
        

    

1. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் உலக த ொழுநநொய் நொள் 

கடடபிடிக்கப்பட்ட ந தி எது? 

அ) ஜனவரி 30  

ஆ) ஜனவரி 31 

இ) பிப்ரவரி 01 

ஈ) பிப்ரவரி 02 

✓ உலக த ொழுந ொய்  ொளொனது ஆண்டுந ொறும் ஜனவரி 

மொ ம் வரும் கடைசி ஞொயிற்றுக்கிழடமயன்று உலகம் 

முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.  ைப்பொண்டில் (2022) 

ஜன.30 அன்று இந்   ொள் கடைபிடிக்கப்பட்ைது. இந் க் 

தகொடிய ந ொடயப் பற்றிய உலகளொவிய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத் வும், அட த்  டுக்கவும், சிகிச்டையளிக்கவும், 

குணப்படுத் வும் முடியும் என்பதில் கவனஞ்தைலுத்து ற் 

-கொக இந்   ொள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ “United for Dignity” என்பது  ைப்பொண்டு (2022) வரும் 

உலக த ொழுந ொய்  ொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

2.எந் த்ந சியத் டலவரின் நிடைவுநொள், இந்தியொவில், 

ஜை.30 அன்று தியொகிகள் நொளொக அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) ஜவஹர்லொல் ந ரு 

ஆ) மகொத்மொ கொந்தி  

இ) பகத் சிங் 

ஈ) ைர் ொர் வல்லபொய் பநைல் 

✓ 1948 ஜன.30 அன்று ‘மகொத்மொ’ கொந்தியடிகள்,  ொதுரொம் 

நகொட்நைவொல் படுதகொடல தைய்யப்பட்ைொர். இந்   ொளில், 

மகொத்மொ கொந்தி மற்றும் ந ைத்தின் விடு டலக்கொக 

 ங்கள் இன்னுயிடர ஈந்  அடனத்து தியொகிகளுக்கும் 

மரியொட  தைலுத்துவ ற்கொக, இந்தியொ, தியொகிகள்  ொள் 

அல்லது ஷொஹித் திவொடை அனுைரிக்கிறது. 

 

3. உலக மனி  சநகொ ரத்துவ நொள் கடடப்பிடிக்கபடுகிற 

ந தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 02 

ஆ) பிப்ரவரி 03 

இ) பிப்ரவரி 04  

ஈ) பிப்ரவரி 05 

✓ ஆண்டுந ொறும் பிப்.4 அன்று ஐக்கிய  ொடுகள் அடவயொல் 

உலக மனி  ைநகொ ரத்துவ  ொள் அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

2019ஆம் ஆண்டு இந   ொளில், “உலக அடமதி மற்றும் 

ஒன்றொக வொழ்வ ற்கொன மனி  ைநகொ ரத்துவம்” என்ற 

 டலப்பிலொன ஆவணம் டகதயழுத் ொனது. 

 

4. நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் ‘உலக ஈரநிலங்கள் 

நொளுக்கொை’க் கருப்தபொருள் என்ை? 

அ) Wetlands for Us 

ஆ) Wetlands Action for People and Nature  

இ) Wetlands and COVID-19 

ஈ) Save Wetlands 

✓ ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் புவியில் அ ன் 

பங்குபற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்  ஆண்டுந ொறும் 

பிப்.2 அன்று உலக ஈரநிலங்கள்  ொள் அனுைரிக்கப்படுகிற 

-து. “Wetlands Action for People and Nature” என்பது 

 ைப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்   ொளுக்கொன கருப் 

தபொருளொகும். 

 

5. உலக பருப்பு நொள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 8 

ஆ) பிப்ரவரி 9 

இ) பிப்ரவரி 10  

ஈ) பிப்ரவரி 11 

✓ கைந்  2019ஆம் ஆண்டில், ஐ ொ தபொது அடவ, பிப்.10ஆம் 

ந திடய உலக பருப்பு ொளொக அறிவித் து. இட த் 

த ொைர்ந்து, உணவு & உழவு அடமப்பின்  டலடமயில், 

உலதகங்கிலும் உள்ள பருப்பு வடககளின் ைர்வந ை 

ஆண்ைொக, கைந்  2016ஆம் ஆண்டு தகொண்ைொைப்பட்ைது.   

