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1. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் நாணய ஆணணயத்துடனான நாணய பரிமாற்ற 

ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. மாலத்தீவுகள்  

ஈ. இலங்கக 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது சார்க் நாணய மாறுக ாள் கட்டணமப்பின்கீழ் மாலத்தீவுகள் நாணய ஆணணயத்துடன் 

(Maldives Monetary Authority) நாணய பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் ணகயயழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் MMAஐ ரிசர்வ் 

வங்கியிடமிருந்து அதிகபட்சம் $200 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர்கள் வணை பல தவணணகளில் யபற உதவும். 

2. அண்ணமயில், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முதல் யபண் அதிபைாக டினா யபாலுவார்டட டதர்ந்யதடுக்கப்பட்டார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. பபரு  

இ. பிரரசில் 

ஈ. ஆஸ்திரரலியா 

✓ யபரு நாட்டின் அதிபைாக இருந்த யபட்டைா காஸ்டிடலா, காங்கிைஸால் பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். துணண அதிபர் 

டினா யபாலுவார்டட, யபருவின் அடுத்த அதிபைாகிறார். காஸ்டிடலா, சட்ட ஒழுங்ணக சீர்குணலக்க முயன்றார் என்று 

அவர்மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு பதவிநீக்கம் யசய்யப்பட்டுள்ளார். டமலும் காஸ்டிடலா, சட்டமன்றத்ணத கணலத்து, 

அைசாங்கத்ணத ஒருதணல கட்டுப்பாட்டின்கீழ் யகாண்டுவை முயற்சித்த குற்றச்சாட்டின்கீழ் ணகது யசய்யப்பட்டுள்ளார். 

இதனால் துணண அதிபர் டினா யபாலுவார்டட, யபரு நாட்டின் வைலாற்றில் முதல் யபண் அதிபைாக பதவிடயற்க 

உள்ளார். 

3. உட்கட்டணமப்பிற்கு ஊக்கமளிக்கும் டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணதத் 

யதாடங்கவுள்ள நடுவண் அணமச்சகம் எது? 
அ. சாகலப் ரபாக்குவரத்து & பெடுஞ்சாகல அகமச்சகம்  

ஆ. ெிதி அகமச்சகம் 

இ. தகவல் பதாடா்பு அகமச்சகம் 

ஈ. வீட்டுவசதி & ெகா்ப்புற விவகாரங்கள் அகமச்சகம் 

✓ நடுவண் அணமச்சர் நிதின் கட்கரியின் கூற்றுப்படி, உட்கட்டணமப்புத் துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிக்கும் 

டநாக்கத்திற்காக இந்தியாவின் முதல் பிணணமுறி காப்பீட்டுத் திட்டத்ணத நடுவண் சாணலப் டபாக்குவைத்து மற்றும் 

யநடுஞ்சாணலகள் அணமச்சகம் அறிமுகப்படுத்தும். வங்கி பிணணகளில் சிக்கியுள்ள ஒப்பந்ததாைர்களின் யசயற்பாட்டு 

மூலதனத்திற்கு நிவாைணமளிப்பதன்மூலம் உட்கட்டணமப்புத்துணறயில் பணப்புழக்கத்ணத அதிகரிப்பதற்கு இந்தப் 

பிணணமுறிகள் உதவும். 

4. யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்ணப விரிவுபடுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் ள் 

மதிப்பிலான கடன்யதாணகணய வழங்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 
அ. உலக வங்கி  ஆ. ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி  

 

இ. IMF   ஈ. AIIB 
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✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியானது யசன்ணன யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பில் புதிய வழித்தடங்கணள உருவாக்க 

மற்றும் டபருந்து மற்றும் பிற டபாக்குவைத்துச் டசணவகளுடன் யமட்டைா இையில் வணலயணமப்பின் இணணப்ணப 

டமம்படுத்துவதற்காக $780 மில்லியன் அயமரிக்க டாலர் நிதியுதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் 10.1 கிமீ நீளத்திற்கு உயர்மட்டப் பிரிவு, ஒன்பது யமட்டைா இையில் நிணலயங்கள், 10 கிமீட்டர் 

நீளத்திற்கு நிலத்தடிப்பிரிவு ஆகியணவ அணமக்கப்படும். இந்த நிணலயங்கள் டபரிடர் & பல்டவறு காலநிணலகளில் 

தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியதாகவும், முதியவர்கள், யபண்கள், குழந்ணதகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் 

பயன்படுத்தும் விதமாகவும் வடிவணமக்கப்படும். 

