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1. மெய்நிகராக இயங்கும் நாட்டின் முதல் பள்ளியயத் மதாடங்கியுள்ள இந்திய ொநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 
அ. கர்நரடகர 

ஆ. புது தில்லி  

இ. ததலுங்கரனர 

ஈ. ககரளர 

✓ தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால், ‘தில்லி ொதிரி மெய்நிகர் பள்ளி’ என்று அயைக்கப்படும், ‘நாட்டின் முதல் 

மெய்நிகர் பள்ளி’யயத் மதாடங்கினார். இதில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ொணவர்கள் 9 முதல் 12 வயரயுள்ள 

வகுப்புகளில் தசர தகுதியுயடவர் ஆவர். DMVS ஆனது தில்லி பள்ளிக்கல்வி வாரியத்துடன் இயணக்கப்படும். இந்தப் 

பள்ளியில் தசருவதற்கு யாமதாரு கட்டணமும் ொணவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படாது. ‘ஸ்கூல்மநட்’ ெற்றும் 

கூகுள் உருவாக்கிய ஒரு சிறப்புறு தளத்தின்மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படும். 

2. ‘சிமனர்ஜி – Synergy’ என்ற இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய நடத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. CERT–In  

ஆ. இந்திய வரன்படட 

இ. பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி மற்றும் கமம்பரட்டு நிறுவனம் 

ஈ. இந்திய விண்தவளி ஆய்வு டமயம் 

✓ சிங்கப்பூரின் இயணயமவளிப் பாதுகாப்பு முகயெயுடன் இயணந்து மின்னணு ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அயெச்சகத்தின் கீழுள்ள இந்திய கணினி அவசரநியலப் பதிலளிப்புக்குழு (CERT–In), 13 நாடுகளுக்கான ‘சிமனர்ஜி’ 

என்னும் இயணயமவளிப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியய மவற்றிகரொக வடிவயெத்து நடத்தியது. ததசிய பாதுகாப்புக் 

கைக மசயலகத்தின் (NSCS) தயலயெயில் இந்தியா தயலயெயிலான சர்வததச முடக்கச்மசயலி (ransomware) 

எதிர்ப்பு முயனவு–மநகிழ்திறன் பணிக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இது நடத்தப்பட்டது. “Building Network Resiliency to 

counter Ransomware Attacks” என்பது இந்தப் பயிற்சியின் கருப்மபாருளாகும். 

3. NCRBஇன் ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, கீழ்க்காணும் எந்த ொநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத் 

துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன? 
அ. உத்தர பிரகதசம் 

ஆ. மத்திய பிரகதசம் 

இ. ஆந்திர பிரகதசம்  

ஈ. அருணரச்சல பிரகதசம் 

✓ NCRBஇன் (ததசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகம்) ஓர் அண்யெய அறிக்யகயின்படி, ஆந்திர பிரததச ொநிலத்தில் (29) 

அதிக எண்ணிக்யகயிலான ததசத்துதராக வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. IPC பிரிவு 124Aஇன்கீழ் நாட்டில் 

2021ஆம் ஆண்டில் ததசத்துதராகத்திற்காக 76 வைக்குகள் பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டில், ஆந்திர 

பிரததச ொநிலத்தில் ததசத்துதராக வைக்கு எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்யல. சட்டவிதராத நடவடிக்யககள் (தடுப்பு) 

சட்டத்தின் (UAPA)கீழ் 1,604 தபர் யகதுமசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

4. அண்யெயில் காலஞ்மசன்ற மிக்தகல் தகார்பச்தசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்? 
அ. உக்டரன்  ஆ. ரஷ்யர  

இ. தபலரரஸ்  ஈ. பல்ககரியர 
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✓ 1985 முதல் 1991 வயர முன்னாள் தசாவியத் யூனியனின் கயடசித் தயலவராக இருந்த மிக்தகல் தகார்பச்தசவ், 

தனது 91ஆவது வயதில் காலொனார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்கா ெற்றும் தசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள 

அயனத்து மதாயலதூரம் மசன்று தாக்கும் ஏவுகயணகயளயும் ஒழிக்க தகார்பச்தசவ் முன்மொழிந்தார். அது பனிப் 

தபாரின் முடிவின் ஆரம்பொகும். அவருக்கு கடந்த 1990இல் அயெதிக்கான தநாபல் பரிசும் வைங்கப்பட்டது. 

