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1. IMFஇன் அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண ொட்ட அறிக்மகயின் டி (2022 அக்ணடொ ர்), இந்தியொவின் 

2022–23 கொலகட்டத்திற்கொன GDP கணிப்பு என்ன? 
அ. 5.8% 

ஆ. 6.0% 

இ. 6.8%  

ஈ. 7.0% 

✓  ன்னொட்டு பெலொவணி நிதியம் அதன் அண்மைய உலகப் ப ொருளொதொரக் கண்ண ொட்ட அறிக்மகயில், 2022–23 

நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி (GDP) வளர்ச்சிக்கொன முன்கணிப்ம  6.8 ெதவீதைொகக் 

குமைத்துள்ளது. IMF ஆனது உலகளொவிய   வீக்க பநருக்கடிமயக் குறிப்பிட்டு இதில் கொட்டியுள்ளது. IMF 

இந்தியொவின் வளர்ச்சிக்கணிப்ம  கடந்த ஜூமல ைொதத்தில் 7.4 ெதவீதைொகக் குமைத்திருந்தது; இதிலிருந்து 0.6% 

தற்ண ொது குமைக்கப் ட்டுள்ளது. 

2. ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு (UNWGIC) நிகழ்மவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. பெங்களூரு 

ஆ. ஹைதராொத்  

இ. டாக்கா 

ஈ. மாலே 

✓ இந்தியப் பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி மைதரொ ொத்தில் மவத்து ஐக்கிய நொடுகளின் 2022 – உலக இடஞ்ெொர் ைொநொட்டு 

(UNWGIC) நிகழ்மவத் பதொடங்கி மவத்தொர். “Geo–Enabling the Global Village: No one should be left behind” என் து 

2022 – UNWGICஇன் கருப்ப ொருளொகும். இது ைனிதர்கள் குறித்த தரவு ைற்றும் இடம் ஆகியவற்றிற்கொன ெமூகத்மத 

உருவொக்குவதில் தனது கவனத்மதச் பெலுத்துகிைது. 

3. நீதியரெர் U U லலித்துக்குப்பிைகு, இந்தியொவின் 50ஆவது தமலமை நீதியரெரொக  தவிணயற்கவுள்ளவர் யொர்? 
அ. நீதியரசா் DY சந்திரசூட்  

ஆ. நீதியரசா் சஞ்ஹச கிஷன் பகௌே் 

இ. நீதியரசா் S அெ்துே் நசீா் 

ஈ. நீதியரசா் K M ல ாசெ் 

✓ நீதியரெர் தனஞ்ெய யஷ்வந்த் ெந்திரசூட் இந்தியொவின் ஐம் தொவது தமலமை நீதியரெரொக தற்ண ொமதய தமலமை 

நீதியரெர் U U லலித் முமைப் டி அவமர  ரிந்துமரத்தமத அடுத்து  தவிணயற்கவுள்ளொர். நமடமுமையின் டி, மூத்த 

நீதியரெரொன உச்ெநீதிைன்ை நீதியரெர் இந்தியொவின் தமலமை நீதியரெரொக  ணியொற்றுகிைொர்; ணைலும் அவருக்குப் 

பின் அப் தவிக்கு வருணவொர் யொபரன அரெொங்கம்  ரிந்துமர ணகொருகிைது. நீதியரெர் DY ெந்திரசூட், ஓரினச்ணெர்க்மக 

என் து குற்ைமில்மல என்றும் ெ ரிைமலயில் ப ண்கமள அனுைதிக்கலொம் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கிய அைர்வுகளின் 

ஒரு  குதியொக இருந்தொர். 

4. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) என் மத உருவொக்கிய உலகளொவிய கூட்டமைப்பு எது? 
அ. உேக வங்கி 

ஆ. உேக பொருளாதார மன்றம் 

இ. ென்னாட்டு பசேவாணி நிதியம் 

ஈ. OECD  
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✓ ப ொருளியல் கூட்டுைவு ைற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமைப்பு (OECD) நொடுகளுக்கு இமடணய கிரிப்ணடொ பெொத்துக்கள் 

பதொடர் ொன தகவல்கமளத் தொனொக  ரிைொற்ைம் பெய்வதற்கொன புதிய உலகளொவிய வரி பவளிப் மடத்தன்மை 

கட்டமைப்ம  உருவொக்கியுள்ளது. Crypto–Asset Reporting Framework (CARF) எனப்ப யரிடப் ட்ட கட்டமைப் ொனது, 

கிரிப்ணடொ பெொத்துகளின் எல்மல தொண்டிய  ரிைொற்ைத்மதக் கண்கொணிக்க நொடுகளொல்  யன் டுத்தப் டும். இந்த 

வொரம் வொஷிங்டன் DCஇல் மவத்து G20 நிதியமைச்ெர்களுக்கு CARF வழங்கப் டும். 

5. அண்மையில் பதொடங்கப் ட்ட ைகொகல் ணலொக் திட்டம் அமைந்துள்ள ைொநிலம்/யூனியன் பிரணதெம் எது? 

அ. மகாராஷ்டிரா 

ஆ. மத்திய ெிரலதசம்  

இ. உத்தர ெிரலதசம் 

ஈ. கு ராத் 

✓ பிரதைர் நணரந்திர ணைொதி, ைத்திய பிரணதெ ைொநிலம் உஜ்ஜயினியில் உள்ள ஸ்ரீ ைைொகல் ணலொக்கில் ைகொகல் ணலொக் 

திட்டத்தின் முதற்கட்டத்மத நொட்டுக்கு அர்ப் ணித்தொர். பைொத்த திட்டத்திற்கொன பைொத்த பெலவு சுைொர் `850 ணகொடி 

ஆகும். ைகொகல் வழித்தடத்தில் சிவப ருைொனின் ஆனந்த தொண்டவச் பெொரூ ங்கமள (நடன வடிவம்) சித்தரிக்கின்ை 

நூற்பைட்டு (108) ஸ்தம் ங்கள் (தூண்கள்) உள்ளன. 

6. அண்மைச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ை ‘நொன்ைணடொல்’ புயல் கீழ்க்கொணும் எந்த நொட்டில் கமரமயக் கடக்கும்? 
அ. இந்லதாலனசியா 

ஆ.  ெ்ொன்  

இ. ெிேிெ்ஹென்ஸ் 

ஈ. இேங்ஹக 

✓ ‘நொன்ைணடொல்’ புயலொனது ஜப் ொனில் கமரமயக் கடக்கும் என எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. ஆற்ைல்வொய்ந்த இந்தப் புயல் 

குறித்து அந்நொட்டு வொனிமல மையம் எச்ெரிக்மகமய விடுத்துள்ளது. நொன்ைணடொல் சூைொவளிக்கு கமரமயக் 

கடக்கும் முன் ைக்கள் அமனவரும் தஞ்ெைமடய ணவற்றிடங்களுக்குச் பெல்லுைொறு ணகட்டுக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளனர். 

தற்ண ொமதய அமைப்பு கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதொடங்கப் ட்டதிலிருந்து ஒகினொவொ பிரொந்தியத்திற்கு பவளிணய 

அறிவிக்கப் ட்ட முதல் சூைொவளி பதொடர் ொன சிைப்பு எச்ெரிக்மக இதுவொகும். 

