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1. இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது? 
அ. 2 

ஆ. 3 

இ. 5  

ஈ. 10 

✓ பதிவைாராேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு (2021–22) சமீபத்தில் நடுேண் உழவு மற்றும் உழேர்கள் நலத்துனை 

அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் அேர்களால் கதாடங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனை 

வேளாண் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படுகிைது. திைன்வபசிகள் மற்றும் னகயடக்க கணினிகள்ககாண்டு தரவுவசகரிப்பு 

நடத்தப்படுேது இதுவே முதல்முனையாகும். கமாத்த விேசாய பரப்பின் அளவு, ேகுப்பு ோரியாை பங்கீடு, நிலப் 

பயன்பாடு, குத்தனக, பயிரிடும் முனை என்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு அளவீடுகளின்கீழ் தகேல்கள் வசகரிக்கப்பட்டு 

இந்தக் கணக்ககடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது. 

2. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை ‘விக்ராந்த்’ஐ கட்டிய கப்பல்கட்டுந்தளம் எது? 
அ. க ொச்சி  ப்பல் ட்டுந்தளம்  

ஆ. மச ன்  ப்பல் ட்டுந்தளம் 

இ.  ொொ்டன் ொீச்  ப்பல்  ட்டுநொ் ள் & கபொறியொளொ் ள் 

ஈ. ஹிந்துஸ்தொன்  ப்பல் ட்டுந்தளம் 

✓ இந்தியாவின் முதலாேது உள்நாட்டு விமாைந்தாங்கிக்கப்பலாை, ‘விக்ராந்த்’ ககாச்சின் கப்பல்கட்டுந்தளத்தால் (CSL) 

கட்டப்பட்டு இந்திய கடற்பனடக்கு ேழங்கப்பட்டது. கப்பல் வபாக்குேரத்து அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள கபாதுத்துனை 

கப்பல்கட்டுந்தளமாை CSL, 76% உள்நாட்டு பாகங்கனளக்ககாண்டு இந்தக்கப்பனல கட்டியுள்ளது. ‘விக்ராந்த்’, 

இந்திய கடற்பனடயில் இந்திய கடற்பனட கப்பலாக (INS) பணியமர்த்தப்படும். 

3. சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள நடத்திய தவடாபா புலிகள் காப்பகம் அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. சி ் ிம் 

ஆ. ம ொரொஷ்டிரொ  

இ. குஜரொத் 

ஈ. ஆந்திர பிரததசம் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தவடாபா புலிகள் காப்பகம் இந்தியாவில் சர்ேவதச புலிகள் நாள் ககாண்டாட்டங்கனள 

நடத்தியது. மகாராஷ்டிராவின் சந்திராபூர் ேை அகாகதமியில் நனடகபற்ை 2022ஆம் ஆண்டு சர்ேவதச புலிகள் நாள் 

ககாண்டாட்டத்தில் நடுேண் சுற்றுச்சூழல், ேைம் மற்றும் காலநினல மாற்ைம் அனமச்சர் பூவபந்தர் யாதவ் கலந்து 

ககாண்டார். சர்ேவதச புலிகள் நானளக் ககாண்டாடுேதற்காை வபரறிவிப்பு கடந்த 2010 ஜூனல.29 அன்று புனித 

பீட்டர்ஸ்கபர்க்கில் கசய்யப்பட்டது. 

4. இந்தியாவில் முதன்முனையாக FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டினய நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு  

ஆ. கதலுங் ொனொ 

இ. ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ. ஒடிஸொ 
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✓ 44ஆேது FIDE கசஸ் ஒலிம்பியாட் வபாட்டிகள் தமிழ்நாடு அரசால் நடத்தப்படுகிைது. இச்சர்ேவதச வபாட்டினய இந்தியா 

நடத்துேது இதுவே முதல்முனை. 187 நாடுகனளச் வசர்ந்த கசஸ் வீரர்கள் பங்வகற்கும் உலகின் மிகப்கபரிய கசஸ் 

சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியாை இது கசன்னைக்கு மிக அருகிலுள்ள மாமல்லபுரத்தில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தச் சர்ேவதச நிகழ்னே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலனமச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னினலயில் பிரதமர் நவரந்திர 

வமாடி கதாடங்கி னேத்தார். 

