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1,2 Nov 2020
______________________________ பிறந்த நாளள நிளைவுகூரும் வளையில் ததசிய

1

ஒற்றுளை நாள் (ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ்) கைாண்டாடப்படுைிறது. சர்தார் வல்லபாய்
படேல்
ஒற்றுளை நாள் (ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ்) _______________________ அன்று

2

கைாண்டாடப்படுைிறது 31 அக்டோபர்
VAIBHAV உச்சி ைாநாடு இந்தி குடியுரிம விஞ்ஞானிகள் / கல்விாளர்கள்,

3

வவளிநாட்டு இந்தி விஞ்ஞானிகள் / கல்விாளர்கள்

4

ைன்சார் ஏரி _______________________- இல் அளைந்துள்ளது ஜம்மு ற்றும் காஷ்ீ ர்

5

2024 ஆம் ஆண்டில் பின்வரும் ைாநில / ைாநிலங்ைளில் 100% கசயல்பாட்டு வட்டு
ீ
குழாய் இளைப்பு (FHTC ைள்) இன் கசறிவு திட்டம் உள்ளது / கைாண்டுள்ளது? அசாம்
2023 ஆம் ஆண்டில் 100% கசயல்பாட்டு வட்டு
ீ
குழாய் இளைப்பு (FHTC ைள்) இன்

6

நிளறவுத் திட்டத்ளத பின்வரும் ைாநில / ைாநிலங்ைள் கைாண்டிருக்ைின்றை /
கைாண்டிருக்ைின்றை? திழ்நாடு, கர்நாேக
PAI இல் - கபாது விவைார அட்டவளை 2020 எந்த கதன் ைாநிலம் முதலிடத்ளதப்

7

கபறுைிறது? டகளா

1,2 Nov 2020
1
2
3
4
5
6

7

National Unity Day (Rashtriya Ekta Diwas) is celebrated to commemorate the birth
anniversary of_______________________________ Sardar Vallabhbhai Patel
Unity Day (Rashtriya Ekta Diwas) is celebrated on _______________________ 31
October
VAIBHAV Summit is for Indian Resident Scientists/Academicians, Overseas
Indian Scientists/Academicians
Mansar Lake is located in _______________________ Jammu and Kashmir
Which have the following state/states have/has saturation plan of 100% Functional
Household Tap Connection (FHTCs) in 2024? Assam
Which have the following state/states have/has saturation plan of 100% Functional
Household Tap Connection (FHTCs) in 2023? Karnataka, Tamil Nadu
In PAI - Public Affairs Index 2020 which southern state takes thhe 1st place? Kerala
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1

தேசி சசபர் குற்ம அமிக்சைிடல் தபோர்டல் ைீ ழ் அசக்ைப்பட்டுள்ரது உள்துறை
அறைச்சகம்

2

2020 ஆம் ஆண்டில், இோணுல லிோனக் குழு ைோர்ப்ஸ் ேினத்ேின் ________ ஆண்டு
லிறோசலக் கைோண்டோடிது 35

3

யபோர் 20 இன் இண்டோம் ைட்டம் நடத்ே ேிட்டிடப்பட்டுள்ரது அரேபியன் கடல்

4

சீ பத்ேில், யபோர் 20 இல் இசைந்ே பின்லரும் ைடல் ைடற்பசட எது? ரேோயல்
ஆஸ்திரேிய கடற்பறட

3 Nov 2020

1
2
3
4

The National Cyber Crime Reporting Portal has been set up under – Ministry of Home
Affairs
In 2020, Army Aviation group celebrated ________anniversary of corps day 35
Phase 2 of MALABAR 20 is scheduled to be conducted in Arabian Sea
Recently,Which among the following maritime navy joined in MALABAR 20? Royal
Australian navy
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1

கங்ககில் எந்தவ

ொய கழிவுககையும் அகற்று

து தகைவெய்ப்பட்டுள்ைது

____________________ தேசி பசும ேீர்ப்பாம் (என்ஜிடி)

2

அகில இந்தி ஆயுர்வ

த நிறு

னம் ______________________ கலக

ொகும்

அறிவார்ந்ே ஞானம் ற்றும் நவன
ீ தோழில்நுட்பம்

3

ஆலிவ் ரிட்லி அதன்

ொழ்

ிைொகப் பன்படுத்தி பின்

யம் வபயங்கைல்கைில்

எது? இந்ேிப் தபருங்கடல், அட்லாண்டிக் தபருங்கடல், பசிஃபிக் தபருங்கடல்

4

ிஷன் ெொகர் _____________________ இல் வதொைங்கப்பட்ைது த 2020

5

கங்கக நதி ைொல்பின் ஐ.யூ.ெி.என் நிகல ____________________ அருகிவரும்

6

ஆலிவ் ரிட்லிின் ஐ.யூ.ெி.என் நிகல ____________________ பாேிக்கப்படக்கூடிது

4 Nov 2020

1
2
3
4
5
6

The disposal of any waste in the Ganga is banned by____________________
National Green Tribunal (NGT)
All India Institute of Ayurveda is a blend of ______________________ Ancient
Wisdom and Modern technology
Which among the following oceans that Olive Ridley used as its habitat? Indian Ocean,
Atlantic Ocean, Pacific Ocean
Mission Sagar was launched in _____________________ May 2020
IUCN Status of Ganges River Dolphin is ____________________ Endangered
IUCN Status of Olive Ridley is ____________________ Vulnerable
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1

