
        

    

1. 2022 ஆசிய க ோப்பையில் இந்திய பைண் ள் ஹோக்கி 

அணி பிடித்த இடம் எது? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இரண்டாவது 

இ) மூன்றாவது  

ஈ) நான்காவது 

✓ இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி, முன்னாள் சாம்பியனான 

சீனாவவ வீழ்த்தி வவண்கலப் பதக்கம் வவன்றது. சவிதா 

புனியா தவலவமயிலான அணி ஆசிய ககாப்வபவய 

தக்கவவக்க தவறினாலும், வவண்கலப் பதக்கத்துடன் 

திரும்பியது. மகலசியாவவ 9-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் 

வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, ஆசிய விவையாட்டு 

சாம்பியனான ஜப்பானுக்கு எதிராக 0-2 என்ற புள்ளிக் 

கணக்கில் கதால்விவயத் தழுவியது.  

✓ சிங்கப்பூர் அணிவய 9-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்தி 

அவரயிறுதிக்குத் தகுதிவபற்றது. அவரயிறுதிப்கபாட்டியில் 

வகாரியாவிடம் கதால்வியவடந்தது. வதன்வகாரியாவவ 

வீழ்த்தி ஜப்பான் ஆசிய ககாப்வபவய வவன்றது. 

 

2. Hwasong-12 என்ற நடுத்தரமான எறி பைபய ஏவிய 

நோடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) வட வகாரியா  

ஈ) வதன் வகாரியா 

✓ ‘Hwasong-12’ என்ற நடுத்தரமான எறிகவணவய தாம் 

ஏவியவத வடவகாரியா உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. 2017ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்த அைவிலான ஆயுதத்வத வட 

வகாரியா கசாதவன வசய்வது இதுகவ முதல்முவற.  

✓ ஜப்பானும் வதன்வகாரியாவும் இந்த நடுத்தர வதாவலவு 

பாயக்கூடிய எறிகவண ஏவப்பட்டவதக் 

கண்டறிந்துள்ைன. இது வடவகாரியாவால் இம்மாதம் 

கமற்வகாள்ைப்பட்ட ஏழாவது ஆயுதப்பரிகசாதவனயாகும். 

 

3. எந்த மோநிலத்தில், இந்தியோவின் முதல் புவி பூங் ோபை 

அபமப்ைதற்கு இந்திய புவியியல் ஆய்வு பமயம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) ககாவா 

இ) மத்திய பிரகதசம்  

ஈ) வதலுங்கானா 

✓ இந்தியாவின் முதல் புவிசார் பூங்காவவ மத்திய பிரகதச 

மாநிலத்தில் நர்மதா நதிக்கவரயில் உள்ை லாம்வஹட்டா 

கிராமத்தில் அவமக்க இந்திய புவியியல் ஆய்வு வமயம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. புவிசார் பூங்கா என்பது ஓர் 

ஒருங்கிவணந்த பகுதியாகும்; இது, புவியியல் 

பாரம்பரியத்வத நிவலயான வழியில் பாதுகாப்பவத 

கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. 

✓ இந்தத் தைம் ஏற்கனகவ யுவனஸ்ககா புவி பாரம்பரிய 

தைங்களுக்கான தற்காலிக பட்டியலில் இடம்வபற்றுள்ைது. 

ஜபல்பூரின் வபடகாட்-லகமட்டா காட் பகுதியில் உள்ை 

நர்மதா பள்ைத்தாக்கில் பல வதான்மாக்களின் படிமங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

4. ‘இந்தியோவில் மரைதண்டபை’ குறித்த அறிக்ப பய 

பைளியிட்ட நிறுைைம் எது? 

அ) கதசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகம் 

ஆ) கதசிய சட்டப் பல்கவலக்கழகம்  

இ) NITI ஆகயாக் 

ஈ) உச்சநீதிமன்றம் 

✓ தில்லியில் உள்ை கதசிய சட்டப் பல்கவலக்கழகத்தில் 

உள்ை குற்றவியல் சட்டச் சீர்திருத்தங்களுக்கான 

வழக்கறிஞர் குழுவால் (திட்டம் 39A) “இந்தியாவில் 

மரணதண்டவன” குறித்த அறிக்வக வவளியிடப்பட்டது.  

