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தமிழ்நாடு
• இருபதாவது ‘சாஸ்திர’ என்ற பபயரிலான சசன்னை ஐஐடியின் பதாழில்நுட்ப திருவிழா 3 ஆம் தததியிலிருந்து 

6 ஆம் தததி ஜனவரி 2019 வரை நரைபபறுகிறது

• தூய்னமக்காை நகரங்கள் குறித்த தூய்னம 2020 சர்வேயில் குரறந்த மக்கள்பதாரக நகைங்கள் பிரிவில் பதற்கு 
மண்ைலத்தில் தமிழகத்திலுள்ள வமலத்திருப்பந்துருத்தி, டீ .கல்லுப்பட்டி, கங்குோர் பட்டி ஆகியரவ 
தைவரிரையில் முதல் மூன்று இைங்கரைப் பபற்றுள்ைது

• நிதி ஆவயாக் நீடித்த நினலயாை ேளர்ச்சி இலக்குகள் (Sustainable Development Goals India Index 2020)

இந்திய பட்டியல் இல் முதலாேது இலக்காை ேறுனம இல்னல பட்டியலில் இந்திய அைவில் தமிழ்நாடு முதல் 
முதலிடத்ரத பபற்றுள்ைது இைண்டு மூன்று நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது இைங்கரை முரறதய ஆந்திரப் பிரவதசம் 
வமகாலயா மற்றும் மிவசாரம் மாநிலங்கள் பபற்றுள்ைன

• ஸ்வைகா பதாண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனர் லட்சுமி ேிஜயகுமாருக்கு ஹம்சேர்திைி ஆர் ராமச்சந்திரன் 
ேிருது வழங்கப்பட்ைது.இந்த பதாண்டு நிறுவன மானது தற்பகாரலகரை தடுப்பதற்கான தைரவயில் ஈடுபட்டு 
வருகிறது

(HAMSHAWADHINI R  RAMACHANDRAN AWARD)



• திருேள்ளுேர் சினல நிறுவப்பட்ை 20 ஆண்டு நிரறவு விழா 1-1-2020 அன்று அனுைரிக்கப்பட்ைது.கன்னியாகுமரி 
கைலில் அரமந்துள்ை 133 அடி உயை திருவள்ளுவர் ைிரல 1-1-2000 அன்று நிறுவப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது

• இந்திய அைவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை கட்ைி ைார்பாக உள்ைாட்ைித் ததர்தலில் தபாட்டியிட்டு பவற்றிபபற்ற முதல் 
திருநங்னக என்னும் சபருனமனய நாமக்கல் மாேட்டம் திருச்பைங்தகாடு ஊைாட்ைி ஒன்றியக் குழு 2-ஆவது 
வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு திமுக ைார்பில் தபாட்டியிட்டு பவன்ற திருநங்ரகயா பபற்றுள்ைார்

• தமிழகத்திற்கு சிறந்த வேளாண் சதாழிலாளர் ேிருது - எண்செய் ேித்துக்கள் உற்பத்தியில் அதிக 
ேினளச்சனல பபற்ற தமிழகத்திற்கு ைிறந்த தவைாண் பதாழிலாைர் விருரத பிைதமர் நதைந்திை தமாடி 2 1 2019 
அன்று வழங்கினார் தமிழக அைைின் ைார்பில் அரமச்ைர் பஜயக்குமார் இந்த விருரத பபற்றுக்பகாண்ைார் 
தவைாண் விரைபபாருள் விரைச்ைலில் தமிழகத்திற்கு ஐந்தாவது முரறயாக இந்த விருது அைிக்கப்படுகிறது

• தமிழகத்தில் வபாட்டரி ோகைங்களுக்காை 256 மின்தனற்ற நிரலயங்கள் உட்பை நாடு தழுவிய அைவில் 2646 
மின்தனற்ற நிரலயங்கள் பதாைங்குவதற்கான அனுமதி அைிக்கப்பட்டுள்ைதாக மத்திய கைரக சதாழில்கள் 
மற்றும் சபாதுத்துனற நிறுவனங்களுக்கான அரமச்ைர் பிரகாஷ் ஜேவடகர் பதரிவித்துள்ைார்

• முன்னாள் தமிழக ைட்ைமன்ற ைபாநாயகர் பி எஸ் பாண்டியன் ஜனவரி 4 ஆம் தததி அன்று காலமானார் 
தமிழக ைட்ைமன்றத்தில் ைபாநாயகைாக 1985 இலிருந்து 1989 வரை பணியாற்றினார்



இந்தியா
• இந்திய நீடித்த ேளர்ச்சிக்காை இலக்குகள் பட்டியல் 2019

இரத நிதி ஆவயாக் பவைியிட்டுள்ை இந்தப் பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்கனள முரறதய வகரளா, இமாச்சல் 
பிரவதசம், ஆந்திர பிரவதசம் ,சதலுங்காைா மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலங்கள் பபற்றுள்ைன.மிகவும் குனறந்த 
மதிப்சபண்கள் பபற்ற மாநிலங்கள் பட்டியலில் பிஹார், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் அருொச்சல் பிரவதசம் ஆகியரவ முதல் 
மூன்று இைங்கரை பபற்றுள்ைன

• இந்திய அைசு பிைிப்கார்ட்(Flipkart) நிறுவனங்களுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தபமான்ரற ரகபயழுத்திட்டுள்ைது.

Deenadayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission DAY-NULM

தைீதயால் அந்திவயாதயா திட்டத்தின் கீழ் வதசிய நகர்ப்புற ோழ்ோதார திட்டத்தில் சபண்கள் சுய உதேிக்குழுேிைர் 
இன் தயாரிப்புகரை ஆன்னலன் மூலம் ேிற்பனை பைய்வதற்காக மத்திய அைசு மற்றும் மின் வணிக நிறுவனம் இரைதய 
30-12-2019 அன்று புனித ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பைய்யப்பட்டுள்ைது

National Childrens Science Congress

• 27 வது ததைிய குழந்ரதகள் அறிவியல் மாநாடு வகரளா மாநிலம் திருேைந்தபுரத்தில் டிைம்பர் 27-31-ஆம் தததி 
வரைநரைபபற்றது. இந்த மாநாட்டில் ரமயக்கரு பசுனமத் தூய்னம மற்றும் ஆவராக்கியமாை வதசத்திற்காை 
அறிேியல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு

• தனு ஜாத்ரா என்னும் பாைம்பரிய திறந்தபவைி அைங்கு திருவிழா 31-12-2019 அன்று ஒரிசாேின் பார்கார்க் எனும் இைத்தில் 
பதாைங்கியது



இந்தியா
• அடல் கிசான் மஸ்தூர் உெேகம் என்ற பபயரில் விவைாயிகள் மற்றும் பதாழிலாைர்களுக்கு 10 

ரூபாய்க்கு உணவு வழங்கும் குரறந்த விரல உணவகங்கரை அரியாைா அைசு அரமத்துள்ைது

• வடார்ைியர் 228 

இந்த ைக தபார் விமானம் இந்திய விமானப்பரையின் 41 ஆேது பிரிேில்அதிகாைப்பூர்வமாக 31-12-2019 
அன்று இரணக்கப்பட்ைது. இந்த புதிய பதாழில் நுட்ப தைார்னியர் ைகவிமானம் ஹிந்துஸ்தான் 
ஏவராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் “இந்தியாேில் தயாரிப்வபாம்’ எனும் திட்ைத்தின் கீழ் தயாரித்து வருகிறது

• ையில்தவ பாதுகாப்புப் பரையின் பபயர் இந்திய ையில்தவ பாதுகாப்பு பரை தைரவ என பபயர் மாற்றம் 
பைய்யப்பட்டுள்ைது. (RPF – IRPF)

• புதிதாக இராணுே ேிேகாரங்கள் துனற உருோக்கம்: இந்தியாவில் முதன்முரறயாக 
முப்பனடகளுக்கும் தைர்த்து தனலனம தளபதி பதேி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.இது புதிதாக 
நாட்டின் முதலாவது முப்பனட தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ை பிபின் ராேத் தரலரமயில் 
பையல்படும் என மத்திய அைசு அறிவித்துள்ைது. அவரின் பதவி 3 ஆண்டுகள்.

• நாட்டில் தூய்னமயாை நகரங்கள் பட்டியலில் மத்திய பிரவதச மாநிலம் இந்தூர் நகைம் 
பதாைர்ந்து நான்காவது முரறயாக முதலிைத்தில் உள்ைது.



இந்தியா
• புது தில்லியில் உள்ை பிரகதி னமதான் சமட்வரா ரயில் நிரலயத்திற்கு உச்சநீதிமன்ற சமட்வரா ரயில் 

நினலயம் என பபயர் மாற்றம் பைய்யப்பட்டுள்ைது

• 14வது உலக சுகாதார கூடுனக 2021 ஆந்திரப்பிரவதச மாநிலம் ேிசாகப்பட்டிைத்தில் 3 ஜனவரி 2021 அன்று 
நரைபபற உள்ைது. Global Healthcare Summit - 2021

• “மெி” பமாரபல் சசயலி என்ற பபயரில் பார்னேத்திறன் குனறபாடு உனடயேர்கள் ரூபாய் வநாட்டுக்களில் 
உண்னமத் தன்னமனயக் கண்டறிய உதவும் கண்ைறிவதற்கான பமாரபல் பையலி ரிைர்வ் வங்கி கவர்னர் ைக்தி 
காந்த தாஸ் அவர்கள் 1-1-2020 அன்று பவைியிட்ைார்

• 107 வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு 3 முதல் 17 ஜனவரி 2020 வரை பபங்களூரில் நரை பபறுகிறது. இந்த 
மாநாட்டின் ரமயக்கரு அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் ஊைக வைர்ச்ைி. Indian Science Congress

• பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்ைி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனத்தின் இைம் ஆைாய்ச்ைியாைர்கள் தைாதரனக் கூைங்கரை 
பிைதமர் தமாடி அவர்கள் பபங்களூருவில் பதாைங்கி ரவத்தார். இந்த புதிய ஆய்வகங்கள் பபங்களூரு மும்ரப 
பைன்ரன பகால்கத்தா மற்றும் ரைதைாபாத் ஆகிய நகைங்கைில் பையல்பை உள்ைன (DRDO- Young Scientist Lab)

