
        

    

1. UNEP ‘வருடாந்திர பிராண்டியர் அறிக்கை, 2022’இன் 

படி, உலை அளவில் ஒலி மாசுபட்ட நைரங்ைளில் 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ள இந்திய நைரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) ம ொரொதொைொத்  

இ) கொன்பூர் 

ஈ) ைொட்னொ 

✓ ஐநொ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தொல் மெளியிடப்ைட்ட சமீைத்திய 

‘Annual Frontier’ அறிக்பக – 2022’இன்ைடி, உத்தர 

பிரததச  ொநிலத்தின் ம ொரொதொைொத், உலக அளவில் அதிக 

ஒலி  ொசுைட்ட நகரங்களில் 2ஆெது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ 2021–இல் WHO நிர்ணயித்த 55 dB–க்கு எதிரொக, 114 

மடசிைல் ஒலி  ொசுைொட்பட அந்நகரம் ைதிவு மசய்தது. ஐந்து 

இந்திய நகரங்கபள உள்ளடக்கிய உலமகங்குமுள்ள 61 

நகரங்களின் ைட்டியலில் டொக்கொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

2. சமீப அரசாங்ைத் தரவுைளின்படி, 2022ஆம் ஆண்டு 

நிலவரப்படி, நாட்டிலலலய அதிை ODF+ சிற்றூர்ைகளக் 

கைாண்ட மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) மதலுங்கொனொ  

இ) குஜரொத் 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ நொட்டில் 50,000 ODF பிளஸ் கிரொ ங்கள் உள்ளன என்று 

அரசொங்கம் சமீைத்தில் அறிவித்தது. ODF+ கிரொ ம் என்ைது 

திறந்தமெளி  லங்கழித்தலற்ற நிபலபயத் தக்கபெத்து, 

திட  ற்றும் திரெக்கழிவு த லொண்ப பய உறுதி 

மசய்து, ைொர்பெக்கு தூய்ப யொக இருக்கும் கிரொ  ொகும்.  

✓ 13,960 ODF+ கிரொ ங்களுடன் மதலுங்கொனொ  ொநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 11,477 ODF+ உடன் தமிழ்நாடு 2 

ஆம் இடத்திலும்; 3,849 ODF+ உடன்  த்திய பிரததசம் 

மாநிலம் 3ஆம் இடத்திலும் உள்ளது. 

 

3. ைரடுமுரடான பற்ைள்கைாண்ட டால்பின்ைள் (Steno 

bredanensis) முதன்முகையாை இந்தியாவின் எம்மாநிலம் 

/யூடியில் லநரடியாைக் ைாணப்பட்டது? 

அ) தகரளொ 

ஆ) இலட்சத்தீவுகள்  

இ) தகொெொ 

ஈ)  கொரொஷ்டிரொ 

✓ இலட்சத்தீவுகளில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் ெனத் 

துபறயின் கடல் ைொலூட்டிகள் ஆரொய்ச்சிக் குழு, இந்தியக் 

கடற்ைகுதியில் முதன்முபறயொக கரடுமுரடொன ைற்கள் 

மகொண்ட ஓங்கில்கபள (Steno bredanensis) தநரடியொகக் 

கண்டதொகத் மதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

4. ‘இராஷ்ட்ரிய சமற்கிருதி மலைாத்சவம் – 2022’ 

கதாடங்கியுள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) இரொஜஸ்தொன் 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம்  

இ) குஜரொத் 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ அமுதப்மைருவிழொவின் ஒருைகுதியொக, ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற் 

கிருதி  தகொத்செம்–2022’ ஆனது ஆந்திர பிரததசத்தில், 

ஆளுநர் விஸ்ெபூசன் ஹரிசந்தன் அெர்களொல் மதொடங்கி 

பெக்கப்ைட்டது. ‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ 

என்ைது கலொசொர அப ச்சகத்தின் முதன்ப  திருவிழொ 

ஆகும். இது இந்திய நொட்டின் ெளம்மிகுந்த கலொச்சொர 

ைொரம்ைரியத்பத ைொதுகொக்கவும், த ம்ைடுத்தவும்  ற்றும் 

பிரைலப்ைடுத்தவும் தநொக்கம் எனக் மகொண்டுள்ளது. முதல் 

‘இரொஷ்ட்ரிய ச ற்கிருதி  தகொத்செம்’ ஆனது கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டில் ஏற்ைொடு மசய்யப்ைட்டது. 

 

5. 2022ஆம் ஆண்டில் சிைந்த திகரப்படத்திற்ைான ஆஸ்ைர் 

விருகத கவன்ை திகரப்படம் எது? 

