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1. ‘Sonzal–2022’ என்பது கீழ்க்காணும் எம்மாநிலம்/UTஇல் ஆண்டுத ாறும் நிகழும் ஓர் இளைத ார் விழாவாகும்? 
அ. ஜம்மு & காஷ்மீா்  

ஆ. ஒடிஸா 

இ. ககரளா 

ஈ. இராஜஸ்தான் 

✓ ஜம்மு–காஷ்மீரின் துளைநிளல ஆளுநர் மத ாஜ் சின்ஹா, காஷ்மீர் பல்களலக்கழகத்தில் ஆண்டுத ாறும் 

நளைபபறும் இளைத ார் திருவிழாவா , ‘தசான்சல்–2022’ஐ ப ாைக்கிளவத் ார். இைம் களலஞர்கள்  ங்கள் 

திறளமகளை பவளிக்பகாைர ஒரு வாய்ப்பாக இவ்விழா அளமகிறது. தமலும், ‘ஒதர பார ம் ஒப்பிலா பார ம்’ என்ற 

க ளவ அளைவ ற்கா  ஒரு  ைத்ள  ‘தசான்சல்’ விழா வழங்குகிறது. 

2.  ாரின் பிறந் நாளை நிள வுகூரும் வளகயில், ‘த சி  பால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது? 
அ. M S சுவாமிநாதன் 

ஆ. Dr வா்கீஸ் குாியன்  

இ. சரண் சிங் 

ஈ. மமாராா்ஜி கதசாய் 

✓ “இந்தி ாவின் பால்காரர்” என்று அளழக்கப்படும் “இந்தி ாவின் பவண்ளமப்புரட்சியின்  ந்ள ” Dr வர்கீஸ் குரி ன் 

அவர்களின் 101ஆவது பிறந் நாளை நிள வுகூரும் வளகயில், ‘த சி  பால் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்  

நாளின்தபாது மதிப்புமிக்க, ‘த சி  தகாபால் ரத் ா விருதுகள்’ வழங்கப்படுகின்ற . கர்நாைக மாநிலத்தில் நைக்கும் 

இந் த் த சி  நிகழ்வில், வர்கீஸ் குரி ன் வாழ்க்ளக குறித்  வரலாற்று நூல் மற்றும் பாலில் பசய் ப்படும் கலப்பைம் 

குறித்  சிறுநூலும் பவளியிைப்பைவுள்ைது. 

3. இந்தி ாவின் மு லாவது இரவு வான் சரைால ம் அளமந்துள்ை மாநிலம்/யூனி ன் பிரத சம் எது? 
அ. ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

ஆ. சிக்கிம் 

இ. உத்தரகாண்ட் 

ஈ. லடாக்  

✓ இந்தி ாவின் மு ல் இரவு வான் சரைால ம் லைாக்கின் ஹான்தலயில் நடுவண் அறிவி ல் மற்றும் ப ாழில்நுட்ப 

அளமச்சகத்தின் கீழுள்ை அறிவி ல் & ப ாழில்துளற ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலால் நிறுவப்படுகிறது. திட்ைமிைப்பட்ை இந்  

இரவு வான் சரைலா த்தின் காப்பகம், சாங் ாங் வ வுயிரிகள் சரைால த்தின் ஒருபகுதி ாக ஹான்தலயில் 

அளமக்கப்படும். இது இந்தி ாவில் வா வி ல்–சுற்றுலாளவ தமம்படுத்தும். ஆப்டிகல், அகச்சிவப்புக்கதிர் மற்றும் 

காமா கதிர் ப ாளலதநாக்கிகளுக்கா  உலகின் மிகவு ர்ந்   ைங்களுள் ஒன்றாக இது இருக்கும். 

