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1. ‘இந்திய இரயில்வேக்கான புதுமைக் ககாள்மகயின்’படி, கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ேழங்கப்படும் ைானியத்தின் 

அதிகபட்ச ேரம்பு என்ன? 
அ. ரூ.10 இலட்சம் 

ஆ. ரூ.25 இலட்சம் 

இ. ரூ.50 இலட்சம் 

ஈ. ரூ 1.5 க ோடி  

✓ துளிர்–நிறுேல்களின் பங்வகற்மப ஊக்குவிக்கும் ேமகயில், இரயில்வே அமைச்சர் அசுவினி மேஷ்ணவ், ‘இந்திய 

இரயில்வேக்கான புதுமைக் ககாள்மக’மய அறிமுகப்படுத்தினார். ‘இரயில்வேக்கான துளிர்–நிறுேல்கள்’ என்றும் 

குறிப்பிடப்படும் இந்தக் ககாள்மகயானது சைப்பகிர்வு அடிப்பமடயில் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ̀ 1.5 வகாடி நிதிமயப் 

பகிர்ந்தளிக்கும். 

2. 2021 – வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸில் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ள ைாநி ம் எது? 
அ. தெலுங் ோனோ 

ஆ. ஹோியோனோ  

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. குஜரோெ் 

✓ 2021 – வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸின் நான்காேது பதிப்பு பஞ்ச்கு ாவில் நிமைேமடந்தது. இந்தப் வபாட்டிகமள 

நடத்திய ஹரியானா ைாநி ம் 52 தங்கம், 39 கேள்ளி ைற்றும் 46 கேண்க ப்பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் 

முதலிடத்மதப் பிடித்தது. ைகாராஷ்டிராவும், கர்நாடகாவும் முமைவய இரண்டாேது ைற்றும் மூன்ைாேது இடங்கமளப் 

பிடித்தன. வகவ ா இந்தியா யூத் வகம்ஸின் நான்காேது பதிப்பில் 36 ைாநி ங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களில் 

இருந்து விமளயாட்டு வீரர்கள் 25 கேவ்வேறு விமளயாட்டுகளில் வபாட்டியிட்டனர். 

3. ‘Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System’ (FRUITS) என்ற கைன்கபாருமள அறிமுகப்படுத்திய 

ைாநி ம் / UT எது? 
அ. க ோவோ 

ஆ. குஜரோெ் 

இ. டோமன் & டடயூ 

ஈ.  ோ்நோட ோ  

✓ கர்நாடக மாநில அரசு பல்வேறு அரசுத்திட்டங்களின்கீழ் ேழங்கப்படும் ப ன்கமள உழேர்கள் எளிதாகப் 

கபறுேதற்காக, ஆதார் அடிப்பமடயி ான, ஒற்மைச் சாளர பதிவுக்கான கைன்கபாருமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

‘Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System’ (FRUITS) என்ை அம்கைன்கபாருள் ஆதார் அட்மட 

ைற்றும் கர்நாடகாவின் பூமி எண்ை ையைாக்கப்பட்ட நி ப்பதிவு முமைமயப் பயன்படுத்தி ஒற்மைப் பதிவுக்கு 

உதவுகிைது. உழவு, வதாட்டக்கம , கால்நமட ேளர்ப்பு, ேருோய், உணவு, சிவில் சப்மளஸ் ைற்றும் மீன்ேளம் 

ஆகிய ைாநி த்துமைகள் இந்த முன்கனடுப்பின்கீழ் ேருகின்ைன. 
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4. அண்மையில் கதாடங்கப்பட்ட, ‘அக்னிபத்’ திட்டம், எந்தத் துமையின் சீர்திருத்தங்களுடன் கதாடர்புமடயது? 
அ.  ோவல்துறை 

ஆ. இரோணுவம்  

இ. குடிடமப் பணி ள் 

ஈ. பழங்குடியினோ் நலன் 

✓ இந்திய இராணுேம், இந்திய கடற்பமட ைற்றும் இந்திய விைானப்பமட ஆகியேற்றில் வீரர்கள், ைாலுமிகள் ைற்றும் 

ோன்பமட வீரர்கமளச் வசர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்சகம், ‘அக்னிபத்’ என்ை கபரும் பாதுகாப்புக் ககாள்மக 

சீர்திருத்தத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின்கீழ் குறுகியகா  ஒப்பந்த அடிப்பமடயில் பணியைர்த்தப்படும் 

பணியாளர்கள் ‘அக்னிவீரர்கள்’ என்று அமழக்கப்படுோர்கள். 

