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1. சமீபத்தில், “சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை” என அறிவிக்கப்பட்டது எது? 
அ. தக்காளி காய்ச்சல் 

ஆ. குரங்கம்மம  

இ. பறமைக்காய்ச்சல் 

ஈ. ஆப்பிாிக்க பன்றிக்காய்ச்சல் 

✓ உைக நைவொழ்வு நிறுவனம் உைகளொவிய குரங்கம்லை பொதிப்லப, ‘சர்வதேச பபொதுச்சுகொேொர அவசரநிலை’ என 

அறிவித்துள்ளது. இந்ே வலகப்பொடு, ‘பேொற்றுதநொய்க்கு’ம் ஒருபடி கீதே உள்ளது. எழுபதுக்கும் தைற்பட்ட நொடுகளில் 

விரிவலடந்து வரும் குரங்கம்மை பொதிப்பொனது ேற்தபொது உைகளொவிய அவசரநிலையொக ேகுதிபபற்றுள்ளேொக 

WHO கூறுகிறது. 

2. ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, 2022 உைக ேடகள சொம்பியன்ஷிப்பில் எந்ேப் பேக்கம் பவன்றொர்? 
அ. தங்கம் 

ஆ. வைள்ளி  

இ. வைண்கலம் 

ஈ. மமற்கண்ட எதுைுமில்மல 

✓ ஒலிம்பிக் சொம்பியனொன நீரஜ் தசொப்ரொ, உைக சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டிகளில் பேக்கம் பவன்ற இரண்டொவது இந்தியர் 

என்ற பபருலைலயப்பபற்றேன்மூைம் ைற்பறொரு வரைொற்லறப்பலடத்துள்ளொர். மூத்ே நீளந்ேொண்டுேல் வீரொங்கலன 

அஞ்சு பொபி ஜொர்ஜ் பேக்கம் பவன்ற முேல் இந்தியர் என்பேொல், நீரஜ் தசொப்ரொ முேல் ேடகள வீரர் ஆனொர். ஈட்டிபயறிேல் 

இறுதிப்தபொட்டியில் நீரஜ் 88.13 மீ தூரம் எறிந்து பவள்ளிப்பேக்கம் பவன்றொர். நடப்புச்சொம்பியனொன கிபரனடொவின் 

ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 90.54 மீட்டர் தூரம் எறிந்து ேங்கம் பவன்றொர். 

3. 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளில், ‘சிறந்ே திலரப்படைொக’ அறிவிக்கப்பட்ட ‘சூரலரப்தபொற்று’ என்ற திலரப் 

படத்தில் நடித்ே நடிகர் யொர்? 
அ. இரஜினிகாந்த் 

ஆ. சிைகாா்த்திமகயன் 

இ. சூாியா  

ஈ. கமல்ஹாசன் 

✓ 68ஆவது தேசிய திலரப்பட விருதுகளின் பவற்றியொளர்கள் தில்லியில் அறிவிக்கப்பட்டனர். ைதிப்புமிக்க விருதுகள் 

இந்திய அரசின் திலரப்பட விேொ இயக்குநரகத்ேொல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்ே ஆண்டு, ‘சிறந்ே திலரப்படம்’ 

விருது ேமிழ் திலரப்படைொன சூரலரப்தபொற்றுக்கு வேங்கப்பட்டது; அேன் நடிகர் சூர்யொ ைற்றும் அபர்ணொ பொைமுரளி 

இரு விருதுகலள பவன்றனர். சிறந்ே நடிகருக்கொன விருலே ேன்ஹொஜி படத்திற்கொக அஜய் தேவ்கனும் பகிர்ந்து 

பகொண்டொர். ைலையொளத்தில் பவளியொன, ‘ஐயப்பனும் தகொஷியும்’ திலரப்படம் சிறந்ே இயக்குநர் உட்பட பல்தவறு 

விருதுகலளப் பபற்றது. 

4. சமீபத்தில் இ–FIR அலைப்லப அறிமுகப்படுத்திய ைொநிை கொவல்துலற எது? 
அ. இராஜஸ்தான் 

ஆ. குஜராத்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. ஒடிஸா 
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✓ நடுவண் உள்துலற அலைச்சர் அமித்ஷொ, குஜரொத் ைொநிை கொவற்துலறயின் இ–FIR அலைப்லப கொந்திநகரில் 

பேொடங்கிலவத்ேொர். இந்ே அலைப்பு, குடிைக்கள், கொவல் நிலையங்களுக்குச் பசல்ைொைல் இலணய முலறயில் FIR 

பதிவுபசய்ய உேவும். குஜரொத் ைொநிை கொவல்துலறயின் அலனத்து முக்கிய தசலவகளும் இலணய வழியில் 

கிலடக்கப்பபறும். FIR பதிவு பசய்ே 48 ை தநரத்திற்குள், புகொர்ேொரலர காவல்துமை தநரடியொக பேொடர்புபகொள்ளும். 

