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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் பதில்கள் - ஜூலை2022 
 

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

அல்ைது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலைப்புச் செய்ேி. 
 

Q1. தேெிய புள்ளியியல் ேினம் எந்ே நாளில் 

அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) 28 ஜூன் 

(b) 26 ஜூன் 

(c) 29 ஜூன் 

(d) 24 ஜூன் 

(e) 27 ஜூன் 

 

Q2. மகாராஷ்டிர முேல்வர் பேவிலய ராஜினாமா 

செய்ேது யார்? 

(a) பகத் ெிங் தகாஷ்யாாி 

(b) தேதவந்ேிர ஃபட்னாவிஸ் 

(c) ஆேித்யா ோக்கதர 

(d) ராஜ் ோக்கதர 

(e) உத்ேவ் ோக்கதர 

 

Q3. _______, இன்டர்-பார்லிசமன்டாி யூனியன் 

(Inter-Parliamentary Union-IPU) நிறுவப்பட்ட 

தேேிலய நிலனவுகூரும் வலகயில், ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ெர்வதேெ நாடாளுமன்ற ேினமாக 

அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூன் 30 

(b) ஜூன் 29 

(c) ஜூன் 28 

(d) ஜூன் 27 

(e) ஜூன் 26 

 

Q4. 2022 தேெிய புள்ளியியல் ேினத்ேின் ேீம் 

என்ன? 

(a) நல்ை ஆதராக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு மற்றும் 

பாலின ெமத்துவம் 

(b) நாம் நம்பக்கூடிய ேரவுகளுடன் உைலக 

இலைப்பது 

(c) நிலையான வளர்ச்ெி இைக்கு 

(d) நிலையான வளர்ச்ெிக்கான ேரவு 

(e) அேிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களில் ேர 

உத்ேரவாேம் 

 

Q5. யுலனசடட் கிங்டம் சுேந்ேிரத்ேின் 75 வது 

ஆண்டில் இந்ேிய மாைவர்களுக்கு _____ 

உேவித்சோலகலய அறிவிக்கிறது. 

(a) 125 

(b) 100  

(c) 75   

(d) 50  

(e) 25  

 

Q6. எந்ே விண்சவளி நிறுவன 

ஆராய்ச்ெியாளர்கள் நியூெிைாந்ேில் இருந்து 

நிைவுக்கு CAPSTONE விண்கைத்லே 

சவற்றிகரமாக செலுத்ேினர்? 

(a) NASA  

(b) ISRO 

(c) European Space Agency 

(d) JAXA 

(e) SpaceX  

 

Q7. e-PAN தெலவகலள வழங்குவேற்கு Protean 

ெமீபத்ேில் பின்வருவனவற்றில் எேனுடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது? 

(a) Razorpay 

(b) Dvara KGFS 

(c) Paytm 

(d) PayNearby  

(e) Jupiter 
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Q8. ெமீபத்ேில் காைமான வாீந்ேர் ெிங், ____ உடன் 

சோடர்புலடயவர். 

(a) ஹாக்கி 

(b) சடன்னிஸ் 

(c) கிாிக்சகட் 

(d) ஓட்டம் 

(e) குத்துச்ெண்லட 

 

Q9. ெமீபத்ேில் சோடங்கப்பட்ட அஞ்ெல் 

துலறயின் இ-சைர்னிங் தபார்ட்டலின் சபயர் 

என்ன? 

(a) டக் மித்ரா 

(b) டக் தெவக் 

(c) ேக் ஷிக்ஷக் 

(d) ேக் கர்மதயாகி 

(e) ேக் மண்டல் 

 

Q10. உைக ெிறுதகாள் ேினம் என்பது _______ 

அன்று அனுொிக்கப்படும் வருடாந்ேிர 

உைகளாவிய விழிப்புைர்வு பிரச்ொர 

நிகழ்வாகும். 

(a) ஜூன் 29 

(b) ஜூன் 30 

(c) ஜூன் 28 

(d) ஜூன் 27 

(e) ஜூன் 26 

 

Q11. எந்ே மாநிை அரசு ‘காெி யாத்ேிலர’ 

ேிட்டத்லே சோடங்கியுள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) மத்ேிய பிரதேெம் 

(c) ஒடிொ 

(d) ஜம்மு & காஷ்மீர் 

(e) கர்நாடகா 

 

Q12. வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் குழுவான BRICS 

இல் உறுப்பினராக தெர பின்வரும் எந்ே நாடு 

விண்ைப்பித்துள்ளது? 

(a) ஈராக் 

(b) பாகிஸ்ோன் 

(c) ஈரான் 

(d) கத்ோர் 

(e) சேன் சகாாியா 

Q13. குதளாபல் சஹல்த் தகர் ேிட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்ேிய காப்பீட்டு நிறுவனம் எது? 

(a) பார்ேி AXA சபாது காப்பீடு 

(b) பஜாஜ் அலையன்ஸ் சபாது காப்பீடு 

(c) தொழமண்டைம் MS சபாது காப்பீடு 

(d) தகாட்டக் மஹிந்ேிரா சபாது காப்பீடு 

(e) Edelweiss சபாது காப்பீடு 

 

Q14. அடுக்கு III நகரங்கள் மற்றும் அலர 

நகர்ப்புற பகுேிகளில் பை தெகாிப்பு முலறலய 

டிஜிட்டல் மயமாக்குவேற்கு Airtel Payments Bank 

எந்ே வங்கியுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ளது? 

(a) பாரே ஸ்தடட் வங்கி 

(b) HDFC வங்கி 

(c) பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி 

(d) ஆக்ெிஸ் வங்கி 

(e) ஐெிஐெிஐ வங்கி 
 

Q15. மார்க்சகட் சரகுதைட்டர் செக்யூாிட்டீஸ் 

அண்ட் எக்ஸ்தெஞ்ச் தபார்டு ஆஃப் இந்ேியா 

(செபி) எந்ே பங்குச் ெந்லேயில் ‘டார்க் ஃலபபர்’ 

வழக்கில் 7 தகாடி ரூபாய் அபராேம் 

விேித்துள்ளது? 

(a) கல்கத்ோ பங்குச் ெந்லே லிமிசடட் 

(b) சமட்தராபாலிட்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்தெஞ்ச் 

ஆஃப் இந்ேியா லிமிசடட் 

(c) இந்ேிய தேெிய பங்குச் ெந்லே லிமிசடட் 

(d) பாம்தப பங்குச் ெந்லே 

(e) மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்தெஞ்ச் ஆஃப் இந்ேியா 

லிமிசடட் 

 

Q16. மக்களலவ ெபாநாயகர் ஓம் பிர்ைா மற்றும் 

ொலை தபாக்குவரத்து மற்றும் 

சநடுஞ்ொலைத்துலற அலமச்ெர் நிேின் கட்காி 

ஆகிதயார் தேெிய சநடுஞ்ொலைகள் ெிறப்பு 

விருதுகள்-2021 வழங்கினர். இந்ே விருது விழா 

எந்ே நகரத்ேில் நலடசபற்றது? 

(a) புது ேில்லி 

(b) ஜம்மு & காஷ்மீர் 

(c) ெண்டிகர் 

(d) ைடாக் 

(e) மும்லப 
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Q17. மலறந்ே அம்பிகா ராவ் எந்ேத் சோழிலுடன் 

சோடர்புலடயவர்? 

(a) இேழியல் 

(b) எழுதுேல் 

(c) நடிப்பு 

(d) காமிக் கலை 

(e) சோல்லியல் 

 

Q18. தக.தக.தவணுதகாபால் மூன்று 

மாேங்களுக்கு _______ ஆக மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்டார். 

(a) இந்ேியாவின் ேலைலம கைக்குத் 

ேைிக்லகயாளர் 

(b) இந்ேியாவின் சொலிெிட்டர் சஜனரல் 

(c) அட்வதகட் சஜனரல் ஆஃப் ஸ்தடட் 

(d) இந்ேியாவிற்கான அட்டர்னி சஜனரல் 

(e) இந்ேியாவின் கூடுேல் சொலிெிட்டர் சஜனரல் 

 

Q19. NITI ஆதயாக் மற்றும் TIFAC வழங்கும் 

'இந்ேியாவில் எைக்ட்ாிக் இரு ெக்கர 

வாகனங்களின் ஊடுருவலை முன்னறிவித்ேல்', 

____ மூைம் இந்ேிய ெந்லேயில் மின்ொர இரு ெக்கர 

வாகனங்கள் 100 ெேவீேம் ஊடுருவும் என்று 

கைித்துள்ளது. 

(a) FY2024-25 

(b) FY2027-28 

(c) FY2025-26 

(d) FY2029-30 

(e) FY2026-27  

 

Q20. ெந்ேீப் குமார் குப்ோ ேலைவராக தேர்வு 

செய்யப்பட்டார்? 

(a) HPCL 

(b) IOCL 

(c) NTPC 

(d) GAIL  

(e) CIL 

 

Q21. ெர்வதேெ கூட்டுறவு ேினம் ஆண்டுதோறும் 

ஜூலை முேல் ெனிக்கிழலமயன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே வருடம் எந்ே 

நாளில் அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) 1 July 

(b) 2 July  

(c) 3 July 

(d) 4 July 

(e) 5 July 

 

Q22. அதொக் சூோவுக்கு CII ேர ரத்னா விருது 

2021 வழங்கப்பட்டது. அவர் எந்ே நிறுவனத்ேின் 

நிறுவனர் மற்றும் செயல் ேலைவர்? 

(a) மகிழ்ச்ெியான மனம் சோழில்நுட்பங்கள் 

(b) Mphasis 

(c) விப்தரா லிமிசடட் 

(d) சஹக்ஸாதவர் சடக் லிமிசடட் 

(e) Quess Corp Limited 

 

Q23. நாட்டின் மிகப் பழலமயான வைிக 

வங்கியான ஸ்தடட் பாங்க் ஆஃப் இந்ேியா, 

ஜூலை 1 ஆம் தேேி ேனது _____ ஆண்லடக் 

சகாண்டாடுகிறது. 

(a) 63rd 

(b) 64th 

(c) 65th 

(d) 66th 

(e) 67th  

 

Q24. கீழ்க்கண்டவர்களில் உச்ெ நீேிமன்றத்ேில் 

பைியாற்றிய முேல் கறுப்பினப் சபண்மைியாக 

பேவிதயற்றவர் யார்? 

(a) ஓனா நீேிபேி 

(b) தகேன்ஜி பிரவுன் ஜாக்ென் 

(c) மாயா ஏஞ்ெதைா 

(d) ஆட்தர ைார்ட் 

(e) அதரோ பிராங்க்ளின் 

 

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-JULY 2022 

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

Q25. விலளயாட்டுத்துலறலய 

தமம்படுத்துவேற்காக விலளயாட்டுப் 

பத்ேிாிலகயாளர்களின் தெலவகலளக் 

சகாண்டாடுவேற்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் _______ 

அன்று உைக விலளயாட்டுப் பத்ேிாிலகயாளர்கள் 

ேினம் அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) July 4  

(b) July 3  

(c) July 2   

(d) July 1  

(e) July 5  

 

Q26. 2022 தநட்தடா மாட்ாிட் உச்ெி மாநாடு எங்கு 

நலடசபற்றது? 

(a) வாஷிங்டன் டி.ெி., அசமாிக்கா 

(b) சஜனீவா, சுவிட்ெர்ைாந்து 

(c) ைண்டன், யுலனசடட் கிங்டம் 

(d) மாட்ாிட், ஸ்சபயின் 

(e) அம்மான், தஜார்டான்  

 

Q27. 2022 ெர்வதேெ கூட்டுறவு ேினத்ேின் ேீம் 

என்ன? 

(a) நிலையான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்ேி 

(b) கூப்ஸ் 4 ஒழுக்கமான தவலை (COOPS 4 

DECENT WORK) 

(c) கூப்ஸ் 4 காைநிலை நடவடிக்லக (COOPS 4 

CLIMATE ACTION) 

(d) மக்கலள லமயமாகக் சகாண்ட மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் நியாயமான மீட்ெிலயக் 

கட்டிசயழுப்புவேற்கான கூட்டுறவுகள் 

(e) கூட்டுறவுகள் ஒரு ெிறந்ே உைகத்லே 

உருவாக்குகின்றன  

 

Q28. FY23 (FY 2022-2023) இல் இந்ேியாவின் 

உண்லமயான GDP வளர்ச்ெிக் கைிப்லப கிாிெில் 

எவ்வளவு ெேவீேமாகக் குலறத்துள்ளது? 

(a) 7.1 percent 

(b) 7.2 percent 

(c) 7.3 percent  

(d) 7.4 percent 

(e) 7.5 percent 

 

Q29. ஐக்கிய நாடுகளின் வாழ்விடத்ேின் உைக 

நகரங்கள் அறிக்லக 2022, இந்ேியாவின் நகர்ப்புற 

மக்கள் சோலக 2035 இல் ____ ஆக இருக்கும் 

என்று மேிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

(a) 625 million 

(b) 645 million 

(c) 655 million 

(d) 675 million  

(e) 665 million 

 

Q30. உைக யுஎஃப்ஒ ேினம் (WUD) உைகளவில் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் _______ அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. உைக யுஎஃப்ஒ ேின 

அலமப்பால் அலடயாளம் காைப்படாே பறக்கும் 

சபாருள்கள் (UFO) ெந்தேகத்ேிற்கு இடமின்றி 

இருப்பேற்காக அர்ப்பைிக்கப்பட்ட நாள். 

(a) July 1  

(b) July 2  

(c) July 3  

(d) July 4  

(e) July 5  

 

Q31. இஸ்தரலின் 14வது பிரேமராக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) நஃப்ேலி சபன்னட் 

(b) சபன்னி காண்ட்ஸ் 

(c) சபஞ்ெமின் சநேன்யாகு 

(d) அய்சைட் குலுக்கப்பட்டது 

(e) யாயர் தைபிட் 

 

Q32. எந்ே நாள் ெர்வதேெ பிளாஸ்டிக் லபயில்ைா 

ேினமாக சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 29 ஜூன் 

(b) 26 ஜூன் 

(c) 3 ஜூலை 

(d) 1 ஜூலை 

(e) 2 ஜூலை 
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Q33. தநரடி உள்ளடக்கம், விலளயாட்டு 

புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் இ-காமர்ஸ் ெந்லேயான 

ஃதபன்தகாடுக்கான புேிய பிராண்ட் தூேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) ஜஸ்பிாித் பும்ரா 

(b) ரவி ொஸ்ேிாி 

(c) ராகுல் டிராவிட் 

(d) விராட் தகாலி 

(e) சுனில் கவாஸ்கர் 

 

Q34. சடஸ்ட் தபாட்டியில் ஒதர ஓவாில் அேிக 

ரன்கள் குவித்ே பிலரன் ைாராவின் உைக 

ொேலனலய ஜஸ்பிாித் பும்ரா முறியடித்ோர். 

