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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் பதில்கள் - ஜூன்2022 
 

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IB 

அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலைப்புச் செய்தி. 
 

Q1. பின்வரும் எந்தத் தததியில் உலக 

புககயிகல எதிர்ப்பு தினம் உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 31 தே 

(b) 30 தே 

(c) 29 தே 

(d) 28 தே 

(e) 27 தே 

 

Q2. பின்வருவனவற்றில் எந்த ஆயுள் 

கரப்பீட்டு நிறுவனம் "பீேர ரத்னர" - 

இகைக்கப்படரத, பங்தகற்கரத, தனிநபர், 

தசேிப்பு ஆயுள் கரப்பீட்டுத் திட்டத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) ஏகரன் ஆயுள் கரப்பீடு 

(b) அவிவர ஆயுள் கரப்பீடு 

(c) இந்திய ஆயுள் கரப்பீட்டுக் கழகம் 

(d) பஜரஜ் அகலயன்ஸ் ஆயுள் கரப்பீடு 

(e) பரர்தி AXA ஆயுள் கரப்பீடு 

 

 

Q3. 2021-22ல் இந்தியரவின் சிறந்த 

வர்த்தக பங்கரளியரக சீனரகவ முந்திய 

நரடு எது? 

(a) UAE 

(b) அமேரிக்கர 

(c) சவுதி அதரபியர 

(d) ஈரரக் 

(e) சிங்கப்பூர் 

 

Q4. 7வது ஃதபரர்ப்ஸ் 30 வயதுக்குட்பட்ட 

30 ஆசியர பட்டியல் 2022 

மவளியிடப்பட்டது. பட்டியலில் எத்தகன 

இந்தியர்கள் உள்ளனர்? 

(a) 30 

(b) 32 

(c) 33 

(d) 34 

(e) 61  

 

Q5. MIFF 2022 இல் வி சரந்தரரரம் 

வரழ்நரள் சரதகனயரளர் விருகத 

வழங்கியவர் யரர்? 

(a) ரஞ்சீத் திவரரி 

(b) சஞ்சித் நரர்தவகர் 

(c) சஞ்சய் பிஷ்ட் 

(d) விக்ரம் அதரரரர 

(e) நீரஜ் கவுர் 
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Q6. ஐக்கிய நரடுகளின் சர்வததச 

குழந்கதகள் அவசர நிதியத்தரல் (UNICEF) 

'01 சிறந்த உள்ளடக்க விருது' ேற்றும் 

தநரய்த்தடுப்பு சரம்பியன் விருது யரருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) ஹம்பி தசரனம் 

(b) உேர் நிசரர் 

(c) வினய் சிங் 

(d) பிதரம் சிங் 

(e) மரௌனக் குேரர் 

 

Q7. புஜர் நிஷரனி, அவர் எந்த நரட்டின் 

முன்னரள் ஜனரதிபதி? 

(a) ேரசிதடரனியர 

(b) ேரண்டினீக்தரர 

(c) அல்தபனியர 

(d) மகரதசரதவர 

(e) கிரீஸ் 

 

Q8. ஃபரர்முலர 1 (F1) கிரரண்ட் பிரிக்ஸ் 

(GP) டி மேரனரதகர 2022-ஐ மவன்றவர் 

யரர்? 

(a) மசர்ஜிதயர மபமரஸ் 

(b) கரர்தலரஸ் கசன்ஸ் ஜூனியர். 

(c) தேக்ஸ் எேிலியன் மவர்ஸ்டரப்பன் 

(d) சி. மலக்மலர்க் 

(e) ஜி. ரஸ்ஸல் 

 

Q9. தீங்கு விகளவிக்கும் புககயிகல 

மபரருட்களுக்கு ேரற்றரக விழிப்புைர்கவ 

ஏற்படுத்த உலகம் முழுவதும் ______ 

அன்று உலக தவப் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) தே 26 

(b) 27 தே 

(c) 28 தே 

(d) 29 தே 

(e) 30 தே 

 

Q10. தயரகரவின் மூலம் நரள்பட்ட 

தநரய்கள் ேற்றும் வரழ்க்ககமுகறக் 

தகரளரறுககள நிவர்த்தி மசய்யவும் 

உதவவும் பின்வரும் எந்த ேரநிலம் புதிய 

உடல்நலம் ேற்றும் ஆதரரக்கிய 

மசயலியரன AAYU ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(b) தகரளர 

(c) தேிழ்நரடு 

(d) கர்நரடகர 

(e) மதலுங்கரனர 

 

Q11. சேீபத்தில், குழந்கதகளுக்கரன PM 

CARES திட்டத்தின் கீழ் பலன்ககள 

பிரதேர் மவளியிட்டரர். PM CARES 

திட்டம் எந்த ஆண்டு மதரடங்கப்பட்டது? 

(a) 2022 

(b) 2018 

(c) 2015 

(d) 2020 

(e) 2021  

 

Q12. FY22 இல் கடன் வளர்ச்சியில் PSU 

மலண்டர்கள் தரவரிகசயில் முதலிடம் 

பிடித்த வங்கி எது? 

(a) இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி 

(b) தபங்க் ஆஃப் இந்தியர 

(c) ேகரரரஷ்டிரர வங்கி 

(d) இந்திய ேத்திய வங்கி 

(e) கனரர வங்கி 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-JUNE 2022 

4 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Q13.  ஆசிரியர் கல்வித் திட்டத்தின் 

மசயல்முகறகய எளிகேப்படுத்த _______ 

தபரர்ட்டகலத் மதரடங்கியுள்ளது. 

(a) இந்திய கல்வி கவுன்சில் (Indian Council 

of Education) 

(b) இந்திய கல்வி கவுன்சில் (Education 

Council of India) 

(c) NCTE  

(d) NCERT 

(e) CBSE 

 

Q14.  பரம் அனந்தர சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் 

எந்த ஐஐடியில் மதரடங்கப்பட்டது? 

(a) ரூர்க்கி 

(b) கஹதரரபரத் 

(c) மேட்ரரஸ் 

(d) மடல்லி 

(e) கரந்திநகர் 

 

Q15.  ஒவ்மவரரு ஆண்டும் உலக அளவில் 

_______ அன்று உலகளரவிய மபற்தறரர் 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 1 

(b) 2 ஜூன் 

(c) ஜூன் 3 

(d) ஜூன் 4 

(e) ஜூன் 5 

 

Q16. 2022 ஆம் ஆண்டின் சர்வததச 

மபற்தறரர் தினத்தின் கருப்மபரருள் 

என்ன? 

(a) உலகம் முழுவதிலும் உள்ள 

அகனத்துப் மபற்தறரகரயும் 

பரரரட்டுங்கள் 

(b) உங்கள் மபற்தறரகர ேதிக்கவும்! 

(c) குடும்ப விழிப்புைர்வு 

(d) குடும்பங்கள் ேற்றும் நகரேயேரக்கல் 

(e) குடும்பங்கள், கல்வி ேற்றும் நல்வரழ்வு 

 

Q17. சனந்தில் உள்ள ஃதபரர்டு 

இந்தியரவின் ஆகலகய 

ககயகப்படுத்துவதற்கரன டரடர 

தேரட்டரர்ஸ் ஒப்பந்தம், ________. 

(a) குஜரரத் 

(b) ரரஜஸ்தரன் 

(c) பஞ்சரப் 

(d) ேகரரரஷ்டிரர 

(e) உத்தரப் பிரததசம் 

 

Q18. இங்கிலரந்து வங்கியின் மவளி 

உறுப்பினரரக நியேிக்கப்பட்ட முதல் 

இந்திய வம்சரவளி மபண் யரர்? 

(a) ருச்சிகர வரத்வர 

(b) மஷவ்தர டரங் 

(c) ஸ்வரதி திங்க்ரர 

(d) பீனு குப்தர 

(e) சுேிதர சர்ேர 

 

Q19. தநஷனல் அமசட்ஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 

கம்மபனி லிேிமடட் (NARCL) நிர்வரக 

இயக்குனர் ேற்றும் CEO ஆக யரர் 

இகைந்துள்ளரர்? 

(a) சஞ்சய் சிங் 

(b) நடரரஜன் சுந்தர் 

(c) சதீஷ் குேரர் 

(d) வினய் வர்ேர 

(e) திவரகர் ரரைி 

 

Q20. 2022 ஆம் ஆண்டின் எட்டரவது 

சர்வததச தயரகர தினத்தின் தீம் என்ன? 

(a) ஆதரரக்கியத்திற்கரன தயரகர 

(b) இதயத்திற்கரன தயரகர 

(c) வீட்டில் தயரகர ேற்றும் குடும்பத்துடன் 

தயரகர 

(d) ேனிதகுலத்திற்கரன தயரகர 

(e) அகேதிக்கரன தயரகர 
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Q21. ஒரு விழரவின் தபரது 

பரகிஸ்தரனுக்கரன தசகவகளுக்கரக 

சிதரரர-இ-பரகிஸ்தரன் விருது மபற்றவர். 

(a) டுகவன் பிரரதவர 

(b) தடரன் சரேி 

(c) பிகரயன் லரரர 

(d) கர்ட்லி ஆம்ப்தரரஸ் 

(e) தஜசன் தஹரல்டர் 

 

Q22. பின்வரும் எந்த இந்திய ேரநிலம் 2 

ஜூன் 2014 அன்று நிறுவப்பட்டது? 

(a) மதலுங்கரனர 

(b) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(c) தகரவர 

(d) உத்தரகரண்ட் 

(e) ஜரர்கண்ட் 

 

Q23. பின்வருவனவற்றில் யரருக்கு 

கடம்ஸ் பிசினஸ் விருது 2022 

வழங்கப்பட்டது. கிழக்கு இந்தியரவின் 

முன்னைி மரடி-டு-ஈட் பிரரண்ட் பிரிவில் 

இந்த விருது வழங்கப்பட்டது? 

(a) தீபிகர ஷர்ேர 

(b) தரரஷ்னி தீட்சித் 

(c) ரஷ்ேி சரஹூ 

(d) விதனதர சூயல் 

(e) திக்ஷர ரரவத் 

 

Q24. ________ சசரஸ்த்ர சீேர பரலின் 

(SSB) புதிய கடரக்டர் மஜனரலரக 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர். 

(a) எஸ் எல் தரசன் 

(b) குேரர் ரரதஜஷ் சந்திரர 

(c) ரஞ்சித் சிங் ரரைர 

(d) அேன்தஜரத் சிங் 

(e) தகரபரல் ஆர்யர 

 

Q25.  ஜம்மு ேற்றும் கரஷ்ேீர் ததசிய 

சிறுத்கதகள் கட்சியின் நிறுவனர் ேற்றும் 

தகலகே புரவலர் யரர்? 

(a) பீம் சிங் 

(b) பல்வந்த் சிங் ேன்தகரடியர 

(c) ஹர்ஷ் ததவ் சிங் 

(d) ஜுகல் கிதஷரர் 

(e) உேர் அப்துல்லர 

 

Q26. தே ேரதத்திற்கரன ஜிஎஸ்டி வருவரய் 

என்ன என்பது கிட்டத்தட்ட _______ 

தகரடியரக இருந்தது, இது கடந்த ஆண்டு 

இதத ேரதத்கத விட 44 சதவீதம் 

அதிகேரகும் என நிதி அகேச்சகம் 

மதரிவித்துள்ளது. 

(a) ரூ 1.48 லட்சம் 

(b) ரூ 1.45 லட்சம் 

(c) ரூ 1.50 லட்சம் 

(d) ரூ 1.68 லட்சம் 

(e) ரூ 1.41 லட்சம் 

 

Q27. 2022 ஆண்கள் ஹரக்கி ஆசிய 

தகரப்கபகய பின்வரும் அைிகளில் எது 

மவன்றது? 

(a) பரகிஸ்தரன் 

(b) ேதலசியர 

(c) இந்தியர 

(d) மதன் மகரரியர 

(e) ஜப்பரன் 

 

Q28. சிவில் விேரனப் பரதுகரப்புப் 

பைியகத்தின் (BCAS) புதிய இயக்குநர் 

மஜனரலரக யரர் நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) ஷரநவரஸ் சித்திக் 

(b) அேித் ேிஸ்ரர 

(c) நசீர் கேல் 

(d) ஹிேரன்ஷு திவரரி 

(e) சுல்பிகர் ஹசன் 
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Q29. ஐக்கிய நரடுகளின் குழந்கதகள் 

நிதியத்தின் (UNICEF) ‘நல்மலண்ை 

தூதரரக’ 20வது ஆண்டரக மதரடர்வது 

யரர்? 

(a) சச்சின் மடண்டுல்கர் 

(b) சரனியர ேிர்சர 

(c) பிரியங்கர தசரப்ரர 

(d) தீபிகர படுதகரன் 

(e) ஐஸ்வர்யர ரரய் பச்சன் 

 

Q30. உலகின் சக்திவரய்ந்த சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டர்களின் டரப் 500 பட்டியலில் 

பின்வரும் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் 59வது 

பதிப்பில் முதலிடம் பிடித்தது எது? 

(a) Fugaku 

(b) Frontier  

(c) LUMI  

(d) Summit 

(e) Sierra 

 

Q31. உலக ேிதிவண்டி தினம் ஒவ்மவரரு 

ஆண்டும் _____ அன்று குறிக்கப்படுகிறது, 

இது ஒரு நிகலயரன பயைத்கதப் 

மபறுவதற்கரன ஒரு வழியரக 

ேிதிவண்டிகய அங்கீகரிக்கிறது, அது 

ஒருவரின் உடல் நலகனயும் உறுதி 

மசய்கிறது. 

(a) ஜூன் 1 

(b) 2 ஜூன் 

(c) ஜூன் 3 

(d) ஜூன் 4 

(e) ஜூன் 5 

 

Q32. பஞ்சரப் & சிந்து வங்கி லிேிமடட், 

ஒரு இந்திய ததசியேயேரக்கப்பட்ட வங்கி, 

அதன் MD & CEO, __________ தே 31, 

2022 முதல் அந்தப் மபரறுப்பில் இருந்து 

ஓய்வு மபறுவதரக அறிவித்தது. 

(a) தினகர் ரரவத் 

(b) சேீர் தசரனி 

(c) ரதேஷ் திவரரி 

(d) எஸ் கிருஷ்ைன் 

(e) விஸ்வஜீத் சர்ேர 

 

Q33. உலக கசக்கிள் தினத்தன்று நரடு 

தழுவிய ‘ஃபிட் இந்தியர ஃபிரீடம் கரடர் 

கசக்கிள் தபரைிகய’ மதரடங்கியவர் 

யரர்? 

(a) அர்ஜுன் முண்டர 

(b) சுப்ரேைியம் மஜய்சங்கர் 

(c) நதரந்திர சிங் ததரேர் 

(d) பியூஷ் தகரயல் 

(e) அனுரரக் தரக்கூர் 

 

Q34. பின்வரும் ேரநிலங்களில் எந்த 

ேரநிலேரனது ேரநில வருவரயின் 

மசயல்திறகனக் மகரண்டு வருவதற்கும் 

திருட்கடத் தடுப்பதற்கும் முத்திகரத் 

தரள்ககள ரத்து மசய்ய முடிவு 

மசய்துள்ளது? 

(a) ஹரியரனர 

(b) பஞ்சரப் 

(c) ரரஜஸ்தரன் 

(d) குஜரரத் 

(e) உத்தரகரண்ட் 
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Q35. மஷரில் சரண்ட்மபர்க் பதவியில் 

இருந்து விலகிய பிறகு நிறுவனத்தின் 

தகலகே இயக்க அதிகரரியரக யரர் 

மபரறுப்தபற்பரர்கள்? 

(a) தடவிட் மவஹ்னர் 

(b) கேக் ஷ்தரரஃபர் 

(c) தஜவியர் ஒலிவன் 

(d) கிறிஸ் ஹியூஸ் 

(e) டஸ்டின் ேரஸ்தகரவிட்ஸ் 

 

Q36. சந்தூர் ேரஸ்ட்தரர ேற்றும் பத்ேஸ்ரீ 

விருது மபற்றவர், ________ தனது 73வது 

வயதில் கரலேரனரர். 

(a) பஜன் தசரதபரரி 

(b) உல்ஹரஸ் பரபட் 

(c) தருண் பட்டரச்சரர்யர 

(d) ஷிவ்குேரர் சர்ேர 

(e) ஆர். விஸ்தவஸ்வரன் 

 

Q37. பின்வரும் சமூக ஊடக தளங்களில் 

எது கரைரேல் தபரன குழந்கதககளக் 

கண்டறிய உதவும் 'எச்சரிக்கக' (‘alert’) 

அம்சத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) Meta 

(b) Snapchat 

(c) Whatsapp 

(d) Facebook  

(e) Instagram  

 

Q38. பின்வருவனவற்றில் 2022 ஸ்கிரிப்ஸ் 

தநஷனல் ஸ்மபல்லிங் பீகய (2022 Scripps 

National Spelling Bee) மவன்றவர் யரர்? 

(a) ஷிஜய் சிவகுேரர் 

(b) ஹரிைி தலரகன் 

(c) ஏகரன்ஷ் ரஸ்ததரகி 

(d) விக்ரம் ரரஜு 

(e) இஷரன் ரரம்ரரகியரனி 

 

Q39. இந்திய விண்மவளி ஆரரய்ச்சி 

கேயத்தின் (இஸ்தரர) தகலவர் டரக்டர் 

எஸ் தசரேநரத், அனந்த் மடக்னரலஜிஸின் 

விண்கலம் தயரரிப்பு பிரிகவ ________ 

இல் திறந்து கவத்தரர். 

(a) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(b) தகரளர 

(c) தேிழ்நரடு 

(d) கர்நரடகர 

(e) ஒடிசர 

 

Q40. ேரர்க்மகட் மரகுதலட்டரரன 

மசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்தசஞ்ச் 

தபரர்டு ஆஃப் இந்தியர (மசபி) இல் முழு 

தநர உறுப்பினரரக (WTM) 

மபரறுப்தபற்றவர் யரர்? 

(a) ரவுனக் சிங் 

(b) அஸ்வனி பரட்டியர 

(c) திவ்யர அகர்வரல் 

(d) தசரனம் தீட்சித் 

(e) விதவக் குேரர் 

 

Q41. அஞ்சல் துகறயின் வீட்டு வரசலில் 

தசகவகள் மூலம் ஓய்வூதியம் 

மபறுபவர்களிடேிருந்து வரழ்க்ககச் 

சரன்றிதகழப் மபறுவதற்கரக, இந்திய 

அஞ்சல் கட்டை வங்கியுடன் (IPPB) 

சேீபத்தில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் எந்த 

ேரநில அரசு ககமயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ேத்திய பிரததசம் 

(b) தேிழ்நரடு 

(c) தகரளர 

(d) ஜரர்கண்ட் 

(e) ேகரரரஷ்டிரர 
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Q42. ஒவ்மவரரு ஆண்டும் ________ 

அன்று, ஐக்கிய நரடுகள் சகப (UN) 

ஆக்கிரேிப்பரல் பரதிக்கப்பட்ட அப்பரவி 

குழந்கதகளின் சர்வததச தினத்கத 

அனுசரிக்கிறது. 

(a) ஜூன் 1 

(b) ஜூன் 2 

(c) ஜூன் 3 

(d) ஜூன் 4 

(e) ஜூன் 5 

 

Q43. அஞ்சல் துகறயின் வீட்டு வரசலில் 

தசகவகள் மூலம் ஓய்வூதியம் 

மபறுபவர்களிடேிருந்து வரழ்க்ககச் 

சரன்றிதகழப் மபறுவதற்கரக, பின்வரும் 

எந்த ேரநிலம், இந்திய அஞ்சல் கட்டை 

வங்கியுடன் (IPPB) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் (MoU) ககமயழுத்திட்டது? 

(a) ரரஜஸ்தரன் 

(b) கர்நரடகர 

(c) தகரளர 

(d) தேிழ்நரடு 

(e) ஆந்திரப் பிரததசம் 

 

Q44. ஐக்கிய நரடுகள் சகப அங்கரரரவின் 

தகரரிக்கககயத் மதரடர்ந்து, துருக்கியின் 

குடியரசின் நரட்டின் மபயகர "துருக்கி" 

என்பதில் இருந்து "_________" என 

ேரற்றியுள்ளது.  

(a) Türkiyo 

(b) Türkiya 

(c) Türkiye  

(d) Türkiyc 

(e) Türkiy 

 

Q45. ஷரபூர்ஜி பல்தலரன்ஜி குழுேம் 

ேற்றும் லரர்சன் & டூப்தரரகவ 

ஒப்பந்தத்திற்கு ஏலம் விட்ட பிறகு, ததசிய 

தகலநகர் பிரரந்தியத்தின் புதிய விேரன 

நிகலயத்கத மஜவரரில் யரர் 

கட்டுவரர்கள்? 

(a) விப்தரர 

(b) எச்.சி.எல் 

(c) அதரனி குழுேம் 

(d) ரிகலயன்ஸ் 

(e) டரடர திட்டங்கள் 

 

Q46. இலக்குப் பகுதிகளில் உள்ள 

உயர்நிகலப் பள்ளி ேரைவர்களுக்கரன 

குடியிருப்புக் கல்விக்கரன “ஷ்தரஷ்டர” 

திட்டத்கத கீழ்க்கண்டவர்களில் யரர் 

மதரடங்கியுள்ளனர்? 