✓ பருப்பு வடககளின் ஊட்ைச்ைத்து மதிப்புகள் மற்றும் பருப்பு 

வடககள் மூலம் ஊட்ைச்ைத்து குடறபொட்டை ைமொளிக்கும் 

வழிகள் குறித்து விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்  இந்   ொள் 

தகொண்ைொைப்படுகிறது. “Pulses to empower youth in 

achieving sustainable agrifood systems” என்பது நடப்பு 

2022இல் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருள் ஆகும். 

 

6. ‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள தபண்களுக்கொை 

பன்ைொட்டு நொள்’ கடடப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 10 

ஆ) பிப்ரவரி 11  

இ) பிப்ரவரி 12 

ஈ) பிப்ரவரி 13 

✓ ‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள தபண்களுக்கொன 

பன்னொட்டு  ொள்’ ஆனது ஆண்டுந ொறும் பிப்.11 அன்று 

அனுைரிக்கப்படுகிறது. 

✓  ைப்பொண்டு (2022) ‘அறிவியல் துடறயில் ஈடுபட்டுள்ள 

தபண்களுக்கொன பன்னொட்டு  ொளின்’ ஏழொமொண்டு 

 ொளொகும். ஐ ொ அடவ இந் ொடள கடைப்பிடிக்கின்கிறது. 

“Equity, Diversity, and Inclusion: Water Unites Us” என்பது 

2022’இல் வரும் இந் ொளுக்கொன கருப்தபொருளொகும். 

 

7. இந்தியொவில் ஆண்டுந ொறும் பிப்.10 மற்றும் ஆக.10 

ஆகிய ந திகளில் அனுசரிக்கப்படுகிற நொள் எது? 

அ) ந சிய குைற்புழுநீக்க  ொள்  

ஆ) ந சிய குருதிச்நைொடக  ொள் 

இ) ந சிய நீரழிவு  ொள் 

ஈ) ந சிய புற்றுந ொய்  ொள் 

✓ இந்தியொவில், ஆண்டுந ொறும் பிப்ரவரி.10 மற்றும் ஆக.10 

ஆகிய ந திகளில் ந சிய குைற்புழுநீக்க  ொள் கடைப்பிடிக் 

-கப்படுகின்றது. 1-19 வயதிற்குள் இருப்நபொருக்கு குைற் 

புழுக்கடள ஒழிப்பட  இந் ொள் ந ொக்கமொகக்தகொண்டு 

உள்ளது. அடவ மண்வழியொக பரவும் புழுக்களொகும்.  

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

✓ WHOஇன் கூற்றுப்படி, இந்தியொவில், 1-14 வயதுக்கு 

இடைப்பட்ை சுமொர் 241 மில்லியன் சிறொர்கள், ஒட்டுண்ணி 

குைற்புழுக்களொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

8. அண்டமயில் கொலமொை லூக் மொண்டொக்னியர் அவரது 

எந் க் கண்டுபிடிப்புக்கொக மருத்துவத்துக்கொை நநொபல் 

பரிடச தவன்றொர்? 

அ) மனி  ந ொதயதிர்ப்பு குடறபொடு டவரஸ் (HIV)  

ஆ) எநபொலொ 

இ) சிக்குன்குனியொ 

ஈ) நரொட்ைொ டவரஸ் 

✓ ந ொபல் பரிசு தவன்ற மூத்  தீநுண்மவியலொளர் லூக் 

மொண்ைொக்னியர் ைமீபத்தில் பொரிஸில் கொலமொனொர். AIDS 

ந ொடய உண்ைொக்கும் HIV டவரடைக் கண்ைறிந்  ற் 

-கொக 2008ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்துக்கொன ந ொபல் 

பரிடை அவர்  னது ைக ஊழியரொன பிரொங்நகொயிஸ் பொர் 

-சினூசியுைன் இடணந்து தபற்றொர். 

