
         

     

1. நடப்பாண்டின் (2021) ஹரித்துவார் கும்பமேளா த ாடங்கவுள்ள 

ம தி எது? 

அ) மார்ச் 1 

ஆ) ஏப்ரல் 1  

இ) மம 1 

ஈ) ஏப்ரல் 30 

✓ வழமையாக 3 மாதங்களுக்கு நடைபெறும் ஹரித்துவார் கும்ெமமளா, 

நடப்பாண்டில் (2021) 30 நாட்களுக்கு மட்டும் நைத்த உத்தரகண்ட் அரசு 

முடிவுபெய்துள்ளது. இதடை அம்மாநிலத்தின் தடலடமச் பெயலர் ஓம் 

பிரகாஷ் பதரிவித்தார். ஹிந்துக்களின் மிகவும் புனிதமாை நிகழ்வுகளில் 

ஒன்றாை கும்ெமமளா, இம்முடற 2021 ஏப்.1-ஏப்.30 வடர நடைபெறும். 

 

2.பின்வரும் எம்ோநிலத்தில், ‘ேகாபாகு-பிரம்ேபுத்திரா’ திட்டத்த  

பிர ேர் நமரந்திர மோடி த ாடங்கிதவத் ார்? 

அ) ஒடிொ 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) மமற்கு வங்கம்  

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ நியமத்தி – மஜிலி தீவுகளுக்கு இடையில், வைக்கு பகளகாத்தி - பதற்கு 

பகளகாத்தி இடையில், தூப்ரி - ஹட்சிங்கிமரி இடையில் மரா-ொக்ஸ் 

மெடவடயத் பதாைங்கிடவத்ததன்மூலம் ‘மகாொகு – பிரம்மபுத்திரா' 

திட்ைத்டத பிரதமர் மமாடி பதாைங்கிடவத்தார். இந்தியாவின் கிழக்குப் 

ெகுதியில் தடையற்ற மொக்குவரத்து இடைப்புவெதி கிடைக்கச்பெய்யும் 

மநாக்கில் இந்தத்திட்ைம் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3.இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்  நாட்டிற்கும் இதடமய விரிவான 

தபாருளா ார ஒத்துதைப்பு & கூட்டு ஒப்பந் த்தில் தகதயழுத்திட 

நடுவண் அதேச்சரதவ ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ) கைைா 

ஆ) மமலசியா 

இ) பமாரீஷியஸ்  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா மற்றும் பமாரீஷியஸுக்கிடைமயயாை விரிவாை பொருளாதார 

ஒத்துடழப்பு மற்றும் கூட்டு ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திடுவதற்கு மத்திய 

அடமச்ெரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு 

நாட்டுைன் வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் இந்தியா டகபயழுத்திடுவது இதுமவ 

முதல் முடறயாகும். 

✓ வடரமுடறக்கு உட்ெட்ை இந்த ஒப்ெந்தத்தின்கீழ், ெரக்கு மற்றும் மெடவ 

-கள் வர்த்தகம், வணிகத்திற்காை பதாழில்நுட்ெத் தடைகள், சுகாதாரம் 

மற்றும் தாவர ஆமராக்கிய நைவடிக்டககள், நெர்களின் மொக்குவரத்து, 

பதாடலத்பதாைர்பு, நிதி மெடவகள், சுங்க நடைமுடறகள் மற்றும் இதர 

துடறகளில் ஒத்துடழப்பு இைம் பெறுகின்றை. 

 

4.உலக சூரிய ஆற்றல் வங்கிதய த ாடங்குவ ற்கு திட்டமிட்டுள்ள 

அதேப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ 

ஆ) ென்ைாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ைணி  

இ) SAARC 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ென்ைாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ைணியானது (ISA) உலக சூரிய ஆற்றல் 

வங்கிடய (World Solar Bank) பதாைங்கவுள்ளது. 2021 நவம்ெரில் 

கிளாஸ்மகாவில் நடைபெறவுள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிடல மாற்ற 

மாநாட்டில் இது குறித்த அறிவிப்பு பவளியிைப்ெடும். 

 

5.இந்திய கடமலாரக்காவல்பதட நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி 

எது? 

அ) பிப்ரவரி 01   ஆ) பிப்ரவரி 02 

இ) பிப்ரவரி 03  ஈ) பிப்ரவரி 04 

✓ ெமீெத்தில், இந்திய கைமலாரக் காவல்ெடை தைது 43ஆவது உருவாக்க 

நாடள பிப்ரவரி 1 அன்று பகாண்ைாடியது. ொதுகாப்பு அடமச்ெகத்தின்கீழ் 

1978ஆம் ஆண்டு கைமலாரக் காவல்ெடை ெட்ைம் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைதன் 

மூலம், நாட்டின் முழுடமயாை தன்ைாட்சிமிக்க ஆயுதப்ெடையாக 1977 

பிப்.1 அன்று இந்திய கைமலாரக் காவல்ெடை எழுப்ெப்ெட்ைது. நாட்டின் 

ெரந்த கைற்ெரப்டெ ொதுகாப்ெமத இதன் முதன்டமப்ெணியாகும். 

