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1. 2022 – ப ொறியொளர்கள் மொநொடு நடத்தப் ட்ட மொநிலம் எது? 
அ. சென்னன 

ஆ. செங்களூரு 

இ. திருவனந்தெுரம்  

ஈ. னைதராொத் 

✓ இந்திய நநஷனல் அகொடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் ப ொறியொளர்கள் மொநொடு–2022 ஆனது (EC–2022) இந்திய 

விண்பெளி ஆய்வு மமயத்துடன் (ISRO) இமைந்து திருெனந்தபுரத்தில் உள்ள திரெ உந்து அமமப்பு மமயத்தில் 

நடத்தப் ட்டது. இந்திய விண்பெளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) நொட்டின் விெசொயத் துமைமய ஆதரிப் தற்கொக 

பிரத்நயக பசயற்மகக்நகொள்கமள முன்பமொழிந்துள்ளது. முன்பமொழியப் ட்டுள்ள, ‘ ொரத் கிரிஷி பசயற்மகக்நகொள்’ 

திட்டம் குறித்து ISRO நெளொண் துமையுடன் விெொதித்து ெருகிைது. 

2. ‘HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கள்’ என் து கீழ்க்காணும் எந்த நொட்டின் முதன்மமக் கருவியொகும்? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. உக்னரன் 

இ. இஸ்ரரல் 

ஈ. அசமாிக்கா  

✓ ரஷ்யொவின் ஆளில்லொ விமொனம் மற்றும் கப் ல் ஏவுகமைகளின் கடுமமயொன தொக்குதமல எதிர்பகொள்ளும் 

உக்மரனுக்கு அனுப்புெதற்கொக அபமரிக்கொ தனது  மைய HAWK ெொன்  ொதுகொப்பு உ கரைங்கமள மீட்படடுக்க 

உள்ளது. ‘Homing All the Way Killer’ என் தன் சுருக்கமொன HAWK, 1959இல் வியட்நொம் ந ொரின்ந ொது அபமரிக்க 

இரொணுெத்தில் நசமெயில் நசர்ந்தது. HAWK இமடமறிக்கும் ஏவுகமைகள் ஸ்டிங்கர் ஏவுகமை அமமப்புக்கு 

நமம் டுத்தப் டும். ந ொரின் ஆரம் த்தில் நதொளில் வைத்து ஏெப் ட்ட விமொன எதிர்ப்பு ஸ்டிங்கர்கமள அபமரிக்கொ 

உக்மரனுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 

3. 2022இல் UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டத்மத நடத்தும் நொடு எது? 
அ. அசமாிக்கா 

ஆ. இந்தியா  

இ. ெீனா 

ஈ. ஜெ்ொன் 

✓ UNSCஇன்  யங்கரெொத எதிர்ப்பு கூட்டம் அக்நடொ ர் மொதம் மும்ம  மற்றும் தில்லியில் நடத்தப் டும். “ யங்கரெொத 

நநொக்கங்களுக்கொக புதிய மற்றும் ெளர்ந்துெரும் பதொழில்நுட் ங்கமளப்  யன் டுத்துெமத எதிர்ப் து” என் து 

இந்தக் கூட்டத்தின் முதன்மம கருப்ப ொருளொக விளங்கியது. 1) இமையம், சமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட, 2) புதிய 

பகொடுப் னவு பதொழில்நுட் ங்கள் மற்றும் நிதி திரட்டும் முமைகள், 3) டிநரொன்கள் உட் ட ஆளில்லொ ெொன்ெழி 

அமமப்புகள் ஆகிய மூன்று பதொழில்நுட் ங்களின் விமரெொன ெளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து ெரும் அச்சுறுத்தல்களில் 

இந்தக் கூட்டம் கெனம் பசலுத்துகிைது. 

4. LiFE திட்டத்தின்கீழ் இந்திய நடுெைரசொல் எத்தமன ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகள் பெளியிடப் ட்டுள்ளன? 
அ. 50  ஆ. 75  

இ. 100  ஈ. 200 
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✓ LiFE (சுற்றுச்சூைலுக்கொன ெொழ்க்மகமுமை – Lifestyle for Environment) திட்டத்தின்கீழ் கொலநிமலக்நகற்ை  ைக்க 

ெைக்கங்களொக எடுத்துக்பகொள்ளக்கூடிய எழு த்மதந்து ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியமல நடுெை 

அரசு பெளியிட்டது. 75 ெொழ்க்மகமுமை நமடமுமைகளின்  ட்டியல் ஆற்ைல், நீர்நசமிப்பு, ஒருமுமை  யன் டுத்தும் 

பநகிழி, நிமலயொன உைவு முமைகள், கழிவுக்குமைப்பு, நலமிகு ெொழ்க்மக முமை மற்றும் மின்னணு–கழிவு 

ஆகிய ஏழு ெமககளின் கீழ் உள்ளது. பிரதமர் நநரந்திர நமொதி மற்றும் ஐநொ ப ொதுச்பசயலொளர் அன்நடொனிநயொ 

குட்படரஸ் ஆகிநயொர் இமைந்து LiFE என்ை திட்டத்மதத் பதொடங்கினர். 

