
         

    

1. பாலைவனமயமாக்கலுக்கு எதிரான 14ஆவது ஐநா உயர்மட்ட 

கூட்டத்திற்கு தலைலமதாங்கியவர் யார்? 

அ) நரேந்திே ர ோடி  

ஆ) ர ோஷிஹைட் சுகோ 

இ) ஜி ஜின்பிங் 

ஈ) ரகோத்தப  இேோஜபக்ஷ 

✓ இந்தி ப்பிேத ர் நரேந்திே ர ோடி, போஹைவன ோதஹை எதிர்த்துப்ரபோேோ 

-டுவதற்கோன ஐநோ உடன்படிக்ஹக நோடுகளின் (UNCCD) 14ஆவது உ  

-ர் ட்ட கூட்டத்திற்கு தஹைஹ தோங்கினோர். 

✓ அண்ஹ யில் ஐநோ – ‘போஹைவன ோதல், நிைச்சீேழிவு  ற்றும் வறட்சி 

குறித்த உ ர் ட்டப்ரபச்சுவோர்த்ஹத’யில் பிேத ர் ர ோடி, கோண ோலிக் 

கோட்சி வோயிைோகப் பங்ரகற்று சிறப்புஹே ோற்றினோர். இந்நிகழ்ஹவ ஐநோ 

ணபோது அஹவயின் 75ஆவது அ ர்வின் தஹைவர் ரவோல்கன் ரபோஸ்கிர் 

கூட்டினோர். 

 

2. COVID-19 இரண்டாவது அலைக்குப் பிறகு மருத்துவ உயிர்வளி 

ததலவலயச் சமாளிக்க, ‘இந்தியாவுக்கான O2 திட்டத்’தை அறிமுகம் 

சசய்துள்ள நாடு எது? 

அ) இைங்ஹக 

ஆ) இந்தி ோ  

இ) ேஷ் ோ 

ஈ) இந்ரதோரனசி ோ 

✓ COVID-19 இேண்டோவது அஹைக்குப் பிறகோன  ருத்துவ உயிர்வளியின் 

ரதஹவஹ  எதிர்ணகோள்வதற்கு, ‘இந்தி ோவிற்கோன O2 திட்டத்’ஹத இந் 

-தி ோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அவசேகோை மூைப் ணபோருட்கஹள ரதசி  அளவில் 

விநிர ோகிப்பது, சிறி  அளவிைோன O2 ஆஹைகஹள நிறுவுவது, அழுத்த 

கருவிகள், O2 கருவிகள், ணசறிவூட்டிகள், ணச ற்ஹக சுவோச வழங்கிகள் 

உள்ளிட்ட இறுதிகட்ட ணபோருட்கஹளத் த ோரிப்பது முதலி  பணிகஹள 

ரதசி  பிேோ வோயுக் கூட்டஹ ப்பு ர ற்ணகோள்கிறது. 

 

3. நடப்பாண்டு (2021) உைக தயாகா நாலள முன்னிட்டு AYUSH 

அலமச்சகம் சவளியிட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன? 

அ) ர ோகோ ஹசன்ஸ் 

ஆ) ந ஸ்ரத ர ோகோ  

இ) ர ோகோ ஃபோர் ஆல் 

ஈ) போேத் ர ோகோ 

✓ 7ஆவது உைக ர ோகோ நோளின் ணதோடக்க நிகழ்வின்ரபோது, “ந ஸ்ரத 

ர ோகோ” என்ற திறன்ரபசிணச லி ணவளியிடப்பட்டது. DD இந்தி ோ அலை 

வரிலையில் ஒளிபேப்பப்படவுள்ள கோ ன் ர ோகோ புரேோட்ரடோகோல் ணதோடரி 

-ன் ணதோடக்கத்ஹத இந்நிகழ்வு குறித்தது. ண ோேோர்ஜி ரதசோய் ரதசி  ர ோ 

-கோ நிறுவனம் இந்தத்ணதோடஹே த ோரிக்கிறது. உைக ர ோகோ நோளோனது 

ஜூன்.21 அன்று ணகோண்டோடப்படுகிறது. 