✓ இவ்வறிக்வகயின்படி, 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

மரணதண்டவன விதிக்கப்பட்ட வகதிகளின் எண்ணிக் 

-வக 488 ஆக இருந்தது. இது 17 ஆண்டுகளில் இல்லாத 

அைவுக்கு உயர்ந்துள்ைது. இது கடந்த 2020’இலிருந்து 

ஏறக்குவறய 21% அதிகரிப்பு ஆகும். 

 

5. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியோல் நடத்தப்ைடும் ‘VRR ஏலத்தில்’ 

VRR என்பதன் விரிைோக் ம் என்ை? 

அ) Variable Rate Repo ஏலம்  

ஆ) Virtual Reality Repo ஏலம் 

இ) Viable Rate Repo ஏலம் 

ஈ) Vernacular Region Repo ஏலம் 

✓ ‘VRR ஏலம்’ என்பது “Variable Rate Repo” ஏலத்வதக் 

குறிக்கிறது. வரப்கபா என்பது வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி 

வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களின் விகிதமாகும். அதன் 

ஒருபகுதி நிவலயான விகிதத்திலும் சிலபகுதிகள் மாறி 

விகிதத்திலும் உள்ைன. 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி `75,000 ககாடிக்கு பணப்புழக்கம் 

சரிவசய்தல் வசதியின்கீழ் ஒகர இரவில் மாறி விகித 

வரப்கபா ஏலத்வத நடத்துவதாகக் கூறியது. ஜன.20ஆம் 

கததி, RBI `50,000 ககாடிக்கு ஒகர இரவில் மாறி விகித 

வரப்கபா (VRR) ஏலத்வத நடத்தியது. 

 

6. ‘நஜோப் ர் ஜீல்’ என்ைது எந்த இருமோநிலங் ளுக்கு 

இபடகய உள்ள எல்பலதோண்டிய ஈரநிலமாகும்? 

அ) தில்லி-உத்தரபிரகதசம் 

ஆ) தில்லி-ஹரியானா  

இ) உத்தரபிரகதசம்-உத்தரகாண்ட் 

ஈ) உத்தரபிரகதசம்-பீகார் 

✓ ‘நஜாப்கர் ஜீல்’ என்பது தில்லிக்கும் ஹரியானாவுக்கும் 

இவடகய உள்ை ஓர் எல்வலதாண்டிய ஈரநிலம் ஆகும்.  

✓ கதசிய பசுவம தீர்ப்பாயம் முன்னதாக ஹரியானா மற்றும் 

தில்லிக்கு சுற்றுச்சூழல் கமலாண்வம திட்டத்வத 

தயாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. நஜாப்கர் ஜீலின் புத்துயிர் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக இரு அரசாங்கங்களும் தயாரித்து 

உள்ை சுற்றுச்சூழல் கமலாண்வமத் திட்டங்கவை 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

அமல்படுத்துமாறு தில்லி மற்றும் ஹரியானாவுக்கு கதசிய 

பசுவம தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ைது. 

 

7. “கடவிட் நட்சத்திரம் & அகசோ  சக் ரம்” ஆகியவை 

கீழ்காணும் எவ்விரு நோடு ளின் நிபைவுச்சின்ைத்தில் 

 ோைப்ைடுகின்றை? 

அ) இந்தியா-அவமரிக்கா 

ஆ) இந்தியா-UK 

இ) இந்தியா-இஸ்கரல்  

ஈ) இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா 

✓ இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் ஆகிய இருநாடுகளுக்கும் 

இவடகய தூதரக உறவுகவை ஏற்படுத்தி 30 ஆண்டுகள் 

நிவறவவவதக் குறிக்கும் வவகயில் ஒரு நிவனவுச் 

சின்னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிவனவுச் சின்ன 

-த்தில் ‘கடவிட் நட்சத்திரமும் அகசாக சக்கரமும்’ உள்ைன. 

