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தமிழ்நாடு
• Sarang Culture Festival – Madras Memoirs – IIT Madras

சாரங் திருவிழா - சசன்னை நினைவுகள்என்ற தலைப்பில் சென்லை ஐஐடி வருடாந்திர 
கைாச்ொர நிகழ்வாை ொரங் திருவிழா 8-1-2020 சதாடங்கியது

• Antarrashtriya Yoga Diwas Media Samman

ஊடக நிறுவைங்களுக்காை சர்வததச த ாகா திை விருது.

சசன்னை தூர்தர்ஷன்(Doordharshan), தந்தி குழுமத்னத தசர்ந்த ஹத ா எஃப் எம் வாசைா ி 
(HELLO F.M) ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

இவ்விருது ச ாத்தம் 20 ஊடக நிறுவைங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது ஜூன் 2019 முதல் புதிதாக 
உருவாக்கப்பட்ட இந்த விருது ஊடகம் மூைம் யயாகாலவ ெிறந்தமுலறயில் பரப்புலர செய்யும் 
ஊடக நிறுவைங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது



தமிழ்நாடு
• Submarine Optical Fibre Cable laying work - India & Andaman

சசன்னை அந்தமான் நிக்தகாபார் இலடயயயாை கடலுக்கு அடியில் ஒளி இனழ கம்பிவட 
இனைப்பு திட்டத்திற்கு ஜைவரி 1 , 2009 அன்று மத்தி  தகவல் சதாடர்பு மின்ைணுவி ல் 
மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப அனமச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்களால் சசன்னை ில்
சதாடங்கி லவக்கப்பட்டது

• கீழடி அகழ்வாய்வு கண்டுபிடிப்புகலள பற்றிய அறிக்லக இந்தி ெ ஸ்கிருதம் உருது உட்பட 24
ச ாழிகளில் த ிழக அர ெின் சதால்ைியல் துலற மூைம் ச ாழிசபயர்க்கப்பட்டு 
சவளியிடப்பட்டுள்ளை

• எள் சாகுபடி ில் அதிக மகசூல் ஈட்ட நாமக்கல்  ாவட்டத்லத யெர்ந்த விவொயி பாப்பாத்தி 
61 வயது, “பிரதமர் கிருஷி கர்மன்” என்ற முன்யைாடி விவொயி விருலதப் சபற்றுள்ளார்

Pradhanmanthri Krishi Karman



தமிழ்நாடு

• சசன்னை ில் ஜைவரி 9 , 2020 , 43rd புத்தக கண்காட்சி சதாடங்கி லவக்கப்பட்டது

• த ிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகம் - தமிழ்நாடு டாக்டர் செ.செ   ிதா  ீன்வள 
பல்கலைக்கழகம்

Tamilnadu Fisheries University – TN Dr.J.Jayalaitha Fisheries University

• த ிழ்நாடு இனச மற்றும் கவின்கன  பல்கலைக்கழகம் –த ிழ்நாடுடாக்டர்
செ.செ   ிதா இலெ  ற்றும் கவின் கலை பல்கலைக்கழகம்

TN Music & Fine Arts University – TN Dr.J.Jayalalitha Music & Fine Arts University



தமிழ்நாடு
• தற்சகான  ில் தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளதாக ததசி குற்ற ஆவை 
அனமப்பு சவளி ிட்டுள்ள 2018ம் ஆண்டிற்காை தரவுகளில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
முதல் இடத்தில் மஹாராஷ்டிரா  ாநிைம், மூன்றாம் மூன்றாமிடத்தில் தமற்கு 
வங்காளம்  ற்றும் மத்தி  பிரததஷ் நான்காவது இடத்லத சபற்றுள்ளது

• நாட்டில் முதித ாருக்கு பாதுகாப்பு இல் ாத மாநி ங்களில் முதல் தமிழகம்.
யதெிய புள்ளியல் குற்றப்பதிவு ஆலையம் புள்ளிவிவரங்களின்படி 2018 ஆம் 
ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் 152 முதி வர்கனள படுசகான  சசய் ப்பட்டுள்ளைர். 
த ிழகத்லத சதாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா உத்திரபிரததசம் ஆகியலவ உள்ளை

• 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அளவில் அதிகமாை விவசா ிகள் தற்சகான 
செய்துசகாண்ட  ாநிைங்களின் பட்டியைில் மகாராஷ்டிரா முத ிடத்திலும் 
தமிழகம் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளை

National Crime Records Bureau



இந்தி ா
• Sukanya Project – West Bengal - Police

சுகன் ா திட்டம் என்ற சபயரில் பள்ளி  ற்றும் கல்லூரியில் பயிலும் சபண்களுக்கு 
தற்காப்பு கலை பயிற்ெி வழங்கும் திட்டத்லத தமற்கு வங்காள மாநி ம் கல்கத்தா 
நகர காவல்துனற அ ல்படுத்தியுள்ளது

