 

✓















1. கங்ககயாற்று வடிநிலத்தின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் பனிப்

5. அண்மையில் பதவி நீட்டிப்பு அளிக்கப்பட்ட அமிைாப் காந்த்,

பாகை ஏரிகளின் வகைபடத்கை புதுப்பித்துள்ள அகைச்சகம் எது?

பின்வரும் எந்ைப் பைவிகய வகித்து வருகிைார்?

அ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம் 

அ) SBI மலவர்

ஆ) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனம் அமைச்சகம்

ஆ) NITI ஆடயாக் மலமைச் செயல் அதிகாரி 

இ) உள்துமை அமைச்சகம்

இ) துமைத் ட ர் ல் ஆமையர்

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

ஈ) மலமைக் கைக்கு ணிக்மக அதிகாரி

கங்மகயாற்று வடிநிலத்தின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் பனிப்பாமை
ஏரிகளின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வமைபடத்த ாகுப்மப நடுவண் ஜல் சக்தி
அமைச்சகம் அண்மையில் தவளியிட்டது. இந் வமைபடத்த ாகுப்மப
தபாருத் வமை, கங்மகயாற்று வடிநிலத்தில் 4,707 பனிப்பாமை ஏரிகள்
வமைபடைாக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ தைாத் ம் 0.25 தெக்டடருக்கு டைல்
பைவியுள்ளன. இ ற்காக ரிடசார்ஸ்ஸாட்-2 பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது.

✓

NITI ஆடயாக்கின் மலமைச் செயல் அதிகாரியாக (CEO) அமி ாப் காந்த்,
பணியாற்றிவருகிைார். பிை ைர் டைாடி மலமையிலான அமைச்சைமவ
நியைனக்குழு, அமி ாப் காந்தின் ப விக்காலத்ம டைலும் ஓைாண்டு
காலத்திற்கு நீட்டித்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில், அவர், NITI ஆடயாக்கில்
டசர்ந் பிைகு, அவர் செறும் மூன்ைாவது நீட்டிப்பு இதுவாகும்.

6. உலகளாவிய இகையகவளிப் பாதுகாப்பு குறியீடு – 2020’இல்

✓

2. 2021 ஜூகல.3 அன்று ககாண்டாடப்பட்ட பன்னாட்டு கூட்டுைவு

இந்தியா அகடந்துள்ள ைைநிகல என்ன?

நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன?

அ) 35

அ) Cooperatives for a Better World

ஆ) 25

ஆ) Cooperatives for Yesterday, Today and Tomorrow

இ) 16

இ) Cooperatives for Every Community

ஈ) 10 

ஈ) Rebuild Better Together 

✓

பன்னாட்டு கூட்டுைவு நாளானது 2021 ஜூமல.3 அன்று “Rebuild Better
Together” என்ை கருப்தபாருளின்கீழ் தகாண்டாடப்பட்டது. ஒவ்டவார்
ஆண்டும் ஜூமல மாதத்தில் வரும் மு ல் சனிக்கிழமையன்று இந்
நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது.

உலகளாவிய இமையதவளிப் பாதுகாப்பு குறியீடு – 2020’ஐ ஐநா’இன்
சர்வட ச த ாமலத்த ாடர்பு ஒன்றியம் (ITU) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மு ன்முமையாக பட்டியலின் மு ல் பத்து இடங்களுக்குள் இந்தியா
இடம்தபற்றுள்ளது.

✓

மு ன்மை இமையதவளிப்பாதுகாப்பு அளவுருக்களில் உலகின் 10ஆம்
சிைந் நாடாக இடம்தபறுவ ற்கு, இந்தியா, 37 இடங்கள் முன்டனறி
வந்துள்ளது. இக்குறியீட்டில் அதைரிக்கா மு லிடத்திலும், இங்கிலாந்து
(UK) ைற்றும் தசௌதி அடைபியா (UAE) ஆகியன இைண்டாவது இடத்திலும்,
எஸ்ட ானியா மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன.

3. சமீபத்தில் உத்ைைகண்ட் ைாநிலத்தின் 11ஆவது ைற்றும் இளம்
முைல்வருைான புஷ்கர் சிங் ைாமி சார்ந்ை கைாகுதி எது?
அ) சம்பாவத்

✓

ஆ) சித் ர்கஞ்ச்

7. சைசிய விண்கவளிப் சபாக்குவைத்துக் ககாள்கககய கவளியிட்ட

இ) காதிைா 

துகை எது?

