
        

    

1. டாக்கா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ‘சிறந்ே திரைப் 

படத்திற்கான’ விருரே வவன்ற இந்திய திரைப்படம் எது? 

அ) கூழாங்கல்  

ஆ) ஜெய் பீம் 

இ) நிமிர் 

ஈ) அண்ணாத்த 

✓ 20ஆவது டாக்கா சர்வததச திரைப்பட விழாவில் ஆசிய 

திரைப்படப் தபாட்டிப் பிரிவில் இந்தியாரவச் தசர்ந்த 

‘கூழாங்கல்’ என்ற படம் ‘சிறந்த திரைப்படத்திற்கான’ 

விருரத ஜவன்றது. தமிழ்நாட்ரடச்சார்ந்த PS விதனாத் 

ைாஜ் இந்தப்படத்தத இயக்கியிருந்தார். 

✓ ‘சிறந்த நடிகருக்கான’ விருரத ைஞ்சித் சங்கர் இயக்கிய 

சன்னி படத்திற்காக ஜெயசூர்யா ஜபற்றார். சிறந்த உரை 

எழுத்தாளர் விருரத இந்திய-வங்காளததசம் படமான 

மயர் தொஞ்சலுக்காக இந்திைனில் ைாய்ஜசௌத்ரி மற்றும் 

சுகதா சின்ஹா ஆகிதயார் ஜபற்றனர். 

✓ ஐமி பருவா இயக்கிய ஜசம்தகார் திரைப்படத்திற்கு சிறப்பு 

பார்ரவயாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. 17 விருதுகளில் 4 

விருதுகரள இந்தியா ஜவன்றுள்ளது. 

 

2. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘UNCITRAL’ என்ற ஐநா 

நிறுவனத்துடன் வோடர்புரடய துரற எது? 

அ) குழந்ரதகள் நலன் 

ஆ) பருவநிரல மாற்றம் 

இ) திவால் நிரல  

ஈ) பாைம்பரியம் 

✓ சர்வததச வாணிபச் சட்டத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

ஆரணயத்தின் (UNCITRAL) எல்ரலதாண்டிய திவால் 

நிரலக்கான மாதிரிச் சட்டம் (1997) என்பது எல்ரல 

தாண்டிய திவால்நிரல குறித்த மிகவும் பைவலாக ஏற்றுக் 

ஜகாள்ளப்பட்ட ஒரு சட்டக்கட்டரமப்பாகும். 

✓ ஜபாருளாதாை ஆய்வானது சிலமாற்றங்களுடன் UNCITRAL 

சட்டத்ரத ஏற்றுக்ஜகாள்ள பரிந்துரைக்கிறது. சிங்கப்பூர், 

UK, அஜமரிக்கா, ஜதன்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜகாரியா 

தபான்ற 49 நாடுகள் இரத ஏற்றுக்ஜகாண்டுள்ளன. 

திவால்நிரல சட்டக்குழுவும் UNCITRAL’ஐ ஏற்றுக்ஜகாள்ள 

பரிந்துரைத்துள்ளது. 

 

3. ‘Services e-Health Assistance and Teleconsultation 

(SeHAT)’ என்ற முன்வனடுப்ரபத் வோடங்கிய நடுவண் 

அரைச்சகம் எது? 

அ) பாதுகாப்பு அரமச்சகம்  

ஆ) சுகாதாைம் & குடும்பநல அரமச்சகம் 

இ) அறிவியல் & ஜதாழில்நுட்ப அரமச்சகம் 

ஈ) மின்னணு & தகவல் ஜதாழில்நுட்ப அரமச்சகம் 

✓ நடுவண் பாதுகாப்பு அரமச்சகமானது ‘Services e-Health 

Assistance and Teleconsultation (SeHAT)’ திட்டத்ரத 

அறிமுகப்படுத்தியது. இது பரடவீைர்கள் மற்றும் ைாணுவ 

வீைர்களுக்கு மருந்துகரள வீட்டுக்தக ஜசன்று தருவரத 

தநாக்கமாகக்ஜகாண்டுள்ளது. இத்திட்டம் முதன்முதலில் 

தில்லியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது முப்பரடகளின் 

பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு 

இரணயவழி மருத்துவ ஆதலாசரன தசரவரயயும் 

வழங்குகிறது. 