லரரகுடா ஒத்துரறப்பு கவுன்சில் உறுப்பினாக இல்யாத பின்லரும் நாடு எது?
இஸ்ரேல்

2

மய்நிகர் உயகராலி முதலீட்டாரர் லட்டலடிலம் ________________________ அன்று
திட்டிடப்பட்டுள்ரது 5 நவம்பர்

3

கல்லி சுதந்திக் குமிீட்டில் பின்லரும் நாடுகரில் எது அதிக திப்மபண்கரரப்
மபற்மது? உருகுரவ, ரபோர்டுகல்

4

பின்லரும் அமிக்ரககரரக் கலனியுங்கள்: 1) பிதான் ந்திரி பாதி ஜனசாதி
பரியாஜனா என்பது ருந்துத் துரமால் மதாடங்கப்பட்ட ஒரு பிச்சாம் 2)
ஜனவுளாதி லாம் நலம்பர் ாதத்தில் நாடு முழுலதும் மகாண்டாடப்பட்டது
யற்கண்ட கூற்றுகரில் எது சரிானது / சரிானது? 1 மட்டும்

5

பிதான் ந்திரி பாதி ஜனசாதி பரியாஜனாலின் (பி.எம்.பியஜபி) மசல்படுத்தும்
நிறுலனம் ____________________ BPPI

5 Nov 2020

1
2
3
4

5

Which of the following country is not a member of Gulf Cooperation Council? Israel
Virtual Global Investor Roundtable is scheduled on ________________________ 5th
November
Accoring to the report,which of the following countries secured high scores in Academic
Freedom Index? Uruguay,Portugal
Consider the following statements: 1) Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana
is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals 2) Janaushadhi Week
was celebrated across the country in the month of November Which of the above
statements is/are correct? 1 only
The implementing agency of the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana
(PMBJP) is ____________________ BPPI
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1

வெப்பண்டய சூமாெரிகள் அல்யது சூமாெரிகள் _______________ காற்றம
அெற்மின் பன்பாடாக பன்படுத்துகின்மன சூடான, ஈரமான

2

ெறக 4 புல் _______________ றல் வெகத்தில் காற்மின் வெகத்றதக்
வகாண்டிருக்கும். 130 – 156

3

ஏட்டா சூமாெரி _____________________ நிககுொறெ தாக்கியுள்ரது
வடகிழக்கு

4

உிரில் வெதிியாரர்கள் சங்கம் (இந்திா) எந்த ஆண்டு
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 1930

5

வம்படுத்தப்பட்ட பினாக்கா ாக்வகட் __________________________ ஆல்
உருொக்கப்பட்டது டி.ஆர்.டி.ஓ

6

________________ ஆற்மில் அறந்துள்ர லுஹ்ரி ஸ்வடஜ் -1 றைட்வா
எயக்ட்ரிக் திட்டம் சட்லெஜ்

6 Nov 2020
1
2
3
4
5
6

Tropical cyclones or hurricanes use _______________ air as their Warm, moist
Category 4 storm will have wind speeds between _______________ mph 130 – 156
Hurricane Eta has hit _____________________ Nicaragua Northeastern
Which year the Society of Biological Chemists (India) was found? 1930
Enhanced PINAKA rocket was developed by __________________________ DRDO
Luhri Stage-I Hydro Electric Project located on ________________ river Sutlej
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1

எஸ்பிஐ கார்டுடன் இணைந்து எந்த டிஜிட்டல் கட்டை தரம் கிரடிட் கார்டுகணர
அதன் மணடில் அமிமுகப்படுத்தியுள்ரது? பேடிஎம்

2

நாி கங்மக திட்டத்தின் பிாண்ட் தூதாக ார் ரபரிடப்பட்டுள்ரனர்? சாச்சா
சவுத்ரி

3

அசு பள்ரி ாைவர்களுக்கு கட்டைில்யா ரதாணயமபசி கல்வி ரெல்ப்ணயன்
எண்ணை எந்த ாநிய கல்வித் துணம அமிமுகப்படுத்திது? அசாம்

4

ஆஸ்திமயி டான் டால்மபாட் மவா சீ பத்தில் காயானார் பின்வருவனவற்மில்
எது ரதாடர்புணடது? விளையாட்டு

5

சர்வமதச பால் கூட்டணப்பின் தணயணகம் எங்மக அணந்துள்ரது?
ேிரஸ்ஸல்ஸ், பேல்ஜியம்

6

மதசி பால்வர மம்பாட்டு வாரித்தின் தணயணகம் எங்மக அணந்துள்ரது?
குஜராத்

7 Nov 2020
1
2
3
4
5
6

Which digital payment platform in partnership with SBI Card has launched credit cards on its
platform? Paytm
Who has been named as the brand ambassador for the Namami Gange project? Chacha
Chaudhary
Which state’s education department launched a toll free tele education helpline number for
government school students? Assam
Australian Don Talbot wo passed away recently is related to which of the following? Sports
Where is the HQ of International Dairy Federation situated? Brussels, Belgium
Where is the HQ of National Dairy Development Board situated? Gujarat
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1

ஜான் குஃபுனி எந் ாட்டின் இண்டாது ஐந்ாண்டு கானத்ிற்கு ஜணாிதிாக
தியற்கிநார்? தான்சானிா