(a) தர்தேந்திர பிரதரன் 

(b) சர்பரனந்தர தசரதனரவரல் 

(c) கிரிரரஜ் சிங் 

(d) வீதரந்திர குேரர் 

(e) ரரேச்சந்திர பிரசரத் சிங் 
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Q47. 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கரன 

ஊழியர்களின் வருங்கரல கவப்பு நிதி 

(EPF) கவப்புத்மதரககக்கு _______ வட்டி 

விகிதத்கத அரசரங்கம் 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

(a) 8.1 சதவீதம் 

(b) 8.2 சதவீதம் 

(c) 8.3 சதவீதம் 

(d) 8.4 சதவீதம் 

(e) 8.5 சதவீதம் 

 

Q48. _________ இல், கருவுலி 

ேரவட்டத்தில் கர்ப்பிைிப் மபண்களுக்கரக 

சிறப்பு சுகரதரரப் பரதுகரப்பு அபியரன் 

'அஞ்சல்' மதரடங்கப்பட்டது. 

(a) பஞ்சரப் 

(b) ஹரியரனர 

(c) ரரஜஸ்தரன் 

(d) குஜரரத் 

(e) உத்தரகரண்ட் 

 

Q49. பல்தவறு தபரர்களில் இந்திய 

விேரனப்பகடயின் பங்கு ேற்றும் அதன் 

ஒட்டுமேரத்த மசயல்பரடுககள 

மவளிப்படுத்தும் பரரம்பரிய கேயம் 

________ இல் வரும். 

(a) சண்டிகர் 

(b) சூரத் 

(c) தடரரடூன் 

(d) கநனிடரல் 

(e) இந்தூர் 

 

Q50. பின்வருவனவற்றில் எந்த ேரநிலம், 

ஸ்விட்சர்லரந்தில் உள்ள மஜனீவரவில், 

தகவல் சமூக ேன்றத்தின் (WSIS) பரிசில் 

ஐநர விருகத மவன்றுள்ளது - உலக உச்சி 

ேரநரடு? 

(a) தேகரலயர 

(b) திரிபுரர 

(c) சிக்கிம் 

(d) அசரம் 

(e) தேற்கு வங்கரளம் 

 

Q51. ஐநர ரஷ்ய மேரழி தினம் 

ஆண்டுததரறும் _______ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 04 ஜூன் 

(b) 05 ஜூன் 

(c) 06 ஜூன் 

(d) 07 ஜூன் 

(e) 08 ஜூன் 

 

Q52. சட்டவிதரரத, புகரரளிக்கப்படரத 

ேற்றும் கட்டுப்பரடற்ற ேீன்பிடிக்கு 

எதிரரன தபரரரட்டத்திற்கரன சர்வததச 

தினம் ஒவ்மவரரு ஆண்டும் _______ 

அன்று நடத்தப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 1 

(b) 2 ஜூன் 

(c) ஜூன் 3 

(d) ஜூன் 4 

(e) ஜூன் 5 
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Q53. விவசரயம் ேற்றும் ஊரக 

வளர்ச்சிக்கரன ததசிய வங்கி (நபரர்டு) 

தலவில் "கே தபட் கே கரட் திட்டத்கத" 
("My Pad My Right programme") 

மதரடங்கியுள்ளது. நபரர்டு தகலவர் யரர்? 

(a) வினய் தீட்சித் 

(b) ஜிஆர் சிந்தலர 

(c) கிரிஷ் குேரர் 

(d) பிரதரப் சிங் ரரைர 

(e) ரரஷ்ேிகர தரஸ் 

 

Q54. இந்தியர-______ இருதரப்பு 

பரதுகரப்பு ஒத்துகழப்பு, 

வங்கரளததசத்தில் உள்ள ஜதஷரர் 

ரரணுவ நிகலயத்தில் Ex SAMPRITI-X 

என்ற கூட்டு ரரணுவப் பயிற்சி 

நடத்தப்படுகிறது. 

(a) பங்களரததஷ் 

(b) பிரரன்ஸ் 

(c) அமேரிக்கர 

(d) ரஷ்யர 

(e) இஸ்தரல் 

 

Q55. பின்வருவனவற்றில் "2022 பிமரஞ்ச் 

ஓபன் ஆண்கள் பிரிவில்" மவன்றவர் யரர்? 

(a) இவரன் தடரடிக் 

(b) கரஸ்பர் ரூட் 

(c) ஆஸ்டின் கிரரஜிமசக் 

(d) ரஃதபல் நடரல் 

(e) ேரர்மசதலர அதரவதலர 

 

Q56. 2022 பிமரஞ்ச் ஓபன் ேகளிர் பிரிவில் 

மவற்றியரளரின் மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) மஜசிகர மபகுலர 

(b) கிறிஸ்டினர ேிலரமடதனரவிக் 

(c) கதரரலின் கரர்சியர 

(d) தகரதகர கரஃப் 

(e) இகர ஸ்விமடக் 

 

Q57. பின்வருவனவற்றில் யூனியன் தபங்க் 

ஆஃப் இந்தியரவின் நிர்வரக இயக்குநரரக 

நியேிக்கப்பட்டவர் யரர்? 

(a) நிது சக்தசனர 

(b) ரரஜ்கிரண் ரரய் ஜி 

(c) ஒரு ேைிதேககல 

(d) ரஜ்னீஷ் கர்நரடகர 

(e) சூரஜ் ஸ்ரீவஸ்தவர 

 

Q58. பஞ்சரப் & சிந்து வங்கியின் 

தகலவரரக _________ ஐ அரசரங்கம் 

நியேித்துள்ளது. 

(a) லக்ஷ்ேன் எஸ் அப்பர் 

(b) எஸ் கிருஷ்ைன் 

(c) மஜயததவ் ேதுகுலர 

(d) ஸ்வரூப் குேரர் சரஹர 

(e) பிரிதி மஜய் ரரவ் 

 

Q59. குடியரசுத் தகலவர் ரரம்நரத் 

தகரவிந்த், சந்த் கபீருக்கு அஞ்சலி 

மசலுத்தி, சந்த் கபீர் அகரடேி ேற்றும் 

ஆரரய்ச்சி கேயம் ேற்றும் ஸ்வததஷ் 

தர்ஷன் தயரஜனர ஆகியவற்கற ________ 

இல் திறந்து கவத்தரர். 

(a) உத்தரகரண்ட் 

(b) உத்தரப்பிரததசம் 

(c) ேகரரரஷ்டிரர 

(d) குஜரரத் 

(e) ரரஜஸ்தரன் 

 

Q60. மசன்கன துகறமுகத்தில் இருந்து 

“_________” மசரகுசு கப்பகல தேிழக 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டரலின் மகரடியகசத்து 

மதரடங்கி கவத்தரர். 
(a) Prince 
(b) King 
(c) Dispress 
(d) Empress  
(e) Titanic 
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Q61. கடம்ஸ் உயர் கல்வி ஆசியர 

பல்ககலக்கழக தரவரிகச 2022 சேீபத்தில் 

கடம்ஸ் உயர் கல்வியரல் (Times Higher 

Education-THE) மவளியிடப்பட்டது. இந்த 

ஆண்டு இந்தியரவின் எந்தப் 

பல்ககலக்கழகம் முதல் 100 பட்டியலில் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) இந்திய அறிவியல் கழகம் மபங்களூர் 

(b) இந்திய மதரழில்நுட்ப நிறுவனம் 

தரரபரர் 

(c) கரந்திநகர் ஐஐடி 

(d) இந்திய மதரழில்நுட்ப நிறுவனம் 

இந்தூர் 

(e) தரபர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் 

மடக்னரலஜி நிறுவனம் 

 

Q62. எந்த தபமேண்ட் வங்கி முத்தூட் 

ஃகபனரன்ஸ் உடன் இகைந்து அதன் 

மசயலியில் தங்கக் கடன்ககள 

வழங்குகிறது? 

(a) Paytm Payments Bank 

(b) ஃபிதனர தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(c) ஜிதயர தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(d) இந்தியர தபரஸ்ட் தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(e) ஏர்மடல் தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

 

Q63. ஸ்டரஷ்ஃபின் சேீபத்தில் 

#LiveBoundless ஐ யரருக்கரக கிமரடிட் 

கலன் கரர்டரக அறிமுகப்படுத்தியது? 

(a) தவகல மசய்யும் ஆண்கள் 

(b) மபண்கள் 

(c) 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்கதகள் 

(d) தவகலயில்லரதவர்கள் 

(e) வயதரனவர்கள் 

 

Q64. அபுதரபியில் நகடமபற்ற சர்வததச 

இந்திய திகரப்பட அகரடேி விருதுகளில் 

சிறந்த ஆண் நடிகர் விருகத மவன்றவர் 

யரர்? 

(a) சல்ேரன் கரன் 

(b) ஷரருக் கரன் 

(c) விக்கி மகௌஷல் 

(d) வருண் தவரன் 

(e) கடகர் ஷ்ரரஃப் 

 

Q65. உலக உைவு பரதுகரப்பு தினம் 

உலக சுகரதரர அகேப்பின் (WHO) படி 

ஒவ்மவரரு ஆண்டும் _______ அன்று 

உலகளவில் மகரண்டரடப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 3 

(b) ஜூன் 4 

(c) ஜூன் 5 

(d) ஜூன் 6 

(e) ஜூன் 7 

 

Q66. 2022 உலக உைவு பரதுகரப்பு 

தினத்தின் தீம் என்ன? 

(a) உைவு பரதுகரப்பு ேற்றும் கிரரேப்புற 

வளர்ச்சியில் முதலீடு மசய்யுங்கள் 

(b) உைவுப் பரதுகரப்பு, அகனவரின் 

வைிகம் 

(c) ஆதரரக்கியேரன நரகளய தினம் 

பரதுகரப்பரன உைவு 

(d) பரதுகரப்பரன உைவு, சிறந்த 

ஆதரரக்கியம் 

(e) உலகிற்கு உைவளித்தல், பூேிகயப் 

பரரேரித்தல் 
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Q67. அபுதரபியில் நகடமபற்ற சர்வததச 

இந்திய திகரப்பட அகரடேி விருதுகளில் 

சிறந்த மபண் நடிககக்கரன விருகத 

மவன்றவர் யரர்? 

(a) ஆலியர பட் 

(b) கங்கனர ரைரவத் 

(c) கிருதி சதனரன் 

(d) டரப்ஸி பண்ணு 

(e) பரினீதி தசரப்ரர 

 

Q68. BCG உடன் இகைந்து PhonePe இன் 

சேீபத்திய அறிக்ககயின்படி, 

இந்தியரவின் டிஜிட்டல் கட்டைச் சந்கத 

____ க்கு $10 டிரில்லியகன எட்டும் என்று 

எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

(a) 2030 

(b) 2028 

(c) 2024 

(d) 2025 

(e) 2026  

 

Q69. சிலிகர தேம்பரட்டு ஆகையத்தரல் 

(CDA) சேீபத்தில் பின்வரும் எந்த 

இனத்தின் உலகின் முதல் ேக்கள்மதரகக 

ேதிப்பீடு 176 என மவளிப்படுத்தப்பட்டது? 

(a) ேீன்பிடி பூகனகள் 

(b) முதகல 

(c) ஆலிவ் ரிட்லி ஆகே 

(d) இந்திய டரல்பின் 

(e) வங்கப் புலி 

 

Q70. சேீபத்தில், கஜகஸ்தரனின் 

அல்ேரட்டியில் நடந்த தபரலரட் 

டர்லிகரதனரவ் தகரப்கப தபரட்டியில் 

சரக்ஷி ேரலிக் கிட்டத்தட்ட ஐந்து 

ஆண்டுகளில் தனது முதல் சர்வததச 

தங்கப் பதக்கத்கத மவன்றரர். சரக்ஷி 

ேரலிக் ________ உடன் 

மதரடர்புகடயவர். 

(a) துப்பரக்கி சுடுதல் 

(b) ேல்யுத்தம் 

(c) குத்துச்சண்கட 

(d) பூப்பந்து 

(e) ஸ்குவரஷ் 

 

Q71. ஊழல் அதிகரரிககள ஆதரரத்துடன் 

புகரரளிக்க எந்த ேரநிலம் ‘14400 

மசயலிகய’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) உத்தரப் பிரததசம் 

(b) ேகரரரஷ்டிரர 

(c) ஜரர்கண்ட் 

(d) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(e) ஒடிசர 

 

Q72. ‘நரன் முதல்வன்’ கீழ் 

ேரைவர்களுக்கரன ‘நரகளய திறன்’ 

(‘Nalaya Thiran’) திறன் திட்டத்கத எந்த 

ேரநில அரசு மதரடங்கியுள்ளது? 

(a) தகரளர 

(b) குஜரரத் 

(c) ரரஜஸ்தரன் 

(d) தகரவர 

(e) தேிழ்நரடு  
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Q73. சர்வததச அலுேினிய நிறுவனத்தின் 

(IAI) புதிய தகலவரரக நியேிக்கப்பட்டவர் 

யரர்? 

(a) ஸ்வரூப் குேரர் சரஹர 

(b) கேல்ஸ் ப்தரரசர் 

(c) மபன் கஹர்ஸ் 

(d) சதீஷ் பரய் 

(e) A ேைிதேககல 

 

Q74. ஒடிசரவில் உள்ள ஏபிதஜ அப்துல் 

கலரம் தீவில் இருந்து அணு ஆயுதங்ககள 

தரங்கிச் மசல்லக்கூடிய அக்னி-4 

ஏவுககைகய இந்தியர மவற்றிகரேரக 

தசரதித்தது. இந்த ஏவுககையின் வீச்சு 

என்ன? 

(a) 4000 Km  

(b) 5000 Km 

(c) 7000 Km 

(d) 8000 Km 

(e) 9000 Km 

 

Q75. ேங்தகரலியரவில் "கரன் குமவஸ்ட் 

2022" பயிற்சியில் சேீபத்தில் பங்தகற்ற 

ஆயுதப்பகட எது? 

(a) இந்திய கடற்பகட 

(b) இந்திய விேரனப்பகட 

(c) இந்திய இரரணுவம் 

(d) இந்திய கடதலரர கரவல்பகட 

(e) a ேற்றும் c 

 

Q76. உலகப் மபருங்கடல் தினம் உலகம் 

முழுவதும் ஒவ்மவரரு ஆண்டும் _______ 

அன்று மகரண்டரடப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 4 

(b) ஜூன் 5 

(c) ஜூன் 6 

(d) ஜூன் 7 

(e) ஜூன் 8 

 

Q77. ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் சக்திகரந்த 

தரஸ் மரப்தபர விகிதத்கத 50 அடிப்பகட 

புள்ளிகள் அதிகரித்து _____ சதவீதேரக 

உயர்த்த ஒருேனதரக வரக்களித்தரர். 
(a) 4.70 
(b) 4.90  
(c) 4.50 
(d) 4.80 
(e) 4.60 
 

Q78. சுவிட்சர்லரந்தில் உள்ள மலரசரனில் 

நடந்த மதரடக்க FIH ஹரக்கி 5s 

சரம்பியன்ஷிப்கப இந்தியர யரகர 

வீழ்த்தியது? 

(a) மபல்ஜியம் 

(b) ஆஸ்திதரலியர 

(c) கனடர 

(d) மநதர்லரந்து 

(e) தபரலந்து 

 

Q79. உலக வங்கி நடப்பு 

நிதியரண்டிற்கரன இந்தியரவின் 

வளர்ச்சிக் கைிப்கப _____ சதவீதேரகக் 

குகறத்துள்ளது. 
(a) 7.5  
(b) 6.5 
(c) 5.5 
(d) 8.5 
(e) 9.5 
 

Q80. தகவல் மதரழில்நுட்பத் துகறக்கும் 

சுற்றுலரத் துகறக்கும் இகடயிலரன 

ஒத்துகழப்பரன ‘பீச் விஜில் மசயலி’கய 

(‘Beach Vigil App’) பின்வரும் எந்த 

ேரநிலம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) தேிழ்நரடு 

(b) தகரவர 

(c) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(d) தகரளர 

(e) ேகரரரஷ்டிரர 
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Q81. உலக அங்கீகரர தினம் (WAD) 

ஒவ்மவரரு ஆண்டும் ______ அன்று 

மகரண்டரடப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 4 

(b) ஜூன் 5 

(c) ஜூன் 7 

(d) ஜூன் 10 

(e) ஜூன் 9 

 

Q82. டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் மூலம் சிறு 

வைிகங்ககள ஆதரிக்கும் SMB Saathi 

Utsav முயற்சிகய எந்த தளம் சேீபத்தில் 

மதரடங்கியுள்ளது? 

(a) வரட்ஸ்அப் 

(b) Instagram 

(c) தபஸ்புக் 

(d) SnapChat 

(e) ஸ்ககப் 

 

Q83. எந்த ேரநிலம்/யூடியில், ேத்திய 

உள்துகற ேற்றும் கூட்டுறவு அகேச்சர் 

அேித் ஷர ததசிய பழங்குடி ஆரரய்ச்சி 

நிறுவனத்கத திறந்து கவத்தரர்? 

(a) ஹரியரனர 

(b) உத்தரப்பிரததசம் 

(c) சண்டிகர் 

(d) மடல்லி 

(e) புதுச்தசரி 
 

Q84. ஃதபரர்ப்ஸின் நிகழ்தநர 

பில்லியனர்கள் பட்டியலில் பின்வரும் 

இந்தியர்களில் யரர் சேீபத்தில் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளரர்? 

(a) ஷிவ் நரடரர் 

(b) மகௌதம் அதரனி 

(c) முதகஷ் அம்பரனி 

(d) கசரஸ் பூனவல்லர 

(e) அசிம் பிதரம்ஜி 
 

Q85. உலகளரவிய சுற்றுச்சூழல் 

மசயல்திறன் குறியீட்டில் மடன்ேரர்க் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. குறியீட்டில் 

இந்தியரவின் நிகல என்ன? 

(a) 160th 

(b) 150th 

(c) 180th  

(d) 177th 

(e) 178th 

 

Q86. உலக உைவு பரதுகரப்பு 

தினத்கதமயரட்டி ேத்திய சுகரதரர 

அகேச்சர் ேன்சுக் ேரண்டவியர அறிவித்த 

4வது உைவு பரதுகரப்பு குறியீட்டு 

விருதுகளில் எந்த ேரநிலம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) ேகரரரஷ்டிரர 

(b) குஜரரத் 

(c) தகரவர 

(d) தேிழ்நரடு 

(e) உத்தரப்பிரததசம் 

 

Q87. ஹம்பர்க்கில் கடினேரன 

"அயர்ன்தேன் டிகரயத்லரன்" தபரட்டிகய 

முடித்த ரயில்தவயின் முதல் இந்திய 

அதிகரரி யரர்? 

(a) ஷ்தரயரஸ் ஜி. ஓசூர் 

(b) டரக்டர் ததவிகர பரட்டீல் 

(c) ஹிதரரமு இனரடர 

(d) தடவ் ஸ்கரட் 

(e) ேரர்க் ஆலன் 
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Q88. ரரஜஸ்தரனின் தஜரத்பூகரச் தசர்ந்த 

இந்திய ேகளிர் கிரிக்மகட் அைியின் 

தகப்டன் __________, அகனத்து 

வககயரன சர்வததச 

கிரிக்மகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு மபறுவதரக 

அறிவித்தரர். 

(a) தீப்தி ஷர்ேர 

(b) புனம் ரவுத் 

(c) ஜூலன் தகரஸ்வரேி 

(d) ரரதஜஸ்வரி கயக்வரட் 

(e) ேிதரலி ரரஜ் 

 

Q89. "பிசினஸ் ஆஃப் ஸ்தபரர்ட்ஸ்: தி 

வின்னிங் ஃபரர்முலர ஃபரர் சக்சஸ்" என்ற 

புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் மபயகரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) விபின் குேரர் 

(b) தீபக் ரரவத் 

(c) தரரஷ்னி ஷர்ேர 

(d) வினித் கரர்னிக் 

(e) திதனஷ் தீட்சித் 

 

 

Q90. மபரருளரதரர ஒத்துகழப்பு ேற்றும் 

தேம்பரட்டுக்கரன அகேப்பு (OECD) 

இந்தியரவின் GDP வளர்ச்சிகய FY23 க்கு 

_________ என்று கைித்துள்ளது. 

(a) 4.9% 

(b) 5.9% 

(c) 6.9%  

(d) 7.9% 

(e) 8.9% 

 

Q91. கபதகர பண்டிகக பின்வரும் எந்த 

ேரநிலத்தில் மகரண்டரடப்படுகிறது? 

