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1. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் அயன் மின்கல ஆலல அலைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. குஜராத்  

இ. மகாராஷ்டிரா 

ஈ. கா்நாடகா  

✓ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் அயன் மின்கல ஆலல குஜராத் ைாநிலத்தில் உள்ளது. பெக்ஸ்சார்ஜ், இந்திய 

பெட்டரி தயாரிப்ொளரான எக்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ைற்றும் சுவிச்சர்லாந்தின் பலக்லாஞ்ச் எஸ்ஏ ஆகியவற்றின் 

கூட்டுமுயற்சியில் ஆலலயில் பெருைளவு உற்ெத்திலயத் பதாடங்கியுள்ளது. ஆட்படாபைாலெல்கள் ைற்றும் ஆற்றல் 

பசமிப்பு ெயன்ொடுகளுக்கான மின்கலங்கலள உற்ெத்தி பசய்ய பைாத்தம் 1.5 GW ைணிபெரம் என்ற நிறுவப்ெட்ட 

திறன்பகாண்டதாகும் இது. பெக்ஸ்சார்ஜ் நிறுவனம் இதுவலர 2.5 பில்லியன் ரூொலய ஆலலலயக் கட்டுவதற்கும் 

அலைப்ெதற்கும் முதலீடு பசய்துள்ளது. 

2. வடகிழக்குத் திறனுருவாக்கம் (NECB) 2.0 திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்திய அலைச்சகம்/நிறுவனம் எது? 
அ. மின்னணு மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. திறன் மமம்பாடு மற்றும் ததாழில்முமனவு அமமச்சகம் 

இ. NASSCOM 

ஈ. NITI ஆம ாக் 

✓ மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அலைச்சகைானது ஐந்து பதசிய மின்னணுவியல் ைற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்லதத் (NEILIT) பதாடங்கியுள்ளது. வடகிழக்குத் திறன் உருவாக்கம் (NECB) 2.0 திட்டம் 

வடகிழக்கு ைாநிலங்களில் உள்ள ைக்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் பதாகுப்புகள் ைற்றும் பதாழிற்துலறக்குரிய பதாழில் 

நுட்ெங்கள்ெற்றிய ெயிற்சிக்காக பதாடங்கப்ெட்டது. இந்த நிகழ்ச்சி திைாபூரில் உள்ள பதசிய மின்னணு ைற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவனத்தில் (NEILIT) ெலடபெற்றது. 

3. 2022 - ‘வடகிழக்கு உணவுக்கண்காட்சி’யை நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. தகௌகாத்தி 

ஆ. ஷில்லாங்  

இ. திஸ்பூா் 

ஈ. மகாகிமா 

✓ ஷில்லாங்கில் வடகிழக்கு உணவுக் கண்காட்சிலய பைகாலய ைாநில முதலலைச்சர் கான்ராட் பக சங்ைா ைற்றும் 

சிக்கிம் ைாநில முதளலைச்சர் பிபரம் சிங் தைாங் ஆகிபயார் பதாடங்கி லவத்தனர். இவ்வுணவுக்கண்காட்சியானது, 

வடகிழக்கு ெகுதிகலளச்பசர்ந்த பதாழில்முலனபவார் ைற்றும் விவசாயிகளுக்கு சர்வபதச சந்லதகளுக்கான ஒரு 

தளத்லத வழங்குகிறது. பைகாலயா, SIAL உணவு கண்டுபிடிப்பு பெட்பவார்க்குடன் இலணந்து, 2019-இல் இதன் 

முதல் நிகழ்லவ ஏற்ொடு பசய்தது. தற்பொது இந்நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது ெதிப்பு ெலடபெறுகிறது. 

