
        

    

1. மிகப்பெரிய கச்சா எண்பெய் கசிவுக்குப் பிறகு, எந்த 

நாடு, 90 நாள் “சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலை” அறிவித்தது? 

அ) அர்ஜென்டினா 

ஆ) ஜெரு  

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) கனடா 

✓ 6,000 பீப்ொய்கள் கச்சா எண்ஜெய் கடலில் கசிந்ததத 

அடுத்து, ரசதமதடந்த கடர ாேப் ெகுதிகளில் 90 நாள் 

“சுற்றுச்சூழல் அவசேநித தய” ஜெருவிய அேசாங்கம் 

அறிவித்தது. ஸ்ொனிய எரிசக்தி நிறுவனமான ஜேப்ரசாலு 

-க்குச் ஜசாந்தமான “ரமர் ரடாரிகம்” ரடங்கர் 9,65,000 

பீப்ொய்கள் கச்சா எண்ஜெதயக் ஜகாண்டு ஜசன்ற  ா 

ொம்பி ா சுத்திகரிப்பு நித யத்தில் இச்சம்ெவம் நிகழ்ந்து 

உள்ளது. இக்கசிவு கடல்வாழ உயிரிகளின் இறப்பிற்கு 

காேெமாக அதமந்தது. 

 

2. “ததசிய பெண் குழந்லதகள் நாள்” பகாண்டாடப்ெடுகிற 

தததி எது? 

அ) ெனவரி 24  

ஆ) ெனவரி 25 

இ) ெனவரி 26 

ஈ) ெனவரி 27 

✓ இந்தியாவில் ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ென.24 அன்று ரதசிய 

ஜெண் குழந்ததகள் தினம் ஜகாண்டாடப்ெடுகிறது. இது 

ஜெண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் ரமம்ொட்டதமச்சகத்தால் 

ரமற்ஜகாள்ளப்ெட்ட ஒரு முன்ஜனடுப்ொகும். இது இந்தியப் 

ஜெண்களுக்கு விழிப்புெர்தவ ஏற்ெடுத்துவதற்கும் 

வாய்ப்புகதள வழங்குவதற்குமாக ஜகாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 

3. லசயத் த ாடி சர்வததச தொட்டியில் மகளிர் ஒற்லறயர் 

ெட்டத்லத பவன்ற இந்திய தெட்மிண்டன் வீராங்கலை 

யார்? 

அ) பி வி சிந்து  

ஆ) சாய்னா ரநவால் 

இ) அஷ்மிதா சாலிஹா 

ஈ) மாளவிகா ென்ரசாட் 

✓ தசயத் ரமாடி சர்வரதச ரொட்டியின் மகளிர் ஒற்தறயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ரெட்மிண்டன் வீோங்கதன பிவி 

சிந்து சாம்பியன் ெட்டம் ஜவன்றார். இறுதிப்ரொட்டியில் 

முதல் நித  வீோங்கதனயான சிந்து 21-13, 21-16 என்ற 

ஜசட் கெக்கில் மாளவிகா ென்ரசாட்தட ரதாற்கடித்தார்.  

✓ தசயத் ரமாடி சர்வரதச ரொட்டியின் ஆடவர் ஒற்தறயர் 

பிரிவு இறுதிப்ரொட்டியானது, இறுதிப்ரொட்டியாளர்களில் 

ஒருவருக்கு COVID ொசிட்டிவ் என அறிவிக்கப்ெட்டதால், 

‘ரொட்டி இல்த ’ என அறிவிக்கப்ெட்டது. 

 

 

 

4. சுொஷ் சந்திரதொஸின் பிறந்தநாலை ‘ததஷ் நாயக் 

திவாஸ்’ எைக் பகாண்டாடுகிற  ாநிைம் எது? 

