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1. இந்தியாவின் முதல், ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்று பெற்ற மாநிலம் எது? 
அ. கேரளா 

ஆ. கோவா  

இ. ோ்நாடோ 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றுபெற்ற நாட்டின் முதல் மாநிலமாக ககாவா மாறியுள்ளது. தாத்ரா நாகர் ஹகவலி மற்றும் டாமன் 

மற்றும் டடயூ ஆகியடவ ‘ஹர் கர் ஜல்’ சான்றுபெற்ற யூனியன் பிரகதசமாக மாறியது. ஜல் ஜீவன் இயக்கமானது 

கடந்த 2019இல் அறிவிக்கப்ெட்டது; 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் ஒவ்பவாரு கிராமப்புற குடும்ெங்களுக்கும் 

கொதுமான அளவு, ெரிந்துடரக்கப்ெட்ட தரம் மற்றும் வழக்கமான மற்றும் நீண்டகால அடிப்ெடடயில் குடிநீர் குழாய் 

வழி நீடர வழங்குவடத இது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. நாட்டின் 10 ககாடி கிராமப்புற குடும்ெங்கள், குழாய்கள் 

மூலம் தூய நீடர வழங்கும் வசதியுடன் இடைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

2. இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்து அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட இடம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. மும்பப  

இ. பைதராபாத் 

ஈ. பபங்ேளூரு 

✓ இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்டத நடுவண் கொக்குவரத்து அடமச்சர் நிதின் 

கட்கரி மும்டெயில் டவத்து அறிமுகம் பசய்து டவத்தார். அகசாக் கலலண்டின் துடை நிறுவனமான சுவிச், சுவிச் 

EiV 22 என்ற இந்தியாவின் முதல் இருதள குளிர்ெதன வசதிபகாண்ட மின்–கெருந்டத அறிமுகம் பசய்தது. இது 

அடர–தாழ்தளம், குளிரூட்டப்ெட்ட, இருதளம்பகாண்ட முதல் மின்–கெருந்து ஆகும். 

3. அண்டமயில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட, ‘மத்ஸ்ய கசது’ என்ற பசயலியின் இடையவழி மீன்சந்டதக்கான சிறப்பு 

ெகுதியின் பெயபரன்ன? 
அ. அே்வா பஜாா்  

ஆ. மத்ஸ்ய பஜாா் 

இ. மீன்வளம் இந்தியா 

ஈ. மத்ஸ்ய பாரதம் 

✓ ‘மத்ஸ்ய கசது’ பசயலியில் இடையவழி மீன்சந்டதக்கான ‘அக்வா பஜார்’ என்ற சிறப்பு ெகுதிடய நடுவண் 

மீன்வளம், கால்நடட ெராமரிப்பு மற்றும் ொல்வளத்துடற அடமச்சர் ெர்க ாத்தம் ரூொலா பதாடங்கிடவத்தார். 

பிரதமரின் மத்ஸ்ய சம்ெதா திட்டத்தின்மூலம் டஹதராொதில் உள்ள கதசிய மீன்வள கமம்ொட்டு வாரியத்தின் 

நிதியுதவியுடன் புவகனசுவரில் உள்ள ICAR – CIFAமூலம் இச்பசயலி உருவாக்கப்ெட்டது. 

✓ மீன்குஞ்சுகள், தீவனம், மருந்துகள்கொன்ற இடுப்பொருள்களுக்கான ஆதாரங்கடள அறியவும், மீன்வளர்ப்புக்கு 

கதடவயான கசடவகடள அறியவும், மீன்வளர்ப்கொர் மற்றும் இதகனாடு பதாடர்புடடயவர்களுக்கு இடைய 

வழி சந்டத உதவும். கமலும் மீனவர்கள் தங்களின் மீன்கடள விற்ெடனக்கும் இதில் ெட்டியலிடலாம். மீன்வளர்ப்பு 

துடறகளில் உள்ள அடனவடரயும், ஒருங்கிடைப்ெது இதன் கநாக்கமாகும். 