பிலரயன் ைாராவின் இந்ே 19 ஆண்டுகாை 

ொேலனலய முறியடிக்க பும்ரா _____க்கு எேிராக 

_____ ரன்கள் எடுத்ோர். 

(a) 29, தஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் 

(b) 34, தஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் 

(c) 29, ஸ்டூவர்ட் பிராட் 

(d) 34, ஸ்டூவர்ட் பிராட் 

(e) 28, தஜம்ஸ் ஆண்டர்ென் 

 

Q35. QS ெிறந்ே மாைவர் நகரங்கள் ேரவாிலெ 

2023 இல், எந்ே இந்ேிய நகரம் 103 வது 

ேரவாிலெயில் உயர்ந்ேது? 

(a) சபங்களூரு 

(b) மும்லப 

(c) சென்லன 

(d) சடல்லி 

(e) சகால்கத்ோ 

 

 

Q36. இந்ேியாவின் மிகப்சபாிய மிேக்கும் சூாிய 

ெக்ேி ேிட்டம் எங்கு சோடங்கப்பட்டது? 

(a) ேமிழ்நாடு 

(b) தகரளா 

(c) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(d) சேலுங்கானா 

(e) கர்நாடகா 

 

Q37. நிேி நடவடிக்லக பைிக்குழுவின் (FATF) 

ேலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) விஜய் ராம் 

(b) ெஞ்ெய் ேிாிபாேி 

(c) விதவக் ோஸ்குப்ோ 

(d) ரவி ேீட்ெித் 

(e) டி. ராஜா குமார் 

 

Q38. ________ தஜாத்பூாில் (ராஜஸ்ோன்) எல்லை 

மற்றும் கடதைாரப் பாதுகாப்பின் அம்ெங்களில் 

“சுரக்ஷா மந்ேன் 2022” ஐ ஏற்பாடு செய்ோர். 

(a) BSF 

(b) இந்ேிய கடற்பலட 

(c) இந்ேிய விமானப்பலட 

(d) இந்ேிய இராணுவம் 

(e) ITBP 

 

Q39. ஜூன் 2022 இல் தெகாிக்கப்பட்ட சமாத்ே 

GST வருவாய் _______ ஆகும். 

(a) ரூ.1,57,540 தகாடி 

(b) ரூ. 1,67,540 தகாடி 

(c) ரூ 1,44,616 தகாடி 

(d) ரூ 1,24,616 தகாடி 

(e) ரூ 1,34,616 தகாடி 

 

Q40. லமக்தராொப்ட் பார்ட்னர் ஆஃப் ேி இயர் 

விருதுகள் 2022 இல், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 

வாடிக்லகயாளர் ேீர்வுகலள செயல்படுத்ே எந்ே 

சோழில்நுட்ப நிறுவனம் அங்கீகாிக்கப்பட்டது? 

(a) TCS 

(b) Infosys 

(c) HCL Tech  

(d) Wipro 

(e) Dell 
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Q41. எந்ே மாநிை அரசு ‘நாாி தகா நமன்’ 

ேிட்டத்லே சோடங்கியுள்ளது? 

(a) ஒடிொ 

(b) தகரளா 

(c) ேமிழ்நாடு 

(d) மத்ேிய பிரதேெம் 

(e) இமாச்ெை பிரதேெம் 

 

Q42. PokerBaazi.com இன் பிராண்ட் தூேராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள நடிகாின் சபயலரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ெல்மான் கான் 

(b) ஏஆர் ரஹ்மான் 

(c) அக்ஷய் குமார் 

(d) ஷாஹித் கபூர் 

(e) விக்கி சகௌஷல் 

 

Q43. யுலனசடட் கிங்டமில் நடந்ே என்ஆர்ஐ 

உைக உச்ெி மாநாடு 2022 இல் கலைத் துலறயில் 

அவரது பங்களிப்பிற்காக ெிதராமைி விருலேப் 

சபற்றவர் யார்? 

(a) வந்ேனா ெிவா 

(b) சுனிோ நதரன் 

(c) மிச்செல் பூனவல்ைா 

(d) ொருேத் மிஸ்ரா 

(e) ாிேிமா பாண்தட 

 

Q44. ெமீபத்ேில், மத்ேிய உள்துலற அலமச்ெகம் 

சவளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுலற ெட்டத்லே 

(FCRA) ேிருத்ேியது, இப்தபாது அரொங்கத்ேிற்கு 

சோிவிக்காமல் உறவினர்கள் ______ அனுப்ப 

அனுமேிக்கிறது. 

(a) ரூ.10 ைட்ெம் 

(b) ரூ.50 ைட்ெம் 

(c) ரூ.15 ைட்ெம் 

(d) ரூ.20 ைட்ெம் 

(e) ரூ.25 ைட்ெம் 

 

Q45. இந்ேிய பாரம்பாிய அறிவியலுக்கான 

அலனத்துக் கட்ெி நாடாளுமன்றக் குழு ெமீபத்ேில் 

ேனுஜா தநொாிக்கு ஆயுர்தவே ரத்னா விருலே 

வழங்கியது? 

(a) அசமாிக்கா 

(b) யுதக 

(c) இத்ோலி 

(d) ஜப்பான் 

(e) ஆஸ்ேிதரலியா 

 

Q46. பின்வரும் எந்ே தபசமண்ட் வழங்குநர் 

அேன் தடாக்கலனதெஷன் ேீர்வான ‘தடாக்கன் 

வால்ட்’ஐ அறிவித்ேது, இது கார்டு 

தடாக்கலனதெஷனில் இயங்கக்கூடிய 

ேன்லமலய வழங்கும்? 

(a) இைவெ கட்டைம் 

(b) InstaPay 

(c) Juspay 

(d) ecaps 

(e) பைமில்ைா சகாடுப்பனவுகள் (Cashfree 

Payments) 

 

Q47. பீட்டர் புரூக், உைகின் மிகவும் 

புதுலமயானவர்களில் ஒருவரான ___ ெமீபத்ேில் 

காைமானார். 

(a) கட்டிடக் கலைஞர் 

(b) ஓவியர் 

(c) நாவைாெிாியர் 

(d) ஆலட வடிவலமப்பாளர் 

(e) நாடக இயக்குனர் 

 

Q48. ஃசபமினா மிஸ் இந்ேியா 2022 தபாட்டியில் 

சவற்றி சபற்றவர் யார்? 

(a) ஷினாடா ெவுகான் 

(b) ெினி சஷட்டி 

(c) ரூபல் சஷகாவத் 

(d) கார்கி நந்ேி 

(e) பிரக்ஞா அய்யாகாி 
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Q49. ெமீபத்ேில், ஹவுராலவ ேளமாகக் சகாண்ட 

பாஸ்கிம் பங்கா கிராமின் வங்கியுடன் 

கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் வங்கி காப்பீட்டு 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டனர்? 

(a) எல்.ஐ.ெி 

(b) HDFC லைஃப் 

(c) எஸ்பிஐ லைஃப் 

(d) ஐெிஐெிஐ ப்ருசடன்ஷியல் லைஃப் 

(e) டாடா ஏஐஏ லைஃப் (Tata AIA Life) 

 

Q50. எஸ்பிஐ கார்டுகள் மற்றும் கட்டைச் 

தெலவகள் ___________ உடன் ஒரு மூதைாபாய 

கூட்டாண்லமயில் நுலழந்துள்ளோக அறிவித்ேது. 

(a) ஆேித்யா பிர்ைா நிேி 

(b) பஜாஜ் ஃலபனான்ஸ் 

(c) முத்தூட் நிேி 

(d) டாடா தகபிடல் ஃலபனான்ஸ் 

(e) L & T Finance 

 

Q51. பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி டிஜிட்டல் இந்ேியா 

வாரத்லே 2022 சோடக்கி லவத்ோர். டிஜிட்டல் 

இந்ேியா வாரம் 2022 இன் ேீம் என்ன? 

(a) புேிய இந்ேியாவின் சோழில்நுட்பத்லே 

ஊக்கப்படுத்துேல் 

(b) டிஜிட்டல் இந்ேியா ஒரு புேிய ெகாப்ேம் 

(c) புேிய இந்ேியாவின் சோழில்நுட்பத்லே 

ஊக்கப்படுத்துேல் 

(d) டிஜிட்டல் ஆக்கு (Make the Digital) 

(e) இந்ேியாலவ டிஜிட்டைாக மாற்றவும்  

 

Q52. நிலையான அறிவியல் மற்றும் 

சோழில்நுட்பத்ேிற்கான இந்ேியாவின் முேல் 

பிரத்தயக பள்ளிலயத் சோடங்க எந்ே ஐஐடியுடன் 

கிாீன்தகா ஒரு புாிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

லகசயழுத்ேிட்டார்? 

(a) ஐஐடி சடல்லி 

(b) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

(c) IIT காரக்பூர் 

(d) ஐஐடி லஹேராபாத் 

(e) ஐஐடி ரூர்க்கி 

 

Q53. டாடா பவர் எந்ே மாநிைத்துடன் சூாிய 

மின்கைம் மற்றும் சோகுேி உற்பத்ேி அைகு 

அலமக்க சுமார் ரூ. 3,000 தகாடி முேலீடு செய்ய 

ஒரு புாிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) ஒடிொ 

(b) தகரளா 

(c) ேமிழ்நாடு 

(d) மத்ேிய பிரதேெம் 

(e) குஜராத் 

 

Q54. குலறக்கடத்ேி பூங்காலவ அலமப்பேற்காக 

IGSS சவன்ச்ெர்ஸ் நிறுவனத்துடன் எந்ே மாநிை 

அரசு புாிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) ேமிழ்நாடு 

(b) தகரளா 

(c) ஒடிொ 

(d) மத்ேிய பிரதேெம் 

(e) குஜராத் 

 

Q55. ேன்னாட்ெி பறக்கும் ெிறகு சோழில்நுட்ப 

சடமான்ஸ்ட்தரட்டாின் முேல் விமானத்லே 

ெமீபத்ேில் நடத்ேிய அலமப்பு எது? 

(a) ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

(b) இந்ேிய விண்சவளி ஆராய்ச்ெி நிறுவனம் 

(c) ஏர்பஸ் சஹலிகாப்டர்கள் இந்ேியா 

(d) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் தமம்பாட்டு 

நிறுவனம் 

(e) பவன் ஹான்ஸ் சஹலிகாப்டர்ஸ் லிமிசடட் 

 

Q56. பழம்சபரும் சபங்காலி ேிலரப்பட 

இயக்குனர் ேருண் மஜும்ோர் காைமானார். எந்ே 

ஆண்டு அவர் பத்மஸ்ரீ விருது சபற்றார்? 

(a) 1990  

(b) 1992 

(c) 1993 

(d) 1999 

(e) 2001 
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Q57. கஜகஸ்ோனின் நூர்-சுல்ோனில் நடந்ே 

சோடக்க எதைார்டா தகாப்லபயில் _______ மற்றும் 

_______ ேங்கப் பேக்கங்கலள சவன்றனர். 

(a) கலைவாைி ெீனிவாென், ஜமுனா தபாதரா 

(b) அல்ஃபியா போன், ஜமுனா தபாதரா 

(c) கலைவாைி ெீனிவாென், கிேிகா 

(d) தஜாேி குலியா, கிேிகா 

(e) அல்ஃபியா போன், கிேிகா 

 

Q58. ெிபிஎஸ்இ வாாியத்ோல் சோடங்கப்பட்ட 

அலனத்து CBSE தேர்வு நடவடிக்லககளுக்கான 

ஒன்-ஸ்டாப் தபார்ட்டலின் சபயர் என்ன? 

(a) Diksha Vidya 

(b) OneExam 

(c) ePariksha 

(d) Pariksha Sangam  

(e) eVidya Sangam 

 

Q59. ஆந்ேிர மாநிைம் பீமாவரத்ேில் 30 அடி 

உயரமுள்ள அல்லூாி ெீோராம ராஜுவின் 

சவண்கைச் ெிலைலய பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி 

அண்லமயில் ேிறந்து லவத்ோர். அல்லூாி 

ெீோராம ராஜு பின்வருவனவற்றில் எேனுடன் 

சோடர்புலடயவர்? 

(a) லபகா கிளர்ச்ெி 

(b) மன்யம் கிளர்ச்ெி 

(c) தவலூர் கைகம் 

(d) தமாப்ைா கிளர்ச்ெி 

(e) மைபார் கைகம் 

 

Q60. ெமீபத்ேில், 'ாிெர்வ் தபங்க் ஆஃப் இந்ேியா 

(உங்கள் வாடிக்லகயாளலர அறிந்து 

சகாள்ளுங்கள் (KYC)) ேிலெகள், 2016' இல் 

குறிப்பிட்ட ெிை வழிகாட்டுேல்களுக்கு 

இைங்காேேற்காக எந்ே வங்கியில் ரூ.1 தகாடி 

அபராேம் விேித்ேது? 

(a) HDFC வங்கி 

(b) SBI 

(c) பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி 

(d) IndusInd வங்கி 

(e) இந்ேிய மத்ேிய வங்கி 

 

Q61. சேற்கு சூடானில் உள்ள ஐநா பைிக்கான 

பலடத் ேளபேியாக ெமீபத்ேில் நியமிக்கப்பட்டவர் 

யார்? 

(a) சைப்டினன்ட் சஜனரல் லஷதைஷ் ேினகர் 

(b) சைப்டினன்ட் சஜனரல் S S மிஸ்ரா 

(c) சைப்டினன்ட் சஜனரல் ஹர்ஷா குப்ோ 

(d) சைப்டினன்ட் சஜனரல் தமாகன் 

சுப்ரமைியன் 

(e) சைப்டினன்ட் சஜனரல் A S பிண்டர் 

 

Q62. ெவுத் இந்ேியன் வங்கி, எந்ே மாநிைத்ேின் 

வனம் மற்றும் வனவிைங்குத் துலறயுடன் 

டிஜிட்டல் முலறயில் பைம் வசூலிக்க 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ேமிழ்நாடு 

(c) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(d) சேலுங்கானா 

(e) தகரளா 

 

Q63. ெமீபத்ேில் ஐஐடி லஹேராபாத் வளாகத்ேில் 

ஆளில்ைா ேலர மற்றும் வான்வழி வாகனங்கலள 

உருவாக்குவேற்கான முேன்முலறயான, 

அேிநவீன TiHAN வெேிலய யார் சோடங்கி 

லவத்ோர்? 

(a) ஜிதேந்ேிர ெிங் 

(b) ராஜ்நாத் ெிங் 

(c) அமித் ஷா 

(d) நதரந்ேிர தமாடி 

(e) ராம் நாத் தகாவிந்த் 

 

 

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-testseries/15442/ibps-clerk-prelims-mains-2022-online-test-series-by-adda247?utm_source=tamiladda&utm_medium=article


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

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

Q64. உைக ொக்தைட் ேினம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

__________ அன்று ொக்தைட்டின் கண்டுபிடிப்லப 

நிலனவுகூரும் வலகயில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) ஜூலை 3 

(b) ஜூலை 4 

(c) ஜூலை 5 

(d) ஜூலை 6 

(e) ஜூலை 7 

 

Q65. ஃதபார்ப்ஸ் பத்ேிாிக்லகயின் 8வது ஆண்டு 

அசமாிக்காவின் பைக்கார சுயமாக உருவாக்கிய 

சபண்களின் பட்டியலில் இந்ேிய-அசமாிக்கர் 

________ இடம் பிடித்துள்ளார். 

(a) சஜயஸ்ரீ உல்ைால் 

(b) தரஷ்மா சஷட்டி 

(c) இந்ேிரா நூயி 

(d) தநஹா நர்கதட 

(e) நீர்ஜா தெத்ேி 
 

Q66. கீழ்க்கண்டவர்களில் பாரேிய ஜனோ 

கட்ெியால் (BJP) சேன் மாநிைங்களில் இருந்து 

ராஜ்யெபாவிற்கு பாிந்துலரக்கப்படாேவர் யார்? 

