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1. ஆண்டுத ோறும் UNICEF நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 
அ. டிசம்பர்.10 

ஆ. டிசம்பர்.11  

இ. டிசம்பர்.14 

ஈ. டிசம்பர்.15 

✓ ஒவ்த ார் ஆண்டும் டிசம்பர்.11 அன்று UNICEF நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. UNICEF முேலில் ஐக்கிய நாடுகளின் 

பன்னாட்டு குழந்தேகளுக்கான அ சரகால நிதியம் என்று அதழக்கப்பட்டது; ேற்தபாது அது அதிகாரப்பூர் மாக 

ஐநா குழந்தேகள் நிதியம் என்று அதழக்கப்படுகிறது. ஐநா கபாதுச்சதபயால் இரண்டாம் உலகப்தபாரில் அழிவுற்ற 

நாடுகளில் உள்ள சிறார்களுக்கு உணவு & சுகாோர  சதிகதள  ழங்கும் தநாக்குடன் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது 

குழந்தேகளின் உரிதமகதள பாதுகாக்கிறது மற்றும் அ ர்களின் திறதன நிதறத ற்ற உேவுகிறது. 

2. அேன் பிரத்தயக காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தேத் கோடங்கிய முேல் மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நரடு  

ஆ. கேரளர 

இ. ததலுங்ேரனர 

ஈ. ஒடிஸர 

✓ ேமிழ்நாட்டில் உள்ள இயற்தக  ளங்கதளப் பாதுகாப்பதேயும், அ ற்தற மீட்கடடுப்பதேயும் தநாக்கமாகக்ககாண்ட 

ேமிழ்நாடு காலநிதல மாற்ற இயக்கத்தே மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோடக்கி த த்ோர். 

ேமிழ்நாடு பசுதம காலநிதல நிறு னத்ோல் (TNGCC) மாநிலத்தின் காலநிதல கசயல்திட்டம் கசயல்படுத்ேப்படும். 

2030–க்குள் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆோரங்கள்மூலம் சரிபாதியளவு மின்சாரத்தே உற்பத்திகசய்ய திட்டமிட்டுள்ளோல், 

ேற்தபாதுள்ள நிலக்கரி மின்னுற்பத்தி  சதிகளுடன் தமற்ககாண்டு எதேயும் தசர்ப்பதில்தல எனத் ேமிழ்நாடு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 

3. 2022 – உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Climate Change and Mountains 

ஆ. Women move mountains  

இ. Protect Mountains 

ஈ. Mountains are Monuments 

✓ ஐநா கபாதுச்சதபயானது 2002ஆம் ஆண்தட ஐநா சர் தேச மதலகள் ஆண்டாக அறிவித்ேது. கடந்ே 2003ஆம் 

ஆண்டில் டிச.11ஆம் தேதிதய, ‘உலக மதலகள் நாள்’ என ஐநா அறிவித்ேது. ஐக்கிய நாடுகள் அத யின் உணவு 

மற்றும் உழவு அதமப்பு (FAO) இந்நாளது ககாண்டாட்டத்திற்கான ஒருங்கிதணப்பு நிறு னமாக உள்ளது. “Women 

move mountains” என்பது இந்ே ஆண்டு (2022) உலக மதலகள் நாளுக்கானக் கருப்கபாருளாகும். 2022 – உலக 

மதலகள் நாளானது மதல ாழ் கபண்டிர்க்கு அதிகாரமளிப்பேன் அ சியம்குறித்ே விழிப்தப ஏற்படுத்துகிறது. 

4. ‘அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே தேசிய மாநாட்தட’ நடத்திய நகரம் எது? 
அ. புகன  

ஆ. வரரணரசி  

இ. ேரந்தி நேர் 

ஈ. மமசூரு 
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✓ அதன ருக்கும் மருத்து க் காப்பீடு குறித்ே இரண்டு நாள் தேசிய மாநாட்தட  ாரணாசியில் நடு ண் சுகாோரம் 

மற்றும் குடும்பநல அதமச்சம் ஏற்பாடு கசய்ேது. நடு ண் சுகாோரம் மற்றும் குடும்பநலத்துதற அதமச்சர் மான்சுக் 

மாண்டவியா, AB–HWCs, Tele–MANAS ஆகிய ற்றுக்கான கசயல்பாட்டு  ழிகாட்டுேல்களுடன், CHO–களுக்கான 

பயிற்சித்கோகுதிகள் & SASHAKT இதணயேளம் ஆகிய ற்தறயும் அறிமுகப்படுத்தினார். சிறப்பாகச் கசயல்படும் 

மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கதளயும் அ ர் அப்தபாது பாராட்டினார். 