(a) திரிபுரர 

(b) அசரம் 

(c) ேைிப்பூர் 

(d) நரகரலரந்து 

(e) சிக்கிம் 

 

Q92. QS உலக பல்ககலக்கழக தரவரிகச 

2023 இல் எந்த இந்திய நிறுவனம் உலகின் 

சிறந்த ஆரரய்ச்சி பல்ககலக்கழகேரக 

தரவரிகசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

(a) IISc- Bengaluru  

(b) IIT-Bombay 

(c) IIT- Delhi 

(d) IIT-Madras 

(e) IIT-Guwahati 

 

Q93. QS உலக பல்ககலக்கழக தரவரிகச 

2023 இல் எந்த பல்ககலக்கழகம் உலகில் 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) ஸ்டரன்தபரர்ட் பல்ககலக்கழகம் 

(b) சிங்கப்பூர் ததசிய பல்ககலக்கழகம் 

(c) மதரழில்நுட்பத்திற்கரன ேரசசூமசட்ஸ் 

நிறுவனம் 

(d) ஹரர்வர்ட் பல்ககலக்கழகம் 

(e) ஆக்ஸ்தபரர்டு பல்ககலக்கழகம் 
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Q94. இந்திய பங்குகள் ேற்றும் 

பரிவர்த்தகன வரரியத்தரல் (SEBI) 

பரஸ்பர நிதிகள் ேறுசீரகேக்கப்பட்ட 

ஆதலரசகனக் குழுவின் தகலவர் யரர்? 

(a) வினய் தடரன்தச 

(b) சுனில் குலரட்டி 

(c) தர்ேிஷ்டர நதரந்திரபிரசரத் ரரவல் 

(d) நீரஜ் தசரக்ஸி 

(e) உஷர ததரரட் 

 

Q95. சர்வததச நரைய நிதியத்தின் (IMF) 

ஆசிய ேற்றும் பசிபிக் துகறயின் (APD) 

இயக்குநரரக யரர் நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) ரரதஜஷ் மகரர 

(b) ஸ்வரதி திங்க்ரர 

(c) கிருஷ்ைர சீனிவரசன் 

(d) நடரரஜன் சுந்தர் 

(e) சுல்பிகர் ஹசன் 

 

Q96. மபண்களுக்கரன 10 ேீட்டர் ஏர் 

கரஃபிளில் பரரர ஷூட்டிங் உலகக் 

தகரப்கபயில் தங்கப் பதக்கம் மவன்ற 

பிறகு, 2024 பரரிஸ் பரரரலிம்பிக்ஸில் 

இடம் பிடித்தவர் யரர்? 

(a) அஞ்சல் தரக்கூர் 

(b) அனரஹத் சிங் 

(c) ஜரஹ்னவி டரங்தகதி 

(d) அவனி தலகரரர 

(e) பிரியங்கர தேரஹிதத 

 

Q97. இந்திய சுதந்திரத்தின் 75வது ஆண்டு 

நிகறகவக் குறிக்கும் கலரச்சரர 

பருவத்தின் தூதரரக யரர் 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) ஏஆர் ரஹ்ேரன் 

(b) சந்திரிகர டரண்டன் 

(c) ஜூபின் தேத்தர 

(d) உஸ்தரத் ஜரகிர் உதசன் 

(e) அலி அக்பர் கரன் 

 

Q98. உலக உைவு பரதுகரப்பு 

தினத்கதமயரட்டி, ‘ஆயுர்தவத ஆஹரர்’ 

சின்னத்கத சுகரதரர அகேச்சர் 

மவளியிட்டரர். இந்தியரவின் சுகரதரர 

அகேச்சரின் மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) தர்தேந்திர பிரதரன் 

(b) ேன்சுக் ேரண்டவியர 

(c) பிரகலரத் தஜரஷி 

(d) வீதரந்திர குேரர் 

(e) தஜரதிரரதித்யர எம். சிந்தியர 

 

Q99. நரசர "DAVINCI Mission" என்ற 

பைிகய மதரடங்க உள்ளது. இந்த 

பைியரனது வீனஸ் மூலம் பறந்து அதன் 

கடுகேயரன வளிேண்டலத்கத ________ 

இல் ஆரரயும். 

(a) 2025 

(b) 2026 

(c) 2027 

(d) 2028 

(e) 2029  

 

Q100. 'தலரக்தந்த்ரர தக ஸ்வரர்' ேற்றும் 

'குடியரசுக் கட்சியின் மநறிமுகறகள், 

_______ உகரககளத் ததர்ந்மதடுத்தன. 

(a) நதரந்திர தேரடி 

(b) ரரம் நரத் தகரவிந்த் 

(c) ேன்தேரகன் சிங் 

(d) அடல் பிஹரரி வரஜ்பரய் 

(e) ஜவஹர்லரல் தநரு 
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Q101. எந்த ேரநிலம் யந்திர தசவர 

திட்டத்கத மதரடங்கியுள்ளது ேற்றும் 

டிரரக்டர்கள் ேற்றும் ஒருங்கிகைந்த 

அறுவகட இயந்திரங்கள் விநிதயரகத்கத 

மகரடியகசத்து துவக்கியுள்ளது? 

(a) தேிழ்நரடு 

(b) கர்நரடகர 

(c) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(d) தகரளர 

(e) ஒடிசர 

 

Q102. இந்தியரவின் ேிகப்மபரிய கல்வி 

மேட்டரதவர்ஸ் ‘பரலிவர்சிட்டி’ & 

அகரடேிக் பிளரக்மசயின் கன்சரர்டியம் 

‘பரரத் பிளரக்மசயின் மநட்மவரர்க் 

(‘Bharat Blockchain Network-BBN)’ 

ஆகியவற்கற மவளியிட்ட ேத்திய 

அகேச்சரின் மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) நரரரயண் டரட்டு ரரதன 

(b) சர்பரனந்தர தசரதனரவரல் 

(c) தஜரதிரரதித்யர எம் சிந்தியர 

(d) ரதேஷ் மபரக்ரியரல் நிஷரங்க் 

(e) தர்தேந்திர பிரதரன் 

 

Q103. UNCTAD உலக முதலீட்டு 

அறிக்ககயின்படி, கடந்த கரலண்டர் 

ஆண்டில் (2021) எஃப்.டி.ஐ அதிகம் 

மபற்றவர்களில் இந்தியர ___________ 

இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. 

(a) 5th 

(b) 7th  

(c) 9th 

(d) 12th 

(e) 13th 

 

Q104. ரிசர்வ் வங்கி எந்த ேரநிலத்தின் 

முததரல் கூட்டுறவு வங்கி லிேிமடட்டின் 

உரிேத்கத ரத்து மசய்துள்ளது, இதனரல் 

மடபரசிட்ககளத் திருப்பிச் மசலுத்துவது 

ேற்றும் புதிய நிதிககள ஏற்றுக்மகரள்வது 

ஆகியவற்கறக் கட்டுப்படுத்துகிறது? 

(a) மதலுங்கரனர 

(b) உத்தரகரண்ட் 

(c) கர்நரடகர 

(d) அசரம் 

(e) ஒடிசர 

 

Q105. ேகரத்ேர கரந்தி ததசிய ஊரக 

தவகல உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGA) 

கீழ் ஒம்புட்ஸ்தேனரக நியேிக்கப்பட்டவர் 

யரர்? 

(a) S L தரசன் 

(b) அஜய் குேரர் ஸ்ரீவஸ்தவர 

(c) ஸ்வரூப் குேரர் சரஹர 

(d) N J ஓஜர 

(e) A ேைிதேககல 

 

Q106. ேரவட்ட திறன் தேம்பரட்டுத் 

திட்டத்தில் (DSDP) சிறந்து 

விளங்கியவர்களுக்கரன விருதுகளின் 

2வது பதிப்பில் எந்த ேரவட்டம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) ரரஜ்தகரட், குஜரரத் 

(b) கச்சரர், அசரம் 

(c) ஜம்தரரர, ஜரர்கண்ட் 

(d) சதரரர, ேகரரரஷ்டிரர 

(e) எர்ைரகுளம், தகரளர 
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Q107. பின்வரும் எந்த நரள் குழந்கத 

மதரழிலரளர்களுக்கு எதிரரன உலக 

தினத்கதக் குறிக்கிறது? 

(a) 11 ஜூன் 

(b) 12 ஜூன் 

(c) 13 ஜூன் 

(d) 14 ஜூன் 

(e) 15 ஜூன் 

 

Q108. சந்திரனின் புதிய புவியியல் 

வகரபடத்கத சேீபத்தில் மவளியிட்ட நரடு 

எது? 

(a) அமேரிக்கர 

(b) சீனர 

(c) இந்தியர 

(d) ரஷ்யர 

(e) பிரரன்ஸ் 

 

Q109. நரட்டின் முதல் உள்நரட்டு COVID-

19 தடுப்பூசி "Anocovax" விலங்குகளுக்கரக 

அறிமுகப்படுத்தியவர் யரர்? 

(a) பர்தஷரத்தம் ரூபரலர 

(b) ேதகந்திர நரத் பரண்தட 

(c) நதரந்திர சிங் ததரேர் 

(d) ேன்சுக் ேரண்டவியர 

(e) பூதபந்தர் யரதவ் 

 

Q110. சில்லகற ேற்றும் இ-கரேர்ஸ் 

தளங்களில் வரங்குவதற்கரன ‘கரர்ட்மலஸ் 

இஎம்ஐ’ வசதிகய விரிவுபடுத்த, பின்வரும் 

வங்கிகளில் எந்த வங்கி ZestMoney உடன் 

கூட்டு தசர்ந்துள்ளது? 

(a) ICICI வங்கி 

(b) மயஸ் வங்கி 

(c) HDFC வங்கி 

(d) தகரட்டக் ேஹிந்திரர வங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் வங்கி 

 

Q111. ேத்திய நிதியகேச்சர் நிர்ேலர 

சீதரரரேன் எந்த ேரநிலத்தில் ததசிய சுங்க 

ேற்றும் ஜிஎஸ்டி அருங்கரட்சியகேரன 

‘ததரரஹர்’ (‘Dharohar’) ஐ திறந்து 

கவத்தரர்? 

(a) உத்தரபிரததசம் 

(b) ரரஜஸ்தரன் 

(c) தகரவர 

(d) அசரம் 

(e) ஆந்திரப் பிரததசம் 

 

Q112. எந்த நிறுவனம் அதன் இகை 

நிறுவனர் பின்னி பன்சரலிடம் இருந்து 

Flipkart இல் USD 264 ேில்லியன் (சுேரர் 

₹2,060 தகரடி) பங்குககள வரங்கியது? 

(a) IBM 

(b) Tencent  

(c) Sony 

(d) Microsoft 

(e) Intel 

 

Q113. நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் 

ேற்றும் கிரரேப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் 

வழங்கும் தனிநபர் வீட்டுக் 

கடன்களுக்கரன வரம்புககள RBI 

உயர்த்தியுள்ளது. 100 தகரடிக்கும் 

குகறவரன நிகர ேதிப்புள்ள RCB களுக்கு 

வரம்புகள் _____________ லிருந்து 

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

(a) ரூ 20 லட்சம் 

(b) ரூ 30 லட்சம் 

(c) ரூ 50 லட்சம் 

(d) ரூ 75 லட்சம் 

(e) ரூ 100 லட்சம் 
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Q114. சிறு ேற்றும் நடுத்தர வைிக 

உரிகேயரளர்களுக்கு ஷரப் இன்சூரன்ஸ் 

கவதரகஜ வழங்க, Go Digit General 

Insurance Limited உடன் எந்த தபமேண்ட் 

வங்கி கூட்டு தசர்ந்துள்ளது? 

(a) Paytm Payments Bank 

(b) ஏர்மடல் தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(c) இந்தியர தபரஸ்ட் தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(d) ஜிதயர தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

(e) ஃபிதனர தபமேண்ட்ஸ் வங்கி 

 

Q115. எந்த ேின்சரர இரு சக்கர வரகன 

உற்பத்தி நிறுவனம் தனது 

வரடிக்ககயரளர்களுக்கு வரகன 

நிதியுதவிகய வழங்க பரரத ஸ்தடட் 

வங்கியுடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது? 

(a) Hero Electric 

(b) Uber 

(c) Ola 

(d) Ather Energy  

(e) eBikeGo 

 

Q116. பின்வருவனவற்றில் யரர் RBL 

வங்கியின் MD & CEO ஆக 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) எஸ் எல் தரசன் 

(b) அஜய் குேரர் ஸ்ரீவஸ்தவர 

(c) ஆர் சுப்ரேைியகுேரர் 

(d) என் தஜ ஓஜர 

(e) A ேைிதேககல 

 

Q117. நரர்தவ மசஸ் குரூப் ஏ ஓபன் மசஸ் 

தபரட்டியில் மவற்றி மபற்ற இந்திய 

கிரரண்ட்ேரஸ்டரின் மபயகரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ஆர் பிரக்ஞரனந்தர 

(b) ஹர்ஷித் ரரஜர 

(c) பரத் சுப்ரேைியம் 

(d) சங்கல்ப் குப்தர 

(e) ேித்ரபர குஹர 

 

Q118. சர்வததச அல்பினிசம் விழிப்புைர்வு 

தினம் ஒவ்மவரரு ஆண்டும் _________ 

அன்று ஐக்கிய நரடுகள் சகபயரல் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 11 

(b) ஜூன் 12 

(c) ஜூன் 13 

(d) ஜூன் 14 

(e) ஜூன் 15 

 

Q119. சர்வததச அல்பினிசம் விழிப்புைர்வு 

தினம் 2022 இன் தீம் என்ன? 

(a) எல்லர முரண்பரடுகளுக்கும் 

அப்பரற்பட்ட வலிகே 

(b) எங்கள் குரகலக் தகட்பதில் 

ஒன்றுபடுங்கள் 

(c) நேது ஒளிகய உலகிற்கு பிரகரசித்தல் 

(d) பிரகரசிக்கச் மசய்யப்பட்டது 

(e) இன்னும் வலுவரக நிற்கிறது 

 

Q20. விரிவரன புற்றுதநரய் கண்டறியும் 

தசகவகளுக்கரன நரட்டின் முதல் 

புற்றுதநரயியல் ஆய்வகத்கத பின்வரும் 

எந்த ேரநிலம் திறந்து கவத்துள்ளது? 

(a) தகரளர 

(b) தேிழ்நரடு 

(c) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(d) மதலுங்கரனர 

(e) இேரச்சல பிரததசம் 
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Q121. விவசரயிகளின் திட்டங்களுக்கு 

ஆதரர் அடிப்பகடயிலரன, ஒற்கறச் சரளர 

பதிவுக்கரன ‘விவசரயி பதிவு ேற்றும் 

ஒருங்கிகைந்த பயனரளிகள் தகவல் 

அகேப்பு’ அல்லது பழங்கள் 

மேன்மபரருகள எந்த ேரநில அரசு 

மதரடங்கியுள்ளது? 

(a) கர்நரடகர 

(b) குஜரரத் 

(c) ஒடிசர 

(d) தகரளர 

(e) தேற்கு வங்கரளம் 

 

Q122. 2022 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 

குதனர பரல்பூர் ததசிய பூங்கரவில் 

சிறுத்கதககள கரட்டுக்குள் 

அறிமுகப்படுத்த மதன்னரப்பிரிக்கர 

ேற்றும் நேீபியரவுடன் இந்திய அரசரங்கம் 

ஒப்பந்தங்ககள முடித்துள்ளது. குதனர 

பரல்பூர் ததசிய பூங்கர எந்த ேரநிலத்தில் 

அகேந்துள்ளது? 

(a) குஜரரத் 

(b) இேரச்சல பிரததசம் 

(c) உத்தரப்பிரததசம் 

(d) ேத்திய பிரததசம் 

(e) ேகரரரஷ்டிரர 

 

Q123. அஜர்கபஜரன் ஃபரர்முலர ஒன் 

கிரரண்ட் பிரிக்ஸ் 2022-ஐ மவன்றவர் 

யரர்? 

(a) மசபரஸ்டியன் மவட்டல் 

(b) தேக்ஸ் மவர்ஸ்டரப்பன் 

(c) சரர்லஸ் மலக்மலர்க் 

(d) லூயிஸ் ஹரேில்டன் 

(e) வரல்தடரி தபரட்டரஸ் 

 

Q124. ததசிய குழந்கத உரிகேகள் 

பரதுகரப்பு ஆகையம் (NCPCR) ______ 

2022 முதல் குழந்கதத் மதரழிலரளர் 

ஒழிப்பு வரரத்கதக் மகரண்டரடுகிறது. 

(a) 11-19 ஜூன் 

(b) 12-20 ஜூன் 

(c) 13-21 ஜூன் 

(d) 14-22 ஜூன் 

(e) 15-23 ஜூன் 

 

Q125. உலக இரத்த தரன தினம் 

ஒவ்மவரரு ஆண்டும் ______ அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 12 ஜூன் 

(b) 13 ஜூன் 

(c) 14 ஜூன் 

(d) 15 ஜூன் 

(e) 16 ஜூன் 

 

Q126. 2022 உலக இரத்த தரனம் மசய்பவர் 

தினத்தின் தீம் என்ன? 

(a) இரத்த தரனம் மசய்வது ஒற்றுகேயின் 

மசயல். முயற்சியில் தசர்ந்து உயிகரக் 

கரப்பரற்றுங்கள் 

(b) இரத்தம் மகரடுங்கள் ேற்றும் உலகக 

துடிக்க கவத்திருங்கள் 

(c) பரதுகரப்பரன இரத்தம் உயிர்ககளக் 

கரப்பரற்றுகிறது 

(d) அகனவருக்கும் பரதுகரப்பரன 

இரத்தம் 

(e) ஒற்றுகேயின் மசயலரக இரத்த தரனம் 
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Q127. இந்தியரவின் முதல் 

கேயப்படுத்தப்பட்ட ஏசி ரயில் முகனயம் 

எந்த நகரத்தில் இருந்து மசயல்படத் 

மதரடங்கியது? 

(a) மசன்கன 

(b) மும்கப 

(c) மகரல்கத்தர 

(d) மகரச்சி 

(e) மபங்களூரு 

 

Q128. தகதலர இந்தியர யூத் தகம்ஸ் 

(KIYG) 2021 பட்டத்கத 52 தங்கப் 

பதக்கங்களுடன் இறுதி நரளில் 

மவன்றுள்ள ேரநிலம் எது? 

(a) ேகரரரஷ்டிரர 

(b) கர்நரடகர 

(c) ரரஜஸ்தரன் 

(d) ஹரியரனர 

(e) தேிழ்நரடு 

 

Q129. தே 2022க்கரன ICC 

ஆண்களுக்கரன சிறந்த வீரர்களரக 

பின்வருவனவற்றில் யரர் 

மபயரிடப்பட்டுள்ளனர்? 

(a) அசித்த மபர்னரண்தடர 

(b) ஏஞ்சதலர தேத்யூஸ் 

(c) முஷ்பிகுர் ரஹீம் 

(d) ரிஷரப் பந்த் 

(e) Mhd. ரிஸ்வரன் 

 

Q130. தே 2022க்கரன ஐசிசி 

மபண்களுக்கரன சிறந்த வீரரங்ககனயரக 

கீழ்க்கண்டவர்களில் யரர் 

மபயரிடப்பட்டுள்ளனர்? 

(a) தரச்சல் மஹய்ன்ஸ் 

(b) அலிசர ஹீலி 

(c) பிஸ்ேர ேரூஃப் 

(d) டிரினிட்டி ஸ்ேித் 

(e) துபர ஹரசன் 

 

Q131. இந்திய அரசரங்கம் அக்னிபத் 

இரரணுவ ஆள்தசர்ப்பு திட்டத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது பரதுகரப்பு 

துருப்புக்களுக்கரன 4 ஆண்டு கரல 

பைிக்கரல திட்டேரகும். இத்திட்டம் எந்த 

துகறயரல் மசயல்படுத்தப்படுகிறது? 

(a) முன்னரள் பகடவீரர் நலத்துகற 

(b) இரரணுவ விவகரரங்கள் துகற 

(c) பரதுகரப்பு ஆரரய்ச்சி ேற்றும் 

தேம்பரட்டுத் துகற 

(d) பரதுகரப்பு உற்பத்தித் துகற 

(e) பரதுகரப்புத் துகற 
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Q132. ததசிய ேின்-ஆளுகே தசகவ 

வழங்கல் ேதிப்பீட்டில் (NeSDA) அறிக்கக 

2021 இல் ஒட்டுமேரத்தேரக எந்த ேரநிலம் 

அதிக ேதிப்மபண் மபற்றுள்ளது? 

(a) பீகரர் 

(b) அசரம் 

(c) மதலுங்கரனர 

(d) தகரளர 

(e) தேிழ்நரடு 

 

Q133. முதல் முகறயரக இந்தியர-

ஐதரரப்பிய யூனியன் (EU) பரதுகரப்பு 

ேற்றும் பரதுகரப்பு ஆதலரசகனகள் 

___________ இல் நகடமபற்றது. 

(a) பிரஸ்ஸல்ஸ், மபல்ஜியம் 

(b) சூரிச், சுவிட்சர்லரந்து 

(c) ஏமதன்ஸ், கிரீஸ் 

(d) தகரலரலம்பூர், ேதலசியர 

(e) முனிச், மஜர்ேனி 

 

Q134. எந்த வங்கி தனது KCC டிஜிட்டல் 

புதுப்பித்தல் திட்டத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, தகுதியுள்ள 

வரடிக்ககயரளர்கள் தங்கள் கிசரன் 

கிமரடிட் கரர்டு கைக்குககள டிஜிட்டல் 

முகறகள் மூலம் புதுப்பிக்க முடியும்? 