 

9. பொல்-தென்றி சண்நடொநகொ டமிபொ, சமீபத்தில் எந்  

நொட்டின் அதிபரொக அறிவிக்கப்பட்டொர்? 

அ) புர்கினொ பொநைொ  

ஆ)  மீபியொ 

இ) ஜிம்பொப்நவ 

ஈ) மொலி 

✓ ஆப்பிரிக்க  ொைொன புர்கினொ பொநைொவின் அதிபரொக ந சிய 

ஆயு ப்படையின் தலப்டினன்ட் கர்னலொன பொல் தஹன்றி 

ைண்ைொநகொ ைமிபொ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர். கைந்  மொ ம் 

 ைந்  ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்குப்பிறகு அந் ொட்டின் உயர்மட்ை 

அரசியலடமப்பு அடமப்பு இந்  முடிடவ அறிவித்துள்ளது. 

 

10. 2021 ஜைநொயகக்குறியீட்டில் இந்தியொவின்  ரநிடல 

என்ை? 

அ) 32 

ஆ) 46  

இ) 52 

ஈ) 85 

✓ ைமீபத்தில் தவளியிைப்பட்ை EIUஇன் ஜன ொயகக்குறியீட்டு 

அறிக்டகயில் இந்தியொ 46ஆவது இைத்தில் உள்ளது.  

✓ உலகளொவிய குறியீட்டில் இந்தியொ 6.91 புள்ளிகடளப் 

தபற்றுள்ளது.  ொர்நவ மற்றும் நியூசிலொந்து ஆகியடவ 

முடறநய மு ல் இரண்டு இைங்கடளயும், வை தகொரியொ, 

மியொன்மர், ஆப்கொனிஸ் ொன் ஆகியடவ கடைசி 

இைத்திலும் உள்ளன. அரசியல் கலொச்ைொரத்தில் குடறந்  

மதிப்தபண்ணான 5-உம் ந ர் ல் தையல்முடற மற்றும் 

பன்டமத்துவம் ஆகியவற்றில் அதிகபட்ை மதிப்தபண்ணா 

-ன 8.67-உம் இந்தியொ தபற்றுள்ளது. 

 



 

1. கீழடியில் பொசிமணிகள், யொடன  ந்  பகடை 

கண்தைடுப்பு 

சிவகங்டக மொவட்ைம், திருப்புவனம் அருநக கீழடியில் 

த ொைங்கப்பட்டுள்ள 8ஆம்கட்ை அகழொய்வில், மு ல்முடற 

-யொக பொசிமணிகள், யொடன  ந் த்தினொலொன தைவ்வக 

வடிவ பகடை ஆகியன கண்தைடுக்கப்பட்ைன. 

கீழடி மற்றும் அ டனச் சுற்றியுள்ள அகரம், மணலூர், 

தகொந் டக ஆகிய இைங்களில் ஏற்தகனநவ  டைதபற்ற 

7ஆம் கட்ை அகழொய்வுகளில், 20 ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ை 

பண்டையகொல  மிழர்கள் பயன்படுத்திய த ொல் 

தபொருள்கள் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

கீழடியில் 8ஆம்கட்ை அகழொய்வுக்கொக குழிகள் 

ந ொண்ைப்பட்ைன. இவற்றில் ஒரு குழியில் 2 பச்டை நிற 

பொசிமணிகளும், 2 ஊ ொ நிற பொசிமணிகளும் மற்றும் 

யொடன  ந் த்தினொலொன தைவ்வக வடிவ பகடையும் 

கண்தைடுக்கப்பட்ைன. 

 

2. 18.02.2022 - ‘சிந்தனனச் சிற்பி’ ம. சிங்கொரநவலர் 

163ஆவது பிறந்  ொள். 

 

 

 

 