 

4. COVID தடுப்பூசிகளுக்கு, இந்தியாவில், எத்ைதை சதவீதம் GST 

வரி விதிக்கப்படுகிறது? 

அ) 5%  

ஆ) 10% 

இ) 18% 

ஈ) 28% 

✓ 44ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டத்தின்ரபோது, ணபோருட்களின் வரி விகிதம் 

குஹறக்கப்பட்டது  ற்றும் கருப்புப்பூஞ்ஹச ரநோய்த்ணதோற்றுக்கு சிகிச்ஹச  

-ளிப்பதற்கோன  ருந்துகளுக்கு GST’யிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்பட்டன.  

✓ COVID ணதோடர்போன அத்தி ோவசி  ணபோருட்களின் வரிவிகிதங்கள் குறித் 

-து ஆரைோசஹன வழங்குவதற்கோக அஹ க்கப்பட்ட அஹ ச்சர்கள் குழு 

-வின் பரிந்துஹேகளின் அடிப்பஹடயில் இது முடிவுணசய் ப்பட்டது. 

COVID தடுப்பூசிகளுக்கு 5% GST வரிவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. நடப்பாண்டு (2021) ‘குழந்லதத் சதாழிைாளர் முலறக்கு எதிரான 

உைக நாளின்’ கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Act now: end child labour  

ஆ) Leaving No one Behind 

இ) Child Labour against Humanity 

ஈ) Stop Child Labour 

✓ குழந்ஹதத் ணதோழிைோளர் முஹறக்கு எதிேோன உைக நோள் ஜூன்.12 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோக ஜூன் 

10 அன்று “Week of Action” என்பது ணதோடங்கப்பட்டது. “Act now: end 

child labour” என்பது நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப் 

ணபோருளோகும். 

 

6. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PRABANDH வதைத்ைளத்துடன் 

சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) MSME அஹ ச்சகம் 

ஆ) கல்வி அஹ ச்சகம்  

இ) வர்த்தக  ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம் 

ஈ) சுகோதோேம்  ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம் 

✓ பள்ளிணசல்ைோ குழந்ஹதகள்குறித்த தேவுகஹள ணதோகுப்பதற்கோக கல்வி 

அஹ ச்சகம், இஹ   ணதோகுப்பிஹ  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ச க்கிே 

சிக்ஷோவின் ‘பிேபந்த்’ வஹைத்தளத்துடன் இந்தத்தேவுகள் இஹ க்கப்பட 

உள்ளது. 6-14 வ துக்குட்பட்ட பின்தங்கி  பிரிவுகஹளச்சோர்ந்த சிறோர்க 

ளின் ரசர்க்ஹககஹள விஹேவோக கண்கோணிக்க இது உதவைோம். 16-

18 வ துக்குட்பட்ட பள்ளி குழந்ஹதகளுக்கு, ணதோஹைதூேக் கல்விமுஹற 

மூைம் கல்விஹ த் ணதோடே நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

7. ‘CAIMS’ எனப்படும் தமைாண்லம அலமப்புடன் சதாடர்புலடய 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) MSME அஹ ச்சகம் 

ஆ) இஹளர ோர் நைன்  ற்றும் விஹள ோட்டு அஹ ச்சகம்  

இ) வர்த்தக  ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம் 

ஈ) சுகோதோேம்  ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம் 

✓  த்தி  இஹளர ோர் நைன்  ற்றும் விஹள ோட்டுத்துஹற அஹ ச்சர் 

கிேண் ரிஜிஜு,  த்தி  தடகள கோ  ர ைோண்ஹ  முஹறஹ  (CAIMS) 

ணதோடங்கினோர். இது விஹள ோட்டு வீேர்களுக்கு வழங்கப்படும்  ருந்து & 

 றுவோழ்வு ஆதேஹவ ணநறிப்படுத்துவஹத ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது.  

✓ விஹள ோட்டு வீேர்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகிரைர  சிறந்த விஹள 

- ோட்டு கோ  ர ைோண்ஹ  ஆதேஹவ வழங்குவஹதயும் CAIMS தனது 

ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது. நோடு முழுவதும் உள்ள விஹள ோட்டு 

வீேர்களுக்கு, கோ  சிகிச்ஹச ணநறிமுஹறஹ  தேப்படுத்த இது உதவும். 