7. ‘உ வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன  ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும் 

குழு அைர்மவ நடத்தும் நொடு எது? 
அ. இந்தியா  

ஆ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

இ. ஐக்கிய அபமாிக்க நாடுகள் 

ஈ. ஆஸ்திலரேியா 

✓ ‘உ வு ைற்றும் உழவிற்கொன தொவர ைர ணு வளங்களுக்கொன  ன்னொட்டு ஒப் ந்தத்தின் (ITPGRFA)’ ஆளும் குழு 

அைர்மவ இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் நமடமுமைக்கு வந்த இவ்பவொப் ந்தத்மத 149 

நொடுகள் அங்கீகரித்துள்ளன. ITPGRFAஇன் புது தில்லி உச்சிைொநொட்டில் உறுப்புநொடுகள் அமனத்திற்கும் சிைந்த 

தரைொன விமதகளுக்கொன அணுகமல வழங்கும், ‘மூலவுயிருருவின்  யன்– கிர்வு’ குறித்து ஒருமித்த ஆணைொதிப்பு 

ப ை வொய்ப்புள்ளது. 
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8. 2023இல் ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) ணெருவதற்கொன முமையொன புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது? 
அ. இஸ்லரே் 

ஆ. ஈரான்  

இ. ஐக்கிய அரெு அமீரகம் 

ஈ. ஈராக் 

✓ 2023ஆம் ஆண்டில் ஷொங்கொய் ஒத்துமழப்பு அமைப்பில் (SCO) நிரந்தர உறுப்பினரொவதற்கொன ஒரு முமையொன 

புரிந்து ர்வு ஒப் ந்தத்தில் ஈரொன் மகபயழுத்திட்டுள்ளது. SCO உச்சிைொநொட்டில் கலந்துபகொள்வதன்மூலம் இரு து 

ஆண்டுகளில் உசுப கிஸ்தொனுக்கு வருமகதரும் முதல் ஈரொனிய அதி ரொக இப்ரொகிம் மரசி ஆனொர். 2005 ஜூனில் 

ஈரொன் SCO அமைப்பில்  ொர்மவயொளர் அந்தஸ்மதப்ப ற்ைது. 15 ஆண்டு கொத்திருப்புக்குப்பிைகு 2021 பெப்டம் ரில் 

அதன் முழுணநர உறுப்பினருக்கொன முன்பைொழிவு அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

9. ‘சுற்றுச்சூழல் நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்ட நடுவண் அமைச்ெகம் எது? 
அ. சுற்றுச்சூழே், வனம் மற்றும் காேநிஹே மாற்ற அஹமச்சகம் 

ஆ. இரயிே்லவ அஹமச்சகம்  

இ. MSME அஹமச்சகம் 

ஈ. ெணியாளா் மற்றும் லவஹேவாய்ெ்ெு அஹமச்சகம் 

✓ இரயில்ணவ அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ் வ், ‘ஸ்வச்ெதொ  க்வொரொ – 2022’ஐ பதொடங்கிமவத்து, ‘சுற்றுச்சூழல் 

நிமலத்தன்மை 2020–21’ ஆண்டறிக்மகமய பவளியிட்டொர்.  சுமை ைற்றும் தூய எரிெக்திமய வளர்த்பதடுக்க 

இரயில்ணவ அமைச்ெகம் எடுத்துள்ள நடவடிக்மககமள எடுத்துமரக்கும் விரிவொன ஆவ ைொக இந்த அறிக்மக 

உள்ளது. இவ்வறிக்மக, நிகர சுழிய ைொசு பவளிணயற்ைத்மத ணநொக்கிய இரயில்ணவ அமைச்ெகத்தின் முமனவுகமள 

பவளிப் டுத்துகிைது. 

10. UNICEF நல்பலண்  தூதரொக நியமிக்கப் ட்ட கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் சார்ந்த நாடு எது? 
அ. அபமாிக்கா 

ஆ. உகாண்டா  

இ. பவனிசுோ 

ஈ. ஆெ்கானிஸ்தான் 

✓ 25 வயதொன உகொண்டொ கொலநிமல ஆர்வலர் வணனெொ நணகட் UNICEF நல்பலண்  தூதரொக நியமிக்கப் ட்டொர். 

