்டுவர அனுைதி வழங்குைாறு ததசிய சிறுத்கதைள் 

பாதுைாப்பு அகைப்பு உச்சநீதிைன்றத்தில் ைனுத்தாக்ைல் கசய்திருந்தது. இம்ைனுகவ விசாரித்த இந்திய 

உச்சநீதிைன்ற தகலகை நீதிபதி SA தபாப்தட தகலகையிலான அைர்வு இதற்கு அனுைதி வழங்கியது. 

 இந்தத் திட்டம் கதாடர்பாை ததசிய சிறுத்கதைள் பாதுைாப்பு அகைப்புக்கு உரிய ஆதலாசகனைகை 

வழங்குவதற்ைாை மூன்று தபர்கைாண்ட நிபுணர்ைள் குழுகவயும் உச்சநீதிைன்றம் அகைத்துள்ைது. 

இந்தக்குழுவில், இந்திய வனவிலங்குைள் அகைப்பின் முன்னாள் இயக்குநர், இந்திய வனவிலங்குைள் 

அகைப்பின் தகலகை இயக்குநர், சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் வனத்துகற அகைச்சைத்தின் DIG ஆகிதயார் 

இடம்கபற்றுள்ைனர். 

2.இந்தியாவில் உள்ை எத்தகன ஈரநிலங்ைள், சமீபத்தில், ‘ராம்சார் தைம்’ பட்டியலில் தசர்க்ைப்பட்டன? 

அ. 8 

ஆ. 10  

இ. 12 

ஈ. 14 

 தைலும் பத்து இந்திய ஈரநிலங்ைள் சர்வததச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்ைைாை ராம்சாரால் 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ைதாை ைத்திய சுற்றுச்சூழல் அகைச்சர் பிரைாஷ் ஜவதடைர் சமீபத்தில் அறிவித்தார். 

இதன்மூலம், ராம்சார் தை குறியீடுகைாண்ட ஈரநிலங்ைளின் எண்ணிக்கை தற்தபாது கைாத்தம் 37 ஆை 

உயர்ந்துள்ைது. 37 ராம்சார் தைங்ைைால் உள்ைடக்ைப்பட்ட கைாத்த பரப்பைவானது ஒரு மில்லியன் 

கெக்தடர்ைளுக்கும் அதிைைாை அதிைரித்துள்ைது. 

 இப்புதிய அறிவிப்பில், நந்தூர் ைாததைஷ்வரின்மூலம் தனது முதல் ராம்சார் தை குறியீட்கட ைைாராஷ்டிர 

ைாநிலம் கபறுகிறது. பஞ்சாப் தைலும் 3 தைங்ைகைச்தசர்த்து, கைாத்தம் 6 தைங்ைகைக்கைாண்டுள்ைது, 

உத்தரபிரததசம் 6 புதிய தைங்ைகைச் தசர்த்து, கைாத்தம் 7 ராம்சார் தைங்ைகைக்கைாண்டுள்ைது. 

ராம்சார் ைாநாட்டில், உறுப்புநாடுைள் தங்ைள் ஈரநிலங்ைளின் சூழல் முக்கியத்துவத்கத பாதுைாக்கும் 

தநாக்தைாடு கைகயழுத்திட்டன. 
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3. 2020 குடியரசு நாள் அணிவகுப்புக்ைான சிறந்த அலங்ைார ஊர்தி விருகத கவன்ற ைாநிலம் எது? 

அ. ஒடிசர 

ஆ. உத்தரப்பிரததசம் 

இ. குஜரரத் 

ஈ. அஸ்ஸரம்  

 “தனித்துவைான கைவிகனத்திறன் ைற்றும் ைலாசாரத்தின் நிலம்” என்ற ைருப்கபாருகைக்கைாண்ட 

அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தின் அலங்ைார ஊர்தி, ‘2020ஆம் ஆண்டு குடியரசு நாள் அணிவகுப்புக்ைான சிறந்த 

அலங்ைார ஊர்திக்ைான விருகத’ கவன்றது. ஒடிசா ைற்றும் உத்தரபிரததச ைாநிலத்தின் அலங்ைார 

ஊர்திைள் கூட்டாை இரண்டாவது இடத்திற்கு ததர்வுகசய்யப்பட்டன. 

