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நடப்பு நிகழ்வுகள்
1.மூன்றாம்

பாலினத்தவர்கள் பாலின அடையாள (gender identity) சான்றிதடை விண்ணப்பிப்பதற்காக

ஒரு வடைதளத்டதத் ததாைங்கியுள்ள நடுவண் அடைச்சகம் எது?
அ. பெண
் கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம்
ஆ. சமூக நீ ைி மற்றும் அைிகாரமளிை்ைல் அதமச்சகம் 
இ. உள்துதற அதமச்சகம்
ஈ. சட்டம் மற்றும் நீ ைி அதமச்சகம்
❖ ைத்திய சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அடைச்சரான தாவர்சந்த் தகைாட், திருநங்டககளுக்கான
ததசிய இடணயதளத்டதயும், குஜராத் ைாநிைத்தின் வததாதராவில், “Garima Greh: A Shelter Home for
Transgender Persons” என்ற மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கான விடுதிடயயும் ததாைங்கிடவத்தார்.
❖ இந்தப்புதிய இடணயதளத்தின் வாயிைாக மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள், சான்றுகள் ைற்றும் அடையாள
அட்டைகளுக்கு டிஜிட்ைல் முடறயில் நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் சுைபைாக விண்ணப்பிக்கைாம்.
விண்ணப்பங்கள் அடனத்தும் உரிய தநரத்தில் சரி பார்க்கப்பட்டு காைதாைதமின்றி வைங்கப்படும்.
அடையாள அட்டை ைற்றும் சான்றிதழ்கடள டிஜிட்ைல் முடறயிதைதய தரவிறக்கம் தசய்து தகாள்ளைாம்

2.ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வைாக பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ள திடரப்பைம் எது?
அ. ைி டிஸிெிள்
ஆ. சகுந்ைலா மைவி
இ. ஜல்லிக்கட்டு 
ஈ. சொக்
❖ லிதஜா தஜாஸ் தபல்லிதசரி இயக்கிய ைடையாள திடரப்பைைான ‘ஜல்லிக்கட்டு’, 2021ஆம் ஆண்டின்
93ஆவது ஆஸ்கர் விருதுக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வைாக பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. இது,
ஆஸ்கர் விருதுக்கு பட்டியலிைப்பட்ை மூன்றாவது ைடையாள திடரப்பைைாகும்.
❖ இந்தத் திடரப்பைம், எழுத்தாளர் S ஹரீஷின் ‘ைாதவாயிஸ்ட்’ என்ற கடதடய தழுவி எடுக்கப்பட்ைதாகும்.
தற்தபாது வடர, ைகான், ைதர் இந்தியா ைற்றும் சைாம் பம்பாய்! ஆகிய மூன்று இந்திய பைங்கள் ைட்டுதை
ஆஸ்கர் விருடத தவன்றுள்ளன.

3.ததாடைத்ததாைர்புத்துடறயின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, 2021 ஜனவரி முதல் தடரவழி ததாடைதபசி
இடணப்பிலிருந்து அடைதபசிக்கு அடைப்புகள் தைற்தகாள்ளும்தபாது, கீழ்க்காணும் எந்த எண்டண
அடைதபசி எண்ணின் முன்தனாட்ைாக தகாடுக்கதவண்டும்?
அ. 9
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❖ தபாதுைான எண் வளங்கடள ததாடைதபசி ைற்றும் அடைதபசி தசடவகளுக்கு வைங்கும் விதைாக,
ததாடைத்ததாைர்பு ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தின் பரிந்துடரடய ஏற்றுக்தகாண்டு ததாடைத்ததாைர்பு
துடற புதிய முடிதவான்டற எடுத்துள்ளது.
❖ இதன்படி, 2021 ஜன.15’லிருந்து ததாடைதபசியிலிருந்து அடைதபசிக்கு தசய்யப்படும் அடைப்புகளின்
தபாது ‘0’ அழுத்த தவண்டும். ததாைர்புதகாள்ளதவண்டிய அடைதபசி எண்டண அழுத்துவதற்கு
முன்னர் ததாடைதபசியில் சுழியத்டத அழுத்தி, அதன்பின்னர் அடைக்க தவண்டும்.

