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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.எந்தப்பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவின்பபாது பிரதமர் அஞ்சல்தலைலை வெளியிட்டார்? 
அ. அலிகாா் முஸ்லிம் பல்கலலக்கழகம்  

ஆ. ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலலக்கழகம் 

இ. தில்லி பல்கலலக்கழகம் 

ஈ. பனாரஸ் இே்து பல்கலலக்கழகம் 

❖ அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் (AMU) என்பது அலிகாரில் உள்ள ஒரு நடுெண் பல்கலைக்கழகம் 

ஆகும். இது முதலில், சர் லசைத் அகமத் கான் அெர்களால் 1875’இல் நிறுெப்பட்டது. அலிகார் முஸ்லிம் 

பல்கலைக்கழக சட்டத்திற்குப்பிறகு, ‘முகமது ஆங்கிபைா-ஓரிைண்டல் கல்லூரி’ என்ற அதன் அசல்வபைர் 

1920’இல் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் என மாற்றப்பட்டது. அண்லமயில் பிரதமர் பமாடி, இந்தப் 

பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழா வகாண்டாட்டங்களில் பங்பகற்று அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலை 

-க்கழகத்துக்கான ஒரு சிறப்பு அஞ்சல் தலைலையும் வெளியிட்டார். 

2.ைான்வசட் அறிக்லகயின்படி, இந்திைாவில் நிகழ்ந்த 1.7 மில்லிைன் இறப்புகளுக்கும் வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட 1.4% வபாருளாதார இழப்புக்கும் காரணமானது எது? 
அ. COVID–19 

ஆ. காற்று மாசுபாடு  

இ. பரவா நோய்கள் 

ஈ. புலகத்தல் 

❖ ைான்வசட் இதழில் வெளியிடப்பட்ட, ‘இந்திை மாநிைங்களில் சுகாதாரம் மற்றும் வபாருளாதாரத்தில் காற்று 

மாசு ஏற்படுத்திை தாக்கம்’ குறித்த அண்லமை ஆய்வின்படி, இந்திைாவில், 2019ஆம் ஆண்டில் காற்று 

மாசுபாடு காரணமாக 1.7 மில்லிைன் இறப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்லக நாட்டின் வமாத்த 

இறப்புகளில் 18% ஆகும். உற்பத்தியின்லம காரணமாக ஏற்பட்ட வபாருளாதார இழப்பு, இந்திைாவின் 

வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.4% ஆக உள்ளது. அது `260,000 பகாடிக்கு சமம். இந்த ஆய்வுக்கு 

UNEP., பில் மற்றும் வமலிண்டா பகட்ஸ் அறக்கட்டலள மற்றும் ICMR ஆகிைலெ உதவியுள்ளன. 

3. NPCIஉடன் இலணந்து வதாடுதைற்ற ‘RuPay Select’ பற்றட்லடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்திை 

ெங்கி எது? 
அ. பாரத வங்கி 

ஆ. சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இே்தியா  

இ. பஞ்ொப் நதெிய வங்கி 

ஈ. ICICI வங்கி 

❖ அண்லமயில், இந்திை வகாடுப்பனவு நிறுெனத்துடன் (NPCI) இலணந்து வதாடுதைற்ற ‘RuPay Select’ 

பற்றட்லடலை வசன்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்திைா அறிமுகப்படுத்திைது. இந்தப் பற்றட்லடயை, பைனர்கள் 
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உறுப்புத்துெம் வபறுெதற்கு, கால்ப் களம், உடற்பயிற்சிக்கூடம் மற்றும் உணெகங்களில் பைன்படுத்திக் 

வகாள்ளைாம். National Common Mobility Debit Card (NCMC)மூைம் தள்ளுபடி வசய்ைப்பட்ட உடல்நைப் 

பரிபசாதலனகலளயும் பைனர்கள் வபறைாம். 