4. 27 ஆண்டுகால இ ற்ளக எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் த்தில் சீ ாவுைன் கூட்டு தசர்ந்துள்ை நாடு எது? 
அ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ. கத்தாா்  

இ. ஈரான் 

ஈ. ரஷ்யா 
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✓ கத் ார் ஆற்றல் நிறுவ மா து சீ ாவுை ா  27 ஆண்டுகால இ ற்ளக எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் த்ள  

அறிவித் து. இன்றுவளர ளகப ழுத்திைப்பட்ை மிகநீண்ை கால எரிவாயு வழங்கல் ஒப்பந் ம் இதுவாகும். கத் ார் 

ஆற்றல் நிறுவ மா து அ ன் புதி  வைகை கிழக்குத் திட்ைத்திலிருந்து ஆண்டுத ாறும் நான்கு மில்லி ன் ைன் 

திரவமாக்கப்பட்ை இ ற்ளக எரிவாயுளவ சீ  பபட்தராலி ம் & பகமிக்கல் கார்ப்பதரஷனுக்கு (சித ாபபக்) அனுப்பும். 

5. இந்தி ாவில், ‘அரசி லளமப்பு நாள்’ பகாண்ைாைப்படுகிற த தி எது? 

அ. நவம்பா்.24 

ஆ. நவம்பா்.26  

இ. நவம்பா்.30 

ஈ. டிசம்பா்.01 

✓ கைந்  1949ஆம் ஆண்டு இந்தி  அரசி லளமப்புச்சட்ைத்ள  அரசி லளமப்பு சளப ஏற்றுக்பகாண்ை ன் நிள வாக 

கைந்  2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவ.26 அன்று அரசி லளமப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

முன் ர் இந்  நாள் சட்ை நாைாக அனுசரிக்கப்பட்ைது. இந்  நாளின்தபாது, ‘விர்ச்சுவல் ஜஸ்டிஸ் கடிகாரம்’, ‘JustIS’ 

திறன்தபசி பச லி 2.0, டிஜிட்ைல் தகார்ட் மற்றும் ‘S3WaaS’ இளை  ைங்கள் உள்ளிட்ை இ–தகார்ட் திட்ைத்தின் 

கீழ் புதி  மு ற்சிகளை பிர மர் ப ாைங்குவார். 

6. 2022இல் 26ஆவது சர்வத ச மலபார் கைற்பளை பயிற்சிள  நைத்தும் நாடு எது? 
அ. ஆஸ்திகரலியா 

ஆ. ஜப்பான்  

இ. இந்தியா 

ஈ. அமமாிக்கா 

✓ ஜப்பானின் த ாதகாசுகாவில் ப ாைங்கும் 26ஆம் சர்வத ச மலபார் கைற்பளை பயிற்சியில் இந்தி ா பங்தகற்கிறது. 

மலபார் கைற்பளை பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலி ா, ஜப்பான் மற்றும் அபமரிக்கா ஆகி  நாடுகளும் பங்தகற்கின்ற . 

மலபார் பயிற்சி ா து கைந்  1992ஆம் ஆண்டில் இந்தி ா மற்றும் அபமரிக்க கைற்பளைகளுக்கு இளைத  

ப ாைங்கப்பட்ைது. இந்தி  கைற்பளைக் கப்பல்கைா  INS ஷிவாலிக் மற்றும் INS கதமார்ைாவுைன் இந்தி ா இந் ப் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ைது. 

7. ‘நங்க ா சாஹிப்’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்  நாட்டில் அளமந்துள்ை சீக்கி ர்களின் புனி த் லமாகும்? 
அ. இந்தியா 

ஆ. பாகிஸ்தான்  

இ. கநபாளம் 

ஈ. வங்காளதேசம் 

✓ குருபுரப் பண்டிளகள ப ாட்டி பாகிஸ் ானில் உள்ை நங்க ா சாஹிப்பிற்கு இந்தி  சீக்கி   ாத்ரீகர்கள் வருளக 

 ருவ ற்கு நடுவண் உள்துளற அளமச்சகம் வசதி பசய்துள்ைது. பமாத் ம் 2420 இந்தி  சீக்கி   ாத்ரீகர்கள் பத்து 