5. இந்திய கடற்பனடயாைது அண்னமயில் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிலிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக 

இயக்கங்ககாண்ட உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது? 

அ. ரஷ்யொ 

ஆ. அகமொி ் ொ  

இ. இஸ்தரல் 

ஈ. பிரொன்ஸ் 

✓ இந்திய கடற்பனடயாைது சமீபத்தில் அகமரிக்காவிடமிருந்து இரண்டு ‘MH–60 R’ என்ை பன்முக இயக்கங்ககாண்ட 

உலங்குோனூர்திகனளப் கபற்ைது. மூன்ைாேது உலங்குோனூர்தி இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியாவுக்கு 

ேந்து வசரும். 2019ஆம் ஆண்டில், அகமரிக்கா தைது கேளிநாட்டு இராணுே விற்பனை (FMS) திட்டத்தின்கீழ் 24 

MH–60R பன்முக உலங்குோனூர்திகனள இந்தியாவிற்கு விற்பனை கசய்ய ஒப்புதல் அளித்தது. ‘MH–60R’ என்பது 

தற்வபாது பயன்பாட்டில் உள்ள மிகவும் அதிநவீை கடல்சார் பன்முகப்பணிகள் கசய்யும் உலங்குோனூர்தி ஆகும். 

6. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில், அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகனள நடத்திய மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. த ரளொ  

இ. ஒடிஸொ 

ஈ.  ொ்நொட ொ 

✓ PRS, சட்டமன்ை ஆராய்ச்சி என்ை மதியுனரயகத்தின் அண்னமய ஆய்வின்படி, வகரளாவில் 2021ஆம் ஆண்டில் 61 

நாட்கள் என்ை அளவில் அதிகபட்ச சட்டமன்ை அமர்வுகள் நனடகபற்றுள்ளை. 2016 மற்றும் 2019–க்கு இனடயில், 

சராசரியாக 53 நாட்கள் சட்டமன்ை அமர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வகரளா முதலிடத்தில் இருந்தது. வகரளானேத்கதாடர்ந்து 

ஒடிஸா (43 நாட்கள்), கர்நாடகா (40 நாட்கள்), தமிழ்நாடு (34 நாட்கள்) உள்ளை. 

7. அண்னமயில் கதாடங்கப்பட்ட, ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதச்’ கசயல்படுத்துகிை நடுேண் 

அனமச்சகம் எது? 
அ. எொிச ்தி அமமச்ச ம்  

ஆ. நு ொ்த ொொ் நலன், உண ு மற்றும் கபொது  ழங் ல் அமமச்ச ம் 

இ. புதிய மற்றும் புதுப்பி ் த்த ்  எொிச ்தி அமமச்ச ம் 

ஈ. உழ ு மற்றும் உழ ொ் ள் நல அமமச்ச ம் 

✓ நடுேண் எரிசக்தி அனமச்சகத்தின், ‘புதுப்பிக்கப்பட்ட விநிவயாகப் பிரிவுத் திட்டத்னதப்’ பிரதமர் கதாடங்கினேத்தார். 

எரிசக்தி விநிவயாக நிறுேைங்கள் அேற்றின் கசயல்பாட்டுத்திைன் மற்றும் நிதி நினலத்தன்னமனய வமம்படுத்த 

உதவுேனத இது வநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. `5200 வகாடி மதிப்பிலாை NTPCஇன் பல்வேறு பசுனம ஆற்ைல் 

திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டிைார். வதசிய சூரியசக்தி தளத்னதயும் பிரதமர் அப்வபாது கதாடங்கி னேத்தார் 
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8. ஒரு புதிய ஊசித்தட்டான் இைம் (Protosticta anamalaica) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயம் 

அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நொடு 

ஆ. த ரளொ  

இ. ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ.  ொ்நொட ொ 

✓ திருச்சூரின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்திலுள்ள வமற்குத்கதாடர்ச்சிமனலயில், ஆனைமனல நாணல்–ோலி 

(Protosticta anamalaica) என்ை ஒரு புதிய ஊசித்தட்டான் இைத்னத திருோங்கூர் இயற்னக ேரலாற்றுச்சங்கத்தின் 

பூச்சியியல் ேல்லுநர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளைர். இதன்மூலம், வகரள மாநிலத்தில் உள்ள தும்பி இைங்களின் 

எண்ணிக்னக 182–ஆக உயர்ந்துள்ளது. மூணாறு நிலப்பரப்பின் பீச்சி ேைவுயிரிகள் சரணாலயத்தில் உள்ள 

கபான்முடி மனலயில் இந்தப் பூச்சி முதலில் காணப்பட்டது. 

9. அண்னமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ை ‘Logistics Data Bank’ திட்டத்துடன் கதாடர்புனடய நடுேண் அனமச்சகம் எது? 
அ. சொமலப் தபொ ்கு ரத்து மற்றும் கநடுஞ்சொமல அமமச்ச ம் 

ஆ.  ணி ம் மற்றும் கதொழிற்துமற அமமச்ச ம்  

இ. MSME அமமச்ச ம் 

ஈ.  னர  கதொழிற்துமற அமமச்ச ம் 

✓ NLDSL–NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு ேங்கி (LDB) திட்டமாைது 50 மில்லியன் EXIM ககாள்கலன்கனளக் 

னகயாண்டு சாதனை புரிந்துள்ளது. NICDC சரக்குப்வபாக்குேரத்து தரவு சேவைகளின் இச்சாதனைக்காக நடுேண் 

ேணிகம் மற்றும் கதாழிற்துனை அனமச்சர் பாராட்டுத் கதரிவித்தார். National Industrial Corridor Development 

Corporation என்பதன் சுருக்கந்தான் ‘NICDC’. இந்தியாவின் EXIM ககாள்கலன் அளவின் 100 சதவீத அளனே LDB 

னகயாளுகிைது. EXIM ககாள்கலன் இயக்கத்தின் நிகழ்வநர கண்காணிப்பிற்காக இது இனணய உலகம் (IoT), 

கபருந்தரவு மற்றும் வமகக்கணினி அடிப்பனடயிலாை தீர்வுமூலம் RFID கதாழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்துகிைது. 

10. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாை வலாக்டாக் ஏரி அனமந்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. அஸ்ஸொம் 

ஆ. மணிப்பூொ்  

இ. ஹொியொனொ 

ஈ. கதலுங் ொனொ 

✓ மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அனமந்துள்ள வலாக்டாக் ஏரி இந்தியாவின் மிகப்கபரிய நன்னீர் ஏரியாகும். இந்த ஏரி 

மணிப்பூரில் அனடயாளம் காணப்பட்ட கமாத்த ஈரநிலங்களில் 61 சதவீதத்னத உள்ளடக்கியுள்ளது. அண்னமயில், 

வலாக்டாக் ஏரியில் உள்ள அனைத்து மிதனே வீடுகள் மற்றும் மீன்பிடி கட்டனமப்புகனள அகற்றுேதற்காை 

அறிவிப்னப வலாக்டாக் ஏரி வமம்பாட்டு ஆனணயம் கேளியிட்டது. இது அங்குள்ள மீைே சமூகம் மற்றும் வீட்டுவிடுதி 

உரினமயாளர்களிடமிருந்து கடுனமயாை எதிர்வினைனய ஈட்டியுள்ளது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கதாடக்கம்: அறிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினிமூலமாக விேரங்கள் வசகரிப்பு 

பதிவைாைாேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் வேளாண்துனை அனமச்சர் நவரந்திர சிங் வதாமர் கதாடக்கி 

னேத்தார். பல்வேறு அளவீடுகளின் அடிப்பனடயில் வமற்ககாள்ளப்படும் இந்தக் கணக்ககடுப்பில் முதன்முனையாக 

அரிதிைன்வபசி, னகயடக்க கணினி ஆகியனே மூலமாக விேரங்கள் வசகரிக்கப்பட உள்ளை. 

