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1. LEADS (Logistics Ease Across Different States) – 2022 என்ற அறிக்கையில் சரக்குப் ப ோக்குவரத்து ரீதியில் 

முதலிடம் பிடித்த மோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. ஆந்திர பிரததசம்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. குஜராத் 

✓ நடுவண் வணிைம் & ததோழிற்துகை அகமச்சைம் LEADS ( ல்பவறு மோநிலங்ைளிகடபே சரக்குப் ப ோக்குவரத்கத 

எளிதோக்குதல்) – 2022 என்ை அறிக்கைகே தவளியிட்டது. 2022 – சரக்குப் ப ோக்குவரத்திற்ைோன குறியீட்டில் 

சோதகனேோளர்ைளோை வகைப் டுத்தப் ட்ட 15 மோநிலங்ைள் மற்றும் யூனிேன் பிரபதசங்ைளில் ஆந்திர பிரபதசம், 

அஸ்ஸோம் மற்றும் குஜரோத் ஆகிேகவ அடங்கும். இந்தக் குறியீடு ஏற்றுமதி மற்றும் த ோருளோதோர வளர்ச்சிகே 

பமம் டுத்துவதற்குத் பதகவேோன சரக்குப் ப ோக்குவரத்துச் பசகவைளின் தசேல்திைகனக் குறிக்கிைது. 

2. ‘2022 – Living Planet’ என்ை தகலப்பிலோன ஓர் அறிக்கைகே தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 
அ. இயற்ககக்கான உலகளாவிய நிதியம்  

ஆ. UNEP 

இ. UNESCO 

ஈ. FAO 

✓ இேற்கைக்ைோன உலைளோவிே நிதிேத்தின் (WWF) அண்கமே ‘Living Planet’ என்ற அறிக்கையின் டி, ைடந்த 50 

ஆண்டுைளில் உலைம் முழுவதும்  ோலூட்டிைள்,  ைகவைள், அருவிைள், ஊர்வனங்ைள் மற்றும் மீன்ைளின் வன 

உயிரிைளின் எண்ணிக்கையில் 69% சரிவு ஏற் ட்டுள்ளது. அதிை ட்ச சரிவு (94%) இலத்தீன் அதமரிக்ைோ மற்றும் 

ைரீபிேன்  குதியில் ைோணப் டுகிைது.  ல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் ைோலநிகல தநருக்ைடி ஆகிேகவ ஒன்பைோதடோன்று 

பின்னிப்பிகணந்துள்ளன என் கதயும் இந்த அறிக்கை வலியுறுத்துகிைது. ஆப்பிரிக்ைோ 1970–2018 வகர அதன் 

வனவுயிரி எண்ணிக்கையில் 66% வீழ்ச்சிகேயும் ஆசிேோ  சிபிக் 55 சதவீத வீழ்ச்சிகேயும்  திவுதசய்துள்ளது. 

3. நூற்றுக்ைணக்ைோன வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகர ஒதுங்கிே பிட் தீவு அகமந்துள்ள நோடு எது? 
அ. அமமாிக்கா 

ஆ. நியூசிலாந்து  

இ. ஜப்பான் 

ஈ. இந்ததாதனசியா 

✓ நியூசிலோந்தின்  சிபிக் த ருங்ைடலில் உள்ள பிட் தீவில் 240 வலவம் திமிங்ைலங்ைள் இைந்து ைகரதேோதுங்கின. 

மனித நடமோட்டம் தவகு குகைவோை உள்ள பிட் தீவு மற்றும் சோதம் தீவுைள் தீவுக்கூட்டத்தில் இந்தத் திமிங்ைலங்ைளின் 

இைந்த உடல் ைண்டுபிடிக்ைப் ட்டது. ஏற்தைனபவ, அந்நோட்டின் ைடற்ைகரயில் நிைழ்ந்த சில மர்மமோன நிைழ்வுைகளத் 

ததோடர்ந்து 215 திமிங்ைலங்ைள் இைந்தன. 