 

4. “வயம் ைக்ஷைா” அல்லது “நாங்கள் பாதுகாக்கிதறாம்” 

என்பது எந்ே ஆயுேப்பரடயின் குறிக்தகாளாகும்? 

அ) இந்திய கடதலாைக் காவல்பரட  

ஆ) இந்ததா-திஜபத்திய காவல்பரட 

இ) அஸ்ஸாம் ஜசன்டினல்ஸ் 

ஈ) எல்ரலப் பாதுகாப்புப் பரட 

✓ இந்திய கடதலாைக் காவல்பரட அதன் 46ஆவது உதய 

நாரள 2022 பிப்ைவரி.1 அன்று ஜகாண்டாடியது. இது 

“வயம் ைக்ஷமா” அல்லது “நாங்கள் பாதுகாக்கிதறாம்” 

என்ற குறிக்தகாளுடன் உலகின் நான்காவது ஜபரிய 

கடதலாை காவல்பரடயாக விளங்குகிறது. 

✓ இந்திய கடதலாைக்காவல்பரடயானது 7 இயங்குதளங்க 

-ளுடன் 1978’இல் ஜதாடங்கப்பட்டது.  இது, 2025ஆம் 

ஆண்டிற்குள் 80 வானூர்திகள் & 200 இயங்குதளங்கள் 

என்ற இலக்ரக அரடய எண்ணம் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

5. US FDA’இடமிருந்து முழு அனுைதி வபற்ற ‘Spikevax’, 

எந்ே ைருந்து நிறுவனத்ோல் ேயாரிக்கப்பட்டது? 

அ) ரபசர் 

ஆ) மாடர்னா  

இ) ொன்சன் & ொன்சன் 

ஈ) அஸ்ட்ைாஜசஜனகா 

✓ மாடர்னாவின் COVID 19 தடுப்பூசியான ‘ஸ்ரபக்வாக்ஸ்’ஐ 

18 வயது மற்றும் அதற்கு தமற்பட்டவர்களுக்குப் 

பயன்படுத்த அஜமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் 

முழு அனுமதிரயத்தந்துள்ளது. 

✓ ஆகஸ்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரபசரின் COVID தடுப்பூசியா 

-ன ‘Comirnaty’க்குப்பிறகு FDA’இடமிருந்து முழு ஒப்புத 

-ரலப் ஜபற்ற இைண்டாவது COVID தடுப்பூசி இதுவாகும். 

அஜமரிக்காவில் உரிமம் ஜபறும் மாடர்னாவின் முதல் 

தயாரிப்பு இதுவாகும். 

 

6. ‘AK 203’ என்ற ஒப்பந்ேத்தில் எந்ே நாட்டுடன் தசர்ந்து 

இந்தியா ரகவயழுத்திட்டது? 

அ) அஜமரிக்கா 

ஆ) ைஷ்யா  

இ) பிைான்ஸ் 

ஈ) இஸ்தைல் 

✓ ‘AK 203’ இைக துப்பாக்கிகரள இந்தியாவில் தயாரிப்பதற் 

-காக AK-203 ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியாக, 70,000 

துப்பாக்கிகள்ஜகாண்ட முதல் ஜதாகுதிரய ைஷ்யா 

வழங்கியுள்ளது. அதமதி ஜதாழிற்சாரலயில் தயாரிக்கப்ப 

-டும் AK 203 இரக துப்பாக்கிகள் இைாணுவத்துக்கு 

வழங்கப்படும் அதத தவரளயில், முதல் ஜதாகுதி விமானப் 

பரடயால் பயன்படுத்தப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. 

 

 

 

  

 

  



        

    

✓ இந்ததா-ைஷ்ய ரைபிள்ஸ் பிரைதவட் லிட், அட்வான்ஸ்டு 

ஜவபன்ஸ் & எக்யூப்ஜமன்ட் இந்தியா லிட் (முன்னர் OFB) 

& ைஷிய தைாதசாதபாதைாஜனக்ஸ்தபார்ட் ஆகியவற்றுக்கு 

இரடதயயான கூட்டு நிறுவனத்தால் இது உற்பத்தி 

ஜசய்யப்படும். 

