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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு 

ஒன்னை உருவாக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. தமற்கு வங்கம்  

இ. குஜராத் 

ஈ. அஸ்ஸாம் 

❖ காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழப்பனத தடுத்து அவற்னை பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பிரிவு 

ஒன்னை உருவாக்க மமற்கு வங்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. பல்வேறு துனைசார் உறுப்பிைர்கள் 

இடம்பபறும் இந்தப் பிரிவில், வைத்துனை இயக்குநரகம், மின்சாரத் துனை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் 

காவல்துனை உள்ளிட்ட உறுப்பிைர்களும் உள்ளூர் பஞ்சாயத்து உறுப்பிைர்களும் உள்ளைர். 

விலங்குகளுக்குத் தீங்கு வினளவிப்பனதத் தவிர்ப்பதற்காக, உயரழுத்த மின்வடங்கள் மற்றும் மின் 

கம்பங்கனள மாற்றியனமக்கவும் அம்மாநில அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

2. முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்னத பதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. மகாராஷ்டிரா  

ஈ. பீகாா் 

❖ பிரதமர் வீதிமயார விற்பனையாளர் திட்டத்தின்கீழ், முதலனமச்சர் ஊரக வீதிமயார விற்பனையாளர் 

திட்டத்னத மத்திய பிரமதச மாநில அரசு பதாடங்கியுள்ளது. அண்னமயில், கிராமப்புை வீதிமயார 

விற்பனையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தலா 10,000 ரூபாய் வட்டியில்லா கடனை அம்மாநில 

முதலனமச்சர் வரவு பசய்தார். கல்வி மற்றும் உடல்நலத்தில் சிைப்பு கவைம் பசலுத்தி, ‘தற்சார்பு மத்திய 

பிரமதசம்’ திட்டத்திற்காை ஒரு பசயல்திட்டத்னதயும் அவர் பவளியிட்டார். 

3. மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கும் தீர்மாைத்னத எந்த 

மாநில சட்டமன்ைம் நினைமவற்றியுள்ளது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. ஜாா்க்கண்ட்  

இ. மகாராஷ்டிரா  

ஈ. பீகாா் 

❖ மக்கள்பதானக கணக்பகடுப்பு 2021’இல் ‘சர்ைா’னவ ஒரு தனி மதமாக மசர்க்கக்மகாரும் தீர்மாைத்னத 

ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டமன்ைம் ஒருமைதாக நினைமவற்றியுள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலனமச்சர் 

மேமந்த் மசாரனின் கூற்றுப்படி, ஒருநாள் சிைப்பு மாநாட்டின்மபாது நினைமவற்ைப்பட்ட இத்தீர்மாைம், 
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ஒப்புதலுக்காக நடுவணரசுக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது. ‘சர்ைா’ என்னும் மதத்னதப் பின்பற்றுபவர்கள் ‘நீர், 

காடு, நிலம்’ என்ை பகாள்னகபகாண்டு இயற்னகனய வணங்குகிைார்கள். 

4. ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ அனமந்துள்ள இடம் எது? 
அ. வததாதரா  

ஆ. சசன்னன 

இ. சகாச்சின் 

ஈ. சபங்களூரு 

❖ குஜராத் மாநிலத்தின் வமதாதராவில் அனமந்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒமர மபாக்குவரத்து 

பல்கனலக்கழகமாக ‘மதசிய இரயில் மற்றும் மபாக்குவரத்து நிறுவைம்’ உள்ளது. அண்னமயில் இந்தப் 

பல்கனல இளங்கனல, MBA & MSc உள்ளிட்ட ஏழு புதிய கல்வித்திட்டங்கனள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ இதில் MSc கல்வித்திட்டமாைது ஐக்கியப் மபரரசின் பர்மிங்காம் பல்கனலக்கழகத்துடன் இனணந்து 

வழங்கப்படுகிைது. அமத மவனளயில் MBA கல்வித்திட்டம் மபாக்குவரத்து மற்றும் விநிமயாக சங்கிலி 

மமலாண்னமயில் கவைஞ்பசலுத்துகின்ைது. 

5.அண்னமயில், உலகின் முதல் 6G தகவல் பதாடர்பு பசயற்னகக்மகானள ஏவிய நாடு எது? 
அ. இந்தியா 

ஆ. அசமாிக்கா 

இ. சீனா  

ஈ. ஜப்பான் 

❖ 6G தகவல் பதாடர்பு மசாதனை பசயற்னகக்மகானள பவற்றிகரமாக ஏவிய உலகின் முதல் நாடாக 

சீைா மாறியுள்ளது. இச்பசயற்னகக்மகாள் ஷாங்சி மாகாணத்தில் உள்ள னதயுவான் பசயற்னகக்மகாள் 

ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச் 6 ஏவுகனணனயப் பயன்படுத்தி ஏவப்பட்டது. 6G பதாழில்நுட்பமாைது 

5G பதாழில்நுட்பத்னதவிட நூறு மடங்கு மவகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

6. ‘பாரத தரிசைம்-தட்சிை பாரத யாத்தினர’யை ஏற்பாடு பசய்யும் அனமப்பு எது? 
அ . IRCTC  

ஆ. NHAI 

இ. ஏா் இந்தியா 

ஈ. தமக் னம டிாிப் 

❖ இந்திய இரயில்மவ உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக்கழகமாைது ‘பாரத தரிசைம் - தட்சிை பாரத 