அ) ரமற்கு வங்காளம்  

ஆ) ெஞ்சாப் 

இ) மகாோஷ்டிோ 

ஈ) நாகா ாந்து 

✓ கடந்தஆண்டு, S C ரொஸின் பிறந்தநாதள ‘ெோக்கிேம 

திவாஸ்’ (வீேத்தின் நாள்) எனக் ஜகாண்டாட மத்திய அேசு 

முடிவு ஜசய்தது. ரமற்கு வங்காளத்தில் அந்த நாள் ‘ரதஷ் 

நாயக் திவாஸ்’ (ரதச நாயகனின் நாள்) என்று 

அனுசரிக்கப்ெடும் என்று அம்மாநி ம் அறிவித்தது. 

✓ ‘ரநதாஜி’ SC ரொசின் ஹார ாகிோம் சித தய இந்தியா 

ரகட்டில் பிேதமர் திறந்து தவத்தார். இந்த ஆண்டு (2022) 

ரநதாஜியின் 125ஆவது பிறந்தநாளாகும். 

 

5. ‘G20  க்கள் காைநிலை வாக்கு-2021 அறிக்லகலய’ 

பவளியிட்ட நிறுவைம் எது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) UNDP  

இ) UNEP 

ஈ) WEF 

✓ அண்தமயில் ஐநா வளர்ச்சித்திட்டத்தால் (UNDP) 

ஜவளியிடப்ெட்ட “G20 People’s Climate Vote – 2021” 

என்ற அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவில் உள்ள 67 சதவீத 

இதளஞர்கள் கா நித  ஜநருக்கடிதய ‘உ களாவிய 

அவசேநித ’ என்று கருதுகின்றனர். 

✓ அவசேக்ஜகாள்தக உருவாக்கம் மற்றும் மாற்றத்தின் 

அவசியம் குறித்தும் இதளஞர்கள் குேல் ஜகாடுக்கின்றனர். 

அரதசமயம், ெருவநித  மாற்றத்தத உ களாவிய 

அவசேநித யாகக்கருதும் வயதுவந்ரதாருள் இந்தியாவி 

-ல் 58 சதவீதம் ரெர் மட்டுரம உள்ளனர். 

 

6. தநதாஜி ஆராய்ச்சி ெணியகத்தால் 2022ஆம் ஆண்டுக் 

-கான ‘தநதாஜி விருது’, கீழ்காணும் எந்த முன்ைாள் 

பிரத ருக்கு வழங்கப்ெட்டது? 

அ) ஜடானால்டு டிேம்ப் 

ஆ) மன்ரமாகன் சிங் 

இ) ஷின்ரசா அரெ  

ஈ) ஜதேசா ரம 

✓ சுதந்திேப் ரொோட்ட வீேர் ரநதாஜி சுொஷ் சந்திே ரொஸின் 

125ஆவது பிறந்தநாதள முன்னிட்டு ெப்ொன் முன்னாள் 

பிேதமர் ஷின்ரசா அரெவுக்கு ரநதாஜி ஆோய்ச்சி 

ெணியகத்தால் 2022 - ரநதாஜி விருது வழங்கப்ெட்டது. 

முன்னாள் பிேதமர் சின்ரசா அரெ சார்பில் ஜகால்கத்தாவில் 

உள்ள ெப்ொன் தூதேக அதிகாரி நகாமுோ யுடகா இந்த 

விருதிதனப் ஜெற்றுக்ஜகாண்டார். 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



        

    

7. ெண்டிட் ஜஸ்ராஜுடன் பதாடர்புலடய துலற எது? 

அ) இ க்கியம் 

ஆ) சாஸ்திரிய சங்கீதம்  

இ) கதக் 

ஈ) ஓவியம் 

✓ ரமவதி கோனாதவச் ரசர்ந்த ெண்டிட் ெஸ்ோஜ் (1930-

2020) ஓர் இந்திய ொேம்ெரிய ொடகர் ஆவார். சமீெத்தில் 

இந்தியப் பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி தத தமயில் ெண்டிட் 

ெஸ்ோஜ் க ாச்சாே அறக்கட்டதள ஜதாடங்கப்ெட்டது. இது 

ரதசிய ொேம்ெரியம், கத  மற்றும் க ாச்சாேத்தத 

ொதுகாக்கும் மற்றும் ரமம்ெடுத்தும் ரநாக்கத்துடன் 

அதமக்கப்ெட்ட ஒரு இ ாெ ரநாக்கற்ற அதமப்ொகும். 

