
         

    

1. “World 2030: Public Survey” என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைலை 

வெளியிட்ட அலைப்பு எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐ நா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஈ) UNESCO  

✓ அண்மையில், UNESCO அமைப்பானது “World 2030: Public Survey” 

என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, 

2020 மை முதல் 2020 செப்டம்பர் வமை உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது. 

✓ இந்த அறிக்மகயின்படி, காலநிமல ைாற்றம், வன்முமற ைற்றும் மைாதல், 

பல்லுயிர் இழப்பு, பாகுபாடு ைற்றும் ெைத்துவமின்மை மபான்றமவ 

அமைதியான ெமூகத்மத பாதிக்கும் சில முக்கியைான ெவால்களாக 

இனங்காணப்பட்டுள்ளன. 

 

2. “இந்திைாவில் வெண்ைள் ைற்றும் ஆண்ைள் 2020” அறிக்லைலை 

வெளியிட்டுள்ள அலைச்சைம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்ெகம் 

ஆ) சபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டு அமைச்ெகம் 

இ) புள்ளிவிவைம் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகம்  

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்ெகம் 

✓ ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகைானது 

அண்மையில், “இந்தியாவில் சபண்கள் ைற்றும் ஆண்கள் 2020” என்ற 

தமலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, 

கடந்த 1995ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுமதாறும் ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள் 

ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்பட்டு வருகிறது.  

✓ இந்த ஆண்டின் அறிக்மக, இத்சதாடரில், 20ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இது, சகாள்மக வகுப்பாளர்கள், திட்டமிடுபவர்கள் ைற்றும் பிற பங்குதாைர் 

-களுக்கு பாலினம் சதாடர்பான தைமவ வழங்குகிறது. 

 

3. நாட்டின் நைர்ப்புற வீதியைார விற்ெலனைாளர்ைளுக்கு ஆண்டுக் 

-கு `10,000 ெலர நடப்பு மூைதன ெசதிலை ெழங்ை முடிவு வசய்து 

உள்ள திட்டத்தின் வெைர் என்ன? 

அ) பிைதைர் கிஸான் 

ஆ) முத்ைா மயாஜனா 

இ) பிைதைர் ஸ்வநிதி  

ஈ) TLTRO 

✓ PM SVANIDHI திட்டத்தின்கீழ், நகர்ப்புற வீதிமயாை விற்பமனயாளர்கள், 

வங்கிகளில் ஆண்டுக்கு `10,000 வமை நடப்பு மூலதன கடன்சபற 

அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். COVID-19 சபாது முடக்கத்தின்மபாது விற்ப 

-மனயாளர்களுக்கு நுண்கடன் வெதிமய வழங்குவதற்காக இந்தத் 

திட்டம் இந்திய அைொல் சதாடங்கப்பட்டது. உள்துமற அமைச்ெகத்தின் 

அண்மைய தைவுகளின்படி, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட சைாத்த 

கடன்களில், தனியார் வங்கிகள், 1.6% ைட்டுமை பங்களித்துள்ளன. 

 

4. யதசிை யசமிப்பு நிறுெனத்தின் தரவுைளின்ெடி, அரசாங்ைத்தின் 

சிறு யசமிப்புத் திட்டங்ைளுக்கு அதிை ெங்ைளிப்பு வசய்துள்ள ைாநிைம் 

எது? 

அ) உத்தை பிைமதெம் 

ஆ) ைத்திய பிைமதெம் 

இ) மைற்கு வங்கம்  

ஈ) ஹரியானா 

✓ நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் மதசிய மெமிப்பு நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள தைவு 

-களின்படி, மைற்கு வங்க அைொங்கம் சிறு மெமிப்புத் திட்டங்களுக்கு மிக 

உயர்ந்த பங்களிப்மப வழங்கியுள்ளது. அஞ்ெல் நிமலயங்கள் ைற்றும் 

வங்கிகளில் 15%’க்கும் அதிகைான மவப்புகளில் அது பங்குசகாண்டுள் 

-ளது. இப்பட்டியலில், மைற்கு வங்கத்மதத் சதாடர்ந்து உத்தை பிைமதெம், 

ைகாைாஷ்டிைா, குஜைாத் ைற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

5. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளின் தரெரி 

-லசயில், இந்திை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளுள் முதலிடம் பிடித்த ெல்ை 

-லைக்ைழைம் எது? 

