
        

    

1. IHU (B.1.640.2) என்ற புதிய COVID திரிபு கண்டறியப்ப 

-ட்ட நாடு எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) இத்தாலி 

✓ IHU (B.1.640.2) எனப் மெயரிடப்ெட்ட புதிய COVID திரிபு 

பிரான்ஸில் அமெந்துள்ள IHU மெடிட்டரரனி மதாற்று 

நிறுவனத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. புதிய ொறுொடு 

ஒமிக்ராமனவிட 46 பிறழ்வுகமளக் கூடுதலாக மகாண்டு 

உள்ளதாகக் கூறப்ெடுகிறது. 

✓ இதன் முதல் ொதிப்பு ஆப்பிரிக்க நாடான ரகெரூனில் 

இருந்து வந்த ஒருவரிடம் கண்டறியப்ெட்டது. அறிவியலா 

-ளர்களின் கூற்றுப்ெடி, இப்புதிய திரிபு E484K பிறழ்மவக் 

மகாண்டுள்ளது. அது தடுப்பூசி-எதிர்ப்புத் தன்மெமயக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

2. ‘KABIL’ என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அமமச்சகத்தால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும்? 

அ) சுரங்க அமெச்சகம்  

ஆ) எஃகு அமெச்சகம் 

இ) MSME அமெச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமெச்சகம் 

✓ சுரங்க அமெச்சகம் ‘கனிஜ் பிரதஷ் இந்தியா (கபில்)’ என்ற 

கூட்டு நிறுவனத்மத உருவாக்கியுள்ளது. ரதசிய 

அலுமினிய நிறுவனம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ெர் 

(HCL) ெற்றும் மினரல் எக்ஸ்ப்ரளாரரஷன் கார்ப்ெரரஷன் 

(MECL) ஆகியவற்றின் ெங்கு இதில் 40:30:30 ஆகும்.  

✓ ஆஸ்திரரலியா, அர்மென்டினா, மொலிவியா ெற்றும் சிலி 

ரொன்ற நாடுகளில் லித்தியம் ெற்றும் ரகாொல்ட் ரொன்ற 

முக்கிய கனிெங்களின் சுரங்கங்கமளக் 

மகயகப்ெடுத்தும் முயற்சியில் இந்தியா ஈடுெட்டுள்ளது. 

 

3. எந்த மத்திய பபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் முதல் பபண் 

தமைவராக அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) ONGC  

ஆ) SAIL 

இ) PFC 

ஈ) NTPC 

✓ எண்மெய் & இயற்மக எரிவாயு கழகத்தின் (ONGC) 

முதல் மெண் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக அதிகாரியாக 

அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். ONGC இந்தியாவின் 

மிகப்மெரிய எண்மெய் ெற்றும் எரிவாயு உற்ெத்தியாளர் 

ஆகும். இந்நியெனத்திற்கான மெட்ரராலியம் & இயற்மக 

எரிவாயு அமெச்சகத்தின் முன்மொழிவுக்கு அமெச்சர 

-மவயின் நியெனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

4. இந்தியாவின் முதல் நடமாடும் ததன் பதப்படுத்தும் 

வாகனம் பதாடங்கப்பட்ட மாநிைம் எது? 

அ) உத்தர பிரரதசம்  

ஆ) குெராத் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ரகரளா 

✓ இந்தியாவின் முதல் நடொடும் ரதன் ெதப்ெடுத்தும் ரவன் 

உத்தர பிரரதச ொநிலம் காஜியாொத்தில் உள்ள சிரராரா 

கிராெத்தில் மதாடங்கப்ெட்டது. இதமன KVIC’இன் 

தமலவர் வினய் குொர் சக்ரசனா மதாடங்கி மவத்தார்.  