5. ஆசியாவின் மிகப்கபரிய உேர் நீர் தடாகம் அமைந்துள்ள இந்திய ைாநி ம்/UT எது? 

அ. ஒடிஸோ  

ஆ. ஜம்மு  ோஷ்மீோ் 

இ. ஹிமோச்சல பிரகெசம் 

ஈ. சி ் ிம் 

✓ ஒடிஸா ைாநி த்தில் அமைந்துள்ள, ‘சிலிகா ஏரி’ ஆசியாவின் மிகப்கபரிய உேர்நீர் தடாகம் ஆகும். தி ஃபிஷிங் வகட் 

திட்டத்துடன் இமணந்து சிலிகா வைம்பாட்டு ஆமணயம் நடத்திய கணக்ககடுப்பின்படி, ஏரியில் 176 மீன்பிடிப் 

பூமனகள் உள்ளன. இதுவே, 2010ஆம் ஆண்டு கதாடங்கி தற்வபாது இந்தியாவில் வைற்கு ேங்கம் ைற்றும் ஒடிஸா 

ஆகிய இரண்டு ைாநி ங்களில் நமடகபற்றுேரும் மீன்பிடி பூமனகள்பற்றிய உ கின் மிகநீண்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

பாதுகாப்புத் திட்டைாகும். வைற்கு ேங்கம், 2012–இல் மீன்பிடிப் பூமனகமள ைாநி  வி ங்காக அறிவித்தது ைற்றும் 

மீன்பிடிப்பூமனயானது 2020–இல் சிலிகா ஏரியின் தூதராக அறிவிக்கப்பட்டது. 

6. 2022 – மும்மப சர்ேவதச திமரப்பட விழாவில், ‘Dr V சாந்தாராம் ோழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது’ யாருக்கு 

ேழங்கப்பட்டது? 
அ. கஹமோ மோலினி 

ஆ. ஆஷோ பகர ் 

இ. சஞ்சிெ் நோோ்கவ ோ்  

ஈ. குல்சோோ் 

✓ ஆேணப்படம், குறும்படங்கள் ைற்றும் அனிவைஷன் படங்களுக்கான மும்மப சர்ேவதச திமரப்பட விழாவின் 17ஆம் 

பதிப்பு (MIFF–2022) சமீபத்தில் மும்மபயில் நமடகபற்ைது. ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமை அமைச்சர் பியூஷ் 

வகாயல், தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் திமரப்படப்பிரிவு ஏற்பாடு கசய்த ஏழு நாள் விழாமேத் கதாடங்கி 

மேத்தார். ‘Dr V சாந்தாராம் ோழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது’ மூத்த ஆேணப்பட தயாரிப்பாளரும் எழுத்தாளருைான 

சஞ்சித் நர்வேகருக்கு திமரப்பட ேர ாறு & ஆேணப்பட இயக்கத்திற்கான அேரது பங்களிப்பிற்காக ேழங்கப்பட்டது. 

7. சர்ேவதச குத்துச்சண்மட சங்கத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தம ேராகவும் ோக்களிக்கும் உறுப்பினராகவும் 

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார்? 
அ. கமோி க ோம்  ஆ. கலோவ்லினோ கபோோ்க ோடஹன்  

இ. நி ெ் ஜோீன்  ஈ. ஜமுனோ கபோகரோ 
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✓ ஒலிம்பிக்கில் கேண்க ம் கேன்ை வ ாவ்லினா வபார்வகாமஹன், தடகளக் குழுவின் இயக்குநர்கள் குழுவின் 

தம ேராகவும், ோக்களிக்கும் உறுப்பினராகவும் வதர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளார் என சர்ேவதச குத்துச்சண்மட சங்கம் 

(IBA) கதரிவித்துள்ளது. இந்திய குத்துச்சண்மட வீரர் சிே தாபாவும் IBA உறுப்பினராகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.  

8. இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் நடத்திய ஆய்வின்படி, கீழ்காணும் எந்த ைாநி த்தில் 222.88 மில்லியன் டன் 

தங்கம் இருப்பு உள்ளது? 
அ.  ோ்நோட ோ 

ஆ. பீ ோோ்  

இ. க ரளோ 

ஈ. மெ்ெிய பிரகெசம் 

✓ இந்திய புவியியல் ஆய்வுமையம் நடத்திய ஆய்வின்படி, பீகார் ைாநி த்தில் 27.6 டன் கனிைேளங்ககாண்ட தாது 

உட்பட சுைார் 222.88 மில்லியன் டன் தங்கம் இருப்பு உள்ளது. GSI ைற்றும் வதசிய கனிை ேளர்ச்சிக்கழகத்துடன் 

ஆவ ாசமன நடத்திய பீகார் ைாநி  அரசு, இந்தியாவின் மிகப்கபரிய தங்க இருப்பு என்று கூைப்படும் அவ்விருப்புப் 

பகுதிமய ஆய்வுகசய்ய அனுைதி ேழங்க முடிவுகசய்துள்ளது. 

9. ரிசர்வ் ேங்கியால் நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வின்படி, கபரும்பா ாவனாரால் மிகவும் விரும்பப்படும் பணத்தாள் 

எது? 
அ. ரூ.100  

ஆ. ரூ.200 

இ. ரூ.500 

ஈ. ரூ.2000 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் (RBI) ேங்கிப்பணத்தாள் கணக்ககடுப்பின்படி, இந்திய ைக்களால் `100 ைதிப்புள்ள ரூபாய் 

தாள்கள் அதிகம் விரும்பப்படுகின்ைன. அவத சையம் `2,000 ைதிப்புள்ள ரூபாய் தாள்கள் மிகச் கசாற்பைாகவே 

ைக்களால் விரும்பப்படுகின்ைன. நுகர்வோர் அளவில் பணத்திற்கான வதமே ைற்றும் ைதிப்பின் விருப்பத்வதர்வுகமள 

ைதிப்பிடுேதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. பதி ளித்த 10இல் 7 வபராேது புதிய ரூபாய் வநாட்டுகளில் திருப்தி 

அமடந்துள்ளனர். பதி ளித்தேர்களில் சுைார் 3% வபருக்கு பணத்தாளின் பாதுகாப்பு அம்சம்பற்றி எதுவும் கதரியாது. 

10. 2022 – சர்ேவதச வயாகா நாளுக்கானக் கருப்கபாருள் என்ன? 
அ. Yoga for Humanity  

ஆ. Yoga and Science 

இ. Yoga for Heart 

ஈ. Yoga for Life 

✓ ஜூன்.21ஆம் வததி இந்தியாவிலும் உ ககங்கிலும் ஏற்பாடு கசய்யப்படும் எட்டாேது சர்ேவதச வயாகா நாளின் கருப் 

கபாருளாக, “Yoga for Humanity” என்று AYUSH அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. சர்ேவதச வயாகா நாளின் முதன்மை 

நிகழ்வு கர்நாடக ைாநி ம் மைசூருவில் நமடகபற்ைது. பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து சூரியனின் இயக்கத்துடன் 

வயாகாசனம் கசய்யும் ைக்களின் பங்வகற்மப கேளிப்படுத்த, “கார்டியன் ரிங்” என்ை திட்டம் வைற்ககாள்ளப்படும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கைாத்த விம  பணவீக்கம் 15.88%-ஆக அதிகரிப்பு 

கைாத்த விற்பமன விம  அடிப்பமடயில் கணக்கிடப்படும் பணவீக்கம் கடந்த வை ைாதத்தில் 15.88 சதவீதைாக 