(a) இலளயராஜா 

(b) பி.டி. உஷா 

(c) வீதரந்ேிர சஹக்கதட 

(d) தக.வி.விஜதயந்ேிர பிரொத் 

(e) ரத்ேன் பாிமூ 

 

Q67. சுகாோர உாிலமதகாரல்கலளத் 

ேீர்ப்பேற்கான டிஜிட்டல் ேளமாக தேெிய சுகாோர 

உாிலமதகாரல் பாிமாற்றத்லே பின்வரும் 

அலமப்புகளில் எது உருவாக்குகிறது? 

(a) SEBI 

(b) IRDAI  

(c) RBI 

(d) SBI 

(e) NITI Aayog  

 

Q68. ட்தரான் பறக்கும் ேிறன்கலள 

வழங்குவேற்காக சோலைநிலை லபைட் பயிற்ெி 

லமயத்லே அலமப்பேற்காக ட்தரான்ஆச்ொர்யா 

ஏாியல் இன்தனாதவஷன்ஸ் பிலரதவட் 

லிமிசடட் நிறுவனத்துடன் எந்ே பல்கலைக்கழகம் 

புாிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) ராஷ்ட்ாிய ரக்ஷா பல்கலைக்கழகம் 

(b) தேெிய பாதுகாப்பு கல்லூாி 

(c) பாதுகாப்பு தமைாண்லம கல்லூாி 

(d) பாதுகாப்பு தெலவகள் பைியாளர் கல்லூாி 

(e) மிலிட்டாி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாைஜி 
 

Q69. இந்ே இருவாில் எந்ே அலமச்ெருக்கு 

முலறதய ெிறுபான்லம விவகாரங்கள் மற்றும் 

எஃகு அலமச்ெகத்ேின் கூடுேல் சபாறுப்புகள் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன? 

(a) கிாிராஜ் ெிங் மற்றும் ராஜ் குமார் ெிங் 

(b) அஸ்வினி லவஷ்ைவ் மற்றும் ஹர்ேீப் ெிங் 

பூாி 

(c) பசு பேி குமார் பராஸ் மற்றும் மன்சுக் 

மாண்டவியா 

(d) ஸ்மிருேி இரானி மற்றும் தஜாேிராேித்ய 

ெிந்ேியா 

(e) கிரண் ாிஜிஜு மற்றும் பூதபந்ேர் யாேவ் 

 

Q70. பின்வருவனவற்றில் யார் முேல் இந்ேிய 

விைங்கு சுகாோர உச்ெி மாநாட்லட 2022 

சோடக்கி லவத்துள்ளார்? 

(a) ஹர்ேீப் ெிங் பூாி 

(b) அனுராக் ெிங் ோக்கூர் 

(c) ஜி. கிஷன் சரட்டி 

(d) மன்சுக் மாண்டவியா 

(e) பர்தஷாத்ேம் ரூபாைா 
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Q71. உைக கிஷ்வாஹிலி சமாழி ேினம் எந்ே 

நாளில் அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) 4 ஜூலை 

(b) 5 ஜூலை 

(c) ஜூலை 6 

(d) ஜூலை 7 

(e) 8 ஜூலை 

 

Q72. இந்ேியப் பல்கலைக்கழகங்களின் ெங்கத்ேின் 

(AIU) ேலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) மதகந்ேிர பால் 

(b) நிஷித் வர்மா 

(c) அமீர் சுபானி 

(d) ெஞ்ெய் மல்தஹாத்ரா 

(e) சுரஞ்ென் ோஸ் 

 

Q73. தகாபிநாத் நாயர் ெமீபத்ேில் காைமானார். 

அவர் ஒரு பிரபைமான ___. 

(a) கட்டிடக் கலைஞர் 

(b) ெமூக தெவகர் 

(c) அரெியல்வாேி 

(d) சுேந்ேிரப் தபாராட்ட வீரர் 

(e) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் 

 

Q74. ஜனவாி 28 முேல் பிப்ரவாி 26, 2023 வலர 

இந்ேியாவின் "முேல் மற்றும் மிகப்சபாிய" 

நகரசமங்கும் ஷாப்பிங் ேிருவிழாலவ 

நடத்துவேற்கு பின்வரும் எந்ே மாநிைம்/யூடி 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) உத்ேரப் பிரதேெம் 

(c) சடல்லி 

(d) தகாவா 

(e) ெண்டிகர் 

 

Q75. பின்வருவனவற்றில் லெபர் வால்ட்எட்ஜ் 

இன்சூரன்ஸ் ேிட்டத்லே அறிமுகப்படுத்ேியது, 

ேனிநபருக்கான விாிவான இலைய காப்பீட்டுத் 

ேிட்டம்? 

(a) இஃப்தகா தடாக்கிதயா சபாதுக் காப்பீடு 

(b) எஸ்பிஐ சபாது காப்பீடு 

(c) ஐெிஐெிஐ தைாம்பார்ட் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

(d) பஜாஜ் அலையன்ஸ் சபாது காப்பீடு 

(e) பார்ேி AXA சபாது காப்பீடு 

Q76. தேெிய நிலனவுச்ெின்ன ஆலையம் மங்கர் 

மலைலய தேெிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே 

நிலனவுச்ெின்னமாக அறிவித்துள்ளது. மங்கர் 

குன்று _____ இல் அலமந்துள்ளது. 

(a) குஜராத் 

(b) மத்ேிய பிரதேெம் 

(c) ஒடிொ 

(d) ராஜஸ்ோன் 

(e) ெத்ேீஸ்கர் 

 

Q77. பின்வருவனவற்றில் எது ஸ்டார்ட்அப் 

ஸ்கூல் இந்ேியா முன்முயற்ெிலய துவக்கியது, 

இது ஒரு முலறயான பாடத்ேிட்டத்ேில் 

ஸ்டார்ட்அப் கட்டிடம் சோடர்பான ேகவல்கலள 

தெகாிப்பலே தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது? 

(a) லமக்தராொப்ட் 

(b) TCS 

(c) கூகுள் 

(d) இன்ஃதபாெிஸ் 

(e) அதமொன்  

 

Q78. இரண்டாம் உைகப் தபாாின்தபாது நாட்லட 

விட்டு சவளிதயறிய அகேிகளுக்கு அலடக்கைம் 

வழங்கியேற்காக, இந்ேியாவின் அரெ 

குடும்பங்கலள ெமீபத்ேில் எந்ே நாடு 

சகௌரவித்ேது? 

(a) தபாைந்து 

(b) பிரான்ஸ் 

(c) ஆஸ்ேிாியா 

(d) இத்ோலி 

(e) ருதமனியா 

 

Q79. நுகர்தவார் நம்பிக்லகக் கைக்சகடுப்பு (CCS) 

மற்றும் குடும்பங்களின் பைவீக்க எேிர்பார்ப்பு 

ஆய்வு (IESH) ஆகியலவ _____ ஆல் 

நடத்ேப்படுகின்றன. 

(a) SEBI 

(b) RBI  

(c) DPIIT 

(d) CSO 

(e) NITI Aayog 
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Q80. 'Getting the Bread: The Gen-Z Way to 

Success' என்ற புத்ேகத்ேின் ஆெிாியாின் சபயலரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) அதொக ெர்மா 

(b) ராஷ்மி வர்மா 

(c) தமாஹித் தஜாஷி 

(d) பிரார்த்ேனா பத்ரா 

(e) கபில் ெிங் 

 

Q81. எஸ்பிஐ சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ________ஐ 

நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் ேலைலமச் செயல் 

அேிகாாியாக நியமித்துள்ளது. 

(a) விஜய் குமார் 

(b) ஹிமான்ஷு ேீட்ெித் 

(c) குந்ேன் ராவத் 

(d) ெஞ்ெய் குமார் 

(e) பாிதோஷ் ேிாிபாேி 
 

Q82. ெர்வதேெ நாைய நிேியத்ேின் (IMF) 

'முன்னாள் ேலைலம சபாருளாோர நிபுைர்களின் 

சுவாில்' இடம்சபற்ற முேல் சபண் மற்றும் 

இரண்டாவது இந்ேியர் யார்? 

(a) கீோ தகாபிநாத் 

(b) தகாமல் மங்ோனி 

(c) ேிவ்ய சூர்யதேவரா 

(d) பத்மஸ்ரீ வாாியர் 

(e) இந்து மல்தஹாத்ரா 

 

Q83. இந்ேிய சோழில் கூட்டலமப்புக்கு புேிய 

ேலைவராக பேவிதயற்றவர் யார்? 

(a) GR விபுல் 

(b) R ேிதனஷ் 

(c) J ேிவாாி 

(d) ேிவாகர் ெிங் 

(e) நிேின் பார்ஸ்வான் 

 

Q84. G-20 உச்ெிமாநாட்டின் புேிய சஷர்பாவாக 

முன்னாள் NITI ஆதயாக் CEO _________. 

(a) நதரந்ேிர தமாடி 

(b) சுமன் சபாி 

(c) அமிோப் காந்த் 

(d) பரதமஸ்வரன் ஐயர் 

(e) ராம்நாத் தகாவிந்த் 

 

Q85. பின்வரும் எந்ே இந்ேிய அலமச்ெகம், 

சவளிநாட்டு சகாள்முேலில் நிேிச் தெலவகலள 

வழங்க HDFC, ICICI மற்றும் Axis ஆகியவற்லற 

அங்கீகாிக்கிறது? 

(a) சபண்கள் மற்றும் குழந்லேகள் தமம்பாட்டு 

அலமச்ெகம் 

(b) சவளியுறவு அலமச்ெகம் 

(c) நிேி அலமச்ெகம் 

(d) உள்துலற அலமச்ெகம் 

(e) பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் 

 

Q86. கீழ்க்கண்ட மாநிைங்களில் எந்ே மாநிைம், 

இந்ேியாவில் முேன்முலறயாக - ‘சுகாோர உாிலம 

மதொோ’ ெட்டமன்றத்ேில் விலரவில் 

சோடங்கவுள்ளது? 

(a) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(b) ராஜஸ்ோன் 

(c) ஹாியானா 

(d) ெத்ேீஸ்கர் 

(e) சடல்லி 

 

Q87. ___________ கார் தராடு ரயில் 

நிலையத்ேிலிருந்து அருகிலுள்ள பாந்த்ரா 

சடர்மினஸ் வலரயிைான நீளமான ஸ்லகவாக், 

பயைிகள் ரயில்களில் எளிோக ஏறுவேற்கு 

நலடதமலடகலள அலடயும் வலகயில் 

ேிறக்கப்பட்டுள்ளது. 

(a) வடக்கு ரயில்தவ 

(b) கிழக்கு கடற்கலர ரயில்தவ 

(c) தமற்கு ரயில்தவ 

(d) வட மத்ேிய ரயில்தவ 

(e) சேற்கு ரயில்தவ 

 

Q88. ஜப்பானின் முன்னாள் பிரேமர் ஷின்தொ 

அதப காைமானார். எந்ே ஆண்டு பத்ம விபூென் 

விருலேப் சபற்றார்? 

(a) 2018 

(b) 2019 

(c) 2020 

(d) 2021  

(e) 2022 
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Q89. ஸ்ரீநகாில் உள்ள தொன்வார் பகுேியில் 

உள்ள தகாவிலில் அலமந்துள்ள ஸ்வாமி 

ராமானுஜாச்ொாியாாின் ‘அலமேியின் ெிலை’லய 

ேிறந்து லவத்ேவர் யார்? 

(a) மதனாஜ் ெின்ஹா 

(b) நதரந்ேிர தமாடி 

(c) அமித் ஷா 

(d) ஜி கிஷன் சரட்டி 

(e) ராம் நாத் தகாவிந்த் 

 

Q90. வங்கியின் முேன்லமத் ேிட்டமான 'ரக்ஷக் 

பிளஸ்' ேிட்டத்ேின் கீழ், பாதுகாப்புப் 

பைியாளர்களுக்கு ெிறப்பாக வடிவலமக்கப்பட்ட 

ேயாாிப்புகலள வழங்க, பின்வரும் எந்ே வங்கி 

இந்ேிய விமானப்பலடயுடன் புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) SBI 

(b) PNB  

(c) ICICI Bank 

(d) Axis Bank 

(e) HDFC Bank 

 

Q91. 2022 மதைெிய ஓபன் தபட்மிண்டன் 

தபாட்டியில் சபண்கள் ஒற்லறயர் பட்டத்லே 

ரட்ெதனாக் இன்டனான் சவன்றார். அவள் 

______ல் இருந்து வந்ேவள். 

(a) ெீனா 

(b) பிலிப்லபன்ஸ் 

(c) ோய்ைாந்து 

(d) இந்தோதனெியா 

(e) ஜப்பான் 

 

 

Q92. ெமீபத்ேில் இந்ேியாவின் துலை தேர்ேல் 

ஆலையராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) ஆர் தக குப்ோ 

(b) டி ஸ்ரீகாந்த் 

(c) விபின் ெந்ேிரா 

(d) கபில் மிஸ்ரா 

(e) ேீபக் குமார் 

 

Q93. _______ கிழக்கு புறநகாில் உள்ள காயர்பூாில் 

ஆயிரக்கைக்கான பக்ேர்கள் குவிந்ேோல் கர்ச்ெி 

ேிருவிழா சோடங்கியது. 

(a) அருைாச்ெை பிரதேெம் 

(b) அொம் 

(c) ெிக்கிம் 

(d) நாகாைாந்து 

(e) ேிாிபுரா 

 

Q94. பின்வரும் மாநிைங்களில் 13 அேிதவக 

சநடுஞ்ொலைகலளக் சகாண்ட நாட்டின் முேல் 

மாநிைம் எது? 

(a) பஞ்ொப் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) உத்ேரப்பிரதேெம் 

(d) குஜராத் 

(e) ராஜஸ்ோன் 

 

Q95. பின்வரும் எந்ே மாநிைம் இந்ேியாவின் 

36வது தேெிய விலளயாட்டுப் தபாட்டிகலள 

நடத்ே உள்ளது? 

(a) தகாவா 

(b) குஜராத் 

(c) ஹாியானா 

(d) ஒடிொ 

(e) உத்ேரகாண்ட் 

 

Q96. IFAD இன் புேிய ேலைவராக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) விபின் தொந்ேி 

(b) நீரஜ் அதகாாி 

(c) அவினாஷ் குல்கர்னி 

(d) பிரேீப் ெிங் கதராைா 

(e) அல்வாதரா ைாாிதயா 
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Q97. உைக மக்கள்சோலக ேினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் _________ அன்று உைக மக்கள்சோலக 

பிரச்ெலனகள் பற்றிய விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்ே 

அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூலை 09 

(b) ஜூலை 10 

(c) ஜூலை 11 

(d) ஜூலை 12 

(e) ஜூலை 13 

 

Q98. இந்ேியாவில் தேெிய மீன் விவொயிகள் 

ேினம் எப்தபாது அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) ஜூலை 09 

(b) ஜூலை 10 

(c) ஜூலை 11 

(d) ஜூலை 12 

(e) ஜூலை 13 

 

Q99. பின்வருவனவற்றில் 2022 விம்பிள்டன் 

ஆண்கள் பட்டத்லே சவன்றவர் யார்? 