2

யஷ் னட்சுிாானண அன் அடுத் னனன கல் அிகாரிாக (சிஐஓ)
ிித் ங்கி எது? எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி

3

எந் ினப்தடத்ிற்காண 14 து ருடாந்ி ஆசி ினப்தட ிருதுகபில் சிநந்
அசல் இனச ிருன இனசக்கனனஞர் கார்ஷ் காயன பதற்நார்? கல்லி பாய்

4

இந்ி ாணுத் னனர் பஜணல் எம்.எம்.ாயணவுக்கு எந் ாட்டின்
இாணுத்ின் பஜணல் பகப தி ங்கப்தட்டது? நேபாளம்

5

இந்ிாின் முல் ற்றும் ஒய ாபணானி யசணனாண 'கடல் ஒசாய் எஃப்.எம் 90.4' ஐ
எந் ாினத்னச் யசர்ந் ஒரு ீ ணர் பாடங்கிணார்? திழ்ோடு

6

சர்யச ண அழுத் ிிப்புர்வு ாம் எப்யதாது பகாண்டாடப்தடுகிநது? 2 - 6
ேவம்பர்

7

இற்னகக்காண உனகபாி ிித்ின் னனனகம் எங்யக அனந்துள்பது?
சுவிட்சர்லாந்து

8 Nov 2020

1
2
3
4
5
6
7

John Magufuli is sworn in as the president for a second five-year term of which country? Tanzania
Which bank appointed Ramesh Lakshminarayanan as its next chief information officer
(CIO)? HDFC Bank
Musician Karsh Kale bagged the best original music award at the 14th Annual Asian Film Awards
for which movie? Gully Boy
Indian Army chief General M M Naravane was conferred the honorary rank of General of which
country’s army? Nepal
A fisherman from which state launched ‘Kadal Osai FM 90.4’, India’s first and only radio channel
for fisherfolk? Tamil Nadu
When is International Stress Awareness Week celebrated? 2 – 6 November
Where is the HQ of World Wide Fund for Nature situated? Switzerland
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1 EOS-01 _________________ ஆல் தொடங்கப்தட்டது இஸ்ரரோ
2 திரின் வலனொய்ப்பு உருொக்கும் ிட்டம் (தி.எம்.இ.ஜி.தி)
__________________________ ஆல் தெல்தடுத்ப்தடுகிநது கோதி மற்றும் கிரோம ததோழில்
ஆணையம்
3 வெி கல் லம் (என்ஐெி) அலக்கப்தட்டது 1976
4 வெி ீர் ிருது முன்முனில் ____________________ ஆண்டில் தொடங்கப்தட்டது 2007
5 வெி புற்றுவொய் கட்டுப்தொட்டு ிட்டம் ___________________ இல் உருொக்கப்தட்டது 1975
6 1 து வெி புற்றுவொய் ிிப்புர்வு ொள் இந்ிொில் ___________________
அனுெரிக்கப்தட்டது. நவம்பர் 07, 2014

7 வெி புற்றுவொய் ிிப்புர்வு ொள் ிஞ்ஞொணிின் திநந் ஆண்டுடன்
________________ இலக்கப்தட்டுள்பது ரமடம் கியூரி

9 Nov 2020
1 EOS-01 is launched by _________________ ISRO
2 Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) is being implemented by the
3
4
5
6
7

__________________________ Khadi and Village Industries Commission
National Informatics Center (NIC) was set up in 1976
National Water Award were first launched in the year ____________________ 2007
National Cancer Control Programme was formed in ___________________ 1975
The 1st National Cancer Awareness Day was observed ___________________ in India.
November 07, 2014
The National Cancer Awareness day is connected with the birth anniversary of scientist
________________ Madame Curie

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

10 Nov 2020
1 தேசி சட்ட தசவலகள் நாள் ________________________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிமது
நவம்பர் 9
2 லநாடு லனலியங்கு சணாயம் _____________________ இல் உள்ரது தமிழ்நாடு
3 கழுகு ீ ட்பு வங்கள் உள்ரன பபாபால், குவஹதி, ஹஹதராபாத்
4 கயா ஹாரிஸ் __________________ அமரிக்காலின் துவணத் ேவயலானார் 1
5 த ா பிடன் அமரிக்காலின் ______________

னாேிபேிாக தேர்வு மசய்ப்பட்டுள்ரார்

46
6 ஆசிானின் முழு லடிலம் என்ன? ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டஹமப்பு
7

மேன்கிறக்கு ஆசி நாடுகரின் கூட்டவப்பு 1985

8 ேற்தபாது சார்க் அவப்பில் எத்ேவன உறுப்பினர்கள் உள்ரனர்? 8
9 அன்டாகங்தக மபட்டா என்பது பல்லுிர் பகாலர்