4. 2022-இல் ெலடபெறவுள்ள 19ஆவது ஆசிய விலளயாட்டுப்பொட்டிகள் ெலடபெறவுள்ள இடம் எது? 
அ. மடாக்கிம ா, ஜப்பான் 

ஆ. ஹாங்மசா, சீனா  

இ. தகாழும்பு, இலங்மக 

ஈ. புது தில்லி, இந்தி ா 
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✓ சீனாவின் ஹாங்பசாவில் 2022 பசப்.10 முதல் 25 வலர ெலடபெறவிருந்த 19ஆவது ஆசிய விலளயாட்டுப் பொட்டி, 

சீனாவில் COVID-19 ொதிப்புகள் அதிகரித்து வரும் காரணத்தால் ஒத்திலவக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆசிய ஒலிம்பிக் கழகம் 

இந்த விலளயாட்டுப் பொட்டிகலள ஒத்திலவத்துள்ளது. ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு இரண்டாவது மிகப்பெரிய 

விலளயாட்டு நிகழ்வாக இது ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

5. சமீப பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘ைால்பெ மிதக்கும் ொலம்’ அலைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ. மகரளா 

ஆ. கா்நாடகா  

இ. மமகால ா 

ஈ. ஹிமாச்சல பிரமதசம் 

✓ கர்ொடகாவின் முதல் மிதக்கும் ொலம் உடுப்பியில் உள்ள ைால்பெ கடற்கலரயில் சமீெத்தில் திறக்கப்ெட்டது. ஒரு 

ொர்லவயாளர் ொலத்தின்மீது ெடக்கும்பொது கடலலலயின் அலசலவ அவர் உணரும் வண்ணம் இந்தப் ொலம் 

கட்டப்ெட்டுள்ளது. இப்ொலம் 100 மீட்டர் நீளமும் 3 மீட்டர் அகலமும் பகாண்டது ைற்றும் சுைார் 100 ொர்லவயாளர்கள் 

வலர இந்தப் ொலத்தில் ஒபர பெரத்தில் ெடக்க முடியும். ொலம் நிரந்தரைாக இலணக்கப்ெடாததால், இதலன எளிதாக 

பவறு இடத்திற்கு ைாற்றவும் முடியும். 

6. 2022 – தேசிை கயிறு வாரிை மாநாடு ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ட ெகரம் எது? 
அ. தகாச்சி 

ஆ. மகா ம்புத்துூா்  

இ. திருதநல்மவலி 

ஈ. ததன்காசி 

✓ தமிழ்ொட்டின் பகாயம்புத்தூரில், ‘அமுேப்பபருவிழாவி’ன்கீழ் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ட ‘பதசிய கயிறு வாரிய ைாொட்லட’ 

ைத்திய MSME அலைச்சர் ொராயண் ராபன பதாடங்கி லவத்தார். இந்ே நிகழ்வின்பொது, 44 பதன்லன ொர் ைற்றும் 

பதன்லனொர் பொருட்கள் உற்ெத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி அலகுகளுக்கு பதன்லனொர் பதாழிற்சாலலகளுக்கான 

விருதுகள் வழங்கப்ெட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் புவிசார் கயிறு ஜவுளி பொருட்கள், ொர் ைரம், ொர் பைத்லத, தலர 

விரிப்புகள் குறித்த ொன்கு புத்தகங்கள் பவளியிடப்ெட்டன. 

7. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பசருவதற்கான அதிகெட்ச வயது வரம்பு என்ன? 
அ. 35 ஆண்டுகள் 

ஆ. 40 ஆண்டுகள்  

இ. 45 ஆண்டுகள் 

ஈ. 50 ஆண்டுகள் 

✓ பிரதைர் சுரக்ஷா பீைா பயாஜனா (PMJJBY), பிரதைர் ஜீவன் பஜாதி பீைா பயாஜனா (PMSBY), ைற்றும் அடல் ஓய்வூதிைத் 

திட்டம் (APY) ஆகியலவ சமூகப்ொதுகாப்பு வலலலய வழங்குவதில் ஏழு ஆண்டுகள் நிலறவலடந்துள்ளன. அடல் 

அடல் ஓய்வூதிைத் திட்டத்தில் இதுவலர ொன்கு பகாடிக்கும் அதிகைான ெெர்கள் குழுபசர்ந்துள்ளனர். ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் பசர, ஒருவர் 18 முதல் 40 வயதுக்கு உட்ெட்டவராக இருக்கபவண்டும். ைாதாந்திர பதாலகலயப் 