யாத்தினர’னய ஏற்பாடு பசய்ய முடிவுபசய்துள்ளது. இந்த யாத்தினர ஐதராபாத் & பசகந்திராபாத்தில் 

இருந்து டிசம்பர்.12-18 வனர பதாடங்கப்படும். “இந்தியர்களுக்கு இந்தியானவக் காட்டு - Show India 

to Indians” என்பது இந்தப் பயணத்தின் கருப்பபாருளாகும். 
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❖ இந்தப் பைணம், திருவரங்கம் அரங்கநாதர் திருக்மகாவில், தஞ்சாவூரில் அனமந்துள்ள பபருவுனடயார் 

திருக்மகாவில், இராமமசுவரம், மதுனர மீைாட்சி பசாக்கைார் திருக்மகாவில் மற்றும் கன்னியாகுமரி 

ஆகியவற்னை உள்ளடக்கியதாகும். 

7.நடப்பாண்டில் (2020) ேரும் உலக கழிப்பனை நாளுக்காை கருப்பபாருள் என்ை? 
அ. Follow the Flush 

ஆ. Toilets and Nutrition 

இ. Waste water 

ஈ. Sustainable Sanitation and Climate Change  

❖ உலகளாவிய தூய்னம பநருக்கடினய னகயாளுவதற்காக ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உலக 

கழிப்பனை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Sustainable Sanitation & Climate Change” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2020) வரும் இந்த நாளுக்காை கருப்பபாருளாகும். அடிப்பயை கழிப்பனை வசதிகள் பற்றியும், அது 

குறித்த விழிப்புணர்னவ மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதுமம இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கமாகும். 

8.இந்தியாவில் எந்தத் மததியில், பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது? 
அ. நவம்பா் 12  

ஆ. நவம்பா் 13 

இ. நவம்பா் 14 

ஈ.  நவம்பா் 15 

❖ 1947 நவம்பர் 12 அன்று தில்லியிலுள்ள அகில இந்திய வாபைாலி நினலயத்திற்கு (AIR) வருனகதந்து, 

இந்திை பிரிவினைக்குப்பின் ேரியாைாவின் குருமசத்திரத்தில் தற்காலிகமாக குடிமயறியவர்கள்பற்றி 

உனரயாற்றிய மதசத்தந்னத மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக, ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று 

பபாது மசனவ ஒலிபரப்பு நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிைது. இனதபயாட்டி, தில்லியிலுள்ள அனைத்திந்திய 

வாபைாலி நினலயத்தில் பல்மவறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

9.அண்னமயில் எந்தத் மததியில், இந்தியாவில், மதசிய பத்திரினக நாள் பகாண்டாடப்பட்டது? 
அ. நவம்பா் 15 

ஆ. நவம்பா் 16  

இ. நவம்பா் 17 

ஈ. நவம்பா் 18 

❖ 1966ஆம் ஆண்டில் இந்திை பிரஸ் கவுன்சில் நிறுேப்பட்ையத நியைவுகூரும் விதமாக ஒவ்வோர் 

ஆண்டும் நே.16 அன்று வதசிை பத்திரியக நாள் (National Press Day) ககாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திைப் 

பத்திரியககளின் சுதந்திரம் மற்றும் கபாறுப்பின் அயைைாளமாகவும் இந்நாள் ககாண்ைாைப்படுகிறது. 
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10.மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது? 
அ. நவம்பா் 15 

ஆ. நவம்பா் 16 

இ. நவம்பா் 17  

ஈ. நவம்பா் 18 

❖ இந்தியாவில் கால்-னக வலிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுமதாறும் நவ.17 

அன்று மதசிய கால்-னக வலிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கால்-னக வலிப்பு என்பது மூனளசார்ந்த 

ஒரு நாட்பட்ட மகாளாைாகும். இது, பதாடர்ச்சியாை வலிப்பிைால் ஏற்படுகிைது. நியூரான்களில் (மூனள 

பசல்கள்) திடீபரை அதிகப்படியாை மின்கசிவு ஏற்படுவதன் வினளவாக வலிப்பு ஏற்படுகிைது. 

❖ இந்த நினலயாைது, எந்த வயதுசார்ந்த மக்கனளயும் பாதிக்கும் மற்றும் ஒவ்பவாரு வயதிைருக்கும் 

இதைால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 2020 நேம்பர்.18 – ‘கப்பவலாட்டிை தமிழன்’ வ உ சிதம்பரைாரின் 84ஆேது நியைவு நாள். 

❖ மகாயம்புதூரில் அனமந்துள்ள தமிழ்நாடு மவளாண் பல்கனலக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி இயக்குநராகப் 

பணிபுரியும் முனைவர் K S சுப்பிரமணியனுக்குத் மதசிய அளவிலாை இந்திய உர உற்பத்தியாளர்கள் 

குழுமத்தின் பபான்விழா ஆண்டுக்காை விருது வழங்கப்படுகிைது. இந்த விருதுடன் ̀ 1 இலட்சம் பராக்கப் 

பரிசும், தங்கப்பதக்கமும் வழங்கப்படுகின்ைை. இந்த விருது நாமைா பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்கும், அதன் 

மூலம் உருவாக்கப்பட்ட நாமைா உரங்களிைால் பயிர் உபமயாகிக்கும் திைன் அதிகரித்து உரச்பசல 

-னவக் குனைக்க வழிவகுக்கும் திட்டத்திற்கும் கினடத்த பரிசாகக் கருதப்படுகிைது. 
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