ஈ) டகாட்வார்

அ) விண்தவளித் துமை 

கடந் 1975ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவரான புஷ்கர் சிங் ாமி அண்மையில்
உத் ைகண்ட் ைாநிலத்தின் 11ஆவது ைற்றும் இளம் மு ல்வைாக ஆனார்.
அவர் உத் ம் சிங் நகர் ைாவட்டத்தில் உள்ள காதிைா த ாகுதிமயச்
டசர்ந் சட்டைன்ை உறுப்பினைாக உள்ளார்.

ஆ) கவல் த ாழில்நுட்பத் துமை
இ) கவல் த ாடர்புத் துமை
ஈ) ளவாடங்கள் துமை

✓

4.BOLD திட்டம் (வைண்ட நிலங்களில் மூங்கில் சசாகல) சமீபத்தில்
இந்தியாவில் எந்ை ைாநிலத்திலிருந்து கைாடங்கப்பட்டது?
அ) குஜைாத்
ஆ) இைாஜஸ் ான் 
இ) ெரியானா
ஈ) ைத்திய பிைட சம்
✓

✓

✓

8. இந்தியாவில் GST வரிவிதிப்பு முகை கசயல்படுத்ைப்பட்ட தததி

இைாஜஸ் ானில் பழங்குடியினர் வருவாய் ைற்றும் மூங்கில்சார்ந்
தபாருளா ாைத்ம ஊக்குவிக்க வைண்ட நிலத்தில் மூங்கில் டசாமல
திட்டம் என்ை னித்துவைான திட்டத்ம காதி ைற்றும் கிைாைத்த ாழில்
ஆமையம் த ாடங்கியுள்ளது.
பாமலவனப்பகுதிமய குமைக்கவும், வாழ்வா ாைத்ம அளிக்கவும், பல்
டநாக்கு ஊைக த ாழில் உ விமய காதி ைற்றும் கிைாைத்த ாழில்
ஆமையம் த ாடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டத்துக்கு வைண்ட நிலத்தில்
மூங்கில் டசாமல (Bamboo Oasis on Lands in Drought (BOLD) எனப்
தபயரிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் மு ன்முமையாக இத்திட்டம் ைாஜஸ் ான்
ைாநிலம் உ ய்பூர் ைாவட்டத்தில் நிக்லாைண்டவா என்ை பழங்குடியின
கிைாைத்தில் த ாடங்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் 75ஆவது விடு மல ஆண்மட தகாண்டாட காதி கிைாைத்
த ாழில் ஆமையம் நடத்தும் ‘காதி மூங்கில் திருவிழா’வின் ஒரு
பகுதியாக இந் நடவடிக்மக த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. இட திட்டத்ம
குஜைாத் ஆை ாபாத் ைாவட்டத்திலுள்ள ட ாடலைா கிைாைம் ைற்றும் டலலடாக் பகுதியிலும் காதி கிைாைத் த ாழில் ஆமையம் இந் ாண்டு
ஆகஸ்டுக்குள் த ாடங்கவுள்ளது. ஆக.21ஆம் ட திக்கு முன்பாக தைாத் ம்
15,000 மூங்கில் கன்றுகள் நடப்படும்.









இந்திய அைசின் விண்தவளித் துமையானது அண்மையில் வமைவு
விண்தவளி டபாக்குவைத்துக் தகாள்மகமய தகாண்டு வந்துள்ளது.
விண்தவளி த ாழில்நுட்பத்தில் னியார் பங்களிப்மப ஊக்குவிக்கும்
டநாக்கில் இது உள்ளது. பசுமை எரிதபாருள், டைாடபாட்டிக் விண்தவளி
ஆய்வு ைற்றும் மீண்டும் பயன்படுத் க்கூடிய ஏவுகலங்கள் ஆகியவற்றில்
ஆைாய்ச்சி ைற்றும் டைம்பாட்டுக்கு இந் க்தகாள்மக சிைப்பு முக்கியத்துவம்
அளிக்கிைது.