10 Nov 2020
1 National Legal services day is observed on ________________________ November 9
2 Wayanad Wildlife Sanctuary is in _____________________ Tamil nadu
3 Vulture rescue centres are in ____________ Bhopal, Guwahati, Hyderabad
4 Kamala Harris became __________________ lady Vice president of US 1st
5 Joe Biden has been chosed as the ______________ President of the United States 46
6 What is the full form of ASEAN? Association of South East Asian Nations
7 When was SAARC established? 1985
8 Currently how many members are in the SAARC organisation? 8
9 Antaragange Betta is biodiversity in ____________ Kolar
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11 Nov 2020
1 15 லது நிதி ஆணைம் சர்ப்பித்த அமிக்ணை _______________ என
லணைப்படுத்தப்பட்டுள்ரது 4
2 உத்தைண்ட் ாநியத்தின் தணயநைம் _____________________ டெஹ்ாடூன்
3 உத்தைண்ட் ாநியம் ________________ ஆம் ஆண்டில் உருலாக்ைப்பட்டது நவம்பர் 09,
2000
4 உத்தைண்ட் ஆம்பத்தில் உத்தாஞ்சல் என்று அணறக்ைப்பட்டது, பின்னர்
_______________________ இல் றுபபரிடப்பட்டது ஜனவரி 2007
5 15 லது நிதி ஆணை அமிக்ணைின் பதாகுதி 4 முற்மிலும் _____________________
ாநியங்களரப் பற்மிது

11 Nov 2020
1 The Report submitted by 15th Finance commission has been categorised into

_______________ 4
2 The capital of the state Uttarkhand is _____________________ Dehradun
3 The state of Uttarakhand was created in the year ________________ November 09, 2000
4 Uttarakhand was initially called Uttaranchal and later renamed in _______________________

January 2007
5 Volume 4 of the 15th Finance commission report is entirely about the _____________________
States
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12 Nov 2020
1 _________ ஆசிான்-இந்திா உச்சி ாநாடு 2020 நவம்பர் 12 அன்று நடைபபற்மது. 17
2 பஞ்சாத்து உறுப்பினர் சசாதாடவ நிடனவுபடுத்தும் உரிடட எந்த ாநிய அசு
நிடமசவற்மிது? ஹரிானா
3 அடதி ற்றும் சம்பாட்டுக்கான முதல் உயக அமிவில் தினம் எப்சபாது
அனுசரிக்கப்பட்ைது? 2001
4 அடதி ற்றும் சம்பாட்டுக்கான உயக அமிவில் தினம் எப்சபாது
அனுசரிக்கப்படுகிமது? 10 நவம்பர்
5 அடதி ற்றும் சம்பாட்டுக்கான உயக அமிவில் தினம் 2020 இன் தீம்
என்ன? "சமுதாத்திற்கான அறிவில் ற்றும் அதனுடன்"

12 Nov 2020
1
2
3
4
5

The _________ ASEAN-India summit was held on 12th November 2020. 17th
Which State Government passed the Right to Recall Panchayat Member Bill? Haryana
When was the first World Science Day for Peace and Development observed? 2001
When is World Science Day for Peace and Development observed? 10 November
What is the theme of World Science Day for Peace and Development 2020? Science for and
with Society
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16 Nov 2020
1 ஒபபக் ஒரு ___________________ நிந்த ற்றும் இரை-அசு அரப்பு
2 பின்வரும் நாடுகளில் எது ஒபபக் + இன் கீ ழ் வருகிறது? அசர்ரபஜான், ஓன், ருசிா
3 ____________________ பிறந்த நாளில் ததசி கல்வி தினம் திட்டிடப்பட்டுள்ளது
மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்
4 ததசி கல்வி தினம் ________________ அன்று நவம்பர் 11

5 வடக்கில் ததசி நீர் விருதுகள் 2019 ஐ ஆதரித்த பின்வரும் ாநிலங்களில் எது?
அயாத்ா ற்றும் அல்யாா

6 ததசி நீர் விருதுகள் 2019 இல் பின்வரும் ாநிலங்களில் எது 2 வது இடத்ததப் பிடித்தது?
ஹாாஷ்டிா

16 Nov 2020
1 OPEC is a _____________________________ Permanent and intergovernmental
organization
2 Which among the following countries comes under OPEC? Azerbaijan, Oman, Russia
3 National Education Day is obeserved on the birthday of __________________ Maulana Abul
Kalam Azad
4 National Education Day is on ________________ November 11
5 Which of the following states backed the National Water Awards 2019 in North? Ayodhya and
Almora
6 Which of the following states took the 2nd position National Water Awards 2019? Maharashtra
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17 Nov 2020
1 சர் ஃபிரடெரிக் பாண்டிங் மற்றும் சார்லஸ் டபஸ்ட் ஆகிய

ார் இன்சுலினை ஒன்றாகக்

கண்டுபிடித்தைர் _________________ 1922
2 உலக நீரிழிவு திைம் 14 நவம்பர்
3 இந்தி

ாவின் முதல் பிரதமர்

ார்? பண்டிட் நநரு

4 பண்டிட் ஜவஹர்லால் யநரு ____________ அன்று பிறந்தார் நவம்பர் 14, 1889
5 திறன் இந்தி

ா மிஶன் என்பது __________________ இல் டதாெங்கப்பட்ெ ஒரு அரசு

திட்ெமாகும் 2015
6 யதசி

கால்-னக வலிப்பு திைம் ஆண்டுயதாறும் நவம்பர் ____________

டகாண்ொெப்படுகிறது 17

17 Nov 2020
1 Sir Frederick Banting and Charles Best discovered insulin together in _________________
2
3
4
5
6

1922
When the World Diabetes Day is celebrated? 14 November
Who is the first Prime Minister of India? Pandit Nehru
Pandit Jawaharlal Nehru was born on ____________ November 14, 1889
Skill India Mission is a government program launched in __________________ 2015
National Epilepsy Day is celebrated November ____________ annually 17
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18 Nov 2020
1 மநொத்த யில அடிப்லைனிொ ணயக்க
ீ
தபவு _________________ ஆல்
மயினிைப்டுகிது கைத்த ொழில் ற்றும் வர்த் ை அகச்சைம்