ேர ாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக ைத்திய அரசு கதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைத்திய ேணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமை அமைச்சகம் கேளியிட்ட அறிக்மகயில் கதரிவித்துள்ளதாேது: 

கடந்த வை ைாதத்தில் கேப்ப அம  காரணைாக காய்கறிகள் ைற்றும் பழங்களின் விம  அதிகரித்தது. வைலும், கச்சா 

எண்கணய் விம யும் உயர்ந்து காணப்பட்டது. அதன்விமளோக, அந்த ைாதத்தில் கைாத்த விம  பணவீக்கம் 

ேர ாறு காணாத அளவில் 15.88 சதவீதத்மத எட்டியது. கதாடர்ந்து மூன்று ைாதங்களாக இப்பணவீக்கம் உச்சத்தில் 

இருந்து ேருகிைது. வைலும், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதத்திலிருந்து இப்பணவீக்கம் கதாடர்ந்து 14-ஆேது முமையாக 

இரட்மட இ க்கத்தில் உள்ளது. 

முந்மதய ஏப்ரல் ைாதத்துடன் ஒப்பிடும்வபாது வை ைாதத்தில், மினரல் ஆயில், கச்சா கபட்வராலியம், இயற்மக எரிோயு, 

உணவுப் கபாருள்கள், அடிப்பமட உவ ாகம், உணவுசாரா கபாருள்கள், இரசாயனம் உள்ளிட்டேற்றின் விம  

கணிசைாக அதிகரித்தவத பணவீக்கம் ேர ாற்று உச்சத்மத கதாட்டதற்கு முக்கிய காரணம். இந்தப் பணவீக்கம் 

நடப்பாண்டு ஏப்ரலில் 15.08 சதவீதைாகவும், கடந்தாண்டு வை ைாதத்தில் 13.11 சதவீதைாகவும் இருந்தது என ேணிக 

அமைச்சகம் கதரிவித்துள்ளது. 

 

2. வதசிய தடகளம்: தமிழ்நாடு ஒட்டுகைாத்த சாம்பியன் 

கசன்மனயில் நமடகபற்ை 61-ஆேது வதசிய தடகளப் வபாட்டியில் தமிழ்நாடு ஒட்டுகைாத்த சாம்பியன் பட்டத்மத 

மகப்பற்றியது. ஹரியானா, உத்தர பிரவதசம் முமைவய அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தன. 

மும்முமை தாண்டுதல்: கசன்மன ஜோஹர் ால் வநரு விமளயாட்டரங்கில் நமடகபற்ை இப்வபாட்டியின் இறுதி 

நாளான கசவ்ோய்க்கிழமை ஆடேர் மும்முமை தாண்டுதலில் தமிழ்நாட்டு வீரர் பிரவீன் சித்ரவேல் 17.18 மீ தூரம் 

தாண்டி புதிய வபாட்டி சாதமனயுடன் ஒவரகான் உ க தடகள சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டிக்கும் தகுதி கபற்ைார். 

வகரளத்தின் அப்துல் ா 17.14 மீ, எல்வடாஸ் பால் 16.81 மீ தூரம் தாண்டி கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

200 மீ ஓட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் தமிழ்நாட்டு வீராங்கமன தன ட்சுமி 23.27 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்மதக் கடந்து 

தங்கம் கேன்ைார். 100 மீ ஓட்டத்தில் தங்கம் கேன்ை ஹிைாதாமஸ பின்னுக்கு தள்ளினார் தன ட்சுமி. அஸ்ஸாமின் 

ஹிைாதாஸ் 23.29 விநாடிகளிலும், ைகாராஷ்டிரத்தின் ஐஸ்ேர்யா மக ாஷ் 23.72 விநாடிகளிலும் ேந்து முமைவய 

அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனர். ஆடேர் பிரிவில் அஸ்ஸாம் வீரர் அை ன் வபாவராமகன் 21.00 விநாடிகளில் 