5. G20இன் முேலா து நிதிசார் கூட்டத்தே நடத்தும் நகரம் எது? 

அ. மும்மப 

ஆ. தபங்ேளூரு  

இ. தசன்மன 

ஈ. தேரல்ேத்தர 

✓ டிச.13–15  தர நதடகபறும் G20இன் முேலா து நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே கபங்களூரு 

நடத்துகிறது. G20இன் நிதி மற்றும் மத்திய  ங்கி பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தே நிதியதமச்சகம் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் 

 ங்கி இதணந்து நடத்துகிறது. இந்திய G20 ேதலதமயின்கீழ் நிதிசார் நிகழ்ச்சிநிரல் குறித்ே வி ாேங்களின் 

கோடக்கத்தே இந்ேச் சந்திப்பு குறிக்கின்றது. 2023 பிப்ர ரி 23–25 தேதிகளில் நிதியதமச்சர்கள் மற்றும் மத்திய 

 ங்கி ஆளுநர்கள் கூட்டம் கபங்களூருவில் நதடகபறும். 

6. நாட்டின் முேல் ஒட்டி (sticker) அடிப்பதடயிலான பற்றட்தடயான ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்திய  ங்கி எது? 
அ. ஆே்சிஸ் வங்ேி 

ஆ. IDFC ஃபர்ஸ்ட் வங்ேி  

இ. பந்தன் வங்ேி 

ஈ. HDFC வங்ேி 

✓ IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி ‘FIRSTAP’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. நாட்டின் முேல் ஸ்டிக்கர் அடிப்பதடயிலான இப்பற்றட்தடதய 

இந்திய தேசிய ககாடுப்பனவு கழகத்துடன் (NPCI) இதணந்து IDFC ஃபர்ஸ்ட்  ங்கி அறிமுகப்படுத்தியது. ஸ்டிக்கர் 

அடிப்பதடயிலான இந்ேப் பற்றட்தட  ழக்கமான பற்றட்தடதயவிட 1/3 பங்கு அளத  இருக்கும். அண்தமப் புலத் 

கோடர்பு (NFC)–கசயல்படுத்ேப்பட்ட விற்பதன முகத்தில் ஸ்டிக்கதரத் ேட்டு ேன்மூலம் இதேப் பயன்படுத்ேலாம். 

7. “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய க ளியிட்ட 

நிறு னம் எது? 
அ. UNFCCC 

ஆ. UNODC  

இ. FAO 

ஈ. UNEP 

✓ தபாதேப்கபாருள் & குற்றங்கள் ேடுப்பு நட டிக்தககளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ேதலதம அலு லகமானது 

(UNODC) “Illegal Wildlife Trade and Climate Change: Joining the Dots” என்ற ேதலப்பிலான ஓர் அறிக்தகதய 

க ளியிட்டது. சட்டத்துக்குப்புறம்பான  னவிலங்கு  ர்த்ேகத்தேக் ஒழிப்பேற்கான முயற்சிகள் என்பது இயற்தகப் 

பாதுகாப்பு பிரச்சதன மட்டுமல்ல, காலநிதல மாற்றத்தேத் ேணிப்பது மற்றும் மிக நிதலயான மற்றும் கநகிழ் ான 

எதிர்கால காலநிதலதய உறுதிகசய் து ஆகிய இரண்டின் முக்கிய பகுதியாகும் என்று அவ் றிக்தக கூறுகிறது. 
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8. ‘eGramSwaraj மற்றும் Audit Online’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ே நடு ண் அதமச்சகத்தின் முதனவுகளாகும்? 
அ. ஊரே வளர்ச்சி அமமச்சேம் 

ஆ. பஞ்சரயத்து ரரஜ் அமமச்சேம்  

இ. கவளரண்மம மற்றும் விவசரயிேள் நல அமமச்சேம் 

ஈ. MSME அமமச்சேம் 

✓ பஞ்சாயத்து ராஜ் அதமச்சகத்தின், ‘eGramSwaraj’ மற்றும் ‘இதணய ழி ேணிக்தக’ ஆகிய இரு முதனவுகளும் 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின்கீழ் ‘ேங்க’ விருதே க ன்றுள்ளன. ‘e–Panchayat Mission Mode’ திட்டம், 

மின்னாளுதகக்கான தேசிய விருதுகளின் “டிஜிட்டல் உருமாற்றத்திற்கான அரசு கசயல்முதற மறு–

 டி தமப்பில் சிறப்பானது” என்ற பிரிவின்கீழ் விருது க ன்றுள்ளது. 

9. ‘எக்கு தடாரியல் கினியா’ என்ற நாடு அதமந்துள்ள பகுதி எது? 