(a) யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியர 

(b) கர்நரடக வங்கி 

(c) இந்தியன் வங்கி 

(d) பஞ்சரப் தநஷனல் வங்கி 

(e) தகரட்டக் ேஹிந்திரர வங்கி 

 

Q135. எந்த ஃபின்மடக் ஸ்டரர்ட்அப் 

சேீபத்தில் அதன் யூனிஃகபட் 

தபமேண்ட்ஸ் இன்டர்ஃதபஸ் (யுபிஐ) 

தசகவககள கிரரேப்புற இந்தியரகவ 

இலக்கரகக் மகரண்டு, கிரரேப்புறங்களில் 

உள்ள ேக்களுக்கு நிதி வசதிககள 

அணுகுவதற்குத் மதரடங்கியுள்ளது? 

(a) Active.Ai 

(b) PayKun 

(c) XPay. Life  

(d) FypMoney 

(e) RevFin 

 

Q136. 2022 இந்ததரதனசியர ேரஸ்டர்ஸ் 

தபட்ேிண்டன் தபரட்டியில் ஆண்கள் 

ஒற்கறயர் பட்டத்கத பின்வருவனவற்றில் 

மவன்றவர் யரர்? 

(a) மடரேினிக் தீம் 

(b) அமலக்சரண்டர் ஸ்மவதரவ் 

(c) ஆண்டர்ஸ் ஆண்டன்சன் 

(d) பரஞ்தசர தகரன்சதலஸ் 

(e) விக்டர் ஆக்சல்மசன் 

 

Q137. 2022 BWF இந்ததரதனசியர 

ேரஸ்டர்ஸ் தபட்ேிண்டன் தபரட்டியில் 

மபண்கள் ஒற்கறயர் பட்டத்கத 

மவன்றவர் யரர்? 

(a) யேகுச்சி அகரதன 

(b) புசரனன் ஓங்பரம்ருங்பன் 

(c) ேரட்சுயரேர நேி 

(d) மசன் யூஃபி 

(e) பிவி சிந்து 
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Q138. உலக முதிதயரர் துஷ்பிரதயரக 

விழிப்புைர்வு தினம் (WEAAD) 

ஆண்டுததரறும் _____ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 15 ஜூன் 

(b) 14 ஜூன் 

(c) 13 ஜூன் 

(d) 12 ஜூன் 

(e) 11 ஜூன் 

 

Q139. ______ அன்று, உலகளரவிய கரற்று 

தினம் ஆண்டுததரறும் உலகம் முழுவதும் 

மகரண்டரடப்படுகிறது, தேலும் இது 

கரற்றரகல சக்தியின் 

சரத்தியக்கூறுககளக் கண்டறியும் 

நரளரகக் குறிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 11 

(b) ஜூன் 12 

(c) ஜூன் 13 

(d) ஜூன் 14 

(e) ஜூன் 15 

 

Q140. பின்லரந்தில் நடந்த பரதவர நூர்ேி 

விகளயரட்டுப் தபரட்டியில் 89.30 ேீட்டர் 

தூரம் எறிந்து புதிய ததசிய சரதகன 

பகடத்தவர் யரர்? 

(a) தஜரகிந்தர் சிங் தபடி 

(b) நீரஜ் தசரப்ரர 

(c) ரவீந்தர் சிங் ககரர 

(d) அனில் சிங் 

(e) குர்ததஜ் சிங்  

 

Q141. இந்திய இரயில்தவயின் ‘பரரத் 

கவுரவ்’ திட்டத்தின் கீழ், இந்தியரவின் 

முதல் தனியரர் ரயில் எந்த இடத்திலிருந்து 

ஷீரடிக்கு மகரடிதயற்றப்பட்டது? 

(a) அலகரபரத் 

(b) பூரி 

(c) மசன்கன 

(d) மடல்லி 

(e) தகரயம்புத்தூர் 

 

Q142. ஸ்டரர்ட்அப் ஜீதனரம் மவளியிட்ட 

உலகளரவிய ஸ்டரர்ட்அப் சுற்றுச்சூழல் 

தரவரிகசயில் மபங்களூருவின் தரவரிகச 

என்ன? 

(a) 15 

(b) 22  

(c) 31 

(d) 40 

(e) 54 

 

Q143. இந்தியரவில் மபண் 

நிறுவனர்களுக்கரன ஸ்டரர்ட்அப் 

ஆக்சிலதரட்டர் திட்டத்கத எந்த 

மதரழில்நுட்ப நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது? 

(a) Infosys 

(b) Microsoft 

(c) Facebook 

(d) Google  

(e) TCS 

 

Q144. இந்தியரவில் மேரத்த விகலக் 

குறியீட்டின் (WPI) அடிப்பகடயிலரன 

பைவீக்கம் தே 2022 இல் ______________ 

ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

(a) 13.78% 

(b) 19.29% 

(c) 15.88%  

(d) 12.54% 

(e) 14.56% 
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Q145. வர்த்தகம் ேற்றும் மதரழில்துகற 

அகேச்சகத்தரல் மவளியிடப்பட்ட 

வர்த்தகத் தரவு, இந்தியரவின் தே 

வர்த்தகப் பற்றரக்குகற ________ ஆக 

அதிகரித்துள்ளது என்பகதக் கரட்டுகிறது. 

(a) $24.29 billion  

(b) $37.29 billion 

(c) $42.02 billion 

(d) $74.24 billion 

(e) $85.75 billion 

 

Q146. வரட்ஸ்அப்பில் AI-இயங்கும் 

அரட்கடத் திறகனப் பயன்படுத்தி 

மதரழில்துகறயில் முதல் கிமரடிட் கலன் 

தசகவகய எந்த நிதி ஆதரரக்கிய தளம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) PaySense 

(b) Early Salary 

(c) Kredit Bee 

(d) Dhani 

(e) CASHe  

 

Q147. அதரனி ட்ரரன்ஸ்ேிஷன் 

லிேிமடட்டின் சுழல் கடன் வசதி 

சஸ்கடனலிடிக்ஸ் மூலம் ‘கிரீன் தலரன்’ 

எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. குஜரரத் 

ேற்றும் ேகரரரஷ்டிரரவில் 

மசயல்படுத்தப்படும் இந்த சுழல் கடன் 

வசதியின் அளவு எவ்வளவு? 

(a) $200 million 

(b) $450 million 

(c) $500 million 

(d) $700 million  

(e) $950 million 

 

Q148. அமேரிக்க அதிபரின் அறிவியல் 

ஆதலரசகரரக (அறிவியல் ேற்றும் 

மதரழில்நுட்பக் மகரள்ககக்கரன 

மவள்கள ேரளிகக அலுவலகத்தின் 

தகலவர்) நியேிக்கப்படும் இந்தியப் பிறந்த 

அமேரிக்கரின் மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) அபிலரஷர பரரக் 

(b) ஆஷர குேரரி 

(c) ஆரத்தி பிரபரகர் 

(d) அதிதி இனரம்தரர் 

(e) அருைிேர பிரகரஷ் 

 

Q149. ரிசர்வ் வங்கியின் ேத்திய குழுவில் 

பகுதி தநர அதிகரரப்பூர்வேற்ற 

இயக்குநர்களரக யரர் 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 

(a) ஆனந்த் ேஹிந்திரர 

(b) தவணு சீனிவரசன் 

(c) பங்கஜ் பதடல் 

(d) ரவீந்திர ததரலரக்கியர 

(e) தேதல உள்ள அகனத்தும் 

 

Q150. குடும்பப் பைம் அனுப்பும் சர்வததச 

தினம் (IDFR) ஐக்கிய நரடுகளின் மபரதுச் 

சகபயரல் ஏற்றுக்மகரள்ளப்பட்டு _____ 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 13 June 

(b) 14 June 

(c) 15 June 

(d) 16 June  

(e) 17 June 
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Q151. ேரைவர்களிகடதய தகரவிட்-19 

மதரற்றுதநரயரல் ஏற்பட்ட கற்றல் 

இகடமவளிகயக் குகறக்க ‘எண்னும் 

எழுத்துத் திட்டத்கத’ (‘Ennum Ezhuthum 

scheme’) எந்த ேரநில முதல்வர் 

மதரடங்கியுள்ளரர்? 

(a) கர்நரடகர 

(b) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(c) ேத்திய பிரததசம் 

(d) ஒடிசர 

(e) தேிழ்நரடு 

 

Q152. மசங்குத்து அச்சு கரற்றரகல ேற்றும் 

தசரலரர் பிவி கலப்பினத்கத Vertical Axis 

Wind Turbine & Solar PV hybrid (Solar Mill) 

அறிமுகப்படுத்திய இந்தியரவின் முதல் 

விேரன நிகலயேரக எந்த விேரன 

நிகலயம் ேரறியுள்ளது? 

(a) புதுச்தசரி விேரன நிகலயம் 

(b) மகம்தபகவுடர சர்வததச விேரன 

நிகலயம், மபங்களூரு 

(c) மசன்கன சர்வததச விேரன நிகலயம், 

மசன்கன 

(d) சத்ரபதி சிவரஜி சர்வததச விேரன 

நிகலயம், மும்கப 

(e) மடல்லி சர்வததச விேரன நிகலயம் 

 

Q153. தவளரண் ேற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

உைவுப் மபரருட்கள் ஏற்றுேதி 

தேம்பரட்டு ஆகையம் (APEDA) 

சேீபத்தில் ேரம்பழங்களின் ஏற்றுேதிகய 

அதிகரிக்க எந்த நரட்டில் எட்டு நரள் 

ேரம்பழத் திருவிழரகவத் 

மதரடங்கியுள்ளது? 

(a) ேதலசியர 

(b) உஸ்மபகிஸ்தரன் 

(c) UAE 

(d) இந்தியர 

(e) பஹ்கரன் 

 

Q154. இன்ஸ்டிடியூட் ஃபரர் 

தேதனஜ்மேன்ட் மடவலப்மேன்ட் 

(ஐஎம்டி) மவளியிட்ட வருடரந்திர உலகப் 

தபரட்டித்தன்கேக் குறியீடு 2022 இல் 

இந்தியரவின் தரவரிகச என்ன? 

(a) 12th 

(b) 37th  

(c) 49th 

(d) 63rd 

(e) 85th 

 

Q155. பருவநிகல ேரற்றத்திற்கு தீர்வு 

கரை இளம் நரடரளுேன்ற 

உறுப்பினர்களின் எட்டரவது 

உலகளரவிய ேரநரடு எந்த நரட்டில் 

நகடமபற்றது? 

(a) பங்களரததஷ் 

(b) உருகுதவ 

(c) UAE 

(d) எகிப்து 

(e) துருக்கி 

 

Q156. மபண்களுக்கு தவகல 

வரய்ப்புககள உருவரக்குவதற்கரன LINK 

Women திட்டத்திற்கரக UN Women உடன் 

இகைந்து எந்த நிறுவனம் USD 5,00,000 

(₹3.88 தகரடி) முதலீடு மசய்துள்ளது? 

(a) Facebook 

(b) Twitter  

(c) LinkedIn  

(d) Instagram 

(e) Google 
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Q157. எந்த வங்கி இந்தியரவில் உயர் 

வளர்ச்சி, மதரழில்நுட்பம் சரர்ந்த ஸ்டரர்ட்-

அப்களுக்கு 250 ேில்லியன் அமேரிக்க 

டரலர்ககள கடன் உதவியரக 

அறிவித்துள்ளது? 

(a) ஸ்டரண்டர்ட் சரர்ட்டர்டு வங்கி 

(b) ஆர்பிஎல் வங்கி 

(c) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(d) டிபிஎஸ் வங்கி 

(e) எச்எஸ்பிசி வங்கி 

 

Q158. பின்வரும் எந்த ேரநிலத்தின் தலரக் 

ஆயுக்தரவரக பீேனகவுடர சங்கனகவுடர 

பரட்டீல் பதவிதயற்றுள்ளரர்? 

(a) குஜரரத் 

(b) கர்நரடகர 

(c) தேிழ்நரடு 

(d) உத்தரப் பிரததசம் 

(e) பஞ்சரப் 

 

Q159. 2022-23க்கரன இந்திய மசல்லுலரர் 

ஆபதரட்டர்கள் சங்கத்தின் (COAI) புதிய 

தகலவரரக யரர் நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) பிரதேரத் தக ேிட்டல் 

(b) பி பரலரஜி 

(c) அஜய் பூரி 

(d) எஸ்.பி. தகரச்சரர் 

(e) சஹரஸ் ேல்தஹரத்ரர 

 

Q160. ஒடிசரவின் சந்திப்பூரில் உள்ள 

ஒருங்கிகைந்த தசரதகன வரம்பில் 

இருந்து குறுகிய தூர ஏவுககையரன 

பிருத்வி-II ஐ இந்தியர மவற்றிகரேரக 

தசரதகன மசய்துள்ளது. பிரித்வி-II இன் 

வரம்பு என்ன? 

(a) 150 Km 

(b) 250 Km 

(c) 325 Km 

(d) 350 Km  

(e) 400 Km 

 

Q161. ஜூன் 2022 இல் ேரட்ரிட்டில் 

தநட்தடர உச்சி ேரநரட்டில் ஜப்பரன் 

முதல் முகறயரக பங்தகற்றுள்ளது. 

தநட்தடரவின் தற்தபரகதய மபரதுச் 

மசயலரளர் யரர்? 

(a) ரரபர்ட் அதபலர 

(b) இயன் ஃப்கர 

(c) Gilbert Houngbo 

(d) மஜன்ஸ் ஸ்தடரல்டன்மபர்க் 

(e) கடலின் தநரவக் 

 

Q162. ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47வது 

கூட்டம் ஜூன் 28-29 தததிகளில் 

_____________ இல் நகடமபறும். 

(a) மகரல்கத்தர 

(b) கரன்பூர் 

(c) அகேதரபரத் 

(d) தடரரடூன் 

(e) ஸ்ரீநகர் 
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Q163. பரிவர்த்தகனகளுக்கரன ேின்-

ஆகைகளின் அங்கீகரரத்திற்கரன 

கூடுதல் கரரைி (AFA) வரம்கப RBI 

உயர்த்தியுள்ளது. 5,000 முதல் 

____________ வகர. 

(a) Rs 10,000 

(b) Rs 15,000  

(c) Rs 20,000 

(d) Rs 25,000 

(e) Rs 30,000 

 

Q164. இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலின் புதிய 

தகலவரரக நியேிக்கப்பட்டவர் யரர்? 

(a) ரஞ்சனர பிரகரஷ் ததசரய் 

(b) ரஞ்சன் தகரதகரய் 

(c) பி என் வரசுததவன் 

(d) ஸ்வரூப் குேரர் சரஹர 

(e) அேந்தீப் சிங் கில் 

 

Q165. ஹம்சர அப்டி பரதர எந்த நரட்டின் 

பிரதேரரக நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) மகன்யர 

(b) சூடரன் 

(c) தசரேரலியர 

(d) ஜிம்பரப்தவ 

(e) எத்திதயரப்பியர 

 

Q166. EV தத்மதடுப்கப துரிதப்படுத்த Jio-

bp உடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ள நிறுவனம் 

எது? 

(a) ஃபுட்பரண்டர 

(b) ஸ்விக்கி 

(c) Fasoos 

(d) தடரேிதனரஸ் 

(e) Zomato 

 

Q167. மவறுக்கத்தக்க தபச்கச 

எதிர்ப்பதற்கரன சர்வததச தினம் 

எப்தபரது உலகளவில் 

மகரண்டரடப்படுகிறது? 

(a) ஜூன் 15 

(b) ஜூன் 16 

(c) ஜூன் 17 

(d) ஜூன் 18 

(e) ஜூன் 19 

 

Q168. பூேியில் அறியப்பட்ட ேிகப்மபரிய 

தரவரம் சேீபத்தில் எங்தக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

(a) ரஷ்யரவின் கடற்ககரயில் 

(b) ஆஸ்திதரலியரவின் கடற்ககரக்கு 

அப்பரல் 

(c) வட அமேரிக்கரவின் கடற்ககரக்கு 

அப்பரல் 

(d) ஜப்பரன் கடற்ககரயில் 

(e) மதன் அமேரிக்கரவின் கடற்ககரக்கு 

அப்பரல் 

 

Q169. NPCI இன்டர்தநஷனல் எந்த 

நரட்டின் கலரர மநட்மவரர்க்குடன் UPI & 

ரூதப கரர்கட ஏற்றுக்மகரள்வதற்கு ஒரு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ககமயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) பிரரன்ஸ் 

(b) ஜப்பரன் 

(c) அமேரிக்கர 

(d) மதன் மகரரியர 

(e) யு.ஏ.இ 
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Q170. ஒவ்மவரரு ஆண்டும், உலகம் 

நிகலயரன கரஸ்ட்தரரனேி தினத்கத 

_______ அன்று அனுசரிக்கிறது. 

(a) 11 ஜூன் 

(b) 13 ஜூன் 

(c) 18 ஜூன் 

(d) 16 ஜூன் 

(e) 14 ஜூன் 

 

Q171. உலக அகதிகள் தினம் ஒவ்மவரரு 

ஆண்டும் ______ அன்று 

மகரண்டரடப்படுகிறது. உலக அகதிகள் 

தினம் ஐ.நர (ஐக்கிய நரடுகள்) மூலம் 

சர்வததச தினேரக அறிவிக்கப்பட்டது. 

(a) 20 ஜூன் 

(b) 21 ஜூன் 

(c) 22 ஜூன் 

(d) 23 ஜூன் 

(e) 24 ஜூன் 

 

Q172. தேரதலில் பரலியல் வன்முகறகய 

ஒழிப்பதற்கரன சர்வததச தினம் என்பது 

ஐக்கிய நரடுகள் சகபயரல் (UN) 

ஒவ்மவரரு ஆண்டும் _____ அன்று 

நடத்தப்படும் ஒரு சர்வததச நிகழ்வரகும். 

(a) ஜூன் 15 

(b) ஜூன் 16 

(c) ஜூன் 17 

(d) ஜூன் 18 

(e) ஜூன் 19 

 

Q173. வரவிருக்கும் கரேன்மவல்த் 

விகளயரட்டுப் தபரட்டிக்கரன 37 தபர் 

மகரண்ட இந்திய தடகள அைிகய 

வழிநடத்துவது? 

(a) நீரஜ் தசரப்ரர 

(b) சீேர புனியர 

(c) நவ்ஜீத் கவுர் தில்லரன் 

(d) அவினரஷ் தசபிள் 

(e) ஹிேர தரஸ் 

 

Q174. ததசிய தயரகர ஒலிம்பியரட் - 2022 

ேற்றும் வினரடி வினர தபரட்டிகய 

புதுதில்லியில் துவக்கியவர்களில் யரர்? 

(a) அனுரரக் சிங் தரக்கூர் 

(b) நதரந்திர தேரடி 

(c) தர்தேந்திர பிரதரன் 

(d) அேித் ஷர 

(e) அரவிந்த் மகஜ்ரிவரல் 

 

Q175. சேீபத்தில் பின்லரந்தில் நடந்த 

குர்தடன் விகளயரட்டுப் தபரட்டியில் 

ஈட்டி எறிதல் தபரட்டியில் நீரஜ் தசரப்ரர 

மவற்றி மபற்றரர். அவர் மவன்ற எறிதலின் 

தூரம் என்ன? 

(a) 87.69m 

(b) 85.69m 

(c) 84.69m 

(d) 83.69m 

(e) 86.69m  
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Q176. புது மடல்லியில் உள்ள இந்திரர 

கரந்தி ஸ்தடடியத்தில் 44வது மசஸ் 

ஒலிம்பியரட் தபரட்டிக்கரன வரலரற்று 

சிறப்புேிக்க தஜரதி ஓட்டத்கத 

துவக்கியவர் யரர்? 

(a) விஸ்வநரதன் ஆனந்த் 

(b) நதரந்திர தேரடி 

(c) எம் தக ஸ்டரலின் 

(d) ஆர்கடி டிதவரர்தகரவிச் 

(e) அனுரரக் சிங் தரக்கூர் 

 

Q177. ‘பரரதிய சம்விதன்: அங்கஹி 

கஹரனி’ என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் 

மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) சஞ்சீவ் குேரர் 

(b) விதவக் தீட்சித் 

(c) ரரம் பகதூர் ரரய் 

(d) ரவுனக் சிங் 

(e) வீர் ரரவத் 

 

Q178. Equitas Small Finance வங்கியின் 

குழந்கதகளுக்கரன பிரத்தயக தசேிப்புக் 

கைக்கு என்ன? 

(a) MyLife 

(b) KiddieZone 

(c) MySavings 

(d) PehlaKadam 

(e) Enjoi  

 

Q179. சேீபத்தில், ஃபிட்ச் தரட்டிங்ஸ் 9 

இந்திய வங்கிகளின் நீண்ட கரல 

வழங்குபவர் இயல்புநிகல ேதிப்பீடுகள் 

(IDR) பற்றிய கண்தைரட்டத்கத 

திருத்தியது? 

(a) நிகலயரனது 

(b) எதிர்ேகற 

(c) நடுநிகல 

(d) தநர்ேகற 

(e) இயல்புநிகல 

 

Q180. ரிசர்வ் வங்கி அதன் 'தபமேண்ட் 

விஷன் 2025' இல் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 

டிஜிட்டல் பைப் பரிவர்த்தகனகளின் 

எண்ைிக்கககய _____க்கு தேல் 

அதிகரிப்பகத தநரக்கேரகக் 

மகரண்டுள்ளது. 