4.இந்திைாவின் முதைாெது பிரம்மாண்ட பதால் பூங்கா நிறுெப்படவுள்ள இடம் எது? 
அ. மும்லப 

ஆ. சென்லன 

இ. லஹதராபாத் 

ஈ. கான்பூா்  

❖ உத்தர பிரபதச மாநில அரசானது இந்திைாவின் முதைாெது பிரம்மாண்ட பதால் பூங்காலெ கான்பூரில் 

நிறுெவுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு, மத்திை ெணிகம் மற்றும் வதாழிற்துலற அலமச்சகம் தனது ஒப்புதலை 

அளித்துள்ளது. கான்பூரின் இராமாய்பூர் சிற்றூரில், `5850 பகாடி வசைவில், 235 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

இந்தப் பூங்கா அலமக்கப்படவுள்ளது. 

5.இந்திைாவின் முதைாெது லித்திைம் சுத்திகரிப்பு நிலைைம் நிறுெப்படவுள்ள மாநிைம் எது? 
அ. குஜராத்  

ஆ. ஜாா்க்கண்ட் 

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. சதலுங்கானா 

❖ இந்திைாவின் முதைாெது லித்திைம் சுத்திகரிப்பு நிலைைமானது குஜராத்தில் அலமக்கப்படவுள்ளது. 

இந்த நிலைைம், மின்கைத்தரத்திைான வபாருலள உற்பத்தி வசய்ை லித்திைம் தாதுலெ வசைைாக்கும். 

இந்நிலைைத்லத அலமக்க, ̀ 1000 பகாடிக்கு பமல் மணிகரன் பெர் லிட் முதலீடு வசய்யும். 2030’க்குள் 

மின்னாற்றலில் இைங்கும் ொகனங்களின் எண்ணிக்லகலை 30% ஆக உைர்த்தபெண்டும் என்ற 

இைட்சிை இைக்லக இந்திைா நிர்ணயித்துள்ளது. 

6. பபாபடாலெ அதன் இலண-அதிகாரப்பூர்ெ வமாழிைாக ஏற்றுக்வகாண்ட மாநிை அரசு எது? 
அ. ோகாலாே்து 

ஆ. அருணாெ்ெல பிரநதெம் 

இ. அஸ்ஸாம்  

ஈ. நமகாலயா 

❖ 2020 டிச.22 அன்று அஸ்ஸாம் மாநிை முதைலமச்சர் சர்பானந்தா பசாபனாொல் தலைலமயிைான 

அஸ்ஸாம் அலமச்சரலெ, ‘பபாபரா’ என்றும் அலழக்கப்படுகிற பபாபடா (பதெநாகரி எழுத்துெடிெம்) 

வமாழிலை மாநிைத்தின் இலண-அதிகாரப்பூர்ெ வமாழிைாக மாற்றுெதற்கான ‘அஸ்ஸாம் அதிகாரபூர்ெ 

வமாழித்திருத்த மபசாதா’வுக்கு தனது ஒப்புதலை அளித்தது. 2011 மக்கள்வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி, 

அஸ்ஸாமில் ஏறக்குலறை 14.16 இைட்சம் பபாபடா வமாழி பபசுபெர்களாக உள்ளனர். 
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❖ அரசிைைலமப்பின் எட்டாெது அட்டெலணயில் பட்டிைலிடப்பட்ட 22 வமாழிகளுள் இதுவும் ஒன்றாகும். 

அது அஸ்ஸாம், அருணாச்சை பிரபதசம், நாகைாந்து, பமகாைைா & பமற்கு ெங்கம் ஆகிை மாநிைங்களில் 

பரெைாக பபசப்படுகிறது. 

7.வதன்னிந்திைாவின் முதல், குரங்கிற்கான மீட்பு & மறுொழ்வு லமைம் அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 
அ. சதலுங்கானா  

ஆ. ஆே்திர பிரநதெம் 

இ. நகரளா 

ஈ. கா்ோடகா 

❖ குரங்குகளுக்கான முதல் மீட்பு மற்றும் மறுொழ்வு லமைம் வதலுங்கானாவின் ெடக்கு மாெட்டமான 

நிர்மலில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லமைத்லத அலமப்பதற்காக `2.25 பகாடிலை அம்மாநிை ெனத் 

துலற வசைவிட்டுள்ளது. இந்திைாவின் முதல் லமைம் ஹிமாச்சை பிரபதச மாநிைத்தில் அலமந்துள்ளது. 