அ. ஆஸ்திகரலியர 

ஆ. ஆசியர 

இ. அதமரிே்ேர 

ஈ. ஆப்பிரிே்ேர  

✓ எக்கு தடாரியல் கினியாவின் அதிபர் திதயாதடாதரா ஒபியாங் நுகுமா எம்பாதசாதகா மத்திய ஆப்பிரிக்க நாட்டில் 

நதடகபற்ற மறுதேர்ேலில் க ற்றிகபற்று 6ஆ து முதறயாக பேவிதயற்றுள்ளார். நாற்போண்டுகளுக்கும் தமலாக 

அதிபராக பேவி  கித்து உலகின் மிகநீண்ட அதிபராக பேவி  கித்ே நபராக அ ர் உள்ளார். ஒபியாங் ேனது 43 

ஆண்டுகால ஆட்சிதய நீட்டித்து தமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அதிபராக இருக்கவுள்ளார். 

10. டர்ஃப்–2022 நிகழ்வில், ‘ஆண்டின் சிறந்  போரோ விளளயோட்டு ஆளுளை’ என்ற விருதே க ன்ற ர் யார்? 
அ. அவனி தலேரர  

ஆ. தீபர மரலிே் 

இ. மரரியப்பன் தங்ேகவலு 

ஈ. கதகவந்திர ஜஜரரியர 

✓ பாராலிம்பிக் பேக்கம் க ன்ற அ னி கலகாரா, FICCIஇன் டர்ஃப்–2022 மற்றும் இந்திய விதளயாட்டு விருதுகளில் 

‘ஆண்டின் சிறந்ே பாரா விதளயாட்டு ஆளுதம’ என்ற விருதேப்கபற்றார். முன்னாள் இரஞ்சி கிரிக்ககட் வீரர் சர்கார் 

ேல் ாருக்கு இவ் ாண்டின் ‘ ாழ்நாள் சாேதனயாளர்’ விருது  ழங்கப்பட்டது. இவ் ாண்டின் ‘சிறப்பு விதளயாட்டு 

வீரர்’ என ஷ்தர காத்யன் அங்கீகரிக்கப்பட்டார். விதளயாட்தட ஊக்குவிப்பதில் சிறந்ே மாநிலம் என ஒடிஸா 

மாநிலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அகில இந்திய கசஸ் கூட்டதமப்பு இந்ே ஆண்டின் தேசிய விதளயாட்டு கூட்டதமப்பு 

விருதே க ன்றது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரிப்பு.  

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர தநரடி  ரி  சூல் 24% அதிகரித்து ̀ 8.77 இலட்சம் தகாடியாகி உள்ளோக நடு ண் 

அரசு கேரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து நடு ண் நிதியதமச்சகம் க ளியிட்ட அறிக்தக: நடப்பு 2022-23 நிதியாண்டில் 

ஏப்ரல் முேல் ந ம்பர்  தரயிலான காலத்தில் தநரடி  ரியாக `8.77 லட்சம் தகாடி  சூலாகி உள்ளது. இது கடந்ே 

ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது 24.26% அதிகம். நடப்பு நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக கமாத்ேம் `14.2 

இலட்சம் தகாடி  சூலாகும் என பட்கெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கடந்ே எட்டு மாேங்களில் மட்டும் 61.79% 

 சூலாகியுள்ளது. கடந்ே 2021-22 நிதியாண்டில் தநரடி  ரியாக ̀ 14.1 லட்சம் தகாடி  சூலானது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இவ் ாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ேனிநபர்  ரு ாய் & கபருநிறு னங்களின்  ரு ாய்மீது விதிக்கப்படும்  ரி தநரடி  ரி என அதழக்கப்படுகிறது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் இது தர, கூடுேலாக  ரி கசலுத்திய ர்களுக்கு `2.15 இலட்சம் தகாடி நிதி திரும்பக் 

ககோடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்ே ஆண்தடவிட 67% அதிகமாகும். சரக்குகள் மற்றும் தசத கள்  ரியாக (GST) 

மாேந்தோறும் `1.45 இலட்சம் தகாடி முேல் `1.5 இலட்சம் தகாடி  தர  சூலாகி  ருகிறது. இது மதறமுக  ரி என 

அதழக்கப்படுகிறது. 

 

2. பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகள்: பரு நிதல மாற்ற இயக்க அறிக்தகயில் இலக்கு. 

பசுதம கோழில்நுட்பம்மூலமாக புதிய த தல ாய்ப்புகதள உரு ாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமிழ்நாடு 

பரு நிதல மாற்ற இயக்கத்துக்கான திட்ட அறிக்தகயில் இதுகுறித்து கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே இயக்கத்தே ேமிழ்நாட்டு முேலதமச்சர் மு க ஸ்டாலின், அண்தமயில் கோடக்கி த த்ோர். அப்தபாது, அ ர் 

அேற்கான திட்ட அறிக்தகதயயும் க ளியிட்டார். தமலும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளோ து: பரு நிதல மாற்றமானது, 

இயற்தகச்சூழல், மனிே உயிர்கள், கபாருளாோர  ளம் தபான்ற ற்றில் மிகப்கபரிய பாதிப்புகதள ஏற்படுத்துகிறது. 

