
        

    

1. சர்வதேச சுங்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜனவரி 25 

ஆ) ஜனவரி 26  

இ) ஜனவரி 27 

ஈ) ஜனவரி 28 

✓ ‘சர்வதேச சுங்க நாள்’ ஒவ்தவாராண்டும் ஜன.26 அன்று 

உலகம் முழுவதும் ஐநா அவவயால் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

சுங்க அதிகாரிகள் மற்றும் முகவமகளின் பங்வக இது 

அங்கீகரிக்கிறது. சுங்க ஒத்துவைப்பு கவுன்சில் 1953’இல் 

இந்ே நாள் கவைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவித்ேது. 

✓ 1994’இல் இந்ேக் கவுன்சிலுக்கு உலக சுங்க அவமப்பு 

என மறுபபயரிைப்பட்ைது. “Scaling up Customs Digital 

Transformation by Embracing a Data Culture and Building 

a Data Ecosystem” என்பது நைப்பு 2022இல் வரும் இந்ே 

நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும் 

 

2. 2022 குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளை நடத்தும் நாடு 

எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) இரஷ்யா 

ஈ) அபமரிக்கா 

✓ 2022ஆம் ஆண்டின் குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் 

அதிகாரப்பூர்வமாக 2022 பிப்.4 முேல் 20 வவர சீனாவில் 

உள்ள பபய்ஜிங் மற்றும் அேன் அண்வை நகரங்களில் 

நவைபபறவுள்ளது. ஸ்தபார்ட் எக்காலஜி குழுமம் மற்றும் 

தசவ் எவர் வின்ைர்ஸ் ஆகிய அவமப்புகளால் பவளியிைப்ப 

-ட்ை ஓர் அறிக்வகயில், ஒலிம்பிக்கில் ேைகள வீரர்களின் 

உைலில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பசயற்வக பனியின் 

இைர்கள்குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விவளயாட்டுகளில் 

பசயற்வக பனிப்பபாழிவுக்காக ஏற்படும் ேண்ணீர்விரயம் 

குறித்தும் எச்சரிக்வக விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. எந்ே உலக அளைப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான ‘Five-

alarm global fire’ என முன்னுரிளைகளை வழங்கியது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உலக பபாருளாோர மன்றம் 

இ) ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ) பன்னாட்டுச் பசலவாணி நிதியம் 

✓ ஐநா பபாதுச்பசயலர் அன்தைானிதயா குட்பைபரஸ் பபாதுச் 

சவபயில் உவரயாற்றி, நைப்பு 2022ஆம் ஆண்டிற்கான 

முன்னுரிவமகவள வகுத்ோர். இவே 'ஐந்து எச்சரிக்வக 

உலகளாவிய தீ’ என்று குறிப்பிட்ை அவர், ோர்மீக ரீதியாக 

COVID-19 போற்றுதநாயால் பநாடிந்துதபான உலக நிதி 

அவமப்பு, காலநிவல பநருக்கடி, இவையபவளியில் 

சட்ைமின்வம மற்றும் குவறந்து வரும் அவமதி மற்றும் 

பாதுகாப்பு என ஐந்து முன்னுரிவமகவள பட்டியலிட்ைார். 

 

 

 

4. எந்ே நகரத்தில் நநகிழிப்பூங்கா அளைக்க ைத்திய அரசு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது? 

அ) பசன்வன 

ஆ) மங்களூரு  

இ) பபங்களூரு 

ஈ) திருபநல்தவலி 

✓ கர்நாைக மாநிலம் மங்களூருவில் உள்ள கஞ்சிமட்டில் 

‘பநகிழிப்பூங்கா’ அவமப்பேற்கு மத்திய அரசு ேனது இறுதி 

ஒப்புேவல வைங்கியுள்ளது. `62.77 தகாடி மதிப்பீட்டில் 

104 ஏக்கரில் அவமக்கப்படும் இப்பூங்காவின் 50% திட்ை 

மதிப்பீட்வை நடுவைரசும், மீதிவய கர்நாைக போழிற் 

துவற பகுதி தமம்பாட்டு வாரியமும் (KIADB) ஏற்கும். 

 

5. ‘வாழும் தவர்ப்பாலங்கள்’ என்பது எந்ே ைாநிலத்தில் 

காணப்படும் ஒரு ேனித்துவமிக்க கட்டளைப்பாகும்? 