இவவ இருநாடுகளின் கதசியக்வகாடிகளில் இடம்வபறும் 

இரண்டு சின்னங்கைாகும். 

✓ இருதரப்பு உறவுகளின் 30ஆவது ஆண்டு நிவறவவச் 

சித்தரிக்கும் எண் 30’ஐ உருவாக்கும் வவகயில் இது 

உள்ைது. 1992ஆம் ஆண்டு ஜன.29 அன்று இஸ்கரலும் 

இந்தியாவும் தூதரக உறவுகவை ஏற்படுத்திக்வகாண்டன. 

 

8. 2022 - கதசிய சுற்றுலோ நோளுக் ோைக்  ருப்பைோருள் 

என்ை? 

அ) Sustainable Tourism 

ஆ) Rural & Community Centric Tourism  

இ) Gender - Neutral Tourism 

ஈ) Child Friendly Tourism 

✓ சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வபாருைாதாரத்தில் 

அதன் தாக்கம்குறித்து விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துதற்காக 

ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று நாடு முழுவதும் 

‘கதசிய சுற்றுலா நாள்’ வகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ இந்த ஆண்டு, சுற்றுலா அவமச்சகம் ‘அமுதப் வபருவிழா’ 

என்ற வபயரில் கதசிய சுற்றுலா நாவை அனுசரிக்கிறது. 

“Rural and Community Centric Tourism” என்பது நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டில் வரும் கதசிய சுற்றுலா நாளுக்கானக் 

கருப்வபாருைாகும். 

 

9. ‘CHIRU-2Q22’ என்ைது கீழ்காணும் எந்பதந்த நோடு ள் 

கமற்ப ோள்ளும் கூட்டுக் டற்ைபடப்ையிற்சியோகும்? 

அ) சீனா-ரஷ்யா 

ஆ) சீனா-ரஷ்யா-ஈரான்  

இ) சீனா-ரஷ்யா-இஸ்கரல் 

ஈ) சீனா-ரஷ்யா-இந்தியா 

✓ ‘CHIRU-2Q22’ என்ற கூட்டுப் பயிற்சியில் சீனா-ரஷ்யா-

ஈரான் நாட்டுக் கடற்பவடகள் பங்ககற்கின்றன. இந்த 

ஒத்திவகயில் பங்ககற்பதற்காக ஓமன் வவைகுடாவுக்கு 

தனது ‘உரும்கி’ என்ற கடற்பவட ஏவுகவண அழிக்கும் 

கப்பவல அனுப்பியுள்ைதாக சீனா அறிவித்துள்ைது. 

✓ சீன அரசு உலங்கூர்திகவையும் கடற்பவட வீரர்கவையும் 

பயிற்சிக்கு அனுப்பியுள்ைது. ரஷ்யா தனது பசிபிக் கடற் 

பவடயின் பணிக்குழுவவ அனுப்பியது. அதில் ‘நகிகமாவ்’ 

ஏவுகவண கப்பல் வர்யாக் மற்றும் நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு 

கபார்க்கப்பலான அட்மிரல் ட்ரிபட்ஸ் ஆகியவவ அடங்கும். 

இந்தப் பயிற்சிகள் மத்தியதவரக்கடல் மற்றும் ஓககாட்ஸ்க் 

கடல்களில் நடத்தப்படுகின்றன. 

 

10. ICC’இன் ‘சிறந்த கிரிக்ப ட் வீரோங் பை’ விருபத 

பைன்ற இரண்டோைது வீரோங் பை யோர்? 

அ) மிதாலி ராஜ் 

ஆ) ஸ்மிருதி மந்தனா  

இ) ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 

ஈ) ஷபாலி வர்மா 

✓ இந்தியோவின் ஸ்மிருதி மந்தைோ 2021ஆம் ஆண்டிற்கான 

ICCஇன் ‘சிறந்த கிரிக்ப ட் வீரோங் பை’யோ  கதர்வு 

பசய்யப்ைட்டோர். அைர் ‘கரச்சல் பஹய்கஹோ பிளின்ட் 

க ோப்பைக் ோை’ இறுதிப்ைட்டியலிலும் இடம்பைற்றுள்ளோர். 