எது?
அ) 2019 ஜூன் 01
ஆ) 2018 ஜூமல 01
இ) 2017 ஜூமல 01 
ஈ) 2018 ஆகஸ்ட் 15
✓

2021 ஜூமல.1 - சைக்கு ைற்றும் டசமவ வரியின் (GST) 4ஆம் ஆண்டு
நிமைமவக்குறிக்கிைது. கடந்த 2017 ஜூமல.1ஆம் ட தியன்று GST வரி
விதிப்புமுமை தசயல்படுத் ப்பட்டது. இத்ட திமய, நடுவைைசு, GST
நாளாக அறிவித்துள்ளது. இந் ஆண்டு (2021) GST நாளைக் குறிக்கும்
வமகயில், சரியான டநைத்தில் வரி ாக்கல்தசய் 54,000 GST வரி
தசலுத்துபவர்களுக்கு பாைாட்டு சான்றி ழ்கமள வழங்க நடுவண் நிதி
அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.



 









9. எந்ை நாட்டின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, அண்கையில் ைனது 100ஆவது
நிறுவன ஆண்கடக் ககாண்டாடியது?
அ) இந்தியா
ஆ) சீனா 
இ) ஜப்பான்
ஈ) ம வான்
✓

சீனத்தின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியானது அண்மையில் னது நூைாவது
ஆண்டு நிமைமவக் தகாண்டாடியது. அது சீன நாட்டின் தியனன்தைன்
சதுக்கத்தில் மிகப்தபரிய அளவில் தகாண்டாடப்பட்டது. இந் நிகழ்மவக்
குறிக்கும் வமகயில், வாளன நநாக்கி 100 குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில் டபசிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், நாட்டின் எழுச்சிமய
உறுதிதசய்யும் ஒடை ஆற்ைல் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் ைட்டுடை என்று
உமையாற்றினார்.

10. ‘COVID-19 ைற்றும் சுற்றுலா’ என்ை ைகலப்பிலான அறிக்கக
ஒன்கை கவளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அகைப்பு எது?
அ) IMF
ஆ) UNCTAD 
இ) WHO
ஈ) UNESCO

✓

ஐநா வர்த் கம் ைற்றும் டைம்பாட்டு அமைப்பானது (UNCTAD) சமீபத்தில்
“COVID-19 ைற்றும் சுற்றுலா” என்ை மலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய
தவளியிட்டது. இந் அறிக்மகயின்படி, உலகின் சுற்றுலாத்துமையானது
குமைந் து $1.2 டிரில்லியன் டாலர்கள் அல்லது உலகின் தைாத் உள்
நாட்டு உற்பத்தியில் 1.5% அளவுக்கு இழக்கக்கூடும்.

✓

பன்னாட்டளவிலான சுற்றுலாவின் இமடதவளி எட்டு ைா ங்களுக்கும்
டைல் நீடித் ால், இந் இழப்பு, $2.2 டிரில்லியன் அதைரிக்க டாலர் அல்லது
உலக தைாத் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.8%ஆக உயைக்கூடும்.







2. பிஎம்சி வங்கிமய மகயகப்படுத்தி ‘ஸ்ைால் ஃமபனான்ஸ் டபங்க்’
அமைக்க ஒப்பு ல்: நீதிைன்ைத்தில் ரிசர்வ் வங்கி கவல்
டைாசடியில் சிக்கிய பஞ்சாப் ைற்றும் ைகாைாஷ்டிைா கூட்டுைவு (பிஎம்சி)
வங்கிமய விமைவில் மகயகப்படுத்தி ‘ஸ்ைால் ஃமபனான்ஸ் டபங்க்’
அமைக்க அனுைதி வழங்கப்பட்டுள்ள ாக தில்லி உயர்நீதிைன்ைத்தில்
ரிசர்வ் வங்கி த ரிவித்துள்ளது. பிஎம்சி வங்கி த ாடர்பான வழக்கு தில்லி
உயர்நீதிைன்ைத்தில் நீதிபதிகள் டி என் பாட்டீல், டஜாதி சிங் ஆகிடயார்
அடங்கிய அைர்வு முன்பு விசாைமைக்கு வந் து.
3. `9,695 டகாடியில் நீர்மின்னுற்பத்தி திட்டம்: இந்தியாவுடன் டநபாளம்
ஒப்பந் ம்
டநபாளத்தில் 679 தைகாவாட் உற்பத்தித் திைனுடன் கூடிய நீர் மின்
திட்டத்ம அமைத்துத் ருவ ற்கான `9,695 டகாடி ஒப்பந் த்ம
அந்நாடு இந்தியாவுடன் டைற்தகாண்டுள்ளது. இது அந் நாட்டுடன்
இந்தியா டைற்தகாள்ளும் இைண்டாவது மிகப்தபரிய திட்டைாகும்.
முன்ன ாக, அந் நாட்டில் 900 தைகாவாட் உற்பத்தித் திைனுடன் கூடிய
அருண்-3 நீர்மின் திட்டத்ம அமைத்துத் ருவ ற்கான `7,756 டகாடி
ஒப்பந் த்ம இந்தியா டைற்தகாண்டது. இப்டபாது, கிழக்கு டநபாளத்தில்
சங்குவசபா ைற்றும் டபாஜ்பூர் ைாவட்டங்களுக்கு இமடடய அமைந்துள்ள
கீழ் அருண் நதியில் 679 தைகா வாட் நீர் மின் நிமலயத்ம அமைத்துத்
ருவ ற்காக இந்தியாவின் சட்லஜ் ஜல் வித்யத் நிகாம் நிறுவனத்துடன்
டநபாளம் புரிந்துைாா்வு ஒப்பந் ம் டைற்தகாண்டுள்ளது.
இ ன் திட்ட ைதிப்பு `9,695 டகாடியாகும். கடந் 2017ஆம் ஆண்டு
விமல நிலவைத்தின் அடிப்பமடயில் இந் த் திட்ட ைதிப்பு நிர்ையம்
தசய்யப்பட்டுள்ளது.