5. மனித மற்றும் விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி, இந்திய அரசொங்கத்தொல் சமீ த்தில் தமடபசய்யப் ட்ட 

கமளக்பகொல்லி எது? 

அ. கினைரொரெட்  

ஆ. அட்ராெின் 

இ. குளுஃரொெிரனட் 

ஈ. காா்ரொஃெுரான் 

✓ மனிதர்கள் & விலங்குகளின் நலத்திற்கு ஆ த்பதன அஞ்சி,  ரெலொகப்  யன் டுத்தப் டும் கமளக்பகொல்லியொன 

கிமளந ொநசட்டின்  யன் ொட்மட இந்திய அரசு அதிகொரப்பூர்ெமொக கட்டுப் டுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்குப் பிைகு, 

பூச்சிக்கட்டுப் ொட்டு இயக்கிகள்மூலம் மட்டுநம ‘கிமளந ொநசட்’  யன் டுத்தப் டும் இந்தியொவில் நதயிமலத் 

நதொட்டங்களில், ‘கிமளந ொநசட்’ அதிகமொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. பகொறித்துண்ணிகள் ந ொன்ைெற்மை 

பகொல்ெதற்கொன பகொடிய நெதிகமளயும் அது பகொண்டுள்ளது. 

6. “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பிலொன மொநொட்மட நடத்தும் நொடு எது? 
அ. ரஷ்யா 

ஆ. இந்தியா  

இ. இலங்னக 

ஈ. வங்காைரதெம் 

✓  ன்னொட்டு கொெலகம் மற்றும் ஐநொ  யங்கரெொத எதிர்ப்புக் குழுவின் கூட்டத்திற்குப் பிைகு, “ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி 

இல்மல” என்ை மொநொட்மட இந்தியொ நடத்தவுள்ளது. இந்திய அரசொங்கத்தின் கீழ் உள்ள உள்துமை அமமச்சகம், 

“ யங்கரெொதத்திற்கு நிதி இல்மல” என்ை தமலப்பில் மூன்ைொெது மொநொட்மட புது தில்லியில் நடத்துகிைது. 

 யங்கரெொதத்திற்கு நிதியுதவி பசய்ெமத எதிர்த்துப் ந ொரொடுெது பதொடர் ொன விெொதங்கமள முன்பனடுத்துச் 

பசல்ெநத இந்த மொநொட்டின் நநொக்கமொகும். கடந்த இரண்டு மொநொடுகளிலும் இதமனநய நநொக்கமொகக் பகொண்டு 

மொநொடு நடத்தப் ட்டது. 

7. இந்தியொவின்  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொக்கப் டவுள்ள மொநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. குஜராத் 

இ. கா்நாடகா 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ ரிமலயன்ஸ் பதொழிற்துமைகள் நிறுெனத்திற்கு (RIL), தமிழ்நொட்டில் பசன்மனக்கு அருகில் உள்ள மப்ந ட்டில் முதல் 

 ன் மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொமெ உருெொக்குெதற்கொன  ணி ெைங்கப் ட்டுள்ளது. ‘பிரதமர் கதிசக்தி 

நதசிய ப ருந்திட்டத்தின்கீழ், நடுெண் சொமலப்ந ொக்குெரத்து அமமச்சகம் 35  ன்மொதிரி சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் 

பூங்கொக்கமள உருெொக்கி ெருகிைது. பசன்மனயில் சுமொர் 184.27 ஏக்கர்  ரப் ளவில் இந்தப் புதிய  ன்மொதிரி 

சரக்குப் ந ொக்குெரத்துப் பூங்கொ உருெொகி ெருகிைது. 
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8. இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையின் ப யர் என்ன? 
அ. ஆகாஷ் 

ஆ. விக்ரம் – S  

இ. விக்ராந்த் – S 

ஈ. சூா்யா 

✓ இந்தியொவின் முதல் தனியொரொல் உருெொக்கப் ட்ட ஏவுகமையொன, ‘விக்ரம்–S’ மூன்று தொங்குசுமமகளுடன் 