4. கிராமிய ஆஜீவிகா பூங்காக்கடள (கிராமிய பதாழிற்பூங்காக்கள்) அடமப்ெதாக அறிவித்துள்ள மாநில அரசு எது? 
அ. ஒடிஸா  ஆ. சத்தீஸ்ோ்  

இ. கமற்கு வங்ேம் ஈ. ோ்நாடோ 
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✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கிராமப்புற பதாழிற்பூங்காக்கள் அடமக்கப்ெடும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. காந்தி 

பஜயந்தி அன்று இந்தத் திட்டம் பதாடங்கப்ெடும் என்று முதலடமச்சர் பூகெஷ் ொககல் அறிவித்தார். இது கிராமப்புற 

பொருளாதாரத்டத வலுப்ெடுத்துவடதயும், ‘பகௌ–தான்’ (கால்நடட) வாழ்வாதார டமயமாக மாற்றுவடதயும் 

கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், முதல் ஆண்டில் முந்நூறு கிராமப்புற பதாழிற்பூங்காக்கள் 

அடமக்கப்ெடும். சத்தீஸ்கரில் இதுகொன்ற பூங்கா முதலில் கான்கர் மாவட்டத்தில் பதாடங்கப்ெட்டது; அதற்கு ‘காந்தி 

கிராம்’ என்று பெயரிடப்ெட்டது. 

5. ‘உலக நிழற்ெட நாள்’ பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது? 

அ. ஆேஸ்ட் 15 

ஆ. ஆேஸ்ட் 19  

இ. ஆேஸ்ட் 20 

ஈ. ஆேஸ்ட் 22 

✓ ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று ‘உலக நிழற்ெட நாள்’ பகாண்டாடப்ெடுகிறது. ெண்டடய சீனர்கள் மற்றும் 

கிகரக்கர்கள் ஊசித்துடள அடமப்டெக்பகாண்ட திடரயில் ஒரு நிழற்ெடத்டதக் காட்டுவதற்கான முடறகடள 

அறிந்திருந்தனர். உலகின் முதல் நிழற்ெடத்டத பிபரஞ்சு விஞ்ஞானி கஜாசப் நிஸ்ஃகொர் நீப்ஸ் எடுத்தார். அதற்கு 

‘வியூ பிரம் தி விண்கடா அட் லு கிராஸ்’ என்று தடலப்பிடப்ெட்டிருந்தது. 

6. ஆண்டுகதாறும் சர்வகதச ெழங்குடிகள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.09  

ஆ. ஆேஸ்ட்.10 

இ. ஆேஸ்ட்.11 

ஈ. ஆேஸ்ட்.12 

✓ சர்வகதச ெழங்குடிகளின் நாளானது ஆண்டுகதாறும் ஆக.9 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது. “The Role of Indigenous 

Women in the Preservation and Transmission of Traditional Knowledge” என்ெது நடப்ொண்டில் (2022) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பொருளாகும். உலகம் முழுவதும் 90 நாடுகளில், 476 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ெழங்குடி 

மக்கள் வாழ்கின்றனர். இது, உலக மக்கள்பதாடகயில் 6.2% ஆகும். ெழங்குடி மக்கள் தனித்துவமான கலாசாரம், 

மரபுகள் மற்றும் பமாழிகள் ஆகியவற்றின் ெரந்த ென்முகத்தன்டமடயக் பகாண்டவர்கள். 

7. உலக சிங்கங்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.09 

ஆ. ஆேஸ்ட்.10  

இ. ஆேஸ்ட்.11 

ஈ. ஆேஸ்ட்.12 

✓ சிங்கங்கள் குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்தும் வடகயில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உலக சிங்கங்கள் 

நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிறது. சிங்கத்தின் ொதுகாப்பிற்கான ஆதரடவத் திரட்டவும் இந்த நாள் முயற்சி பசய்கிறது. 

விலங்குகளுக்கான உலகளாவிய நிதியத்தின்ெடி (WWF) சிங்கங்கள், புல்பவளிகள் மற்றும் சமபவளிகளில் மட்டுகம 

வாழ்கிறது.  சசன்–கிர் கதசியப்பூங்காவின் ொதுகாக்கப்ெட்ட ெகுதிகளில் வசிக்கும் கம்பீரமான ஆசிய சிங்கங்களின் 

தாயகம் இந்தியாவாகும். 