5. நாட்டிதலதய முதன்முயறயாக தடயவியல் சான்றுகயளச் தசகரிப்பயதக் கட்டாயொக்கிய முதல் ொநிலம்/யூடி 

காவல்துயற எது? 

அ. தமிழ்நரடு 

ஆ. தில்லி  

இ. கர்நரடகர 

ஈ. ஒடிஸர 

✓ ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் தெலான தண்டயனயுடன்கூடிய குற்றங்களில் தடயவியல் ஆதாரங்கயள தசகரிப்பயத 

கட்டாயொக்கிய நாட்டின் முதல் காவல்துயற என்ற மபருயெயய தில்லி காவல்துயற மபற்றுள்ளது. இந்த 

நடவடிக்யக தண்டயன விகிதத்யத அதிகரிக்கவும், குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல் விசாரயணயுடன் 

ஒருங்கியணக்கவும் மசய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லி காவல்துயறயானது குற்றவியல் நீதி அயெப்யப தடய அறிவியல் 

விசாரயணயுடன் ஒருங்கியணத்துள்ளது ெற்றும் அதன் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்க காந்திநகர் ததசிய தடய 

அறிவியல் பல்கயலக்கைகத்துடன் கூட்டியனந்துள்ளது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாளன்று அதிக விருதுகயளப்மபற்ற ொநிலம்/யூடி காவல்துயற எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. பஞ்சரப் 

இ. ஜம்மு கரஷ்மீர்  

ஈ. ககரளர 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு விடுதயல நாயளமயாட்டி மொத்தம் 1,082 காவலர்களுக்கு காவல்துயற பதக்கங்கள் 

வைங்கப்பட்டன. 347 காவலர்களுக்கு வீரதீரத்திற்கான காவல் பதக்கம் வைங்கப்பட்டது. ஜம்மு–காஷ்மீர் காவல் 

துயறக்கு 108 பதக்கங்கள் வைங்கப்பட்டன; இதன்மூலம் விருதுகள் மபற்ற அயனத்து ொநிலங்கள் ெற்றும் யூனியன் 

பிரததசங்களிதலதய ஜம்மு காஷ்மீர் முதலிடத்தில் உள்ளது. ெகாராஷ்டிரா ெற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய ொநிலங்களும் 

2022ஆம் ஆண்டில் அதிக எண்ணிக்யகயிலான காவலர் பதக்கங்கயளப் மபற்றுள்ளன. 

7. பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியானது கீழ்க்காணும் எந்நாட்டில் சூரிய ஆற்றல் திட்டத்யத நிறுவவுள்ளது? 
அ. எகிப்து 

ஆ. தகன்யர 

இ. கியூபர  

ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர 

✓ கியூபாவில் 1150 MW உற்பத்தித் திறன் க ொண்ட சூரிய மின்னொற்றல் உற்பத்தித் திட்டத்யத அயெப்பதற்கான 

ஒப்பந்தப்புள்ளியய கியூப அரசாங்கத்துடன் இயணந்து பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி முன்யவத்துள்ளது. 

இத்திட்டத்யத அயெப்பதற்கான ISAஇன் திட்ட தெலாண்யெ ஆதலாசகராக அரசுக்குச்மசாந்தொன NTPC உள்ளது. 

கியூபாவின் 2100 MW தசாலார் திட்டங்கயள மசயல்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக இந்தத்திட்டம் உள்ளது. இது 

ISA’இன் பரந்துபட்ட சூரிய மின்னாற்றல் உற்பத்திப் பூங்கா திட்டத்தில் முதன்யெயானதாக உள்ளது. 
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8. வில்லியம் சதொய் அராப் ரூதடா என்பவர் கீழ்க் ொணும் எந்த நாட்டின் அதிபராக பதவிதயற்றார்? 
அ. தகன்யர  

ஆ. எத்திகயரப்பியர 

இ. டநஜீரியர 

ஈ. ததன்னரப்பிரிக்கர 

✓ கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மகன்யாவின் துயண அதிபராக இருந்த வில்லியம் சதொய் அராப் ரூதடா, அதிபர் 

