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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI
and SSC, BANK and RRB Exams.
New Batches Started - Admission going on
(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH)
FEBRUARY 2022 CURRENT AFFAIRS
1. Russia destroyed the largest plane in the world called “Ukraine’s Antonov-225 cargo
plane”. The plane was destroyed outside Kyiv.
உக்ரைனின் அன்ட ோடனோவ்-225 சைக்கு விமோனம்" என்று அழைக்கப்படும் உலகின்
மிகப்பபரிய

விமானத்ழை

ரஷ்யா

அைித்ைது

.

கியயவுக்கு

பவளியய

விமானம்

அைிக்கப்பட்டது.

2. China launched a Long March-8 rocket to place 22 satellites in space.
22

பெயற்ழகக்யகாள்கழள

ைோக்கெட்ர

விண்பவளியில்

நிழலநிறுத்ை

ெீனா

லோங்

மோர்ச்-8

ஏவியது.

3. On 28 February, every year National Science Day.
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பிப்ைவரி 28 அன்று டேசிய அறிவியல் ேினம்.

4. The ministry of external affairs set up 24×7 control centres in order to assist the
evacuation of Indian nationals from Ukraine.
உக்ழரனில்

இருந்து

இந்ைிய

பிரழைகழள

பவளியயற்றுவைற்கு

உைவுவைற்காக

பவளியுறவு அழமச்ெகம் 24×7 கட்டுப்பாட்டு ழமயங்கழள அழமத்துள்ளது.

5. Snake Island, or Zmiinyi Island, also known as Serpent Island is an island belonging
to Ukraine and is located in the Black Sea.
போம்பு ேீவு, அல்லது ஸ்மினி ேீவு , பாம்பு ைீவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது
உக்ழரனுக்கு பொந்ைமான ஒரு ைீவு மற்றும் ெருங்ெ லில் அரமந்துள்ளது.

6. The Union MSME Minister has announced the formation of the MSME Technology
Centre at Sindhudurg, Maharashtra.
மெோைோஷ்டிை மோநிலம் சிந்துதுர்க்ெில் MSME கேோழில்நுட்ப ரமயம் அரமக்ெப்படும்
என மத்ைிய MSME அழமச்ெர் அறிவித்துள்ளார்.
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7. India abstained from a United Nations Security Council resolution sponsored by
the United States that strongly condemned Russia’s aggression against Ukraine.
உக்ழரனுக்கு

எைிரான

ரஷ்யாவின்

ஆக்கிரமிப்புக்கு

கடும்

கண்டனம்

பைரிவித்து,

ஐக்ெிய நோடுெள் சரபயின் போதுெோப்பு ெவுன்சில் ேீர்மோனத்ேில் இருந்து இந்ேியோ
புறக்ெணித்ேது.

8. First electronic-waste eco-friendly park will be set up in Delhi, to handle the
increasing e-waste. Dismantling, Re-cycling, Re-furbishing and re-manufacturing of the
waste will be done in a safe and scientific manner.
அைிகரித்து வரும் மின்னணு கைிவுகழள ழகயாள க ல்லியில் முேல் மின்னணு
ெழிவு

சுற்றுச்சூழல்

நட்பு

பூங்ெோ

அழமக்கப்படும்.

கைிவுகழள

அகற்றுைல்,

மறுசுைற்ெி பெய்ைல், மறுெீரழமப்பு பெய்ைல் மற்றும் மீ ண்டும் உற்பத்ைி பெய்ைல்
ஆகியழவ

பாதுகாப்பான

மற்றும்

அறிவியல்

பூர்வமான

முழறயில்

யமற்பகாள்ளப்படும்.

9. Anoop Kumar Mendiratta became the first serving judge to be appointed as Union
Law Secretary.
மத்ேிய

சட் ச்

கசயலோளைோெ

நியமிக்கப்பட்ட

முைல்

நீைிபைி

அனூப்

குமோர்

கமந்ேிைட் ோ ஆவோர் .

10. Dharma Guardian is the name of an Indo-Japan Joint Military Exercise that began
in 2018. This exercise takes place between both countries’ armies.
ேர்ம ெோர்டியன் என்பது 2018 இல் பைாடங்கப்பட்ட இந்ேிய-ஜப்போன் கூட்டு ைோணுவப்
பயிற்சி. இந்ைப் பயிற்ெி இரு நாட்டு ராணுவங்களுக்கும் இழடயய நழடபபறுகிறது.