✓ WWFஇன் கூற்றுப்ெடி, சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஐகராப்ொ முழுவதும் காைப்ெட்டன. ஆனால் சமீெ 

காலமாக, அவற்றின் எண்ணிக்டக இந்தக் கண்டங்களில் குடறந்து வருகிறது. சிங்கங்கடளப் ொதுகாப்ெதற்கான 

முன்பனடுப்பு, 2013இல் பதாடங்கப்ெட்டது. முதல் உலக சிங்கங்கள் நாள் 2013இல் அனுசரிக்கப்ெட்டது. 
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8. ென்னாட்டு இடளகயார் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.07 

ஆ. ஆேஸ்ட்.10 

இ. ஆேஸ்ட்.10 

ஈ. ஆேஸ்ட்.12  

✓ உலக இடளகயார் நாளானது ஆக.12 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது “Intergenerational Solidarity: Creating a World 

for All Ages” என்ெது நடப்ொண்டு (2022) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்பொருள் ஆகும். முதல் உலக இடளகயார் 

நாள், கடந்த 1999ஆம் ஆண்டில் பகாண்டாடப்ெட்டது. 

9. உலக யாடனகள் நாள் கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.07 

ஆ. ஆேஸ்ட்.10 

இ. ஆேஸ்ட்.12  

ஈ. ஆேஸ்ட்.20 

✓ உலக யாடனகள் நாளானது ஆக.12 அன்று கடடப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. யாடனகள் ொதுகாப்பில் இந்நாள் கவனம் 

பசலுத்துகிறது. யாடனகளுக்குச் சிறந்த ொதுகாப்டெ வழங்குதல், தந்தம் சார்ந்த வணிதகத்டதத் தடுப்ெது, அமலாக்க 

பகாள்டககடள கமம்ெடுத்தல், யாடனகளின் வாழ்விடத்டத ொதுகாத்தல், சட்டத்துக்குப் புறம்ொன கவட்டடடயத் 

தடுத்தல், சிடறபிடிக்கப்ெட்ட யாடனகடள அவற்றின் இயற்டக வாழ்விடங்களில் பகாண்டுவிடுதல்கொன்ற 

முயற்சிகடள கமற்பகாள்வடத உலக யாடனகள் நாள் தனது கநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

10. உலக இடதுடக ெழக்கமுள்ளவர்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற கததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.12 

ஆ. ஆேஸ்ட்.13  

இ. ஆேஸ்ட்.14 

ஈ. ஆேஸ்ட்.15 

✓ உலக இடதுடக ெழக்கமுள்ளவர்கள் நாளானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.13 அன்று பகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

பெரும்ொன்டமயான மக்கடளப் கொலல்லாமல், இடதுடக ெழக்கத்துடன் பிறந்கதாடர அங்கீகரிக்கும் விதமாக 

இந்த நாள் உள்ளது. உலக மக்கள்பதாடகயில் கிட்டத்தட்ட 10–12 சதவீதத்தினர், இடதுடக ெழக்கமுடடகயாராக 

உள்ளனர். இடதுடக ெழக்கமுடடகயாடரக் கண்டு அஞ்சும் மக்களும் உள்ளனர். இந்நிடல சினிஸ்ட்கராகொபியா 

(Sinistrophobia) என்று அடழக்கப்ெடுகிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மத்திய உள்துடற பசயலர் அடஜ ெல்லா ெதவிக்காலம் கமலும் ஓராண்டு நீட்டிப்பு 

மத்திய உள்துடற பசயலர் அடஜகுமார் ெல்லாவின் ெதவிக்காலம் கமலும் ஓராண்டு நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது. அதன்ெடி, 

2023-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 22-ஆம் கததி வடர அவர் ெதவியில் இருப்ொர். ஏற்பகனகவ இரண்டு முடற அவர் 

ெதவிக்காலம் நீட்டிப்பு பசய்யப்ெட்ட நிடலயில், மூன்றாவது முடறயாக இந்த நடவடிக்டக கமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. 
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கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு அஸ்ஸாம்-கமகாலயம் பிரிவு இந்திய ஆட்சிப்ெணி அதிகாரியான ெல்லா, கடந்த 2019, 

ஆகஸ்டில் மத்திய உள்துடற பசயலராக நியமிக்கப்ெட்டார். 

