
         

     

1. உலக வனவுயிரிகள் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ) மார்ச் 03  

ஆ) மார்ச் 04 

இ) மார்ச் 05 

ஈ) மார்ச் 06 

✓ ஒவ்வ ார் ஆண்டும் மார்ச்.3 ஆம் வேதியன்று உலக  னவுயிரிகள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது, புவியில்  ாழும் விலங்கு மற்றும் ோ ரங்கள் 

எதிர்ககாள்ளும் ஆபத்துகள் குறித்ே விழிப்புணர்வ  ஏற்படுத்துகிறது. 

“Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet” என்பது நடப்பா 

-ண்டு (2021)  ரும் உலக  னவுயிரிகள் நாளுக்கான கருப்கபாருளாக 

கேரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

2.உலக செவிப்புலன் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ) மார்ச் 01 

ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03  

ஈ) மார்ச் 04 

✓ காது வகளாவம மற்றும் கசவித்திறன் குவறபாடு ஆகிய ற்வற எப்படி 

ேடுப்பது என்பதுகுறித்ே விழிப்புணர்வ  ஏற்படுத்ே ஒவ்வ ார் ஆண்டும் 

மார்ச்.3 அன்று உலக கசவிப்புலன் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக 

நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) கெனீ ாவில் அமைந்துள்ள அேன் 

ேவலவமயகத்தில் ஆண்டுவோறும் உலக கசவிப்புலன் நாள் கருத்ேரங் 

-வக ஏற்பாடு கசய்கிறது. “Hearing Care for All” என்பது இந்ே ஆண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 

3.வயநாடு வனவுயிரிகள் ெரணாலயம் அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) கேலங்கானா 

✓  னத்துவற மற்றும் ஃகபர்ன்ஸ் வநச்சர் கன்சர்வ ஷன் கசாவசட்டி 

இவணந்து நடத்திய ேட்டாம்பூச்சி குறித்ே ஓர் ஆய்வு சமீபத்தில்  யநாடு 

 னவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் நிவற வடந்ேது. இந்ேச் சரணாலயம் 

வமற்குத்கோடர்ச்சிமவலயில் வகரள மாநிலத்தில் அவமந்துள்ளது.  

✓ கிட்டத்ேட்ட 4 மாேங்களுக்கு நீடித்ே இந்ேக் கணக்ககடுப்பின்வபாது, 84 

 வகயான ஓவடாவனட்டுகள் காணப்பட்டன. ‘ஓவடாவனட்ஸ்’ என்பது 

டிராகன்ஃபிவளஸ் மற்றும் டாம்கசஃப்வளஸ் ஆகிய ற்வறக்ககாண்ட 

பூச்சிகளின்  ரிவசயாகும். 

 

4.அண்மையில் எந்ே ைாநிலத்தில், கால்நடை ைற்றும் விலங்கு 

அறிவியலுக்கான ஒருங்கிடணந்ே ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (AIIRLAS) 

திறக்கப்பட்ைது? 

அ) ேமிழ்நாடு  

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) உத்ேர பிரவேசம் 

✓ ேமிழ்நாட்டின் முேலவமச்சர் எடப்பாடி க பழனிசாமி அ ர்கள் சமீபத்தில் 

கால்நவட மற்றும் விலங்கறிவியலுக்கான ஒருங்கிவணந்ே ஆராய்ச்சி 

நிறு னத்வே (AIIRLAS) திறந்துவ த்ோர். இது, வசலம் மா ட்டத்தின் 

ேவல ாசலில் அவமந்துள்ளது. இேன் வகயில் இது ஆசியாவிவலவய 

மிகப்கபரிய நிறு னமாகும். `1,023 வகாடி கசலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

5.அண்டைச் செய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஹண்ைர் கில்லர்ஸ்’, எந்ே 

இந்திய ஆயுேப்படையால் சகாள்முேல் செய்யப்பைவுள்ளது? 

அ) இந்திய  ான்பவட 

ஆ) இந்திய இராணு ம்  

இ) இந்திய கடவலாரக் கா ல்பவட 

ஈ) இந்தியக் கடற்பவட 

✓ பாதுகாப்பு அவமச்சரான இராஜ்நாத் சிங் ேவலவமயிலான இராணு  

ககாள்முேல் குழுமம், 118 அர்ெுன் Mk1-A ‘ஹண்டர் கில்லர்வை’ ககாள் 

முேல் கசய் ேற்கான இந்திய இராணு த்தின் திட்டத்திற்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. இந்ே ஒப்புேலின்மூலம், இந்திய இராணு ம், விவரவில், 

118 அர்ெுன் Mk-1A பிரோன வபார் பீரங்கிகவளக் ககாண்டிருக்கும். இது, 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & வமம்பாட்டு அவமப்பின் ேயாரிப்பாகும். 