• Buxa Bird Festival 2020 – Aliburdhar,West Bengal

பக்சா பறனவகள் திருவிழா 2020 தமற்கு வங்காளத்தில் அ ிபுர்தார்  ாவட்டத்தில் 
7 முதல் 9 ஜைவரி 2020 வலர நலடசபறுகிறது

• National Youth Festival – Lucknow , U.P

ததசி  இனளஞர் விழா 2020 - உத்தரபிரததச மாநி ம்  க்தைாவில் ஜைவரி 12-16
வலர நலடசபறுகிறது



இந்தி ா
• மூத்த குடி க்களுக்கு வடீ்டியையய யரஷன் சபாருள் விநியயாகம் செய்யும் திட்டத்லத அ ல்படுத்த மத்தி  

பிரததச அரசு திட்ட ிட்டுள்ளது இதன்மூைம் தைினம ில் வசிக்கும் 75 வ துக்கு தமற்பட்ட மூத்த 
குடி க்களின் வடீுகளுக்கு நியாய விலை கலட சபாருட்கள் யநரடியாக எடுத்துச் சென்று விைியயாகிக்க 
திட்ட ிட்டுள்ளது .

M-Ration App

• INS Vikranth

இந்தியாவியையய தயாரிக்கப்படும் முதல் விமாைம் தாங்கி கப்பல் ஆை இது அடுத்த ஆண்டு சதாடக்கத்தில் 
முலறப்படி கடற்பலடயில் இலைக்கப்படும். இந்த கப்பல் யகரள  ாநிைம் சகாச்ெி இல் உள்ள சகாச்சி 
ஷிப் ார்டு நிறுவைத்தால் கட்டப்பட்டு வருகிறது

Cochin Shipyard



இந்தி ா
• 31st International Kite Festival - Ahmedabad,Gujarath

31ஆவது சர்வததச காற்றாடி திருவிழா குெராத்  ாநிைம் அகமதாபாத்தில் ஜைவரி 

7,2020 அன்று நலடசபற்றது

• விக்ரம் சாராபாய் குழந்லதகள் கண்டுபிடிப்பு ல யம் குஜராத் பல்கலைக்கழகத்தில் 

உள்ள டாக்டர் ஏபிதெ அப்துல் க ாம் ஆராய்ச்ெி  ற்றும் கண்டுபிடிப்பு ல யம் 

அல க்கப்பட உள்ளது

Vikram Sarabhai Children Innovation Centre - In Gujarath University’s DR.APJ Abdul Kalam centre

for Extension Research & Innovation



இந்தி ா
• 34th World Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 – World Economic Forum

34 வது உ க தபாக்குவரத்து மற்றும் சுற்று ா தபாட்டி பட்டி ல் 2019 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் இந்தி ா 34 ஆவது இடத்லதப் சபற்றுள்ளது. முதல் 
ஐந்து இடங்கனள முலறயய ஸ்சப ின்,பிரான்ஸ்,செர்மைி,ெப்பான் மற்றும் 
அசமரிக்க நாடுகள் சபற்றுள்ளை உ க சபாருளாதார மன்றம் இந்த பட்டியலை 
சவளியிட்டுள்ளது

• Henley Passport Index 2020

ஹன்த பாஸ்தபார்ட் பட்டி ல் 2020 இல் இந்தி ா 84வது இடத்லதப் சபற்றுள்ளது. 
இந்த முதல் மூன்று இடங்கனள முலறயய ெப்பான், சிங்கப்பூர் மற்றும் செர்மைி 
சதன் சகாரி ா ஆகியலவ சபற்றுள்ளை



இந்தி ா
• Economic Intelligence Unit – Worlds Fastest Growing Cities

சபாருளாதார நுண்ைறிவு அனமப்பு - உ கின் மிகவும் தவகமாக வளரக்கூடி  
முதல் 10 நகரங்களின் பட்டியைில் இந்தி ானவச் தசர்ந்த மூன்று நகரங்கள் 
இடம்சபற்றுள்ளை. அதாவது யகரளாலவச் யெர்ந்த ம ப்புரம் முத ிடத்னத, 
தகாழிக்தகாடு நான்காவது இடத்னதயும், சகால் ம் 10வது இடத்னதயும் 
சபற்றுள்ளை

• 2018 ஆம் ஆண்டு நலடசபற்ற சபாருளாதார குற்றங்களில்  ிக அதிக அளவு 
சபாருளாதார குற்றங்கள் உத்தரபிரததச மாநி த்தில் நடந்து யதெிய குற்ற 
அறிக்லக சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியைில் 2,3,4 மற்றும் 5 ஆம் இடங்கலள 
முலறயய ராெஸ்தான்,மகாராஷ்டிரா,சதலுங்காைா மற்றும் பீகார்  ாநிைங்களில் 
சபற்றுள்ளை. 