(a) ஆண்டி முர்தர 

(b) ரஃதபல் நடால் 

(c) தராஜர் சபடரர் 

(d) தநாவக் தஜாதகாவிச் 

(e) என். கிர்கிதயாஸ் 

 

Q100. ஜூலை 2022 இல் துர்காபூர் மற்றும் 

பர்ேமானில் இலையப் பாிமாற்றங்கலள 

அறிமுகப்படுத்ேியது எது? 

(a) NITI AAyog 
(b) NIXI  
(c) NASSCOM 
(d) COAI 
(e) ASSOCHAM 

 

Q101. தநஷனல் லஹ ஸ்பீட் சரயில் 

கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட் (NHSRCL) இன் நிர்வாக 

இயக்குநராக ெமீபத்ேில் நியமிக்கப்பட்டவர்களில் 

யார்? 

(a) ெேீஷ் அக்னிதஹாத்ாி 

(b) பிரதஜஷ் குமார் உபாத்யாய் 

(c) ராதஜந்ேிர பிரொத் 

(d) தேபாெிஷ் நந்ோ 

(e) தக.ஜி.சஜகேீஷா 

 

Q102. பிரதஜஷ் குமார் உபாத்யாய் எந்ே 

அலமப்பின் ேலைவர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக (CMD) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிசடட் 

(b) தகால் இந்ேியா லிமிசடட் 

(c) சகயில் லிமிசடட் 

(d) ONGC 

(e) HPCL 

 

Q103. ஜூலை 2022 இல், காபி தபார்டு, 

காைநிலை-எேிர்ப்பு வலக காபி பயிர்கலள 

உருவாக்க __________ உடன் புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டது. 

(a) ICAR 

(b) DRDO 

(c) TNAU 

(d) NABARD 

(e) ISRO  

 

Q104. ெமீபத்ேிய செய்ேித்ோள் அறிக்லகயின்படி, 

Nokia எந்ே நிறுவனத்துடன் இலைந்து 

சநட்சவார்க் செய்யப்பட்ட தராபாட்டிக்ஸில் 

Nokia ெிறப்பு லமயத்லே அலமக்க உள்ளது? 

(a) ஐஐடி சடல்லி 

(b) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

(c) ஐஐடி பம்பாய் 

(d) ஐஐஎஸ்ெி, சபங்களூரு 

(e) ஐஐடி கான்பூர் 

 

Q105. ஸ்ரீராம் சஜனரல் இன்சூரன்ஸுடன் 

கார்ப்பதரட் ஏசஜன்ெி ஒப்பந்ேத்ேில் 

லகசயழுத்ேிட்ட வங்கி எது? 

(a) தகாடக் மஹிந்ேிரா வங்கி 

(b) YES வங்கி 

(c) ஃசபடரல் வங்கி 

(d) பந்ேன் வங்கி 

(e) ெிட்டி யூனியன் 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-JULY 2022 

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

Q106. குழந்லேப் பருவக் கல்வித் ேிட்டங்களில் 

முேலீடு செய்வேற்காக சவளி உேவித் 

ேிட்டங்களிலிருந்து ரூ. 300 தகாடிலய எந்ே 

மாநிை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது? 

(a) ேிாிபுரா 

(b) தமற்கு வங்காளம் 

(c) அொம் 

(d) பீகார் 

(e) தமகாையா 

 

Q107. சுரங்க அலமச்ெகம் புதுேில்லியில் 

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் பற்றிய தேெிய 

மாநாட்டின் _____ பேிப்லப ஏற்பாடு செய்துள்ளது. 

(a) 3th 

(b) 4th 

(c) 5th 

(d) 6th  

(e) 7th 

 

Q108. இந்ேியாவின் முேல் ‘பாதுகாப்பில் 

செயற்லக நுண்ைறிவு’ (AlDef) ெிம்தபாெியம் 

மற்றும் கண்காட்ெிலய சடல்லியில் உள்ள 

விஞ்ஞான் பவனில் சோடங்கியவர் யார்? 

(a) நதரந்ேிர தமாடி 

(b) ராஜ்நாத் ெிங் 

(c) அமித் ஷா 

(d) அஜித் தோவல் 

(e) எஸ் சஜய்ெங்கர் 

 

Q109. குஜராத்ேியில் ‘ஸ்வாேிநாே ெங்க்ராம் நா 

ெர்விதரா’ புத்ேகத்லே சவளியிட்டவர் யார்? 

(a) நதரந்ேிர தமாடி 

(b) அமித் ஷா 

(c) ஸ்மிருேி இரானி 

(d) நிர்மைா ெீோராமன் 

(e) மீனாட்ெி தைகி 

 

Q110. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ெர்வதேெ மைாைா 

ேினம் எப்தபாது சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) ஜூலை 11 

(b) ஜூலை 12 

(c) ஜூலை 13 

(d) ஜூலை 14 

(e) ஜூலை 15 

 

Q111. முன்னாள் ஜனாேிபேி தஜாஸ் எடுவார்தடா 

தடாஸ் ொண்தடாஸ் காைமானார். அவர் எந்ே 

நாட்லடச் தெர்ந்ேவர்? 

(a) ெிாியா 

(b) துருக்கி 

(c) அங்தகாைா 

(d) தொமாலியா 

(e) சேற்கு சூடான் 

 

Q112. ஏவிதயஷன் சரகுதைட்டர் 

டிெிஜிஏவிடமிருந்து ஏர் ஆபதரட்டர் ொன்றிேலழ 

(ஏஓெி) சபற்ற இந்ேியாவின் புேிய விமான 

நிறுவனத்ேின் சபயர் என்ன? 

(a) விஸ்ோரா ஏர்லைன்ஸ் 

(b) ஏர் இந்ேியா எக்ஸ்பிரஸ் 

(c) அலையன்ஸ் ஏர் 

(d) ஆகாெ ஏர் 

(e) மகாராஜா ஏர்லைன்ஸ் 
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Q113. சேன் சகாாியாவின் தயாசு நகாில் 

நலடசபற்ற இறுேிப் தபாட்டியில் ேிருமேி 

யுனிவர்ஸ் டிலவன் பட்டத்லே சவன்றவர் யார்? 

(a) பல்ைவி ெிங் 

(b) தராஷ்னி வர்மா 

(c) தொனியா ேிவாாி 

(d) தடாலி ெிங் 

(e) ருச்ெிகா ேிாிபாேி 
 

Q114. ெமீபத்ேில், இன்டர்தபால் 

விவகாரங்களுக்கான இந்ேியாவின் தநாடல் 

ஏசஜன்ெியான ெிபிஐ, இன்டர்தபாலின் ெர்வதேெ 

குழந்லே பாலியல் சுரண்டல் (ICSE) 

ேரவுத்ேளத்ேில் இலைந்து இந்ேியாலவ ______ 

நாடாக இலைத்ேது. 

(a) 65th 

(b) 66th 

(c) 67th 

(d) 68th  

(e) 69th 

 

Q115. இந்ேிய தேெிய சநடுஞ்ொலை ஆலையம் 

(NHAI) மற்றும் மகாராஷ்டிரா சமட்தரா 

ஆகியலவ நாக்பூாில் ______ நீளம் சகாண்ட 

இரட்லட அடுக்கு நலடபாலேலய உருவாக்கி 

உைக ொேலன பலடத்ேன. 

(a) 3.04 கி.மீ 

(b) 3.14 கி.மீ 

(c) 3.24 கி.மீ 

(d) 3.34 கி.மீ 

(e) 3.44 கி.மீ 
 

Q116. WEF பாலின இலடசவளி குறியீட்டு 2022 

இல் இந்ேியாவின் ேரவாிலெ என்ன? 

(a) 135  

(b) 140 

(c) 145 

(d) 130 

(e) 150 

 

Q117. ெமீபத்ேில் காைமான அவ்ோஷ் சகௌஷல், 

சோழிலில் ______ குறிப்பிடத்ேக்கவர். 

(a) ஆெிாியர் 

(b) அரெியல்வாேி 

(c) கிாிக்சகட் வீரர் 

(d) ெமூக தெவகர் 

(e) பாடகர் 

 

Q118. லடம் இேழின் 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உைகின் 50 ெிறந்ே இடங்களின் பட்டியலில் இடம் 

சபற்றுள்ள இந்ேிய நகரம் மற்றும் மாநிைத்ேின் 

சபயலரக் குறிப்பிடவும். 

(a) சஜய்ப்பூர் மற்றும் தகரளா 

(b) தடராடூன் மற்றும் இமாச்ெை பிரதேெம் 

(c) சகால்கத்ோ மற்றும் குஜராத் 

(d) சூரத் மற்றும் தகரளா 

(e) அகமோபாத் மற்றும் தகரளா 

 

Q119. "The McMahon line: A centre of discord" 

என்ற புத்ேகத்ேின் ஆெிாியர் யார்? 

(a) சஜனரல் நிர்மல் ெந்ேர் விஜ் 

(b) சஜனரல் தஜதஜ ெிங் 

(c) சஜனரல் விஜய் குமார் ெிங் 

(d) சஜனரல் மதனாஜ் முகுந்த் நரவதன 

(e) சஜனரல் ேீபக் ராவத் 

 

Q120. தநாமுராவின் படி, 2023ல் இந்ேியப் 

சபாருளாோரத்ேின் ஜிடிபி வளர்ச்ெி விகிேம் 

என்ன? 

(a) 4.9% 
(b) 6.7% 
(c) 5.1% 
(d) 4.7%  
(e) 4.9% 

 

Q121. தஜாேி சுதரகா சவன்னம் பர்மிங்காமில் 

நடந்ே உைக விலளயாட்டு 2022ல் எந்ே 

விலளயாட்டில் இந்ேியாவிற்காக ேங்கப் பேக்கம் 

சவன்றுள்ளார்? 

(a) வில்வித்லே 

(b) ஸ்பிாிண்டிங் 

(c) படப்பிடிப்பு 

(d) மல்யுத்ேம் 

(e) குத்துச்ெண்லட 
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Q122. WEF ஆல் சவளியிடப்பட்ட பாலின 

இலடசவளி குறியீட்டு 2022 இல் எந்ே நாடு 

முேலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) நார்தவ 

(b) ஐஸ்ைாந்து 

(c) ெிங்கப்பூர் 

(d) கிாீஸ் 

(e) ெிங்கப்பூர் 

 

Q123. பள்ளிப் படிப்லப பாேியில் நிறுத்தும் 

மாைவர்கலள மீட்சடடுக்க வித்யாையா ெதைா 

அபியானின் ஒரு பகுேியாக "கற்றுடன் 

ெம்பாேிக்கவும்" எந்ே மாநிை அரசு 

சோடங்கியுள்ளது? 

(a) ேிாிபுரா 

(b) ஜார்கண்ட் 

(c) அொம் 

(d) பீகார் 

(e) தமகாையா 

 

Q124. மத்ேிய அரெின் புேிய கல்விக் 

சகாள்லகலய அமல்படுத்தும் செயல்முலறலயத் 

சோடங்கிய நாட்டின் முேல் மாநிைமாக எந்ே 

மாநிைம் மாறியுள்ளது? 

(a) உத்ேரபிரதேெம் 

(b) குஜராத் 

(c) ராஜஸ்ோன் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) உத்ேரகாண்ட் 

 

Q125. சடல்லி ேிறன் மற்றும் 

சோழில்முலனதவார் பல்கலைக்கழகத்ேின் 

(DSEU) மாைவர்களுக்கு தவலை வாய்ப்புகலள 

உருவாக்க சடல்லி அரொங்கம் எந்ே 

நிறுவனத்துடன் லகதகார்த்துள்ளது? 

(அ) ஐக்கிய நாடுகள் ெலப 

(b) UNICEF  

(c) ISO 

(d) ILO 

(e) ICAO 

 

Q126. ஜூன் 2022க்கான ICC ஆண்களுக்கான 

ெிறந்ே வீரராக வாக்களிக்கப்பட்டவர் 

(a) ஜானி தபர்ஸ்தடா 

(b) தஜா ரூட் 

(c) தடாில் மிட்செல் 

(d) தராஹித் ெர்மா 

(e) தஜாஸ் பட்ைர் 

 

Q127. பிளாஸ்டிக் லபகளுக்குப் பேிைாக காகிேப் 

லபகலளப் பயன்படுத்துவேன் 

முக்கியத்துவத்லேப் பற்றிய விழிப்புைர்லவ 

ஏற்படுத்துவேற்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் _______ 

அன்று உைக காகிேப் லப ேினம் 

அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூலை 11 

(b) ஜூலை 12 

(c) ஜூலை 13 

(d) ஜூலை 14 

(e) ஜூலை 15 

 

Q128. 2022 உைக காகிேப் லப ேினத்ேின் ேீம் 

என்ன? 

(a) ஒதர ஒரு பூமி 

(b) பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து காகிேத்ேிற்கு மாற 

இது ஒருதபாதும் ோமேமாகாது 

(c) நீங்கள் 'அற்புேம்' என்றால், 'பிளாஸ்டிக்' 

சவட்டுவேற்கு 'வியத்ேகு' ஏோவது செய்யுங்கள், 

'தபப்பர் லபகலள' பயன்படுத்துங்கள் 

(d) இயற்லகயுடன் இைக்கமாக வாழுேல் 

(e) சுற்றுச்சூழல் மறுெீரலமப்பு 

 

Q129. இந்ேியாவின் முேல் உயர்த்ேப்பட்ட 

நகர்ப்புற விலரவுச்ொலை _____________ என 

அலழக்கப்படுகிறது. 

(a) துவாரகா விலரவுச்ொலை 

(b) மதுரா விலரவுச்ொலை 

(c) பத்ாிநாத் விலரவுச்ொலை 

(d) தொம்நாத் விலரவுச்ொலை 

(e) பூாி எக்ஸ்பிரஸ்தவ 
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Q130. முேல் தஜம்ஸ் சவப் சோலைதநாக்கி படம் 

பின்வருவனவற்றில் எலே சவளிப்படுத்ேியது? 

(a) பூமியின் படம் 

(b) ெிறுதகாள்கள் 

(c) ஆரம்பகாை தகைக்ஸிகள் 

(d) ெந்ேிரனின் படம் 

(e) சூாியனின் படம் 

 

Q131. ஜூலை 2022 இல், சரயில்சடல் 

கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்ேியா லிமிசடட் 

ேலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பேவிக்கு 

பின்வருவனவற்றில் யார் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளனர்? 

(a) குர்ேீப் ெிங் 

(b) தேபாெிஷ் நந்ோ 

(c) ராதஜந்ேிர பிரொத் 

(d) ெஞ்ெய் குமார் 

(e) சுபாஷ் குமார் 

 

Q132. பின்வருவனவற்றில் எது இந்ேியாவின் 

முேல் கார்பன் நியூட்ரல் விமான நிலையமாக 

கட்டப்படுகிறது? 