✓ 2007ஆம் ஆண்டு ICC’இன் சிறந்த வீரோங் பையோ த் 

கதர்ந்பதடுக் ப்ைட்ட மூத்த கை ப்ைந்து வீச்சோளர் ஜூலன் 

க ோஸ்ைோமிபயத் பதோடர்ந்து ஐசிசி விருபதப்பைறும் 

2ஆைது இந்திய வீரோங் பையோ  ஸ்மிருதி மந்தைோ 

உள்ளோர். இங்கிலோந்து க ப்டன் ரூட், கடந்த 2021ஆம் 

ஆண்டிற் ோை ICCஇன் சிறந்த படஸ்ட்கிரிக்ப ட் வீரரோ த் 

கதர்ந்பதடுக் ப்ைட்டோர். ைோகிஸ்தோன் க ப்டன் ைோைர் அசோம் 

2021ஆம் ஆண்டிற் ோை ICC ‘ODI கிரிக்ப ட்டரோ ’ கதர்வு 

பசய்யப்ைட்டோர். 

 

 

1. ஒகர தவவனயாக வசலுத்தக்கூடியா ‘ஸ்புட்னிக் வலட்’ 

தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அவசரகால அனுமதி 

ககரானா வவரஸுக்கு எதிரான ஒகர கடாஸில் 

வசலுத்திக் வகாள்ளும் வவகயிலான ஸ்புட்னிக் வலட் 

தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அவசரகால பயன்பாட்டுக்கான 

அனுமதிவய வழங்கியுள்ைது. இது நாட்டில் பயன்பாட்டுக்கு 

வரும் 9ஆவது தடுப்பூசியாகும். 

ரஷ்ய நாட்டுத் தயாரிப்பான ஸ்புட்னிக் வலட் தடுப்பூசிவய 

இந்தியாவில் வபற்று விநிகயாகிக்கிறது வஹதராபாத்தின் 

Dr வரட்டிஸ் கலப் ரஷ்ய நிறுவனம் ஸ்புட்னிக் V என்ற 

தடுப்பூசிவயயும் இந்தியாவுக்கு விநிகயாகித்துள்ைது. 

அதுவும் பயன்பாட்டில் உள்ைது. ஆனால் அது இரண்டு 

கடாஸ்கள் வகாண்டது. ஸ்புட்னிக் வலட் சிங்கிள் கடாஸ் 

தடுப்பூசி. இந்தத் தடுப்பூசிவய மற்ற தடுப்பூசிகவை 

வசலுத்தியவர்களுக்கு இரண்டாவது கடாஸாகப் 

பயன்படுத்துவது பற்றியும் வரட்டிஸ் கலப் கிளினிக்கல் 

பரிகசாதவனகவை முடித்து டிசிஜிஐயில் அறிக்வகவய 

தாக்கல் வசய்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அண்வமயில் ஊசியில்லா தடுப்பூசியான வஜக்ககாவ் டி 

தடுப்பூசியும் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வசககாவ்-டி தடுப்பூசி அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு 

 

 

 

 



        

    

உபகயாகிக்க கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் இந்திய 

மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆவணயம் ஒப்புதல் அளித்தது. 

இந்த தடுப்பூசி உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட் டி என் ஏ வவக 

தடுப்பூசி ஆகும். இந்தத் தடுப்பூசிவய முத்தவவணகைாக 

வசலுத்தகவண்டும். ஊசிக்கு அச்சம் வகாண்டவர்களுக்கு 

இந்த வவக தடுப்பூசி ஒரு நல்லதீர்வு எனக் கூறப்படுகிறது. 

ஸ்ப்ரிங் உதவியுடன் கதாலில் இவ்வூசி வசலுத்தப்படுகிறது. 