✓ இந்நடொடும் வாகனம் KVICஆல் அதன் ெஞ்ரசாமகராவில் 

உள்ள ெல்துமற ெயிற்சி மெயத்தில் 15 இலட்சம் ரூொய் 

மசலவில் வடிவமெக்கப்ெட்டது. இதால் 8 ெணி ரநரத்தில் 

300 கிகி ரதமனச் மசயலாக்க முடியும். ரெலும் ரதனின் 

தரத்மத ஆராயும் ஒரு ெரிரசாதமன ஆய்வகத்மதயும் 

இது தன்னகத்ரத மகாண்டுள்ளது. 

 

5. ‘Ecowrap’ என்பது எந்த நிறுவனத்தால் பவளியிடப்பட்ட 

முதன்மம அறிக்மகயாகும்? 

அ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஆ) NITI ஆரயாக் 

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஈ) ொரத ஸ்ரடட் வங்கி  

✓ ‘Ecowrap’ என்ெது ொரத ஸ்ரடட் வங்கியின் (SBI) ஆய்வுக் 

குழுவால் மவளியிடப்ெடுகிற அறிக்மகயாகும்.  

✓ இந்த அறிக்மகயின் சமீெத்திய ெதிப்பின்ெடி, இந்தியாவின் 

மெய்யான GDP 2021-22’இல் 9.5 சதவீதொக இருக்கும் 

என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 2021-22 நிதியாண்டிற்கான 

ரதசிய வருொனத்தின் முதல் முன்கூட்டிய ெதிப்பீடுகமள 

NSO மவளியிட்டது. இது 2021-22’இல் GDP வளர்ச்சிமய 

9.2 சதவீதொக இருக்கும் என ெதிப்பிட்டுள்ளது. 

 

6. NPCIஇன்படி, ஒரு வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு 

ஒரு படர்மினலுக்கு, ஆதார் அடிப்பமடயிைான பராக்கம் 

பபறும் பரிவர்த்தமனகளின் அதிகபட்ச வரம்பு என்ன? 

அ) இரண்டு 

ஆ) மூன்று 

இ) ஐந்து  

ஈ) ஏழு 

✓ ரநஷனல் ரெமென்ட்ஸ் கார்ப்ெரரஷன் ஆஃப் இந்தியா, 

ெெம் எடுப்ெதற்கும் மினி ஸ்ரடட்மெண்ட்களுக்கும் 

அதிகெட்ச வரம்புகமள அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. ஒரு 

வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு, ஒரு மடர்மினலுக்கு, 

ஆதார் அடிப்ெமடயிலான ெெம் எடுக்கும் ெரிவர்த்தமன 

-களின் அதிகெட்ச வரம்மெ ஐந்து என அது நிர்ெயம் 

மசய்துள்ளது. இது 2022 ென.15 முதல் அெலுக்கு வரும். 

 

 

  

 

  

 

 
 



        

    

7. அகர்தைா மற்றும் ஜிரிபாம் இமடதய பதாடங்கப்பட்ட 

புதிய ஜன் சதாப்தி விமரவு இரயிைானது திரிபுராமவ 

பின்வரும் எந்த மாநிைத்துடன் இமைக்கிறது? 

அ) ரெற்கு வங்கம் 

ஆ) ெணிப்பூர்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ இரு வடகிழக்கு ொநிலங்களான திரிபுரா & ெணிப்பூமர 

இமெக்கும் அகர்தலா ெற்றும் ஜிரிொம் இமடரயயான 

ென் சதாப்தி விமரவு ரயிமல ெத்திய ரயில்ரவ அமெச்சர் 

அஷ்வினி மவஷ்ெவ் மகாடியமசத்து மதாடங்கினார்.  

✓ ென் சதாப்தி விமரவு இரயில் வாரத்திற்கு மூன்று முமற 

இயக்கப்ெடும். இதன் ெயெம் 6 ெணி ரநரம். இது தவிர, 

திரிபுராவில் இராஜ்தானி விமரவு இரயில், கஞ்சன்ெங்கா 

விமரவு இரயில், ஹம்சாெர் விமரவு இரயில் 

உள்ளிட்டமவ ஏற்கனரவ இயக்கத்தில் உள்ளன. 

