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1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ள நாடு எது? 
அ. பிலிப்பபன்ஸ் 

ஆ. இந்த ோதனசியோ  

இ. ஜப்போன் 

ஈ. ஆஸ் ிதேலியோ 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ஜாவா தீவில் உள்ள செமேரு எரிேலை சவடிக்கத் ச ாடங்கியது. இந்  சவடிப்பிோல் ஏற்ெட்ட 

எரிேலை ொம்ெலைத் ச ாடர்ந்து கிழக்கு ஜாவா ோகாணத்திலிருந்  ஈராயிரத்துக்கும் மேற்ெட்மடார் அங்கிருந்து 

சவளிமயற்றப்ெட்டேர். இந்ம ாமேசியா மெரிடர் மேைாண்லே நிறுவேத்தின்ெடி, இதுவலர இ ன் காரணோக 

எந் சவாரு நெரும் ெலியாகவில்லை. இந்ம ாமேசிய  லைநகரம் ஜகார்த் ாவில் இருந்து ச ன்கிழக்மக 640 

கிமைாமீட்டர் ச ாலைவில் செமேரு எரிேலை அலேந்துள்ளது. 

2. இந்தியாவில் நலடசெற்ற மு ல் G20 செர்ொ கூட்டத்ல  நடத்திய நகரம் எது? 
அ. உ ய்பூோ்  

ஆ. தஜோ ்பூோ் 

இ. வோேணோசி 

ஈ. கோந் ி நகோ் 

✓ இராஜஸ் ான் ோநிைத்தின் உ ய்பூர் நகரத்தில் இந்தியாவின் G20  லைவர் ெ விக்காே செர்ொ கூட்டம் ஏற்ொடு 

செய்யப்ெட்டுள்ளது. இதில் ெர்வம ெ செர்ொக்கள், அவர்களது பிரதிநிதிகள் ேற்றும் G20 உறுப்பிேர்கள், ஒன்பது 

விருந்திேர் நாடுகள் உட்ெட அலழக்கப்ெட்ட ெர்வம ெ அலேப்புகளின்  லைவர்கள் கைந்துசகாண்டேர். மு ைாவது 

செர்ொ கூட்டத்தின் விவா ங்கள் இந்தியாவின் G20 செர்ொ, அமி ாப் காந்த் என்ெவரால் ச ாடங்கப்ெட்டது. 

3. ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின்  லைவராக நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. இேோஜீவ லக்்ஷமன் கேண்டிகோ்  

ஆ. அமி ோப் கோந் ் 

இ. இேோஜீவ் குமோோ் 

ஈ. பேதமஸ்வேன் 

✓ இந்திய ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயத்தின் ெகுதிமநர  லைவராக சென்லே கணி  நிறுவேத்தில்  லகலேப் 

மெராசிரியராக ெணியாற்றி வரும் இராஜீவ ைக்ஷ்ேன் கரண்டிகர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

இரங்கராஜன் ஆலணயத்தின் ெரிந்துலரயின்கீழ், கடந்  2005ஆம் ஆண்டு ஜூனில் உருவாக்கப்ெட்ட இந்திய 

ம சிய புள்ளியியல் ஆலணயம் என்ெது ஒரு  ன்ோட்சிமிக்க அலேப்ொகும். 

4. அண்லேயில், ‘B–21’ எேப்செயரிடப்ெட்ட அ ன் ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் 

குண்டு ாரி விைானத்மை அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது? 
அ. இஸ்தேல் 

ஆ. ேஷ்யோ 

இ. அமமோிக்கோ  

ஈ. உக்பேன் 
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✓ அசேரிக்க வான்ெலட  ேது ெமீெத்திய அணுவாற்றல் திறன்சகாண்ட ேலறந்திருந்து  ாக்கும் குண்டு ாரியாே 

‘B–21’ஐ சவளியிட்டது. இது ெனிப்மொரில் மு ன்மு லில் ெயன்ெடுத் ப்ெட்ட விோேங்களுக்கு ோற்றாக இருக்கும். 