அ) தமற்கு வங்காளம் 

ஆ) தமகாலயா  

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

ஈ) மத்திய பிரதேசம் 

✓ ‘வாழும் தவர்ப்பாலங்கள்’ தமகாலயா மாநிலத்தில் 

காைப்படுகின்றன. அவவ ‘பிகஸ் எலாஸ்டிகா’ மரம் என 

அவைக்கப்படும் இரப்பர் மரத்தின் தவர்களிலிருந்து 

ேயாரிக்கப்படுகின்றன. தமலும் அவற்றின் பின்னலான 

தவர்கள் மரப்பாலங்களுக்கு நிவலயான மாற்றாக 

அவமகின்றன. 

✓ சமீபத்தில், இந்திய விலங்குகள் கைக்பகடுப்பு நிறுவனம் 

ஆனது UNESCO உலக பாரம்பரிய ேள குறிச்பசால்வலப் 

பபறுவேற்கு ‘வாழும் தவர்ப்பாலங்களுக்கான’ சில விதி 

முவறகவள அடிக்தகாடிட்டுக்காட்டியது. தமகாலய மாநில 

முேல்வர் கான்ராட் K சங்மா 50ஆவது மாநில நாளான 

ஜன.21 அன்று UNESCOஇன் அங்கீகாரத்வேக்தகாரினார். 

 

6. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற கிரிபட்டி அளைந்துள்ை 

கண்டம் எது? 

அ) ஆசியா 

ஆ) ஓசியானியா  

இ) ஐதராப்பா 

ஈ) ஆப்பிரிக்கா 

✓ கிரிபட்டி உலகின் மிகவும் ேனிவமப்படுத்ேப்பட்ை 

தீவுகளுள் ஒன்றாகும். ஓசியானியாவில் அவமந்துள்ள 

இது ஆஸ்திதரலியாவிலிருந்து சுமார் 4,800 கிதலா மீட்ைர் 

போவலவில் அவமந்துள்ளது. கைந்ேவாரம் வவர, கிரிபட்டி 

இரு COVID பாதிப்புகவள மட்டுதம கண்டுள்ளது. முேல் 

சர்வதேச விமானத்தில் பயைம் பசய்ே பயணிகளுக்கு 

COVID போற்று இருப்பது உறுதி பசய்யப்பட்ைவே அடுத்து, 

அந்நாடு ேனது முேல் பபாது முைக்கத்வே அறிவித்துள்ளது. 

 

  

 

 

 

  

 

  



        

    

7. இந்தியாவில் ‘அைர் ஜவான் தஜாதி’ கட்டப்பட்ட ஆண்டு 

எது? 

அ) 1947 

ஆ) 1950 

இ) 1972  

ஈ) 1958 

✓ ‘அமர் ஜவான் தஜாதி’ நினைவகம் 1972ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ைது. 1971 தபாரில் பாகிஸ்ோனுக்கு எதிரான 

இந்தியாவின் பவற்றிவயக் குறிக்கும் வவகயில் இது 

உள்ளது. இந்ேப் தபாரின் பவற்றிவய அடுத்து வங்கதேசம் 

உருவானது. இந்திய அரசாங்கம் இந்தியாவின் நுவைவு 

வாயிலின் அடியில் உள்ள ‘அமர் ஜவான் தஜாதி’யுவைய 

அழியாச்சுைவர அவைத்து, கைந்ே 2019இல் தேசிய தபார் 

நிவனவகத்தில் நிறுவப்பட்ை சுைருைன் இவைத்ேது.  

✓ 1972ஆம் ஆண்டு குடியரசு நாளில் அப்தபாவேய பிரேமர் 

இந்திரா காந்தி அவேத் திறந்து வவத்ோர். 

 

8. ஆதி பத்ரா அளணளயக் கட்டுவேன்மூலம் சரஸ்வதி 

ஆற்ளற புதுப்பிப்பேற்கான ஒப்பந்ேத்தில் ளகநயழுத்திட்ட 

இரு ைாநில அரசுகள் எளவ? 

அ) ஹரியானா-ஹிமாச்சல பிரதேசம்  

ஆ) குஜராத்-ராஜஸ்ோன் 

இ) ஹரியானா-பஞ்சாப் 

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்-தில்லி 

✓ யமுனாநகர் மாவட்ைத்தில் உள்ள ஆதி பத்ரியில் அவை 

கட்டுவேற்கு ஹரியானா மற்றும் இமாச்சல பிரதேச மாநில 

அரசுகள் ஒப்பந்ேம் பசய்துபகாண்ைன. இத்துைன், இப்பகுதி 

புனிே யாத்திவர ேலமாகவும் உருவாகும். 