 

8. அண்மமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற ஓநாய் எரிமமை, 

எந்தத் தீவுக்கூட்டத்தின் மிகவுயரமான சிகரமாகும்? 

அ) ஹவாய் தீவுகள் 

ஆ) கலெரகாஸ் தீவுகள்  

இ) ெரியானா தீவுகள் 

ஈ) கரராலின் தீவுகள் 

✓ மவட்டன் ெமல என்றுெமழக்கப்ெடும் ஓநாய் எரிெமல, 

கலெரகாஸ் தீவுகளின் மிக உயரொன சிகரொகும். இது 

ெசிபிக் மெருங்கடலில் உள்ள ஒரு எரிெமலத்தீவுக்கூட்டம் 

ஆகும். இந்த எரிெமல சமீெத்தில் மவடித்துச்சிதறி, ெசிபிக் 

மெருங்கடலில் புமக ெண்டலத்மத உருவாக்கியது. 

இந்தத்தீவுகள் ஈக்வடார் ொகாெத்தின் ஒருெகுதியாகும். 

 

9. நந்தூர் மத்தமஷ்வர் பறமவகள் சரைாையம் உள்ள 

மாநிைம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ரகரளா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ெகாராஷ்டிரா  

✓ நந்தூர் ெத்ரெஷ்வர் ெறமவகள் சரொலயம் ெகாராட்டிர 

ொநிலம் நாசிக்கில் உள்ள நிொத் என்ற இடத்தில் 

அமெந்துள்ள ஈரநிலொகும். குளிர்காலம் மதாடங்கியுள்ள 

நிமலயில், இப்ெறமவகள் சரொலயத்தில் ஏராளொன 

புலம்மெயர் ெறமவகள் குவிந்துள்ளன. 

✓ வனத்துமறயினர் கூறுமகயில் பூநாரைகள், மகாக்குகள், 

கல்மொறுக்கிகள், நீலக்குஞ்சுகள் உள்ளிட்ட முப்ெது (30) 

ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட ெறமவகள் அங்கு வந்துள்ளன. 

கடுமெயான குளிர்காலத்திலிருந்து தற்காத்துக்மகாள்வத 

-ற்காக மசபீரியா, ஐரராப்ொவிலிருந்து அந்தப்ெறமவகள் 

இங்கு இடம்மெயர்கின்றன. 

 

 

10. 2022’இல் 25ஆவது ததசிய இமளதயார் விழாமவ 

நடத்திய மாநிைம்/யூடி எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) புதுச்ரசரி  

இ) ரகாவா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ புதுச்ரசரி யூனியன் பிரரதச அரசு, 25ஆவது ரதசிய 

இமளரயார் விழாமவ ென.12 அன்று நடத்தியது. சுவாமி 

விரவகானந்தரின் பிறந்தநாமளக் குறிக்கும் வமகயில் 

ென.12 அன்று நடத்தப்ெட்டது. 

✓ ெத்திய இமளரயார் விவகாரங்கள் ெற்றும் விமளயாட்டு 

அமெச்சகத்துடன் இமெந்து நடத்தப்மெற்ற இந்நிகழ்வில் 

நாடு முழுவதிலுமிருந்து 7,000 இமளஞரயார் ெங்ரகற்ற 

-னர். விழாவின் சின்னொன, “சக்ஷம் யுவ-ஷஷக்த் யுவா” 

ஆகியவற்மறயும் அமெச்சர் மவளியிட்டார். 

 

 

1. கணிதப்ொடத்மத எளிதாகக் கற்க புதுமெயான திட்டம்: 

25,000 ஆசிரியர்களுக்குப் ெயிற்சி 

தமிழகத்தில் அரசுப்ெள்ளி ொெவர்கள் கணிதப்ொடத்மத 

நன்கு புரிந்துமகாண்டு ஆர்வத்துடன் கற்றுக்மகாள்வதற் 

-காக ஒருங்கிமெந்த ெள்ளிக்கல்வி (செக்ரசிக்ஷா) 

சார்பில் ‘ெகிழ் கணிதம்’ என்ற புதுமெயான திட்டம் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

இது மதாடர்ொக 6ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு 

வமர கற்பிக்கும் 25 ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட கணித 

ஆசிரியர்களுக்கு ‘ெகிழ் கணிதம்’ மதாடர்ொன ெயிற்சி 

முதற்கட்டொக ெனவரி 20 ெற்றும் 21 ஆகிய இருநாள்கள் 

வழங்கப்ெடவுள்ளது. 