 

8. உைகின் மிகப்பெரிய ெவைப்ொலற அல ப்ொை 

‘பெருந்தடுப்புப்ெவைப்ொலற’ அல ந்துள்ை நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திரேலியா  

ஆ) ேஷ்யா 

இ) ெப்ொன் 

ஈ) அஜமரிக்கா 

✓ ‘ஜெருந்தடுப்புப்ெவளப்ொதற’ என்ெது ஆஸ்திரேலியாவில் 

அதமந்துள்ள உ கின் மிகப்ஜெரிய ெவளப்ொதற 

அதமப்ெொகும். ஆஸ்திரேலிய பிேதமர் ஸ்காட் ரமாரிசன், 

‘ஜெருந்தடுப்புப்ெவளப்ொதறதயப்’ ொதுகாக்க ரமலும் ஒரு 

பில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டா ர் நிதிதய ஒதுக்கீடு ஜசய்து 

அறிவித்துள்ளார். 

✓ புவிஜவப்ெமதடத ால் இந்தப் ொதறகள் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளாகியுள்ளதாக ஆஸி. அேசாங்கம் ஜதரிவித்துள்ளது. 

 

9. எரிசக்தி ொதுகாப்பு குறித்து ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துடன் 

ஒத்துலழக்க ஒப்புக்பகாண்ட நாடு எது? 

அ) அஜமரிக்கா  

ஆ) ஆஸ்திரேலியா 

இ) இந்தியா 

ஈ) ெப்ொன் 

✓ அஜமரிக்க அதிெர் ரொ பிடன் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய 

தத வர் உர்சு ா வான் ஜடர் ர யன் ஆகிரயார் 

ஐரோப்ொவின் எரிசக்தி ொதுகாப்பிற்கு உத்தேவாதம் 

அளிக்க ஒத்துதழக்க உறுதியளித்தனர். 

✓ உக்தேனின் எல்த யில் துருப்புக்கதள இேஷ்யா ெ ப்ெ 

-டுத்தியதால் ஏற்ெட்ட ரமாதலுக்கு மத்தியில் அவர்கள் 

ஒரு கூட்டு ஒத்துதழப்பு அறிக்தகதய ஜவளியிட்டனர். 

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதன் எரிவாயு விநிரயாகத்தில் 

மூன்றில் ஒரு ெங்கிற்கு ேஷ்யாதவச் சார்ந்துள்ளது. 

 

10. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு நிைவரப்ெடி, உைக எஃகு 

உற்ெத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா ஆ) சீனா  

இ) அஜமரிக்கா ஈ) ஆஸ்திரேலியா 

✓ உைக எஃகு சங்கத்தின் கூற்றுப்ெடி, 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் கச்சா எஃகு உற்ெத்தி 18% அதிகரித்து 118 

மில்லியன் டன்ைாக (MT) உள்ைது. இந்தியா 2020’இல் 

100.3 MT எஃகு உற்ெத்தி பசய்து உைகின் இரண்டாவது 

பெரிய எஃகு உற்ெத்தி பசய்யும் நாடாக உள்ைது. சீைா 

1064.7 MT எஃகு உற்ெத்தி பசய்து உைகின் மிகப்பெரிய 

எஃகு உற்ெத்தி பசய்யும் நாடாக உள்ைது. சீைா, 2021இல் 

1032.8 MTஆக 3 சதவீதம் சரிலவப் ெதிவுபசய்தது. 

 

 

1. ஜதாழில்-வணிக ெயன்ொட்டுக்கு நி ங்கள்: 

இதெயத்தில் விண்ெப்பிக்க ாம் 

ஜதாழில் மற்றும் வணிகப் ெயன்ொட்டுக்கு நி ங்கதள 

உெரயாகிக்க இதெயதளத்தில் விண்ெப்பிக்க ாம். 