(a) ஜம்மு விமான நிலையம் 

(b) தை விமான நிலையம் 

(c) கார்கில் விமான நிலையம் 

(d) வயநாடு விமான நிலையம் 

(e) மதுலர விமான நிலையம் 

 

Q133. பின்வருவனவற்றில் யார் ஜூலை 2022 

இல் யுதரகா ஃதபார்ப்ஸின் நிர்வாக 

இயக்குனராகவும் ேலைலம நிர்வாக 

அேிகாாியாகவும் தெர உள்ளனர்? 

(a) ஜார்ஜ் குாியன் 

(b) ேிதனஷ் பாலிவால் 

(c) நிராஜ் ஷா 

(d) அதொக் சவமுாி 

(e) பிரேிக் தபாடா 

 

Q134. ெமீபத்ேில் காைமான மான்டி நார்மன் ஒரு 

பிரபைமான _______________. 

(a) நடிகர் 

(b) இலெயலமப்பாளர் 

(c) கால்பந்து வீரர் 

(d) எழுத்ோளர் 

(e) அரெியல்வாேி 

 

Q135. சொத்து வாி இைக்கத்ேிற்காக RWA 

களுக்கு (குடியிருப்பு நை ெங்கங்கள்) சவகுமேி 

அளிக்கும் SAH-BHAGITA ேிட்டம் எந்ே 

மாநிைம்/யூடியில் சோடங்கப்பட்டது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) அொம் 

(c) புதுச்தொி 

(d) சடல்லி 

(e) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

 

Q136. எந்ே நாடு I2U2 நாடுகளின் குழுவில் 

இல்லை? 

(a) இஸ்தரல் 

(b) இத்ோலி 

(c) அசமாிக்கா 

(d) ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

(e) இந்ேியா 

 

Q137. நாஸ்காம் அறக்கட்டலள எந்ே 

நிறுவனத்துடன் இலைந்து சபண் விவொயிகள் 

ேங்கள் சோழிலை அேிகாிக்க உேவுவேற்காக 

DigiVaani கால் சென்டலர அலமக்க உள்ளது? 

(a) கூகுள் 

(b) லமக்தராொப்ட் 

(c) Meta 

(d) IBM 

(e) HCL 
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Q138. ஓைா எைக்ட்ாிக் நிறுவனம், 

உள்நாட்டிதைதய உருவாக்கப்பட்ட முேல் 

லித்ேியம்-அயன் கைத்லே சவளியிட்டது. இந்ே 

செல்லின் சபயர் என்ன? 

(a) MMC 2170 

(b) NNC 2170 

(c) NMC 2171 

(d) MNC 2170 

(e) NMC 2170  

 

Q139. எந்ே மாநிைத்ேில், கேி ெக்ேி 

பல்கலைக்கழகம் அலமக்க மத்ேிய அலமச்ெரலவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது? 

(a) உத்ேரபிரதேெம் 

(b) குஜராத் 

(c) ராஜஸ்ோன் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) ஹாியானா 

 

Q140. சபாருளாோர விவகாரங்களுக்கான 

அலமச்ெரலவக் குழு (CCEA) ேரங்கா ஹில்-

அம்பாஜி-அபு ொலை புேிய ரயில் பாலேக்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இந்ே ரயில் பாலே எந்ே 

இரண்டு மாநிைங்களுக்கு இலடதய உள்ளது? 

(a) ராஜஸ்ோன் & ஹாியானா 

(b) மகாராஷ்டிரா & குஜராத் 

(c) குஜராத் & ஹாியானா 

(d) ராஜஸ்ோன் & குஜராத் 

(e) ஹாியானா & மகாராஷ்டிரா 

 

Q141. இந்ேிய ேனித்துவ அலடயாள ஆலையம் 

(UIDAI) முக அங்கீகாரத்லேச் செய்ய _____________ 

என்ற புேிய சமாலபல் செயலிலய 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 

(a) FaceIdentifier 

(b) FaceRecognition 

(c) AadhaarFaceRd  

(d) AadhaarFaceRecognition 

(e) AadhaarFaceIdentifier  

 

Q142.  இந்ேிய ாிெர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ப்ாீசபய்ட் 

தபசமண்ட் கருவிகள் (Prepaid Payment 

Instruments-PPI) சோடர்பான ெிை விேிகளுக்கு 

இைங்காேேற்காக ________________ க்கு ரூ.1.67 

தகாடி அபராேம் விேித்துள்ளது. 

(a) அட்கான் தகபிடல் ெர்வீெஸ் லிமிசடட் 

(b) ஆம்ரபாலி தகபிடல் அண்ட் ஃலபனான்ஸ் 

ெர்வீெஸ் லிமிசடட் 

(c) பஜாஜ் ஃலபனான்ஸ் லிமிசடட் 

(d) தகபிடல் இந்ேியா ஃலபனான்ஸ் லிமிசடட் 

(e) ஓைா நிேிச் தெலவகள் 

 

Q143. இந்ேியாவுக்கான வங்காளதேெத்ேின் 

அடுத்ே உயர் ஆலையராக நியமிக்கப்பட்டவர் 

யார்? 

(a) முஸ்ோபிசுர் ரஹ்மான் 

(b) முஸ்ோபிசுர் இம்ரான் 

(c) அப்துல் பாெித் 

(d) நபி ெர்க்கார் 

(e) முஹம்மது இம்ரான் 

 

Q144. ஸ்தபஸ் சடக் ஸ்டார்ட்அப் அக்னிகுல் 

காஸ்தமாஸ் எந்ே நகரத்ேில் இந்ேியாவின் முேல் 

ராக்சகட் என்ஜின் சோழிற்ொலைலய 

ேிறந்துள்ளது? 

(a) சபங்களூரு 

(b) சகாச்ெி 

(c) லஹேராபாத் 

(d) மும்லப 

(e) சென்லன 

 

Q145. ேிறன் இந்ேியா இயக்கத்ேின் 7வது ஆண்டு 

விழா ________ அன்று அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூலை 11 

(b) ஜூலை 12 

(c) ஜூலை 13 

(d) ஜூலை 14 

(e) ஜூலை 15 
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Q146. பின்வருவனவற்றில் எது ஐஐடி சமட்ராஸ்-

இன்குதபட்டட் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான 

டிசடக்ட் சடக்னாைஜிஸுடன் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது? 

(a) இந்ேியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட் 

(b) எண்சைய் மற்றும் இயற்லக எாிவாயு கழகம் 

(c) இந்ேிய எாிவாயு ஆலையம் 

(d) எஸ்ஸார் எண்சைய் 

(e) தவோந்ேம் 

 

Q147. இந்ேியாவில் ேடகளத்ேின் முழுலமயான 

வளர்ச்ெிலய செயல்படுத்ே இந்ேிய ேடகள 

கூட்டலமப்புடன் எந்ே நிறுவனம் கூட்டு 

தெர்ந்துள்ளது? 

(a) அோனி குழுமம் 

(b) டாடா குழுமம் 

(c) ாிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ாீஸ் லிமிசடட் 

(d) இன்ஃதபாெிஸ் சடக்னாைஜிஸ் 

(e) Dream 11 

 

Q148. சடலிகாம் ஆபதரட்டர் பார்ேி ஏர்சடல் 

எந்ே நிறுவனத்ேிற்கு 7.1 தகாடிக்கும் அேிகமான 

பங்குகலள 734 ரூபாய்க்கு ஒதுக்கியுள்ளது? 

(a) Microsoft 

(b) Apple 

(c) Adobe 

(d) Google  

(e) Meta 

 

 

Q149.  இந்ேியாவின் முேல் குரங்கு தநாய் எந்ே 

மாநிைத்ேில் பேிவாகியுள்ளது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) புது ேில்லி 

(c) குஜராத் 

(d) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(e) தகரளா 

 

Q150. ஜூன் மாேத்ேில் வர்த்ேக பற்றாக்குலற 

__________ ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

(a) USD 26.1 Billion  

(b) USD 36.1 Billion 

(c) USD 46.1 Billion 

(d) USD 26.6 Billion 

(e) USD 16.6 Billion 

 

Q151. எந்ே இந்ேிய தகப்டலன பிாிட்டிஷ் 

பாராளுமன்றம் பாராட்டியுள்ளது? 

(a) விராட் தகாலி 

(b) எம்எஸ் தோனி 

(c) கபில் தேவ் 

(d) செௌரவ் கங்குலி 

(e) ரவி ொஸ்ேிாி 
 

Q152. எந்ே நாள் உைக இலளஞர் ேிறன் ேினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 13 ஜூலை 

(b) 14 ஜூலை 

(c) ஜூலை 15 

(d) 10 ஜூலை 

(e) 11 ஜூலை 

 

Q153. மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத் ெிங் 

தகாஷ்யாாி 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அன்லன 

சேரொ நிலனவு விருலே பின்வருவனவற்றில் 

யாருக்கு வழங்கினார்? 

(a) பிாியங்கா தொப்ரா 

(b) கங்கனா ரைாவத் 

(c) அனுஷ்கா ெர்மா 

(d) ேீபிகா படுதகான் 

(e) ேியா மிர்ொ 
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Q154. மத்ேிய விவொய அலமச்ெர் நதரந்ேிர ெிங் 

தோமர் _____________ கீழ் இயங்கும் ேளத்லே (POP) 

சோடங்கினார். 

(a) e-Krishi 

(b) e-Nam  

(c) e-Market 

(d) e-DigiKrishi 

(e) e- DigiNam 

 

Q155. முன்னாள் பிரேம மந்ேிாி _______க்கு 

மரைத்ேிற்குப் பின் நாட்டின் மிக உயர்ந்ே 

அைங்காரமான "காைர் ஆஃப் ேி சுப்ாீம் ஆர்டர் 

ஆஃப் ேி கிாிஸான்ேமம்" வழங்கி சகௌரவிக்க 

ஜப்பான் அரொங்கம் ேனது முடிலவ அறிவித்ேது. 

(a) தயாஷிஹிட் சுகா 

(b) ஃபுமிதயா கிஷிடா 

(c) ஷின்தொ அதப 

(d) தயாஷிஹிதகா தநாடா 

(e) நாதடா கான் 

  

Q156. 'பழுதுபார்க்கும் உாிலம'க்கான 

கட்டலமப்லப உருவாக்குவேற்காக நுகர்தவார் 

விவகாரத் துலறயால் அலமக்கப்பட்ட குழுவின் 

ேலைவர் யார்? 

(a) நவ்நீத் முதனாட் 

(b) சஜய் நாராயண் பதடல் 

(c) உஷா தோரட் 

(d) நிேி காத்ாி 

(e) T S ேிருமூர்த்ேி 
 

Q157. ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலமப்பின் (SCO) 

முேல் ‘கைாச்ொர மற்றும் சுற்றுைாத் ேலைநகராக’ 

அறிவிக்கப்பட்ட நகரம் எது? 

(a) அதயாத்ேி 

(b) வாரைாெி 

(c) புவதனஸ்வர் 

(d) அகமோபாத் 

(e) மும்லப 

 

Q158. ாிெர்வ் வங்கியும் எந்ே வங்கியும் இலடதய 

பரஸ்பர ஒத்துலழப்லப தமம்படுத்ே புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டுள்ளன? 

(a) இந்தோதனெியா வங்கி 

(b) ஜப்பான் வங்கி 

(c) இங்கிைாந்து வங்கி 

(d) சுவிஸ் தேெிய வங்கி 

(e) அர்சஜன்டினாவின் மத்ேிய வங்கி 
 

Q159. வருமான வாித் துலறயின் புேிய இ-

ஃலபலிங் தபார்ட்டலுடன் சோழில்நுட்ப 

ஒருங்கிலைப்லப நிலறவு செய்ே வங்கி எது? 

(a) ஐெிஐெிஐ வங்கி 

(b) ஐடிபிஐ வங்கி 

(c) IDFC முேல் வங்கி 

(d) IndusInd வங்கி 

(e) தகாட்டக் மஹிந்ேிரா வங்கி  

 

Q160. REC லிமிசடட்டின் இயக்குநராக 

(சோழில்நுட்பம்) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) அனுபம் ராய் 

(b) டாக்டர் சுமன் தக சபாி 

(c) பங்கஜ் ெரண் 

(d) வி.தக. ெிங் 

(e) ராகுல் குல்ஷ்தரஷ்த்  

 

Q161. பின்வருவனவற்றில் நான்காவது P17A 

ஸ்சடல்த் தபார் கப்பைான ‘துனகிாி’லய 

சகால்கத்ோவில் அறிமுகப்படுத்ேியவர் யார்? 

(a) ராஜ்நாத் ெிங் 

(b) அட்மிரல் ஆர். ஹாி குமார் 

(c) அஜித் தோவல் 

(d) நதரந்ேிர தமாடி 

(e) ஏர் ெீஃப் மார்ஷல் விஆர் செௌோாி 

 

Q162. காமன்சவல்த் விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகளுக்கான ____ உறுப்பினர் இந்ேியக் 

குழுலவ IOA அறிவித்துள்ளது. 

(a) 222 

(b) 322  

(c) 422 

(d) 232 

(e) 332 
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Q163. ஸ்சபயினில் நடந்ே 41வது வில்ைா டி 

சபனாஸ்க் ெர்வதேெ செஸ் ஓபன் தபாட்டியில் 

சவன்றவர் யார்? 

(a) பரத் சுப்ரமைியன் 

(b) ெங்கல்ப் குப்ோ 

(c) ராகுல் ஸ்ரீவஸ்ேவா 

(d) அரவிந்ே ெிேம்பரம் 

(e) ரவுனக் ெத்வானி 
 

Q164. இந்ேியாவில் ேயாாிக்கப்பட்ட முேல் 

அறுலவெிகிச்லெ தராதபாடிக் அலமப்பு ஜூலை 

2022 இல் ராஜீவ் காந்ேி புற்றுதநாய் நிறுவனம் 

மற்றும் ஆராய்ச்ெி லமயத்ேில் நிறுவப்பட்டது, 

அறுலவெிகிச்லெ தராதபாடிக் அலமப்பு 

______________ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

(a) எஸ்எஸ்ஐ மந்ேிரம் 

(b) எஸ்எஸ்ஐ மித்ரா 

(c) எஸ்எஸ்ஐ அக்னி 

(d) எஸ்எஸ்ஐ தேஜா 

(e) எஸ்எஸ்ஐ ேங்கம் 

 

Q165. ெமீபத்ேில் காைமான நிர்மல் ெிங் 

கஹ்தைான் எந்ே மாநிைம்/யூனியன் 

பிரதேெத்லேச் தெர்ந்ே அரெியல்வாேி? 

(a) ஹாியானா 

(b) சடல்லி 

(c) பஞ்ொப் 

(d) இமாச்ெை பிரதேெம் 

(e) உத்ேரகாண்ட் 
 

Q166. காைநிலை ோங்கும் தவளாண்லமயில் 

(DiCRA) ேரவுகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

தமம்பாட்டுத் ேிட்டத்துடன் (UNDP) எந்ே மாநிை 

அரசு கூட்டு தெர்ந்துள்ளது? 

(a) சேலுங்கானா 

(b) தமற்கு வங்காளம் 

(c) அொம் 

(d) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(e) ெத்ேீஸ்கர் 

 

Q167. பின்வரும் எந்ே சோழில்நுட்ப 

நிறுவனமானது ேனது முேல் வருடாந்ேிர மனிே 

உாிலமகள் அறிக்லகலய ஜூலை 2022 இல் 

சவளியிட்டது? 