 பைவான் லிங்ைராஜாவின் புைழ்கபற்ற ருகுண ரத யாத்திகரகய ஒடிசா ைாநிலம் ைாட்சிப்படுத்தியது. 

ைலாசார ைற்றும் ைதஞ்சார் சுற்றுலாகவ ‘சர்வ தர்ை சை பாவ்’ என்ற ைருப்கபாருளுடன் உத்தரபிரததசம் 

ைாநிலம் ைாட்சிப்படுத்தியது. ததசிய தபரிடர் நிவாரணப் பகடயின் அலங்ைார ஊர்தி ைற்றும் ‘ஜல் ஜீவன் 

திட்ட’த்கத சித்தரித்த ஜல் சக்தி திட்டம் சிறப்புப்பரிகசப் கபற்றது. 

4.அண்கையில் அகைரிக்ைாவுக்ைான இந்திய தூதராை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்? 

அ. ஹர்ஷ் வர்தை் ஷ்ரிங்லர 

ஆ. ஜஜய் சங்கர் 

இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து  

ஈ. விஜய் தகரகதல 

 மூத்த தூதர் தரஞ்சித் சிங் சந்து, அண்கையில், அகைரிக்ைாவுக்ைான அடுத்த இந்திய தூதராை 

நியமிக்ைப்பட்டார். அவர் அகைரிக்ைாவுக்ைான முந்கதய இந்திய தூதராை இருந்த ெர்ஷ் வர்தன் 

ஷ்ரிங்லாவுக்கு பதிலாை நியமிக்ைப்படுகிறார். 1988ஆம் ஆண்கடய இந்திய கவளியுறவு தசகவ (IFS) 

அதிைாரியான தரஞ்சித், தற்தபாது, இலங்கையில் இந்திய உயராகணயராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைார்.  

 முன்னதாை, வாஷிங்டன் DCஇல் உள்ை இந்திய தூதரைத்தில், துகணத்தகலவராை 2013 முதல் 2017 

வகர 4 ஆண்டுைள் பணியாற்றியுள்ைார். 2009 & 2011’க்கு இகடயில் கவளியுறவு அகைச்சைத்தில் 

இகணச்கசயலாைராைவும் (ஐ.நா அகவ) பணியாற்றியுள்ைார். 

5.அண்கையில் கதாடங்ைப்பட்ட புவன் பஞ்சாயத்து வகலத்தைத்தின் புதிய பதிப்பு 3.0, எந்த அகைப்பின் 

கதாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துகிறது? 

அ. இந்திய விண்ஜவளி ஆய்வுனமயம்  

ஆ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு அனமப்பு 

இ. ஹிந்துஸ்தரை் ஏதரரநரட்டிக்ஸ் லிமிஜடட் 

ஈ. பரரத் மிை்ைணு லிட் 
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 இந்திய விண்கவளி ஆய்வுகையம் (ISRO) உருவாக்கிய கசயற்கைக்தைாள் கதாழில்நுட்பத்தின் 

உதவியுடன் கசயல்படும் புவன் பஞ்சாயத்து வகலத்தைத்தின் 3.0 பதிப்கப ைத்திய கவளியுறவு 

அகைச்சர் ஜிததந்திர சிங் அண்கையில் கவளியிட்டார். 

 பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சைத்தால் கிராைப் பஞ்சாயத்துைகை வைர்த்கதடுப்பதற்ைான கசயல்முகறக்கு 

உதவுவதற்கு புவி-இடஞ்சார்ந்த (geo–spatial) தசகவைகை வழங்குவகத இத்திட்டம் தநாக்ைைாைக் 

கைாண்டுள்ைது. ஒருங்கிகணந்த உயர்-கதளிவுத்திறன்கைாண்ட கசயற்கைக்தைாள் தரவு சிறந்த 

ைாட்சிப்படுத்துதகல வழங்கும் ைற்றும் பரவலாக்ைப்பட்ட திட்டமிடல் & ைண்ைாணிப்புக்கும் இது உதவும். 