ததர்தலில் மவன்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ருதடா 50.49% வாக்குகயளப்மபற்று மவற்றி மபற்றார். கடும்தபாட்டி 

நிலவி வருவதால், சட்டப்தபாராட்டம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், முயறதகடுகள் 

நடந்ததாகக் கூறி, உச்சநீதிென்றத்தால் அதிபர் ததர்தல் இரத்து மசய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

9. T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் கிரிக்மகட் வீரர் யார்? 
அ. விரரட் ககரலி 

ஆ. கீரன் தபரல்லரர்ட்  

இ. கரரகித் சர்மர 

ஈ. ஆண்ட்கர இரஸ்ஸல் 

✓ T20 கிரிக்மகட்டில் 600 தபாட்டிகளில் வியளயாடிய முதல் வீரர் என்ற மபருயெயய தெற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் 

அணித்தயலவர் கீரன் மபால்லார்ட் மபற்றார். அவர் 2022 ஏப்ரலில் சர்வததச கிரிக்மகட்டிலிருந்து ஓய்வுறுவதாக 

அறிவித்தார். அண்யெயில், ஆல்–ரவுண்டர் டுயவன் பிராதவா, T20 கிரிக்மகட்டில் 600 விக்மகட்டுகயள வீழ்த்திய 

முதல் கிரிக்மகட் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதயனயயப் பயடத்தார். 

10. துரந்த் தகாப்யபயுடன் மதாடர்புயடய வியளயாட்டு எது? 
அ. ஹரக்கி 

ஆ. கரல்பந்து  

இ. மட்டடப்பந்து 

ஈ. பூப்பந்து 

✓ ஆசியாவின் பையெயான கால்பந்து தபாட்டியான துரந்த் தகாப்யபப் தபாட்டிகள் 2022 ஆகஸ்ட்.16 முதல் மதாடங்க 

உள்ளன. இதன் மதாடக்க ஆட்டம் மகால்கத்தாவில் FC தகாவா ெற்றும் முகெதின் SC அணிகளுக்கு இயடதய 

நடக்கும். துரந்த் தகாப்யப வரலாற்றிதலதய முதன்முயறயாக தெற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ெற்றும் ெணிப்பூர் ஆகிய 

ொநிலங்கள் இயணந்து 2022 துரந்த் தகாப்யபக்கான தபாட்டிகயள நடத்துவதால், இப்தபாட்டி பல நகரங்களில் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் இப்தபாட்டியின் தயலப்பு புரவலராக உள்ளது. துரந்த் தகாப்யபயின் 

2021 பதிப்யப FC தகாவா அணி மவன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.43 இலட்சம் தகாடி! 

நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் சரக்கு ெற்றும் தசயவ வரி (GST) ̀ 1.43 லட்சம் தகாடியாக வசூலானது. நடப்பாண்டு 

தெ ொதத்தில் `1.41 லட்சம் தகாடி, ஜூன் ொதத்தில் `1.44 லட்சம் தகாடி வசூலான ஜிஎஸ்டி கடந்த ஜூயல ொதத்தில் 

`1.49 லட்சம் தகாடியாக அதிகரித்திருந்தது. 
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இந்நியலயில், ஆகஸ்ட் ொத ஜிஎஸ்டி `1.43 லட்சம் தகாடியாக குயறந்துள்ளது.  இது, கடந்த ஆண்டின் இதத கால 

கட்டத்தில் வசூலான `1,12,020 தகாடியுடன் ஒப்பிடுயகயில் 28 சதவீதம் அதிகொகும். தெலும், மதாடர்ந்து 6ஆவது 

ொதொக ஜிஎஸ்டி வசூல் `1.40 லட்சம் தகாடியயத் தாண்டியுள்ளது.  

நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் ொதத்தில் வசூலான `1,43,612 தகாடியில், ெத்திய ஜிஎஸ்டியாக `24,710 தகாடியும், ொநில 

ஜிஎஸ்டியாக `30,951 தகாடியும், ஒருங்கியணந்த ஜிஎஸ்டியாக `77,782 தகாடியும், மசஸ் `10,168 தகாடியும் 

வசூலாகியுள்ளதாக நடுவண் நிதித்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

2. சதுப்புநிலங்கயளக் காப்தபாம்! 