 

2. டாடா ஓபன்: கபாபண்ணா-ராம்குமார் சாம்பியன் 

TATA ஓபன் ATP வடன்னிஸ் கபாட்டி இரட்வடயர்பிரிவில் 

இந்தியாவின் கராகன் கபாபண்ணா-ராம்குமார் 

இராமநாதன் சாம்பியன் பட்டத்வத வகப்பற்றினர். 

மகாராட்டிர மாநிலம் புகனயில் TATA ஓபன் ATP கபாட்டிக 

-ள் நடந்து வருகின்றன. இதன் ஆடவர் இரட்வடயர் பிரிவு 

இறுதி ஆட்டம் ஞாயிறன்று நவடவபற்றது. முதல்நிவல 

இவணயான ஆஸ்திகரலியாவின் லூக் சவிகல-ஜான் 

கபட்ரிக்வக எதிாிா்வகாண்டது இந்திய இவண. 

முதல் வசட்வட கடும் கபாராட்டத்துக்கு இவடகய 6-7 என 

இழந்தனர் கபாபண்ணா-ராம்குமார். 2ஆவது வசட்வட 6-

3 என எளிதாக வகப்பற்றிய நிவலயில், மூன்றாவது 

வசட்டில் இரு இவணகளும் கடுவமயாக கமாதின. 

இறுதியில் அந்த வசட்வட 10-6 என வகப்பற்றி சாம்பியன் 

பட்டத்வதயும் வவன்றது இந்திய இவண. 

இது கபாபண்ணாவுக்கு 21ஆவது ஏடிபி இரட்வடயர் 

பட்டமாகும். ஏற்வகனகவ 2019’இல் திவிஜ் சரணுடன்- 

கபாபண்ணா இப்பட்டத்வத வகப்பற்றினார்.  

 

3. விகவகானந்தர் நாடு திரும்பிய 125ஆவது ஆண்டு 

தினம்: 

அவமரிக்காவில் உள்ை சிகாககா நகரில் நவடவபற்ற 

மாநாட்டில் பங்ககற்றுப் கபசிய சுவாமி விகவகானந்தர், 

பின்னர் இந்தியா திரும்பிய 125ஆவது ஆண்டு விழா 

கநற்று (06-02-2022) வகாண்டாடப்பட்டது. 

 

4. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய அனிகமஷன் சிறப்பு வமயம் 

வபங்களூருவில் திறப்பு 

ஆசியாவின் மிகப்வபரிய அனிகமஷன், விஷூவல் 

எவபக்ட்ஸ், ககமிங், காமிக்ஸ் (AVGC) ஆகியவற்றுக்கான 

சிறப்பு வமயம் வபங்களூருவில் திறக்கப்பட்டது. 

கர்நாடக அரசு சார்பில் வபங்களூருவில் உள்ை ஒயிட் 

பீல்டில் அனிகமஷன், விஷுவல் எஃவபக்ட்ஸ், ககமிங் 

மற்றும் காமிக்ஸ் (AVGC) ஆகியவற்றுக்கான மிகப்வபரிய 

சிறப்பு வமயத்வத தகவல் வதாழில்நுட்ப, உயிரி வதாழில் 

நுட்ப அவமச்சர் அஸ்வத் நாராயண் திறந்துவவத்தார். 

தற்கபாது திறக்கப்பட்டுள்ை இந்தச் சிறப்பு வமயமானது 

டிஜிட்டலில் ஆக்கப்பூர்வமான வதாழில்கள் வதாடங்க 

வாய்ப்வப ஏற்படுத்தி தரும். இந்த வமயத்தில் விர்ச்சுவல் 

(வமய்நிகர்) ரியாலிட்டி, டிஜிட்டல் கம்ப்ரஷன், 

கபாட்கடாகிராவமட்ரி, கல்வியின் ககமிஃபிககஷன், நிகழ் 

கநர வமய்நிகர் உற்பத்தி, பிற வைர்ந்துவரும் வதாழில் 

நுட்பங்கள் குறித்து தனித்துவமான படிப்புகவை வழங்கும் 

பள்ளியும் இடம்வபற்றுள்ைது. 

 

 