6.எந்த ஹிந்திச்கசால்கல, ஆக்ஸ்தபார்டு பல்ைகலக்ைழைத்தின் பதிப்பைம், ‘2019ஆம் ஆண்டுக்ைான 

ஆக்ஸ்தபார்டு ஹிந்திச்கசால்’ எனத் ததர்வுகசய்துள்ைது? 

அ. சம்ரிதி 

ஆ. சம்விதரை்  

இ. சம்பிரதி  

ஈ. சம்மரை் 

 ைடந்த ஆண்டின் (2019), ஆக்ஸ்தபார்டு ஹிந்திச்கசால்லாை, ‘சம்விதான்’ ததர்வுகசய்யப்பட்டுள்ைது என, 

ஆக்ஸ்தபார்டு பல்ைகலக்ைழை அச்சைம் அறிவித்துள்ைது. ஹிந்தியில், ‘சம்விதான்’ என்றால், அரசியல் 

சாசனம் என்று கபாருள். இச்கசால், 2019இல் அதிைைாதனாகர ஈர்த்துள்ைது. அரசியல் சாசனம் என்பது, 

ைக்ைைாட்சி, ைதச்சார்பின்கை, நீதி, விடுதகல, சைத்துவம் ஆகியவற்கற உள்ைடக்கியது. ‘அடிப்பகட 

கைாள்கைைளின் முதுகைலும்பு’ எனவும், ‘சம்விதான்’ கசால்லுக்குப் கபாருள்கூறலாம். 

7.சீனியர் ததசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டம் கவன்ற இந்திய வீரர் யார்? 

அ. ஜசளரவ் தகரத்தரரி 

ஆ. பங்கஜ் அத்வரைி  

இ. துவரஜ் ஹரியர 

ஈ. கீத் தசத்தி 

 உலைத்தரம் வாய்ந்த இந்திய வீரரும், 23 முகற உலை சாம்பியனுைான பங்ைஜ் அத்வானி, சமீபத்தில், 

சீனியர் ததசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் பட்டத்கத கவன்றதன்மூலம் தனது 33ஆவது ததசிய 

பட்டத்கத கவன்றார். புதனவில் நகடகபற்ற தபாட்டியில், பங்ைஜ் தனது சைநாட்டு வீரரான கசைரவ் 

தைாத்தாரிகய 5-2 என்ற தைால் ைணக்கில் இறுதிப்தபாட்டியில் வீழ்த்தினார். முன்னதாை நகடகபற்ற 

அகரயிறுதியில், குஜராத்தின் துவாஜ் ெரியாகவ 5-0 என்ற தைால் ைணக்கில் பங்ைஜ் வீழ்த்தினார்.  

 இது பங்ைஜ் அத்வானியின் 33ஆவது ததசிய பட்டம் ைட்டுைல்ல, இது அவரது 10ஆவது சீனியர் பட்டமும் 

கூட. பிப்.3 முதல் அதத இடத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ை ததசிய ஸ்னூக்ைர் சாம்பியன்ஷிப்பிலும் 

பங்ைஜ் அத்வானி பங்தைற்பார். 
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8.அண்கையில் எந்த நைரத்தில், ைாற்றுத்திறனாளிைள் தைம்பாடு அகடவதற்ைான கூட்டு பிராந்திய 

கையத்கத ைத்திய சமூை நீதி அகைச்சர் திறந்துகவத்தார்? 

அ. னஹதரரபரத் 

ஆ. தபரர்ட் பிதளர்  

இ. ஜசை்னை 

ஈ. ஜகரச்சி 

 ைத்திய சமூை நீதி ைற்றும் அதிைாரைளித்தல் அகைச்சர் தாவர் சந்த் கைலாட், அண்கையில், அந்தைான் 

ைற்றும் நிக்தைாபாரில் அகைக்ைப்பட்ட தபார்ட் பிதைர் நைரத்தில் கூட்டு பிராந்திய கையத்கத திறந்து 

கவத்தார். அங்குள்ை ைாற்றுத்திறனாளிைளுக்கு திறன் தைம்பாடு, ைறுவாழ்வு & வைர்ச்சி ஆகியவற்கற 

வழங்குவகத இம்கையம் கைாண்டுள்ைது. 