 

6.ெமீபத்திய செய்திகளில் இைம்சபற்ற அதைஸானியா-1 செயற்டகக் 

தகாள் ொர்ந்ே நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) பிவரஸில்  

இ) பின்லாந்து 

ஈ) பிலிப்வபன்ஸ் 

✓ PSLV C-51 ஏவுகலத்வேப் பயன்படுத்தும் ISRO’இன் 53ஆ து திட்டைா 

-னது அவமஸானியா-1 கசயற்வகக்வகாவள விண்ணில் ஏவும். இந்ேச் 

கசயற்வகக்வகாள் பிவரசிலுக்கு கசாந்ேமானோகும். 

✓ கூடுேலாக, பதிகனண் இவண கசயற்வகக்வகாள்கவளயும் இது சுமந்து 

கசல்லும். இந்ே ஏவுகலம், ஆந்திர பிரவேச மாநிலத்தின் ஸ்ரீஹரிவகாட்டா 

ஏவுேளத்தில் இருந்து ஏ ப்படும். 

 

7. “நம்ை கார்தகா” என்ற தெடவ சோைங்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) கேலங்கானா 

✓ கர்நாடக ைாநில முேலவமச்சர் B S எடியுரப்பா, சமீபத்தில், ‘நம்ம கார்வகா’ 

என்ற வசவ வய அறிமுகப்படுத்தினார். இந்ே முயற்சியின்கீழ், மாநில 

சாவலப்வபாக்கு ரத்துக்கழக வபருந்துகள் சரக்கு கபாதிகவள ககாண்டு 

கசன்று மாநிலத்திற்கு கூடுேல்  ரு ாவய ஈட்டும். இது, கர்நாடகாவின் 

109 வபருந்துநிவலயங்களிலும், அண்வட மாநிலங்களின் வேர்ந்கேடுக் 

-கப்பட்ட இடங்களிலும் கசயல்படுத்ேப்படுகிறது. 

 

8. COVAX திட்ைத்தின்மூலம் இலவெ COVID ேடுப்பூசிகடளப்சபற்ற 

முேல் நாடு எது? 

அ) காங்வகா 

ஆ) கானா  

இ) சூடான் 

ஈ) எத்திவயாப்பியா 

✓ COVAX திட்டத்தின்மூலம் இல ச COVID ேடுப்பூசிகமளப் கபற்ற முேல் 

நாடு கானா ஆகும். உலக நல ாழ்வு அவமப்பானது (WHO) COVAX 

திட்டத்வே கவி (Gavi) ேடுப்பூசி கூட்டணி மற்றும் கோற்றுவநாய் ேயார் 

நிவல கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கூட்டணி ஆகிய ற்றுடன் இவணந்து 

வமற்ககாண்டு  ருகிறது. COVID ேடுப்பூசிகவள ஏவழ நாடுகளுடன் 

பகிர்ந்துககாள் வே இது ேனது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

9. மிகவும் அருகிவிட்ை இனைான, ‘ஆல்டபன் ோவர இனங்கள்’ 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ைாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருணாச்சல பிரவேசம்  

ஈ) ஹிமாச்சல பிரவேசம் 

✓ அருணாச்சல பிரவேச ைாநிலத்தின் ே ாங் மா ட்டத்தில், ‘ஆல்வபன் 

ோ ரம்’ என்ற ஒரு புதிய இனத்வே அறிவியலாளர்கள் குழு கண்டறிந் 

-துள்ளது. ‘Cremanthodium indicum’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள இப்புதிய 

இனங்கள், இமயமவல சூரியகாந்தி குடும்பத்வேச் சார்ந்ேவ . இந்ே 

இனம், ே ாங் மா ட்டத்தின் கபங்கா-கடங் வசா ஏரிவயப் பூர்வீகமாகக் 

ககாண்டோகும். 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

10. இந்திய கைல்ொர் உச்சிைாநாடு-2021 நடைசபறும் இைம் எது? 

அ) கசன்வன 

ஆ) ககாச்சின் 

இ) மும்வப 

ஈ) கமய்நிகர் முவறயில்  

✓ ‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு 2021’ஐ பிரேமர் வமாடி, மார்ச்.2 அன்று 

காகணாலிக்காட்சிமூலம் கோடங்கிவ த்ோர். துவறமுகங்கள், கப்பல் 

பபாக்குவரத்து மற்றும் நீர் ழிப்பபாக்குவரத்து அவமச்சகத்தின் அலு ல் 

-பூர்  அறிக்வகயின்படி, இேன் கோடக்க அமர்வில் பல்வ று நாடுகவள 

சார்ந்ே அவமச்சர்கள் பங்வகற்பர். 

✓ இந்ே உச்சிமாநாட்டின்வபாது `20,000 வகாடி மதிப்புள்ள புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேங்கள் வககயழுத்திடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

 