1. கட்டாய ொல்ைார்க் திட்டம் அைல்: அதிக ைாவட்டங்கள் பட்டியலில்
மிழ்நாடு மு லிடம்
ங்க நமககளின் ைத்ம நிர்ையிக்கும் ொல்ைார்க் முத்திமைமய
கட்டாயைாக்கும் மு ல்கட்டத் திட்டத்தில் மிழ்நாடு, குஜைாத், ைகாைாஷ்டிை
ைாநிலங்கமளச் டசர்ந் அதிக ைாவட்டங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. கடந்
ஜூன்.16 மு ல் ங்க நமககளுக்கு ொல்ைார்க் முத்திமையிடுவம
ைத்திய அைசு கட்டாயைாக்கியுள்ளது.
இதுத ாடர்பாக நடுவண் அைசு தவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘கட்டாய
ொல்ைார்க் திட்டம்’ 28 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிைட சங்களில்
உள்ள 256 ைாவட்டங்களில் மு ல்கட்டைாக தசயல்படுத் ப்படுகிைது.
இதில் அதிகபட்சைாக மிழ்நாட்டில் 24 ைாவட்டங்களும், குஜைாத்தில் 23
ைாவட்டங்களும், டைற்கு வங்கம் ைற்றும் உத் ை பிைட சத்தில் 19
ைாவட்டங்களும் இடம்தபற்றுள்ளன.
தில்லி, த லங்கானா, ஆந்திை பிைட சம், பஞ்சாப் ஆகிய ைாநிலங்களில்
லா 12 ைாவட்டங்களும், டகைளத்தில் 13 ைாவட்டங்களும், கர்நாடகத்தில்
பதினான்கு ைாவட்டங்களும், ெரியானாவில் 15 ைாவட்டங்களும் ட ர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந் ைாவட்டங்களில் 14, 18, 22 காைட் ங்க
நமககள் ைட்டும் ொல்ைார்க் முத்திமையுடன் விற்பமன தசய்யப்பட
டவண்டும் என்று த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய ைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (BIS) 2000, ஏப்ைல் ைா ம் மு ல் ங்க
நமககளுக்கு ொல்ைார்க் முத்திமை வழங்கி வருகிைது. ற்டபாது சுைார்
40 ச வீ
ங்க நமககள் ொல்ைார்க் முத்திமையிடப்படுகின்ைன.
இந்தியாவில் சுைார் 4 லட்சம் ங்கநமக வியாபாரிகள் உள்ளனர். இதில்
35,879 டபர் ைட்டுடை BIS ைச்சான்றி ழ் தபற்றுள்ளனர். ஆண்டுட ாறும்
700-800 டன் ங்கத்ம இந்தியா இைக்குைதி தசய்வ ாக உலக ங்க
கவுன்சில் புள்ளிவிவைங்கள் த ரிவிக்கின்ைன.