(a) 2-fold 

(b) 3-fold  

(c) 4-fold 

(d) 5-fold 

(e) 6-fold 

 

Q181. சர்வததச தயரகர தினம் _______ 

அன்று உலகம் முழுவதும் 

மகரண்டரடப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 25 

(b) ஜூன் 24 

(c) ஜூன் 23 

(d) 22 ஜூன் 

(e) 21 ஜூன் 

 

Q182. 2022 சர்வததச தயரகர தினத்தின் 

தீம் என்ன? 

(a) வீட்டில் தயரகர ேற்றும் குடும்பத்துடன் 

தயரகர 

(b) ேனிதகுலத்திற்கரன தயரகர 

(c) நல்லிைக்கம் ேற்றும் அகேதிக்கரன 

தயரகர 

(d) அகேதிக்கரன தயரகர 

(e) ஆதரரக்கியத்திற்கரன தயரகர 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-JUNE 2022 

30 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Q183. சங்கிரரந்தி மகரண்டரட்டத்தின் 

சர்வததச தினம் ______ அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 20 

(b) 21 ஜூன் 

(c) 22 ஜூன் 

(d) 23 ஜூன் 

(e) ஜூன் 24 

 

Q184. பின்வருவனவற்றில் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கரன கல்வியில் தகவல் 

மதரழில்நுட்பத்கதப் 

பயன்படுத்தியதற்கரக யுமனஸ்தகரவின் 

ேன்னர் ஹேத் பின் இசர அல்-கலிஃபர 

பரிகச மவன்றவர் யரர்? 

(a) CIET  

(b) CBSE 

(c) KVS 

(d) NIOS 

(e) NCTE 

 

Q185. சேீபத்தில் கரலேரன ஆர் ரவீந்திரன் 

பிரபலேர? 

(a) நரடக ககலஞர் 

(b) திகரப்பட இயக்குனர் 

(c) புககப்பட பத்திரிக்ககயரளர் 

(d) இகசக்ககலஞர் 

(e) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் 

 

Q186. அவரது 'The Book of Form and 

Emptiness' நரவலுக்கரக இந்த ஆண்டு 

புகனககதக்கரன ேகளிர் பரிகச 

மவன்றவர் யரர்? 

(a) லிசர ஆலன்-அதகரஸ்டினி 

(b) லூயிஸ் எர்ட்ரிச் 

(c) மேக் தேசன் 

(d) தேகி ஷிப்ஸ்மடட் 

(e) ரூத் ஓமசக்கி 

 

Q187. ஐசிஐசிஐ வங்கி, எச்டிஎஃப்சி வங்கி 

ேற்றும் யுபிஐ நிர்வரக நிறுவனேரன 

என்பிசிஐ ஆகியவற்றின் தகவல் 

மதரழில்நுட்ப வளங்ககள 'முக்கியேரன 

தகவல் உள்கட்டகேப்பு' என எந்த 

அகேச்சகம் அறிவித்துள்ளது? 

(a) குறு, சிறு ேற்றும் நடுத்தர மதரழில்கள் 

அகேச்சகம் 

(b) திறன் தேம்பரடு ேற்றும் மதரழில் 

முகனதவரர் அகேச்சகம் 

(c) ேின்னணுவியல் ேற்றும் தகவல் 

மதரழில்நுட்ப அகேச்சகம் 

(d) சமூக நீதி ேற்றும் அதிகரரேளித்தல் 

அகேச்சகம் 

(e) தகவல் மதரடர்பு அகேச்சகம் 

 

Q188. "மகௌதம் அதரனி: இந்தியரகவ 

ேரற்றிய ேனிதன்" புத்தகத்தின் 

ஆசிரியரின் மபயகரக் குறிப்பிடவும். 

(a) தஷரபர தட 

(b) ஆர்.என்.பரஸ்கர் 

(c) வினய் தீட்சித் 

(d) ரரேந்தீப் சிங் 

(e) சஞ்சய் திவரரி 
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Q189. பின்வருவனவற்றில் யரர் கனடியன் 

கிரரண்ட் பிரிக்ஸ் 2022 மவன்றுள்ளரர்? 

(a) லூயிஸ் ஹரேில்டன் 

(b) மசர்ஜிதயர மபமரஸ் 

(c) தேக்ஸ் மவர்ஸ்டரப்பன் 

(d) கரர்தலரஸ் கசன்ஸ் 

(e) சரர்லஸ் மலக்மலர்க் 

 

Q190. புது தில்லியில் நிர்ேரன் 

மதரழிலரளர்களின் (NIPUN) 

தேம்பரட்டுக்கரன ததசிய முன்முயற்சிகய 

புதுகேயரன திட்டத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியவர் யரர்? 

(a) நரரரயண் டரட்டு ரரதன 

(b) சர்பரனந்தர தசரதனரவரல் 

(c) தர்தேந்திர பிரதரன் 

(d) பியூஷ் தகரயல் 

(e) ஹர்தீப் சிங் பூரி 

 

Q191. குவ்சுல் ஏரி ததசிய பூங்கர 

யுமனஸ்தகரவின் உயிர்க்தகரள 

கரப்பகத்தின் உலக மநட்மவரர்க்கில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. குவ்சுல் ஏரி ததசிய 

பூங்கர எந்த நரட்டில் அகேந்துள்ளது? 

(a) ேங்தகரலியர 

(b) பூட்டரன் 

(c) கஜகஸ்தரன் 

(d) பிரரன்ஸ் 

(e) மஜர்ேனி 

 

Q192. சிறு நிதிக் கடன்களின் நிலுகவயில் 

உள்ள தபரர்ட்ஃதபரலிதயரவின் 

அடிப்பகடயில் பின்வரும் எந்த ேரநிலம் 

ேிகப்மபரிய ேரநிலேரக ேரறியுள்ளது? 

(a) குஜரரத் 

(b) பீகரர் 

(c) ேத்திய பிரததசம் 

(d) மதலுங்கரனர 

(e) தேிழ்நரடு 

 

Q193. 2021 ஆம் ஆண்டில் சுவிஸ் 

வங்கிகளில் உள்ள இந்தியர்களின் நிதி 50 

சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 30 லட்சம் தகரடிக்கு 

தேல் உள்ளது. இந்த அட்டவகையில் 

இந்தியரவின் தரவரிகச என்ன? 

(a) 39th 

(b) 40th 

(c) 42nd 

(d) 44th  

(e) 43rd 

 

Q194. நியூயரர்க்கில் உள்ள ஐக்கிய 

நரடுகள் சகபக்கரன இந்தியரவின் அடுத்த 

நிரந்தரப் பிரதிநிதியரக நியேிக்கப்பட்டவர் 

யரர்? 

(a) டிஎஸ் திருமூர்த்தி 

(b) ருசிரர கரம்தபரஜ் 

(c) சங்கீதர தேத்தர 

(d) பரவனர பிஷ்ட் 

(e) தசரனம் சிங் 

 

Q195. நரட்டின் முதல் மபண்கள் NDA 

மதரகுதியில் தசர்வதற்கரன ததர்வில் 

முதல் தரங்க் மபற்றவர் யரர்? 

(a) திவ்யர பதடல் 

(b) ஷனன் டரக்கர 

(c) ரரகினி ேரரத்தத 

(d) லுனரஷர பரஸ்கர் 

(e) யரஷி தன்வரர் 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-JUNE 2022 

32 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Q196. "ஷபரஷ் ேிது", இந்திய மபண்கள் 

கிரிக்மகட் அைியின் முன்னரள் தகப்டன் 

ேிதரலி ரரஜின் ________நடித்த வரழ்க்கக 

வரலரறு. 

(a) கங்கனர ரனரவத் 

(b) அனுஷ்கர சர்ேர 

(c) சரரர அலி கரன் 

(d) டரப்ஸி பண்ணு 

(e) கரீனர கபூர் 

 

Q197. நரட்டிதலதய முதன்முகறயரக, 

‘பரலிகர பஞ்சரயத்து’ ஐந்து கிரரேங்களில் 

மதரடங்கப்பட்டது? 

(a) குஜரரத் 

(b) ரரஜஸ்தரன் 

(c) உத்தரப்பிரததசம் 

(d) பஞ்சரப் 

(e) ஹரியரனர 

 

Q198. எந்த ேரநிலம் பீகரர் ேற்றும் தேற்கு 

வங்கத்கத ேரற்றியகேத்து, 

கேக்தரரஃகபனரன்ஸ் கடன்களின் 

நிலுகவயில் உள்ள மபரிய ேரநிலேரக 

ேரறியது? 

(a) உத்தரகரண்ட் 

(b) குஜரரத் 

(c) ேகரரரஷ்டிரர 

(d) தேிழ்நரடு 

(e) தகரளர 

 

Q199. 20வது நரட்டுப்புற கண்கரட்சி 

சேீபத்தில் எங்கு மதரடங்கப்பட்டது? 

(a) ஒடிசர 

(b) மதலுங்கரனர 

(c) சிக்கிம் 

(d) அசரம் 

(e) சத்தீஸ்கர் 

 

Q200. ஒதர நரடு ஒரு தரஷன் கரர்டு 

(ONORC) திட்டத்கத மசயல்படுத்தும் 

36வது ேரநிலேரக _________ ஆனது. 

(a) நரகரலரந்து 

(b) திரிபுரர 

(c) சிக்கிம் 

(d) திரிபுரர 

(e) அசரம் 
 
Q201. Coursera's Global Skills Report (GSR) 

2022 இல், இந்தியரவின் ஒட்டுமேரத்த 

திறன் திறன் நரன்கு இடங்கள் சரிந்து 

உலக அளவில் 68வது இடத்கதப் 

பிடித்துள்ளது. இந்த அறிக்ககயில் எந்த 

நரடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) பிரரன்ஸ் 

(b) யுதக 

(c) அமேரிக்கர 

(d) பின்லரந்து 

(e) சுவிட்சர்லரந்து 

 

Q202. சர்வததச ஒலிம்பிக் தினம் உலகம் 

முழுவதும் ______ அன்று 

மகரண்டரடப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 21 

(b) ஜூன் 22 

(c) ஜூன் 23 

(d) ஜூன் 24 

(e) ஜூன் 25 
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Q203. GIFT நகரத்தில் உள்ள புதிய 

வளர்ச்சி வங்கியின் (NDB) இந்திய 

பிரரந்திய அலுவலகத்தின் இயக்குநர் 

மஜனரலரக யரர் நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர்? 

(a) சதீஷ் குேரர் 

(b) டிஎஸ் திருமூர்த்தி 

(c) சஞ்சீவ் பரண்தட 

(d) டரக்டர் டி.தஜ.பரண்டியன் 

(e) விதவக் சவுத்ரி 

 

Q204. _____ ஐக்கிய நரடுகளின் மபரது 

தசகவ தினேரக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 27 

(b) ஜூன் 26 

(c) ஜூன் 25 

(d) ஜூன் 24 

(e) ஜூன் 23 

 

Q205. சர்வததச கிரிக்மகட் வீரர்கள் 

சங்கத்தின் (FICA) முதல் மபண் தகலவர் 

யரர்? 

(a) ேிதரலி ரரஜ் 

(b) லிசர ஸ்ததலகர் 

(c) மபத் மூனி 

(d) சரரர தஜன் மடய்லர் 

(e) எல்லிஸ் மபர்ரி 

 

Q206. சர்வததச விதகவகள் தினம் 

_______ அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 21 ஜூன் 

(b) 22 ஜூன் 

(c) 23 ஜூன் 

(d) 24 ஜூன் 

(e) 25 ஜூன் 

 

Q207. சுப்ரீம் தகரர்ட் நியேித்துள்ள 

நிர்வரகிகள் குழுவிற்கு (CoA) 

உதவுவதற்கரன ஆதலரசகனக் குழுவின் 

தகலவரரக ரஞ்சித் பஜரஜ் 

நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர். CoA _____ இன் 

அன்றரட விவகரரங்ககள இயக்குகிறது. 

(a) அகில இந்திய மடன்னிஸ் சங்கம் 

(b) இந்திய அமேச்சூர் தபஸ்பரல் 

கூட்டகேப்பு 

(c) இந்திய தபட்ேிண்டன் சங்கம் 

(d) அகில இந்திய கரல்பந்து கூட்டகேப்பு 

(e) இந்திய ேல்யுத்த கூட்டகேப்பு 

 

Q208. எந்த அகேப்பு அதன் கரப்புரிகே 

மபற்ற உள்நரட்டு தசரலரர் குக் டரப், 

"சூர்யர நூதன்" ஐ மவளியிட்டது? 

(a) எண்மைய் ேற்றும் இயற்கக எரிவரயு 

கழகம் 

(b) இந்தியன் ஆயில் கரர்ப்பதரஷன் 

(c) பரரத் மபட்தரரலியம் 

(d) இந்திய எரிவரயு ஆகையம் 

(e) இந்துஸ்தரன் மபட்தரரலியம் 

 

Q209. நிதயரதபங்கிங் தளேரன ஃப்ரீதயர 

தனது டிஜிட்டல் தசேிப்புக் கைக்கரன 

‘ஃப்ரிதயர தசவ்’ _______ உடன் 

இகைந்து மதரடங்கியுள்ளது. 

(a) உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி 

(b) ஜனலட்சுேி சிறு நிதி வங்கி 

(c) ஒரு U சிறு நிதி வங்கி 

(d) உட்கர்ஷ் சிறு நிதி வங்கி 

(e) ஈக்விடரஸ் சிறு நிதி வங்கி 
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Q210. 2022 சர்வததச ஒலிம்பிக் தினத்தின் 

தீம் என்ன? 

(a) அகேதியரன உலகத்திற்கரக ஒன்றரக 

(b) ஆதரரக்கியேரக இருங்கள், வலுவரக 

இருங்கள், சுறுசுறுப்பரக இருங்கள் 

(c) விகளயரட்டு மூலம் யுகனமடட் 

(d) நகர்த்தவும், கற்றுக்மகரள்ளவும் ேற்றும் 

கண்டறியவும் 

(e) அகேதிக்கரன நகர்வு 

 

Q211. ேத்திய வர்த்தகம் ேற்றும் 

மதரழில்துகற அகேச்சர் பியூஷ் தகரயல் 

எந்த நரட்டில் ‘ேரம்பழத் திருவிழரகவ’ 

மதரடங்கி கவத்தரர்? 

(a) பிரரன்ஸ் 

(b) யுதக 

(c) மபல்ஜியம் 

(d) அமேரிக்கர 

(e) சிங்கப்பூர் 

 

Q212. இந்தியர ேற்றும் தநபரளத்தில் 

ரரேரயை சுற்றுடன் மதரடர்புகடய 

இடங்ககள இகைக்கும் முதல் பரரத் 

கவுரவ் சுற்றுலர ரயில் புது தில்லியில் 

உள்ள சப்தர்ஜங் ரயில் நிகலயத்தில் 

இருந்து மகரடியகசத்து துவக்கப்பட்டது. 

இந்த ரயிகல மகரடியகசத்து துவக்கியவர் 

யரர்? 

(a) அஸ்வினி கவஷ்ைவ் 

(b) ஜி கிஷன் மரட்டி 

(c) நதரந்திர தேரடி 

(d) a ேற்றும் b 

(e) a ேற்றும் c 

 

Q213. 'தங்க சுத்திகரிப்பு ேற்றும் 

ேறுசுழற்சி' அறிக்ககயின்படி, இந்தியர 

2021 இல் 75 டன்ககள ேறுசுழற்சி 

மசய்வதன் மூலம் உலகின் ____ 

ேிகப்மபரிய தங்க ேறுசுழற்சி மசய்யும் 

நரடரக உருமவடுத்தது. 

(a) 5th 

(b) 4th 

(c) 3rd 

(d) 2nd 

(e) 1st  

 

Q214. Oracle Cloud Infrastructure (OCI), 

___________ ஐ தளேரகக் மகரண்டது, 

இந்திய சந்கதக்கரக ‘OCI 

அர்ப்பைிக்கப்பட்ட பிரரந்தியத்கத’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

(a) மதன் மகரரியர 

(b) கனடர 

(c) அமேரிக்கர 

(d) வியட்நரம் 

(e) ஜப்பரன் 

 

Q215. Ookla Speedtest Global Index இல், 

நரர்தவ ேற்றும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்தில் 

உள்ளன. இந்தக் குறியீட்டில் 

இந்தியரவின் தரவரிகச என்ன? 

(a) 115 

(b) 75 

(c) 78 

(d) 104 

(e) 119 
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Q216. ேத்திய தகவல் மதரடர்பு அகேச்சர் 

அஷ்வினி கவஷ்ைவ், விவரமடக் 2020 

மதரழில்நுட்ப கண்கரட்சியில் இந்தியர 

மபவிலியகன திறந்து கவத்தரர். இந்த 

கண்கரட்சி எந்த நகரத்தில் நகடமபற்றது? 

(a) லண்டன், யுதக 

(b) பரரிஸ், பிரரன்ஸ் 

(c) பிரஸ்ஸல்ஸ், மபல்ஜியம் 

(d) நியூயரர்க், அமேரிக்கர 

(e) சிங்கப்பூர் 

 

Q217. NSICயின் தகலவர் ேற்றும் நிர்வரக 

இயக்குநரரக கூடுதல் மபரறுப்கப 

ஏற்றவர் யரர்? 

(a) சிவசுப்ரேைியன் ரரேன் 

(b) பிரதேரத் அகர்வரல் 

(c) பி உதயகுேரர் 

(d) எல் சி தகரயல் 

(e) சம்பித் பத்ரர 

 

Q218. இந்தியரவின் ஜிசரட்-24 

மசயற்ககக்தகரள் சேீபத்தில் ஏவப்பட்டது. 

தபரர்டில் உள்ள முழுத் திறனும் _____க்கு 

குத்தககக்கு விடப்பட்டுள்ளது. 

(a) ஏர்மடல் டிஜிட்டல் டிவி 

(b) டரடர ப்தள 

(c) சன் கடரக்ட் 

(d) ரிகலயன்ஸ் டிஜிட்டல் டி.வி 

(e) டிஷ் டி.வி 

 

Q219. சேீபத்திய FIFA உலக 

தரவரிகசயில் இந்திய ஆண்கள் கரல்பந்து 

அைியின் தற்தபரகதய தரவரிகச என்ன? 

(a) 101 

(b) 102 

(c) 103 

(d) 104 

(e) 105 

 

Q220. 2022 ஆம் ஆண்டு திகன ததசிய 

ேரநரட்டின் கருப்மபரருள் என்ன? 

(a) ஆர்கரனிக் ேரர்க்மகட்டிங் மூலம் 

விவசரயிகளின் வருேரனத்கத 

தேம்படுத்துதல் 

(b) பசிகய முடிவுக்குக் மகரண்டுவருதல், 

அகடதல். உைவு ேற்றும் ஊட்டச்சத்து 

பரதுகரப்பு & நிகலயரன விவசரயத்கத 

ஊக்குவித்தல் 

(c) வளர, வளர்த்து, நிகலக்க 

(d) பரதுகரப்பரன உைவு, சிறந்த 

ஆதரரக்கியம் 

(e) இந்தியரவுக்கரன எதிர்கரல சூப்பர் 

உைவு 

 

Q221. உள்நரட்டு ரரக்மகட் ‘நூரி’ (‘Nuri’) 

மூலம் தனது முதல் மவற்றிகரேரன 

மசயற்ககக்தகரள் ஏவுதகல நடத்திய நரடு 

எது? 

(a) பிரரன்ஸ் 

(b) ஜப்பரன் 

(c) பிதரசில் 

(d) சீனர 

(e) மதன் மகரரியர 

 

Q222. எந்த நரடு சேீபத்தில் 3 Yagon-35 

ரிதேரட் மசன்சிங் மசயற்ககக்தகரள்களின் 

புதிய மதரகுப்கப ஏவியது? 

(a) சீனர 

(b) ஜப்பரன் 

(c) மதன் மகரரியர 

(d) வியட்நரம் 

(e) ேதலசியர 
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Q223. மசன்கனகய தளேரகக் மகரண்ட 

ட்தரரன் ஸ்டரர்ட் அப் கருடர 

ஏதரரஸ்தபஸ் எந்த நரட்டின் ட்தரரன் 

மசரல்யூஷன் நிறுவனத்துடன் முதல் 

சர்வததச ட்தரரன் மதரழிற்சரகலகய 

அகேக்க கூட்டு தசர்ந்துள்ளது? 

(a) இந்ததரதனசியர 

(b) சுவிட்சர்லரந்து 

(c) ேதலசியர 

(d) பிலிப்கபன்ஸ் 

(e) ேியரன்ேர் 

 

Q224. இந்தியரவிலும் மவளிநரட்டிலும் 

உயர்கல்விகயத் மதரடர விரும்பும் 

ேரைவர்களின் ததகவககள நிவர்த்தி 

மசய்ய முதன்முதலரக டிஜிட்டல் தளேரன 

‘தகம்பஸ் பவர்’ அறிமுகப்படுத்திய வங்கி 

எது? 

(a) பரரத ஸ்தடட் வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) பஞ்சரப் தநஷனல் வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

 

Q225.  NITI ஆதயரக்கின் புதிய தகலகே 

நிர்வரக அதிகரரியரக முன்னரள் குடிநீர் 

ேற்றும் தண்ைீர் சுகரதரர மசயலரளர் 

_______ நியேிக்கப்பட்டுள்ளரர். 

(a) பரதேஸ்வரன் ஐயர் 

(b) ரஞ்சித் பஜரஜ் 

(c) டரக்டர் ேதனரஜ் தசரனி 

(d) பி உதயகுேரர் 

(e) சந்தீப் தீட்சித் 

 

Q226. புலனரய்வுப் பைியகத்தின் (IB) 

இயக்குநரரக நியேிக்கப்பட்டவர் யரர்? 