நாள் பாகிஸ் ான்  ாத்திளர நுளழவு இளசவுைன் குருநா க் பஜ ந்தி விழாவில் பங்தகற்ப ற்காக பாகிஸ் ானுக்கு 

புறப்பட்ை ர். பாகிஸ் ானில் உள்ை ஸ்ரீ கர் ார்பூர் சாஹிப் குருத்வாராவிற்கு குருபுரப் பண்டிளகள ப ாட்டி 

இந்தி ாவில் இருந்து பமாத் ம் 433  ாத்ரீகர்கள் வருளக  ந்துள்ை ர். 
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8. ஆள மளல புலிகள் காப்பகம் அளமந்துள்ை மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. ககரளம் 

இ. கமற்கு வங்கம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ ஆள மளல புலிகள் காப்பகமா து  ாள களைத்  த்ப டுக்கும் திட்ைத்ள  ப ாைங்கியுள்ைது. இந் த் திட்ைத்தின் 

கீழ் அரசு சாரா நிறுவ ங்கள், நிறுவ ங்கள், அறக்கட்ைளைகள் அல்லது  னிநபர்கள் வ த்துளறயின் முகாம் 

 ாள களின் பசலவுகளுக்கு நிதியு வி பசய் லாம். உைவுகள், மருந்துகள், சுகா ாரப் பபாருட்கள் மற்றும் பிற 

 ற்பச லா  பசலவுகளை அவர்கள் ஏற்றுக்பகாள்வர்.  ாள களைத்  த்ப டுக்க விரும்புதவார்க்கு வருமா  

வரிச்சட்ைம், 1961இன் 80ஜி பிரிவின்கீழ் விலக்களிக்கப்படும். 

9. மதுரா–பிருந் ாவ ம் என்ற புனி   ாத்திளர  லம் அளமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ. குஜராத் 

ஆ. உத்தரகாண்ட் 

இ. உத்தர பிரகதசம்  

ஈ. பஞ்சாப் 

✓ இந்தி ாவின் முக்கி  புனி   ாத்திளர  லங்களுள் ஒன்றா  மதுரா–பிருந் ாவ ம், 2041ஆம் ஆண்டுக்குள், ‘நிகர 

சுழி  கரியமிலவாயு (CO2) உமிழ்வு’ சுற்றுலாத் லமாக மாறுவள  இலக்காகக் பகாண்டுள்ைது. உத் ர பிரத ச 

மாநில அரசாங்கத்தின்படி, வளரவு மறுவடிவளமப்புத் திட்ைத்தில் சுற்றுலா வாக ங்களுக்குத்  ளைவிதிக்கவும், 

பபாதுமக்களை மின்சார வாக ங்களில் வரச்பசால்லி ஊக்கப்படுத் வும் திட்ைமிைப்பட்டுள்ைது. மதுரா–பிருந் ா 

வ த்திற்கு ஆண்டுத ாறும் வருளக ரும் சுற்றுலாப்ப ணிகளின் எண்ணிக்ளக உ ர்ந்து வருகிறது. அந்  

எண்ணிக்ளக 2041ஆம் ஆண்டுவாக்கில் ஆறு தகாடி ாக உ ரும் எ  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

10. ‘மு லளமச்சர் த வ ர்ஷன்  ாத்ரா த ாஜ ா’ளவத் ப ாைங்கியுள்ை மாநிலம்/யூனி ன் பிரத சம் எது? 
அ. ககாவா  

ஆ. புது தில்லி  

இ. உத்தர பிரகதசம் 

ஈ. குஜராத் 

✓ தகாவா மாநில அரசாங்கம், ‘மு லளமச்சர் த வ ர்ஷன்  ாத்ரா த ாஜ ா’ என்ற பப ருளை  மக்களுக்காக 

அரசாங்கத் ால் வழங்கப்படும் புனி   ாத்திளரத்திட்ைத்ள  முளற ாகத் ப ாைங்கியுள்ைது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், 50 

