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1. தணிக்கைத் தகைகை இயக்குநர் என்ற பதவிகய உருவாக்கிய முதல் ைாநிைம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. கேரளா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ இந்தியாவிலைலய தணிக்கைத் தகைகை இயக்குநர் என்ற பதவிகய உருவாக்கிய முதைாவது ைாநிைம் தமிழ்நாடு 

ஆகும். இந்தப் பதவிக்ைாை இந்தியத் தணிக்கை ைற்றும் ைணக்கு லேகவயிலிருந்து ஓர் அதிைாரிகய தமிழ்நாடு அரசு 

நியமித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ளை தணிக்கைத் துகறைளின் சேயல்பாட்கை வலுப்படுத்துவதும் 

சநறிப்படுத்துவதும் இந்தப் புதிய அதிைாரியின் சபாறுப்பாகும். 

2. ‘சின்–குகி–மிலோ’ இனச் ேமூைங்ைளுைன் சதாைர்புகைய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா 

இ. வங்ோளகதசம்  

ஈ. தாய்லாந்து 

✓ வங்ைாளலதே பாதுைாப்புப் பகையினருக்கும் குகி–சின் லதசிய இராணுவத்திற்கும் இகையிைான ேண்கைகயத் 

சதாைர்ந்து, சின்–குகி இனத்கதச் லேர்ந்த பழங்குடியினர்ைள் வங்ைாளலதேத்கத விட்டு சவளிலயறி வருகின்றனர். 

வங்ைாளலதேத்திலிருந்து சவளிலயறிய 274 வங்ைலதே பழங்குடியினருக்கு தற்ைாலிை தங்குமிைம், உணவு ைற்றும் 

நிவாரணம் வழங்குவதாை மிலோரம் அரசு அறிவித்துள்ளது. 

3. ‘ஆபலரஷன் ைர்ட்ஷீல்டு’ என்றசவான்கறத் சதாைங்கிய நாடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ரஷ்யா 

ஈ. இந்கதாகனசியா 

✓ அழிந்துவரும் வனவிைங்குைள் ைற்றும் தாவரங்ைளின் (CITES) ேர்வலதே வர்த்தைம் சதாைர்பான கூட்ைகைப்பிற்ைான 

ைட்சிைளின் ைாநாட்டின் (CoP–19) 19ஆவது கூட்ைம் பனாைா நைரத்தில் நகைசபற்றது. நன்னீர் ஆகையான, ‘பைகுர் 

ைச்சுைா’கவ இதில் இகணப்பதற்ைான இந்தியாவின் முன்சைாழிவு, CITESஇன் CoP–19இல் உள்ள ைட்சிைளின் 

ஆதரகவப்சபற்றது. நன்னீர் ஆகைைகள லவட்கையாடுதல் ைற்றும் அதன் ேட்ைவிலராத வர்த்தைத்கத ஒழிப்பது 

ஆகிய லநாக்ைத்திற்ைாை, ‘ஆபலரஷன் ைர்ட்ஷீல்ட்’ என்றசவான்கறத் சதாைங்கியது. இது குறித்து CITES 

இந்தியாகவப் பாராட்டியது. 

4. ‘ஓரியன்’ விண்ைைத்கத ஏவிய நாடு எது? 
அ. ஜப்பான் 

ஆ. அமமாிே்ோ  

இ. ஐே்ேிய அரபு அமீரேம் 

ஈ. இஸ்கரல் 
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✓ NASAஇன் ஓரியன் விண்ைைம் ஆர்ட்சைமிஸ்–I திட்ைத்தின் ஒருபகுதியாை தனது முதல் நிைவு இைக்கு அணுைகை 

சவற்றிைரைாைச் சேய்துள்ளது. இது நிைவின் லைற்பரப்பிலிருந்து 130 கிமீட்ைர் சதாகைவில் ைைந்துள்ளது. ஓரியன் 

நிைவுக்கு அப்பால் சுைார் 57,287 கைல்ைள் சதாகைவில் பயணம் சேய்து அப்பல்லைா–13இன் ோதகனகய விஞ்சும். 