முன்னதாக, காகிதங்களின் வழிரய விண்ெப்பிக்கும் 

முதற அமலில் இருந்தது. இப்ரொது இதெயதளத்தின் 

வழி (https://edistricts.tn.gov.in/) விண்ெப்ெங்கதள ெதிவு 

ஜசய்ய ாம். இதற்ஜகன தமிழ்நாடு நி  சீர்திருத்தச் 

சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கள் ஜசய்யப்ெட்டுள்ளதாக 

தமிழ்நாடு அேசு ஜதரிவித்துள்ளது. 

 

2. 1000-ஆவது ஒன் ரட ஆட்டத்தில் இந்தியா: தமல் 

கல்த  எட்டும் முதல் அணி 

கிரிக்ஜகட் விதளயாட்டில் ஒன் ரட ொர்மட்டில் 1000ஆவது 

ஆட்டத்தில் களம் காணும் சாததனதய ெதடக்கிறது 

இந்திய அணி. 

ரமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிோன ஒன் ரட ஜதாடரின் 

முதல் ஆட்டத்தில் வரும் 6ஆம் ரததி விதளயாடுவதன் 

மூ ம் இந்திய அணி இந்த தமல் கல்த  மகுடமாக 

தரித்துக்ஜகாள்ள இருக்கிறது. 

கடந்த 1974 முதல் ஒன் ரட ஆட்டங்களில் ெங்ரகற்று 

வரும் இந்திய அணி ஜதாடக்க கா த்தில் தடுமாறினாலும் 

பிறகு கா ப்ரொக்கில் அந்த ொர்மட்டிலும் சிறந்த அணியாக 

தன்தன உருமாற்றிக் ஜகாண்டது இந்தியா. 

ICC ஒன்ரட தேவரிதசயில் முதலிடம் பிடித்தது, இருமுதற 

உ கக்ரகாப்தெதய ஜவன்றது என தனது ஜெருதமதய 

ெதறசாற்றிக் ஜகாண்டது. தற்ரொது 1000ஆவது ஒன் ரட 

ஆட்டத்தில் களம் காணும் முதல் அணி என்ற தனிச் 

சிறப்தெயும் ஜெறுகிறது. 

அந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணிதய வழி நடத்தும் 

ரகப்டனாக இருக்கும் ஜெருதமதய ரோகித் சர்மா ஜெற்றி 

-ருக்கிறார். ஒன் ரட ொர்மட் ரகப்டனாக அறிவிக்கப்ெட்ட 

பிறகு இந்திய அணிதய அவர் வழிநடத்த இருக்கும் முதல் 

ஆட்டம் இது என்ெதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்த ஆட்டம், உ கின் மிகப்ஜெரிய கிரிக்ஜகட் தமதானமா 

-ன, குெோத் மாநி ம் அகமதாொதில் உள்ள நரேந்திே 

ரமாடி தமதானத்தில் நதடஜெறவிருப்ெது கூடுதல் சிறப்பு 

ஆகும். எனினும், கரோனா சூழல் கட்டுப்ொடு காேெமாக 

இந்த ஆட்டத்தத காெ தமதானத்தில் ேசிகர்களுக்கு 

அனுமதி அளிக்கப்ெடவில்த . 
 

 

 

 



        

    

முதல் ஆட்டம் 

கடந்த 1974ஆம் ஆண்டு ெூத  13ஆம் ரததி 

இங்கி ாந்துக்கு எதிோக தனது முதல் ஒன் ரட ஆட்டத்தத 

விதளயாடிய இந்தியா, அதில் 4 விக்ஜகட்டுகள் 

வித்தியாசத்தில் ரதால்விதயத் தழுவியது. 2 ஆட்டங்கள் 

ஜகாண்ட அந்த முதல் ஜதாடதேயும் முழுதமயாக இழந்தது. 

1971 

கிரிக்ஜகட் உ கின் முதல் ஒன் ரட ஆட்டம் நதடஜெற்றது, 

1971ஆம் ஆண்டு ெனவரி 5ஆம் ரததி. இங்கி ாந்து - 

ஆஸ்திரேலியா அணிகள் ஜமல்ரொர்ன் நகரில் ரமாதிய 

இந்த ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா 5 விக்ஜகட்டுகள் 

வித்தியாசத்தில் ஜவன்றது. 