4. அழிந்துவரும் உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை சரணோலேம் 

அகமக்ைவுள்ள மோநிலம்/யூனிேன் பிரபதசம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு   ஆ. அஸ்ஸாம் 

இ. தகாவா  ஈ. கா்நாடகா 
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✓ அழிந்துவரும் உயிரினமோன பதவோங்கிற்கு (Slender Loris) இந்திேோவிபலபே முதன்முகைேோை தமிழ்நோட்டில் 

சரணோலேம் அகமக்ைப் டவுள்ளது. ைரூர் மற்றும் திண்டுக்ைல் மோவட்ட வனப் குதிைளில் 11,806 தெக்படர்  ரப்க  

இகணத்து ைடவூரில் பதவோங்கு சரணோலேம் உருவோக்ைப் டும்.  ன்னோட்டு இேற்கைப்  ோதுைோப்பு சங்ைத்தின் டி, 

பதவோங்கு அழிந்துவரும் உயிரினமோை  ட்டிேலிடப் ட்டுள்ளது. இரவுபநரத்தில் உணகவத்பதடும்  ோலூட்டிேோன 

இது தனது வோழ்நோளின் த ரும் குதிகே மரங்ைளில் தசலவிடுகிைது. பவளோண்  யிர்ைளுக்கு தீங்குவிகளவிக்கும் 

பூச்சிைகள பவட்கடேோடி இேற்கை பவட்கடேோடிேோைத் திைழ்வதன்மூலம் அகவ உழவர்ைளுக்கு உதவுகின்ைன. 

5. CSIR–NITI ஆபேோக் அறிக்கையின் டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் அதீத சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகேத் 

தோங்குகிை நோடு எது? 

அ. ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ. தநபாளம் 

இ. இந்தியா  

ஈ. இலங்கக 

✓ NITI ஆபேோக் மற்றும் அறிவிேல் மற்றும் ததோழிற்துகை ஆரோய்ச்சிக் கழகம் (CSIR) ஆகியவவ இகணந்து தேோரித்த 

ஓரறிக்கையின் டி, ஈே நச்சுத்தன்கமேோல் உலகிபலபே அதிை சுைோதோர மற்றும் த ோருளோதோரச் சுகமகே இந்திேோ 

தோங்கி வருகிைது. பீைோர், உத்தர பிரபதசம், மத்திே பிரபதசம், ஜோர்ைண்ட், சத்தீஸ்ைர் மற்றும் ஆந்திர பிரபதசம் ஆகிே 

மோநிலங்ைள் அதீத சரோசரி குருதி ஈே அளகவக் (Blood Lead Levels) தைோண்டுள்ளன. 

✓ UNICEF மற்றும் இலோ  பநோக்ைற்ை நிறுவனமோன பியூர் எர்த்தின் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்கடே அறிக்கையின் டி, 

உலைளவில் ஈே நச்சுத்தன்கமேோல்  ோதிக்ைப் ட்ட எண்ணூறு மில்லிேன் குழந்கதைளுள் இந்திேோவில் த ரும் 

எண்ணிக்கையிலோன குழந்கதைள் உள்ளனர். இதன் த ோருள் இந்திேோவின் குழந்கதைளில்  ோதிப ர் ஈே நச்சுத் 

தன்கமேோல்  ோதிக்ைப் ட்டுள்ளனர் என் து புலனோகிைது. 

6. 2022ஆம் ஆண்டில் துரந்த் பைோப்க கே தவன்ை ைோல் ந்தணி எது? 
அ. மும்கப சிட்டி FC 

ஆ. மபங்களூரு FC  

இ. மசன்கனயின் FC 

ஈ. தகரளா பிளாஸ்டா்ஸ் 

✓ த ங்ைளூரு FC–உம் அதன் அணித்தகலவர் சுனில் பசத்ரியும் இறுதிப்ப ோட்டியில் மும்க  சிட்டி FC அணிகே 

வீழ்த்தி தங்ைள் முதல் துரந்த் பைோப்க க்கோன ைோல் ந்து ப ோட்டி  ட்டத்கத தவன்ைனர். இதன்மூலம் 38 வேதோன 

சுனில் பசத்ரி தனது முதல் துரந்த் பைோப்க கே தவன்ைோர். த ங்ைளூரு FC அணி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 

துரந்த் பைோப்க  தவற்றிகேப்  திவு தசய்து வருகிைது. 