5. நொட்டிதைதய முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ்பபற்ற ைொவட்டைொக அறிவிக்கப்பட்ட புர்ஹொன்பூர் அலைந்துள்ள 

ைொநிைம் எது? 

அ. வதலுங்கானா 

ஆ. மத்திய பிரமதசம்  

இ. பீகாா் 

ஈ. வகால்கத்தா 

✓ ைத்திய பிரதேசத்தில் அலைந்துள்ள புர்ஹொன்பூர் ைொவட்டம் நொட்டிதைதய முேல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சொன்றிேழ் பபற்ற 

ைொவட்டைொகும். இது, ‘ேக்கின் ேர்வொசொ’ என்றும் அலேக்கப்படுகிறது. 2019–இல், ‘ஜல் ஜீவன் மிஷன்’ பேொடங்கப்பட்ட 

பிறகு, பஞ்சொயத்து பிரதிநிதிகள், பொனி சமிதிகள் ைற்றும் புர்ஹொன்பூரின் ைொவட்ட அதிகொரிகள் அேன் அலனத்து 

1,01,905 கிரொைப்புற வீடுகளுக்கும் 34 ைொேங்களுக்குள் குேொய் நீர் இலணப்புகலளப் பபறுவேற்கொன முயற்சிகலள 

தைற்பகொண்டனர். 

6. பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின், ‘முன்னொள் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற 

முேல் பபண்ைணி யொர்? 
அ. வஜயதி மகாஷ் 

ஆ. அருந்ததி பட்டாச்சாா்யா 

இ. கீதா மகாபிநாத்  

ஈ. அருணிமா சின்ஹா 

✓ பன்னொட்டு பசைவொணி நிதியத்தின் (IMF) முேல் துலண நிர்வொக இயக்குநர் கீேொ தகொபிநொத், IMF–இன், ‘முன்னொள் 

ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணர்களின் குழுைத்தில்’ இடம்பபற்ற முேல் பபண் என்ற பபருலைலயப் பபற்றுள்ளொர். 

2003 ைற்றும் 2006–க்கு இலடயில் IMF–இன் ேலைலை பபொருளொேொர நிபுணரொகவும், ஆரொய்ச்சி இயக்குநரொகவும் 

அவர் பணியொற்றியுள்ளொர். இரகுரொம் இரொஜனுக்குப் பிறகு இந்ேச் சொேலனலய நிகழ்த்திய இரண்டொவது இந்தியர் 

ஆவொர் இவர். 

7. நடுவண் சொலைப் ப ாக்குவரத்து அலைச்சகைொனது உத்ேரபிரதேச ைொநிைத்தில் உள்ள பஜவொர் பன்னொட்டு 

வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் கீழ்க்கொணும் எந்ே ைொநிைத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப உருவொக்க 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 
அ. பீகாா் 

ஆ. ஹாியானா  

இ. குஜராத் 

ஈ. உத்தரகாண்ட் 

✓ நடுவண் சொலைப் தபொக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சொலைத்துலற அலைச்சர் நிதின் கட்கரி, ஹரியொனொவுக்கும் உத்ேர 

பிரதேச ைொநிைத்தின் பஜவொர் பன்னொட்டு வொனூர்தி நிலையத்திற்கும் இலடதய கிரீன்ஃபீல்ட் இலணப்லப 

உருவொக்குவேற்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளேொக அறிவித்ேொர். இந்ேத் திட்டத்திற்கொன பசைவு ைதிப்பீடு பைொத்ேம் 

`2,414.67 தகொடியொகும். இந்ே வொனூர்தி நிலையம் தில்லி–மும்லப விலரவுச்சொலைலய இலணக்கும். 
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8. ‘ஸ்த்ரீ நிதி’ என்பது எந்ே ைொநிைம்/யூனியன் பிரதேசத்துடன் பேொடர்புலடய திட்டைொகும்? 
அ. ஆந்திர பிரமதசம் 

ஆ. வதலுங்கானா  

இ. மகரளா 

ஈ. கா்நாடகா 

✓ பேலுங்கொனொ ைொநிை அரசு, ‘ஸ்திரீ நிதி’மூைம் ைகளிர் சுயஉேவி குழுக்களுக்கு சுைொர் `3700 தகொடி கடன் வேங்கி 

உள்ளது. இது கடந்ே ஆண்டு ஒதுக்கீட்லடவிட சுைொர் `600 தகொடி அதிகம். அதிகொரபூர்வ அறிவிப்பின்படி, கடந்ே 8 

ஆண்டுகளில் சுைொர் `14,750 தகொடிலய சுய உேவிக்குழுக்களுக்கு பேொழில்கலள அலைப்பேற்கொக பேலுங்கொனொ 

ைொநிை அரசொங்கம் பசைவிட்டுள்ளது. 