• 28 வது புதுதில்லி உலகப் புத்தகத் திருேிழா 2020 ஜனவரி 4- 12 வரை நரைபபறுகிறது



இந்தியா
• ஒருங்கினெந்த உதேி என்- 139

ையில் பயணத்தின்தபாது பயணிகைில் விரைவான குரற தீர்ப்பதற்காகதவ தகாைப்படும் 
தகவல்களுக்கு விரைந்து பதில் அைிப்பதற்கு இந்த உதவி என்ரன ையில்தவ அரமச்ைகம் 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது தற்பபாழுது நரைமுரறயில் இருக்கும் 182 உதேி எண்ெில் 
ஒரு ஒருங்கினெந்த அங்கமாக இருக்கும்.

• உலகின் இரண்டாேது மிகவும் உயர்ந்த சர்தார் ேல்லபாய் பட்வடல் சினல குஜராத் 
மாநிலம் அகமதாபாத்தில் ஜனவரி 1 2009 அன்று திறக்கப்பட்ைது. இதன் உயரம் 50 அடி

• Khadi & Village Industries Commission – Silk Processing Plant

காதி மற்றும் கிைாம பதாழில் ைாரலகள் கமிஷனின் முதல் பட்டு பதைிடும் குஜராத் மாநிலம் 
சுவரந்தர் நகர் மாவட்ைத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ைது. குஜைாத் குஜைாத்தின் பட்வடால வசனலகள் 
தயாரிப்பதற்காக இந்தப் பட்டு பதனிடும் ஆரலகள் அரமக்கப்பட்டுள்ைன. காதி கமிஷனின் 
தனலனமயிடம் மும்னபயில் உள்ைது

• இந்தியாவின் முதல் நன்ைரீ் ஆனமகள் மறுோழ்வுனமயம் பீகாரின் பகல்பூர் காட்டில் 
திறக்கப்பட்டுள்ைது



ேினளயாட்டு
• கால்பந்து ேரீர் கிறிஸ்டியாவைா சராைால்வடா குதைாப்ைாகர் (Globe Soccer) விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது

• வதசிய சைீியர் ோலிபால்

ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் தமிழகம் சாம்பியன்.புேவைஸ்ேரில் நரைபபற் ஆைவர் பபரியவ ததைிய 

ைீனியர் வாலிபால் தபாட்டியில் 6 ஆண்டுக்கு பின் தமிழகம் ைாம்பியன் பட்ைத்ரத ரகப்பற்றி உள்ைது

• 23 ேயதுப் பிரிவு சர்ேவதச வடபிள் சடன்ைிஸ் தரேரினசயில் 

இந்தியாவின் 23 ேயது இளம் ேரீர் மாெவ் தாக்கர் முதல் நிரல வைீைான அறிவிக்கப்பட்டுள்ைார்



முக்கிய திைங்கள்
• 2020 ஆம் ஆண்னட ைர்வததை மருத்துவச்ைிகள் மற்றும் தாதியர் (International Year for Nurse & 

Midwife) ஆண்ைாக உலக சுகாதார நிறுேைம் அறிவித்துள்ைது

• ஜைேரி 4 - உலக பிசரய்லி திைம்- கண்பார்ரவயற்தறாருக்கான ஆறு புள்ைிகரை பகாண்ை 
பிபைய்லி எழுத்து முரறரய கண்டுபிடித்த லூயிஸ் பிசரய்லி அவர்கைின் பிறந்த தினத்தின் 
நிரனவாக அனுைரிக்கப்படுகிறது



நியமைங்கள்

• Chief of Defence Staff

இந்தியாவின் 28 ராணுே தனலனமத் தளபதியாக மவைாஜ் முகுந்த் பபாறுப்தபற்றார்

• ையில்தவ வாரியத்தின் தரலவைாக ேிவைாத் குமார் யாதவ் மறுபடியும் 
ஓைாண்டிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

• வதசிய மருத்துே கமிஷைின் முதலாவது தரலவைாக சுவரஷ் சந்திரா ஷர்மா 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்

• இங்கிலாந்தின் குயின்ஸ் பல்கரலக்கழகத்தின் முதல் சபண் வேந்தராக ஹிலாரி 
கிளிண்டன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்



சேளிநாட்டு உறவுகள்
• இந்தியா பாகிஸ்தான் இனடவய இரு நாடுகைில் உள்ை அணு ஆற்றல் நிறுேல்கள் பற்றிய 

தகவல்கள் ஜனவரி 1, 2020 அன்று பரிமாறிக் பகாள்ைப்பட்ைது . 31-12-1988 ராஜவீ்காந்தி-சபைசரீ் 
பூட்வடா ஒப்பந்தப்படி 1992ல் இருந்து ஆண்டுததாறும் இந்த தகவல்கள் பரிமாறிக் பகாள்ைப் 
படுகிறது









THANK YOU