(a) Adobe 
(b) Microsoft 
(c) IBM 
(d) Google  
(e) Meta  

 

Q168. இந்ேியக் கடற்பலடயின் கிதைா-கிளாஸ் 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல், 35 வருட தெலவக்குப் பிறகு 

தெலவயிலிருந்து நீக்கப்பட்டது. 

(a) INS ெிந்துதகாஷ் 

(b) INS ெிந்துராஷ்டிரா 

(c) INS ெங்குல் 

(d) INS ெிந்துத்வாஜ் 

(e) INS ெிந்துவிஜய் 

 

Q169. பயைிகள் ேங்கள் உாிலமகலள அறிய 

உேவும் ‘விமானப் பயைிகள் ொெனத்லே’ எந்ே 

நாடு சோடங்கியுள்ளது? 

(a) பின்ைாந்து 

(b) யுதக 

(c) இந்ேியா 

(d) அசமாிக்கா 

(e) ஜப்பான் 

 

Q170. தேெிய பங்குச் ெந்லேயின் (NSE) புேிய MD 

மற்றும் CEO ஆக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) எல் வி பிரபாகர் 

(b) வி.பி.நந்ேகுமார் 

(c) ஆஷிஷ் குமார் ெவுகான் 

(d) முரளி எம். நடராஜன் 

(e) பி. ரதமஷ் பாபு 

 

Q171. உைக ேடகள ொம்பியன்ஷிப் 2025 க்கு 

எந்ே நகரம் தஹாஸ்ட் நகரமாக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) தடாக்கிதயா 

(b) பாாிஸ் 

(c) சபய்ஜிங் 

(d) புது ேில்லி 

(e) சபர்லின் 
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Q172. ெமீபத்ேில், காேி மற்றும் கிராமத் 

சோழில்கள் ஆலையத்ேின் ேலைவராக _______ 

சபாறுப்தபற்றுள்ளார். 

(a) ேிதனஷ் ெர்மா 

(b) விலன குமார் ெக்தெனா 

(c) மதனாஜ் குமார் 

(d) கார்த்ேிக் தொனி 

(e) விபின் ைட்வால் 

 

Q173. லீடன் சஹவிட் ஜூலை 2022 இல் 

ெர்வதேெ சடன்னிஸ் ஹால் ஆஃப் ஃதபமில் 

தெர்க்கப்பட்டார், சஹலவட் எந்ே நாட்லடச் 

தெர்ந்ேவர்? 

(a) ஆஸ்ேிதரலியா 

(b) யுதக 

(c) ரஷ்யா 

(d) செர்பியா 

(e) ஸ்சபயின் 

 

Q174. ஆகஸ்ட் 2022ல் நலடசபறவுள்ள துலை 

ஜனாேிபேித் தேர்ேலுக்கான எேிர்க்கட்ெிகளின் 

தவட்பாளர் யார்? 

(a) டி ராஜா 

(b) ெரத் பவார் 

(c) ெஷி ேரூர் 

(d) மார்கசரட் அல்வா 

(e) தேஜஸ்வி யாேவ் 

 

Q175. ஜூலை 2022 இல், இந்ேியா 200 தகாடி 

COVID-19 ேடுப்பூெிகளின் முக்கிய 

அலடயாளத்லே எட்டியது, இந்ேியாவின் நாடு 

ேழுவிய COVID19 ேடுப்பூெி ேிட்டம் _____ அன்று 

சோடங்கப்பட்டது. 

(a) ஜனவாி 1, 2021 

(b) ஜனவாி 16, 2021 

(c) ஜனவாி 26, 2021 

(d) ஏப்ரல் 1, 2021 

(e) ஆகஸ்ட் 15, 2021 

 

Q176. யூதராமனியால் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 

‘உைகின் ெிறந்ே SME வங்கி’ என இரண்டாவது 

முலறயாக பின்வரும் வங்கிகளில் எது 

சபயாிடப்பட்டுள்ளது? 

(a) DBS Bank  

(b) Bank of America 

(c) CSB Bank 

(d) Citibank 

(e) HSBC Bank India 

 

Q177. மலறந்ே அச்சுேன் கூடலூர் ஒரு 

புகழ்சபற்ற_________. 

(a) பத்ேிாிலகயாளர் 

(b) கட்டிடக் கலைஞர் 

(c) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் 

(d) கலைஞர் (Artist) 

(e) அரெியல்வாேி 

 

Q178. எந்ே அலமச்ெகம் ‘சரப்தபாஸ் தப’, 

‘சமாலபல் எைக்ட்ாிக் ொர்ஜிங்’ ேளம் மற்றும் 

‘ஃபின்சடக் பிளாட்ஃபார்மான ‘ஃலப-ஜிட்டல்’ 

(‘Phy-gital’) ஆகியவற்லற ‘ஃப்யூலிங் இந்ேியா 

2022’ல் அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 

(a) ேகவல் சோடர்பு அலமச்ெகம் 

(b) மின்னணுவியல் மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகம் 

(c) புேிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எாிெக்ேி 

அலமச்ெகம் 

(d) மின் அலமச்ெகம் 

(e) MSME அலமச்ெகம் 
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Q179. பின்வருவனவற்றில் எது பாஸ்டன் 

கன்ெல்டிங் குழுமத்துடன் (BCG) அேன் 

டிகார்பலனதெஷன் மற்றும் நிலைத்ேன்லம 

நிகழ்ச்ெி நிரலுக்காக கூட்டு தெர்ந்துள்ளது? 

(a) தகாோவாி ெக்ேி மற்றும் இஸ்பாட் 

(b) டாடா ஸ்டீல் 

(c) ஜிண்டால் துருப்பிடிக்காேது 

(d) JSW ஸ்டீல் 

(e) ஹிண்டால்தகா இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

 

Q180. புதுேில்லியில் கடற்பலட கண்டுபிடிப்பு 

மற்றும் உள்நாட்டுமயமாக்கல் அலமப்பின் (NIIO) 

கருத்ேரங்கான ‘ஸ்வவ்ைம்பன்’ (‘Swavlamban’) 

தபாது, ‘SPRINT ெவால்கலள’ சவளியிட்டவர் 

யார்? 

(a) நதரந்ேிர தமாடி 

(b) ராஜ்நாத் ெிங் 

(c) அமித் ஷா 

(d) பியூஷ் தகாயல் 

(e) அனுராக் ோக்கூர் 

 

Q181. ெர்வதேெ நிைவு ேினம், ஐக்கிய நாடுகள் 

ெலபயால் நியமிக்கப்பட்ட ெர்வதேெ ேினம் 

ஆண்டுதோறும் ______ அன்று 

அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) 16 ஜூலை 

(b) 17 ஜூலை 

(c) 18 ஜூலை 

(d) 19 ஜூலை 

(e) 20 ஜூலை 

 

Q182. உைக ெதுரங்க ேினம் உைகளவில் 

ஆண்டுதோறும் ______ அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ே நாள் 1924 இல் 

பாாிஸில் ெர்வதேெ செஸ் கூட்டலமப்பு (FIDE) 

நிறுவப்பட்ட தேேிலயக் குறிக்கிறது. 

(a) ஜூலை 18 

(b) ஜூலை 19 

(c) ஜூலை 20 

(d) ஜூலை 21 

(e) ஜூலை 22 

 

Q183. 2028 தகாலடகாை ஒலிம்பிக் மற்றும் 

பாராலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் _______ இல் 

நடத்ேப்படும். 

(a) மாஸ்தகா, ரஷ்யா 

(b) சபய்ஜிங், ெீனா 

(c) நியூயார்க், அசமாிக்கா 

(d) புது ேில்லி, இந்ேியா 

(e) ைாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ், அசமாிக்கா 

 

Q184. இந்ேிய கிாிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு 

வாாியத்ேின் (பிெிெிஐ) சநறிமுலற அேிகாாி 

மற்றும் ஒம்புட்ஸ்தமன் யார்? 

(a) ெச்ெின் கபூர் 

(b) ராதஜஷ் தஜாஷி 

(c) தொனம் ேிவாாி 

(d) வினீத் ெரண் 

(e) பிரபால் பன்ொல் 

 

Q185. மார்க் ஜுக்கர்சபர்க் ெமீபத்ேில் நிறுவனம் 

_______ இல் புேிய "தபசமண்ட்ஸ் இன் அரட்லட" 

அம்ெத்லே அறிமுகப்படுத்துவோக அறிவித்ோர். 

(a) Tiktok 

(b) Whatsapp 

(c) Instagram  

(d) Telegram 

(e) Wechat 

 

Q186. PPP மாேிாியில் அலனத்து சபர்த்துகளும் 

(berths) இயக்கப்படும் இந்ேியாவின் முேல் 100 

ெேவீே நிை உாிலமயாளர்களின் முக்கிய 

துலறமுகமாக எந்ே துலறமுகம் மாறியுள்ளது? 

(a) காண்ட்ைா துலறமுகம் 

(b) விொக துலறமுகம் 

(c) எண்ணூர் துலறமுகம் 

(d) விொகப்பட்டினம் துலறமுகம் 

(e) ஜவஹர்ைால் தநரு துலறமுகம் 
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Q187. 13வது பீட்டர்ஸ்சபர்க் காைநிலை 

உலரயாடல் எந்ே நகரத்ேில் நலடசபற்றது? 

(a) புது ேில்லி 

(b) சபர்லின் 

(c) பாாிஸ் 

(d) தடாக்கிதயா 

(e) ைண்டன் 

 

Q188. 2022 ஃதபார்ப்ஸ் பில்லியனர்கள் 

பட்டியலில் முேலிடம் பிடித்ேவர் யார்? 

(a) சஜஃப் சபதொஸ் 

(b) சபர்னார்ட் அர்னால்ட் 

(c) பில் தகட்ஸ் 

(d) எதைான் மஸ்க் 

(e) சகௌேம் அோனி 

 

Q189. எந்ே சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் 

தமாட்டார் இன்சூரன்ஸ் ஓன் தடதமஜ் 

பாலிெிகளுக்கான ஆட்-ஆன் அம்ெத்லே ‘நீங்கள் 

ஓட்டும்தபாது பைம் செலுத்துங்கள்’ என்பலே 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளன? 

(a) பஜாஜ் அலையன்ஸ் சபாது காப்பீடு 

(b) தகா டிஜிட் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

(c) தொழமண்டைம் MS சபாது காப்பீடு 

(d) பார்ேி AXA சபாது காப்பீடு 

(e) Edelweiss சபாது காப்பீடு 

 

Q190. வைிக வளர்ச்ெிக்கு நிேியளிப்பேற்காக 

ரூ.20,000 தகாடி கடலன உயர்த்துவேற்கான 

முன்சமாழிவுக்கு எந்ே வங்கி ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது? 

(a) சபடரல் வங்கி 

(b) ஆக்ெிஸ் வங்கி 

(c) IndusInd வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) பந்ேன் வங்கி 

 

Q191. தமார்கன் ஸ்டான்லி 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இந்ேியாவின் சமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்ேி (ஜிடிபி) வளர்ச்ெி கைிப்லப _____ ஆகக் 

கடுலமயாகக் குலறத்துள்ளது. 

(a) 7.1% 

(b) 7.2%  

(c) 7.3% 

(d) 7.4% 

(e) 7.5% 

 

Q192. ரத்ேன் இந்ேியா பவர் நிறுவனத்ேின் 

நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) ராதஜஷ் ேல்வார் 

(b) அதைாக் ெக்ரவால் 

(c) ெிருஷ்டி வர்மா 

(d) பிாிதஜஷ் குமார் உபாத்யாய் 

(e) பிாிதஜஷ் குப்ோ 

 

Q193. அரொங்கத்ேின் முேன்லமயான ஸ்மார்ட் 

ெிட்டி ேிட்டத்ேின் கீழ் நிேிலயப் 

பயன்படுத்துவேில் பின்வரும் எந்ே மாநிைம் முேல் 

இடத்லேப் பிடித்துள்ளது? 

(a) ேமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) உத்ேரப்பிரதேெம் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

 

Q194. இந்ேிய ேிவால் மற்றும் ேிவால் 

வாாியத்ேின் (Insolvency and Bankruptcy Board of 

India-IBBI) முழு தநர உறுப்பினராக ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) தராஷி ேீட்ெித் 

(b) சஜயந்ேி பிரொத் 

(c) பிாியங்கா அகர்வால் 

(d) அஞ்ெல் குப்ோ 

(e) ப்ாீத்ேி ேிவாாி 
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Q195. இைங்லக நாடாளுமன்றத்ோல் ேீவு 

நாட்டின் 9வது ஜனாேிபேியாக 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) ரைில் விக்கிரமெிங்க 

(b) லமத்ேிாிபாை ெிறிதென 

(c) மஹிந்ே ராஜபக்ஷ 

(d) ெந்ேிாிகா குமாரதுங்க 

(e) டிங்கிாி பண்டா விதஜதுங்க 

 

Q196. பூர்வீக சநெவாளர்களுக்கு அேிகாரம் 

அளிக்க, எந்ே மாநிை அரசு ‘ஸ்வநிர்பார் நாாி’ 

என்ற ேிட்டத்லே சோடங்கியுள்ளது? 

(a) ேிாிபுரா 

(b) தமற்கு வங்காளம் 

(c) அொம் 

(d) பீகார் 

(e) ெத்ேீஸ்கர் 

 

Q197. எந்ே நிறுவனம் Viva Engage செயலிலய 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது? 

(a) Microsoft  
(b) Apple 
(c) Adobe 
(d) Google 
(e) Meta 

 

Q198. Ookla's Speedtest Global Index இன் படி, 

சமாலபல் ஸ்பீட் இன்சடக்ஸ் 2022ல் 

இந்ேியாவின் ேரவாிலெ என்ன? 

(a) 88th 
(b) 98th 
(c) 108th 
(d) 118th  
(e) 128th 

 

 

Q199.  __________ வழிகாட்டுேல்களுக்கு 

இைங்காேேற்காக மூன்று கூட்டுறவு 

வங்கிகளுக்கு கடுலமயான கட்டுப்பாடுகலள 

அறிவித்துள்ளது. 

(a) NABARD 

(b) RBI  

(c) Bureau of Indian Standards 

(d) SEBI 

(e) SIDBI 

 

Q200. ONGC விதேஷ் லிமிசடட்டின் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) ஆர் தக குப்ோ 

(b) ராஜீவ் குமார் 

(c) ராஜ் சுக்ைா 

(d) ராஜர்ஷி குப்ோ 

(e) பாிதோஷ் ேிாிபாேி 
 

Q201. எந்ே நாள் 2022 உைக மூலள ேினமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 18 ஜூலை 

(b) 19 ஜூலை 

(c) 20 ஜூலை 

(d) 21 ஜூலை 

(e) 22 ஜூலை 

 

Q202. இத்ோலியின் பிரேமர், ________ ேனது 

பேவியில் இருந்து விைகினார். 