ய லும் 2018 ஆம் ஆண்டில் சபண்களுக்கு எதிராை குற்றங்களும் உத்தரபிரயதெ 
 ாநிைம் முதைிடத்லத சபற்றுள்ளது



இந்தி ா
• Madhavpur Mela – Porbandhar ,Gujarath

மாதவ் பூர் தம ா என்ற சபயரிைாை பாரம்பரி  உனட வருடாந்திர திருவிழா 
குெராத் மாநி ம் தபார்பந்தர் ஏப்ரல் 2 முதல் 7ம் யததி வலர லடப் சபற்றது .

கிருஷ்ைர்  ற்றும் ரக்கு ைி அருைாச்ெல் பிரயதெத்தில் இருந்து குஜராத்திற்கு 
ய ற்சகாண்ட பயைத்தின் நிலைவாக அனுெரிக்கப்படும் இந்த நிகழ்லவ குஜராத் 
 ாநிைத்லத யெர்ந்த அருைாச்ெல் பிரயதெம்,அொம், ைிப்பூர்,ய காையா, ியொரம் 
நாகாைாந்து ஆகிய வடகிழக்கு  ாநிைங்களும் இலைந்து சகாண்டாடியது



சபாருளாதாரம்
• Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd - Changed from Urban Cooperative Bank to Small 

Finance Bank

சிறு நிதி வங்கி ாக  ாற்றப்பட்டுள்ள முதல் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கி எனும் 
சபருல லய உத்தரபிரததச மாநி த்னத தசர்ந்த சிவா ிக் சமர்கன்னடல் 
கூட்டுறவு வங்கி சபற்றுள்ளது

• சபாதுத் துலற நிறுவை ாை ஏர் இந்தி ா விமாை தசனவ நிறுவைத்தின் 
பங்குகலள தைி ாருக்கு விற்பனை செய்யும் பரிந்துலரக்கு  த்திய அல ச்ெரலவக் 
குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது

• Eshakthi Scheme - Self Help Group Scheme of NABARD

“இ சக்தி திட்டம்”- சுய உதவிக் குழுக்களின் வங்கி செயல்பாடுகலள 
கைிைி ய ாக்கல் அதற்காக  த்திய அரெின் நபார்டு வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது



நி மைங்கள்
• Dominica’s Indian Ambassador - ArunKumar Sahoo

சடாமிைிக்கா நாட்டிற்காை இந்தியாவின் தூதராக அருண்குமார் சாஹு நிய ிக்கப்பட்டுள்ளார்

• HUDCO – Housing & Urban Development Corporation Ltd. – Nagaraj Muniappa

• சபாதுத்துலற நிறுவை ாை வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற தமம்பாட்டு நிறுவைத்தின் 

ய ைாண் இ க்குைராக நாகராஜ், ஜைவரி 2,2020 அன்று நிய ிக்கப்பட்டார்

இதன் தலைல யகம் புதுடில் ி ில் உள்ளது- ஏப்ரல் 20,1970



அறிவி ல் சதாழில்நுட்பம்
• World Class Facility center - Challakarea,Chithradurga,Karnataka

விண்சவளி வரீர்களுக்கு பயிற்ெி வழங்குவதற்காை உைகத்தரவெதி ல யம் 
கர்நாடகாவின் சித்ரதுர்கா  ாவட்டத்தில் உள்ள சாத க்தர எனும் இடத்தில் 
அல க்கப்பட உள்ளது

சபங்களூரில் ரூபாய் 2500 யகாடி செைவில் விண்சவளி பயிற்ெி ல யம் அல க்கப்பட 
உள்ளது

• Rabileysia Arnol D – Sumatra Island,Indonesia

ரப்பிதளஷி  அர்ைால் டி என்ற சபயரிைாை உைகியையய  ிகப்சபரிய பூ
இந்ததாதைசி ாவின் தமற்கு சுமத்ரா தவீில்  ைர்ந்துள்ளது இது 4 அடி அகைம் 
சகாண்ட பிர ாண்ட யதாற்றத்தில் உள்ளது



அறிவி ல் சதாழில்நுட்பம்
• IDRSS- Indian Data Relay Satellite System என்ற சபயரில் புதிய வலக விண்சவளி தகவல் 

சதாடர்பு செயற்லகக்யகாள்கலள இந்திய விண்சவளி ஆய்வு நிறுவைம் செலுத்த 

உள்ளது. இந்த செயற்லகக்யகாள்களின் முக்கிய யநாக்கம் 2022ஆம் ஆண்டில் ரூபாய் 10 

ஆ ிரம் தகாடி செைவில் “ககன் ான்” என்ற சபயரிைாை இந்தி ாவின் முத ாவது 

மைிதர்கனள விண்சவளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்தின் யபாது விண்சவளியில் இருந்து 