ஓரியன் விண்ைைைானது நிைவுக்கு அப்பால் உள்ள சதாகைதூர பிற்லபாக்குச் சுற்றுப்பாகதயில் நுகழயும். 

5. ஐலராப்பிய நாைாளுைன்றம் கீழ்க்ைாணும் எந்த நாட்கை பயங்ைரவாதத்தின் அரே ஆதரவாளராை அறிவித்துள்ளது? 

அ. சீனா 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. ஆப்ோனிஸ்தான் 

ஈ. பாேிஸ்தான் 

✓ ஐலராப்பிய நாைாளுைன்றைானது ரஷ்யாகவ பயங்ைரவாதத்தின் அரே ஆதரவாளராை அறிவித்துள்ளது. எரிேக்தி உட் 

ைட்ைகைப்பு, ைருத்துவைகனைள், பள்ளிைள் ைற்றும் தங்குமிைங்ைள்லபான்ற உக்லரனிய இைக்குைள் மீதான அதன் 

இராணுவத் தாக்குதல்ைள் ேர்வலதே ேட்ைத்கத மீறுவதாை வாதிடுகிறது. ஐலராப்பிய ஒன்றியம் இதற்ைான ஒரு ேட்ை 

ரீதியான ைட்ைகைப்கபக் சைாண்டிருக்ைவில்கை என்றாலும், உக்கரன் மீதான ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு 

சதாைர்பாை ரஷ்யா மீது முன்சனப்லபாதும் இல்ைாத சபாருளாதாரத் தகைைகள அது ஏற்ைனலவ விதித்துள்ளது. 

6. உைகின் முதல் லவத ைடிைாரம் ைட்ைப்படுகிற நைரம் எது? 
அ. ோஞ்சிபுரம் 

ஆ. மஜய்ப்பூா் 

இ. உஜ்ஜஜனி  

ஈ. துவாரோ 

✓ உைகின் முதல் லவத ைடிைாரத்தின் ைட்டுைானப் பணிக்ைான அடிக்ைல், ைத்திய பிரலதே ைாநிைத்தின் உஜ்கைனி 

நைரத்தில் லைற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. ைந்தர் ைந்தர் அரசு ஜிவாஜி ஆய்வைத்தில் ̀ 1.62 லைாடி சேைவில் ‘லவத ைடிைாரம்’ 

நிறுவப்படும். இந்தக் ைடிைாரம் லவதைாை ைணக்கீட்டுக் சைாள்கைைளின் அடிப்பகையில் நிர்ணயிக்ைப்படும். லவத 

ைடிைாரத்தின் பயன்பாடு ேந்திரனின் நிகை, பண்டிகை, ைங்ைள லநரம், பிறந்தநாள், விரதம், பண்டிகை முக்கிய 

விடுமுகற நாட்ைளில் பயன்படுத்தப்படும். 

7. 2022ஆம் ஆண்டில், ‘கரசிங் ேன் வாட்ைர் ஃசபஸ்ட்’ நிைழ்ச்சிகய நைத்திய ைாநிைம் எது? 
அ. கமோலயா  

ஆ. கமற்கு வங்ோளம் 

இ. மோராஷ்டிரா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ கரசிங் ேன் வாட்ைர் ஃசபஸ்ட்–2022 ஆனது லைைாையா ைாநிைத்தில் உமியாம் ஏரியில் நகைசபற்றது. மூன்று நாள் 

நகைசபற்ற இந்த நீர் விகளயாட்டு ைற்றும் ைைாச்ோர ைண்ைாட்சி வைகிழக்கு ைாநிைங்ைளில் நகைசபறுவது இதுலவ 

முதன்முகறயாகும். வைகிழக்கு ைாநிைங்ைகளச் ோர்ந்த இகளலயார் பைலைாட்ைம்லபான்ற நீர் விகளயாட்டுைளில் 