2020, நவம்ெர் மாதத்தில் 60 வயடத எட்டியடதத் பதாடர்ந்து, அவர் ெணிஓய்வு பெறவிருந்தார். ஆனால், அவரது 

ெதவிக்காலத்டத 2021, ஆக.22 வடர நீட்டித்து மத்திய அரசு நடவடிக்டக கமற்பகாண்டது. அதன்பின்னர், கமலும் 

ஓராண்டுக்கு ெதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்ெட்டது. 

இந்நிடலயில், வரும் 22-ஆம் கததியுடன் அவரது ெதவிக்காலம் நிடறவடடயவிருந்த நிடலயில், அதடன அடுத்த 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22-ஆம் கததி வடர நீட்டிக்க அடமச்சரடவயின் நியமனங்கள் குழு ஒப்புதல் வழங்கியது. அகில 

இந்திய ெணிகள் பதாடர்ொன விதி தளர்வுகளின் அடிப்ெடடயில் இந்த நடவடிக்டக கமற்பகாள்ளப்ெட்டதாக, மத்திய 

ெணியாளர் அடமச்சகம் பவள்ளிக்கிழடம பவளியிட்ட உத்தரவில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

2. பொலிவுறு நகரத்திட்ட முடறககடு: முதல்வரிடம் விசாரடை அறிக்டக தாக்கல் 

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பொலிவுறு நகரத்திட்டங்கடளச் பசயல்ெடுத்துவதில் எழுந்த முடறககடு பதாடர்ொன 

புகார்கள்குறித்து விசாரித்த அதிகாரி ஓய்வுபெற்ற இஆெ அதிகாரி பி டபிள்யூ சி கடவிதார், தனது அறிக்டகடய 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலினிடம் சனிக்கிழடம தாக்கல் பசய்தார். 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு நடுவைரசு சார்ொக பொலிவுறு நகரத் திட்டம் (ஸ்மார்ட் சிட்டி) அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

இதனடிப்ெடடயில் நாடு முழுவதும் 100 நகரங்கடளத் கதர்வுபசய்து பொலிவுறு நகராக மாற்ற திட்டமிடப்ெட்டது. 

முதல் கட்டமாக தமிழகத்தில் 11 நகரங்கள் கதர்வுபசய்யப்ெட்டன. அதற்கான அரசு உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்ெட்டது. திட்ட 

பசலவில் 50 சதவீதத்டத மத்திய அரசும், 50 சதவீதத்டத மாநில அரசும் ெகிர்ந்துபகாள்கின்றன. இதனிடடகய, 

கடந்த ஆண்டு பெய்த மடழகாரைமாக பசன்டன தியாகராய நகரில் மடழநீர் கதங்கியது. இதற்கு பொலிவுறு 

நகரத் திட்டங்கடள சரியாக வடிவடமக்காதகத காரைம் என்று குற்றம்சாட்டப்ெட்டது. இந்தத்திட்டத்தில் முடறககடு 

நடந்துள்ளதாகவும் புகார் எழுந்தது. 

இதடனத் பதாடர்ந்து மடழநீர் கதங்கிய இடங்களில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வுகமற்பகாண்டார். அப்கொது 

பொலிவுறு நகரத்திட்டத்தில் நடந்த ஊழல் குறித்து விசாரிக்க குழு அடமக்கப்ெடும் என்று பதரிவித்தார். 

கடவிதார் தடலடமயில் குழு: விசாரடைக்குழுவின் தடலவராக ஓய்வுற்ற இஆெ அதிகாரி பி டபிள்யூ சி கடவிதார் 

நியமிக்கப்ெட்டார். அவர் தனது அறிக்டகடய மூன்று மாதங்களுக்குள் தாக்கல் பசய்ய கவண்டுபமன தமிழக அரசு 

ககட்டுக்பகாண்டிருந்தது. இடதயடுத்து, திட்டம் பதாடர்ொக நடந்த ெல்கவறு முடறககட்டுப் புகார்கள்குறித்து 

விசாரடை அதிகாரி ெல்கவறு ககாைங்களில் விசாரடை நடத்தினார். 

இந்நிடலயில் திட்டப்ெணிகளில் நடந்துள்ள முடறககடுகள் குறித்த விசாரடை அறிக்டகடய ஓய்வுற்ற இஆெ 

அதிகாரி கடவிதார், முதல்வர் மு க ஸ்டாலினிடம் வழங்கினார். 
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