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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.தர்ம ஸ்வதந்திரியா (மத சுதந்திரம்) மச ாதா 2020’க்கு ஒப்புதலளித்துள்ள மாநில அமமச் ரமவ எது? 
அ. ஆந்திர பிரததசம் 

ஆ. மத்திய பிரததசம்  

இ. ஒடிசா 

ஈ. ஜாா்க்கண்ட் 

❖ மத்திய பிரசத  மாநில அமமச் ரமவயானது  மீபத்தில் தர்ம ஸ்வதந்திரியா (மத சுதந்திரம்) மச ாதா -

2020’க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த அவ ரச் ட்டமானது மத மாற்றங்கமள ச ாக்கமாகக்ககாண்ட திரு 

-மணங்கமள  ட்டத்துக்குப்புறம்பானதாக மாற்றுகிறது. 

❖ இந்தப் புதிய மச ாதாவின்கீழ், ஒருவர்மீது மத மாற்றத்மத நிர்பந்தித்தால் 1-5 ஆண்டுகள் வமர சிமறத் 

தண்டமனயும், குமறந்தபட் ம் ̀ 25,000 அபராதமும் விதிக்கப்படும். முன்னதாக, உத்தர பிரசத  மாநில 

அமமச் ரமவயும் இசதசபான்ற ஓர் அவ ரச்  ட்டத்மத நிமறசவற்றியது. 

2. ‘வணிகம் க ய்வமத எளிதாக்கும் சீர்திருத்தங்கமள’ நிமறவு க ய்தமத அடுத்து, கீழ்க்காணும் எந்த 

மாநிலத்திற்கு `2731 சகாடி கடன் கபற்றுக்ககாள்ள நிதி அமமச் கம் அனுமதித்துள்ளது? 
அ. குஜராத் 

ஆ. தகரளா  

இ. இராஜஸ்தான்  

ஈ. ஒடிசா 

❖ மத்திய நிதி அமமச் கத்தின் க லவினங்கள் துமறயால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட ‘வணிகம் க ய்வமத 

எளிதாக்கும் சீர்திருத்தங்கமள’ நிமறவுக ய்த ஆறாவது மாநிலமாக இராஜஸ்தான் மாறியது. இதன் 

காரணமாக, திறந்தகவளிச் ந்மதகளில் இருந்து கூடுதலாக `2,731 சகாடி கடனாகப்கபறுவதற்கு அந்த 

மாநிலம் தகுதிகபற்றது. ஆந்திர பிரசத ம், கர் ாடகா, மத்திய பிரசத ம், தமிழ் ாடு மற்றும் கதலங்கானா 

ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் இந்தச்சீர்திருத்தங்கமள ஏற்கனசவ நிமறவு க ய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3. ாட்டின் மிகச்சிறந்த மா கராட்சியாக சதர்வுக ய்யப்பட்டுள்ள மா கராட்சி எது? 
அ. சசன்னன 

ஆ. விசாகப்பட்டிணம்  

இ. சகாச்சின் 

ஈ. னமசூரு 

❖ வி ாகப்பட்டிணம் கபரு கர மா கராட்சியானது  ாட்டின் மிகச்சிறந்த மா கராட்சியாக சதர்வுக ய்யப்பட் 

-டுள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பபட்ட PMAY- கர்ப்புறத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மத்திய 

வீட்டுவ தி &  கர்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச் கம், “சிறந்து விளங்கும்” மா கராட்சி அமமப்புகளுக்கு 
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ஆண்டுசதாறும் வழங்கிவரும் விருதுகளின்கீழ் இதமன அறிவித்தது. ஆந்திர பிரசத  மாநிலம் சிறப்பாக 

க யல்படும் மாநிலங்கள் பிரிவில் மூன்றாவது இடத்மதப் கபற்றுள்ளது. 