11. The first country in the world that has authorized the use of a plant-based COVID-19
vaccine is Canada.
ேோவை அடிப்பர யிலோன COVID-19 ேடுப்பூசிரயப் பயன்படுத்ை உலகின் முைல் நாடு
கனடா.

12. India is now ranked 43 out of 55 countries on the International Intellectual Property
Index.
சர்வடேச அறிவுசோர் கசோத்துக் குறியீ ட்டில் 55 நாடுகளில் இந்ைியா இப்யபாது 43வது
இ த்ேில் உள்ளது.
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13. The Indian Institute of Technology Madras Research Park in association with the
National Institute of Ocean Technology (NIOT) hosted the “OCEANS 2022
conference”.
இந்ைியன்

இன்ஸ்டிடியூட்

ஆப்

படக்னாலைி

பமட்ராஸ்

ரிெர்ச்

பார்க்,

யநஷனல்

இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓஷன் படக்னாலைி (என்ஐஓடி) உடன் இழைந்து “ஓசியன்ஸ்
2022 மோநோட்ர ” ந த்ேியது.

14. A 1.7-megawatt solar photovoltaic plant has been commissioned by Bharat Heavy
Electricals Ltd. (BHEL) at Bina, Madhya Pradesh for the Indian Railways.
மத்ைியப் பிரயைெத்ைில் உள்ள பினாவில் பாரத் பெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிபடட்
(BHEL)

மூலம்

1.7

கமெோவோட்

சூரிய

ஒளிமின்னழுத்ே

ஆரல

இந்ேிய

ையில்டவக்ெோெ கேோ ங்ெப்பட் து.

15. 58th Senior National Chess Championship, that started on February 25, 2022,
Grandmaster B Adhiban heads a star-studded field.
58வது ெீனியர் யநஷனல் பெஸ் ொம்பியன்ஷிப், பிப்ரவரி 25, 2022 அன்று பைாடங்கியது,
ெிைோண்ட்மோஸ் ர் பி அேிபன் நட்ெத்ைிரங்கள் நிழறந்ை ழமைானத்ைிற்கு ைழலழம
ைாங்குகிறார்.

16. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), packaged food goods will soon
display a ‘health star’ as part of the new system.
இந்ைிய உைவு பாதுகாப்பு மற்றும் ைர நிர்ைய ஆழையம் (FSSAI), பைாகுக்கப்பட்ட
உைவுப் பபாருட்களில் புேிய அரமப்பின் ஒரு பகுேியோெ விரைவில் 'உ ல்நல
நட்சத்ேிைம்' ெோட் ப்படும் .

17. India’s Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, that has been indigenously designed,
developed and manufacture, is set to take part in the famed ‘Cobra Warrior’ exercises.
Cobra Warrior is a multi-nation air exercise.
இந்ேியோவின் இலகுைெ டபோர் விமோனம் (எல்சிஏ) டேஜோஸ், உள்நோட்டிடலடய
வடிவரமக்ெப்பட்டு,

உருவோக்ெப்பட்டு,

ேயோரிக்ெப்பட்டு,

புெழ்கபற்ற'

டெோப்ைோ

வோரியர்' பயிற்சியில் பங்யகற்க உள்ளது. யகாப்ரா வாரியர் என்பது பல நாடுகளின்
விமானப் பயிற்ெியாகும்.

18. Sanjeev Sanyal has been appointed to the Economic Advisory Council to the Prime
Minister (EAC-PM) as a full-time member.

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87

Page 3

முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com
சஞ்சீவ் சன்யோல் பிைேமருக்ெோன கபோருளோேோை ஆடலோசரனக் குழுவில் (EAC-PM)
முழுடநை உறுப்பினைோெ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் .

19. Professor Neena Gupta, conferred the Ramanujan Prize for Young Mathematicians
2021. Neena Gupta is a mathematician from Indian Statistical Institute in Kolkata.
யபராெிரியர் நீ னோ குப்ேோ, இளம் ெணிேவியலோளர்ெளுக்ெோன ைோமோனுஜன் பரிரச
2021

வைங்கப்பட் து.

நீனா

குப்ைா

பகால்கத்ைாவில்

உள்ள

இந்ைிய

புள்ளியியல்

நிறுவனத்ழைச் யெர்ந்ை கைிைவியலாளர் ஆவார்.