இந் ப்புதிய குண்டு ாரி விோேம்  யாரிப்ெ ற்கு, ஒவ்சவான்றுக்கும் சுோர் $700 மில்லியன் அசேரிக்க டாைர்கள் 

செைவாகும். இந் க் குண்டு ாரி விோேத் ால் அணு ேற்றும் ேரொர்ந்  ஆயு ங்கலள எடுத்துச் செல்ைவியலும். 

5. இந்தியாவில் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெ ற்கும் ெணோக்குவ ற்கும் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஒமர நிறுவேம் எது? 

அ. போே  வங்கி  

ஆ. NITI ஆதயோக் 

இ. இந் ிய ோிசோ்வ் வங்கி 

ஈ. இந் ிய பங்கு மற்றும் போிவோ் ் பன வோோியம் 

✓ நாடு முழுவதுமுள்ள ொர  வங்கியின் (SBI) 29 கிலளகள்மூைம் ம ர் ல் ெத்திரங்கலள விற்ெலே செய்வ ற்கும் 

ெணோக்குவ ற்கும் அரொங்கம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. ம ர் ல் ெத்திரங்கலள ஓர் இந்திய குடிேகன் அல்ைது 

இந்தியாவில் இலணக்கப்ெட்ட அல்ைது நிறுவப்ெட்ட ஒரு நிறுவேத் ால் வாங்கவியலும். ஒரு  னி நெர் ம ர் ல் 

ெத்திரங்கலள  னித் னியாகமவா அல்ைது கூட்டாகமவா ேற்ற நெர்களுடன் இலணந்து வாங்கைாம். 

6. UNESCOஇன் 2022 – உைக  த்துவ நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. The Human of the Future  

ஆ. Philosophy and Humanity 

இ. Growth and Humanity 

ஈ. Development of Thoughts 

✓ 2022 – உைக  த்துவ நாளானது நவம்ெர் ோ ம் மூன்றாவது வியாழேன்று உைகம் முழுவதும் சநஸ்மகாவால் 

சகாண்டாடப்ெட்டது. ஒவ்சவாரு கைாொரத்திற்கும், ஒவ்சவாரு  னிேனி னுக்கும் ேனி  சிந் லேயின் வளர்ச்சிக்கு 

 த்துவத்தின் ெங்களிப்லெ இந்நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு உைக  த்துவ நாலளக் சகாண்டாட, 

UNESCOஉம் ேற்றும்  ற்காை கலைகளின் தைசிய அரங்கமும் சை ஃப்சரஸ்மோயும் இலணந்து ொரிஸில் உள்ள 

UNESCO  லைலேயகத்தில். ‘The Human of the Future – எதிர்காைத்தின் ேனி ன்’ என்ற கருப்சொருளில் 

கருத் ரங்கம் ேற்றும் கண்காட்சிலய ஏற்ொடு செய் ே. 

7. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற காங்க்ரா நுண்மணாவியம்  யாரிக்கப்ெடுகிற ோநிைம் எது? 
அ. குஜேோ ் 

ஆ. ஹிமோச்சல பிேத சம்  

இ. அஸ்ஸோம் 

ஈ. அருணோச்சல பிேத சம் 

✓ இந்ம ாமேசியாவின் ொலியில் நலடசெற்ற 17ஆவது G20 ோநாட்டின் நிலறவுநாளில், ஹிோச்ெை பிரம ெத்தின் 

காங்க்ரா நுண்மணாவியத்ல  அசேரிக்க அதிெர் மஜா லெடனுக்கு பிர ேர் நமரந்திர மோதி வழங்கிோர். மேலும் 

ஸ்செயின் பிர ேர் செட்மரா ொன்செஸுக்கு ஹிோச்ெலின் ேந்தி ேற்றும் குலு ோவட்டங்களில்  யாரிக்கப்ெடும் ஒரு 

கேல் பித் லள ச ாகுப்லெயும், இத் ாலி பிர ேர் ஜிமயார்ஜியா சேமைானிக்கு வட குஜராத்தில் ையாரிக்கப்பட்ட 

மகயால் நநய்யப்பட்ட ஒரு ெடன் ெமடாைா துப்ெட்டாலவயும் பிர ேர் வழங்கிோர். அது, ‘இரட்மட இகாட்’ என்ற 

ச ாழில்நுட்ெத்தில் சநய்யப்ெட்ட ாகும். 
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8. 2022 – உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. Hygiene and Growth 