4. ‘பசுமம உந்துவிம  – Green Propulsion’ கதாழினுட்பத்மத உருவாக்கிவருகிற இந்திய அமமப்பு எது? 
அ. DRDO 

ஆ. ISRO  

இ. BARC 

ஈ. OFB 

❖ இந்திய விண்கவளி ஆய்வுமமயத்தின் தமலவரான K சிவன், ISRO’இன் மனிதர்கமள விண்கவளிக்கு 

அனுப்பும், ‘ககன்யான்’ திட்டத்திற்காக ISRO ‘பசுமம உந்துவிம ’மய உருவாக்கிவருவதாக  மீபத்தில் 

அறிவித்தார். தற்சபாது பயன்பாட்டிலுள்ள அமனத்து உந்துவிம  முமறகளும் எதிர்காலத்தில் பசுமம 

உந்துவிம  முமறமய பின்பற்றக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார். மின்னாற்றலில் இயங்கும் வாகன 

-ங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய லித்தியம் அயன் மின்கலங்கமளயும் ISRO உருவாக்கியுள்ளது. 

5.கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய மாநிலத்தில், கதளபால் பல்ச ாக்கு திட்டம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. மணிப்பூா்  

இ. தமற்கு வங்கம் 

ஈ. பீகாா் 

❖ மத்திய உள்துமற அமமச் ரான அமித் ஷா,  மீபத்தில், மணிப்பூர் மாநிலம் இம்பாலில் உள்ள கதளபால் 

பல்ச ாக்கு திட்டத்மத (கதளபால் அமண) காகணாலி வாயிலாக திறந்துமவத்தார். இந்தத் திட்டம் 

முதலில் 2014ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டது. 462 சகாடி மதிப்பிலான இத்திட்டத்தின்மூலம், 35104 

கெக்சடர் நிலத்திற்கு பா ன வ தி கிமடக்கும். ஒருங்கிமணந்த கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டி 

மமயம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கும் அமமச் ர் அடிக்கல்  ாட்டினார். 

6.பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் சீக்கிய குருக்களின் வரலாற்மற உள்ளடக்குவதாக அறிவித்த மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரததசம்  

ஆ. மத்திய பிரததசம் 

இ. குஜராத் 

ஈ. பஞ்சாப் 

❖ சீக்கிய குருக்களின் வரலாறு பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் ச ர்க்கப்படும் என்று உத்தர பிரசத  மாநில முதல 

-மமச் ர் சயாகி ஆதித்ய ாத் அறிவித்துள்ளார். பத்தாவது சீக்கிய குருவான குரு சகாபிந்த் சிங் மற்றும் 

அவரது  ான்கு மகன்கள் மற்றும் அவரது தாயின் உயிர்த்தியாகத்மத குறிக்கும், ‘ ாகிப்ஸாதா திவாஸ்’ 

அமனத்து பள்ளிகளிலும் அனு ரிக்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார். 
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7. MoRTH’இன் அறிவிப்புப்படி, காலாவதியான சமாட்டார் வாகன ஆவணங்களின் க ல்லுபடியாகும் சததி 

எது வமர நீட்டிக்கப்படுகிறது? 
அ. ஜனவாி 31, 2021 

ஆ. மாா்ச் 31, 2021  

இ. ஜூன் 30, 2021 

ஈ. ஆகஸ்ட் 31, 2021 

❖ COVID-19 பெருங்ப ொள்ளைந ொயின் பரவமலத்தடுப்பதற்காக, ஓட்டு ர் உரிமம், பதிவுச் ான்றிதழ்கள், 

அனுமதிகள் சபான்றவற்றுக்கான காலக்ககடுமவ 2021 மார்ச்.31 வமர, மத்திய  ாமல சபாக்குவரத்து 

மற்றும் க டுஞ் ாமலத்துமற அமமச் கம் நீட்டித்துள்ளது. இதில் 2020 பிப்.1 முதல் அல்லது 2021 மார்ச் 

31 வமர காலாவதியாகும் அமனத்து ஆவணங்களும் அடங்கும்.  டுவணர ால் இதுசபான்று நீட்டிப்பு 

வழங்கப்படுவது இது  ான்காவது முமறயாகும். 