2 3 யது யருைொந்திப ப்ளூம்மர்க் புதின மொருொதொப நன்த்தில் ின்யரும் தலப்புகில்
எது அைங்கும்? வர்த் ை ற்றும் ப லீடு, பல ன சந்க ைள், ைொலநிகல ொற்றம்

3 முதல் யருைொந்திப ப்ளூம்மர்க் புதின மொருொதொப நன்ம் ___________________ இல்
லைமற்து சிங்ைப்பூர்

4 ஏலமக் குடும்ங்களுக்கும் மொது ிறுயங்களுக்கும் இயச இலணனத்லத யமங்கும்
ின்யரும் நொிங்கில் எது? கைரளொ

5 ிரிட்டிஷ் “ப்ளூ மல்ட் திட்ைத்தில்” சசர்ந்த ிகு ின்யருயயற்ில் எது
தலைமசய்னப்ட்டுள்து? ீ ன்பிடித் ல், சுரங்ை

6 மகொச்சி-நங்களூரு லப்லில் இனற்லக எரியொயு குமொய் இலணப்பு ின்யரும்
குதிகில் எது? எர்ணொகுளம்,

ைண்ணூர் ற்றும் ைொசர்கைொடு

ிருச்சூர், பொலக்ைொடு, லப்புரம், கைொழிக்கைொடு,

18 Nov 2020
1 Wholesale price-based inflation data is released by _________________ Ministry of Industry
2
3
4
5
6

and Commerce
Which among the following topics will be covered in 3rdAnnual Bloomberg New Economy
Forum? Trade and investment, Capital markets, Climate change
The first Annual Bloomberg New Economy Forum was held in___________________
Singapore
Which among the following states that provides free internet to poor families and public
institutions? Kerala
Which among the following is prohibited after joining in the British “Blue Belt Project”? Fishing,
Mining
Which among the following areas will get the natural gas pipeline in Kochi-Mangaluru Pipeline?
Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur and Kasargod
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19 Nov 2020
1 உயக கறிலறம தினம் _______________ நலம்பர் அன்று அனுசரிக்கப்படுகிமது 19
2 உயக தத்துல நாள் அமிமுகப்படுத்தப்பட்டது _________________ 2002
3 சீ பத்தில், இந்தி ாணுலம் கார்ப்ஸ் பபாமிாரர்கள் தினத்தின் __________________
ஆண்டு லிறாறலக் பகாண்டாடிது 240
4 ஸ்ரீ ாஜககாபால் லிஷ்ணு ககாில் ____________________ விஜநக காலம்

5 காசகநாின் அமிகுமிகள் _______________ இத்தத்துடன் இருல், ார்பு வலிகள்,
, எடட இழப்பு, காய்ச்சல் ற்றும் இவு விர்டவ
பலவனம்
ீ

19 Nov 2020
1 World Toilet Day is observed on _______________ November 19
2 World Philosophy day was introduced in_________________ 2002
3 Recently, Indian Army celebrated __________________ anniversary of corps Engineers
day 240
4 Sri Rajagopal Vishnu Temple belongs to ____________________ Vijayanagara period
5 Symptoms of TB are _______________ sputum and blood at times, chest pains, weakness,
weight loss, fever and night sweats
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20 Nov 2020
1 ஐக்கி நாடுகள் சபபின் பபாதுச் சபப குறந்பை உரிபகள் பைாடர்பான ாநாட்பட
_______________ இல் நிபமவலற்மிது 1989

2 உயகராலி யஞ்சம் அபா வட்ரிக்ஸில் இந்ைிா _______________ லது இடத்பைப்
பிடித்ைது 77
3 15 லது ஜி 20 உச்சிாநாட்டின் ைீம் என்ன? 21 ஆம் நூற்றாண்டில் அனவருக்கும்
வாய்ப்புகனை உணர்த்துதல்
4 ஐக்கி நாடுகள் சபபின் பபாதுச் சபப ______________ இல் குறந்பைகரின்
உரிபகள் பிகடனத்பை ஏற்றுக்பகாண்டது 1959

5 இந்ைிா குறந்பைகள் ைினத்பை ______________________ வ்பலாரு ஆண்டும்
பகாண்டாடுகிமது வம்ர் 14

6 உயக குறந்பைகள் ைினம் ______________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிமது 20 வம்ர்
7 ஆப்பிரிக்கா பைாறில்ாக்கல் ைினம் உயகம் முழுலதும் முைன்முையில்
___________________ இல் அனுசரிக்கப்பட்டது 1990
8 ஆப்பிரிக்கா பைாறில்ாக்கல் நாள் ______________________ அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிமது 20 வம்ர்

20 Nov 2020
1 The United Nations General Assembly passed the Convention on the Rights of the Child in

_______________ 1989
2 India took _______________th Place In Global Bribery Risk Matrix Of TRACE 77
3 What is the theme of the 15th G20 Summit? Realizing the Opportunities for All in the 21st

century
4 The United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child in