4000... 

ஒன் ரட ொர்மட் அறிமுகம் ஜசய்யப்ெட்டது முதல் இதுவதே, 

உ க அளவில் 28 அணிகளால் 4000க்கும் அதிகமான 

ஒன் ரட ஆட்டங்கள் விதளயாடப்ெட்டுள்ளன. 

12 அணிகள்... 

ICC தேவுப்ெடி, ஜடஸ்ட் கிரிக்ஜகட் விதளயாடும் 12 

அணிகளுக்கு தான் ‘நிேந்தே ஒன் ரட அணி’ என்ற 

அந்தஸ்து வழங்கப்ெட்டுள்ளது. எஞ்சிய அணிகளுக்கு 

தற்காலிக அடிப்ெதடயில் அந்த அந்தஸ்து அளிக்கப்ெடுகிறது. 

 

3. இோமானுெர் சித தய திறந்து தவத்தார் பிேதமர் 

ரமாடி 

ஐதோொத் முச்சிந்த ாவில் 216 அடி உயே இோமானுெர் 

சித தய பிேதமர் ரமாடி இன்று திறந்து தவத்தார்.  

ஜத ங்கானா மாநி ம் ஐதோொதின் புறநகர் ெகுதியான 

ஷம்ஷாொதில் `1,000 ரகாடி ஜச வில் மிகப் 

பிேமாண்டமாய் இோமானுெருக்கு சித  அதமக்கப்ெட்டு 

உள்ளது. இச்சித  தங்கம், ஜவள்ளி, தாமிேம், பித்ததள 

மற்றும் துத்தநாகம் என ஐந்து விதமான உர ாகங்களின் 

க தவயான “ெஞ்சர ாக” சித யாக நிறுவப்ெட்டுள்ளது.  

இோமாநுெர் சிற்ெம் ரமல் ரகாட்தட மற்றும் ஸ்ரீேங்கம் 

ரகாயில்களில் உள்ள இோமாநுெரின் ஜசதுக்கப்ெட்ட கல் 

உருவங்கதள அடிப்ெதடயாகக்ஜகாண்டு வடிவதமக்கப் 

-ெட்டுள்ளது. இோமாநுெர் இந்தப் பூமியில் 120 வருடங்கள் 

வாழ்ந்ததத நிதனவுகூரும் வதகயில் 120 கிர ா 

தங்கத்ததக்ஜகாண்டு சித யின் கருவதற அதமக்கப்ெ 

-ட்டுள்ளது. கருவதற தங்கத்தால் ஜசய்யப்ெட்டுள்ள அரத 

ரநேத்தில் 216 அடி ஜகாண்ட ஜவளிப்புறச்சித , 

உட்கார்ந்த நித யில் உள்ள உயேமான சித களில் 

ஒன்றாக இருக்கும் வதகயில் வடிவதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

‘சமத்துவத்துக்கான சித ’ என வர்ணிக்கப்ெடும் இந்தச் 

சித தய பிேதமர் ரமாடி இன்று திறந்து தவத்தார். 

உட்கார்ந்த நித யில் தாய் ாந்தில் அதமந்துள்ள 302 

அடி உயேம்ஜகாண்ட புத்தர் சித ரய உ கின் மிகப் 

ஜெரிய சித யாக இருந்து வருகிறது. இதற்கடுத்ததாக, 

உ கின் இேண்டாவது ஜெரிய சித  என்ற ஜெருதமதய 

இோமாநுெரின் 216 அடி உயே சித  ஜெறவுள்ளது. 