 ைாற்றுத்திறனாளிைளுக்கு உட்ைட்டகைப்பு வசதிைள் ைற்றும் வைங்ைகை உருவாக்குவதற்ைாை சமூை 

நீதி & அதிைாரைளித்தல் அகைச்சைத்தின் கீழ் இந்த கையங்ைள் அகைக்ைப்பட்டுள்ைன. இந்தியாவில், 

தபாபால், பாட்னா, கைைைாத்தி ைற்றும் அைைதாபாத் உள்ளிட்ட பல நைரங்ைளில் இம்கையம் உள்ைது. 

9.எந்த ைாநிலத்தில், ‘சர்தார் வல்லபாய் பதடல் அதிைாரைளித்தல் ைற்றும் வாழ்வாதார கையம்’ எனப் 

கபயரிடப்பட்டுள்ை பழங்குடியினருக்கு பயிற்சியளிப்பதற்ைான திறன் தைம்பாட்டு கையம் அகைக்ைப்பட 

உள்ைது? 

அ. உத்தரபிரததசம் 

ஆ. குஜரரத்  

இ. இரரஜஸ்தரை்  

ஈ. சத்தீஸ்கர் 

 குஜராத் ைாநிலத்தின் கைவாடியாவில் உள்ை ஒற்றுகை சிகலக்கு அருதை, ‘சர்தார் வல்லபாய் பதடல் 

அதிைாரைளித்தல் ைற்றும் வாழ்வாதார கையத்கத’ அகைப்பதற்ைான அடிக்ைல்கல ைத்திய கவளியுறவு 

அகைச்சர் S கஜய்சங்ைர் நாட்டினார். பல்தவறு திறன் தைம்பாட்டுத்திட்டங்ைள்மூலம் இகைஞர்ைள், 

விவசாயிைள், சுய உதவிக்குழுக்ைளுக்கு பயிற்சியளிப்பதத இந்த கையத்தின் தநாக்ைைாகும். 

 GMR வரலட்சுமி அறக்ைட்டகை, சர்தார் சதராவர் நர்ைதா நிைம் லிட் உடன் இகணந்து இம்கையத்கத 

நிறுவுவதற்ைாை `15 தைாடிக்கும் அதிைைாை முதலீடு கசய்துள்ைது. 

10.அண்கையில் இந்திய கவளியுறவுச் கசயலாைராை நியமிக்ைப்பட்டவர் யார்? 

அ. ஹர்ஷ் வர்தை் ஷ்ரிங்லர  

ஆ. ஜஜய் சங்கர் 

இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து 

ஈ. விஜய் தகரகதல 
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 அகைரிக்ைாவுக்ைான இந்தியாவின் முன்னாள் தூதரான ெர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்க்லா, அண்கையில், 

இந்தியாவின் அடுத்த கவளியுறவுச் கசயலாைராை கபாறுப்தபற்றுள்ைார். விஜய் தைாைதலவுக்குப்பிறகு 

இந்தப்பதவிக்கு வந்துள்ை அவர், நிகலயான ஈராண்டு ைாலத்திற்கு இந்தப்பதவிகய வகிப்பார். ெர்ஷ் 

வர்தன் ஷ்ரிங்லா, 1984ஆம் ஆண்கடய இந்திய கவளியுறவு தசகவ (IFS) அதிைாரி ஆவார். 

 ைடந்த 2019 கசப்டம்பரில் அகைரிக்ைாவின் ெூஸ்டனில் நகடகபற்ற, “ெவுடி தைாடி” நிைழ்ச்சிகய 

ஷ்ரிங்லா கவற்றிைரைாை கதாகுத்து வழங்கினார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்ை இந்தியா – வங்ைததசம் நில 

எல்கல ஒப்பந்தம், 2015இல் அவர் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கைாண்டிருந்ததபாது வங்ைததசத்துக்ைான 

இந்திய உயராகணயராைவும் அவர் பணியாற்றினார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1. NITI ஆய ோக் வெளியிட்ட டிசம்பர் மோதத்திற்கோன முன்யனற விரும்பும் மோெட்டங்களின் பட்டி லில் 

முதலிடம் பிடித்த மோெட்டம் எது? 