ஆட்சியர்மூலம் சான்றிதழ்: அமனத்து கணித ஆசிரியர்க 

-ளும் ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்வமத அந்தந்த ொவட்ட 

திட்ட ஒருங்கிமெப்ொளர்கள் உறுதிமசய்ய அறிவுறுத்தப் 

-ெட்டுள்ளது. ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்ளும் அமனத்து 

ஆசிரியர்களுக்கும் ெங்ரகற்பு சான்றிதழ் வழங்கப்ெடும். 

 

2. இங்கிலாந்தில் மென்னிகுவிக் சிமல - முதலமெச்சர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

ரதனி, திண்டுக்கல், ெதுமர, சிவகங்மக, ராெநாதபுரம் 

ஆகிய ஐந்து ொவட்டங்களின் நீராதாரொக திகழ்வது 

முல்மலப்மெரியாறு அமெ. தமிழக-ரகரள எல்மலயில் 

அமெந்துள்ள இந்த அமெ ஆங்கிரலயர்கள் ஆட்சிக் 

காலத்தில், இங்கிலாந்மதச் ரசர்ந்த மொறியாளர் கர்னல் 

ொன் மென்னிகுவிக் தனது மெரும் முயற்சியால் கட்டினார்.  

மென்னிகுவிக் லண்டனில் உள்ள தனது மசாத்துக்கமள 

விற்று மதன்ொவட்ட ெக்களின் தாகம் தீர்க்கவும், வறண்டு 

கிடந்த நிலங்கள் வளம் மெறவும் இந்த அமெமய 

கட்டினார். இதனால், ‘முல்மலப்மெரியாறு அமெயின் 

தந்மத’ என மென்னிகுவிக் அமழக்கப்ெடுகிறார். 

 

 

 

 



        

    

ரதனி ொவட்ட ெக்கள் சாதி, ெதம் கடந்து மென்னி 

குவிக்மக கடவுள்ரொல் வெங்கிவருகின்றனர்.  

மென்னிகுவிக் பிறந்தநாளான இன்று (ெனவரி 15) ரதனி 

ொவட்டத்தின் ெல்ரவறு இடங்களிலும் ‘மென்னிகுவிக்’ 

மொங்கல் என்ற மெயரில் மொங்கல் மவத்து ெக்கள் 

வழிெடுகின்றனர். ரெலும் மென்னிகுவிக் பிறந்தநாமள 

அரசு விழாவாகவும் தமிழக அரசு மகாண்டாடி வருகிறது. 

இந்நிமலயில் முதலமெச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், முல்மலப் 

மெரியாறு அமெமயக் கட்டிய கர்னல் ொன் மென்னி 

குவிக் சிமல அவரது மசாந்த ஊரான இங்கிலாந்து 

நாட்டின் ரகம்ெர்லியில் நிறுவப்ெடும் என அறிவித்துள்ளார். 

 

3. திருவள்ளுவர் விருது மெங்களுர் மீனாட்சி 

சுந்தரத்துக்கும் காெராெர் விருது குெரி அனந்தனுக்கும் 

அறிவிப்பு 

2022ஆம் ஆண்டிற்கான “ஐயன் திருவள்ளுவர் விருது” 

மெங்களுர் மு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கும், 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான “மெருந்தமலவர் காெராசர் விருது” 

முமனவர் குெரி அனந்தன் அவர்களுக்கும் வழங்கிட 

தமிழ்நாடு முதலமெச்சர் ஆமெயிட்டுள்ளார். 