இோமாநுெரின் 1000ஆவது பிறந்தநாதளக்ஜகாண்டாடும் 

வதகயில் இந்தச் சித  அதமக்கும் ெணி கடந்த 2014 

ஆம் ஆண்ரட ஜதாடங்கப்ெட்டது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4. ெூனியர் உ கக்ரகாப்தெ: 5ஆவது முதறயாக 

இந்தியா சாம்பியன் 

14ஆவது ெூனியர் உ கக்ரகாப்தெ கிரிக்ஜகட் ரொட்டி 

(19 வயதுக்கு உட்ெட்ரடார்) ஜவஸ்ட் இண்டீசில் நடந்து 

வருகிறது. இதில் ஆன்டிகுவாவில் நடந்த இறுதிப் 

ரொட்டியில் இந்தியா-இங்கி ாந்து அணிகள் 

விதளயாடின. 

இந்திய அணி 47.4 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்ஜகட்டுகள் 

இழப்புக்கு 195 ேன்கதள ரசர்த்து ஜவற்றி ஜெற்று 

ரகாப்தெதய தட்டிச்ஜசன்றுள்ளது.  நான்கு முதற 

ரகாப்தெதய ஜவன்றுள்ள நித யில், இந்த ஜவற்றியால் 

5ஆவது முதறயாக சாம்பியன் ெட்டம் ஜவன்று இந்தியா 

சாததன ெதடத்துள்ளது. 

 

5. ஜெய்ஜிங் குளிர்கா  ஒலிம்பிக்: முதல் தங்கம் ஜவன்றார் 

ஜதேரே ரொஹாக் 

ஜெய்ஜிங் குளிர்கா  ஒலிம்பிக் ரொட்டியில் முதல் தங்கப் 

ெதக்கத்தத தகப்ெற்றினார் நார்ரவ வீோங்கதன 

ஜதேரே ரொஹாக். 

சீனத்தத நகர் ஜெய்ஜிங்கில் குளிர்கா  ஒலிம்பிக் 

ரொட்டிகள் நதடஜெற்று வருகின்றன. நார்ரவ கிோஸ் 

கண்ட்ரி ஸ்தகயர் ஜதேரே ரொஹாக் 15 கிமீ 

ஸ்தகயத் ானில் இப்ரொட்டியின் முதல் தங்கப் 

ெதக்கத்தத தகப்ெற்றினார். கடும் காற்று மற்றும் 

குளிதேயும் ஜொருள்ெடுத்தாமல் ரொஹாக் சிறப்ொக 

ஜசயல்ெட்டு முதல் தங்கத்தத ஜவன்றார். 

பிோன்ஸின் ரொ குயின்டின், ேஷியாவின் ர ட்டிரொவ் 

முதற ஜவள்ளி, ஜவண்க ம் ஜவன்றனர். 

மகளிர் ஸ்பீட்ஸ்ரகட்டிங் 3000 மீ பிரிவில் டச்சு 

வீோங்கதன ஐரீன் ஜசௌஜடன் தங்கப்ெதக்கத்தத 

தகப்ெற்றினார். இதன்மூ ம் ஜெர்மன் வீோங்கதனயின் 

கிளாடியா ஜெச்ஸ்ஜடன் 20 ஆண்டுகா  சாததனதயயும் 

முறியடித்தார். 

 

6.  தா மங்ரகஷ்கர் கா மானார் 

ெழம்ஜெரும் திதேப்ெடப் ொடகி  தா மங்ரகஷ்கர் இன்று 

(06-02-2022) கா மானார். 

 தா மங்ரகஷ்கர் தனது 13ஆம் வயதில் ொடல்கள் ொடத் 

ஜதாடங்கினார். 1942இல் முதல் ொடத ப் ெதிவுஜசய்தார். 

ெல்ரவறு ஜமாழிகளில் 30 ஆயிேத்துக்கும் ரமற்ெட்ட 

ொடல்கதள அவர் ொடியுள்ளார். தமிழில் வதளரயாதச 

உள்ளிட்ட நிதறய ொடல்கதளப் ொடியுள்ளார். 

இவர் 1969இல் ெத்ம பூஷண், 1999இல் ெத்ம விபூஷண், 

2001இல் ‘ொேத் ேத்னா’ விருதுகதளப் ஜெற்றுள்ளார். 

திதேத்துதறயின் உயரிய விருதான ‘தாதா சாரகப் 

ொல்ரக விருததயும்’ இவர் ஜெற்றுள்ளார். 

 