(a) டரக்டர் ேதனரஜ் தசரனி 

(b) தினகர் குப்தர 

(c) தபன் குேரர் தடகர 

(d) தரரஹன் பிரதரப் சிங் 

(e) விஜய் குேரர் 

 

Q227. ஆரரய்ச்சி ேற்றும் பகுப்பரய்வு 

பிரிவின் (R&AW) தகலவரரக ேீண்டும் 

நியேிக்கப்பட்டவர் யரர்? 

(a) சேந்த் குேரர் தகரயல் 

(b) டரக்டர் சுேன் தக மபரி 

(c) ரரதகஷ் சர்ேர 

(d) விபின் சர்ேர 

(e) தசரனம் குேரர் 

 

Q228. இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) 

மசயல் தகலவரரக நியேிக்கப்பட்டவர் 

யரர்? 

(a) நதரந்தர் பத்ரர 

(b) அனில் கண்ைர 

(c) மசௌரவ் கங்குவரலி 

(d) ஜனரர்தன் சிங் மகலரட் 

(e) சுதன்ஷு ேிட்டல் 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/14237/tnusrb-pc-batch-tamil-online-coaching-by-adda247


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-JUNE 2022 

37 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

Q229. பின்வரும் எந்த இந்திய ேரநில 

அடிப்பகடயிலரன மபரதுப் 

தபரக்குவரத்து தசகவயரனது ேதிப்புேிக்க 

UN மபரது தசகவ விருது 2022 உடன் 

மகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) மடல்லி தபரக்குவரத்து கழகம் 

(b) ஹரியரனர ேரநில சரகல 

தபரக்குவரத்து கழகம் 

(c) ேகரரரஷ்டிரர ேரநில சரகல 

தபரக்குவரத்து கழகம் 

(d) தேர பஸ், ஒடிசர 

(e) பஞ்சரப் சரகலகள் 

 

Q230. தபரகதப்மபரருள் பயன்பரடு 

ேற்றும் சட்டவிதரரத கடத்தலுக்கு எதிரரன 

சர்வததச தினம் 2022 பின்வரும் எந்த 

நரளில் மகரண்டரடப்படுகிறது? 

(a) ஜூன் 22 

(b) ஜூன் 23 

(c) ஜூன் 24 

(d) ஜூன் 25 

(e) ஜூன் 26 

 

Q231. BOB ஃபைனான்சியல் எந்த 

வங்கியுடன் இபை முத்திபையிடப்ைட்ட 

ததாடர்பு இல்லாத RuPay கிதைடிட் கார்பட 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது? 

(a) ைாைத ஸ்டடட் வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) கர்நாடக வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) பநனிடால் வங்கி 

 

Q232. மத்திய டநைடி வரி வாரியத்தின் (CBDT) 

தபலவைாக நியமிக்கப்ைட்டவர் யார்? 

(a) டே பி தமாஹைத்ைா 

(b) நிதின் குப்தா 

(c) எஸ்.டக. தமாகந்தி 

(d) சஞ்சீவ் தகௌசிக் 

(e) சங்கீதா சிங் 

 

Q233. சர்வடதச தடன்னிஸ் ஹால் ஆஃப் 

ஃடைம் மற்றும் சர்வடதச தடன்னிஸ் 

கூட்டபமப்பு ஆகியவற்றால் 2021-ம் 

ஆண்டுக்கான டகால்டன் சாதபனயாளர் 

விருபதப் தைறுைவர் யார்? 

(a) ஆர் டே உமர் நிசார் 

(b) ைஷ்மி சாஹூ 

(c) தவஸ்லி டமார்கன் 

(d) விேய் அமிர்தைாஜ் 

(e) விஷ்வா கரிப்ைா பிஎஸ் 

 

Q234. இந்திய விமானப் ைபடயின் (IAF) 

தஹலிகாப்டர்களுக்கான வான்வழி 

ைாதுகாப்புத் ததாகுப்பை (ADS) 

வழங்குவதற்காக தைலாைஷ்ய நிறுவனம் 

மற்றும் அதன் துபை நிறுவனத்துடன் எந்த 

நிறுவனம் புரிந்துைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் 

பகதயழுத்திட்டது? 

(a) ைாைத் படனமிக்ஸ் 

(b) ஹிந்துஸ்தான் ஏடைாநாட்டிக்ஸ் லிமிதடட் 

(c) ைாைத் எதலக்ட்ைானிக்ஸ் லிமிதடட் 

(d) ைாைத் தஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிதடட் 

(e) இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிதடட் 
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Q235. சமீைத்தில் டகைளாவில் டாடா ைவர் 
டசாலார் சிஸ்டம்ஸ் லிமிதடட் மூலம் 
இயக்கப்ைட்ட இந்தியாவின் மிகப்தைரிய 
மிதக்கும் சூரிய சக்தி திட்டத்தின் உச்ச திறன் 

என்ன? 

(a) 99.3 தமகாவாட் 

(b) 100.5 தமகாவாட் 

(c) 102.1 தமகாவாட் 

(d) 101.6 தமகாவாட் 

(e) 103.4 தமகாவாட் 

 

Q236. இந்திய கடன் தீர்க்கும் நிறுவனத்தின் 

(IDRCL) தபலவைாக சமீைத்தில் 

டதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டவர் யார்? 

(a) டசானியா தீட்சித் 

(b) விேய் திரிைாதி 

(c) ைன்தீப் சிங் 

(d) அவினாஷ் குல்கர்னி 

(e) விபின் குமார் குப்தா 

 

Q237. திடயாமார்கரிட்டா மாக்னிஃபிகா, 

சமீைத்தில் தசய்திகளில், கரீபியன் சதுப்புநில 
சதுப்பு நிலத்தில் காைப்ைடும் உலகின் 

மிகப்தைரிய____ ஆகும். 

(a) பூஞ்பச 

(b) பூச்சி உண்ணும் தாவைம் 

(c) நன்னீர் மீன் 

(d) ைாசிகள் 

(e) ைாக்டீரியம் 

 

Q238. நவ்ஜீத் தில்லான் பின்வரும் எந்த 

விபளயாட்டுடன் ததாடர்புபடயவர்? 

(a) ைந்தய நபடப்ையைம் 

(b) குதித்தல் 

(c) வட்டு எறிதல் 

(d) நபடையிற்சி 

(e) ஓடுதல் 

 

Q239. சமீைத்தில் நடந்த கசடனாவ் 

தமடமாரியல் 2022 தடகளப் டைாட்டியில் 
தனலக்ஷ்மி டசகர் தனது தனிப்ைட்ட சிறந்த 

டநைத்பத 22.89 வினாடிகளில் கடந்து 200 

மீட்டர் ஓட்டத்தில் தவற்றி தைற்றார். இதன் 

மூலம் 200 மீ ஓட்டத்தில் ____ அதிடவக 

இந்தியப் தைண்மணி ஆனார். 

(a) 2nd 

(b) 3rd  

(c) 4th 

(d) 5th 

(e) 6th 

 

Q240. எஸ்.எம். கிருஷ்ைா கர்நாடக மாநில 

அைசால் வழங்கப்ைட்ட ‘தகம்டைகவுடா 

சர்வடதச விருது’ முதல் ைதிப்பின் 
டதர்ந்ததடுக்கப்ைட்டவர்களில் கிருஷ்ைாவும் 

ஒருவர். அவர் ஒரு _________. 

(a) மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் 

(b) மாநில உயர் நீதிமன்றத்தின் தபலபம 

நீதிைதி 

(c) சிண்டிடகட் வங்கி மற்றும் மணிப்ைால் 
உயர் கல்வி அகாடமியின் இபை நிறுவனர் 

(d) முன்னாள் ைாதுகாப்பு அபமச்சர் 

(e) இந்தியாவின் முன்னாள் கன்ட்டைாலர் 

மற்றும் ஆடிட்டர் தேனைல் 

 

Q241. ஒரு மஹல்த் கபலட் (One Health 

Pilot) முன்முயற்சி எந்த நகரத்தில் 

மதரடங்கப்பட்டது? 

(a) மபங்களூரு 

(b) மும்கப 

(c) மடல்லி 

(d) மகரச்சி 

(e) மசன்கன 
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Q242. க்தரரஃபர்ஸ் இந்தியர என்று 

அகழக்கப்பட்ட பிளிங்க் கரேர்கஸ 

(பிளிங்கிட்) ககயகப்படுத்துவகத 

பின்வரும் எந்த நிறுவனம் 

அறிவித்துள்ளது? 

(a) Swiggy 

(b) UberEats 

(c) FoodPanda 

(d) Domino’s Pizza 

(e) Zomato  

 

Q243. அைியக்கூடிய ஏடிஎம் 

கரர்டுககளயும் ஆஃப்கலன் UPIகயயும் 

அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 

(a) VISA 

(b) MasterCard 

(c) RuPay  

(d) Acemoney  

(e) Business Platinum 

 

Q244. டிரரன்சில்தவனியர சர்வததச 

திகரப்பட விழரவின் 21வது பதிப்பு எந்த 

நரட்டில் நகடமபற்றது? 

(a) பிரரன்ஸ் 

(b) ருதேனியர 

(c) பின்லரந்து 

(d) மஜர்ேனி 

(e) மதன்னரப்பிரிக்கர 

 

Q245. ததசிய இன்சூரன்ஸ் விழிப்புைர்வு 

தினம் பின்வரும் எந்த நரட்களில் 

மகரண்டரடப்படுகிறது? 

(a) 23 ஜூன் 

(b) 20 ஜூன் 

(c) 28 ஜூன் 

(d) 21 ஜூன் 

(e) 26 ஜூன் 

 

Q246. ேகறந்த தசரவலூர் 

கிருஷ்ைன்குட்டி எந்த துகறயுடன் 

மதரடர்புகடயவர்? 

(a) எழுத்தரளர் 

(b) பரடலரசிரியர் 

(c) பத்திரிககயரளர் 

(d) தேதல உள்ள அகனத்தும் 

(e) இகவ எதுவும் இல்கல 

 

Q247. சர்வததச மவப்ப ேண்டல தினம் 

______ அன்று உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 25 ஜூன் 

(b) 26 ஜூன் 

(c) 27 ஜூன் 

(d) 28 ஜூன் 

(e) 29 ஜூன் 

 

Q248. IG ட்தரரன்கள் ஏர்வரர்டுகளரல் 

"சிறந்த ட்தரரன் அகேப்பு - ஸ்டரர்ட்-அப் 

வகக" விருகத மபற்றுள்ளது. IG 

ட்தரரன்கள் _____ ஐ அடிப்பகடயரகக் 

மகரண்டது. 

(a) புதன 

(b) கஹதரரபரத் 

(c) மும்கப 

(d) மடல்லி 

(e) மசன்கன 
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Q249. ததசிய MSME விருது 2022 இல் எந்த 

ேரநில அரசு இரண்டரவது பரிகசப் 

மபற்றுள்ளது? 

(a) ஒடிசர 

(b) பீகரர் 

(c) ஹரியரனர 

(d) ஆந்திரப் பிரததசம் 

(e) தேிழ்நரடு 

 

Q250. ேத்திய விவசரயம் ேற்றும் 

விவசரயிகள் நலத்துகற அகேச்சர் 

நதரந்திர சிங் ததரேர் சேீபத்தில் எங்கு 

ததன் பரிதசரதகன ஆய்வகத்கத 

மதரடங்கினரர்? 

(a) அசரம் 

(b) நரகரலரந்து 

(c) உத்தரகரண்ட் 

(d) பஞ்சரப் 

(e) சிக்கிம் 

 

Solutions 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. World No Tobacco Day is observed on 

31st May globally. This yearly celebration 

aims to raise awareness amid the global 

citizens about not only the dangers of using 

tobacco. 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. The Life Insurance Corporation of India 

(LIC), India’s largest insurer, has launched 

“Bima Ratna” – a non-linked, non-

participating, individual, savings life 

insurance plan. The new plan, which is aimed 

at the domestic market, provides both 

protection and savings. 

 

S3. Ans.(b) 

Sol. The United States overtook China to 

become India’s top trading partner in 2021-

22, reflecting strong economic ties between 

the two countries. 

 

S4. Ans.(e) 

Sol. India tops the list in terms of the number 

of entries with 61, followed by Singapore 

(34), Japan (33), Australia (32), Indonesia 

(30) and China (28). 

 

S5. Ans.(b) 

Sol. The 17th edition of the Mumbai 

International Film Festival of India (MIFF 

2022) confers Dr V. Shantaram Lifetime 

Achievement Award on noted author and 

documentary filmmaker Shri Sanjit Narwekar 

to commemorate his exquisitely deep, 

remarkably diverse and inspiring body of 

work. 

 

S6. Ans.(b) 

Sol. Radio Jockey Umar Nisar (RJ Umar) 

from South Kashmir, has been awarded the 

’01 Best Content Award’ and the 

Immunization Champion award by United 

Nations International Children’s Emergency 

Fund (UNICEF) at the annual Radio4Child 

2022 Awards in Mumbai, Maharashtra. 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. Bujar Nishani, a former Albanian 

President had died at 55 due to a health 

problem. 
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S8. Ans.(a) 

Sol. The Red Bull racing driver Sergio Pérez 

(Mexican) has won the Formula 1 (F1) Grand 

Prix (GP) De Monaco 2022 

 

S9. Ans.(e) 

Sol. World Vape Day is observed on 30th 

May across the globe to create awareness 

about the alternatives to harmful tobacco 

products.  

 

S10. Ans.(d) 

Sol. Karnataka Chief Minister Basavaraj 

Bommai has launched a new health and 

wellness app AAYU to address and help heal 

chronic diseases and lifestyle disorders 

through yoga. 

 

S11. Ans.(e) 

Sol. PM CARES for Children Scheme was 

launched by the Prime Minister on 29 May 

2021. 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. State-owned Bank of Maharashtra (BoM) 

has ranked first in the list of the top performer 

among public sector lenders in terms of loan 

and deposit growth in percentage terms during 

2021-22. 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. National Council for Teacher Education 

(NCTE) has launched an online portal to 

simplify the process of recognition of teacher 

education programs of higher education 

institutions. 

 

S14. Ans.(e) 

Sol. Param Ananta, is a state of the art 

supercomputer at IIT Gandhinagar dedicated 

to the nation under the National 

Supercomputing Mission (NSM). 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. Every year Global Day of Parents is 

observed on the 1st of June globally. The 

Global Day of Parents is an annual event that 

celebrates the importance of parents in 

children’s lives. 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. The theme for Global Parent Day 2022 is 

‘Family Awareness’, awareness 

internationally. Being conscious of one’s own 

and one’s family’s emotional and physical 

well-being might be critical. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. Tata Passenger Electric Mobility Limited 

(TPEML), a subsidiary of Tata Motors Ltd, 

and Ford India Private Limited (FIPL) have 

signed a Memorandum of Understanding 

(MOU) with the Government of Gujarat 

(GoG) for the potential acquisition of FIPL’s 

Sanand vehicle manufacturing facility. 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. Leading UK-based academic, Dr Swati 

Dhingra has been named as the first Indian-

origin woman to be appointed as an external 

member of the Bank of England's interest 

rate-setting committee. 

 

S19. Ans.(b) 

Sol. Former State Bank of India executive 

Natarajan Sundar joined National Assets 

Reconstruction Company Ltd (NARCL) as 

Managing Director and CEO on May 30. 

 

S20. Ans.(d) 

Sol. 'Yoga for Humanity' has been chosen as 

the theme of the eighth International Day of 

Yoga to be organised in India and across the 

globe on June 21. 
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S21. Ans.(b) 

Sol. Former West Indies captain, Daren 

Sammy has been conferred with the Sitara-i-

Pakistan Award for Services to Pakistan 

during a ceremony. The 38-year-old all-

rounder was being recognized for his role in 

helping bring international cricket back to 

Pakistan.  

 

S22. Ans.(a) 

Sol. Telangana, India’s 28th state, was 

founded on 2nd June 2014. Telangana 

celebrates its Formation Day to mark the 

people’s contribution to forming a separate 

state outside of Andhra Pradesh. Telangana’s 

30 districts honour this day by hoisting the 

national flag. 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. Director of Ruchi Foodline, Eastern 

India’s leading food brand and Odisha’s No.1 

spices company, Rashmi Sahoo has been 

presented the Times Business Award 2022. 

 

S24. Ans.(a) 

Sol. A 1988-batch Indian Police Service 

officer S L Thaosen has been appointed as the 

new Director-General of the Sashastra Seema 

Bal (SSB).  

 

S25. Ans.(a) 

Sol. National Panthers Party Chief Professor 

Bhim Singh passed away at his residence in 

Jammu after a prolonged illness, officials 

said. He was 80.  

 

S26. Ans.(e) 

Sol. GST revenue for May stood at nearly Rs 

1.41 lakh crore, a 44 per cent increase over 

the same month last year, the Finance 

Ministry. 

 

S27. Ans.(d) 

Sol. South Korea dashed Malaysia's hopes of 

a maiden Hero Asia Cup trophy as they 

reigned supreme with a thrilling 2-1 final 

victory here at the GBK Sports Arena. 

 

S28. Ans.(e) 

Sol. Senior IPS officer, Zulfiquar Hasan has 

been appointed as the new Director-General 

of the Bureau of Civil Aviation Security 

(BCAS). 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. Sachin Tendulkar will continue as United 

Nations Children's Fund (UNICEF) ‘Goodwill 

Ambassador’ for a record 20th year, working 

for the welfare of underprivileged children. 

 

S30. Ans.(b) 

Sol. According to the 59th edition of the 

Top500 list of the world’s most powerful 

supercomputers unveiled by Germany, 

ORNL’s Supercomputer Frontier from the 

US. 

 

S31. Ans.(c) 

Sol. World Bicycle Day is marked on 3rd 

June every year to recognise bicycling as a 

way to get a sustainable form of travelling 

that also ensures one's physical well being. 

 

S32. Ans.(d) 

Sol. Punjab & Sind Bank Limited, an Indian 

nationalised bank, announced that its MD & 

CEO, S Krishnan to retire from the role, with 

effect from May 31, 2022. 

 

S33. Ans.(e) 

Sol. Union Minister for Youth Affairs and 

Sports, Anurag Thakur has launched a 

nationwide ‘Fit India Freedom Rider Cycle 

rally’ on World Bicycle Day.  
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S34. Ans.(b) 

Sol. The Punjab government has decided to 

abolish the physical stamp papers in an 

attempt to bring efficiency and check the 

pilferage of State revenue. 

 

S35. Ans.(c) 

Sol. Javier Olivan, the current chief growth 

officer at Meta Platforms, will take over as the 

company's chief operating officer after Sheryl 

Sandberg stepped down from the post. 

 

S36. Ans.(a) 

Sol. Renowned Santoor maestro Pandit 

Bhajan Sopori passed away today in 

Gurugram. He was 74. He was suffering from 

colon cancer. He was former Director of 

Music at All India Radio and looked after 

Hindustani Classical Music. Along with 

Pandit Shiv Kumar Sharma, he is credited to 

have brought santoor, a lesser known 

Kashmiri instrument, into the global limelight.  

 

S37. Ans.(e) 

Sol. Instagram has launched an ‘alert’ feature 

to help find missing children. The photo-

sharing app has partnered with various 

organisations globally to set up the feature. 

 

S38. Ans.(b) 

Sol. Harini Logan was eliminated from the 

Scripps National Spelling Bee once, then 

reinstated. She missed four words in a 

gruelling standoff against Vikram Raju, 

including one that would have given her the 

title. 

 

S39. Ans.(d) 

Sol. Dr S Somanath, the chairman of the 

Indian Space Research Organisation (ISRO), 

inaugurated ANANTH Technologies’ 

spacecraft manufacturing unit at Karnataka 

Industrial Area Development Board (KIADB) 

Aerospace Park. 

 

S40. Ans.(b) 

Sol. Ashwani Bhatia has taken charge as a 

whole-time member (WTM) at the market 

regulator Securities and Exchange Board of 

India (Sebi). 

 

S41. Ans.(b) 

Sol. The Tamil Nadu government signed a 

Memorandum of Understanding (MoU) with 

the India Post Payments Bank (IPPB) for 

obtaining life certificate from pensioners 

through doorstep services of the Postal 

Department. 

 

S42. Ans.(d) 

Sol. Every year on June 4th, the United 

Nations (UN) observes the International Day 

of Innocent Children Victims of Aggression 

to raise awareness of the children who have 

been victims of physical, mental, and 

emotional abuse around the world. On this 

day, the United Nations reaffirms its 

commitment to preserve children's rights. 

 

S43. Ans.(d) 

Sol. The Tamil Nadu government signed a 

Memorandum of Understanding (MoU) with 

the India Post Payments Bank (IPPB) for 

obtaining life certificate from pensioners 

through doorstep services of the Postal 

Department. 
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S44. Ans.(c) 

Sol. The United Nations has changed the 

Republic of Turkey’s country name at the 

organisation from “Turkey” to “Türkiye”, 

following a request from Ankara for the 

change. 