ஆ. Making the Invisible Visible  

இ. Leaving No one Behind 

ஈ. Access to Toilet Services 

✓ கழிப்ெலறகளின் கண்டுபிடிப்லெக் குறிக்கவும், சுகா ார சநருக்கடி குறித்  விழிப்புணர்லவ ஏற்ெடுத் வுோக 

ஒவ்மவார் ஆண்டும் நவ.19 அன்று உைக கழிப்ெலற நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. உைக கழிப்ெலற நாளாேது ஐநா–

நீர் ேற்றும் உைசகங்கிலும் உள்ள அரொங்கங்களின் கூட்டுறவில் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இந்  ஆண்டு (2022) 

உைக கழிப்ெலற நாளுக்காேக் கருப்சொருள், ‘Making the Invisible Visible’ என்ெ ாகும். 

9. 2022 – உைக குழந்ல கள் நாளுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 

அ. Inclusion, For Every Child  

ஆ. Children’s Rights 

இ. International Togetherness 

ஈ. Digital Access for All 

✓ ெர்வம ெ ஒற்றுலே, உைசகங்கிலும் உள்ள குழந்ல களிலடமய விழிப்புணர்வு ேற்றும் குழந்ல களின் நைலே 

மேம்ெடுத்துவ ற்காக நவ.20ஆம் ம தி உைக குழந்ல கள் நாள் சகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது மு ன்மு லில், கடந்  

1954இல் உைகளாவிய குழந்ல கள் நாளாக நிறுவப்ெட்டது. ஐநா சொதுச்ெலெ குழந்ல கள் உரிலேகள்ெற்றிய 

மெரறிவிப்பு ேற்றும் தீர்ோேம் எே இரண்லடயும் ஏற்றுக்சகாண்ட ம தியின் ஆண்டுநிலறலவயும் இது குறிக்கிறது. 

இந்  ஆண்டு, “Inclusion, For Every Child” என்ெது இந்  நாளுக்காேக் கருப்சொருளாக உள்ளது. 

10. 2023 – ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பு (SCO) உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள் என்ே? 
அ. SECURE SCO  

ஆ. SAFE SCO 

இ. SUSTAINABLE SCO 

ஈ. SOVEREIGN SCO 

✓ எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டில் SCO அலேப்பின்  லைவராக இருந்து அடுத்  SCO உச்சிோநாட்லட நடத்தும் 

சொருட்டு, ொங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பின் (SCO) அதிகாரப்பூர்வ வலைத் ளத்ல  இந்தியா ச ாடங்கியுள்ளது. 

2023 – SCO உச்சிோநாட்டுக்காேக் கருப்சொருள், ‘SECURE SCO’ என்பைாகும். SCO அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் 

இலடமய சுழற்சி முலறயில் செல்லும் அவ்வலேப்பின்  லைலேப் ெ விலய உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்டில் 

இந்தியா அலடந் து. உஸ்செகிஸ் ானின் ெேர்கண்ட் நகரத்தில் நடந்  உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் கவுன்சில் 

கூட்டத்தில், SCO உறுப்பு நாடுகளின்  லைவர்கள் ெேர்கண்ட் பிரகடேத்தில் லகசயழுத்திட்டேர். 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்ம ாமேசிய எரிேலையில் சீற்றம் 

இந்ம ாமேசியாவின் மிகவுயரோே எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டல த் ச ாடர்ந்து, அப்ெகுதிலயச் மெர்ந் வர்கலள 

மீட்குப்ெணிகள் மேற்சகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றே. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறிய ாவது: கிழக்கு ஜாவா 

ோகாணத்தில் அலேந்துள்ள நாட்டின் மிகவுயரோே செமேரு எரிேலையில் சீற்றம் ஏற்ெட்டது. இ ோல் 1,500 மீ 

உயரத்துக்கு ொம்ெல் ேண்டைம் எழுந் து. அல யடுத்து அருகிலுள்ள கிராேங்கள் ேற்றும் ஊர்களில் ஏராளோே 

வீடுகள் ொம்ெலில் புல யுண்டே. இதில் யாரும் உயிரிழந்  ாக உடேடி  கவல் இல்லை. 
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