______________ 1959
5 India celebrates Children’s Day on ______________________every year November 14
6 World Children's Day is Observed on ______________ 20 November
7 Africa Industrialization Day was first observed around the world in ___________________

1990
8 Africa Industralization Day is Observed on ______________________ 20 November
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21 Nov 2020
1 ஒவ்வலொரு ஆண்டும், உயக வ ொலயக்கொட்சி ினத்ல உயகம்
____________________________ அன்று வகொண்டொடுகிமது 21 நவம்பர்

2 வ ொலயக்கொட்சி என்பது __________________________ இன் சின்னொகும் தகவல்
ததொடர்பு மற்றும் உலகமயமொக்க
3 இந் ிொலின் மு ல் பசுல ஆற்மல் ஒருங்கிலைப்பு ிட்டத் ில் லகவழுத் ிட்டலர்
ொர்? அதிகொர நிர்வொகம், புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பிரிவு
4 எந்

அலச்சகம் சஃலபித்ொ சூக்ஷொ சலொலய அமிமுகப்படுத் ிது? வட்டுவசதி
ீ

மற்றும் நகர விவகொர அமமச்சகம்
5 வபண்கரின் த லலகளுக்கொக நிிக்கப்பட்ட இடங்கலர அபிலிருத் ி வசய்ல ற்கொன
ிட்டத்ல லடிலலத் இந் ிொலின் மு ல் நகம் எது? மும்மப
6 2020 சர்லத ச ஆண்கள்
சிறந்த ஆரரொக்கியம்

ினத் ின்

7 வபண்கள் வ ொறில் முலனதலொர்

ீம் என்ன? ஆண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும்

ினம் எப்தபொது அனுசரிக்கப்படுகிமது? நவம்பர் 19

8 எந்

நொட்டின் இலடக்கொய ஜனொ ிப ிொக பிொன்சிஸ்தகொ சொகஸ் ி
ப லிதற்மொர்? தபரு

21 Nov 2020
1 Every year, the world celebrates World Television Day on ____________________________ 21st

November
2 Television is a symbol of __________________________ Communication, Globalization
3 Who signed India’s First Green Energy Convergence Project? Ministry of Power, Department of New

Renewable Energy
4 Which ministry launched the Safaimitra Suraksha Challenge? Ministry of Housing and Urban Affairs
5 Which city has become the first city in India to design a plan for development of designated spaces for

women’s needs? Mumbai
6 What is the theme of International Men’s Day 2020? Better health for men and boys
7 When is Women’s Entrepreneurship Day observed? November 19
8 Francisco Sagasti has been sworn as the interim President of which country? Peru
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22 Nov 2020
1 2020 உயக ீ ன்லர தினத்தின் தீம் என்ன? ீ ன்வள திப்பு சங்கிலிில் சமூக பபொறுப்பு
2 ஜான் தாஸ் ககாஸ்யின் பபகா பின்லயம் எந்த அமப்புடன் பதாடர்புமடலர்?
இந்தி கடற்படட

3 எந்த காலல் நிமயத்திற்கு ஐஎஸ்ஒ சான்மிதழ் லறங்கப்பட்டுள்ரது, இது ாநியத்தில்
பதன்மானது? வடக்கு கொவல் நிடலம் ககொஹிொ
4 பின்லயலனலற்மில் 'யியாலதி லியது' என்ம புதி லியமத அமிபகப்படுத்திது எது?
பதொழில்நுட்ப கல்விக்கொன அகில இந்தி கவுன்சில்

5 டக்ரஸ் ஸ்டூலர்ட் தனது எந்த நாலலுக்காக புமனகமதக்கான 2020 புக்கர் பரிமச
பலன்மார்? ஶக்கி பபின்
6 மபன் கயப்ஸுடன் இமைந்து பழுமான டிஜிட்டல், 'கார்ட்பயஸ் இ.எம்.ஐ'
அமிபகப்படுத்தி நாட்டில் பதல் லங்கி எது? ஐசிஐசிஐ வங்கி

7 அஞ்சல் திமைக்கரத்தால் பதாடங்கப்பட்ட ய புதுமான கயத்தாக்கான “சாத்
பூஜா குமித்த எனது பத்திமம” பலரிிட்டலர் ார்? விசங்கர் பிசொத்
8 எந்த ஆண்டுக்கு 1.5 யட்சம் ஆயுஷ்ான் பாத் - சுகாதா ற்றும் ஆகாக்கி
மங்கமர (ஏபி-எச்.டபிள்யூ.சி) நிறுல இயக்கு உள்ரது? 2022

22 Nov 2020
1 What is the theme of World Fisheries Day 2020? Social Responsibility in the fisheries value chain
2 John Thomas Goslin Pereira who passed away was related to which of the following organization?