 

S45. Ans.(e) 

Sol. Tata Projects will build the national 

capital region’s new airport at Jewar, after 

outbidding the Shapoorji Pallonji Group and 

Larsen & Toubro for the contract. While the 

deal size has not been disclosed, sources 

pegged it at over Rs 6,000 crore. 

 

S46. Ans.(d) 

Sol. Union Minister of social Justice and 

empowerment Dr. Virendra Kumar has 

launched the Scheme “SHRESHTA”-Scheme 

for residential education for students in High 

school in Targeted Areas. 

 

S47. Ans.(a) 

Sol. The government has approved 8.1 per 

cent rate of interest on employees' provident 

fund (EPF) deposits for 2021-22, an over 

four-decade low for about five crore 

subscribers of retirement fund body 

Employees' Provident Fund Organisation 

(EPFO). 

 

S48. Ans.(c) 

Sol. In Rajasthan, a Special Health Care 

Abhiyan 'Anchal' has been launched in the 

Karauli district for pregnant women. 

 

S49. Ans.(a) 

Sol. A heritage centre to showcase the role of 

the Indian Air Force in various wars and its 

overall functioning will come up at 

Chandigarh. 

 

S50. Ans.(a) 

Sol. The Meghalaya government key initiative 

of e-proposal system, part of Meghalaya 

Enterprise Architect has won a coveted UN 

Award- World Summit on the Information 

Society Forum (WSIS) prize at Geneva in 

Switzerland. 

 

S51. Ans.(c) 

Sol. The UN Russian Language Day is 

observed annually on 06 June. It is one of the 

six official languages used by the United 

Nations throughout the Organization. 

 

S52. Ans.(e) 

Sol. International Day for the Fight against 

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 

is organized every year on 5th June. 

 

S53. Ans.(b) 

Sol. National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD), Chairman Dr GR 

Chintala has launched "My Pad My Right 

programme", in Leh. 

 

S54. Ans.(a) 

Sol. India-Bangladesh bilateral defence 

cooperation, a joint military training exercise 

Ex SAMPRITI-X is being conducted at 

Jashore Military Station in Bangladesh. 

 

S55. Ans.(d) 

Sol. Rafael Nadal won the men's singles 

event, capturing his record-extending 14th 

French Open title. 

 

S56. Ans.(e) 

Sol. Iga Świątek won the women's singles 

event, capturing her second French Open 

crown. 
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S57. Ans.(c) 

Sol. The government has appointed A 

Manimekhalai as managing director of Union 

Bank of India. Canara Bank executive director 

Manimekhalai replaced Rajkiran Rai G, who 

retired on May 31 after a five-year stint. 

 

S58. Ans.(d) 

Sol. The government has appointed Swarup 

Kumar Saha as head of Punjab & Sind Bank. 

Saha, who is the executive director of Punjab 

National Bank (PNB), replaced S Krishnan, 

who also superannuated on May 31. 

 

S59. Ans.(b) 

Sol. President Ram Nath Kovind has paid 

tributes to Sant Kabir and inaugurated Sant 

Kabir Academy and Research Centre and 

Swadesh Darshan Yojana at Kabir Chaura 

Dham, Maghar, Uttar Pradesh. 

 

S60. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin 

flagged off the luxury cruise liner “Empress” 

from Chennai port. 

 

S61. Ans.(a) 

Sol. The Indian Institute of Science (IISc) 

continued to be the best institute of the 

country. It ranked at 42nd place. 

 

 

S62. Ans.(e) 

Sol. Airtel Payments Bank has partnered with 

Muthoot Finance to offer gold loans through 

Airtel Thanks app. 

 

S63. Ans.(b) 

Sol. Stashfin is a neo banking platform which 

introduces #LiveBoundless – a credit line card 

especially for women. 

 

S64. Ans.(c) 

Sol. Vicky Kaushal awarded Best Actor for 

their performances in Sardar Udham. 

 

S65. Ans.(e) 

Sol. World Food Safety Day is celebrated 

globally on June 7 every year as per the 

World Health Organization (WHO). 

 

S66. Ans.(d) 

Sol. This year, the theme is 'Safer food, better 

health'. WHO also launched a campaign to 

inspire global participation. 

 

S67. Ans.(c) 

Sol. Kriti Sanon awarded Best Actress for 

their performances in Mimi. 

 

S68. Ans.(e) 

Sol. India’s digital payments market is 

expected to increase more than threefold from 

the current three trillion dollars to $10 trillion 

by 2026, as per the latest report by PhonePe. 

 

S69. Ans.(a) 

Sol. The Chilika Lake, Asia’s largest brackish 

water lagoon, has 176 fishing cats, according 

to a census conducted by Chilika 

Development Authority (CDA) in 

collaboration with The Fishing Cat Project 

(TFCP).  
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S70. Ans.(b) 

Sol. Rio Olympics bronze medallist Sakshi 

Malik (62 kg category)won her first 

international gold medal in almost five years 

at the Bolat Turlykhanov Cup wrestling 

tournament at Almaty in Kazakhstan. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. Andhra Pradesh Chief Minister Jagan 

Mohan Reddy launched the ‘14400’ app. This 

app has been developed by Anti-Corruption 

Bureau (ACB). 

 

S72. Ans.(e) 

Sol. The Tamil Nadu government recently 

launched Naan Mudhalvan (I am the first). 

Under this programme Tamil Nadu 

government has now launched Nalaya Thiran 

(Tomorrow’s ability). 

 

S73. Ans.(d) 

Sol. MD of Hindalco Industries, Satish Pai 

has been appointed as the new chairman of 

International Aluminium Institute (IAI). 

 

S74. Ans.(a) 

Sol. India has successfully executed a nuclear- 

capable Agni-4 ballistic missile from APJ 

Abdul Kalam Island in Odisha. The missile 

has the range of around 4,000 kilometres. 

 

S75. Ans.(c) 

Sol. Indian Army participates in a 

multinational exercise “Ex Khaan Quest 

2022” where 16 other countries also took part 

in Mongolia. 

 

S76. Ans.(e) 

Sol. The World Oceans Day is celebrated on 

June 8 every year across the globe. The day is 

commemorated to remind people of the 

importance of the oceans and the major role 

they play in everyday life. 

 

S77. Ans.(b) 

Sol. The six-member Monetary Policy 

Committee (MPC) led by RBI Governor 

Shaktikanta Das voted unanimously to raise 

repo rate by 50 basis points to 4.90 percent. 

 

S78. Ans.(e) 

Sol. India beat Poland 6-4 in final to clinch 

the inaugural FIH Hockey 5s championship in 

Lausanne in Switzerland. India, ended their 

campaign with an unbeaten record. 

 

S79. Ans.(a) 

Sol. The World Bank has slashed its growth 

forecast for India for the current financial year 

to 7.5 percent, a hefty 1.2 percentage points 

down from its previous forecast of 8.7 

percent. 

 

S80. Ans.(b) 

Sol. The chief minister (CM) of Goa, Pramod 

Sawant has launched a ‘Beach Vigil App’, a 

collaboration between Information 

Technology (IT) sector and tourism sector 

that aims to benefit tourists and the 

institutions working in the beach tourism 

sector in a holistic management of beaches. 

 

S81. Ans.(e) 

Sol. World Accreditation Day (WAD) is 

celebrated on June 9 every year. WAD has 

been established by the joint efforts of the 

International Accreditation Forum (IAF) and 

the International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC). 

 

S82. Ans.(a) 

Sol. Whatsapp launched SMBSaathi Utsav 

initiative which aims to support small 

businesses by helping them to adopt digital 

mediums like Whatsapp Business App. 
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S83. Ans.(d) 

Sol. Union Home and Cooperation Minister 

Amit Shah inaugurated the newly built 

National Tribal Research Institute (NTRI) in 

New Delhi. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Forbes Real Time Billionaires List: 

Mukesh Ambani topped as the India’s richest 

men. 

 

S85. Ans.(c) 

Sol. In Environmental Performance Index 

(EPI) 2022, India ranked at the lowest 

position among all 180 countries. 

 

S86. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu was the highest-ranking state 

among the major states this year, followed by 

Gujarat and Maharashtra.  

 

S87. Ans.(a) 

Sol. Shreyas G Hosur has become the first 

officer to complete the gruelling “Ironman 

Triathlon” in Hamburg from the Indian 

Railways. 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. Indian women’s cricket team captain, 

Mithali Raj (39 years old), hailing from 

Jodhpur, Rajasthan, announced her retirement 

from all forms of International cricket.  

 

S89. Ans.(d) 

Sol. India’s leading sports and Management 

institute, the International Institute of Sports 

& Management (IISM) in Mumbai, 

Maharashtra, launched India’s first-ever book 

on Sports Marketing titled “Business of 

Sports: The Winning Formula for Success” 

authored by noted Sports author Vinit Karnik. 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) has 

forecast India’s GDP growth at 6.9 per cent 

for FY23. 

 

S91. Ans.(b) 

Sol. The Baikho festival is celebrated in the 

state of Assam, which is called as gateway to 

northeast India. It is celebrated by Rabha 

tribes of India. For celebration in 2022, locals 

in Gamerimura village gathered on June 4 to 

celebrate the festival. 

 

S92. Ans.(a) 

Sol. QS World University Rankings 2023: 

IISc, Bengaluru topped among research 

varsity globally and among Indian institutes, 

MIT got 1st rank overall. 

 

S93. Ans.(c) 

Sol. Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) was at top position followed by the 

University of Cambridge, Stanford 

University. 

 

S94. Ans.(e) 

Sol. The 25-member advisory committee will 

be chaired by former Deputy Governor of the 

Reserve Bank of India (RBI) Usha Thorat. 

Earlier, the panel had 24 members. 

 

S95. Ans.(c) 

Sol. International Monetary Fund Managing 

Director Kristalina Georgieva announced the 

appointment of Indian national Krishna 

Srinivasan as Director of the Asia and Pacific 

Department (APD).  
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S96. Ans.(d) 

Sol. Tokyo Paralympics champion Avani 

Lekhara secured a spot at the 2024 Paris 

Paralympics after winning the gold medal in 

the Para Shooting World Cup in women’s 

10m air rifle standing SH1 in France. 

 

S97. Ans.(a) 

Sol. Music Maestro, AR Rahman has been 

appointed as ambassador of The Season of 

Culture, which marks the 75th anniversary of 

India's independence. 

 

S98. Ans.(b) 

Sol. The ‘Ayurveda Aahar’ logo was launched 

by Health Minister Mansukh Mandaviya, on 

the occasion of World Food Safety Day. 

 

S99. Ans.(e) 

Sol. NASA is set to launch a mission called 

“DAVINCI Mission”. DAVINCI stands for 

“Deep Atmosphere Venus Investigation of 

Noble gases, Chemistry and Imaging 

Mission”. The mission will fly by Venus and 

explore its harsh atmosphere in 2029. 

 

S100. Ans.(b) 

Sol. The books 'Loktantra ke Swar’ and ‘The 

Republican Ethic, having selected speeches of 

the President of India Ram Nath Kovind. 

 

S101. Ans.(c) 

Sol. Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan 

Mohan Reddy launched YSR Yantra Seva 

Scheme and flagged off the distribution of 

tractors and combine harvesters at 

Chuttugunta Centre in Guntur, Andhra 

Pradesh. 

 

S102. Ans.(e) 

Sol. Dharmendra Pradhan launched India’s 

largest educational metaverse ‘Polyversity’ & 

Bharat Blockchain Network. 

 

S103. Ans.(b) 

Sol. India jumped one position to 7th among 

the top recipients of foreign direct investment 

(FDI) in the last calendar year (2021) despite 

FDI inflows into the country declining, 

according to the United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD). 

 

S104. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank has cancelled the 

licence of The Mudhol Co-operative Bank 

Limited, Bagalkot (Karnataka), thus 

restricting it from repayment of deposits and 

acceptance of fresh funds. 

 

S105. Ans.(d) 

Sol. Ex-registrar of MS University, N J Ojha 

has been appointed as ombudsman under 

Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Scheme (MGNREGA) for 2-year 

term. 

 

S106. Ans.(a) 

Sol. Rajkot in Gujarat, Cachar in Assam and 

Satara in Maharashtra ranked top three among 

all participating districts. Out of 700 districts 

across the country, 467 districts participated 

in DSDP Awards. 

 

S107. Ans.(b) 

Sol. 12 June marks the World Day Against 

Child Labour. On this day, the ILO, together 

with its constituents and partners, is calling 

for increased investment in social protection 

systems and schemes to establish solid social 

protection floors and protect children from 

child labour. 
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S108. Ans.(b) 

Sol. China has released a new geological map 

of the moon, which it says is the most detailed 

to date, registering even finer details of the 

lunar surface than mapped by the US in 2020. 

 

S109. Ans.(c) 

Sol. Agriculture Minister, Narendra Singh 

Tomar has launched the country's first 

homegrown COVID-19 vaccine "Anocovax" 

for animals, developed by Haryana-based 

ICAR-National Research Centre on Equines 

(NRC). 

 

S110. Ans.(a) 

Sol. ICICI Bank has announced that it has 

partnered with digital EMI/pay-later platform 

ZestMoney, to expand its ‘Cardless EMI’ 

facility for purchases on retail and e-

commerce platforms. 

 

S111. Ans.(c) 

Sol. Union Finance Minister Nirmala 

Sitharaman dedicated to the nation 

‘Dharohar’, the National Museum of Customs 

and GST in Goa. ‘Dharohar’ is housed in 

Panaji’s famous Blue Building on the banks 

of the Mandovi River. 

 

S112. Ans.(b) 

Sol. Chinese technology conglomerate 

Tencent has bought stake worth USD 264 

million (about ₹2,060 crore) in Flipkart from 

its co-founder Binny Bansal through its 

European subsidiary. 

 

S113. Ans.(c) 

Sol. The limits have been increased from ₹20 

lakh to ₹50 lakh for RCBs with assessed net 

worth less than Rs 100 crore. 

 

S114. Ans.(e) 

Sol. Fino Payments Bank Limited has 

partnered with Go Digit General Insurance 

Limited, one of India’s fastest growing 

general insurers, to provide small and medium 

business owners with shop insurance 

coverage. 

 

S115. Ans.(d) 

Sol. Ather Energy, an electric two-wheeler 

manufacturer based in Bengaluru, Karnataka, 

has partnered with the State Bank of India to 

offer vehicle financing for its customers. 

 

S116. Ans.(c) 

Sol. Reserve Bank of India (RBI) has 

appointed R Subramaniakumar as the MD & 

CEO of RBL Bank. Subramaniakumar has 

been appointed at RBL for three years from 

the date of taking charge. 

 

S117. Ans.(a) 

Sol. Indian Grandmaster R Praggnanandhaa 

won Norway Chess Group A open chess 

tournament. 

 

S118. Ans.(c) 

Sol. International Albinism Awareness Day is 

observed by the United Nations on June 13 

every year. The day represents the importance 

and celebration of human rights of people 

with albinism. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. The theme for International Albinism 

Awareness Day 2022 is “United in making 

our voice heard”. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/


             MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-JUNE 2022 

50 Adda247App   |   Adda247 Tamil telegram group   |   Adda247TamilYoutube  |  Adda247 tamil website 
 

S120. Ans.(a) 

Sol. Kerala Chief Minister, Pinarayi Vijayan 

has inaugurated a cancer diagnostics and 

research centre here, which is slated to be the 

country’s first oncology laboratory for 

comprehensive cancer diagnostic services. 

 

S121. Ans.(a) 

Sol. The Karnataka government has launched 

‘The Farmer Registration & Unified 

Beneficiary Information System’ or FRUITS 

software for Aadhar-based, single-window 

registration for the schemes. 

 

S122. Ans.(d) 

Sol. Indian government has finalised deals 

with South Africa and Namibia to get the 

planet’s fastest animals, cheetahs that became 

extinct in India and will be released into the 

wild at Kuno Palpur, Madhya Pradesh, by the 

end of 2022. 

 

S123. Ans.(b) 

Sol. Red Bull’s Max Verstappen won the 

Azerbaijan Formula One Grand Prix 2022 (his 

fifth victory of the season). 

 

S124. Ans.(b) 

Sol. National Commission for Protection of 

Child Rights (NCPCR) is celebrating 

Elimination of Child Labour Week from 12-

20 June 2022. 

 

S125. Ans.(c) 

Sol. World Blood Donor Day is observed 

globally on 14 June every year. The day is 

celebrated to promote awareness about the 

need for blood donation and thank voluntary, 

unpaid blood donors for their life-saving gifts 

of blood. 

 

S126. Ans.(a) 

Sol. The Theme for World Blood Donor Day 

2022 is “Donating blood is an act of 

solidarity. Join the effort and save lives". It is 

focused on drawing attention to the roles that 

voluntary blood donors play in saving. 

 

S127. Ans.(e) 

Sol. The ultra luxury Sir M Visvesvaraya 

Railway Terminal in Karnataka's capital city 

Bengaluru was made operational. The 

Ernakulam Tri-Weekly Express chugged 

trough the station to mark this special 

occasion.  

 

S128. Ans.(d) 

Sol. Hosts Haryana won the Khelo India 

Youth Games (KIYG) 2021 title with 52 gold 

medals on the final day. 

 

S129. Ans.(b) 

Sol. Mathews was selected the stand-out male 

player after piling on runs over the course of 

his side’s impressive ICC World Test 

Championship series victory against 

Bangladesh. 

 

S130. Ans.(e) 

Sol. Tuba Hassan have been voted the ICC 

Women’s Players of the Month for May 2022. 

The 21-year-old leg spinner was instrumental 

in restricting scores set by opponents Sri 

Lanka in the three-game T20I series in 

Pakistan, where she captured the Player of the 

Series award, taking five wickets at an 

average of 8.8 and an economy rate of 3.66. 

 

S131. Ans.(b) 

Sol. The scheme will facilitate the induction 

of more troops for shorter-term tenures. The 

scheme has been planned and is being 

implemented by the Department of Military 

Affairs. 
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S132. Ans.(d) 

Sol. Kerala had the highest overall 

compliance score amongst all the States and 

UTs. 

 

S133. Ans.(a) 

Sol. First-ever India-European Union (EU) 

Security and Defence Consultations held in 

Brussels, Belgium. 

 

S134. Ans.(c) 

Sol. Indian Bank launched its KCC Digital 

Renewal scheme, enabling eligible customers 

to renew their Kisan Credit Card accounts via 

digital modes. 

 

S135. Ans.(c) 

Sol. Bengaluru-based Fintech startup 

XPay.Life, India’s 1st blockchain-enabled 

transaction framework, launched its Unified 

Payments Interface (UPI) services targeted at 

rural India to make financial facilities 

accessible for people in rural areas. 

 

S136. Ans.(e) 

Sol. Danish badminton ace Viktor Axelsen 

clinched the men's singles title at the 

Indonesia Masters, beating Taiwan's Chou 

Tien-chen in straight sets. 

 

S137. Ans.(d) 

Sol. In the women's singles, China's Chen 

Yufei clinched the title at the Indonesia 

Masters. 

 

S138. Ans.(a) 

Sol. World Elder Abuse Awareness Day 

(WEAAD) is annually observed on 15 June. 

The day aims to draw attention to the impact 

of elder abuse. 

 

S139. Ans.(e) 

Sol. On 15th June, Global Wind Day is 

celebrated across the world, annually and it is 

marked as a day of discovering the 

possibilities of wind power. 

 

S140. Ans.(b) 

Sol. India's ace javelin thrower Neeraj Chopra 

set a new national record as he threw 89.30 

metres at the Paavo Nurmi Games in Finland. 

 

S141. Ans.(e) 

Sol. India’s 1st private train service between 

Coimbatore and Shirdi flagged off under 

‘Bharat Gaurav Scheme’. 

 

S142. Ans.(b) 

Sol. As per the report released by the policy 

advisory and research firm Startup Genome, 

the city of Bengaluru has moved up to number 

22 in the Global Startup Ecosystem ranking. 

 

S143. Ans.(d) 

Sol. Google announced a startup accelerator 

program for women founders. The program 

will help them address challenges such as 

fundraising and hiring. Google for Startups 

Accelerator India – Women Founders will run 

from Jul-2022 to Sep-2022. 

 

S144. Ans.(c) 

Sol. Wholesale price inflation spiked to 

15.88% in May, the highest since September 

1991 as a surge in price pressure in food and 

fuel overwhelmed a moderation in the 

dominant manufactured product segment. 

 

S145. Ans.(a) 

Sol. Trade data released by the Ministry of 

Commerce and Industry showed that India’s 

May trade deficit widened to $24.29 billion 

from $6.53 billion a year ago. 
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S146. Ans.(e) 

Sol. Financial wellness platform CASHe has 

launched an industry-first credit line service 

using its AI-powered chat capability on 

WhatsApp to provide customers with a fast, 

seamless and convenient way to access instant 

credit line by merely typing their name. 

 

S147. Ans.(d) 

Sol. Adani Transmission Limited’s $700 

million revolving loan facility has been 

tagged as ‘green loan’ by Sustainalytics. This 

provides assurance on the green loan 

framework for the revolving facility. 

 

S148. Ans.(c) 

Sol. US president Joe Biden is expected to 

name Arati Prabhakar as the head of the 

White House Office of Science and 

Technology Policy (OSTP). 