அ) King Richard 

ஆ) The Power of Dog 

இ) CODA  

ஈ) West Side Story 

✓ 94ஆம் அகொதமி விருதுகளில், சியொன் மஹடரின் ‘CODA’ 

‘சிறந்த ைடத்திற்கொன’ ஆஸ்கர் விருபத மென்றது. 

✓ ‘கிங் ரிச்சர்ட்’ ைடத்திற்கொக வில் ஸ்மித் சிறந்த நடிகரொகவும், 

சிறந்த நடிபகக்கொன விருபத மஜசிகொ சொஸ்மடய்னும் 

மென்றனர். அரியொனொ டிதைொஸ், ‘மெஸ்ட் பசட் ஸ்தடொரி’ 

ைடத்திற்கொக சிறந்த குணச்சித்திர நடிபகக்கொன விருபத 

மென்றொர். 

 

6. 2021–2022 நிதியாண்டில், ஏற்றுமதியில் இந்தியா 

எந்த கமல்ைல் சாதனைனை எட்டியது? 

அ) $200 பில்லியன் ஆ) $300 பில்லியன் 

இ) $400 பில்லியன்  ஈ) $500 பில்லியன் 

✓ இந்தியொ சமீைத்தில் முதன்முபறயொக ஒரு நிதியொண்டில் 

$400 பில்லியன் டொலர் ஏற்று தி இலக்பக எட்டியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சொதபனயொனது திட்டமிட்டபதவிட 9 நொட்களுக்கு 

முன்னதொகதெ எட்டப்ைட்டுள்ளது. 

✓ 2020–21 நிதியொண்டில் இந்தியொவின் சரக்கு ஏற்று தி 

$298.1 பில்லியன் டொலர்களொக இருந்தது. 

 

7. எம்மாநிலம் / யூனியன் பிரலதசத்தின் முதலகமச்சராை 

புஷ்ைர் சிங் தாமி பதவிலயற்ைார்? 

அ)  ணிப்பூர்  ஆ) தகொெொ 

இ) உத்தரகொண்ட்  ஈ) ைஞ்சொப் 

✓ ைொஜக தபலெர் புஷ்கர் சிங் தொமி மதொடர்ந்து இரண்டொெது 

முபறயொக உத்தரகொண்ட் முதல்ெரொக ைதவிதயற்றொர். 

அெருடன் 8 தகபினட் அப ச்சர்களும் ைதவிப்பிர ொணம் 

 
 

 

 

 

 

 



        

    

மசய்து மகொண்டனர்.  பலயக  ொநில ொன உத்தரகண் 

–டின் 12ஆெது முதலப ச்சரொக தொமி ைதவிதயற்றொர். 

 

8. ‘அகனத்து மனித உரிகம மீைல்ைள் மற்றும் பாதிக்ைப்ப 

–ட்டவர்ைளின் ைண்ணியம் கதாடர்பான உண்கமக்ைான 

உரிகமக்ைான உலை நாள்’ அனுசரிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ)  ொர்ச்.22 

ஆ)  ொர்ச்.24  

இ)  ொர்ச்.26 

ஈ)  ொர்ச்.28 

✓  ொர்ச்.24 அன்று, ‘அபனத்து  னித உரிப  மீறல்கள் 

 ற்றும் ைொதிக்கப்ைட்டெர்களின் கண்ணியம் மதொடர்ைொன 

உண்ப க்கொன உரிப க்கொன உலக நொள் – 

International Day for the Right to the Truth Concerning 

Gross Human Rights Violations and for the Dignity of 

Victims’ அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. ஐநொ மைொது அபெயொல் 

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் இந்த நொள் அறிவிக்கப்ைட்டது. 

 

9. இந்தியாவில், ‘பத்ம பூஷன்’ விருது கபற்ை முதல் பாரா–

தடைள வீரர் யார்? 

அ) தததெந்திர ஜஜொரியொ  

ஆ)  ொரியப்ைன் தங்கதெலு 

இ) அெனி மலகொரொ 

ஈ) ைவீனொ ைதடல் 

✓ இந்தியொவில், ‘ைத்  பூஷன்’ விருது மைற்ற முதல் ைொரொ– 

தடகள வீரர் தததெந்திர ஜஜொரியொ ஆெொர். ‘ைத்  பூஷன்’ 

என்ைது இந்தியொவில் குடி க்களுக்கு ெழங்கப்ைடும் 3ஆெது 

உயரிய விருதொகும். தததெந்திர ஜஜொரியொ, கடந்த 2004 

–இல் ஏமதன்ஸில் நடந்த ைொரொலிம்பிக்ஸில் முதல் தங்கம், 

2016 ரிதயொ விபளயொட்டுப் தைொட்டிகளில் 2ஆெது தங்கம், 

2020 தடொக்கிதயொ ஒலிம்பிக்கில் மெள்ளி உட்ைட ைல 

ைொரொலிம்பிக் ைதக்கங்கபள மென்றுள்ளொர். 