சதுப்புநிலம் என்பது, கடல் ெட்டத்யதவிட குயறவான ஆைம்மகாண்ட நீர்நியலயாகும். நிலத்தடி நீர்ெட்டத்யத 

உயர்த்தவும், ெண்ணரிப்யபத் தடுக்கவும், புயல், சூறாவளிதபான்ற இயற்யகச் சீற்றங்கயள ெட்டுப்படுத்தவும் 

சதுப்புநிலங்களின் பங்களிப்பு இன்றியயெயாதது. இயவ சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புக்கு மபரிதும் துயண புரிகின்றன. 

பூமியின் மொத்தப்பரப்பளவில் 6% சதுப்புநிலங்களாக உள்ளன. இன்று உலகில் 2000-க்கும் தெற்பட்ட இடங்கள் 

சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மொத்த நிலப்பரப்பு சுொர் 20 தகாடி மெக்தடர் ஆகும். உலக 

அளவில் ஆப்பிரிக்காவிலும், ஆசியாவிலும், அதெசாயன ஒட்டிய பிதரசில் பகுதிகளிலும் 1,112 சதுப்புநிலப்பகுதிகள் 

காணப்படுகின்றன. அயவ மொத்தொக 89.37 மில்லியன் மெக்தடர் நிலப்பகுதியயக் மகாண்டிருக்கின்றன. 

இந்தியாவில் 27,403 சதுப்புநிலங்கள் உள்ளன. இந்நிலங்கள் பூமியில் வாழும் பல்தவறு உயிரினங்களின் 

பாதுகாப்யபத் தன்னகத்தத மகாண்டிருப்பதால், ‘நகரங்களின் நுயரயீரல்கள்’ என்று இயவ அயைக்கப்படுகின்றன. 

சதுப்புநிலங்களின் தெலாண்யெயய சிறப்பாக தபணும் பகுதிகளுக்கு ராம்சாா் சாா்வததச அங்கீகாரம் வைங்கப்பட்டு 

வருகிறது. சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாத்து நிலங்களின் தரத்யத தெம்படுத்துவதற்கும், புவி மவப்பெயொகி அனல் 

கக்கிவரும் இன்யறய சூழ்நியலயில் உலக அளவில் சதுப்புநிலம் மதாடர்பான பிரச்யனகயள நாடுகள் பகிர்ந்து 

மகாள்வதற்கும், பிரச்யனகயள விவாதித்துத் தீர்வுகாண்பதற்கும் ததயவயான மகாள்யககயள இந்த “இராம்சர் 

பிரகடனம்” வைங்குகிறது. 

“இராம்சர் பிரகடனம்” அல்லது ஈரநிலங்களுக்கான உடன்படிக்யக என்பது, ஈரநிலங்களின் பயன்பாடு, அவற்றின் 

பாதுகாப்பிற்காக சர்வததச அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்யகயாகும். 1971-ஆம் ஆண்டில் ஈரானில் உள்ள 

ராம்சர் நகரத்தில் இதற்கான உடன்படிக்யக யகமயாப்பமிடப்பட்டது. அதனாதலதய, அந்நகரின் மபயயரத் தழுவிதய 

“இராம்சர் பிரகடனம்” என்ற மபயர் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

உலக நாடுகளியடதய இயற்யக வளங்கயளப் பாதுகாத்து, சதுப்புநிலங்களின் மசழுயெயயயும், வளயெயயயும் 

தபணுததல இந்த உடன்படிக்யகயின் குறிக்தகாளாகும். 

இந்தியாவில் தெலும் 11 சதுப்புநிலக்காடுகளுக்கு ராம்சர் சாசன அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது. நம் நாட்டின் 75-ஆவது 

சுதந்திர ஆண்டு நியறவுக்குப் மபாருத்தொக இந்தியாவில் இராம்சர் சாசன பட்டியலில் இயணக்கப்பட்டுள்ள சதுப்பு 

நிலக்காடுகளின் எண்ணிக்யகயும் 75ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது மிகவும் மபருயெயளிப்பதாக ெத்திய சுற்றுச்சூைல், 

வனம், பருவநியல ொற்றத்துயற அயெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

சுொர் 76,316 மெக்தடரில் உள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளும் 