அவர் ஆப்பிரிக்க கொலநிமல ஆர்வலர்களுக்கு ஆதரவொக எழுச்சி இயக்கம் என்ை தளத்மத உருவொக்கினொர். அவர் 

ஆப்பிரிக்க ைமழக்கொடுகமள அழிப் மதத் தடுக்கும் ஒரு முமனவுக்குத் தமலமைதொங்கினொர். தனது பெொந்த 

நொடொன உகொண்டொவின் பதொமலதூரப் குதிகளில் சூரியப்பலகங்கமள (solar–panel) நிறுவுவமத ணநொக்கைொகக் 

பகொண்ட, ‘வொஷ்  சுமை  ள்ளிகள் திட்டத்மத’ அவர் பதொடங்கினொர். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தி DY ெந்திரசூட்: UU லலித்  ரிந்துமர 

உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட்மட நியமிக்குைொறு, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் 

தற்ண ொமதய தமலமை நீதி தி UU லலித்  ரிந்துமர பெய்துள்ளொர். உச்ெநீதிைன்ைத்தின் தமலமை நீதி தியொக 

இருக்கும் UU லலித் வரும் நவ.8-ஆம் ணததி ஓய்வுப ைவிருக்கிைொர். 

இந்நிமலயில், ைத்திய ெட்ட அமைச்ெகத்திடமிருந்து வந்த  ரிந்துமரமய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் அடுத்த 

தமலமை நீதி தியொக ெந்திரசூட்மட நியமிக்கலொம் என்று UU லலித்  ரிந்துமர கடிதம் அனுப்பியிருக்கிைொர். 

இமதயடுத்து, உச்ெநீதிைன்ைத்தின் 50ஆவது தமலமை நீதி தியொக DY ெந்திரசூட்  தவிணயற் து கிட்டத்தட்ட 

உறுதியொகியிருக்கிைது. அவர் உச்ெநீதிைன்ை தமலமை நீதி தியொக 2024 நவ.10-ஆம் ணததி வமர  தவியில் 

இருப் ொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8%ஆக குமைத்தது IMF 

நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 6.8 ெதவீதைொக ெர்வணதெ பெலொவணி 

நிதியம் (IMF) குமைத்துள்ளது. 2022-23ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி வளர்ச்சி 

8.2 ெதவீதைொக இருக்கும் என்று கடந்த ஜனவரியில் IMF கணித்திருந்தது. பின்னர், இது 7.4 ெதவீதைொக கடந்த 

ஜூமலயில் குமைக்கப் ட்டது. 

நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீட்மட ஏற்பகனணவ  ல்ணவறு ெர்வணதெ 

அமைப்புகள் குமைத்துள்ள நிமலயில், அந்த வரிமெயில் IMF இம ந்துள்ளது. IMF ெொர்பில் உலக ப ொருளொதொர 

கண்ண ொட்ட அறிக்மக பவளியிடப் ட்டது. உலக வங்கி ைற்றும் IMF அதிகொரிகளின் வருடொந்திர கூட்டத்துக்குப்பின் 

பவளியிடப் ட்ட இந்த அறிக்மகயில், நடப்பு நிதியொண்டுக்கொன இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு 6.8 

ெதவீதைொக குமைக்கப் ட்டுள்ளது. கடந்த ஜூமல கணிப்புடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 0.6 ெதவீதம் குமைவொகும். 2021-

22ஆம் நிதியொண்டில் இந்தியொவின் ப ொருளொதொர வளொா்ச்சி 8.7 ெதவீதைொக இருந்தது. 

உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி ைதிப்பீடு குமைப்பு: உலகப் ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 2021இல் 6.0 ெதவீதைொக இருந்த 

நிமலயில், 2022இல் 3.2 ெதவீதைொகவும் 2023இல் 2.7 ெதவீதைொகவும் குமையும் என்று IMF அறிக்மகயில் 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இக்கணிப்புகள், ப ரும் ப ொருளொதொர நொடுகளின் (அபைரிக்கொ, ஐணரொப்பிய ஒன்றியம், சீனொ) 

குறிப்பிடத்தக்க அளவிலொன ைந்தநிமலமய எதிபரொலிப் தொக IMF பதரிவித்துள்ளது. 
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