✓ ைொரொ–ஷூட்டர் வீரொங்கபனயொன அெனி மலகொரொவுக்கு 

‘ைத் ஸ்ரீ’ விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

10. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் எத்தகன புதிய வானூர்தி 

நிகலயங்ைகள அகமப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு நிர்ண 

–யித்துள்ளது? 

அ) 110 ஆ) 220  

இ) 330 ஈ) 440 

✓ 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 220 புதிய வானூர்தி நிபலயங் 

–கபள அப க்க  த்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதொக 

 த்திய உள்நொட்டு வி ொனப் தைொக்குெரத்துத் துபற 

அப ச்சர் தஜொதிரொதித்ய சிந்தியொ அறிவித்தொர். 

 

 

1. இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபற புதிய தபலப  

இயக்குநர் இன்று மைொறுப்தைற்பு 

இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துபறயின் தபலப  

இயக்குநரொக தமிழ்நொட்படச்தசர்ந்த முபனெர் எஸ் ரொஜு, 

மைொறுப்தைற்கிறொர். 

இது மதொடர்ைொக மெளியிடப்ைட்ட மசய்திக்குறிப்பு: 

இந்திய புவியில் ஆய்வுத்துபறயின் கூடுதல் தபலப  

இயக்குநரொக 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் ைணியொற்றிெரும் 

இெர், தூத்துக்குடி  ொெட்டத்தில் உள்ள ைசுெந்தபன 

கிரொ த்பதப் பூர்வீக ொகக் மகொண்டெர். 

 

2. ம ட்தரொ ரயில்கள் இனி கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர இயக்கம் 

மைொது க்களின் ெசதிக்கொக வியொழக்கிழப  முதல் 

அபனத்து நொள்களிலும் கொபல 5 முதல் இரவு 11  ணி 

ெபர ம ட்தரொ ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என மசன்பன 

ம ட்தரொ ரயில் நிறுெனம் மதரிவித்துள்ளது. 

அதன்ைடி திங்கள் முதல் சனிக்கிழப  ெபர, மநரிசல்மிகு 

தநர ொன கொபல 8 முதல் கொபல 11  ணி ெபரயிலும், 

 ொபல 5 முதல் இரவு 8  ணி ெபரயிலும் 5 நிமிட இபட 

மெளியிலும்,  ற்ற தநரங்களில் 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடுகின்றன. 

ஞொயிற்றுக்கிழப   ற்றும் அரசு விடுமுபற நொள்களில் 

கொபல 5 முதல் இரவு 10  ணி ெபர 10 நிமிட இபட 

மெளியிலும், இரவு 10 முதல் 11  ணி ெபர 15 நிமிட 

இபடமெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்ைடும் என நிர்ெொகம் 

மதரிவித்துள்ளது. 

 

3. 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு - தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியீடு 

 கொத் ொ கொந்தி ததசிய ஊரக தெபலெொய்ப்பு திட்டத்தின் 

ைடி 100 நொள் தெபல திட்டத்திற்கொக `949 தகொடி 

ஒதுக்கீடு மசய்து தமிழ்நொடு அரசு அரசொபண மெளியிட்டு 

உள்ளது. 

இதில்  த்திய அரசு சொர்பில் 75% நிதியும்,  ொநில அரசு 

சொர்பில் 25% நிதியும் ஒதுக்கப்ைட்டதற்கொன அரசொபண 

மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. நீதி ன்ற உத்தரவுகள் விபரந்து கிபடக்க ‘ஃைொஸ்டர்’ 

புதிய ம ன்மைொருபள அறிமுகம் மசய்தொர் தபலப  

நீதிைதி 

நீதி ன்ற உத்தரவுகள் சம்ைந்தப்ைட்ட அதிகொரிகளுக்கு 

விபரந்து கிபடக்க, ‘ஃைொஸ்டர்’ என்ற புதிய 

ம ன்மைொருபள இந்திய உச்சநீதி ன்ற தபலப  

நீதிைதி அறிமுகம் மசய்தொர். மின்னணு மதொழினுட்ைம் 

மூலம் பிபண உட்ைட ைல்தெறு ெழக்குகளில் 

நீதி ன்றங்கள் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகள் அதிகொரிகபள 

விபரந்து மசன்று தசரும் ெபகயில் ‘ஃைொஸ்டர்’ (Faster) 

என்ற ம ன்மைொருபள உச்ச நீதி ன்ற தபலப  நீதிைதி 

N V ர ணொ அறிமுகம் மசய்து பெத்தொரர். 

 

 

 

 

 