தகவல் சதாடர்புகலள வைில  படுத்துவதாகும்

• “TOI 700 d”என்ற பூ ியின் அளலவ ஒத்த  ைிதர்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ள புதி  

தகானள அசமரிக்க விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவை ாை நாசா கண்டுபிடித்துள்ளது



வினள ாட்டு
• Khelo India University Games 2020 - Bhuvaneshwar - Kalinga Institute of Industrial Technology 

University

முதைாவது தகத ா இந்தி ா பல்கன க்கழக வினள ாட்டுகள் 2020, ஒடிசா மாநி ம் 
புவதைஸ்வரில் உள்ள க ிங்கா சதாழில்நுட்ப பல்கன க்கழகத்தில் பிப்ரவரி 22,2020 
முதல்  ார்ச் 1,2020 வலர நலடசபறுகிறது

• 7th National Ice Hockey Championship Women’s Trophy - Ladakh

ஏழாவது ததசி  பைி ஆக்கி சபண்கள் சாம்பி ன்ஷிப் யபாட்டியில்  டாக் யூைியன் பிரயதெ 
அைி யகாப்லபலய சவன்றுள்ளது 

• Wushu game in Olympics - China

ஒ ிம்பிக் விலளயாட்டுப் யபாட்டியில் யெர்க்கப்பட்டசைீாவின் வூ ஷூ விலளயாட்டு



வினள ாட்டு
• 3rd – Khelo India Youth Games – Guwhati,Assam

மூன்றாவது தகத ா இந்தி ா யூத் வினள ாட்டு யபாட்டிகள் அசாம் தன நகர் கவுகாத்தி ில் 

ஜைவரி10-22 வலர நலடசபறுகிறது

• Under 19 Cricket – India Championship

19 வ துக்கு உட்பட்தடாருக்காை நான்கு நாடுகள் கிரிக்சகட் யபாட்டியில் இந்தி ா சாம்பி ன் 

பட்டத்லத லகப்பற்றியது



புத்தகங்கள்

• “Karmayoddha Kranth”

“கர்மத ாதா கிரந்த்” என்ற சபயரிைாை பிரத ர் ய ாடி அவர்களின் 
வாழ்க்லகலய பற்றிய புத்தகத்லத  த்திய உள்துலற அல ச்ெர் 
அ ித் ஷா ஜைவரி 7ஆம் யததி புதுதில்ைியில் சவளியிட்டார்



விருதுகள்
• Costa Children’s book award 2019 – Jasbinder Bilan

இங்கி ாந்து நாட்டின் உயரிய குழந்லதகள் இைக்கிய விருதாை 

தகாஸ்டா குழந்னதகள் விருது2019, இந்திய வம்ொவளி எழுத்தாளர் 

ெஸ்பிந்ததர் பிளான் எழுதிய “Asha & the Spirit Bird” என்ற 

நாவலுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது



இந்தி ா பிற நாட்டு உறவு
• MILAN 2020 – Joint Naval Exercise  

மி ன் 2020 என்ற சபயரில் 41 நாடுகளின் கடற்பனட பங்குசபறும் 
ெர்வயதெ பன்ைாட்டு கூட்டு கடற்பனட ப ிற்சி நிகழ்வு  ார்ச் 2020இல் 
விசாகப்பட்டிைத்தில் நலடசபற உள்ளது



சர்வததச நிகழ்வுகள்
• Croatia – President - Zoran Milanovic

குதராசி ா நாட்டின் அதிபராக அந்நாட்டின் முன்ைாள் பிரத ர் தசாரன் மி ாதைாவிச் 
நிய ிக்கப்பட்டுள்ளார்

• Spain - PM – Pedro Sanchez

ஸ்சப ின் நாட்டின் பிரதமராக சபட்தரா சஞ்சசஸ் நிய ிக்கப்பட்டுள்ளார்



முக்கி  திைங்கள்
• Pravasi Bharathiya Diwas - சவளிநாடு வாழ் இந்தி ர் திைம் - ெைவரி 9 

( இந்திய சுதந்திர யபாராட்டத்தில் பங்யகற்க  காத் ா காந்தியடிகள்

சதன்ைாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பிய நாள் ஜைவரி 9 ஆயிரத்து 

1915) 



IIT- Sarang Festival

INS Vikranth – Cochin Shipyard

National Youth Festival

Tops Crime

Yoga Diwas Media Samman

Optical Cable Lying Work

Sukanya Project

Buxa Bird Festival

Kite Festival

Mallapuram,Kozhikode,Kollam

Madhavpur Mela

World Class Facility Centre

Khelo India Univ Games

National Ice Hockey Championship

Khelo India Youth
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