அ) அண்ணா பல்கமலக்கழகம் 

ஆ) ஜவஹர்லால் மநரு பல்கமலக்கழகம் 

இ) ஜவஹர்லால் மநரு சதாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகம் 

ஈ) கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம்  

✓ ஷாங்காய் தைவரிமெ என்றும் அமழக்கப்படுகிற உலக பல்கமலக்கழக 

-ங்களின் தைவரிமெ - 2020 அண்மையில் சவளியிடப்பட்டது. இந்தத் 

தைவரிமெப்படி, கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம் இந்திய பல்கமலக்கழகங்க 

-ளுள் முதலாவது இடத்மதயும், நாட்டின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுள் 

மூன்றாவது இடத்மதயும் சபற்றுள்ளது. 15 இந்திய பல்கமலக்கழகங்கள் 

இந்தப் பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

6. “சங்ைல்ப் யச சித்தி” - கிராைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இலைவு 

இைக்ைத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

இ) NABARD 

ஈ) TRIFED  

✓ ைத்திய பழங்குடியினர் நல அமைச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள பழங்குடியினர் 

கூட்டுறவு ெந்மதப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு (TRIFED) ெமீபத்தில் “ெங்கல்ப் 

மெ சித்தி” - கிைாைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இமைவு இயக்கத்மத அறிமுகம் 

செய்தது. இந்த இயக்கம், 2021 ஏப்ைல்.1 அன்று சதாடங்கியது. இது, 150 

அணிகள் பங்மகற்கும் நாட்டின் 1500 கிைாைங்கமள உள்ளடக்கும் 100 

நாள் இயக்கைாகும். அந்தக் கிைாைங்களின் வன் தன் மையங்கமள 

செயல்படுத்துவமத இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய மநாக்கைாகும். 

 

7. 2022ஆம் ஆண்டளவில், வெட்யராலில் எத்தனன சதவீத அளவிற்கு 

எத்தனால் ைைப்ெதற்கு இந்திை இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது? 

அ) 1% 

ஆ) 1.5% 

இ) 2% 

ஈ) 10%  

✓ 2022ஆம் ஆண்டளவில் சபட்மைாலில் 10% எத்தனால் கலக்கும் இலக்மக 

இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது. ெமீபத்தில், எதனால் விநிமயாகம் ஆைம்பித்த 

முதல் 4 ைாதங்களுக்குள், சபட்மைாலில் 7.2 ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான 

எத்தனால் கலப்மப இந்தியா அமடந்துள்ளது. 

✓ மகாவா, கர்நாடகா, ைகாைாஷ்டிைா மபான்ற சில ைாநிலங்கள் 9-9.5% 

எத்தனால் கலப்மப அமடந்துள்ளன. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா 

10% எத்தனால் கலப்பு இலக்மக எட்டும் பாமதயில் உள்ளது என்பமத 

இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

8. யதசிை ைடல்சார் நாள் வைாண்டாடப்ெடுகிற யததி எது? 

அ) ஏப்ைல் 2 

ஆ) ஏப்ைல் 3 

இ) ஏப்ைல் 4 

ஈ) ஏப்ைல் 5  

✓ ஆண்டுததாறும் ஏப்.5 அன்று மதசிய கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற 

-து. நடப்பாண்டின் (2021) மதசிய கடல்ொர் நாள் அதன் 58ஆவது பதிப் 

-மபக்குறிக்கிறது, அமத மவமளயில், 1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் 

முதல் சகாண்டாட்டம் நிகழ்த்தப்பபட்டது. உலகளாவிய கடல்ொர் சபாரு 

-ளாதாைத்மத ஆதரிப்பதற்காக இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ முழுக்க முழுக்க இந்தியாவுக்குச் சொந்தைான “SS லாயல்டி” கப்பலின் 

முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில், ஏப்ைல்.5ஆம் மததி மதசிய 

கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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9. முதன்முலறைாை, 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல்.5ஆம் யததிலை 

எந்த நாளாை ஐநா அலெ ைலடப்பிடித்தது? 