அ. கிருஷ்ணகிரி (தமிழ்நரடு) 

ஆ. ஹைலரகண்டி (அஸ்ஸரம்) 

இ. பெலங்கிர் (ஒடிசர)  

ஈ. சந்பதளலி (உத்தரெிரததசம்)  

 இந்தி  அரசோங்கத்திற்கோன மதியுரர கமோன NITI ஆய ோக், கடந்த 2019 டிசம்பரில் ஆறு ெளர்ச்சிப் 

பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் முன்யனறி தன் அடிப்பரடயில் முன்யனற விரும்பும் (aspirational) 

மோெட்டங்கரள தரெரிரசப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தரெரிரசயின்படி, உத்தரபிரயதசத்தின் சந்வதளலி 

மோெட்டம் முதலிடத்திலும், அரதத் வதோடர்ந்து ஒடிசோவின் வபலோங்கிர் மோெட்டம் இரண்டோமிடத்திலும் 

உள்ளது. ஆந்திரபிரயதசத்தின் YSR மோெட்டம் மூன்றோெது இடத்ரதப் பிடித்துள்ளது. 

 கணக்கில் எடுத்துக்வகோள்ளப்படும் ஆறு ெளர்ச்சிப்பகுதிகள்: நலெோழ்வு மற்றும் ஊட்டச்சத்து, விெசோ ம் 

மற்றும் நீர்ெளம், நிதியி ல் உள்ளடக்கம், கல்வி, திறன் யமம்போடு மற்றும் உட்கட்டரமப்பு. 

2.அண்ரமயில், அரமச்சரரெ ோல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மருத்துெ ரீதியிலோன கருக்கரலப்பு திருத்த 

மயசோதோ-2020இன்படி, சட்டரீதி ோன கருக்கரலப்புக்கோன உச்சபட்ச ெரம்பு என்ன? 

அ. 20 வரரங்கள் 

ஆ. 28 வரரங்கள் 

இ. 24 வரரங்கள்  

ஈ. 32 வரரங்கள் 

 கருவுற்ற வபண்களின் கருரெக்கரலப்பதற்கு 20 ெோரமோக இருக்கும் உச்செரம்ரப 24 ெோரமோக 

உ ர்த்தும் மருத்துெ ரீதியிலோன கருக்கரலப்பு திருத்த மயசோதோ 2020’க்கு (Medical Termination of 

Pregnancy (Amendment) Bill) மத்தி  அரமச்சரரெ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, 1971ஆம் ஆண்டின் 

மருத்துெரீதியிலோன கருக்கரலப்பு சட்டத்ரத திருத்தி ரமக்கும். இம்மயசோதோ, ெரும் நோடோளுமன்றக் 

கூட்டத்வதோடரில் தோக்கல் வசய் ப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

3.இந்தி  கடயலோரக் கோெல்பரட, அண்ரமயில் தனது, ‘C-448’ அதியெக படகுகரள எந்த நகரத்தில் 

பணிக்கமர்த்தி து? 

அ. பகரச்சி 

ஆ. விசரகெ்ெட்டினம் 

இ. மங்களூரு  

ஈ. பசன்ஹன 
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 இந்தி  கடயலோரக்கோெல்பரட அண்ரமயில் தனது, ‘C-448’ அதியெக படகுகரள கர்நோடகோவின் 

மங்களூருவில் பணிக்கமர்த்தி து. C-448 என்பது ஓர் இரடமறிப்புக் கப்பலோகும். இது, மங்களூரு 

கடற்கரரயில், யரோந்து & மீட்பு நடெடிக்ரககளில் ஈடுபடுத்தப்படும். உலகத்தரம்மிக்க ெழிவசலுத்தல் 

மற்றும் தகெல்வதோடர்பு சோதன அரமப்புகரளயும் இக்கப்பல் வகோண்டுள்ளது. யதடல் நடெடிக்ரககள் 

மற்றும் கடல்சோர் கண்கோணிப்புக்கும் இது உதவுகிறது. 