 

8. ஒதர நாளில் ஐம்பது இைட்சம் மரங்கலள நடவு சசய்வதற்காக 

நாடு முழுவதும் தபரியக்கத்லத நடத்திய ஆப்பிரிக்க நாடு எது? 

அ) கோனோ  

ஆ) ஹநஜீரி ோ 

இ) கோங்ரகோ 

ஈ) சூடோன் 

✓ ர ஹை ஆப்பிரிக்க நோடோன கோனோ, “பசுஹ  கோனோ” என்ற திட்டத்ஹத 

ணதோடங்கியுள்ளது. அது 50 இைட்சம் கன்றுகஹள நடவுணசய்வதற்கோன 

ரபரி க்க ோகும். இவ்வி க்கம், குஹறந்துவரும் வனப்பேப்புகஹளக் கோப் 

-போற்றுவஹத ரநோக்க ோகக்ணகோண்டுள்ளது. 

✓ கோனோ அதிபர் நோனோ அகுரபோ-அரடோ, தஹைநகர் அக்ேோவில் ஜூபிலி 

இல்ை ரதோட்டத்தில் நிஹனவு ேக்கன்று ஒன்ஹற நட்டோர். உைகில் அதி 

-க சதவீதம்  ஹழக்கோடுகஹள இழந்துவரும் ணவப்ப ண்டை நோடுகளுள் 

கோனோவும் ஒன்றோகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்லமயில் இங்கிைாந்துக்கு ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்ட புவிசார் 

குறியீடு சபற்ற ஜர்தாலு மாம்பழங்கலள விலளவிக்கின்ற மாநிைம் 

எது? 

அ) பீகோர்  

ஆ)  கோேோஷ்டிேோ 

இ) ஆந்திே பிேரதசம்  

ஈ) உத்தே பிேரதசம் 

✓ புவிசோர் குறியீடுணபற்ற ஜர்தோலு  ோம்பழங்கள் பீகோரிலிருந்து இங்கிைோந்து 

-க்கு வர்த்தக ரீதியில் முதல்முஹற ோக ஏற்று தி ணசய் ப்பட்டன. 

ைக்ரனோவில் உள்ள APEDA’இன் கட்டும் ஹ  த்திலிருந்து பீகோர் அேசு, 

இந்தி  தூதேகம்  ற்றும் இன்ணவஸ்ட் இந்தி ோவுடன் இஹ ந்து சோறு 

 ற்றும் வோசஹனமிக்க  ோம்பழங்கஹள இங்கிைோந்துக்கு APEDA அனுப் 

-பி து. சிறந்த சுஹவ  ற்றும் வோசஹன ணகோண்ட ஜர்தோலு  ோம்பழங்கள் 

2018’ல் புவிசோர் குறியீட்ஹட ணபற்றன. 

 

10. உைகின் முதல் மர சசயற்லகக்தகாளான ‘WISA Woodsat’ஐ 

ஏவவுள்ளதாக அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

அ) ேஷ் ோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ணஜர் னி 

ஈ) இத்தோலி 

✓ ‘WISA Woodsat’ என்பது ஒரு நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோளோகும். அது, நியூ 

-சிைோந்திலிருந்து இவ்வோண்டின் இறுதிக்குள் விண்ணவளிக்கு ஏவப்பட 

உள்ளது. இது உைகின் முதல்  ே ணச ற்ஹகக்ரகோள் ஆகும். இந்த 

நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோள் என்பது கனசதுே வடிவ கட்டஹ ப்போகும். 

பிர்ச் ஒட்டுப்பைஹக ோல் ஆன அதன் உ ரிகள் ஐரேோப்பி  விண்ணவளி 

முகோஹ  ோல் உருவோக்கப்பட்டதோகும். இது, ஓர் அண ரிக்க விண்ணவளி 

நிறுவன ோன ‘இேோக்ணகட் ரைப்’ உருவோக்கி  ஏவுகஹ  எைக்ட்ேோனி 

-லிருந்து ஏவப்படும். 

 

 

 

 