 

7. ‘பத்ை பூஷன்’ விருரே ைறுத்ே புத்ேதேவ் பட்டாச்சார்ஜி, 

எந்ே ைாநிலத்தின் முேலமைச்சைாக இருந்ோர்? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) தமற்கு வங்கம்  

இ) உத்தை பிைததசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ இந்தியப் ஜபாதுவுரடரமக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) தரலவர் 

புத்தததவ் பட்டாச்சார்ஜி (77) 2022இல் அறிவிக்கப்பட்ட 

‘பத்ம பூஷன்’ விருரத மறுத்துவிட்டார். அவர் 2000 முதல் 

2011ஆம் ஆண்டுவரை தம வங்கத்தின் முதலரமச்சைாக 

பணியாற்றினார். பழம்ஜபரும் பாடகி சந்தியா முகர்ஜியும் 

ததபலா கரலஞர் அனிந்தியா சட்டர்ஜியும் தங்களின் 

விருதுகரள ஜபற மறுத்துவிட்டனர். 

 

8. பஞ்சாப் ைற்றும் ைகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு வங்கியானது 

(PMC வங்கி) எந்ே வங்கியுடன் இரைக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) யூனிட்டி சிறு நிதி வங்கி  

ஆ) ெனா சிறு நிதி வங்கி 

இ) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

ஈ) தகைளா வங்கி 

✓ பஞ்சாப் மற்றும் மகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு வங்கிரய (PMC 

வங்கி) யூனிட்டி சிறு நிதி வங்கியுடன் (USFBL) இரணக் 

-கும் திட்டத்திற்கு அைசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ USFBL என்பது ஜசன்ட்ைம் நிதியியல் தசரவகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் தபஜமண்ட் தளமான BharatPe ஆகியவற்றுக்கு 

இரடதயயான கூட்டு நிறுவனமாகும். PMC வங்கியின் 

அரனத்து கிரளகளும் USFBL’இன் கிரளகளாக 

உடனடியாக ஜசயல்படும். 

 

9. 2021 - ஊழல் புலனாய்வுக் குறியீட்டில் இந்தியா 

அரடந்துள்ள ேைநிரல என்ன? 

அ) 64 

ஆ) 75 

இ) 85  

ஈ) 101 

✓ 2021ஆம் ஆண்டின் ஊழல் புலனாய்வுக் குறியீட்டில், 180 

நாடுகளில் இந்தியா 85ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்ரட ‘டிைான்ஸ்பைன்சி இன்டர்தநஷனல்’ 

ஜவளியிடுகிறது. இது 180 நாடுகள் மற்றும் பிைததசங்கரள 

அவற்றின் ஜபாதுத்துரற ஊழல் அளவுகளின் அடிப்பரட 

-யில் தைவரிரசப்படுத்துகிறது. 

✓ 0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்ஜபண்ணில், ‘0’ என்பது 

அதிக ஊழல் மிகுந்திருப்பரதயும் ‘100’ என்பது ஊழல் 

மிகவும் குரறவாக இருப்பரதயும் கூறுகிறது.  

✓ இதில் இந்தியாவின் மதிப்ஜபண் 40 ஆகும். இவ்வறிக்ரக 

இந்தியாவின் ெனநாயக நிரல குறித்த கவரலரயயும் 

எழுப்பியுள்ளது. 

 

10. “ைன்யம் ைற்றும் அல்லூரி சீோைாை ைாஜு” ஆகியமை 

எந்ே ைாநிலத்தில் புதிோக உருவாக்கப்பட்ட பழங்குடியின 

ைாவட்டங்களாகும்? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) ஆந்திை பிைததசம்  

இ) ஜதலுங்கானா 

ஈ) மத்திய பிைததசம் 

✓ ஆந்திை பிைதேசம் ‘AP ைாவட்டங்கள் உருவாக்கும் சட்டம், 

பிரிவு 3(5)’இன்கீழ் 13 புதிய ைாவட்டங்கரளப் பெறுகிறது 

என ஆந்திை பிைதேசம் அறிவித்துள்ளது. 