பொறுத்து ைாதம் 1000 முதல் 5000 ரூொய் வலர ஓய்வூதியம் பெறலாம். 
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8. 8000 மீட்டருக்கும் அதிக உைரமுயடை ஐந்து சிகரங்கலள ஏறிய முதல் இந்தியப் பெண்ைணி யார்? 
அ. பிாி ங்கா மமாகிமத  

ஆ. அருணிமா சின்ஹா 

இ. ஷிவாங்கி பதக் 

ஈ. தாஷி  ாங்மஜாம் 

✓ பிரியங்கா பைாகிபத (30) என்ெவர் 8000 மீட்டருக்கும் அதிக உயரமுலடய 5 சிகரங்கலள ஏறிய முதல் இந்தியப் 

பெண்ைணி என்ற பெருலைலயப் பெற்றுள்ளார். கடல்ைட்டத்திலிருந்து 8586 மீ உயரத்தில் உள்ளதும் பூமியின் 

3ஆவது உயரைான ைலலயுைான கஞ்சஞ்சங்கா ைலலயில் ஏறியதுடன் அவர் இச்சாதலனலயப் ெலடத்துள்ளார். 

2013ஆம் ஆண்டில், பைாகிபத உலகின் மிகவுயரைான சிகரைான எவபரஸ்ட் (8849 மீ) சிகரத்லத ஏறினார். 

பைாகிபத, 2020ஆம் ஆண்டுக்கான ‘படன்சிங் பொர்பக அட்பவஞ்சர்’ விருலதயும் பெற்றுள்ளார். 

9. உலக வங்கியின் முன்னாள் பொருளாதார நிபுணர் பராட்ரிபகா சாவ்ஸ், எந்த ொட்டின் அதிெராக ெதவிபயற்றார்? 
அ. ஸ்தப ின் 

ஆ. மகாஸ்ட்டா ாிக்கா  

இ. பிமரசில் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

✓ பகாஸ்டா ரிகாவின் புதிய அதிெராக பராட்ரிபகா சாவ்ஸ் சமீெத்தில் ெதவிபயற்றார். உலக வங்கியின் முன்னாள் 

பொருளாதார நிபுணரான இவர் கடந்த ைாதம் முன்னாள் அதிெர் பஜாஸ் ைரியா பிகியூரலை எதிர்த்து பவன்றார். 

சுைார் ஐந்து மில்லியன் ைக்கள்பதாலகபகாண்ட பகாஸ்டாரிகா, ைத்திய அபைரிக்காவில் அரசியல் ரீதியாக மிகவும் 

நிலலயான ொடுகளில் ஒன்றாக கருதப்ெடுகிறது. 

10. ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிசானது கீழ்காணும் எம்பைாழி நூலல இந்திய பைாழி/ஆங்கிலத்தில் சிறப்புற 

பைாழிபெயர்ப்ெதற்காக வழங்கப்ெடுகிறது? 
அ. தசருமானி  தமாழி 

ஆ. பிதரஞ்சு தமாழி  

இ. சுபானி  தமாழி 

ஈ. ஜப்பானி  தமாழி 

✓ ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிபசன்ெது ஒரு பிபரஞ்சு நூலல இந்திய பைாழி அல்லது ஆங்கிலத்தில் சிறப்புற 

பைாழிபெயர்த்பதார்க்கு வழங்கப்ெடுகிற ெரிசாகும். பிபரஞ்சு ொவலான “Meursault, contre-enquête" (The Meursault 

Investigation)-இன் பெங்காலி பைாழிபெயர்ப்பு ஐந்தாவது ‘பராலைன் பராலண்ட்’ நூல் ெரிலச பவன்றுள்ளது. 

அல்ஜீரிய எழுத்தாளரும் ெத்திரிலகயாளருைான கபைல் தாவூதின் முதல் ொவல் இது. இவ்விருது பைாழிபெயர்ப்ொளர் 

திரினஞ்சன் சக்ரவர்த்தி ைற்றும் ெதிப்ொளர் ெத்ர ொரதி ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்ெட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சர்வபதச தடகளம்:  முரளிக்கு தங்கம் 

கிரீஸில் ெலடபெற்ற 12-ஆவது சர்வபதச தடகள பொட்டியில் இந்தியாவின் முரளி ஸ்ரீசங்கர் நீளம் தாண்டுதலில் 

தங்கப்ெதக்கம் பவன்று அசத்தினார்.  
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காலிதியா ெகரில் ெலடபெற்ற இப்பொட்டியில் முரளி, 8.31 மீட்டர் தூரம் தாண்டி முதலிடம் பிடித்தார். சுவீடன் வீரர் 

பதாபியாஸ் ைான்ட்லர் (8.27 மீ) பவள்ளியும், பிரான்ஸின் ஜூல்ஸ் பொபைரி (8.17 மீட்டர்) பவண்கலமும் பெற்றனர். 