இதுகுறித்து மத்திய வேளாண் அனமச்சகம் கேளியிட்ட கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாேது: 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்காை 11ஆேது வேளாண் கணக்ககடுப்னப நடுேண் அனமச்சர் கதாடக்கினேத்தார். 

இதற்காை களப்பணிகள் ேரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கதாடங்கப்படவுள்ளை. 

இந்தக் கணக்ககடுப்பு நனடமுனைனய கடந்த 1970-71ஆம் ஆண்டு முதல் நடுேண் வேளாண் அனமச்சகம் 

வமற்ககாண்டு ேருகிைது. பத்தாேது வேளாண் கணக்ககடுப்பு கடந்த 2015-16ஆம் ஆண்டில் வமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 

2. இந்தியா - ஓமான் கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி இராஜஸ்தானில் இன்று கதாடக்கம் 

இந்தியா, ஓமான் கூட்டு இராணுேப் பயிற்சியாை ‘அல் நஜா’ நான்காேது பதிப்பு ஆக.1 அன்று இராஜஸ்தான் 

மாநிலத்தில் கதாடங்குகிைது. இந்தப் பயிற்சியில் பங்வகற்கும் ஓமான் நாட்டு பாராசூட் பனட வீரர்கள் இந்தியா 

ேந்தனடந்ததாக நடுேண் பாதுகாப்புத்துனை கதரிவித்தது. 

புவியியல் ரீதியாக அரபிக்கடலால் இந்தியாவுடன் இனணக்கப்பட்டிருக்கும் ஓமான் நாட்டுடன், ேனளகுடா 

ஒத்துனழப்புக் கவுன்சில், அரபு லீக் மற்றும் இந்தியப்கபருங்கடல் ரிம் கூட்டனமப்பு உள்ளிட்டேற்றில் இனணந்திருப்ப 

-வதாடு ேர்த்தகம் மற்றும் இராணுே ஒப்பந்தங்களில் இருநாடுகளும் னககயப்பமிட்டுள்ளை. சுமார் 4 பில்லியன் 

டாலர் அளவிற்கு இருதரப்பு ேர்த்தம் நனடகபற்ை ேருகிைது. 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வமற்ககாள்ளப்பட்ட இராணுே ஒப்பந்தங்கனளகயாட்டி, இந்தியா-ஓமான் நாடுகளுக்கினட 

-வய ‘அல் நஜா’ என்ை கூட்டு இராணுேப்பயிற்சி நனடகபற்று ேருகிைது. இந்த அல் நஜாவின் நான்காேது பதிப்பு 

ஆக.1-ஆம் வததி முதல் 13ஆம் வததி ேனர இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கேளிநாட்டுப் பயிற்சி முனையாை மகாஜன் 

பீல்ட் பயர் வரஞ்ச்சில் நனடகபைவுள்ளது. 

இதில் கலந்து ககாள்ேதற்காக ராயல் ஓமான் இராணுேத்தின் பாராசூட் பனடனயச் வசர்ந்த 60 வீரர்கள் இந்தியா 

ேந்துள்ளைர். இந்திய ராணுேத்தின் சார்பாக 18ஆேது வபார் ோகை காலாட்பனடனயச் வசர்ந்த வீரர்கள் குழு 

இதில் கலந்துககாள்ளுகிைது. 

தீவிரோத எதிர்தாக்குதல் நடேடிக்னககள், பிராந்திய பாதுகாப்பு கசயல்பாடுகள் மற்றும் அனமதினய நினலநிறுத்தும் 

நடேடிக்னககளுடன் உடற்தகுதி பயிற்சி, கசயல்முனை மற்றும் நனடமுனைகளில் இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சிகளில் 

கேைஞ்கசலுத்தப்படுகிைது. 
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