✓ சரஸ்வதி ஆற்றுக்கு புத்துயிரளிப்பதுைன் நிலத்ேடி நீர்மட்ை 

-த்வே உயர்த்துவதும் இத்திட்ைத்தின் தநாக்கமாகும். 

இமாச்சல பிரதேசத்தில் 31.66 பஹக்தைர் நிலப்பரப்பில் 

ஆதி பத்ரி அவை கட்ைப்படும். இேற்காக `215.33 தகாடி 

பசலவிைப்படும். 

 

9. தேலிநீலாபுரம் பறளவகள் புகலிடம் அளைந்துள்ை 

ைாநிலம் எது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரதேசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ தேலிநீலாபுரம் சர்வதேச பறவவகள் சரைாலயம் ஆந்திர 

பிரதேசத்தின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்ைத்தில் அவமந்துள்ளது. 

சமீபத்தில், இப்பறவவகள் சரைாலயத்தில் புலம்பபயர்ந்ே 

கூவைக்கைாக்கள் பபருமளவில் இறந்துகிைந்ேன.  

✓ அரசாங்க ேரவுகளின்படி, வசபீரியா, ரஷ்யா, மதலசியா, 

ஹங்தகரி, சிங்கப்பூர் மற்றும் பஜர்மனி ஆகிய நாடுகளில் 

இருந்து ஆண்டுதோறும் சுமார் 113 வவகயான அயல் 

நாட்டுப்பறவவகள் இப்பகுதிகளுக்கு இனப்பபருக்கத்திற் 

-காக வருகின்றன. 

 

10. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற ‘நிதயாதகாவ்’, முேலில் 

எந்ே உயிரினத்தில் கண்டறியப்பட்டது? 

அ) குரங்கு 

ஆ) பவௌவால்  

இ) ஆந்வே 

ஈ) பகாறித்துண்ணி 

✓ ‘நிதயாதகாவ்’ என்பது ளவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ை 

நிதயாதராமிசியா நவௌவால் இனத்ளேக் குறிக்கிறது.  

✓ இப்புதிய ளவரஸ் MERS நகாதரானா தீநுண்ைத்துடன் 

(SARs-CoV-2 அன்று) நோடர்புளடயது. நேன்னாப்பிரிக் 

-காவில் நவௌவால்களில் கண்டறியப்பட்ட இவ்ளவரஸ் 

குறித்ே நசய்திகள் சமீபத்தில் தீயாகப்பரவின. இருப்பினும், 

‘நிதயாதகாவ்’ நகாதரானா ளவரஸ் ைனிேர்களுக்கு 

அச்சுறுத்ேலாக உள்ைோ? என்பது குறித்ே கூடுேல் ஆய்வு 

தேளவ என உலக சுகாோர நிறுவனம் கூறியுள்ைது. 

 

 

1. பிப்ரவரி 4 – உலக புற்றுதநாய் நாள் 

கருப்பபாருள்: “Close the Care Gap”. 

 

2. இன்று போைங்குகிறது குளிாிா்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் 

24ஆவது குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் சீனாவின் 

பபய்ஜிங் நகரில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் போைங்கியது. 

பபய்ஜிங்கில் உள்ள தேசிய வமோனத்தில் நவைபபறும் 

நிகழ்ச்சியில் அதிபர் ஷி ஜின்பிங் பங்தகற்று தபாட்டிகவள 

போைங்கி வவப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருசில 

விவளயாட்டுகளின் முேல்கட்ை சுற்றுகள் கைந்ே 2ஆம் 

தேதிதய போைங்கிவிட்ைாலும், ஒலிம்பிக் தீபதமற்றிய 

பிறதக, ஒலிம்பிக்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாகத் போைங்கியோக 

அறிவிக்கப்படுகிறது. 

கைந்ே ஆண்டு அக்.18 அன்று, ஒலிம்பிக்ஸின் பிறப்பிைமான 

கிரீஸில் போைங்கிய ஒலிம்பிக் தஜாதி ஓட்ைம், 

பவள்ளிக்கிைவம தபாட்டியின் போைக்க நிகழ்ச்சி நைக்கும் 

வமோனத்தில் ஒலிம்பிக் தீபத்வே ஏற்றுவதுைன் 

நிவறவவைகிறது. கதரானா போற்று அச்சம் காரைமாக 

பபய்ஜிங் நகரில் ஒலிம்பிக் தஜாதி ஓட்ைத்தின் கால அளவு 

குவறக்கப்பட்டுள்ளது. 