4.அதன்

நூற்றாண்டில் `100 நிடனவு நாணயம் தபற்ற இந்தியாவின் மூன்றாவது பல்கடைக்கைகம்

எது?
அ. பமட்ராஸ
் ெல்கதலக்கழகம்
ஆ. லக்ம

ா ெல்கதலக்கழகம் 

இ. ககொல்கத்தொ ெல்கதலக்கழகம்
ஈ. ஜவஹா்லால் மநரு ெல்கதலக்கழகம்
❖ உத்தர பிரததச ைாநிைத்தில் உள்ள ஓர் அரச பல்கடைக்கைகைான ைக்தனா பல்கடைக்கைகம் அதன்
நூற்றாண்டில் `100 நிடனவு நாணயம் தபற்ற இந்தியாவின் மூன்றாவது பல்கடைக்கைகைாக ஆனது.
இதற்கு முன்பு டைசூர் பல்கடைக்கைகம் ைற்றும் பனாரஸ் ஹிந்து பல்கடைக்கைகம் ஆகிய இரண்டு
பல்கடைக்கைகங்கள் ைட்டுதை இந்தக் தகளரவத்டத தபற்றிருந்தன. பிரதைர், அப்பல்கடைக்கைகத்தின்
நூற்றாண்டு நாள் தகாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துதகாண்டு சிறப்பு அஞ்சல் தடை ைற்றும் `100 ைதிப்புடைய
நிடனவு நாணயத்டத தவளியிட்ைார்

5.புதிதாக நிறுவப்பட்ை UMANG விருதுகளில், கீழ்க்காணும் எந்த அடைப்புக்கு பிளாட்டினம் கூட்ைாண்டை
விருது வைங்கப்பட்ைது?
அ. ESIC
ஆ. EPFO 
இ. LIC
ஈ. GIC
❖ UMANG செயலி ததாைங்கி மூன்று ஆண்டு நிடறவடைந்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில், மின்னணு ைற்றும்
தகவல் ததாழில்நுட்பத்துடற அடைச்சர் இரவிசங்கர் பிரசாத் புதிதாக நிறுவப்பட்ை UMANG விருதுகடள
அறிமுகப்படுத்தினார். கைந்த ஆறு ைாதங்களில், சராசரி பரிவர்த்தடனகளின் அடிப்படையில் நடுவண்
ைற்றும் ைாநிைத் துடறகளுக்கு விருதுகள் வைங்கப்படும். UMANG தசயலியில் 25 இைட்சத்துக்கும்
தைற்பட்ை பரிவர்த்தடனகடள பதிவுதசய்ததற்காக ஊழியர்களின் வருங்காை டவப்பு நிதி அடைப்புக்கு
(EPFO) ‘பிளாட்டினம் கூட்ைாண்டை விருது’ வைங்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

விண்மீன்.காம்

2020

நவம்பர்

29 & 30

6.கங்கா அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடை திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள ைாநிை அரசு எது?
அ. உை்ைரகண
் ட்
ஆ. உத்தர பிரததசம் 
இ. ெீகாா்
ஈ. ஜாா்க்கண
் ட்
❖ `36,402 தகாடி ைதிப்புள்ள 594 கிமீ நீள கங்கா அதிதவக தநடுஞ்சாடை திட்ைத்திற்கு உத்தர பிரததச
ைாநிை அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத்திட்ைத்தில், ஹரித்வாரிலிருந்து அைகாபாத் வடர கங்டக
ஆற்றின் குறுக்தக இந்த அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடை இயங்கும். இந்த அதிவிடரவு தநடுஞ்சாடைடய
ைாவட்ை வாரியாக சீரடைக்க ைாநிை அடைச்சரடவ ஒப்புதல் அளித்தது. உத்தர பிரததச ைாநிை அதி
விடரவு தநடுஞ்சாடை ததாழிற்துடற தைம்பாட்டு ஆடணயம் இந்தத் திட்ைத்டத தசயல்படுத்தும்.