Indian Navy
3 Which police station has been awarded an ISO certification which is first of its kind in the state? North

Police Station Kohima
4 Which of the following launched a new award called „Lilavati Award‟? All India Council for

Technical Education
5 Douglas Stuart won the 2020 Booker Prize for Fiction for his which novel? Shuggie Bain
6 Which bank has become the first in the country to introduce a fully digital, „Cardless EMI‟ in

association with Pine Labs? ICICI Bank
7 Who released a “My Stamp on Chhath Puja”, which is an innovative concept initiated by the

Department of Posts? Ravi Shankar Prasad
8 By which year there is a target to establish 1.5 lakh Ayushman Bharat – Health and Wellness Centres

(AB-HWCs)? 2022
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1 இந்த ோ- ோய் கோர்போட்டில் பின்லயம் இந் ி கடற்படடக் கப்பயில் பங்தகற்மது எது?
INS கர்முக்
2 ீ ன்லரத் துடமில், பின்லயம் ோநியங்கரில் 2019-2020 ஆம் ஆண்டுகரில் சிமந்
சசல் ிமன் சகோண்ட ோநியங்கள் எது? ஒரிசா, உத்தரபிரததசம்
3 பின்லயலனலற்மில் ல ோன் லோழ்நோள் சோ டனோரர் லியது லறங்கப்பட்டது ோர்?
ரதேஷ் தபாக்ரியால் 'நிஷாங்க்'
4 சென ீலோலின் இடட நோடோளுன்ம ஒன்மித் ின் (ஐபியு) சலரி கணக்கோய்லோரோக
த ர்ந்ச டுக்கப்பட்டலர் ோர்? கிரிஷ் சந்திர முர்மு
5 நலம்பர் 18-20 மு ல் நடடசபற்ம கோர்போட்டின் 30 லது ப ிப்பு இந் ி கடற்படடக்கும்
எந் நோட்டிற்கும் இடடத நடடசபற்மது? தாய்லாந்து
6 கோோஜ் படோலில் டிெிட்டல் ியூசிம் எந்
ிமக்கப்பட்டுள்ரது? ேத்தியப் பிரததசம்

ோநியத் ில் சபோதுக்களுக்கோக

7 நியூோர்க் டடம்ஸின் இந் ஆண்டு '100 குமிப்பிடத் க்க புத் கங்கள்' பட்டியில்
இடம்சபற்றுள்ர 3 இந் ி எழுத் ோரர்கரின் புத் கங்கரில் ஒன்மோன 'எ பர்னிங்' என்ம
புத் கத் ின் எழுத் ோரர் ோர்? தேகா ேஜும்தார்

23 Nov 2020

1
2
3
4
5
6
7

Which among the following Indian Naval Ship participated in Indo-Thai CORPAT? INS Karmuk
In the field of Fisheries which among the following states are the best performing states for 2019-2020?
Orissa, Uttar Pradesh
Who of the following has been conferred with the Vatayan Lifetime Achievement Award? Ramesh
Pokhriyal ‘Nishank’
Who has been elected as External Auditor of Inter Parliamentary Union (IPU), Geneva? Girish
Chandra Murmu
30th edition of CORPAT that took place from November 18-20 was held between the navies of India
and which country? Thailand
In which state a digital museum has been opened at Maharaj Bada for the public? Madhya Pradesh
Who is the writer of the book titled ‘A Burning’ which is among the books by 3 Indian writers that have
featured among this year’s ‘100 Notable Books’ list of The New York Times? Megha Majumdar
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1 புதி மம்பாட்டு லங்கிின் தலயலகம் _________________ ஶாங்காய்
2 மகாப்பர்நிக்கஸ் சென்டினல் -6 லக்மகல் ஃப்ரீயிச் செற்லகக்மகாரின் முக்கி
மநாக்கம் என்ன? கடல்களை கண்காணிக்க
3 ெீ பத்தில், சபாருராதா ற்றும் ெமூக மம்பாட்டுத் திட்டம் சதாடர்பான ஒப்பந்தத்தில்
லகசழுத்திட்ட பின்லரும் நாடு எது? நாலத்தீவுகள் நற்றும் ஜப்ான்
4 SITMEX-20 என்பது ____________________________ நாடுகரில் ஒரு முத்தப்பு கடல்
பிற்ெி இந்தினா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து
5 மதெி ருந்தில் லாம் 2020 இன் தீம் என்ன? நருந்தாளுர்கள்: முன்ணி
சுகாதாப வல்லுர்கள்
6 இஸ்மா தலயலர் மக ெிலன் ீ து அமிலில் பல்கலயக்கறகம் க orary ல டாக்டர்
பட்டம் லறங்கி பல்கலயக்கறகம் எது? விஸ்வவஸ்வபனா ததாழில்நுட்
ல்களலக்கழகம்

7 ஜி 20 உச்ெி ாநாட்லட இந்திா எந்த ஆண்டில் நடத்துகிமது? 2023

24 Nov 2020
1 Headquarters of New Development Bank is in ________________________ Shanghai
2 What is the main objective ofCopernicus Sentinel-6 Michael Freilich satellite? To monitor the Oceans
3 Recently,which among the following country signed an agreement related to economic and social

development plan? Maldives and Japan
4 SITMEX-20 is a tripartite maritime exercise among ______________countries India, Singapore,

Thailand
5 What is the theme of National Pharmacy Week 2020? Pharmacists: Frontline Health Professionals
6 Which university has presented the Doctor of Science honorary doctorate upon ISRO Chairman K

Sivan? Visvesvaraya Technological University
7 In which year will India host the G20 summit? 2023
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1 15 வது ஜி -20 தலைவர்கள் உச்சிமாநாட்டிற்கு கிட்டத்தட்ட எந்த நிறுவனம் தலைலம
தாங்கியது? சவுதி அரேபியா