20. Indian Air Force (IAF) and Royal Air Force of Oman (RAFO) are taking part in a
bilateral exercise names “Eastern Bridge- VI”, in a bid to bolster operational efficiency
through interoperability.
இந்ேிய விமோனப்பர

(IAF) மற்றும் ஓமன் ைோயல் ஏர்ஃடபோர்ஸ் (RAFO) ஆகியழவ

இயங்கும் ைிறன் மூலம் பெயல்பாட்டுத் ைிறழன யமம்படுத்தும் முயற்ெியில், “ெிழக்கு
போலம்- VI” என்ற இருேைப்பு பயிற்சியில் பங்டெற்ெின்றன.

21. The Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee) has launched a mobile app
named ‘KISAN’ for the farmers. Through this app, agro-meteorological advisory
services will be provided to the farmers.
இந்ைியன்

இன்ஸ்டிடியூட்

ஆப்

படக்னாலைி

ரூர்க்கி

(ஐஐடி

ரூர்க்ெி)

விவொயிகளுக்காக 'ெிசோன்' என்ற பமாழபல் பெயலிழய அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளது .
இந்ை பெயலி மூலம், விவொயிகளுக்கு யவளாண் வானிழல ஆயலாெழன யெழவகள்
வைங்கப்படும்.

22. Bharti Airtel Ltd has joined “SEA-ME-WE-6 undersea cable consortium”, for scaling
up its high-speed global network capacity and serving India’s fast growing digital
economy.
பார்ைி

ஏர்படல்

அைிகரிப்பைற்கும்

லிமிபடட்

அைன்

இந்ைியாவின்

அைியவக
யவகமாக

உலகளாவிய
வளர்ந்து

பநட்பவார்க்
வரும்

ைிறழன
டிைிட்டல்

பபாருளாைாரத்ைிற்கு யெழவ பெய்வைற்கும் " SEA-ME-WE-6 ெ லுக்கு அடியில் உள்ள
டெபிள் கூட் ரமப்பில் " டசர்ந்துள்ளது.

23. Japan has launched its first hydrogen-powered train. This unveiling is seen as a
step towards the country’s objective of becoming carbon neutral by 2050.
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ஜப்போன் ேனது முேல் ரைட்ைஜனில் இயங்கும் ையிரல அறிமுெப்படுத்ேியுள்ளது.
2050க்குள் கார்பன் நியூட்ரல் ஆக யவண்டும் என்ற நாட்டின் யநாக்கத்ழை யநாக்கிய
ஒரு படியாக இந்ை பவளியீடு பார்க்கப்படுகிறது.

24. Ministry of Education approved the continuation of ‘Rashtriya Uchchatar Shiksha
Abhiyan (RUSA) Scheme’ till 2026.
கல்வி அழமச்ெகம் 'ைோஷ்டிரிய' உச்சேர் சிக்ஷோ அபியோன் (RUSA) ேிட் ம்' 2026 வரை.
கேோ ை ஒப்புேல் அளித்ேது

25. Under “Operation Nanhe Farishte”, the Railway Protection Force (RPF) have rescued
more than 1,000 kids from Railway stations across India, in the month of January, 2022.
“ஆபடைஷன் நன்டை ஃபரிஷ்ட

” கீ ழ், என்பேன் ரயில்யவ பாதுகாப்புப் பழட (RPF)

2022 ைனவரி மாைத்ைில், இந்ைியா முழுவதும் உள்ள ரயில் நிழலயங்களில் இருந்து
1,000 க்கும் யமற்பட்ட குைந்ழைகழள மீ ட்டுள்ளது.

26. Bill Gates, noted philanthropist and creator of Microsoft have been awarded the Hilale-Pakistan, Pakistan’s second-highest civilian honor, for his efforts to help eradicate
polio in the country.
பிரபல

பயராபகாரரும்

ழமக்யராொப்ட்

நிறுவனத்ழை

உருவாக்கியவருமான

பில்

டெட்ஸ், நாட்டில் யபாலியயா யநாழய ஒைிக்க அவர் யமற்பகாண்ட முயற்ெிகளுக்காக
போெிஸ்ேோனின் இைண் ோவது மிெ உயர்ந்ே குடிமென் விருேோன ைிலோல் -இபோெிஸ்ேோன் விருரே கபற்றுள்ளோர்.