நீளந்தாண்டுதலில் தற்பொலதய பதசிய சாதலன முரளி ஸ்ரீசங்கரிடபை உள்ளது. கடந்த ைாதம் பெடபரஷன் 

பகாப்லெ பொட்டியின்பொது 8.36 மீட்டர் நீளம் தாண்டி சாதலன ெலடத்தார் முரளி. 

 

2. 2020-இல் சாலல விெத்துகளில் தமிழ்ொடு முதலிடம் 

ொடு முழுவதும் கடந்த 2020-இல் 3,66,138 சாலல விெத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இதில் 1,20,806 பெர் ெலியாகினர். 

காயைலடந்தவர்கள் 3,48,279 பெர். இதில் அதிகப்ெடியாக சாலல விெத்துகளில் (45,484) தமிழ்ொடும், அதிகப் 

ெடியான உயிரிழப்பில் (19,149) உத்தர பிரபதச ைாநிலமும் முதலிடத்தில் வகிக்கின்றன என்று ைத்திய பெடுஞ்சாலல 

பொக்குவரத்து அலைச்சகம் பதரிவித்துள்ளது. 

தமிழ்ொடு பதாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக அதிகப்ெடியான விெத்துகள் நிகழும் ைாநிலைாக நீடித்து வருகிறது. 

‘இந்தியாவில் 2020-இல் ெதிவான சாலல விெத்துகள்’ என்ற தலலப்பில் ைத்திய சாலலப் பொக்குவரத்து, பெடுஞ் 

சாலலகள் அலைச்சகம் பவளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களில், ொட்டில் கடந்த 2020-இல் 1,20,806 அொயகரைான 

விெத்துகள் ெலடபெற்றதாகவும் இதில் 43,412 (35.9 சதவீதம்) பதசிய பெடுஞ்சாலலயிலும், 30,171 (25 சதவீதம்) 

ைாநில பெடுஞ்சாலலகளிலும், 47,223 (39.1 சதவீதம்) பிற சாலலகளிலும் ஏற்ெட்டதாக குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 

கடந்த 2019-இல் ெதிவான 1,37,689 விெத்துகலளக் காட்டிலும் 2020-இல் 12.23 சதவீதம் குலறவாகபவ விெத்து 

வீதம் ெதிவாகியுள்ளது. சாலல விதிகலளப் பின்ெற்றாததால், 85,032 (64%) விெத்துகள் நிகழ்ந்தன என்று அந்தப் 

புள்ளிவிவரங்கள் பதரிவிக்கின்றன. 

2020-ஆம் ஆண்டு சாலல விெத்தில் முதல் ஐந்து ைாநிலங்கள் 

ைாநிலம் விெத்துகள் (சதவீதம்) உயிரிழப்பு 

தமிழ்ொடு 45,484 (12.4%) 7,039 

ைத்திய பிரபதசம் 45,266(12.36%) 11,141 

உத்தர பிரபதசம் 34,176 (9.3%) 19,149 

கர்ொடகம் 34,176 (9.3) 9,760 

பகரளம் 27,877 (7.6%) 2,979 

ெலியானவர்களின் வயது 

18-45 69% 

18-60 87.4% 

விெத்துகள் நிகழ்ந்த இடம் 

பதசிய பெடுஞ்சாலல 1,16,496 (31.8%) 

ைாநில பெடுஞ்சாலல 1,58,887 (43.4%) 

பிற சாலலகள் 90,755 (24.8%) 

ஊரக ெகுதி விெத்துகள் - 68% 

ெகர்ப்புற விெத்துகள் - 32% 
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