(a) பாவ்தைா சஜன்டிதைானி 

(b) கியூசெப் தகான்தட 

(c) செர்ஜிதயா தமட்டசரல்ைா 

(d) மாிதயா ட்ராகி 

(e) தமட்டிதயா சரன்ெி 

 

Q203. தஷக் முகமது ெபா அல் ெதைம் ஜூலை 

2022 இல் குலவத்ேின் பிரேமராக 

நியமிக்கப்பட்டார், குலவத்ேின் அேிகாரப்பூர்வ 

நாையம் என்ன? 

(a) குலவத் டாைர் 

(b) குலவத் பவுண்ட் 

(c) குலவத் ேினார் 

(d) குலவத் ரூபாய் 

(e) குலவத் ேிர்ஹாம் 
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Q204. நாிந்ேர் பத்ரா ராஜினாமா செய்ேலேத் 

சோடர்ந்து, ெர்வதேெ ஹாக்கி ெம்தமளனத்ேின் 

செயல் ேலைவராக எகிப்ேின் செய்ஃப் அகமது 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், ெர்வதேெ ஹாக்கி 

கூட்டலமப்பின் ேலைலமயகம் _______ இல் 

அலமந்துள்ளது. 

(a) சைாென்தன 

(b) சஜனீவா 

(c) நியூயார்க் 

(d) வாஷிங்டன் டி ெி 

(e) பாாிஸ் 

 

Q205. ஜீதரா கூப்பன் ஜீதரா முேன்லம கருவி 

பின்வரும் எந்ே அலமப்புகளால் 

வழங்கப்படுகிறது? 

(a) மத்ேிய அரசு மட்டும் 

(b) மாநிை அரசுகள் 

(c) இைாப தநாக்கத்ேிற்காக அல்ை 

(d) சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள் 

(e) கார்ப்பதரட் நிறுவனங்கள் 

 

Q206. VLTD சபாருத்ேப்பட்ட அலனத்து பேிவு 

செய்யப்பட்ட வைிக வாகனங்கலளயும் ERSS 

உடன் இலைக்கும் இந்ேியாவின் முேல் 

மாநிைமாக எந்ே மாநிைம் மாறியுள்ளது? 

(a) உத்ேரபிரதேெம் 

(b) குஜராத் 

(c) ராஜஸ்ோன் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) இமாச்ெை பிரதேெம் 

 

Q207. தகரளாவின் மிக உயாிய ேிலரப்பட 

விருோன தஜெி தடனியல் விருது 2022 யாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது? 

(a) ராதஜஷ் ேல்வார் 

(b) அதைாக் ெக்ரவால் 

(c) ரதமஷ் கந்துைா 

(d) தக.பி.குமரன் 

(e) பிாிதஜஷ் குப்ோ 

 

Q208. தேெிய ஒலிபரப்பு நாள் 2022 என எந்ே 

நாள் குறிக்கப்பட்டது? 

(a) ஜூலை 21 

(b) ஜூலை 22 

(c) ஜூலை 23 

(d) ஜூலை 24 

(e) ஜூலை 25 

 

Q209. 68வது தேெிய ேிலரப்பட விருதுகளில் 

"ெிறந்ே ேிலரப்படம்" என்ற விருலே பின்வரும் 

எந்ே ேிலரப்படம் சவன்றுள்ளது? 

(a) சூரலரப் தபாற்று 

(b) ேன்ஹாஜி 

(c) அண்ைாவின் ொட்ெியம் 

(d) மனா அரு மனுஹ் 

(e) கச்ெிெினித்து 

 

Q210. பின்வருவனவற்றில் யார் ஜூலை 2022 

இல் ெர்வதேெ துலறமுகங்கள் மற்றும் 

துலறமுகங்களின் ெங்கமாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 

(a) யாஸ்மின் ஹக் 

(b) என்னரசு கருதைென் 

(c) தஜ.எஸ். ேீபக் 

(d) பிரதஜந்ேிர நவ்னிட் 

(e) அஞ்ெலி பிரொத் 

 

Q211. 2022 ஜூலையில் இைங்லகயின் புேிய 

பிரேமராக கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் 

நியமிக்கப்பட்டார்? 

(a) மஹிந்ே ராஜபக்ஷ 

(b) ரைில் விக்கிரமெிங்க 

(c) ேிதனஷ் குைவர்ேன 

(d) ெஜித் பிதரமோெ 

(e) ொகர காாியவெம் 
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Q212. உள்நாட்டு விமானி இல்ைாே ‘வருைா’ 

ட்தரான் பின்வரும் எந்ே நிறுவனத்ேில் 

உருவாக்கப்பட்டது? 

(a) இன்ஃதபாட்ஜ் இந்ேியா 

(b) ொகர் டிஃசபன்ஸ் இன்ஜினியாிங் 

(c) பாராஸ் பாதுகாப்பு & விண்சவளி 

சோழில்நுட்பங்கள் 

(d) ரத்ேன்இந்ேியா எண்டர்பிலரெஸ் 

(e) சஜன் சடக்னாைஜிஸ் 

 

Q213. மத்ேிய தநரடி வாிகள் வாாியம் (CBDT) _____ 

அன்று 162வது வருமான வாி ேினத்லே (ஆய்கர் 

ேிவாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) 

அனுொித்ேது. 

(a) 21 ஜூலை 

(b) 22 ஜூலை 

(c) 23 ஜூலை 

(d) 24 ஜூலை 

(e) 25 ஜூலை 

 

Q214. புகழ்சபற்ற விஞ்ஞானியும், பேம் ஸ்ரீ விருது 

சபற்றவருமான, ___________ ஜூலை 2022 இல் 

காைமானார். 

(a) டி. ெிவானந்ே லப 

(b) உபிந்ேர் எஸ். பல்ைா 

(c) அவோஷ் சகௌஷல் 

(d) பார்த்ே பிரேீம் மஜும்ோர் 

(e) டாக்டர் அஜய் பாிோ 

 

Q215. 68வது தேெிய ேிலரப்பட விருதுகளில் 

"முழுலமயான சபாழுதுதபாக்லக வழங்கும் 

ெிறந்ே பிரபைமான ேிலரப்படம்" என்ற விருலே 

பின்வரும் எந்ே ேிலரப்படம் சவன்றுள்ளது? 

(a) தகஜிஎஃப்-2 

(b) ஆர்.ஆர்.ஆர் 

(c) சூரலரப் தபாற்று 

(d) ேன்ஹாஜி 

(e) விக்ரம் 

 

Q216. இந்ேியாவின் அந்நியச் செைாவைி 

லகயிருப்பு 15 ஜூலை 2022 நிைவரப்படி ______ 

USD பில்லியனாகக் குலறந்ேது, இது 20 

மாேங்களுக்கும் தமைாக மிகக் குலறவு. 

(a) 517.2 

(b) 572.5 

(c) 582.5 

(d) 577.7 

(e) 572.7  

 

Q217. ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் (யுஏஇ) 

அரொங்கத்ோல் "தகால்டன் விொ" வழங்கப்பட்ட 

நடிகர் யார்? 

(a) ெல்மான் கான் 

(b) அமிோப் பச்ென் 

(c) ேர்தமந்ேிரா 

(d) கமல்ஹாென் 

(e) ரஜினிகாந்த் 

 

Q218. 2022 ஆம் ஆண்டு உைக நீாில் மூழ்கும் 

ேடுப்பு ேினமாக எந்ே நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 22 ஜூலை 

(b) 18 ஜூலை 

(c) 19 ஜூலை 

(d) 25 ஜூலை 

(e) 21 ஜூலை 

 

Q219. ஒலிம்பிக் ொம்பியன் நீரஜ் தொப்ரா உைக 

ேடகள ொம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவருக்கான ஈட்டி 

எறிேல் இறுேிப் தபாட்டியில் _________ எறிந்து 

சவள்ளிப் பேக்கத்லே சவன்றார். 

(a) 88.11m 

(b) 88.12m 

(c) 88.13m  

(d) 88.14m 

(e) 88.15m 
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Q220. ___________ ஃபார்முைா ஒன் (F1) 2022 

பிசரஞ்சு கிராண்ட் பிாிக்லஸ சவன்றுள்ளார். 

(a) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

(b) தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்பன் 

(c) ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் 

(d) எஸ். சபசரஸ் 

(e) ெி. லென்ஸ் ஜூனியர். 

 

Q221. பின்வரும் எந்ே நாடு மூன்று விண்சவளி 

நிலைய சோகுேிகளில் இரண்டாவோக 

‘சவன்டியன்’ ஏவுகிறது? 

(a) இந்ேியா 

(b) அசமாிக்கா 

(c) ஜப்பான் 

(d) ெீனா 

(e) ரஷ்யா 

 

Q222.  1வது தகதைா இந்ேியா ஃசபன்ெிங் மகளிர் 

லீக் ________ 2022 முேல் சோடங்க உள்ளது. 

(a) 21 ஜூலை 

(b) 22 ஜூலை 

(c) 23 ஜூலை 

(d) 24 ஜூலை 

(e) 25 ஜூலை 

 

Q223. தவாடதபான் ஐடியாவின் புேிய ேலைலம 

நிர்வாக அேிகாாியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) விதவக் ெிங் 

(b) ரவீந்ேர் ேக்கார் 

(c) அக்ஷய மூந்த்ரா 

(d) தொனம் ேிவாாி 

(e) விஜய் ெர்மா 

 

Q224. CSIR-NIIST _______ தவேியியல் மற்றும் 

சமன்லமயான சபாருட்களின் பயன்பாடுகள் 

பற்றிய ெர்வதேெ மாநாட்லட ஏற்பாடு செய்கிறது. 

(a) தகாட்டா 

(b) ேிருவனந்ேபுரம் 

(c) சடல்லி 

(d) சகாச்ெி 

(e) சென்லன 

 

Q225. மக்கள் மூவர்ைக் சகாடிலய 24X7 காட்ட 

அனுமேிக்கும் வலகயில், இந்ேியக் சகாடிக் 

குறியீட்லட லமயம் ேிருத்துகிறது 

(a) 2001 

(b) 2002  

(c) 2003 

(d) 2004 

(e) 2005 

 

Q226. நிர்மான் முடுக்கி ேிட்டத்லே (NIRMAN 

Accelerator Program) எந்ே ஐஐடி 

சோடங்கியுள்ளது? 

(a) ஐஐடி லஹேராபாத் 

(b) ஐஐடி சடல்லி 

(c) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

(d) ஐஐடி கான்பூர் 

(e) ஐஐடி ரூர்க்கி 
 

Q227. ஜம்மு ேிலரப்பட விழாவின் எந்ேப் பேிப்பு 

செப்டம்பர் 3, 2022 முேல் நலடசபறும்? 

(a) 1st 

(b) 2nd  

(c) 3rd 

(d) 4th 

(e) 5th 

 

Q228. ஜூலை 2022 இல் அந்ேமான் கடலில் 

________ கடல்ொர் ேற்காப்புப் பலடக்கும் இந்ேிய 

கடற்பலடக்கும் இலடதய கடல்ொர் 

கூட்டாண்லம பயிற்ெி (MPX) நடத்ேப்பட்டது. 

(a) மாைத்ேீவுகள் 

(b) ரஷ்யா 

(c) ஜப்பான் 

(d) அசமாிக்கா 

(e) ெீனா 

 

Q229. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் எந்ே நாள் கார்கில் 

விஜய் ேிவாஸாக அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) 23 ஜூலை 

(b) 24 ஜூலை 

(c) 25 ஜூலை 

(d) 26 ஜூலை 

(e) 27 ஜூலை 
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Q230. இந்ேிய ெினிமாவின் பழம்சபரும் நடிகர், 

ேிலீப் குமார் என்று அலழக்கப்படும் யூசுப் கான் 

பற்றிய புேிய புத்ேகம், எழுத்ோளர் ________ ஆல் 

சவளியிடப்பட்டது. 

(a) தராஹித் ெிங் 

(b) லபெல் ஃபரூக்கி 

(c) விஜய் குமார் 

(d) ஷிகர் மிட்டல் 

(e) விபின் குப்ோ 

 

Q231. நாட்டிதைதய முேல் ‘ஹர் கர் ஜல்’ 

ொன்றிேழ் சபற்ற மாவட்டம் எது? 

(a) இந்தூர் 

(b) உேய்பூர் 

(c) குவாலியர் 

(d) ைக்தனா 

(e) புர்ஹான்பூர் 

 

Q232. கனரா வங்கி ேனது சமாலபல் தபங்கிங் 

செயலியான "_________" ஐ 

அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது. 

(a) Canara ai1  

(b) Canara bi1 

(c) Canara ci1 

(d) Canara di1 

(e) Canara ei1 

 

Q233. Paytm Payments Services Ltd (PPSL) இன் 

புேிய CEO ஆக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) பிரகர் அகர்வால் 

(b) பிரபால் பன்ொல் 

(c) சுபம் அதராரா 

(d) நகுல் சஜயின் 

(e) ஆகாஷ் கில் 

 

Q234. SAI ஆனது _______ இல் பங்தகற்கும் 

இந்ேியக் குழுக்கலள உற்ொகப்படுத்ே “Create for 

India” என்ற பிரச்ொரத்லேத் சோடங்கியுள்ளது. 

(a) தகாலடகாை ஒலிம்பிக் 2024 

(b) பர்மிங்காம் 2022 காமன்சவல்த் விலளயாட்டு 

(c) FIFA உைகக் தகாப்லப 2028 

(d) கிாிக்சகட் உைகக் தகாப்லப 2023 

(e) ஆெிய விலளயாட்டு 2022 

 

Q235. ெமீபத்ேில் மராத்ேி எழுத்ோளர் _______ 

நீண்டகாை தநாயினால் காைமானார். 

(a) தகாபால் கதைஷ் அகர்கர் 

(b) அன்னா பாவ் ொதே 

(c) அனந்த் யஷ்வந்த் கதர 

(d) மலிகா அமர் தஷக் 

(e) அனந்த் ெோெிவ் அல்தடகர் 

 

Q236. குரங்கு பாக்ஸ் ேடுப்பூெி ெமீபத்ேில் 

லவரஸிலிருந்து சபாியவர்கலள 

பாதுகாப்பேற்காக ஐதராப்பிய மருந்துகள் 

ஏசஜன்ெி (EMA) ஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்டது. இந்ே 

ேடுப்பூெியின் சபயர் என்ன? 

(a) MMVANEX 

(b) MPVANEX 

(c) PMVANEX 

(d) IMVANEX  

(e) MVANEX 

 

Q237. எந்ே வங்கி அேன் சபற்தறாருடன் 

இலைந்ே பிறகு உைகின் முேல் 10 மேிப்புமிக்க 

வங்கிகளில் ஒன்றாக இருக்கும்? 

(a) Indusind Bank 

(b) Axis Bank 

(c) Yes Bank 

(d) Bandhan Bank 

(e) HDFC Bank  

 

Q238. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மேிப்புமிக்க 

குதளாபல் எனர்ஜி பாிலெ சவன்றவர் யார்? 

(a) ராதஜஷ் ேல்வார் 

(b) சகௌெிக் ராஜதெகர 

(c) ரதமஷ் கந்துைா 

(d) பிாிதஜஷ் குமார் உபாத்யாய் 

(e) பிாிதஜஷ் குப்ோ 

 

Q239. சுவிட்ெர்ைாந்ேின் ஜிஸ்டாடில் நலடசபற்ற 

ஸ்விஸ் ஓபன் 2022-ஐ சவன்றவர் யார்? 

