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நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 2016 
1. தமிழக அரசின் 45வது தலைலமச் சசயைாளர்? 

கிரிஜா வைத்தியநாதன் 

2. புதுச்சசரி மாநிைத்தில் முதல் பழங்குடி இனத்தவராக அறிவிக்கப்பட்ட ஜாதியின் சபயர்? 
இருளர் 

3. வர்தா புயல் பற்றி ஆராய அலமக்கப்பட்ட குழு? 
பிரைணீ் ைஷிஷ்டா 

4. அரசு பள்ளி மாணவர் சசர்க்லக விகிதத்தில் நாட்டிசைசய முன்னிலை வகிக்கும்? 
தமிழகம் 

5. 2016ல் தமிழ்நாட்லட தாக்கிய புயல்கள் யாலவ? 

ைர்தா, நாடா 

6. புரட்சித் தலைவி அம்மாவிற்கு ஆையம் கட்டப்பட்டு வரும் மாவட்டம்? 
தஞ்சாவூர் 

7. சஜயைைிதா தன்னுலடய அரசியல் பயணத்லத துவங்கிய இடம்? 
எட்டயபுரம் 

8. அருணாச்சைப் பிரசதச மாநிைத்தில் முதல்வர் யார்? 
பபமா காண்டு 

9. ஸ்வச் ஸ்வாஷ்த் சர்வாத்ரா திட்டம் எதனுடன் சதாடர்புலடயது? 
சுகாதார நிவையங்கவள மமம்படுத்துைதற்கான திட்டம் 

10. 77வது இந்திய வரைாற்று காங்கிரஸ் கூடுலக நலடசபற்ற இடம்? 

திருைனந்தபுரம் (மகரளா) 

11. சார் தாம் சநடுஞ்சாலைத் திட்டம் அலமந்துள்ள இடம்? 
மடாராடூன், உத்தரகாண்ட் 

12. டிவிட்டர் சசவா என்ற புது சசலவலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அலமச்சகம்? 
பைளியுறவுத் துவற அவமச்சகம் 

13. 24வது சதசிய குழந்லதகளுக்கான அறிவியல் மாநாடு நலடசபற்ற இடம்? 

பூமன 

14. உைக சபாஜ்புரி கூடுலக நலடசபற்ற நகரம்? 
ைாரணாசி (உத்தரப் பிரமதசம்) 

15. மும்லப அருசக அரபிக்கடைில் நிலனவிடம் அலமய இருக்கும் மன்னர் யார்? 
சத்ரபதி சிைாஜி 

16. சநபாளம் மற்றும் சனீா நாடுகளுக்கிலடசய உள்ள கூட்டு இராணுவப் சபயர்? 

Partikar - 1 
17. தமாம் எனும் சபயரில் மசைரிய சநாய் தடுப்பு திட்டத்லத சவளியிட்டுள்ள மாநிைம்? 

ஒடிசா 

கைாமின் விலதகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குமார் - 9688389861  
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18. கூகுள் கழிப்பலற இடம்காட்டி எனப்படும் சமாலபல் அப்ளிசகஷன் சவளியிட்டவர்? 
பைங்கய்யா நாயுடு 

19. இதர பிற்படுத்தப்பட்சடார் வகுப்பிற்காக தனி அலமச்சரலவ உள்ள மாநிைம்? 
மஹாராஷ்டிரா 

20. காற்றாலை உற்பத்தியில் முதைிடத்தில் உள்ள நாடு? 
சீனா 

21. பிரசடரிக் தவீு என அலழக்கபட்ட இந்திய தவீு எது? 

அந்தமான் & நிக்மகாபார் 
22. டிஜிட்டல் இந்தியா பிளாட்டினம் விருது சபற்ற இடம்? 

சூரத் 

23. காடுகள் மற்றும் வனவிைங்குகள் பற்றிய 24 மணிசநர உதவி எண்லண அறிவித்துள்ள முதல் 
இந்திய மாநிைம்? 
மஹாராஷ்டிரா 

24. உைகின் சாலை விபத்து தலைநகரமாக நாடு? 
இந்தியா 

25. ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் சம்பளவு எவ்வளவு? 

2.09 ைட்சம் 

26. இைவச ஆன்மிக சுற்றுைா உள்ள மாநிைம்? 
ஆந்திரா 

27. டிசம்பர் 1ல் வங்கக் கடைில் உருவான புயைின் சபயர்? 

நடாபுயல் 

28. உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு ஆலணயத்தின் தலைவர்? 
பைன் அகர்ைால் 

29. 7வது உைக ஆயுர்சவதா மாநாடு நலடசபற்ற இடம்? 
கல்கத்தா 

30. இந்தியா மற்றும் இங்கிைாந்து நாடுகளுக்கிலடசய யான கடற்பலட பயிற்சி எது? 

பகாங்கன் - 16 
31. உைக தவீிரவாத பட்டியைில் இந்தியாவின் இடம்? 

7 
32. நிதி ஆசயாக் தலைலமச் சசயல் அதிகாரி? 

அமிதாப் காந்த் 

33. இந்தியாவின் முதல் நீரிலும் நிைத்திலும் ஒடும் சபருந்து எந்த மாநிைத்தில் சதாடங்க உள்ள 
இடம்? 
பஞ்சாப் (அமிர்தசரஸ்) 

34. இந்தியாவின் முதல் கார்பன் சமநிலை மாவட்டமாக எது? 
அஸ்ஸாமிலுள்ள மஜிைி 

35. இந்தியாவின் முதல் திருநங்லககளுக்கான பள்ளி எந்த மாநிைத்தில் உள்ளது? 
மகரளா 
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36. அன்னபூர்ணா ராசசாய் திட்டம் உள்ள மாநிைம்? 
ராஜஸ்தான் 

37. தன்னார்வ சபண் சபாைிஸ் முதல் மாநிைம் எனும் சபருலமலய உள்ள மாநிைம்? 
ஹாரியானா 

38. நாட்டின் முதல் இந்திய திறன் கழகம் அலமந்த இடம்? 
கான்பூர் 

39. 100% ஆதார் பதிவு எனும் இைங்லக அலடந்த 6வது மாநிைம்? 

ஹமீாச்சல் 

40. உைகளவில் காற்றாலை உற்பத்தில் இந்தியாவின் இடம்? 

4. 
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