ஈடுபை ஊக்குவிப்பலத இதன் லநாக்ைைாகும். இது வைகிழக்கில் சுற்றுைாகவ லைம்படுத்துவகதயும் லநாக்ைைாைக் 

சைாண்டுள்ளது. இது அஸ்ஸாம் ைற்றும் லைைாையா ைாநிை அரோங்ைங்ைளுைன் இகணந்த இந்திய இராணுவத்தின் 

கிழக்குப் பகையின் முகனவாகும். 
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8. இந்தியாவின் முதல் வாக்ைாளரான ைாஸ்ைர் ஷியாம் ேரண் லநகி ோர்ந்த ைாநிைம் எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ நாட்டின் முதல் வாக்ைாளரான 106 வயதான ைாஸ்ைர் ஷியாம் ேரண் லநகி அண்கையில் ைாைைானார். அவர் 

ஹிைாச்ேை பிரலதேத்தின் கின்சனௌர் ைாவட்ைத்தில் வசித்தார். அவரது இறுதிச்ேைங்குைகள ைாவட்ை நிர்வாைம் முழு 

ைரியாகதயுைன் லைற்சைாண்ைது. லநகி, ஹிைாச்ேை பிரலதே ேட்ைைன்றத் லதர்தலுக்ைாை தபால் வாக்குமூைம் மூன்று 

நாட்ைளுக்கு முன்னர்தான் வாக்ைளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்ைது. 

9. உைைம் முழுவதும், ‘உைை ைதிரியக்ை வகரவியல் நாள்’ அனுேரிக்ைப்படுகிற லததி எது? 

அ. நவம்பா்.05 

ஆ. நவம்பா்.08  

இ. நவம்பா்.15 

ஈ. நவம்பா்.25 

✓ உைை ைதிரியக்ை வகரவியல் நாளானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் நவ.08 அன்று, X–கதிர் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைகத 

நிகனகவக் குறிக்கிறது. ைடினைாை உகழக்கும் ைதிரியக்ை வகரவியைாளர்ைள் / ைதிரியக்ை நிபுணர்ைகளயும் 

இந்நாள் சைாண்ைாடுகிறது. சைர்ைனி லபராசிரியர் வில்செம் இரான்ட்சைன் என்பவரால் ைைந்த 1895ஆம் ஆண்டில் 

X–ைதிர் தற்சேயைாை ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைது. 

10. ஐநா சபாதுச்ேகபயால் சிறார் பாலியல், வன்சைாடுகை/வன்முகறகயத்தடுப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்குைான 

உைை நாள் என அறிவிக்ைப்பட்ை லததி எது? 
அ. நவம்பா்.15 

ஆ. நவம்பா்.18  

இ. நவம்பா்.25 

ஈ. நவம்பா்.27 

✓ ஐக்கிய நாடுைளின் சபாதுச்ேகபயானது நவ.18ஆம் லததிகய “சிறார் பாலியல், வன்சைாடுகை / வன்முகறகயத் 

தடுப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்குைான உைை நாள் – World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual 

Exploitation, Abuse and Violence” என அறிவித்துள்ளது. சிறார் பாலியல் வன்சைாடுகையின் பாதிப்புைகள 

உைைளாவியப் பார்கவகயக் சைாண்டுவருவகத இந்த நாள் தனது லநாக்ைைாைக் சைாண்டுள்ளது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விடுதகையின் அமுதப்சபருவிழாவின்கீழ், ேங்கீத நாைை அைாைமி அமுத விருதுைள் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாட்கைச் ோர்ந்த ஐந்து லபருக்கு விருதுைள் அறிவிப்பு. 