இடம்மபற்றுள்ளன. அயவ, இராெநாதபுரம் ொவட்டத்தில் உள்ள இரு பறயவகள் சரணாலயங்களான, சித்தரங்குடி 

பறயவகள் சரணாலயம் (260.47 மெக்தடர்), கஞ்சிரங்குளம் பறயவகள் சரணாலயம் (96.89 மெக்தடர்), 

கன்னியாகுெரி ொவட்டம், சுசீந்திரம் ததரூர் பறயவகள் சரணாலயம் (94.23 மெக்தடர்), திருவாரூர் ொவட்டம் 

வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் (112.64 மெக்தடர்) ஆகிய நான்கு சதுப்புநிலக் காடுகளுக்கு இராம்சர் சாசன 

அங்கீகாரம் கியடத்துள்ளது. 

ஏற்மகனதவ, திருமநல்தவலி ொவட்டம், கூந்தங்குளம் பறயவகள் காப்பகம், இராெநாதபுரம் ொவட்டம், ென்னார் 

வயளகுடா கடல்சார் உயிர்க்தகாளகக் காப்பகம், ஈதராடு ொவட்டம், மவள்தளாடு பறயவகள் காப்பகம், மசங்கல்பட்டு 

ொவட்டம், தவடந்தாங்கல் பறயவகள் காப்பகம், கரிக்கிளி பறயவகள் சரணாலயம், திருவாரூர் ொவட்டம், உதய 

ொர்த்தாண்டபுரம் பறயவகள் காப்பகம், மசன்யனயில் பள்ளிக்கரயண சதுப்புநிலம், கடலூர் ொவட்டத்தில் 
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சிதம்பரத்யத அடுத்த பிச்சாவரம் சதுப்புநிலம் ஆகியயவ இராம்சர் உடன்படிக்யகயின்கீழ் சர்வததச முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த சதுப்புநிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

சிதம்பரம் அருதக வங்கக்கடயலமயாட்டி அயெந்துள்ள பிச்சாவரம் உலகின் இரண்டாவது மபரிய அயலயாத்தி 

காட்டுப்பகுதியாகும். இந்தக் காடு ஆண்டு முழுவதும் ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும். இது 1357 மெக்தடர் நிலப்பரப்பு 

மகாண்டது. இப்பகுதியில் சிறு சிறு தீவுகள் உள்ளன. இக்காடுகளில் 177 வயகயான பறயவகள் வந்து மசல்வதாக 

சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று மதரிவிக்கிறது. 

இராெநாதபுரம் ொவட்டம் சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம் 1989-ஆம் ஆண்டு முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியாகவும், பறயவகள் சரணாலயொகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சித்திரங்குடி பறயவகள் சரணாலயம் 

குளிர்காலத்தில் புலம்மபயர்ந்து வரும் பறயவகளுக்கு ஏற்ற இடொகும். 

திருவாரூர் ொவட்டம் வடுவூர் பறயவகள் சரணாலயம் 112.64 மெக்தடர் பரப்பளவில் உள்ளது. இது ஒரு மபரிய 

நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்மபயர்ந்த பறயவகளுக்கு இது சிறந்த வசிப்பிடொக உள்ளது. 

இயற்யக எழில்மகாஞ்சும் சுற்றுலா தலங்களுக்குப் மபயர்மபற்ற கன்னியாகுெரி ொவட்டத்தில் அயெந்துள்ள 

சுசீந்திரம், ததரூர் சதுப்புநில வளாகம் ஒரு முக்கியொன பறயவப்பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெத்திய 

ஆசியாவின் மதற்கு முயனயில் அயெந்துள்ளது. 