கதரானா போற்று பாதிப்பு சூைலில் தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

கைந்ே ஆண்டு பவற்றிகரமாக நைத்தி முடிக்கப்பட்ை 

நிவலயில், அதேதபால் நைத்தி முடிக்கப்படும் தநாக்குைன் 

போைங்குகிறது இந்ே குளிர்கால ஒலிம்பிக். உலபகங்கும் 

கதரானா பாதிப்பு மீண்டும் தீவிரமாகியிருக்கும் நிவலயில் 

இந்ேப் தபாட்டிவய ஒத்திவவப்பேற்கு தகாரிக்வககளும், 

பரிந்துவரகளும் முன்வவக்கப்பட்ைன. 

அவற்வறக் கைந்ே வவகயில் உரிய பாதுகாப்பு முன்பனச் 

-சரிக்வக நைவடிக்வககளுைன் தபாட்டிவய நைத்துவேற் 

-கான ஏற்பாடுகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. மிகக் 

கடுவமயான கட்டுப்பாடுகளுைன் கூடிய ‘பதயா பபுள்’ 

பாதுகாப்பு வவளயம் அவமக்கப்பட்டுள்ளதுைன், தபாட்டியா 

 

 

 

 



        

    

-ளர்கள் உள்பை ஒலிம்பிக்குைன் போைர்புவைய அவனவ 

-ருக்கும் அவ்வப்தபாது கதரானா பரிதசாேவனகள் தமற் 

பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

எனினும், தபாட்டியில் பங்தகற்க வந்துள்ள வீரர், வீராங்க 

-வனகள் உள்ளிட்ை பல்தவறு ேரப்பினருக்கும் கதரானா 

பாதிப்பு ஏற்பட்டு, அவர்கள் ேனிவமப்படுத்ேப்பட்டு 

சிகிச்வசயில் இருக்கின்றனர். 

இேனிவைதய, மனிே உரிவம மீறல் நைவடிக்வககளில் 

சீனா ஈடுபடுவோகக் குற்றம்சாட்டி அபமரிக்கா, இந்தியா 

உள்ளிட்ை பல்தவறு நாடுகளும் ராஜ்ஜீய ரீதியிலாக இந்ே 

ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பங்தகற்பவே ேவிர்த்துள்ளன. 

எனினும், அந்ே நாடுகளின் சார்பில் தபாட்டியாளர்கள் 

களம் காண்கின்றனர். 

இந்தியாவின் பங்தகற்பு: 

இந்ே குளிர்கால ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் இந்தியாவின் 

சார்பில் ஒதரபயாரு வீரர் மட்டும் பங்தகற்கிறார். பனிச் 

சறுக்கு வீரரான ஆரிப்கான், ‘ஸ்லாலம்’, ‘ஜயன்ட் ஸ்லாலம்’ 

ஆகிய இரு பிரிவுகளில் களம் காண்கிறார். அவதராடு 6 

தபர்பகாண்ை இந்திய குழு பபய்ஜிங் பசன்றுள்ளது. 

போைக்கம் - பிப்ரவரி 4 

நிவறவு - பிப்ரவரி 20 

விவளயாட்டுகள் - 15 விவளயாட்டுகள்/109 தபாட்டிகள் 

பங்தகற்பு - 91 நாடுகள் 

தபாட்டியாளர்கள் (சுமார்) - 2,871 

ஆைவர் - 1,581 

மகளிர் - 1,290 

 

3. கைலூர் மாவட்ைம் வைலூரில் தோட்ைக்கவல பூங்கா 

அவமக்க `1 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து ேமிழ்நாடு அரசு 

அரசாவை பவளியீடு 

கைலூர் மாவட்ைம் வைலூரில் தோட்ைக்கவல பூங்கா 

அவமக்க `1 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து ேமிழ்நாடு அரசு 

அரசாவை பவளியிட்டுள்ளது. 3.20 ஏக்கரில் அவமக்கப்ப 

-டும் இப்பூங்காவில் நவைபாவேகள், மூலிவகச் பசடிகள், 

குளம், பார்வவயாளர் இருக்வக வசதி, சிறுவர் பூங்கா 

ஆகியவவ இைம்பபறவுள்ளன. 

 