8.நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் நாள் (Submarine Day) வகாண்டாடப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிெம்பா் 08  

ஆ. டிெம்பா் 12 

இ. டிெம்பா் 18 

ஈ. டிெம்பா் 22 

❖ கடந்த 1967ஆம் ஆண்டு இபதநாளில் இந்திைக் கடற்பலடயில் INS கல்ொரி என்னும் முதல் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் பணிக்கு பசர்க்கப்பட்டது. இதலன நிலனவுகூரும் விதமாக ஆண்டுபதாறும் டிசம்பர்.8 அன்று 

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. பாக்ஸ்டிராட் ெலகயிைான இந்தக்கப்பல், 29 ஆண்டு 

பசலெக்குப்பின் 1996 பம 31 அன்று பசலெயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. 

9. பன்னாட்டு ஊழல் எதிர்ப்பு நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிற பததி எது? 

அ. டிெம்பா் 09  

ஆ. டிெம்பா் 15 

இ. டிெம்பா் 19 

ஈ. டிெம்பா் 25 

❖ ஊழல் குறித்து வபாதுமக்களிலடபை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துெதற்கும், அதயன எவ்ொறு எதிர்த்து 

பபாராடுெது என்பது குறித்து பரப்புெதற்குமாக ஒவ்பொர் ஆண்டும் டிசம்பர்.9 அன்று சர்ெபதச ஊழல் 

எதிர்ப்பு நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. கடந்த 2003’ஆம் ஆண்டில் வமக்சிபகாவில் லகவைழுத்திடப்பட்ட 

ஊழலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தின் அங்கீகாரத்திற்காகவும் இந்நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிறது. 

“United Against Corruption” என்பது நடப்பாண்டில் (2020) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 
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10.பதசிை கணித நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. டிெம்பா் 21 

ஆ. டிெம்பா் 22  

இ. டிெம்பா் 23 

ஈ. டிெம்பா் 24 

❖ இந்திைாவின் புகழ்வபற்ற கணிதவிைைாளரான ஸ்ரீநிொச இராமானுஜன் அெர்களின் பிறந்தநாலளக் 

வகாண்டாடும் விதமாக ஆண்டுபதாறும் டிச.22 அன்று பதசிை கணித நாள் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

இராமானுஜத்தின் 125ஆெது பிறந்தநாலள சிறப்பிக்கும் விதமாக இந்திைாவின் முன்னாள் பிரதமர் 

மன்பமாகன் சிங்கால் இராமானுஜத்தின் பிறந்தநாள், ‘பதசிை கணித நாள்’ என நிறுெப்பட்டது. பமலும், 

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ‘பதசிை கணித ஆண்டு’ எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ‘கணிதபமலத’ ஸ்ரீநிொச இராமானுஜன், கடந்த 1887ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் ஈபராடு மாெட்டத்தில் 

பிறந்தார். 1918’இல் ைண்டன் ராைல் வசாலசட்டியின் உறுப்பினராக இராமானுஜன் ஆனார் (FRS பட்டம்). 

1920 ஏப்ரல்.6 அன்று அெர் காைமானார். 

 

தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

❖ 2019-20ஆம் ஆண்டில் வசய்த சிறப்பான பசலெகளுக்காக ‘பமக்தூத் விருது’கலள அஞ்சல் துலற 

பணிைாளர்களுக்கு அஞ்சல் துலற ெழங்கி வகௌரவித்துள்ளது. வசன்லன மண்டைத்தின் சந்லதப்படு 

-த்துதல் பிரிவில் ஒருங்கிலணப்பாளராக பணிபுரியும் சீனிொசன், ‘பமக்தூத் விருது’ வபற்றெர்களுள் 

ஒருெராொர். வசன்லனயில் உள்ள அஞ்சல் வதாழில்நுட்பத்துக்கான திறன்மிகு லமைத்தின் துலண 

இைக்குநரான V M சக்திபெலும் இந்த விருலதப் வபற்றார். 

❖ தஞ்சாவூர் கரந்லதலைச்சார்ந்த மாணெர் ரிைாஸூதீன் ெடிெலமத்துள்ள விஷன் 1 மற்றும் விஷன் 2 

என்ற இரு சிறிை வசைற்லகக்பகாள்கள், 2021’இல் NASA விண்வெளி தளத்திலிருந்து விண்ணில் 

ஏெப்படவுள்ளன. 
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