அ) பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள்  

ஆ) அன்மப ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

இ) பன்னாட்டு அமைதி நாள் 

ஈ) கலாொைத்மத ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

✓ கடந்த 2019’இல் நமடசபற்ற ஐநா அமவயின் 73ஆவது அைர்வின்மபாது, 

ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள்’ என அறிவிக்கக்மகா 

-ரும் மகாரிக்மகமய பக்மைன் ஐநா அமவயிடம் வழங்கியது. 

✓ “அன்பு ைற்றும் ைனச்ொன்றுடன் கூடிய அமைதியான கலாொைத்மத 

ஊக்குவித்தல்” என்ற தீர்ைானத்மத ஒரு ைனதாக ஏற்றுக்சகாண்டு, 

ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள் - International Day of 

Conscience’ என ஐநா அறிவித்தது. 2020ஆம் ஆண்டில் இச்சிறப்பு நாள் 

முதன்முமறயாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

10. BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தலைெராை நிைமிக்ைப்ெட்டு 

-ள்ளெர் ைார்? 

அ) ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா  

ஆ) V K சிங் 

இ) அமஜ குைார் பல்லா 

ஈ) விமஜ குைார் 

✓ குஜைாத்தின் முன்னாள் DGP ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா, 

BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தமலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவருக்கு முன்பு இப்பதவியிலிருந்த அஜித் சிங்கின் பதவிக்காலம் 2021 

ைார்ச் ைாதம் முடிவமடந்தது. 1973ஆம் ஆண்டுத் சதாகுதிமயச் ொர்ந்த 

இகாப அதிகாரியான இவர், கடந்த 2010’இல் தனது இகாப மெமவயில் 

இருந்து ஓய்வுசபற்றார். ஏப்.9 முதல் IPL ததாடங்கப்படுவமத முன்னிட்டு 

ஷபீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 


1. பயங்கைவாதத்துக்கு எதிைாக இமணந்து பணியாற்ற இந்தியா-

இலங்மக உறுதி 

பயங்கைவாத குழுக்கள், தமலைமறவாக உள்ளவர்களுக்கு எதிைாக 

இமணந்து பணியாற்ற இந்தியாவும் இலங்மகயும் மீண்டும் 

உறுதிமயற்றுள்ளன. இந்தியா-இலங்மக காவல் உயைதிகாரிகள் 

இமடமயயான காசணாலிக் கூட்டம் நமடசபற்றது. அதில் இந்தியா 

தைப்பில் உளவுத்துமறயின் இயக்குநர் அர்விந்த் குைார் தமலமையிலான 

குழு பங்மகற்றது. இலங்மக ொர்பில் அந்நாட்டின் காவல்துமறத்தமலவர் 

சி டி விக்ைைைத்மன தமலமையிலான குழு பங்மகற்றது. 

 

2. ஒலிம்பிக் பாய்ைை படகு மபாட்டிக்கு மைலும் 2 தமிழக வீைர்கள் 

உள்பட 3 மபர் தகுதி 

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கான ஆசிய ைண்டல தகுதிச்சுற்று பாய்ைை 

படகு ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டி ஓைனில் நடந்தது. இதில் ஆண்களுக்கான 

மலெர் ஸ்டாண்டர்டு பிரிவில் இந்திய வீைர் விஷ்ணு ெைவணன் 

ஒட்டுசைாத்தைாக 2ஆவது இடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதி 

சபற்றார். இமதமபால் 49 ER கிளாஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் மக சி கணபதி 

- வருண் தாக்கர் மஜாடி முதலிடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் வாய்ப்மப உறுதி 

செய்தது. இவர்கள் இருவரும் சென்மனமய மெர்ந்தவர்கள் ஆவர்.  