வ துக்கு தமற்பட்ைவர்கள் விண்ைப்பிக்க  குதியுளை வர்கள். சுற்றுலாவின்தபாது  ாத்ரீகர்களின் உைவு 

மற்றும்  ங்குவ ற்கு மாநில அரசு நிதியு வி அளிக்கும். இந் த் திட்ைத்தின்கீழ் திருப்பதிக்குப் ப ணிகளை ஏற்றிச் 

பசல்லும் தபருந்ள  மு லளமச்சர் பிரதமாத் சாவந்த் பகாடி ளசத்து ப ாைங்கி ளவத் ார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ‘பத்மஸ்ரீ’, ‘தகல் இரத் ா’ விருதுபபற்ற முள வர் (பகௌரவ பட்ைம்) தீபா மாலிக், காசதநாய் இல்லா  இந்தி ா 

இ க்கத்தின் த சி  தூ ராகி உள்ைார். 

‘பத்மஸ்ரீ’, ‘தகல் இரத் ா’ விருதுபபற்ற, இந்தி ாவின் மு லாவது மகளிர் பாராலிம்பிக் பட்ைம் பவன்ற, இந்தி  பாரா 

லிம்பிக் குழுவின்  ளலவரா  முள வர் (பகௌரவ பட்ைம்) தீபா மாலிக், காசதநாய் இல்லா  இந்தி ா இ க்கத்தின் 

த சி  தூ ராகி உள்ைார். இந்  இ க்கத்திற்கு முழு ஆ ரவளிக்க அவர் உறுதிபூண்டுள்ைார். 

 

2. “ஆஸ்த்ரா ஹிந்த்-22” கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியில் கலந்துபகாள்ளும் ஆஸ்திதரலி  வீரர்கள் இந்தி ா வருளக 

இந்தி  மற்றும் ஆஸ்திதரலி  இராணுவத்திற்கு இளைத , “ஆஸ்த்ரா ஹிந்த்-22” என்ற கூட்டு பயிற்சி ராஜஸ் ான் 

மாநிலத்தில் 2022 நவ.28 மு ல் டிச.11 வளர நளைபபறவுள்ைது. இரு இராணுவங்களின் அள த்து பளைகளும் 

கலந்து பகாள்ளும் மு ல் பயிற்சி, இது. இந்தி  இராணுவத்தின் தைாக்ரா பளை, இந் ப் பயிற்சியில் கலந்துபகாள்ை 

உள்ைது. ஆஸ்த்ரா ஹிந்த் பயிற்சி, ஆண்டுத ாறும் ஆஸ்திரலி ாவிலும் இந்தி ாவிலும் மாறிமாறி நளைபபற்று 

வருகிறது. தநர்மளற ா  இராணுவ உறளவக் கட்ைளமப்பது, சிறந்  நளைமுளறகளைப் பின்பற்றுவது மற்றும் 

இளைந்து பணி ாற்றும் திறள  ஊக்குவிப்பது மு லி ளவ இந் ப்பயிற்சியின் தநாக்கமாகும்.  

 

3. எழுத் ாைர் இளம த்துக்கு குபவம்பு விருது 

‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  புராஸ்கர்’ த சி  விருள ப் பபறும் மு ல்  மிழ் எழுத் ாைர் என்ற பபருளமள ப் பபற்ற 

எழுத் ாைர் இளம ம். 

‘குபவம்பு’ என்ற  மது புள ப்பப ராலும் சுருக்கமாக தக வி புட்ைப்பா என்றும் பரவலாக அறி ப்படும் குப்பளி 

பவங்கைப்ப பகௌைா புட்ைப்பா அவர்கள், கன் ை பமாழியின் புகழ்பபற்ற எழுத் ாைர். இவரின் நிள ளவப் தபாற்றும் 

வளகயில் குபவம்பு அவர்களின் நிள வு அறக்கட்ைளை சார்பாக, 2013ஆம் அண்டு மு ல் ‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  

புராஸ்கர் த சி  விருது’ வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிளலயில்  ற்தபாது இந்  ஆண்டிற்கா  (2022) ‘குபவம்பு 