7. அண்வையில் எந்த நோட்டின் அதி ரோை, பஜோபனோ பலோதரன்பசோ என் வர்  தவிபேற்ைோர்? 
அ. துருக்கி 

ஆ. ஹங்தகாி 

இ. அங்தகாலா  

ஈ. மாலத்தீவுகள் 

✓ மத்திே ஆப்பிரிக்ை நோட்டின் தகலநைரமோன லுவோண்டோவில் அங்பைோலோ நோட்டு அதி ரோை பஜோபனோ பலோதரன்பசோ 

என் ோர் இரண்டோம் முகைேோை  தவிபேற்ைோர். நடந்து முடிந்த பதர்தல் முடிவுைள் எதிர்க்ைட்சிைளோல் ைடுகமேோை 

சர்ச்கசக்குள்ளோனது. 1975ஆம் ஆண்டில் ப ோர்ச்சுைலில் இருந்து விடுதகல அகடந்ததிலிருந்து ஆட்சியிலிருந்து 

வரும் அங்பைோலோ விடுதகலக்ைோன மக்ைள் இேக்ைம் தற்ப ோகதே பதர்தலிலும் தவற்றி த ற்ைது. 
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8. 32 ஆண்டு பசகவக்குப் பிைகு அண்கமயில் பசகவயிலிருந்து நீக்ைம் தசய்ேப் ட்ட ைடற் கடக்ைப் ல் எது? 
அ. INS அம்ாித் 

ஆ. INS அகஜ  

இ. INS அக்ஷய் 

ஈ. INS அகபயா 

✓ இந்திேக் ைடற் கடக் ைப் ல் அகஜ (P34) நோட்டிற்கு 32 ஆண்டுைோல சிைப் ோன பசகவயோற்றிய பிைகு சமீ த்தில் 

 ணிநீக்ைம் தசய்ேப் ட்டது. அதன்  ணி நீக்ை விழோ மும்க யில் உள்ள ைடற் கடக் ைப் ல் தளத்தில் நகடத ற்ைது. 

INS அகஜ என் து பமற்குக் ைடற் கடக் ைட்டகளயின் அக  வகை நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புப் ப ோர்க்ைப் லோகும். இந்தக் 

ைப் ல் 1990 ஜனவரி.24இல்  ணிக்குச் பசர்க்ைப் ட்டது. இது 1999ஆம் ஆண்டு ைோர்கில் ப ோரின்ப ோது, ‘ஆ பரஷன் 

தல்வோர்’ மற்றும் 2001இல், ‘ஆ பரஷன்  ரோக்கிரமம்’ உட் ட  ல்பவறு  ணிைளுக்கு அனுப் ப் ட்டது. 

9. “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges” என் து 2022இல் நகடத ற்ை எந்த 

உச்சிமோநோட்டின் ைருப்த ோருளோகும்? 
அ. SCO உச்சிமாநாடு – 2022 

ஆ. WHO உலக சுகாதார அகவ 

இ. G20 உச்சிமாநாடு 

ஈ. ஐநா மபாதுச்சகப அமா்வு  

✓ ஐக்கிே நோடுைள் த ோதுச்சக யின் 77ஆவது அமர்வு (UNGA–77) அண்கமயில் நியூேோர்க்கில் ததோடங்கிேது. ஐநோ 

த ோதுச்சக  என் து ஐநோ அகவயின் முதன்கமேோன தைோள்கை உருவோக்கும் ஓர் அகமப் ோகும். COVID–19, ைோல 

நிகல மோற்ைம் மற்றும் பமோதல்ைள் மற்றும் உலைளோவிே நிகலத்தன்கம மற்றும் நெகிழ்திறவனக் ைட்டிதேழுப்புவ 

–தற்ைோன தீர்வுைளின் பதகவப ோன்ை தநருக்ைடிைகள கமேமோைக்தைோண்டு, “A Watershed Moment: 

Transformative Solutions to Interlocking Challenges” இந்த ஆண்டு உச்சிமோநோட்டிற்ைோன ைருப்த ோருள் உள்ளது. 

10. சிேோச்சின்  னிப் ோகைப்  குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை அடிப் கடயிலோன இகணே 

பசகவகேக் தைோண்டுவருவதற்ைோை, இந்திே இரோணுவம், கீழ்க்ைோணும் எந்நிறுவனத்துடன் கூட்டிகணந்தது? 
அ. ஏா்மடல் 

ஆ. ஜிதயா 

இ. BBNL  

ஈ. வி! 