8.அண்மமச்க ய்திகளில் இடம்கபற்ற, கபாம்கபயி என்ற அகழாய்வுத்தளம் அமமந்துள்ள  ாடு எது? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. இத்தாலி  

இ. சஜா்மனி 

ஈ. கிதரக்கம் 

❖ கபா. ஆ 79’இல் எரிமமல கவடிப்பின் காரணமாக புமதயுண்ட கபாம்கபயி என்ற இடத்தில் ஈராயிரம் 

ஆண்டு பழமமயான உணவு & பானங்கள் கமடமய கதால்கபாருள் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள 

-னர். கடர்சமாசபாலியம் (இலத்தீன் கமாழியில் சூடான பானங்கள் விற்கும் அங்காடி எனப்கபாருள்) 

என அமழக்கப்படும் கமடயில், சுடு உணமவக்ககாண்ட சில கடர்ரா சகாட்டா ஜாடிகளில் உணவின் 

தடயங்கமளயும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். அது, இத்தாலியில் சப ச பிள்ஸ் கடற்கமரக்கு அருசக 

உள்ள கதால்கபாருள் பூங்காவின் கரஜிசயா வி தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

9.தமிழ் ாட்டின் 38ஆவது மாவட்டம் எது? 

அ. சதன்காசி 

ஆ. சசங்கல்பட்டு 

இ. மயிலாடுதுனற  

ஈ. கள்ளக்குறிச்சி 

❖ டிசம்ெர் 28 அன்று தமிழ் ாட்டின் 38ஆவது மாவட்டமாக மயிலாடுதுமற மாவட்டம் உருவானது.  ாமக 

மாவட்டத்திலிருந்து பிரித்து மயிலாடுதுமற வருவாய்சகாட்டத்திலிருந்த  ான்கு வருவாய் வட்டங்கமள 

உள்ளடக்கி மயிலாடுதுமற புதிய மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தின் முதன்மம கதாழிலாக விவ ாயமும், மீன்பிடி கதாழிலும் அமமந்துள்ளது. 

மாவட்டத்தின் கமாத்த பரப்பளவு 1172  . கிசலா மீட்டர்கள். மயிலாடுதுமற மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டமதத் 
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கதாடர்ந்து, மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தில் சீர்காழி வட்டம் சீர்காழி சகாட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மயிலாடுதுமற மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுமற, சீர்காழி, குத்தாலம், தரங்கம்பாடி ஆகிய 4 வட்டங்களும்; 

மயிலாடுதுமற, சீர்காழி, பூம்புகார் ஆகிய 3  ட்டப்சபரமவ கதாகுதிகளும்; 5 ஊராட்சி ஒன்றியங்களும்; 

சீர்காழி, மயிலாடுதுமற ஆகிய 2  கராட்சிகளும்; 4 சபரூராட்சிகளும் அமமந்துள்ளன. 

10.கடல் தரவு சமலாண்மமக்காக புவி அறிவியல் அமமச் கத்தால் கதாடங்கப்பட்ட பயன்பாட்டின் கபயர் 

என்ன? 
அ. Digital Ocean  

ஆ. Ocean Digital 

இ. Ocean Data 

ஈ. Data Ocean 

❖ புவி அறிவியல் அமமச் கத்தின்கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாக இயங்கிவரும் கபருங்கடல் தகவல் 

ச மவகளுக்கான இந்திய சதசிய மமயம் (INCOIS) கடல் தரவு சமலாண்மமக்ககன மின்னணு 

அடிப்பமடயிலான பயன்பாட்மட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் ஓ ன்’ என்று கபயரிடப்பட்ட இந்தத் 

தளம், கடல் தரவு மற்றும் முன்னறிவிப்பு ச மவகள் குறித்த தகவல்கமளப் பகிர்ந்துககாள்வமத 

ச ாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தத் தளம் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், கல்வி  மூகம், கடல் ார் கதாழிற் 

துமறகள் மற்றும் கபாதுமக்கள்சபான்ற பல்சவறு துமறகளுக்கான தரவிமன வழங்குகிறது. 
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