இராஷ்டிரி  புராஸ்கர் த சி  விருது’ சாகித்தி  அகாப மி விருதுபபற்ற இளம ம் என்கிற பவ அண்ைாமளல 

அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. தமலும் இந்  விருதுைன் பரிசுத்ப ாளக ாக ̀ 5 இலட்சமும் பவள்ளிப்ப க்கமும் 

வழங்கப்பைவிருக்கிறது. இந்  விருள ப் பபறுவ ன்மூலம் ‘குபவம்பு இராஷ்டிரி  புராஸ்கர்’ த சி  விருள ப்பபறும் 

மு ல்  மிழ் எழுத் ாைர் என்ற பபருளமள யும் பபறுபவராவார் எழுத் ாைர் இளம ம். 

 

4. 9 பச ற்ளகக்தகாள்களின் முக்கி ப் ப ன்கள் என் ? 

பிஎஸ்எல்வி சி54 ஏவுகலம் பவற்றிகரமாக விண்ணில் பசலுத் ப்பட்டு, பச ற்ளகக்தகாள்கள் பவற்றிகரமாக அ ன் 

சுற்றுவட்ைப் பாள யில் நிளலநிறுத் ப்பட்டுள்ை . 

புவி கண்காணிப்புக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ை இஓஎஸ்-06 பச ற்ளகக்தகாளில் ப ன்படுத் ப்பட்டுள்ை அதி 

நவீ  ஆர்தகாஸ் ப ாழில்நுட்பம் மற்றும் கு-தபண்ட்மூலம் கைலில் ஏற்படும் பவப்பநிளல மாற்றம், காற்றின் தவகம் 

ஆகி ளவ கண்காணிக்கப்படும். தமலும், இது கைல் நிறம், காற்றின் திளச மாறுபாடுகள், வளிமண்ைலத்தில் நிகழும் 

ஒளியி ல் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ை பச ல்பாடுகளை ப ாைர்ந்து கண்காணித்து  ரவுகளை வழங்கும். 

ஐஎன்எஸ் 2பி: இந்தி ா-பூைான் ஒப்பந் த்தின் அடிப்பளையில், ஐஎன்எஸ் 2பி இரண்டு நாத ா பச ற்ளகக்தகாள் 

வடிவளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந் ச் பச ற்ளகக்தகாள்  கவல் ப ாழில்நுட்ப வைர்ச்சிக்காக விண்ணில் ஏவப்பட்டு 

உள்ைது. 

ஆ ந்த் சாட்: பபங்களூளரச் தசர்ந்  விண்பவளி ப ாழில்நுட்ப துளிர் நிறுவ மா , ‘பிக்பசல்’, ஆ ந்த் பச ற்ளகக் 

தகாளை வடிவளமத்துள்ைது. நாட்டின் மு ல்  னி ார் புவி கண்காணிப்புச் பச ற்ளகக்தகாள் இதுவாகும். இந் ச் 
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பச ற்ளகக்தகாளில் அதிநவீ  தகமரா பபாருத் ப்பட்டுள்ைது. அ ன்மூலம், பூமிள  விரிவாக பைம்பிடிக்க முடியும். 

குளறந்  வட்ைப்பாள யில் பச ற்ளகக்தகாள் சுற்றிவரும். 

ள தபால்ட்: ளஹ ராபாள ச் சார்ந்  துளிர் நிறுவ மா  துருவா ஸ்தபஸ் உருவாக்கி  ள தபால்ட் 2 பச ற்ளகக் 

தகாள்கள்,  கவல் ப ாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்காக ஏவப்பட்டுள்ை . இச்பச ற்ளகக்தகாளின் ஆயுட்காலம் ஓராண்டு 

ஆகும். 

ஆஸ்தராகாஸ்ட் நான்கு பச ற்ளகக்தகாள்: அபமரிக்காவின் ஸ்தபஸ் ப்ளைட்டின் பச ற்ளகக்தகாள். ப ாழில்நுட்ப 

ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டுக்காக ஆஸ்தராகாஸ்ட் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ைது. 