4.அண்ரமயில் வகோல்கத்தோவில் கோலமோன துஷோர் கோஞ்சிலோல், எதரனச் சோர்ந்தெர்? 

அ. விஹளயரட்டு வீரர் 

ஆ. சமூக தசவகர்  

இ. அரசியல்வரதி 

ஈ. இஹசக்கஹலஞர் 

 85 ெ தோன மூத்த சமூக யசரெ ோளரும் கல்வி ோளருமோன துஷோர் கோஞ்சிலோல், அண்ரமயில் 

வகோல்கத்தோவில் கோலமோனோர். 1986ஆம் ஆண்டில், இந்தி ோவின் நோன்கோெது மிகவு ர்ந்த குடிமக்கள் 

வகளரெமோன, ‘பத்மஸ்ரீ’ விருரதப்வபற்றெர். ‘மோஸ்டர்வமோஷோய்’ என்று அன்போக அரைக்கப்பட்ட இெர் 

வகோல்கத்தோவின் ரங்கவபலி ோ சிற்றூரில் ஓர் உ ர்நிரலப்பள்ளியின் தரலரம ோசிரி ரோக 

பணி ோற்றினோர். சுந்தரென சதுப்புநிலக்கோடுகரள அழிக்கும் சிக்கரல அடிப்பரட ோகக்வகோண்ட 

‘சுந்தரெனங்கரளக் வகோன்றது  ோர்?’ என்ற நூரலயும் அெர் எழுதியுள்ளோர். 

5. 2020 - உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிமோநோட்டின் கருப்வபோருள் என்ன? 

அ. Towards 2030 Goals: Making the Decade Count  

ஆ. Sustainable Energy across the world 

இ. Attaining SDG before 2030 

ஈ. Energy and Resources for all 

 உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிமோநோடு (WSDS) என்பது எரிசக்தி மற்றும் ெள நிறுெனத்தோல் (TERI) 

ஏற்போடு வசய் ப்படும் ஒரு ெருடோந்திர முதன்ரம நிகழ்ெோகும். இந்த ஆண்டுக்கோன (2020) உச்சி 

மோநோடு, புது தில்லியில் உள்ள இந்தி  ெோழ்விட ரம த்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ‘Towards 

2030 Goals: Making the Decade Count’ என்ற கருப்வபோருளுடன் நரடவபறும் இந்த மூன்று நோள் 

நிகழ்வு, ஜன.29 அன்று வதோடங்கப்பட்டது. 

 பன்னோட்டுத் தரலெர்களுக்கு கோலநிரல பிரச்சரனகள் குறித்து விெோதிப்பதற்கு ஒரு தளத்ரத 

ெைங்குெதற்கோக, கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு முதல் பதிவனட்டு ஆண்டுகளோக இவ்வுச்சிமோநோடு ஏற்போடு 

வசய் ப்பட்டு ெருகிறது. இந்த ஆண்டு (2020), ஐ.நோ அரெயின் நீடித்த ெளர்ச்சி இலக்குகரள பூர்த்தி 

வசய்ெதற்கோன பன்னோட்டு மு ற்சிகரள ரம மோகக்வகோண்டு இந்நிகழ்வு நரடவபறுகிறது. 
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6.சூரஜ்குந்த் சர்ெயதச ரகவிரனத் திருவிைோ என்பது எந்த மோநிலத்தோல் ஏற்போடு வசய் ப்படுகிற 

முதன்ரம ோன ஆண்டு நிகழ்ெோகும்? 