✓ ஆந்திை பிைதேசத்தில் உள்ள வைாத்ே ைாவட்டங்களின் 

எண்ணிக்ரக இேன்மூலம் 26ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

‘ைன்யம்’ ைற்றும் ‘அல்லூரி சீோைாை ைாஜு’ என்னும் பழம் 

வபரும் வேலுங்கு விடுேரலப் தபாைாட்ட வீைரின் வபயைால் 

இந்ே இைண்டு புதிய பழங்குடி ைாவட்டங்களுக்கும் வபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. 07-02-2022 – ததவதேயப்பாவாணரின் 120ஆவது 

பிறந்தோள். 

 

2. தெஎன்யு முதல் ஜபண் துரணதவந்தைாக முன்னாள் 

மாணவர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் நியமனம்! 

தில்லி ெவஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின் 

முன்னாள் மாணவர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் முதல் ஜபண் 

துரணதவந்தைாக நியமனம் ஜசய்யப்பட்டுள்ளார். 

மகாைாஷ்டிைத்தில் உள்ள சாவித்ரிபாய் பூதல 

பல்கரலக்கழகத்தின் துரணதவந்தைாக பதவி வகித்து 

வரும் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் (59) தற்தபாது தில்லி 

ெவஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின் (தெஎன்யு) 

துரணதவந்தைாக நியமனம் ஜசய்யப்பட்டுள்ளதாக 

மத்திய கல்வித்துரற அரமச்சகம் ஜதரிவித்துள்ளது. 

 

2. தசதி ஜதரியுமா? 

ென.29: 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் ததசியக் 

கட்சிகளின் ஜசாத்துக் கணக்கு அடிப்பரடயில் பாெக ரூ. 

4,874 தகாடி ஜசாத்துகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

ென.30: சீனாவில் 'நிதயாதகாவ்' என்கிற புதிய கதைானா 

ரவைஸ் வரக ஜவௌவால்களிடம் மட்டும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

ென.30: ஆஸ்திதைலிய ஓபன் ஜடன்னிஸ் தபாட்டியில் 

ஆடவர் ஒற்ரறயர் பட்டத்ரத ஸ்ஜபயினின் ைதபல் நடால் 

ஜவன்றார். இதன்மூலம் 21 கிைாண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கரள 

ஜவன்று நடால் சாதரன புரிந்தார். 

 

 

 

 



        

    

ென.31: ஜசன்ரன உயர் நீதிமன்ற ஜபாறுப்பு தரலரம 

நீதிபதி முனீஷ்வர் நாத் பண்டாரிரய தரலரம 

நீதிபதியாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற ஜகாலீஜியம் 

பரிந்துரைத்தது. 

பிப்ைவரி.1: மத்திய நிதியரமச்சர் நிர்மலா சீதாைாமன் 

நாடாளுமன்றத்தில் 2022-23ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி 

நிரல அறிக்ரகரயத் தாக்கல் ஜசய்தார். 

பிப்ைவரி.2: ‘நட்சத்திைவாசிகள்’ நாவலுக்காக 2021-ஆம் 

ஆண்டின் சாகித்ய அகாடமி யுவ புைஸ்கார் விருது 

கார்த்திக் பாலசுப்ைமணியனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 

பிப்ைவரி.3: நீட் ததர்விலிருந்து விலக்குக் தகாரும் தமிழக 

அைசின் சட்ட மதசாதாரவ ஆளுநர் RN ைவி, 

சபாநாயகருக்குத் திருப்பி அனுப்பினார். 

பிப்ைவரி.4: பல்கரலக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) 

தரலவைாக ெவாஹர்லால் தநரு பல்கரலக்கழகத்தின் 

முன்னாள் துரணதவந்தர் எம்.ஜெகததஷ் குமார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பிப்ைவரி.4: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் ததர்தலில் 

தபாட்டியிட 74,416 தபர் தவட்புமனுத் தாக்கல் ஜசய்தனர். 

பிப்ைவரி.5: நீட் ததர்வு விவகாைத்தில் அடுத்தகட்ட 

நடவடிக்ரக குறித்து முடிஜவடுக்க சட்டப்தபைரவ 

அரனத்துக் கட்சி கூட்டத்ரதத் தமிழக அைசு கூட்டியது. 

 

 