✓ இந்திே இரோணுவம்,  ோரத அைலக்ைற்கை வகலேகமப்பு நிறுவனத்துடன் (BBNL) இகணந்து சிேோச்சின்  னிப் 

 ோகைப் குதியில் தசேற்கைக்பைோள் வழிேோன அைலக்ைற்கை (broadband) அடிப் கடயிலோன இகணே 

பசகவகேக் தைோண்டுவந்துள்ளது. இமேமகலயின் கிழக்குக் ைோரபைோரம் மகலத்ததோடரில் 19,061 அடி உேரத்தில் 

சிேோச்சின்  னிப் ோகை அகமந்துள்ளது. BBNL என் து முற்றிலும் அரசோங்ைத்திற்குச் தசோந்தமோன அைலக்ைற்கை 

அடிப் கடயிலோன இகணே பசகவகே வழங்கும் ஒரு நிறுவனமோகும். ததோகலதூர கிரோமங்ைளுக்குச் 

தசேற்கைக்பைோள்ைள்மூலம் இகணே இகணப்பு வழங்கும், ‘ ோரத் தநட்’ என்ை திட்டத்தின்கீழ் இது தசேல் டுகிைது. 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. முதல் பதசிே நிலக்ைரி மோநோடு மற்றும் ைண்ைோட்சி தில்லியில் 2022 அக்.16, 17 ஆகிே பததிைளில் நகடத றுகிைது 

நடுவண் நிலக்ைரி அகமச்சைத்தின்கீழ் தசேல் டும் இந்திே பதசிே குழு, “தற்சோர்பு இந்திேோகவ பநோக்கி இந்திே 

நிலக்ைரித்துகை” என்ை ைருப்த ோருளில் இரண்டு நோள் பதசிே மோநோட்கட, புது தில்லியில் அக்படோ ர்.16, 17 ஆகிே 

பததிைளில் ஏற் ோடு தசய்துள்ளது. இந்த இரண்டு நோள் மோநோடு, தைோள்கை இேற்றுபவோர், த ோது மற்றும் தனிேோர் 

சுரங்ை நிறுவனங்ைள், ஆரோய்ச்சிேோளர்ைள், ைல்வி நிறுவனங்ைள் மற்றும் பிை  ங்பைற் ோளர்ைள் ைலந்துகரேோடவும், 

தற்சோர்பு இந்திேோ திட்டத்துடன் இந்திே நிலக்ைரி துகைகே இகணப் தற்கு பதகவேோன திட்டங்ைகள வகுக்ைவும் 

சரிேோன தளத்கத வழங்கும். மின்சோர தேோரிப்பில் எரித ோருளில் தன்னிகைவு த றுதல், தற்சோர்பு இந்திேோவில் 

நிலக்ைரிக்ைோன எஃகு தேோரிப்பு, ததோழில்நுட் ம் & நிகலத்தன்கம ஆகிேகவ மோநோட்டின் ைருப்த ோருளோை இருக்கும். 

 

2. ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில் –ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட  யிற்சியில் INS தர்ைோஷ்  ங்பைற்ைது 

ஏழோவது இந்திேோ-பிபரசில்–ததன்னோப்பிரிக்ைோ ைடற் கட  யிற்சி ததன்னோப்பிரிக்ைோவின் எலிசத த் துகைமுைத்தில் 

2022 அக்.10 முதல் 12 வகர நகடத ற்ைது. இந்தப்  யிற்சியில் ஏவுைகணகே தோங்கிச்தசல்லும் INS தர்ைோஷ், பசதக் 

தெலிைோப் டர் மற்றும் மோர்பைோஸ் சிைப்புப் கடைள் இந்திே ைப் ற் கட சோர்பில்  ங்பைற்ைன. ைடல்சோர் உைவுைகள 

வலுப் டுத்துதல், கூட்டு இரோணுவ  யிற்சிகே பமம் டுத்துதல், ைடல்சோர் குற்ைங்ைகள முறிேடித்தல், ைடல் வழிேோன 

ததோடர்புைகளப்  ோதுைோத்தல் உள்ளிட்டகவ இந்தப்  யிற்சியின் பநோக்ைமோகும். 
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