துமை சுற்றுெட்டப் ொமதயில் பசலுத்தப் டவுள்ளது. மைதரொ ொத்மதச் சொர்ந்த விண்பெளி துளிர் நிறுெனமொன 

‘ஸ்மகரூட் ஏநரொஸ்ந ஸ்’, இதன்மூலம் இந்தியொவில் ஏவுகமைமய விண்ணில் பசலுத்தும் முதல் தனியொர் 

விண்பெளி நிறுெனமொக மொறும். ‘பிரரம்ப்’ எனப் ப யரிடப் ட்ட இந்தத் திட்டமொனது இரண்டு இந்திய மற்றும் ஒரு 

பெளிநொட்டு தொங்குசுமமகமளச் சுமந்துபசல்லும். இது ஸ்ரீைரிநகொட்டொவில் உள்ள ISROஇன் ஏவுதளத்தில் இருந்து 

ஏெப் டவுள்ளது. 

9. ONGC–இன் U–கள கமரநயொர மமயத்மத கீழ்க்கொணும் எந்த மொநிலத்தில் பிரதமர் திைந்து மெத்தொர்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர ெிரரதெம்  

இ. கா்நாடகா 

ஈ. ரமற்கு வங்கம் 

✓ ஆந்திர பிரநதச மொநிலத்தின் B R அம்ந த்கர் நகொனசீமொ மொெட்டத்தில் எண்பைய் மற்றும் இயற்மக எரிெொயு கழக 

நிறுெனத்தின் U–கள கமரநயொர மமயத்மத பிரதமர் நநரந்திர நமொதி திைந்து மெத்தொர். ெங்கொள விரிகுடொவில் 

கிருஷ்ைொ–நகொதொெரி ஆற்றுப் டுமகயில் இந்த ‘U–field’ அமமந்துள்ளது. இவ்ெயலிலிருந்து இயற்மக எரிெொயு 

 யனர்களுக்கு அனுப் ப் டுெதற்கு முன் ொக, கடலுக்கடியில் குைொய்கள்மூலம் கமரநயொர மமயத்திற்குக் பகொண்டு 

ெரப் டும். 

10. உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச்சொெடியொன தொஷிகொங் அமமந்துள்ள மொநிலம் எது? 
அ. ைிமாெ்ெல ெிரரதெம்  

ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. ெிக்கிம் 

ஈ. ெீகாா் 

✓ ஹிமொச்சல பிரநதச மொநிலத்தில் உள்ள தொஷிகொங்கில் உள்ள உலகின் மிகவுயரமொன ெொக்குச் சொெடியில் சுமொர் 

98.08 சதவீத ெொக்குகள்  திெொகியுள்ளன. அந்த ெொக்குச்சொெடியின் பமொத்த  திவுபசய்யப் ட்ட 52 ெொக்கொளர்களில், 

51 ந ர் ெொக்களித்தனர். தொஷிகொங் 15,256 அடி உயரத்தில் அமமந்துள்ள ஓர் இடமொகும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் 

மொற்றுத்திைனொளி ெொக்கொளர்கள் எளிதொக ெொக்களிக்கும் ெமகயில் இந்த ெொக்குச்சொெடி அமமக்கப் ட்டிருந்தது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. T20 உலகக்நகொப்ம : இங்கிலொந்து சொம்பியன்ஸ்! 

T20 உலகக் நகொப்ம  இறுதி ஆட்டத்தில்  ொகிஸ்தொமன 5 விக்பகட்டுகள் வித்தியொசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலொந்து 

நகொப்ம மய பென்ைது. 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு இங்கிலொந்து அணி இரண்டொெது முமையொக T20 உலகக் 

நகொப்ம மயக் மகப் ற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆட்ட நொயகன், பதொடர் நொயகன் என இரு விருதுகமள பென்ைொர் இங்கிலொந்து ஆல்ரவுண்டர் சொம் கரண். உலகக் 

நகொப்ம ப் ந ொட்டிமய பென்ை இங்கிலொந்து அணிக்கு ̀ 1.6 மில்லியன் டொலர் ெைங்கப் ட்டுள்ளது. அதொெது இந்திய 

மதிப்பில் `12.98 நகொடி. 2ஆமிடம் பிடித்த  ொகிஸ்தொன் அணிக்கு இந்தத் பதொமகயில்  ொதி கிமடத்துள்ளது. அதொெது 

`6.49 நகொடி. அமரயிறுதியில் நதொற்ை இந்தியொ, நியூசிலொந்து அணிகள் தலொ `3.24 நகொடி ப ற்றுள்ளன. T20 

உலகக்நகொப்ம ப்ந ொட்டியின் ஒட்டுபமொத்த  ரிசுத்பதொமக `45.40 நகொடியொகும். 
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