மிகநீண்ட கேளி ான கோதலதநாக்கு, சிறந்ே ேதலதம, நல்ல புரிேல்தபான்ற அம்சங்கதள பரு நிதல மாற்ற 

எதிர்ககாள்ளலுக்குத் தேத யாக இருக்கின்றன. 

இேதன மனதில் ககாண்தட ேமிழ்நாடு பரு நிதல மாற்ற இயக்கம்  டி தமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே இயக்கம் சில 

இலக்குகதள முன்த த்து இயங்கவுள்ளது. ேமிழ்நாட்டில் பல்கதலக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி முகதமகள் மற்றும் 

கல்வி நிறு னங்கள் ஆகியன பரு நிதல மாற்றம், தபரிடர் ேணிப்பு தபான்ற பிரிவுகளில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி 

 ருகின்றன. இந்ே அனுப ங்கள், பரு நிதல மாற்றக் ககாள்தககதள  குக்கும் தபாது பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

 ழிகசய்யப்படும். பல்த று விேமான பரு நிதல மாற்ற பிரச்தனகள், கடல்நீர்மட்டம் உயர் து தபான்ற ற்றுக்கு 

தீர்வுகாண நட டிக்தக எடுக்கப்படும். 

தபங்குடில்  ாயுக்களால் ஏராளமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இேதனக் குதறப்பேற்குத் தேத யான 

பணிகதள பரு நிதல மாற்ற இயக்கம் தமற்ககாள்ளும். தூய மற்றும் பசுதம எரிசக்திதய பயன்படுத்ேச் கசய் து, 

சூழதலப் பாதிக்காே கபாதுப்தபாக்கு ரத்தே பயன்பாட்டுக்குக் ககாண்டு  ரு து, மரபுசாரா எரிசக்திகதள அதிகம் 

பயன்படுத்ேச் கசய் து தபான்ற அம்சங்கதள பின்பற்ற நட டிக்தககள் எடுக்கப்படும். 

ேமிழ்நாட்டில் அடுத்ே 10 ஆண்டுகளில் மரங்களின் அளத  23.7 சேவீேத்திலிருந்து 33 சேவீேமாக உயர்த்ே முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. இேற்காக ேமிழ்நாடு ஈரநிலங்கள் இயக்கம் தபான்ற ற்றுடன், பரு நிதல மாறுபாடு இயக்கம் 

இதணந்து பணியாற்றும். பரு நிதல மாறுபாடு பிரச்தனதய எதிர்ககாள்ள நவீன கோழில்நுட்பங்கள் 

ஆராயப்படும். இதுகோடர்பான நிபுணத்து ம்கபற்ற கல்வி நிறு னங்கள் மற்றும் பங்குோரர்களுடன் பரு நிதல 

மாற்ற இயக்கம் கோடர்ந்து பணியாற்றும் என திட்ட அறிக்தகயில் கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3. 41.5 தகாடி தபர்  றுதமயிலிருந்து மீட்பு: நடு ண் அரசு 

கடந்ே 2005-2021  தர 41.5 தகாடி மக்கள்  றுதமயில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என மாநிலங்களத யில் 

நடு ண் அரசு கேரிவித்ேது. 

மாநிலங்களத யில் நதடகபற்ற தகள்வி தநரத்தின்தபாது நடு ண் திட்ட அதமச்சகத்தின் இதணயதமச்சர் ராவ் 

இந்ேர்ஜித் சிங் எழுத்துப்பூர் மாக அளித்ே பதிலில் கூறப்பட்டிருப்போ து: ஆக்ஸ்தபார்டு  றுதம மற்றும் மனிே 

தமம்பாட்டு முன்கனடுப்பு மற்றும் ஐநாஇன் தமம்பாட்டுத் திட்டம் க ளியிட்ட, ‘உலக பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு 

2022’இன்படி, இந்தியாவில் 2005-06 முேல் 2019-21  தரயிலான கால அளவில் 41.5 தகாடி மக்கள் 

 றுதமயிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர். NITI ஆதயாக் க ளியிட்ட ‘பலபரிமாண  றுதமக் குறியீடு-2021’ 

ேரவுகள்படி, இந்திய மக்கள்கோதகயில் 25.01 சேவீேம் தபர்  றுதமயில் உள்ளனர். இது ஊரகங்களில் 32.75 

சேவீேமாகவும் நகரங்களில் 8.81 சேவீேமாகவும் உள்ளது. இத்ேரவுகள் 2019-2021  தரயில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட 

தேசிய குடும்பநல சுகாேரக் கணக்ககடுப்பு-5இலிருந்து கபறப்பட்டது. 
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