நம் தமிழ்நாட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாகப்பட்டினம் ொவட்டம், தகாடியக்கயர ெட்டுதெ இராம்சர் பட்டியலில் 

இடம்மபற்றிருந்தது நியனவுகூரத்தக்கது. தற்தபாது வைங்கப்பட்டுள்ள நான்கு பகுதிகதளாடு தமிைகத்தில் மொத்தம் 

14 சதுப்புநிலக் காடுகள் இராம்சர் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு பட்டியலில் இடம்மபற்றிருப்பது, தமிழ்நாட்டிற்கு கியடத்தப் 

மபருயெயாகும். ஏமனனில், நாட்டிதலதய அதிக எண்ணிக்யகயில் தமிைகத்தில்தான் சதுப்புநிலக்காடுகள் 

உள்ளன. தமிைகத்திற்கு அடுத்து, உத்தர பிரததச ொநிலத்தில் 10 சதுப்புநிலக்காடுகள் உள்ளன. புதிதாக 

இயணக்கப்பட்டுள்ள 11 சதுப்புநிலக் காடுகளில் ஒடிஸாவில் மூன்றும், ஜம்மு-காஷ்மீரில் இரண்டும், ெத்திய 

பிரததசத்தில் ஒன்றும், ெகாராஷ்டிரத்தில் ஒன்றும் அடங்கும். 

இந்தியாவில் முன்பிருந்த சதுப்புநிலங்களில் 50% ெட்டுதெ தற்தபாதுள்ளது. இயவயும் ஒவ்தவார் ஆண்டும் சுொர் 

4,000 சகிமீ பரப்பளவு குயறந்து வருகின்றன. இதன்மூலம் மொத்த சதுப்புநிலங்களில் ஆண்டுக்கு 3% குயறந்து 

வருகிறது என ஆய்வறிக்யககள் மதரிவிக்கின்றன. 

இந்தியாவில் 1982 முதல் 2013 வயர 26 இடங்கள்தான் ராம்சர் பட்டியலில் இடம்மபற்றிருந்தன. 2014-ஆண்டு 

முதல் 2022 வயர 49 இடங்கள் கூடுதலாக தசர்க்கப்பட்டு தற்தபாது நாட்டில் 13,26,677 மெக்தடர் பரப்பில் 

சதுப்புநிலங்கள் இருப்பது இந்திய திருநாட்டு ெக்களுக்கு உலகளவில் கியடத்திருக்கும் ொமபரும் அங்கீகாரொகும். 

சதுப்புநிலங்கயளப் பாதுகாக்க தவண்டுமென்றால் அவற்யற பாதுகாப்பட்ட பிரததசொக அறிவிக்க தவண்டும்; 

அப்பகுதிகளில் நகரக் கழிவுகயளக் மகாட்டுவயத தயட மசய்ய தவண்டும்; சதுப்புநிலப்பகுதிகள் நிலத்தில் வாழும் 

அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் மசாந்தொனதால் அங்கு மதாழிற்சாயலகயள அயெக்க அனுெதிக்கக் கூடாது; ஈர 

நிலப்பகுதிகளில் தற்தபாது உள்ள ஆக்கிரப்புகயள அகற்ற தவண்டும். 

சதுப்புநிலங்கள்தான் அப்பகுதியில் வாழும் ெக்களுக்கு குடிநீர் வைங்கும் ஊற்றுக்கண்களாகவும் உள்ளன. சதுப்பு 

நிலங்களில் காணப்படும் அயலயாத்திக்காடுகள் ெண்ணரிப்யபத் தடுப்பதுடன், சுனாமி, புயல், மவள்ளப்மபருக்கு 

தபான்றவற்யறயும் தடுக்கும் ஆற்றல் மகாண்டயவ. தெலும், நீயரத் தூய்யெயாக்கும்; பல்லுயிர்களின் புகலிடொக 

விளங்குகின்றன. சதுப்புநிலங்கள் குறித்து ெக்களியடதய விழிப்புணர்வு ஏற்பட தவண்டும் என்பதற்காக ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் பிப்.2-ஆம் தததி சர்வததச சதுப்புநில நாள் மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஈரநிலமும், நீரும் ஒன்றிலிருந்து 

ஒன்று பிரிக்கமவாண்ணாதயவ. உயிரினங்களின் வாழ்விற்கு இயவ இன்றியயெயாதயவ. 

உலகில் வாழும் அயனத்து உயிரினங்களுக்கும் புகலிடொகவும், நாட்டின் வளத்திற்கு ஆதாரொகவும், நீரிலுள்ள 

ொயச நீக்கி தூய்யெயான நீராக ொற்றவும், புவி மவப்பெயடயாெல் காக்கவும் உதவும் ஈரநிலங்களான சதுப்பு 

நிலங்கயளக் காப்தபாம்! 
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