75 ஆண்டு இந்திய விடுதகையின் அமுதப்சபருவிழாவின்கீழ், 75 ைகைஞர்ைளுக்கு ேங்கீத நாைை அைாைமி அமுதா 

விருதுைகள ேங்கீத நாைை அைாைமி அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் பல்லவறு ைாநிைங்ைகளச் லேர்ந்த 75 வயதுக்கு 

லைற்பட்ை, இதுவகர லதசிய அளவிைான விருதுைகளப் சபறாத ைகைஞர்ைகளக் சைௌரவிக்கும் வகையில், இந்த 
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விருதுைள் வழங்ைப்பைவுள்ளன. இந்த விருதுக்கு லதர்வானவர்ைளுக்கு `1 ைட்ேம் சராக்ைப்பரிசும், தாமிரப்பத்திரமும், 

அங்ைவஸ்திரமும் வழங்ைப்படும். 

இந்த விருதுக்கு தமிழ்நாட்கைச் லேர்ந்த ஆச்ோள்புரம் சின்னத்தம்பி (நாதஸ்வரம்), புருகே சுப்பிரைணியம் (சதருக் 

கூத்து), சுந்தலரேன் இராைமூர்த்தி (நாைை நடிைர்), வி ஏ லை இரங்ைாராவ் (நைன இகே), பி இரைணி (வீகண இகே) 

ஆகிய ைகைஞர்ைளுக்கு இவ்விருது வழங்ைப்படுகிறது. புதுச்லேரிோர் நாைை இகேக்ைகைஞர் லை எம் சுப்கபயா, 

சபாம்ைைாட்ைக் ைகைஞர் வீராோமி சீனிவாேன் ஆகிலயாரும் இந்த விருதுக்குத் லதர்வுசேய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 

2. நாகள விண்ணில் பாய்கிறது பிஎஸ்எல்வி சி-54 

புவிக்ைண்ைாணிப்பு சேயற்கைக்லைாள், எட்டுச் சிறிய இரை சேயற்கைக்லைாள்ைளுைன் பிஎஸ்எல்வி சி-54 ஏவுைைம் 

நவ.26 அன்று விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. ஸ்ரீெரிலைாட்ைாவில் உள்ள ேதீஷ் தவண் ஆராய்ச்சி கைய ஏவுதளத்தில் 

இருந்து அந்த ஏவுைைம் சேலுத்தப்பைவிருக்கிறது. 

புவிக் ைண்ைாணிப்புக்ைான இஓஎஸ்-06 (ஒலோன்ோட்-3) என்ற நவீன சேயற்கைக்லைாள் அதில் பிரதானைாை 

இைம்சபற்றுள்ளது. இகத ISRO வடிவகைத்துள்ளது. இதுதவிர, அசைரிக்ைாவின் ஆஸ்ட்லராைாஸ்ட், இந்தியா-பூைான் 

கூட்டுத்தயாரிப்பான ஐஎன்எஸ்-2பி, துருவா ஸ்லபஸ் நிறுவனத்தின் கதலபால்ட், பிக்ேலின் ஆனந்த் உள்பை 8 

நாலனா சேயற்கைக்லைாள்ைளும் பிஎஸ்எல்வி சி-54 ஏவுைைம்மூைம் சவவ்லவறு சுற்றுப்பாகதைளில் விண்ணில் 

நிகைநிறுத்தப்பைவுள்ளன. 

இஓஎஸ்-06 சேயற்கைக்லைாள் 1,117 கிலைா எகைசைாண்ைது. ஒலோன்ோட் வரிகேயில் அனுப்பப்படும் 4ஆவது 

சேயற்கைக்லைாள் இதுவாகும். ைைலின் தன்கை, அதன் லைற்பரப்பு, சவப்பநிகை, ைாற்றின்திகே ைாறுபாடுைள், வளி 

ைண்ைைத்தின் நிைழும் ஒளியியல் ைாற்றங்ைள் லபான்றவற்கறத் சதாைர்ந்து ைண்ைாணித்து தைவல்ைகள அந்தச் 

சேயற்கைக்லைாள் அளிக்ைவல்ைது. அலதலபால், இந்தியா-பூைான் ஒருங்கிகணந்த ஆராய்ச்சியின்கீழ் 

வடிவகைக்ைப்பட்ை ஐன்எஸ்-2பி சேயற்கைக் லைாளும் விண்ணில் சேலுத்தப்பைவுள்ளது.  
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