 

5. தகாதுளம, எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 10%-க்கு தமல் அதிகரிப்பு 

நைப்பு இஇரபி பருவத்தில் தகாதுளம மற்றும் எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 10 ச வீ த்துக்கு தமல் உ ர்ந்து 

உள்ைது என்று நடுவண் தவைாண் அளமச்சகம் ப ரிவித்துள்ைது. 

ஆண்டுத ாறும் அக்தைாபரில் பிர ா  இஇரபி பயிரா  தகாதுளம சாகுபடி ப ாைங்குகிறது. அ ன் அறுவளை மார்ச்-

ஏப்ரலில் நளைபபறுகிறது. 2022-23ஆம் பயிராண்டின் (ஜூளல மு ல் ஜூன்) இரபி பருவத்தில் 

தகாதுளமள த் விர, ப று, கடுகு ஆகி  தவறு முக்கி  பயிர்களும் சாகுபடி பசய் ப்படுகின்ற . 

இந்நிளலயில், நடுவண் தவைாண் அளமச்சகம் பவளியிட்ை புள்ளிவிவரத்தில், இந்  ஆண்டின் இஇரபி பருவத்தில் 

தகாதுளம சாகுபடி பரப்பு 10.5 ச வீ ம், எண்பைய் வித்துக்கள் சாகுபடி பரப்பு 13.58 ச வீ ம் உ ர்ந்துள்ை ாக 

ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பயிர் கைந்  ஆண்டு சாகுபடி பரப்பு நிகழாண்டு சாகுபடி பரப்பு (நவ.25 வளர) 

தகாதுளம 138.35 இலட்சம் பஹக்தைர் 152.88 இலட்சம் பஹக்தைர் 

பநல் 8.33 இலட்சம் பஹக்தைர் 9.14 இலட்சம் பஹக்தைர் 

எண்பைய் வித்துக்கள் 66.71 இலட்சம் பஹக்தைர் 75.77 இலட்சம் பஹக்தைர் 

ப று வளககள் 94.37 இலட்சம் பஹக்தைர் 94.26 இலட்சம் பஹக்தைர் 

தசாைம், வாற்தகாதுளம தபான்ற  ானி ங்கள் 26.70 இலட்சம் பஹக்தைர் 26.54 இலட்சம் பஹக்தைர் 

நிகழாண்டு அதிக அைவில் தகாதுளம சாகுபடி பசய் ப்பட்டுள்ை மாநிலங்கள் (நவ.25 வளர) 

மத்தி  பிரத சம்-6.40 இலட்சம் பஹக்தைர் 

இராஜஸ் ான்-5.67 இலட்சம் பஹக்தைர் 

பஞ்சாப்-1.55 இலட்சம் பஹக்தைர் 

எண்பைய் வித்துக்களில் இந்  ஆண்டு 70.89 இலட்சம் பஹக்தைர் பரப்பில் கடுகு சாகுபடி பசய் ப்பட்டுள்ைது. இது 

கைந்  ஆண்டு 61.96 இலட்சம் பஹக்தைராக இருந் து. 

நைப்பு பருவத்தில், இதுவளர அள த்து இரபி பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பு 358.59 இலட்சம் பஹக்தைராகும். இது 

கைந்  ஆண்டின் 334.46 இலட்சம் பஹக்தைளரைவிை 7.21 ச வீ ம் அதிகம். 

இரபி பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பு 24 இலட்சம் பஹக்தைர் அதிகரிப்பு: 

கைந்  ஆண்டு இரபி பருவத்தின் இத  காலகட்ைத்துைன் ஒப்பிடுளகயில், நைப்பு பருவத்தில் இரபி பயிர்களின் 

சாகுபடி பரப்பு இதுவளர 24.13 இலட்சம் பஹக்தைர் உ ர்ந்துள்ைது.  
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