விருதுமெறும் விருதாளர்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும் விருதுத் 

மதாமகயாக `1 இலட்சம், ஒரு சவரன் தங்கப்ெதக்கம், 

தகுதியுமர வழங்கியும் மொன்னாமட அணிவித்தும் 

சிறப்பிக்கப்மெறுவார்கள். 

 

4. ென.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப் தினம்: பிரதெர் ரொடி 

அறிவிப்பு 

ென.16ஆம் ரததி “ரதசிய ஸ்டார்ட் அப்” தினொக 

கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் ரொடி அறிவித்துள்ளார். 

இனிவரும் காலங்களில் ெனவரி.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப் 

தினொக கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் கூறினார். 

 

5. இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் 

விலகினார் விராட் ரகாலி 

இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விராட் 

ரகாலி விலகியுள்ளார்.  

டி20 உலக ரகாப்மெயுடன் இந்திய டி20 அணியின் 

ரகப்டன்சியிலிருந்து விலகிய விராட் ரகாலி, ஒருநாள் 

அணியிலிருந்து ரகப்டன்சியிலிருந்து அதிரடியாக 

நீக்கப்ெட்டார். மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டனாக ெட்டும் 

நீடித்த விராட் ரகாலி, இப்ரொது மடஸ்ட் அணியின் 

ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விலகியுள்ளார். 

2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட் அணியின் 

ரகப்டனாக இருந்துவந்த விராட் ரகாலியின் 

ரகப்டன்சியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரரலியா, 

இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் சிறப்ொக விமளயாடி 

மவற்றிகமள குவித்தது. ரகாலி தமலமெயிலான இந்திய 

அணி தான் மவளிநாடுகளில் ஆதிக்கம் மசலுத்தி ஆடி 

மவற்றிகமள குவித்தது. 

ஆஸ்திரரலிய ெண்ணில் ரகாலி தமலமெயில் முதல் 

முமறயாக 2018-2019 சுற்றுப்ெயெத்தில் மடஸ்ட் 

மதாடமர மவன்று சாதமன ெமடத்தது. ரகாலி 

தமலமெயில் இந்திய அணி மடஸ்ட் கிரிக்மகட்டில் 

சிறப்ொக மசயல்ெட்டுவந்தது. முதல் முமறயாக 

நடத்தப்ெட்ட ஐசிசி உலக மடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃமெனல் 

வமர மசன்ற இந்திய அணி, ஃமெனலில் ரதாற்று 

ரகாப்மெமய இழந்தது. 

மடஸ்ட் அணிமய சிறப்ொக வழிநடத்திவந்தார் ரகாலி. 

இந்நிமலயில், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மடஸ்ட் 

மதாடரில் இந்திய அணி ரதாற்றது. இந்த மதாடரில் முதல் 

முமறயாக மதன்னாப்பிரிக்க ெண்ணில் மடஸ்ட் 

மதாடமர மவல்ல இந்திய அணிக்கு வாய்ப்பிருந்தும், 

அனுெவெற்ற மதன்னாப்பிரிக்க அணியிடம் இந்திய அணி 

ரதாற்றது. அதற்கு ரொசொன ரெட்டிங் தான் காரெம். 

ரெலும், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கமடசி 

மடஸ்ட்டின் 2வது இன்னிங்ஸில் ஸ்டம்ப் மெக்கில் ரகாலி 

ரெசியது மெரும் சர்ச்மசமய கிளப்பியரதாடு, ரகாலி மீது 

கடும் விெர்சனங்கமளயும் எழுப்பியது. 

இந்நிமலயில், மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் 

விலகுவதாக ரகாலி திடீமரன அறிவித்துள்ளார். 

ரகாலியின் அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மெரும் அதிர்ச்சிமய 

ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 2014ம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட் 

அணியின் ரகப்டனாக இருந்துவந்த ரகாலி, மடஸ்ட் 

ரகப்டனாக சிறப்ொக மசயல்ெட்டு ெல மவற்றிகமள 

மெற்றுக்மகாடுத்திருக்கிறார். 

 

 