அ. உத்தரெிரததசம் 

ஆ. ைரியரனர  

இ. இரரஜஸ்தரன்  

ஈ. சத்தீஸ்கர் 

 34ஆெது சூரஜ்குந்த் சர்ெயதச ரகவிரனத் திருவிைோெோனது ெரும் பிப்.1-16 ெரர ஹரி ோனோவின் 

சூரஜ்குந்தில் நரடவபறவுள்ளது. இது ஹரி ோனோ மோநில அரசோல் ஏற்போடுவசய் ப்படும் ஒரு ெருடோந்திர 

நிகழ்ெோகும். ஹிமோச்சலபிரயதச மோநிலம், இந்த ஆண்டுக்கோன (2020) திருவிைோவின் சிறப்பு கெனம் 

வபறும் மோநிலமோகத் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. மோநிலத்தின் சுற்றுலோரெ யமம்படுத்துெதற்கோக 

பல்யெறு கலோசோர நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்கோட்சிகள் ஏற்போடு வசய் ப்பட்டுள்ளன. இது, மோநிலத்தின் 

சுற்றுலோத்திறரன வெளிப்படுத்தவும், அதிகமோன மக்கரள மோநிலத்ரத யநோக்கி ஈர்க்கவும் உதவும். 

7. Transparency Internationalஇன் அண்ரம  ஆய்வின்படி, ெரவுவசலவுத்திட்டம் (budget) உருெோக்கும் 

நரடமுரறகளில் எந்த மோநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது? 

அ. ஒடிசர 

ஆ. ஆந்திரெிரததசம் 

இ. அஸ்ஸரம்  

ஈ. தமற்கு வங்கம் 

 சர்ெயதச தன்னோர்ெ வதோண்டு நிறுெனமோன டிரோன்ஸ்பரன்சி இன்டர்யநஷனல் நடத்தி  அண்ரம  

ஆய்வின்படி, ெரவுவசலவுத்திட்டத்ரத உருெோக்கும்யபோது பின்பற்றப்பட்ட சிறந்த நரடமுரறகளின் 

அடிப்பரடயில் அஸ்ஸோம் மோநிலம் முதலிடத்திலுள்ளது. மோநிலங்கரள தரெரிரசப்படுத்துெதற்கோன 

நோன்கு அளவுருக்கரள இந்த ஆய்வு பரிசீலித்தது. அரெ: வெளிப்பரடத்தன்ரம, ெரவுவசலவுத்திட்ட 

வச ல்முரற, ெரவுவசலவுத்திட்டத்துக்கு பிந்ரத  நிதி யமலோண்ரம மற்றும் ெரவுவசலவுத்திட்டத்ரத 

மிகவும் வெளிப்பரட ோன மற்றும் குடிமக்களுக்கு உகந்ததோக மோற்றுெதற்கோன மு ற்சிகள். 

 யகோெோ, மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் பஞ்சோப் ஆகி  மோநிலங்கள் இந்தப்பட்டி லில் பின்தங்கியுள்ளன 

என்றும் இந்த ஆய்வில் வதரி ெந்துள்ளது. 

8.தோய்லோந்தில் ஐ.நோ. ெசிப்பிட ஒருங்கிரணப்போளரோக அண்ரமயில் நி மிக்கப்பட்ட இந்தி ர்  ோர்? 

அ. கீதர செர்வரல்  

ஆ. பஜய் சங்கர் 

இ. தரஞ்சித் சிங் சந்து 

ஈ. விஜய் தகரகதல 
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 இந்தி ோவின் கீதோ சபர்ெோல் அண்ரமயில், தோய்லோந்தின் ஒப்புதயலோடு தோய்லோந்தில் ஐ.நோ., ெசிப்பிட 

ஒருங்கிரணப்போளரோக நி மிக்கப்பட்டோர். கீதோ சபர்ெோல், இலங்ரகயில், ஐக்கி  நோடுகள் அரெர  

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் அரமதி மற்றும் யமம்போட்டு ஆயலோசகரோக பணி ோற்றிெந்தோர். ஐ.நோ ெசிப்பிட 

ஒருங்கிரணப்போளர்கள் ஐ.நோ ெளர்ச்சி அரமப்பின் பிரதிநிதிகளும் ஐ.நோ. நோட்டின் அணிகளின் 

தரலெர்களுமோெர். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்ளோன நீடித்த ெளர்ச்சி இலக்குகரள (SDG) அரடெதில் 

அெர்கள் உறுப்புநோடுகளுக்கு உறுதுரண ோக நிற்கின்றனர். 