ஏற்கனமவ இந்த மபாட்டியின் மூலம் இந்திய வீைாங்கமன 23 வயதான 

மநத்ைா குைணன் (சென்மன கல்லூரி ைாணவி) மலெர் மைடியல் பிரிவில் 

ஒலிம்பிக்குக்கு தகுதிசபற்றதுடன், ஒலிம்பிக் பாய்ைைபடகு மபாட்டியில் அடி 

எடுத்துமவக்கவிருக்கும் முதல் இந்திய வீைாங்கமன என்ற 

ொதமனமயயும் பமடத்திருந்தார். 

 

3. இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு ெர்வமதெ விருது 

இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு வன பாதுகாப்பு சதாடர்பான ெர்வமதெ 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுவிச்ெர்லாந்மத தமலமையிடைாகக்சகாண்ட 

பன்னாட்டு இயற்மக பாதுகாப்பு ெங்க அமைப்பு நடப்பு ஆண்டு முதல் 

ெர்வமதெ அளவில் சிறந்த வனச்ெைகர் விருமத வழங்குகிறது. 

இந்த அமைப்பானது உலக வனச்ெைகர் கூட்டமைப்பு, உலக வனவுயிரின 

பாதுகாப்பு மையம் ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனவுயிரின அமைப்புமூலம் 

சிறந்த வனச்ெைகருக்கான விருமத சதரிவுசெய்து வழங்குகிறது. 

இைாைநாதபுைம் ைாவட்டத்தில் ைன்னார்வமளகுடா மதசியபூங்கா பகுதியில் 

கடல் அட்மட கடத்தமல தடுத்து, அமலயாத்தி காடுகமள காப்பாற்றும் 

வமகயில் செயல்பட்டதற்காக இைாைநாதபுைம் வனச்ெைக அலுவலர் சு ெதீஷ் 

விருதுக்குத் சதரிந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். மடைாடூனில் உள்ள இந்திய வன 

உயிரின நிறுவன மூத்த ஆய்வாளர் சிவகுைார் பரிந்துமை அடிப்பமடயில் 

அவமை விருதுக்கு மதர்ந்சதடுத்துள்ளனர். ெதீஷுக்கு ஏப்.7 அன்று இமண 

-யதளம்மூலம் பாைாட்டுச்ொன்றுடன், ̀ 7.25 இலட்ெம் நிதியும் வழங்கப்பட்டு 

-ள்ளது. ெதீஷூடன் கம்மபாடியா, மியான்ைர், ைஷ்யா, சகாலம்பியா 

உள்ளிட்ட 8 நாட்டு வனச்ெைகர்களும், நம் நாட்டில் உத்தைகாண்ட் ைாஜாஜி 

புலிகள் காப்பக வனச்ெைகர் ைமகந்திைகிரி ஆகிமயாரும் விருது சபற்றுள்ள 

-னர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல் நியைனம்: 

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் ைத்திய அைசுக்கான புதிய உதவி 

சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் R ைாமஜஷ் விமவகானந்தமன 

குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார். சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் 

ைத்திய அைசு தைப்பில் வழக்குகளில் ஆஜைாகி வாதிடுவதற்காக 

கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜனைல் ைற்றும் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல் 

தவிர்த்து, ைத்திய அைசு மபனல் வழக்கறிஞர்கள் துமற வாரியாக 

நியமிக்கப்படுவது வழக்கம். 

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவிசொலிசிட்டர் சஜனைலாக பதவி 

வகித்த கார்த்திமகயனின் பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வந்தமத அடுத்து, 

புதிய உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் ஆர் ைாமஜஷ் 

விமவகானந்தமன குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார். 

 

 

 