5. ஒன்பதாவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடு மற்றும் ஆடைாக்யா கண்காட்சி–2022ஐ நடத்துகிற மாநிலம்/UT எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. ரகாவா  

இ. பதலுங்கானா 

ஈ. பீகாா் 

✓ 9ஆவது உலக ஆயுர்டவத மாநாடானது டகாவா மாநிலம் பனாஜியில் யதாடங்கியது. உலகளவில் ஆயுஷ் மருத்துவ 

முணறகளின் யசயல்திறன் மற்றும் வலிணமணய யவளிப்படுத்துவணத இது தனது டநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. 

இந்நிகழ்வின் சமயம், ‘ஆயுஷ்மான்’ காமிக் புத்தகத் யதாடரின் மூன்றாவது பதிப்பும் யவளியிடப்பட்டது. அகில இந்திய 

ஆயுர்டவத கல்விக்கழகம், யெர்மனியிலுள்ள டைாசன்பர்க் ஐடைாப்பிய ஆயுர்டவத அகாடமி ஆகியவற்றுக்கு இணடடய 

பாைம்பரிய இந்திய மருத்துவ முணறகளில் டமம்பட்ட ஆய்வுகணள டமற்யகாள்வதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ணகயயழுத்தானது. 

6. அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக (2022இல்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. T G சீத்தாராம்  

ஆ. மரனாஜ் ரசானி 

இ. ெிதி சிப்பா் 

ஈ. வினீத் ரஜாஷி 

✓ அகில இந்திய யதாழில்நுட்பக் கல்விக்  ழ த்தின் (AICTE) புதிய தணலவைாக யகௌகாத்தி–ஐஐடிஇன் இயக்குநர் 

டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு முன்பு UGC தணலவர் M யெகடதஷ் குமார் இப்பதவியில் 

இருந்தார். M யெகடதஷ் குமாரிடமிருந்து யபாறுப்ணப ஏற்றுக்யகாண்ட T G சீத்தாைாம் மூன்றாண்டு காலம் இந்தப் 

பதவியில் இருப்பார். டபைாசிரியர் T G சீத்தாைாம், அறிவியல் மற்றும் யபாறியியல் ஆைாய்ச்சி வாரியத்தின் (SERB) 

உறுப்பினைாகவும், யபங்களூர், IIScஇன் குடிசார் யபாறியியல் பிரிவில் மூத்த டபைாசிரியைாகவும் உள்ளார். 

7. அயமரிக்காணவச் சார்ந்த மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளின்படி, உலகின் 

மிகவும் பிைபலமான தணலவர் யார்? 
அ. ரஜா பிடன் 

ஆ. ெரரெ்திர ரமாதி  

இ. மு க ஸ்டாலின் 

ஈ. விளாடிமிா் புடின் 

✓ இந்தியப் பிைதமர் நடைந்திை டமாதி 77 சதவீத ஒப்புதல் மதிப்பீட்டுடன் உலகின் மிகவும் பிைபலமான தணலவைாகத் 

யதாடர்கிறார். அயமரிக்காணவச் சார்ந்த ஆடலாசணன நிறுவனமான மார்னிங் கன்சல்ட் யவளியிட்ட குடளாபல் லீடர் 

அப்ரூவல் மதிப்பீடுகளில் இது யதரியவந்துள்ளது. யமக்சிடகா அதிபர் ஆண்ட்டைஸ் மானுவல் டலாபஸ் ஒப்ைாடடார் 

இைண்டாமிடத்ணதயும், ஆஸ்திடைலிய பிைதமர் அந்டதானி அல்பானீஸ் மூன்றாமிடத்ணதயும் பிடித்துள்ளனர். 
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8. CITES தீர்மானத்தின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்ணத மாற்றிப் 

பட்டியலிட இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது? 
அ. லீத்தின் மெல்லலோட்டு ஆகம  

ஆ. பா்மிய மயில் வண்ண மெல்லலோட்டு ஆகம 

இ. இெ்திய பமல்ரலாட்டு ஆகம 

ஈ. பா்மிய குறுெ்தகலயுகடய மெல்லலோட்டு ஆகம 

✓ அழிந்துவரும் வனவுயிரிகளின் சர்வடதச வர்த்தகம் (CITES) யதாடர்பான கூட்டணமப்பின் பிற்டசர்க்ணக–IIஇலிருந்து 

லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணமணய (Leith’s Softshell Turtle – Nilssonia leithi) பிற்டசர்க்ணக–Iக்கு மாற்றிப்பட்டியலிட 

இந்தியா முன்யமாழிந்துள்ளது. பனாமாவில் நணடயபற்ற CITESஇன் 19ஆவது கூட்டத்தில் இந்த முன்யமாழிவு ஏற்றுக் 

யகாள்ளப்பட்டது. லீத்தின் யமல்டலாட்டு ஆணம என்பது யமன்ணமயான ஓடுயகாண்ட ஒரு யபரிய நன்னீர் ஆணம 

ஆகும்; இது தீபகற்ப இந்தியாவில் மட்டுடம காணப்படுகிறது. 