இ க்மக அமடந்து தங்கம் கேன்ைார். இேர் 100 மீ ஓட்டத்திலும் தங்கம் கேன்றிருந்தார். கர்நாடகத்தின் அபின் 

வதேதிகா, ைகாராஷ்டிரத்தின் இராகுல் இரவைஷ் முமைவய கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

400 மீ தமட தாண்டுதல்: ைகளிர் பிரிவில் தமிழ்நாட்டின் வித்யா இராம்ராஜ் 57.08 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்மதக் 

கடந்து தங்கம் கேன்ைார். வகரளத்தின் அனு (58.99), ஆரத்தி (59.26) கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். ஆடேர் 

பிரிவில் வகரளத்தின் ஜபீர் பள்ளியாலில் 49.76 விநாடிகளில் இ க்மக அமடந்து முதலிடம் பிடித்தார். தமிழகத்தின் 

சந்வதாஷ்குைார் (50.16), குஜராத்தின் தோல் ைவகஷ் (50.55) கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

5000 மீ ஓட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் ைகாராஷ்டிரத்தின் சஞ்சீேனி பாபுராவ் 16:11.46 நிமிஷத்தில் பந்தய தூரத்மதக் 

கடந்து தங்கம் கேன்ைார். ஷரதா ரஜினி (குஜராத்), சீைா (ஹிைாச்ச ம்) முமைவய கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

ஆடேர் பிரிவில் தில்லியின் ஹவரந்திர குைார் 14.01:50 நிமிஷத்தில் இ க்மக அமடந்து முதலிடம் பிடித்தார். 

இராஜஸ்தானின் அமித் ஜாங்கிர் கேள்ளியும், தர்வைந்தர் கேண்க மும் கபற்ைனர். 

சுத்திகயறிதல்: ஆடேர் பிரிவில் இராஜஸ்தானின் நீரஜ்குைார் 65.52 மீ தூரம் எறிந்து தங்கம் கேன்ைார். உத்தர 

பிரவதசத்தின் ஹர்வேந்திர சிங், பஞ்சாபின் தம்நீத் சிங் அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனர். ைகளிர் பிரிவில் 
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இராஜஸ்தானின் ைஞ்சுபா ா (64.19 மீ), உத்தர பிரவதசத்தின் சரிதா சிங் (62.20 மீ), ஹரியானாவின் வரணு (59.83 

மீ) முமைவய தங்கம், கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 

4-400 மீ கதாடவராட்டம்: ைகளிர் பிரிவில் சுமி, பவடரி, நிஷா, சிம்மி ஆகிவயார்ககாண்ட ஹரியானா அணி 

முதலிடமும் (3:41.90 நிமிஷம்), சுைதி, ஒலிம்பா, வராஷினி, சுபா ஆகிவயார் அடங்கிய தமிழ்நாட்டு அணி 2ஆம் இடமும் 

(3:42.39), ஜஸ்மி ா, சயானா, லிங்ககட், ஆரத்தி ஆகிவயார்ககாண்ட வகரள அணி 3ஆமிடமும் (3:42.92) பிடித்தன. 

ஆடேர் பிரிவில் முகைது அஜ்ைல், நாகநாதன் பாண்டி, மிவஜா சாக்வகா, ஆவராக்கிய ராஜிவ் அடங்கிய இந்தியா ஏ 

அணி, அருணா, வதஷன்,  க்ஷன், நிகி அடங்கிய இ ங்மக வஜ அணி, சித்தாப்பா, அபின்,  க்ஷ்ைண், நிஹால் 

அடங்கிய கர்நாடக அணி முமைவய தங்கம், கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைன. 

நீளம் தாண்டுதல்: ைகளிர் பிரிவில் கர்நாடகத்தின் ஐஸ்ேர்யா 6.60 மீ தூரம் குதித்து தங்கம் கேன்ைார். வகரளத்தின் 

ஆன்சி வசாஜன் 6.49 மீ, ஸ்ருதி  ட்சுமி 6.35 மீ தூரம் குதித்து கேள்ளி, கேண்க ம் கேன்ைனர். 
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