9.அயமசோன் இந்தி ோ, சமீபத்தில், கிைக்கு இரயில்யெயுடன் கூட்டிரணந்து எந்த இரயில் நிரல த்தில் 

pick-up kiosk – வபோருட்கரள எடுத்துச் வசல்ெதற்கோன சிறுகரடர  அரமத்தது? 

அ. தசலம் சந்திெ்ெு 

ஆ. ெிதன் நகர் 

இ. சியரல்தர  

ஈ. மதுஹர சந்திெ்ெு 

 மின்னணு–ெணிக நிறுெனமோன அயமசோன் இந்தி ோ, அண்ரமயில் கிைக்கு இரயில்யெயுடன் கூட்டு 

யசர்ந்து, வகோல்கத்தோவில் அரமந்துள்ள சி ோல்தோ இரயில் நிரல த்தில் வபோருட்கரள எடுத்துச் 

வசல்ெதற்கோன சிறுகரடர  அரமத்தது. 

 அயமசோன் நிறுெனத்தின் ெரலத்தளம் அல்லது வச லியில் வபோருட்கரள ெோங்கும்யபோது, வபோருட்கள் 

வபற்றுச்வசல்ெதற்கோன இடமோக ெோடிக்ரக ோளர்கள் ரயில் நிரல த்ரத யதர்ந்வதடுப்பதன்மூலம், 

அெர்கள் தங்களின் வபோருட்கரள ரயில் நிரல த்திற்கு ெந்து  ெசதி ோக எடுத்துச் வசல்லலோம். கடந்த 

2019ஆம் ஆண்டில், இந்தி  இரயில்யெயுடன் கூட்டிரணந்து மும்ரபயில் உள்ள நோன்கு இரயில் 

நிரல ங்களில் அயமசோன் நிறுெனம் pick-up kiosk’கரள அறிமுகப்படுத்தி து குறிப்பிடத்தக்கது. 

10.எந்தப் பன்னோட்டு திறன்யபசி நிறுெனம், அண்ரமயில், IITT ரஹதரோபோத்துடன் ஆரோய்ச்சி மற்றும் 

யமம்போட்டு திட்டங்களுக்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ரகவ ழுத்திட்டது? 

அ. சயரமி (Xiaomi) 

ஆ. ஒெ்தெர (Oppo)  

இ. ைூவரதவ (Huawei) 

ஈ. விதவர (Vivo) 

 ெளர்ந்துெரும் வதோழில்நுட்பங்களில் ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டுத் திட்டங்களில் ஒத்துரைப்பு 

நல்குெதற்கோக ரஹதரோபோத் இந்தி  வதோழில்நுட்ப நிறுெனத்துடனோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

பன்னோட்டு திறன்யபசி நிறுெனமோன ஒப்யபோ ரகவ ழுத்திட்டுள்ளது. IITஇன் ஆரோய்ச்சி & யமம்போட்டுத் 

துரறக்கும், ஒப்யபோ இந்தி ோவின் தரலெருக்கும் இரடய  ரகவ ழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, 

பட வச லோக்கம், 5G வநட்வெோர்க்குகள் மற்றும் வச ற்ரக நுண்ணறிவு யபோன்ற வதோழில்நுட்பங்களில் 

ஈரோண்டுகளுக்கு கூட்டு ஆரோய்ச்சி யமற்வகோள்ளப்படும். 
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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 35ஆெது இந்தி  சர்ெயதச யதோல் கண்கோட்சி பிப்.01-03 ெரர வசன்ரன நந்தம்போக்கத்தில் உள்ள 

வசன்ரன ெர்த்தக ரம த்தில் நரடவபறவுள்ளது. இந்தி  யதோல் ஏற்றுமதி வதோழிலுக்கு ஊக்கம் 

அளிக்கும் விதமோகவும், இந்தி ோரெ முதலீடு மற்றும் உற்பத்திக்கு உகந்த இடமோக மோற்றுெயதோடு, 

ெடிெரமப்பு மற்றும் புதுரம கண்டுபிடிப்புகளுக்கோன ரம மோகவும் மோற்றும் யநோக்கில் ஒவ்யெோர் 

ஆண்டும் இந்தக் கண்கோட்சி வசன்ரனயில் நடத்தப்படுகிறது. 
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