9. ‘தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள்’ பகொண்டொடப்படுகிற தேதி எது? 
அ. ஜூமல.06 

ஆ. ஜூமல.08 

இ. ஜூமல.10  

ஈ. ஜூமல.25 

✓ நொடு முழுவதுமுள்ள மீனவர்கள் ைற்றும் மீன் விவசொயிகளுக்கிலடதயயொன ஒற்றுலைலய பவளிப்படுத்தும் 

வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் ஜூலை.10 அன்று தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது. நொடு 

முழுவதும் 2022 ஜூலை.10 அன்று 65ஆவது தேசிய மீன் விவசொயிகள் நொள் பகொண்டொடப்பட்டது. 

✓ நொட்டில் முேன்முலறயொக கடந்ே 1957 ஜூலை.10ஆம் தேதி அன்று, பபரிய பகண்லட மீன்களின் தூண்டப்பட்ட 

இனப்பபருக்கத்லே அலடவதில் தபரொசிரியர் Dr ஹிரொைொல் பசௌத்ரி ைற்றும் அவரது சக ஊழியர்களின் பங்களிப்லப 

நிலனவுகூரும் வலகயில் ஒவ்தவொர் ஆண்டும் இந்ே நொள் பகொண்டொடப்படுகிறது. 

10. ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்பது கீழ்க்கொணும் எந்ே இரு நொடுகளொல் நடத்ேப்படும் கூட்டு கடல்சார் பயிற்சியொகும்? 
அ. அவமாிக்கா–பாகிஸ்தான் 

ஆ. சீனா–பாகிஸ்தான்  

இ. இந்தியா–பாகிஸ்தான் 

ஈ. இலங்மக–பாகிஸ்தான் 

✓ ‘சீ கொர்டியன்ஸ்–2’ என்ற கூட்டு கடல்சொர் பயிற்சிக் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியொக, சீனொ ைற்றும் பொகிஸ்ேொன் கடற் 

பலடகள் ஷொங்கொய் கடற்கலரயில் தநரடி துப்பொக்கிச்சூடு பயிற்சிலயத் பேொடங்கின. கடல்சொர் பொதுகொப்பு 

அச்சுறுத்ேல்கலள கூட்டொக சைொளிக்க கடற்பலடயினர் ேங்களது புதிய உயர்பேொழில்நுட்ப கடற்பலடக் கப்பல்கள் 

ைற்றும் தபொர் விைொனங்கலள இந்ேப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்ேவுள்ளனர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறப்பு: நொட்டிதைதய அதிகம் 

‘புலிகள் ைொநிைம்’ என்று அறியப்படும் ைத்திய பிரதேசத்தில் நிகேொண்டு 27 புலிகள் இறந்துள்ளன. ஒட்டுபைொத்ேைொக 

நொட்டில் 74 புலிகள் இறந்துள்ளன. தேசிய புலிகள் பொதுகொப்பு ஆலணயத்தின் வலைேளத்தில் பவளியிடப்பட்ட 

ேகவல்களில் இந்ே விவரங்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. 
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அேன்படி, நிகேொண்டு பேொடக்கம் முேல் ஜூலை 15 வலரயிைொன கொைகட்டத்தில், நொடு முழுவதும் 74 புலிகளின் 

இறப்பு பதிவொகியுள்ளது. அதிகபட்சைொக, ைத்திய பிரதேசத்தில் 27 புலிகள் இறந்துள்ளன. 

ைகொரொஷ்டிரத்தில் 15, கர்நொடகத்தில் 11, அஸ்ஸொம் 5, தகரளம், இரொஜஸ்ேொனில் ேைொ 4, உத்ேர பிரதேசத்தில் 3, 

ஆந்திர பிரதேசத்தில் 2, பிகொர், ஒடிஸொ, சத்தீஸ்கர் ஆகிய ைொநிைங்களில் ேைொ 1 என்ற எண்ணிக்லகயில் புலிகள் 

இறப்பு பதிவொகியிருக்கிறது. புலிகளுக்கு இலடதய நடக்கும் சண்லட, வயது மூப்பு, தநொய்கள், தவட்லட, மின் 

தவலியில் சிக்குவது தபொன்றலவ புலிகள் இறப்புக்கு முக்கிய கொரணங்களொக உள்ளன. 

கடந்ே 2018-ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, நொட்டிதைதய அதிக எண்ணிக்லகயிைொன புலிகலளக் பகொண்ட 

ைொநிைைொக ைத்திய பிரதேசம் உள்ளது. அங்கு 526 புலிகள் உள்ளன. கன்ஹொ, பொந்ேவ்கர், பபஞ்ச், சொத்புரொ, பன்னொ, 

சஞ்லச துப்ரி ஆகிய 6 புலிகள் கொப்பகங்கள் உள்ளன. 
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