7. ‘கட்டுைல் இந்தியா பள்ளி வாரம்’ ஆனது, எந்த ைாதத்தில்வரும் வாரத்தில் தகாண்ைாைப்படுகிறது?
அ. பசெ்டம்ொ்
ஆ. அக்மடாொ்
இ. நவம்ொ்
ஈ. டிசம்ொ் 
❖ பள்ளி குைந்டதகளுக்கு உைற்பயிற்சி ைற்றும் விடளயாட்டு குறித்த விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதற்காக,
‘கட்டுைல் இந்தியா பள்ளி வாரம்’ திட்ைைானது கைந்த ஆண்டு நவம்பரில் ததாைங்கப்பட்ைது. பள்ளிகள்,
தங்கடள, ‘கட்டுைல் இந்தியா’ இடணயதளத்தில் பதிவுதசய்த பிறகு, டிசம்பர் ைாதத்தில் ஒரு வாரத்டதத்
ததர்ந்ததடுக்கும். பின், விடளயாட்டு அடைச்சகத்தால் பட்டியலிைப்பட்ை தசயற்பாடுகடள குைந்டதகள்
பின்பற்றும். கைந்த ஆண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியில், 15000’க்கும் தைற்பட்ை பள்ளிகள் பங்தகற்றன.

8.தவளாண் அடைச்சரால் திறக்கப்பட்ை NAFED’இன் புதிய வடக உைவர் உற்பத்தி அடைப்பு எது?
அ. மூங்கில் FPO
ஆ. மை ் FPO 
இ. பட்டு FPO
ஈ. இரெ்ொ் FPO
❖ ததசிய தவளாண் கூட்டுறவு சந்டதப்படுத்துதல் கூட்ைடைப்பின் ததன் உைவர் உற்பத்தியாளர்கள்
அடைப்டப ைத்திய உைவு & உைவர்கள் நைன் அடைச்சர் நதரந்திர சிங் ததாைர் ததாைங்கிடவத்தார்.
இந்த அடைப்பு, சிறு உைவர்களின் வருவாடய உயர்த்தும் ைட்சியத்டத அடைய உதவும். ‘10,000
விவசாயி உற்பத்தியாளர் அடைப்புகளின் உருவாக்கம் ைற்றும் ஊக்குவிப்பு’ என்னும் திட்ைத்தின்கீழ்,
ததன் விவசாயி உற்பத்தியாளர்கள் அடைப்புகள் ததாைங்கப்பட்டுள்ளன.
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ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்பத்தி நிடையம் 1.5 MW” என்று தபயரிைப்பட்ை மிகப்தபரிய சூரிய

மின்னுற்பத்தி திட்ைம் நிறுவப்பட்டுள்ள இைம் எது?
அ. ஜம்மு & காஷ்மீ ா்
ஆ. லடாக் 
இ. இராஜஸ
் ைா ்
ஈ. அருணாச்சல ெிரமைசம்
❖ ைைாக் யூனியன் பிரததசத்தில் உள்ள தைவில், அதிக உயரத்தில் அடைந்த மிகப்தபரிய சூரிய மின்
உற்பத்தித் திட்ைம் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ைம் தை இந்திய வான்படை நிடையத்தில் நிறுவப்பட்டு
உள்ளது. “சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்பத்தி 1.5 தைகாவாட்” என்ற தபயரில் `122 தகாடி ைதிப்புள்ள
இந்தத் திட்ைம், இந்திய அரசின், ‘இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் – Make in India’ என்ற முன்தனடுப்பின்கீழ்
கருத்துருவாக்கம் தசய்யப்பட்ைது.

10.உத்தர பிரததசத்தில் உள்ள அதயாத்தி வானூர்தி நிடையம் ____ என ைறுதபயரிைப்பைவுள்ளது?
அ. ெுருமஷாை்ைம் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
ஆ. ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
இ. மாியாதை ெுருமஷாை்ைம் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம் 
ஈ. அமயாை்ைி நமரஷ் ஸ்ரீ இராம் வானூா்ைி நிதலயம்
❖ உத்தர பிரததச ைாநிை முதைடைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் தடைடையிைான உத்தர பிரததச ைாநிை
அடைச்சரடவ, அதயாத்தி வானூர்தி நிடையத்திற்கு ைரியாடத புருத

ாத்தம் ஸ்ரீ இராம் வானூர்தி

நிடையம் என ைறுதபயரிடுவதற்கான திட்ைத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதற்கான முன்தைாழிவு,
அம்ைாநிைத்தின் சட்ைைன்றத்தால் நிடறதவற்றப்பட்ை பின், இந்திய அரசின் உள்நாட்டு வான் தபாக்குவ
-ரத்து அடைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்படும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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