27. Asia’s largest Bio-CNG plant will virtually be inaugurated by Prime Minister Narendra
Modi in Indore. Indore is considered as one of the cleanest cities India.
ஆசியோவின்

மிெப்கபரிய

படயோ-சிஎன்ஜி

ஆரலரய

பிரைமர்

நயரந்ைிர

யமாடி

இந்தூரில் ேிறந்து ரவக்ெிறோர். இந்ைியாவின் தூய்ழமயான நகரங்களில் ஒன்றாக
இந்தூர் கருைப்படுகிறது.

28. The first country to adopt India’s UPI system will be Nepal which will be critical in
modernising the neighbouring country’s digital economy.
இந்ைியாவின் UPI முரறரயப் பின்பற்றும் முேல் நோடு யநபால் ஆகும், இது அண்ழட
நாட்டின்

டிைிட்டல்

பபாருளாைாரத்ழை

நவனமயமாக்குவைில்
ீ

முக்கியமானைாக

இருக்கும்.
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29. The government has appointed Vice Admiral (retd) G Ashok Kumar as the nation’s
first national maritime security coordinator with the view of strengthening the
country’s maritime security.
முேல் டேசிய ெ ல்சோர் போதுெோப்பு ஒருங்கிழைப்பாளராக ழவஸ் அட்மிரல் (ஓய்வு)
ைி அயொக் குமாழர அரொங்கம் நியமித்துள்ளது.

30. The DefExpo 2022 is scheduled to be held from March 10 to March 13, 2022. Key Points
DefExpo exhibition is India’s biennial marquee event for defence manufacturing
industry. It has received confirmation from more than 900 exhibitors. Final number is
expected to cross more than 1000. The event will be held in Gandhinagar, Gujarat.
DefExpo 2022 மோர்ச் 10 முைல் மார்ச் 13 , 2022 வரை நழடபபறும் இது 900 க்கும்
யமற்பட்ட கண்காட்ெியாளர்களிடமிருந்து
எண்ைிக்ழக

1000ஐ

ைாண்டும்

என்று

உறுைிப்படுத்ைழலப்

பபற்றுள்ளது.

எைிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்ை

இறுைி

நிகழ்ச்ெி

குஜைோத்ேின் ெோந்ேிநெரில் நழடபபறும்.

31. Indian Space Research Organisation (ISRO) launched a satellite called “INSPIRESat1”. Who developed INSPIRESat-1? INSPIRESat-1 has jointly been developed by team
of international researchers including from universities of India, US, Taiwan, and
Singapore.
இந்ைிய

விண்பவளி

பெயற்ழகக்யகாழள

ஆராய்ச்ெி
விண்ைில்

நிறுவனம்
பெலுத்ைியது.

(ISRO)

"INSPIRESat-

INSPIRESat-1

ஆனது

1"

என்ற

இந்ேியோ,

அகமரிக்ெோ, ரேவோன் மற்றும் சிங்ெப்பூர் பல்ெரலக்ெழெங்ெள் உட்பட ெர்வயைெ
ஆராய்ச்ெியாளர்களின் குழுவால் கூட்டாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

32. Cholendra Shumsher Rana is the current Chief Justice of Nepal. He recently faced
“impeachment procedure”. He is the second Chief Justice of the country to face
impeachment in seven years.
டசோடழந்ேிைோ ஷம்டஷர் ைோணோ டநபோளத்ேின் ேற்டபோரேய ேரலரம நீ ேிபேியோெ
உள்ளார். அவர் ெமீ பத்ைில் "இம்பீ ச்கமன்ட் நர முரறரய " எைிர்பகாண்டார். ஏழு
ஆண்டுகளில் பைவி நீக்கம் பெய்யப்பட்ட நாட்டின் இரண்டாவது ைழலழம நீைிபைி
இவர் ஆவார்.

33. India delivered medical supplies to Kiribati after Pacific Island nation asked for help,
for dealing with the first outbreak of COVID-19.
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COVID-19 ழகயாள்வைற்காக, பெிபிக் ைீவு நாடு உைவி யகட்டழை அடுத்து, இந்ேியோ
ெிரிபோட்டிக்கு மருத்துவப் கபோருட்ெரள வழங்ெியது

34. Himachal Pradesh gets the first biodiversity park to form its contribution to conserving
endangered Himalayan herbs.
இமயமரல மூலிரெெரளப் பாதுகாப்பைில் ைனது பங்களிப்ழப வைங்கும் முேல்
பல்லுயிர் பூங்ெோரவ இமாச்ெலப் பிரயைெம் பபற்றுள்ளது.