 

6.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக ஈரநிலங்கள் நாளுக்கான கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ) Wetlands for Us 

ஆ) Wetlands and Water  

இ) Wetlands and COVID-19 

ஈ) Save Wetlands 

✓ ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் புவியில் அதன் ெங்குெற்றிய 

விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்த ஆண்டுமதாறும் பிப்ரவரி.2 அன்று உலக ஈர 

நிலங்கள் நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. “ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர்” என்ெது 

நைப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

✓ நைப்ொண்டின் (2021) கருப்பொருள், நன்னீரின் ஆதாரமாக விளங்கும் 

ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவத்டத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

7.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக புற்றுமநாய் நாளுக்கான கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ) We can. I can 

ஆ) I am and I will  

இ) Not Beyond Us 

ஈ) Cancer can be prevented 

✓ ஆண்டுமதாறும் பிப்.4 அன்று உலக புற்றுமநாய் திைமாக அனுெரிக்கப்ெ 

-டுகிறது. புற்றுமநாய் பதாைர்ொக பொதுமக்களிடைமய விழிப்புைர்டவ 

ஏற்ெடுத்தி, ஆரம்ெ நிடலயிமலமய மநாடயக் கண்ைறிந்து, குைப்ெடுத்த 

மவண்டும் என்ெதற்காக இந்நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. “I am and I will” 

என்ெது நைப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் இதத கருப்பபாருள் பதரிவாகிவருகிறது. 

 

8. உலக யுனானி நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 11  

ஆ) பிப்ரவரி 12 

இ) பிப்ரவரி 13 

ஈ) பிப்ரவரி 14 

✓ யுைானி அறிஞரும் ெமூக சீர்திருத்தவாதியுமாை ஹகீம் அஜ்மல்கானின் 

பிறந்தநாடளக் குறிக்கும் வடகயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பிப்.11 அன்று 

உலக யுைானி நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ யுைானி மருத்துவ முடறயில் அறிவியல் ஆராய்ச்சிடய நிறுவியவர் 

ஹகீம் அஜ்மல்கான். கிமரக்கத்தில் மதான்றிய யுைானி மருத்துவ முடற 

-க்கு அடித்தளமிட்ைவர் ஹிப்மொகிரட்ைஸ். 

 

9.நடப்பாண்டு (2021) தபண் பிறப்புறுப்பு சித ப்பு எதிர்ப்புக்கான 

பன்னாட்டு நாளின் (International Day of Zero Tolerance for Female 

Genital Mutilation) கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) End Female Genital Mutilation 

ஆ) Unleashing Youth Power 

இ) No Time for Global Inaction, Unite, Fund, and Act to End Female Genital 

Mutilation  

ஈ) Intensify Global Efforts 

✓ பெண் பிறப்புறுப்பு சிடதப்பு எதிர்ப்புக்காை ென்ைாட்டு நாள் ஆண்டுமதா 

-றும் பிப்.6 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. பிறப்புறுப்பு 

சிடதப்பு அல்லது மருத்துவ ரீதியற்ற காரைங்களுக்காக பெண் பிறப்புறு 

-ப்பில் மாற்றங்கடள மமற்பகாள்வது ஆப்பிரிக்காவின் மத்திய கிழக்கு 

மற்றும் உலகின் பிற 30 நாடுகளில் நடைமுடறயில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ கைந்த 2012’இல், பிப்ர்வரி.6ஆம் மததிடய பெண் பிறப்புறுப்பு சிடதப்பு 

எதிர்ப்புக்காை ெர்வமதெ நாளாக ஐநா பொது அடவ அறிவித்தது. வரும் 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நடைமுடறடய முற்றாக ஒழிப்ெதற்கு ஐநா 

அடவ பெயல்ெட்டுவருகிறது. 

 

10. உலக வாதனாலி நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ) பிப்ரவரி 13  

இ) பிப்ரவரி 14 

ஈ) பிப்ரவரி 15 

✓ உலக வாபைாலி நாளாைது ஒவ்மவார் ஆண்டும், பிப்.13 அன்று உலகம் 

முழுவதும் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இந்த நாள் முதன்முதலில், 2011’இல் 

UNESCO’இன் உறுப்புநாடுகளால் அறிவிக்கப்ெட்ைது. ஐநா பொது அடவ 

2012’இல் இந்த முன்பமாழிடவ ஏற்றுக்பகாண்ைது. 

✓ நைப்ொண்டு (2021) வரும் உலக வாபைாலி நாள் ெரிைாமம், புதுடம 

& இடைப்பு ஆகிய 3 முக்கிய துடை கருப்பொருள்கடள அடிப்ெடை 

-யாகக் பகாண்ைது. இந்நாளின்தபாது, “New World; New Radio” என்ற 

காப ாலிமய UNESCO பவளியிட்ைது. 

 

 