2 இந்த ஆண்டு டிஜிட்டல் முலையில் நலடபெற்ை பெங்களூரு பதாழில்நுட்ெ உச்சி மாநாடு
2020 இன் தீம் என்ன? அடுத்தது இப்ரபாது
3 இந்தியாவின் முதல் ொசி ததாட்டம் எங்தக உருவாக்கப்ெடுகிைது? குர்பதால்

4 வடகிழக்கின் முதல் மாடு மருத்துவமலன சுர்ெி ஆத ாக்யாஷாைா என்ை இடத்தில்
திைக்கப்ெடுவது எங்தக? திப்ருகர்
5 தருண் தகாதகாய், எந்த மாநிைத்தின் முன்னாள் முதல்வர் காைமானார்? அசாம்

6 2020 ஆசிய-ெசிெிக் பொருளாதா ஒத்துலழப்பு (APEC) பொருளாதா த் தலைவர்கள்
கூட்டத்லத நடத்திய நாடு எது? மரேசியா
7 ஆசியா-ெசிெிக் பொருளாதா ஒத்துலழப்ெின் தலைலமயகம் எங்தக அலமந்துள்ளது?
சிங்கப்பூர்

25 Nov 2020
1
2
3
4
5
6
7

Which company chaired the 15th G-20 Leaders Summit virtually? Saudi Arabia
What is the theme of the Bengaluru Tech Summit 2020 held digitally this year? Next is
Now
Where is the India’s first moss garden being developed? Khurpatal
Where is the Northeast’s first-ever cow hospital called Surbhi Aarogyashala being
inaugurated? Dibrugarh
Tarun Gogoi, former Chief Minister of which state passed away? Assam
Which country hosted the 2020 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic
Leaders’ Meeting? Malaysia
Where is the HQ of Asia-Pacific Economic Cooperation situated? Singapore
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26 Nov 2020
1
2
3
4
5
6
7

When did Airports Authority of India (AAI) commenced Aviation Safety Awareness Week 2020?
November 23 to November 27
What is the theme of World Heritage Week 2020? Shared Cultures, Thread Heritage, Shared
Responsibility
HDFC ERGO General Insurance Company tied up with whichbank to offer a range of general
insurance products to the bank’s customers? NSDL Payments Bank Limited
Which country launched its ‘Chang’e-5 lunar probe’ to collect samples from the moon’s surface and
return to earth? China
Haveri Railway Station situated where has been renamed after the freedom fighter Mailara
Mahadevappa? Karnataka
Where did Prime minister Narendra Modi launched ‘Har Ghar Nal Yojna’ (tap water to every
household)? Sonbhadra
Where is the HQ of Confederation of Indian Industry situated? New Delhi
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27 Nov 2020
1 What is the theme of International Day for the Elimination of Violence against Women 2020?

Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!
2 Football legend Diego Maradona who passed away hailed from which country? Argentina
3 Greg Barclay who has been elected as the new Chairman of the International Cricket Council

(ICC) hails from which country? New Zealand
4 Which bank has taken over capital-starved Lakshmi Vilas Bank (LVB) as approved by the

cabinet? DBS Bank India
5 India Post Payments Bank (IPPB) joined hands with which of the following to launch Pradhan

Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana? PNB MetLife India Insurance
6 Which state government will install the life-size statue of late football legend Diego Maradona

by early next year? Goa
7 In November 2020, Prime Minister Narendra Modi unveiled a commemorative Rs 100 coin of

the centennial foundation day of which university? University of Lucknow
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28 Nov 2020
1 Which among the following states organized E-LokAdalats in the month of November? Uttar

Pradesh, Uttarkhand, Telangana
2 Which dictionary has named „quarantine‟ as the Word of the Year 2020? Cambridge Dictionary
3 Achyuta Samanta has been elected as the president of which organization? Volleyball Federation

of India
4 23 rare medicinal plants of which state have been listed as „endangered‟ on the International Union

for Conservation of Nature (IUCN) list? Karnataka
5 Who is the author of the book titled “The Battle of Belonging”? Shashi Tharoor
6 Which ministry launched the Sahakar Pragya programme to impart training in the country to the

related societies? Ministry of Agriculture
7 ESI Corporation (ESIC) announced the extension of the “Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana”

(ABVKY) up to when? June 30, 2021
8 When is Constitution Day celebrated? November 26
9 Where is the HQ of Employees‟ State Insurance (ESI) Corporation situated? New Delhi
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29 Nov 2020
1 What is the rank of India in the international rankings released by FIFA for November 2020? 104
2 James Wolfensohn, former president of the World Bank, who passed away hailed from which
3
4
5
6

country? Australia
Who has been appointed as the next Engineer-in-Chief of the Indian Army? Harpal Singh
Roch Marc Christian Kaborehas been reelected as the president of which country? Burkina Faso
Which country successfully test-fired a Tsirkon hypersonic cruise missile in the Arctic? Russia
Where is the HQ of World Food Programme situated? Rome, Italy
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30 Nov 2020
1 The _____________ India International Science Festival (IISF) to be held in a virtual format in
December 2020. 6th
2 GITA is headquartered in ________________________ Gulgram
3 National Organ Donation Day Is Observed On 27 November
4 Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare 2020 observed on _________________
30 November
5 The ______________ foundation day of the Global Innovation Technology Alliance (GITA) is
observed on November 29, 2020. 9th
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