35. The air forces of Bangladesh and the U.S. will conduct a joint tactical airlift
exercise, 'Cope South 22'.
பங்களாயைஷ் மற்றும் அகமரிக்ெ விமோனப் பர ெள் இரணந்து 'டெோப் சவுத் 22'
என்ற கூட்டு ேந்ேிடைோபோய விமோனப் பயிற்சிரய ந த்தும்.

36. JPMorgan has become the world's first bank to line up shop within the metaverse.
யைபி யமார்கன் உலெின் முேல் வங்ெியோெ மோறியுள்ளது.

37. Los Angeles will host the 2028 Olympics. This will happen after the 2024 Olympic
Games, held in Paris.
2028 ஒலிம்பிக் டபோட்டிெரள லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ந த்ேவுள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு
போரிஸில் நர கபறும் ஒலிம்பிக் டபோட்டிெளுக்குப் பிறகு இது நடக்கும்.

38. The 100th anniversary of the Chauri Chaura event was recently commemorated in
India.
கசௌைோ

நிெழ்வின்

100வது

ஆண்டு

விழோ

ெமீ பத்ைில்

இந்ைியாவில்

பகாண்டாடப்பட்டது.

39. Ravi Mittal, the former Secretary of the Department of Sports, has been named
Chairman of India's Insolvency and Bankruptcy Board (IBBI).
இந்ேியோவின் ேிவோல் மற்றும் ேிவோல் வோரியத்ேின் (IBBI) ேரலவைோெ விழளயாட்டு
துழறயின் முன்னாள் பெயலாளர் ைவி மிட் ல் நியமிக்ெப்பட்டுள்ளோர்.

40. The 2022 Winter Olympics, officially the XXIV Olympic Winter Games is scheduled
to take place from 4 to 20 February 2022 in Beijing and its neighbouring town in China.
2022

குளிர்ெோல

ஒலிம்பிக்,

அைிகாரப்பூர்வமாக

XXIV

ஒலிம்பிக்

குளிர்ெோல

விரளயோட்டுெள் 2022 பிப்ைவரி 4 முேல் 20 வரை கபய்ஜிங்ெிலும் அேன் அண்ழட
நகரமான ெீனாவிலும் நழடபபற உள்ளது.

41. The Peruvian Government declared a 90–day “environmental emergency” in
damaged coastal territories.
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கபருவியன் அைசோங்ெம் யெைமழடந்ை கடயலாரப் பகுைிகளில் 90 நோள் "சுற்றுச்சூழல்
அவசைநிரல" அறிவித்ைது,

42. India is ranked 46 on the EIU’s Democracy Index report, which was released recently.
In the Global index, India has scored 6.91. Norway and New Zealand got the top two
places respectively.
ெமீ பத்ைில் பவளியிடப்பட்ட EIU இன் ஜனநோயெக் குறியீட்டு அறிக்ரெயில் இந்ைியா
46வது இடத்ைில் உள்ளது . உலகளாவிய குறியீட்டில் இந்ைியா 6.91 புள்ளிகழளப்
பபற்றுள்ளது. முைல் இரண்டு இடங்கழள முழறயய நோர்டவ மற்றும் நியூசிலோந்து
கபற்றன.

43. The Central Government has constituted the Ken–Betwa Link Project Authority to
implement the first initiative under the national river interlinking policy.
டேசிய நேிெள் இரணப்புக் கெோள்ரெயின் கீ ழ் முைல் முயற்ெிழய பெயல்படுத்ை
மத்ைிய அரசு கென்-கபட்வோ இரணப்பு ேிட்

ஆரணயத்ரே அழமத்துள்ளது.

44. Def Expo 2022, India’s biennial flagship defence exhibition is scheduled to be held in
Gandhinagar, Gujarat in the month of March.
DefExpo 2022, இந்ைியாவின் இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுழற நழடபபறும் பாதுகாப்பு
கண்காட்ெி குஜைோத்ேின் ெோந்ேிநெரில் மார்ச் மாைம் நழடபபற உள்ளது.

45. The 48th Khajuraho Dance Festival commenced from in Madhya Pradesh. The
weeklong festival will be held till February 26, 2022.
48- வது ெஜுைோடைோ ந ன விழோ மத்ேிய பிைடேசத்ேில் இருந்து பைாடங்கியது. வார
விைா பிப்ரவரி 26, 2022 வழர நழடபபறும்
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