 

S149. Ans.(e) 

Sol. The government has nominated Anand 

Gopal Mahindra, Venu Srinivasan, Pankaj 

Ramanbhai Patel, and Dr. Ravindra H. 

Dholakia as part-time non-official Directors 

on the central board of RBI for tenure of 4 

years. 

 

 

S150. Ans.(d) 

Sol. The International Day of Family 

Remittances (IDFR) was adopted by the 

United Nations General Assembly and is 

observed on 16 June.  

 

S151. Ans.(e) 

Sol. Tamil Nadu Chief Minister Muthuvel 

Karunanidhi Stalin launched the ‘Ennum 

Ezhuthum scheme’ at an event in 

Azhinjivakkam panchayat union middle 

school, Tiruvallur, TN to bridge the learning 

gap occurred due to COVID-19 pandemic 

among students aged below 8. 

 

S152. Ans.(d) 

Sol. Chhatrapati Shivaji Maharaj International 

Airport, Mumbai has become India’s 1st 

airport to launch a one-of-its-kind Vertical 

Axis Wind Turbine & Solar PV hybrid (Solar 

Mill) to explore the possibility of utilization 

of wind energy at the airport. 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. In a major boost to the export of 

mangoes, Agricultural and Processed Food 

Products Export Development Authority 

(APEDA) launched an eight-day-long Mango 

Festival in the Kingdom of Bahrain. 

 

S154. Ans.(b) 

Sol. India has seen the sharpest growth among 

the Asian economies, with a six-position jump 

from 43rd to 37th rank on the annual World 

Competitiveness Index 2022. 

 

S155. Ans.(d) 

Sol. The Eighth Global Conference of Young 

Parliamentarians has been started in Sharm El 

Sheikh, Egypt to address climate change. 
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S156. Ans.(c) 

Sol. LinkedIn Corporation has invested USD 

5,00,000 (₹3.88 crore) in association with UN 

Women for the LINK Women project to 

create employment opportunities for women. 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation Limited, India (HSBC India) has 

announced USD 250 million in lending 

support for high-growth, technology-led start-

ups in India, which has the world’s third 

largest start-up ecosystem. 

 

S158. Ans.(b) 

Sol. Former Karnataka High Court judge 

Bhimanagouda Sanganagouda Patil was 

sworn in as the Lokayukta of Karnataka. 

Governor Thaawarchand Gehlot administered 

the oath of office to Justice Patil. 

 

S159. Ans.(a) 

Sol. Industry body Cellular Operators’ 

Association of India (COAI) named Pramod 

K Mittal, President of Reliance Jio Infocomm, 

as the new Chairperson of the association for 

2022-23. 

 

S160. Ans.(d) 

Sol. India has test-launched Short-Range 

Ballistic Missile, Prithvi-II from an integrated 

test range in Chandipur, Odisha. Its range is 

350 km and can carry one-ton payload. 

 

S161. Ans.(d) 

Sol. Jens Stoltenberg is a Norwegian 

politician serving since 2014 as the 13th 

secretary general of NATO. 

 

S162. Ans.(e) 

Sol. The 47th meeting of the GST Council 

will be held on June 28 and 29, 2022 in 

Srinagar. The GST Council is chaired by 

Finance Minister Nirmala Sitharaman. 

 

S163. Ans.(b) 

Sol. The Reserve Bank of India raised the 

Additional Factor of Authentication (AFA) 

limit from Rs 5,000 to Rs 15,000 per 

transaction for e-mandates on cards, Prepaid 

Payment Instruments (PPIs) and UPI for 

recurring transactions. 

 

S164. Ans.(a) 

Sol. Former Supreme Court judge Justice 

(Retd) Ranjana Prakash Desai has been 

appointed as chairperson of the Press Council 

of India, the self-regulatory watchdog for 

print media. 

 

S165. Ans.(c) 

Sol. Somalia’s President Hassan Sheikh 

Mohamud appointed a former chairman of the 

Jubbaland state election commission, Hamza 

Abdi Barre as the Prime Minister. 

 

S166. Ans.(e) 

Sol. Zomato has collaborated with the Jio-bp 

to support Zomato’s commitment towards 

“The Climate Group’s EV100 initiative of 

100% EV fleet by 2030”. 

 

S167. Ans.(d) 

Sol. International Day for Countering Hate 

Speech falls on June 18. 
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S168. Ans.(b) 

Sol. The world's largest living plant has been 

identified in the shallow waters off the coast 

of Western Australia. 

 

S169. Ans.(a) 

Sol. NPCI International signed an MoU with 

France’s Lyra Network for acceptance of UPI 

& Rupay Card in France 

 

S170. Ans.(c) 

Sol. Every year, the world observes 

Sustainable Gastronomy Day on 18 June. The 

objective of this day is to recognise the 

practices associated with sustainable food 

consumption, especially with the art of 

collecting and preparing the food we eat. 

 

S171. Ans.(a) 

Sol. World Refugee Day is celebrated every 

year on 20 June. World Refugee Day was 

designated as an International Day by the UN 

(United Nations). 

 

S172. Ans.(e) 

Sol. The International Day for the Elimination 

of Sexual Violence in Conflict is an 

international event conducted by the United 

Nations (UN) on June 19 each year. 

 

S173. Ans.(a) 

Sol. The Athletics Federation of India (AFI) 

named a 37-member Indian athletics team, to 

be led by Olympic champion javelin thrower 

Neeraj Chopra, for the upcoming 

Commonwealth Games in Birmingham from 

July 28 to August 8. 

 

S174. Ans.(c) 

Sol. Education Minister Dharmendra Pradhan 

inaugurated National Yoga Olympiad - 2022 

and quiz competition in New Delhi.  

 

S175. Ans.(e) 

Sol. Olympic champion Neeraj Chopra 

clinched his first top podium finish of the 

season by winning the javelin throw event at 

the Kuortane Games in Finland, beating 

reigning world champion Anderson Peters 

The 24-year-old Chopra's opening throw of 

86.69m turned out to be the winning distance. 

 

S176. Ans.(b) 

Sol. PM Narendra Modi launched the historic 

torch relay for the 44th Chess Olympiad at 

Indira Gandhi Stadium in New Delhi.  

 

S177. Ans.(c) 

Sol. The Prime Minister Narendra Modi 

released Ram Bahadur Rai’s book ‘Bhartiya 

Samvidhan: Ankahi Kahani’. 

 

S178. Ans.(e) 

Sol. Equitas Small Finance Bank announced 

that it is all set to launch an exclusive savings 

account for kids named ‘ENJOI’. 

 

S179. Ans.(a) 

Sol. Fitch Ratings has upgraded 9 India-based 

banks’ Long-Term Issuer Default Ratings 

(IDRs) to Stable from Negative, while 

upholding their IDRs. 

 

S180. Ans.(b) 

Sol. RBI in its 'Payments Vision 2025' seeks 

3-fold jump in digital payments. RBI aims to 

increase the number of digital payment 

transactions by more than 3X by 2025 and to 

curb the volume of cheque-based payments to 

less than 0.25% of the total retail payments.  
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S181. Ans.(e) 

Sol. International Day of Yoga is celebrated 

world wide on 21st June since 2015.  This 

year, the 8th edition of the International Day 

of Yoga will be observed. 

 

S182. Ans.(b) 

Sol. International Yoga Day 2022 will be 

celebrated on 21 June 2022 with the theme 

‘Yoga for Humanity’ across the world with 

great enthusiasm. 

 

S183. Ans.(b) 

Sol. International Day of the Celebration of 

the Solstice is observed globally on 21st June. 

This day bring awareness about solstices and 

equinoxes and their significance for several 

religions and ethnic cultures.  

 

S184. Ans.(a) 

Sol. Recently, UNESCO recognized the use 

of information and communication 

technology (ICT), under a comprehensive 

initiative called PM eVIDYA by the 

department of school education, Ministry of 

Education. 

 

S185. Ans.(c) 

Sol. Well-known photojournalist R 

Raveendran, who clicked the iconic picture of 

Delhi University student Rajiv Goswami 

setting himself on fire during the Mandal 

Commission agitation that intensified the 

protests leading to VP Singh government's 

resignation,passed away. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Renowned US-Canadian author, film-

maker, and Zen Buddhist priest Ruth Ozeki 

has won the Women's Prize for Fiction this 

year for her novel 'The Book of Form and 

Emptiness'.  

 

S187. Ans.(c) 

Sol. The Ministry of Electronics and IT 

(MeitY) has declared the IT resources of 

ICICI Bank, HDFC Bank and UPI managing 

entity NPCI as 'critical information 

infrastructure', implying any harm to them can 

have an impact on national security and any 

unauthorised person accessing these resources 

may be jailed for up to 10 years. 

 

S188. Ans.(b) 

Sol. The book written by journalist-author RN 

Bhaskar, claims to bring to light, for the first 

time, the unknown aspects of one of the 

richest men in the world. 

 

S189. Ans.(c) 

Sol. Red Bull’s Max Verstappen narrowly 

claimed his sixth victory of the Formula 1 

season after withstanding pressure from 

Ferrari’s Carlos Sainz in the closing stages of 

the Canadian Grand Prix. 

 

S190. Ans.(e) 

Sol. Housing and Urban Affairs Minister, 

Hardeep Singh Puri has launched an 

innovative project National Initiative for 

Promoting Upskilling of Nirman workers 

(NIPUN) in New Delhi. 

 

S191. Ans.(a) 

Sol. Khuvsul Lake National Park of Mongolia 

has been added to the World Network of 

Biosphere Reserve of UNESCO. 

 

S192. Ans.(e) 

Sol. Tamil Nadu replaced Bihar and West 

Bengal to become the largest state in terms of 

outstanding portfolio of microfinance loans. 
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S193. Ans.(d) 

Sol. India was placed at 44th place, ahead of 

countries like Poland, South Korea, Sweden, 

Bahrain, Oman, New Zealand, Norway, 

Mauritius, Bangladesh, Pakistan, Hungary and 

Finland. 

 

S194. Ans.(b) 

Sol. Senior Diplomat Ruchira Kamboj, 

currently Indian ambassador to Bhutan, has 

been appointed as the next Permanent 

Representative of India to the United Nations 

at New York. 

 

S195. Ans.(b) 

Sol. Shanan Dhaka, daughter of Sundana 

village of Rohtak, has secured the first rank in 

the examination for admission to the 

country’s first women’s NDA batch.  

 

S196. Ans.(d) 

Sol. Filmmaker Srijit Mukherji has dropped 

the trailer of "Shabaash Mithu", a Taapsee 

Pannu-starrer biopic on former India women’s 

cricket team captain Mithali Raj. 

 

S197. Ans.(a) 

Sol. The country’s first-ever, ‘Balika 

Panchayat’, has started in five villages of 

Gujarat’s Kutch district. The initiative aims to 

promote the social and political development 

of the girls and ensure their active 

participation in politics.  

 

S198. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu replaced Bihar and West 

Bengal to become the largest state in terms of 

outstanding portfolio of microfinance loans.  

 

S199. Ans.(a) 

Sol. Minister of State for Tribal Affairs and 

Jal Shakti, Bishweswar Tudu inaugurated the 

20th Folk Fair (National tribal/folk song & 

dance festival) and 13th Krishi Fair 2022 at 

Saradhabali in Puri, Odisha. 

 

S200. Ans.(e) 

Sol. Assam has become the 36th State to 

implement the One Nation One Ration Card 

(ONORC) scheme. 

 

S201. Ans.(e) 

Sol. Switzerland had the highest-skilled 

learners followed by Denmark, Indonesia, and 

Belgium. 

 

S202. Ans.(c) 

Sol. International Olympic Day is celebrated 

on June 23rd across the globe. The day is 

primarily celebrated to commemorate the 

birth of modern Olympic games. 

 

S203. Ans.(d) 

Sol. New Development Bank (NDB) of the 

BRICS countries has appointed Dr.  D.J. 

Pandian as the Director General of its India 

Regional Office in Gujarat International 

Finance Tech-City (GIFT City). 

 

S204. Ans.(e) 

Sol. With the aim to appreciate the value of 

public institutions and public servants, June 

23 is observed as United Nations Public 

Service Day. 

 

S205. Ans.(b) 

Sol. Legendary Australian Cricketer Lisa 

Sthalekar has become the first woman 

president of the Federation of International 

Cricketers’ Association (FICA). 
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S206. Ans.(c) 

Sol. International Widows' Day is observed 

across the world on 23 June. The day aims to 

gather support for widows and to spread 

awareness about their situation. 

 

S207. Ans.(d) 

Sol. Ranjit Bajaj has been named chairman of 

advisory committee to assist the Supreme 

Court-appointed Committee of Administrators 

(CoA) which is running the day-to-day affairs 

of All India Football Federation (AIFF). 

 

S208. Ans.(b) 

Sol. Indian Oil Corporation (IOC) has 

unveiled its patented indigenous solar cook 

top, "Surya Nutan", developed by the oil 

refiner’s Faridabad R&D centre. 

 

S209. Ans.(e) 

Sol. Bengaluru-based neobanking platform 

Freo has launched its digital savings account 

‘Freo Save’ in partnership with Equitas Small 

Finance Bank. 

 

S210. Ans.(a) 

Sol. This year, the theme for the International 

Olympic Day is “Together For A Peaceful 

World.” The theme represents the ability of 

sports to bring the world together and 

dimmish the differences.  

 

S211. Ans.(c) 

Sol. Union Minister of Commerce and 

Industry Piyush Goyal inaugurated a Mango 

Festival organised in Brussels, Belgium. 

 

S212. Ans.(d) 

Sol. Union Railway Minister Ashwini 

Vaishnaw along with Minister of Tourism and 

Culture G. Kishan Reddy flagged off the train. 

 

S213. Ans.(b) 

Sol. According to World Gold Council 

Report, India has emerged as the 4th largest 

recycler in the world and country has recycled 

75 tonnes in 2021. 

 

S214. Ans.(c) 

Sol. Oracle cloud, US based cloud service 

platform, infrastructure has introduces OCI 

dedicated region for the India market. 

 

S215. Ans.(a) 

Sol. India recorded 14.28 Mbps median 

mobile download speeds in the month of May, 

slightly better than 14.19 Mbps in April 2022. 

With this, the country is now three notches up 

in its global ranking and is at 115th position. 

 

S216. Ans.(b) 

Sol. Ashwini Vaishnaw inaugurated the India 

pavilion at the technology exhibition Vivatech 

2020, held in Paris, France.  

 

S217. Ans.(c) 

Sol. P Udayakumar, Director (Plng & Mktg), 

NSIC assumed additional charge of CMD 

NSIC. National Small Industries Corporation 

(NSIC), is an ISO 9001-2015 certified 

Government of India Enterprise under the 

Ministry of Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME). 
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S218. Ans.(b) 

Sol. NewSpace India Limited (NSIL) 

launched GSAT-24, following the space 

reforms leasing the entire satellite’s capacity 

to Direct-to-Home (DTH) service provider 

Tata Play.  

 

S219. Ans.(d) 

Sol. The Indian football team reaped a good 

harvest of its impressive Asian Cup 

qualification campaign as it gained two places 

to jump to 104th in the latest FIFA world 

rankings released. 

 

S220. Ans.(e) 

Sol. The theme of the conference is ‘The 

Future Super Food for India’ in New Delhi, 

organised by industry body ASSOCHAM 

with the support of M/o Food Processing 

Industries. 

 

S221. Ans.(e) 

Sol. South Korea has successfully launched 

satellites into orbit with its homegrown Nuri 

rocket. 

 

S222. Ans.(a) 

Sol. China successfully launched 3 new 

remote satellite from the Xichang Satellite 

Launch Centre in  China’s Sichuan Province. 

 

S223. Ans.(c) 

Sol. Chennai based drone start up Garuda 

Aerospace has partnered with Malaysian 

Drone Solution Company to set up first 

international drone factory in Malaysia. 

 

S224. Ans.(e) 

Sol. ICICI Bank launched a digital platform 

‘Campus Power’, first-of-its-kind to address 

the needs of the students aspiring to pursue 

higher education in India and abroad. 

 

S225. Ans.(a) 

Sol. P Udayakumar has been appointed as 

Chairman and Managing Director of National 

Small Industries Corporation Limited (NSIC). 

 

S226. Ans.(c) 

Sol. The Central Government appointed 

senior IPS officer Tapan Lumar Deka as 

Director of Intelligence Bureau (IB). 

 

S227. Ans.(a) 

Sol. Government extended the tenure of 

current Research and Analysis Wing 

(R&AW) chief Samant Kumar Goel for 

another one year, till June 2023.  

 

S228. Ans.(b) 

Sol. The Delhi high court appointed as the 

acting president of the Indian Olympic 

Association. 

 

S229. Ans.(d) 

Sol. Mo Bus, Odisha based public transport 

service has been honoured with a prestigious 

United Nations award, for their role and 

efforts in helping the world recover better 

from Covid19. 

 

S230. Ans.(e) 

Sol. International Day against Drug Abuse 

and Illicit Trafficking, also known as World 

Drug Day, is conducted by the United 

Nations. It is observed on June 26 annually. 
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S231. Ans.(e) 

Sol. BOB Financial Solutions Limited 

(BFSL), a wholly-owned subsidiaru of Bank 

of Baroda and Nainital Bank, announced the 

launch of Nainital bank- BoB co-branded 

Contactless RuPay Credit Card. 

 

S232. Ans.(b) 

Sol. The government has appointed Nitin 

Gupta as Chairman of the Central Board of 

Direct Taxes (CBDT). 

 

S233. Ans.(d) 

Sol. Indian tennis great, Vijay Amritraj has 

been named the 2021 recipient of the Golden 

Achievement Award by the International 

Tennis Hall of Fame and International Tennis 

Federation.  

 

S234. Ans.(c) 

Sol. Bharat Electronics Limited (BEL) signed 

an MoU with a Belarusian Company and its 

subsidiary for supply of Airborne Defence 

Suite (ADS) for helicopters of the Indian Air 

Force (IAF). 

 

S235. Ans.(d) 

Sol. Tata Power Solar Systems Limited (Tata 

Power Solar), a wholly-owned subsidiary of 

Tata Power, has accomplished a remarkable 

feat by commissioning India's largest floating 

solar power project in Kayamkulam, Kerala 

on a 350-acre water body, backwaters area, 

having an installed capacity of 101.6 

Megawatt Peak. 

 

S236. Ans.(d) 

Sol. Avinash Kulkarni was selected to head 

the India Debt Resolution Company (IDRCL) 

recently.  

 

S237. Ans.(e) 

Sol. World's biggest bacterium was found in 

Caribbean mangrove swamp. The bacterium 

is named Thiomargarita magnifica or 

"magnificent sulfur pearl" and can reach a 

length of 2 centimetres. 

 

S238. Ans.(c) 

Sol. India's female discus thrower Navjeet 

Dhillon clinched the gold medal at the 

Qosanov Memorial 2022 athletics meet in 

Kazakhstan.  

 

S239. Ans.(b) 

Sol. Tokyo Olympian Dhanalakshmi Sekar 

clocked her personal best time of 22.89s to 

win the 200m sprint at the Qosanov Memorial 

2022 athletics meet in Almaty, Kazakhstan. 

She became 3rd fastest Indian woman in 

200m.  

 

S240. Ans.(a) 

Sol. Karnataka State Government has chosen 

former Chief Minister S.M. Krishna, N.R. 

Narayana Murthy of Infosys and former 

Indian badminton player Prakash Padukone 

for the first edition of ‘Kempegowda 

International Award‘. 
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S241. Ans.(a) 

Sol. The Department of Animal Husbandry & 

Dairying (DAHD) will be launched the One 

Health pilot in Bengaluru. 

 

S242. Ans.(e) 

Sol. Zomato (Online food delivery platform) 

has announced the acquisition of Blink 

Commerce (Blinkit), earlier known as Grofers 

India. 

 

S243. Ans.(d) 

Sol. Acemoney has launched UPI 123Pay 

payment and wearable ATM cards. The UPI 

123Pay payment allows people to carry out 

cashless transactions without smartphones or 

internet connections using feature phones. 

 

S244. Ans.(b) 

Sol. The 21st edition of the Transylvania 

International Film Festival was held at Uniri 

Square in Cluj-Napoca, Romania. 

 

S245. Ans.(c) 

Sol. The National Insurance Awareness Day 

is observed on 28 June annually. 

 

S246. Ans.(d) 

Sol. Writer, lyricist and Journalist Chowalloor 

Krishnankutty passed away. He was 86. 

 

S247. Ans.(e) 

Sol. International Day of the Tropics is 

observed globally on 29 June. The 

International Day of the Tropics celebrates the 

extraordinary diversity of the tropics while 

highlighting unique challenges and 

opportunities nations of the Tropics face. 

 

S248. Ans.(d) 

Sol. Delhi-based drone enterprise platform 

leader IG Drones has been awarded "Best 

Drone Organization – Start-up Category" by 

Airwards. 

 

S249. Ans.(b) 

Sol. The Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) Department, 

Government of Odisha has been awarded first 

prize in the category "National MSME Award 

2022 to States/UTs for outstanding 

contribution in the promotion and 

Development of MSME Sector". Bihar and 

Haryana were second and third respectively. 

 

S250. Ans.(b) 

Sol. Union Minister for Agriculture and 

Farmers Welfare Narendra Singh Tomar 

launched the Honey Testing Laboratory at 

Dimapur, Nagaland. He also visited the 

Bamboo Museum and Organic AC Market. 
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