9. ஐந்து யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணபகளில் டகாலடித்த முதல் கால்பந்து வீைர் யார்? 

அ. லிரயானல் பமஸ்ஸி 

ஆ. கிறிஸ்டியாரனா பரானால்ரடா  

இ. பெய்மா் 

ஈ. ககலியன் பாப்ரப 

✓ டபார்ச்சுகல் கால்பந்து வீைர் கிறிஸ்டியாடனா யைானால்டடா 5 யவவ்டவறு உலகக்டகாப்ணப டபாட்டிகளில் டகால் 

அடித்த முதல் வீைர் ஆவார். 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் நணடயபற்ற உலகக்டகாப்ணப 

யதாடர்களில் யைாடனால்டடா டகாலடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கானாவுக்கு எதிைான குரூப்–H டபாட்டியில் 

65ஆவது நிமிடத்தில் டகாலடித்து யைாடனால்டடா இந்த ணமல்கல் சாதணனணய எட்டினார். 

10. ‘RH–200’ என்ற ஆய்வு ஏவு ணைணய ஏவிய நாடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இெ்தியா  

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. ஈரான் 

✓ இந்திய விண்யவளி ஆய்வு ணமயம் (ISRO) யதாடர்ந்து 200ஆவது முணறயாக ‘RH–200’ ஆய்வு ஏவுகணணணய 

ஏவியது. வானிணல, வானியல் மற்றும் விண்யவளி இயற்பியலின் ஒத்த பிரிவுகளில் டசாதணனகணள டமற்யகாள்வ 

–தற்கு இந்திய ஆய்வு ஏவுகணணகள் (sounding rockets) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 130 ஆண்டுகளில் 13ஆவது புயல்! 

கடந்த 1891 முதல் 2021 வணையிலான 130 ஆண்டுகாலத்தில் யசன்ணன மற்றும் புதுச்டசரி இணடடய 12 புயல்கள் 

கணைணயக் கடந்துள்ளன. யசன்ணன–புதுச்டசரி இணடடய கணைணயக் கடந்த 13–ஆவது புயலாக ‘மாண்டஸ்’ 

ஆனது. 
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2. 10–12–2022 – ‘மூதறிஞர்’ இைாொஜியின் 144ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் காசடநாணய ஒழிக்கத் திட்டம்: நடுவண் அைசு. 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவணைசு திட்டமிட்டுள்ளது. நாட்டில் நிகழாண்டு ெனவரி 

முதல் அக்டடாபர் வணை 20.16 இலட்சம் டபர் காசடநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், அந்த டநாயால் 73,551 டபர் 

இறந்தனர். உலகளாவிய காசடநாய் அறிக்ணக–2022இன்படி, நாட்டில் காசடநாய் பாதிப்பு 18% குணறந்துள்ளது.  

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் லட்சத்தில் 256 டபர் அந்த டநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நிணலயில், கடந்த ஆண்டு 

லட்சத்தில் 210 டபர் பாதிக்கப்பட்டனர். காசடநாய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் மாநில–மாவட்ட அளவிலான 

திட்டம், பலவீனமானவர்களிடமும் டவறு டநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமும் காசடநாய் பரிடசாதணன 

டமற்யகாள்ளுதல் டபான்ற நடவடிக்ணககள்மூலம், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் காசடநாணய ஒழிக்க நடுவண் 

அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

4. 11–12–2022 – ‘ம ா வி’ பாைதியாரின் 141ஆவது பிறந்தநாள். 

 

5. ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ விணைவு இையில்! 

‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ நிகழ்ணவ நிணனவுகூரும் வணகயில் காசி–தமிழ்நாட்டுக்கு இணடடய ‘காசி தமிழ்ச்சங்கமம்’ 

விணைவு இையில் என்ற புதிய இையில்டசணவ யதாடங்கப்படும் என நடுவண் இையில்டவ துணற அணமச்சர் அஸ்வினி 

ணவஷ்ணவ் அறிவித்துள்ளார். 
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