(a) தநாவக் தஜாதகாவிச் 

(b) தஜம்ஸ் டுலவட் 

(c) காஸ்பர் ரூட் 

(d) தராஜர் சபடரர் 

(e) தமட்டிதயா சபசரட்டினி  

 

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-JULY 2022 

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

Q240. பின்வரும் நிறுவனங்களில் எது ஜூலை 

2022 இல் இந்ேிய ராணுவத்ேிற்கு 

உள்நாட்டிதைதய உருவாக்கப்பட்ட விலரவு 

எேிர்விலன ெண்லட வாகனத்லே வழங்கியது? 

(a) ஆல்பா டிலென் சடக்னாைஜிஸ் பிலரதவட் 

லிமிசடட் 

(b) டாடா அட்வான்ஸ்டு ெிஸ்டம்ஸ் லிமிசடட் 

(c) ாிலையன்ஸ் அட்வான்ஸ்டு ெிஸ்டம்ஸ் 

லிமிசடட் 

(d) மஹிந்ேிரா அட்வான்ஸ்டு ெிஸ்டம்ஸ் 

லிமிசடட் 

(e) எல் & டி அட்வான்ஸ்டு ெிஸ்டம்ஸ் லிமிசடட் 

 

Q241. TRAI ஆனது ஜூலை 2022 இல் 

இந்ேியாவின் பல்தவறு இடங்களில் 5G 

ேயார்நிலையின் லபைட்கலளத் 

சோடங்கியுள்ளது, TRAI என்பேன் சபாருள்? 

(a) இந்ேியாவின் சோலைத்சோடர்பு 

ஒழுங்குமுலற நிர்வாகம் 

(b) இந்ேிய சோலைத்சோடர்பு சபாறுப்பு மற்றும் 

ஒழுங்குமுலற ஆலையம் 

(c) இந்ேிய சோலைத்சோடர்பு விலரவு 

ஒழுங்குமுலற ஆலையம் 

(d) இந்ேிய சோலைத்சோடர்பு ஒழுங்குமுலற 

ஆலையம் 

(e) இந்ேிய சோலைத்சோடர்பு சபாறுப்பு 

ஆலையம் 

 

Q242. வரவிருக்கும் ெர்வதேெ செஸ் ஒலிம்பியாட், 

2022 க்கான 'வைக்கம் சென்லன' (வரதவற்பு 

கீேம்) இயற்றியவர் யார்? 

(a) ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

(b) அனு மாலிக் 

(c) எம் எம் கீரவாைி 

(d) இலளயராஜா 

(e) விஷால் பரத்வாஜ் 

 

Q243. இந்ேியாவில் நடக்கும் அலனத்து பிெிெிஐ 

தபாட்டிகளுக்கும் Paytm-ஐ லடட்டில் 

ஸ்பான்ெராக மாற்ற Mastercard 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது, BCCI இன் ேலைவர் யார்? 

(a) ராஜீவ் சுக்ைா 

(b) செௌரவ் கங்குலி 

(c) ராகுல் டிராவிட் 

(d) சஜய் ஷா 

(e) வி வி எஸ் ைக்ஷ்மன் 

 

Q244. 2022 ஜூலையில் எல்ஜி எைக்ட்ரானிக்ஸ் 

இந்ேியா பிலரதவட் லிமிசடட் மற்றும் 

எசைக்ட்ரானிக்ஸ் செக்டர் ஸ்கில்ஸ் கவுன்ெில் 

ஆஃப் இந்ேியாவுடன் என்எஸ்ஐெி புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது, தநஷனல் 

ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ாீஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிசடட் 

எந்ே அலமச்ெகத்ேின் கீழ் உள்ளது? 

(a) சோழிைாளர் அலமச்ெகம் 

(b) வர்த்ேகம் மற்றும் சோழில் அலமச்ெகம் 

(c) நிேி அலமச்ெகம் 

(d) மின்னணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுட்ப 

அலமச்ெகம் 

(e) MSME அலமச்ெகம் 

 

Q245. இந்ேிய அரொங்கம் 5 புேிய ராம்ெர் 

ேளங்கலள நியமித்ேது, சமாத்ே எண்ைிக்லகலய 

_____ ஆகக் சகாண்டு செல்கிறது. 

(a) 51 

(b) 52 

(c) 53 

(d) 54  

(e) 55 
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Q246.  காவல்துலற வருலக மற்றும் 

பைியாளர்களின் தராந்து பைிலய நிகழ்தநர 

கண்காைிப்பு ஆகியவற்றிற்காக எந்ே மாநிை 

முேல்வர் ‘ஸ்மார்ட் இ-பீட்’ (‘Smart E-Beat’) 

அலமப்லப சோடங்கியுள்ளார்? 

(a) உத்ேரபிரதேெம் 

(b) குஜராத் 

(c) ராஜஸ்ோன் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) ஹாியானா 

 

Q247. ெமீபத்ேில் பேவி விைகும் ஜனாேிபேி 

ராம்நாத் தகாவிந்த் மற்றும் அவரது 

முன்தனாடிகளின் ெிை அாிய புலகப்படங்கலளக் 

காண்பிக்கும் மூன்று புத்ேகங்கலள 

சவளியிட்டவர் யார்? 

(a) அமித் ஷா 

(b) நதரந்ேிர தமாடி 

(c) அனுராக் ோக்கூர் 

(d) எம் சவங்லகயா நாயுடு 

(e) ேிசரௌபேி முர்மு 

 

Q248.  எந்ே நாள் உைக சஹபலடடிஸ் ேினமாக 

2022 அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) 25 ஜூலை 

(b) 26 ஜூலை 

(c) 27 ஜூலை 

(d) 28 ஜூலை 

(e) 29 ஜூலை 

 

Q249. பாப் ரஃசபல்ென் ெமீபத்ேில் காைமானார். 

அவரது சோலைக்காட்ெித் சோடரான ‘ேி 

தமாங்கீஸ்’ அவலர ______ இல் ெிறந்ே 

நலகச்சுலவத் சோடருக்கான எம்மி விருலே 

சவன்றது. 

(a) 1967  

(b) 1971 

(c) 1975 

(d) 1978 

(e) 1987 

 

Q250. சேலுங்கானாவின் ஸ்ேிாீ நிேி மாேிாியின் 

அடிப்பலடயில் கூட்டுறவுத் துலறயில் 

சபண்களால் நடத்ேப்படும் முேல் நிேி 

நிறுவனத்லே அலமக்க சேலுங்கானாவுடன் 

புாிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் எந்ே மாநிைம் 

லகசயழுத்ேிட்டுள்ளது? 

(a) ஜார்கண்ட் 

(b) குஜராத் 

(c) இமாச்ெை பிரதேெம் 

(d) தமற்கு வங்காளம் 

(e) ராஜஸ்ோன் 

 

Q251. மத்ேிய ாிெர்வ் தபாலீஸ் பலட (CRPF), 27 

ஜூலை 2022 அன்று அேன் _____ எழுச்ெி 

ேினத்லே அனுொித்ேது. 

(a) 81st 

(b) 82nd 

(c) 83rd 

(d) 84th  

(e) 85th 

 

Q252. ெர்வதேெ கிாிக்சகட் கவுன்ெில் மூன்று 

நாடுகளுக்கு உறுப்பினர் அந்ேஸ்லே 

வழங்கியுள்ளது. இந்ே மூன்றில் எந்ே நாடு 

தெர்க்கப்படவில்லை? 

(a) கம்தபாடியா 

(b) உஸ்சபகிஸ்ோன் 

(c) தகாட் டி ஐவாி 

(d) ரஷ்யா 

(e) இலவ எதுவும் இல்லை 

 

Q253. மூத்ே அொமிய இைக்கியவாேியும், ொகித்ய 

அகாடமி விருது சவன்றவருமான _____, ெமீபத்ேில் 

காைமானார். 

(a) ஆனந்ே ெந்ேிர அகர்வாைா 

(b) லெயத் அப்துல் மாலிக் 

(c) அதுைானந்ே தகாஸ்வாமி 

(d) பபித்ரா குமார் தேகா 

(e) ரஜனிகாந்ே தபார்தடாதைாய் 

 

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-JULY 2022 

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

Q254. 2022 காமன்சவல்த் விலளயாட்டுப் 

தபாட்டியின் சோடக்க விழாவிற்கான இந்ேியக் 

குழுவின் சகாடி ஏந்ேியவராக யார் தேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார்? 

(a) நீரஜ் தொப்ரா 

(b) பி.வி. ெிந்து 

(c) மீராபாய் ொனு 

(d) தைாவ்லினா தபார்தகாலஹன் 

(e) ஹர்மன்ப்ாீத் கவுர் 

 

Q255. 'தகாடக் ேனியார் வங்கி ஹுருன் - 

முன்னைி செல்வந்ேர்கள் பட்டியல்' இன் 

மூன்றாவது பேிப்பின் படி, சோடர்ந்து 

இரண்டாவது ஆண்டாக, இந்ேியாவின் 

பைக்காரப் சபண்மைி என்ற இடத்லேத் 

ேக்கலவத்துக்சகாண்டவர் யார்? 

(a) தராஷ்னி நாடார் மல்தஹாத்ரா 

(b) ஃபால்குனி நாயர் 

(c) கிரண் மஜும்ோர் ஷா 

(d) நிலிமா தமாடபார்ட்டி 

(e) ராோ தவம்பு 

 

Q256. ெர்வதேெ புலிகள் ேினம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் _______ அன்று உைகளவில் 

அனுொிக்கப்படுகிறது. 

(a) ஜூலை 27 

(b) ஜூலை 28 

(c) ஜூலை 29 

(d) ஜூலை 30 

(e) ஜூலை 31 

 

Q257. ெர்வதேெ புலிகள் ேினம் 2022 இன் ேீம் 

என்ன? 

(a) அவர்களின் உயிர் நம் லகயில் உள்ளது 

(b) புலிகளின் எண்ைிக்லகலய உயிர்ப்பிக்க 

இந்ேியா ேிட்டப் புலிலய அறிமுகப்படுத்துகிறது 

(c) புலிகளின் பாதுகாப்பிற்கான புேிய சூழலியல் 

(d) புலிலயக் காப்பாற்றுங்கள் 

(e) புலிலயப் பாதுகாக்கவும் 

 

Q258. ராஷ்ட்ாிய கனிஜ் புரஸ்கார் என்பது 

பின்வரும் எந்ேப் பிாிவில் வழங்கப்படும் தேெிய 

விருது? 

(a) சுரங்கம் 

(b) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காைநிலை மாற்றம் 

(c) இைக்கியம் 

(d) கலை 

(e) சோழில்கள் 

 

Q259. உைக இயற்லக பாதுகாப்பு ேினம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ______ அன்று 

அனுொிக்கப்படுகிறது? 

(a) ஜூலை 26 

(b) ஜூலை 28 

(c) ஜூலை 27 

(d) ஜூலை 30 

(e) ஜூலை 29 

 

Q260. பின்வரும் எந்ே மாநிை அரசு ஜூலை 2022 

இல் ஆரம்பப் பள்ளி மாைவர்களுக்காக 

'முேைலமச்ொின் காலை உைவுத் ேிட்டத்லே' 

அறிமுகப்படுத்ேியது? 

(a) தகரளா 

(b) ஆந்ேிரப் பிரதேெம் 

(c) மகாராஷ்டிரா 

(d) ேமிழ்நாடு 

(e) பஞ்ொப் 

 

Q261. பின்வரும் வங்கிகளில் எந்ே வங்கி 

இந்ேியாவின் முேல் 3 PSB களில் ஒன்றாக இருக்க 

தவண்டும் என்ற ேிட்டத்ேின் ஒரு பகுேியாக 

"தரஸ்" (“RACE”) இைக்லக அலமத்துள்ளது? 

(a) பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி 

(b) கனரா வங்கி 

(c) மத்ேிய வங்கி 

(d) பாரே ஸ்தடட் வங்கி 

(e) யூனியன் வங்கி 
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Q262. கீழ்க்கண்டவர்களில் யாருக்கு ஜூலை 

2022 இல் ெர் வின்ஸ்டன் ெர்ச்ெில் ேலைலமத்துவ 

விருது வழங்கப்பட்டது? 

(a) தஜா பிடன் 

(b) நதரந்ேிர தமாடி 

(c) Volodymyr Zelenskyy 

(d) தபாாிஸ் ஜான்ென் 

(e) இம்மானுல் மக்தரான் 

 

Q263. ஜூலை 2022 இல் காமன்சவல்த் 

விலளயாட்டுப் தபாட்டிகளின் சோடக்க 

விழாவில் பி.வி.ெிந்து மற்றும் மன்பிாீத் ெிங் 

இந்ேியாவின் சகாடிலய ஏந்ேியவர்கள், 2022 

காமன்சவல்த் விலளயாட்டுகள் எந்ே நாட்டில் 

நலடசபற்றன? 

(a) ஐக்கிய இராச்ெியம் 

(b) பிதரெில் 

(c) ஆஸ்ேிதரலியா 

(d) நியூெிைாந்து 

(e) ெிலி 

 

Q264. இங்கிைாந்ேின் லீசெஸ்டர் கிாிக்சகட் 

லமோனத்ேிற்கு இந்ேியாவின் புகழ்சபற்ற 

கிாிக்சகட் வீரர் __________ சபயர் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

(a) விவிஎஸ் ைக்ஷ்மன் 

(b) ெச்ெின் சடண்டுல்கர் 

(c) சுனில் கவாஸ்கர் 

(d) ராகுல் டிராவிட் 

(e) கபில் தேவ் 

 

Q265. ஆெிய கிாிக்சகட் கவுன்ெில் (ஏெிெி), ஆெிய 

தகாப்லப 2022 இப்தபாது ஐக்கிய அரபு 

எமிதரட்ஸில் (யுஏஇ) நலடசபறவுள்ளது. 

முன்னோக இந்ே நிகழ்வு எந்ே நாட்டில் நலடசபற 

இருந்ேது? 

(a) ஆப்கானிஸ்ோன் 

(b) பாகிஸ்ோன் 

(c) இந்ேியா 

(d) இைங்லக 

(e) பங்களாதேஷ் 
 

SOLUTIONS 

 

S1. Ans.(c) 

Sol. Every year, National Statistics Day is 

celebrated on June 29 in India. 

 

S2. Ans.(e) 

Sol. Uddhav Thackeray has resigned as the Chief 

minister of Maharashtra. This comes immediately 

after the Supreme Court refused to stay 

Maharashtra Governor's direction to the Uddhav 

Thackeray-led Maha Vikas Aghadi (MVA) 

government to take a floor test in the Assembly.  

 

S3. Ans.(a) 

Sol. June 30 is observed as the International Day of 

Parliamentarism every year to commemorate the 

date on which the Inter-Parliamentary Union (IPU) 

was founded. 

 

S4. Ans.(d) 

Sol. The theme of National Statistics Day 2022 is 

'Data for Sustainable Development'. 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. The United Kingdom government has 

announced a partnership with leading businesses 

in India to offer 75 fully funded scholarships for 

Indian students to study in the UK from 

September, in celebration of the 75th anniversary 

of India's independence. 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. The NASA researchers successfully launched 

CAPSTONE spacecraft to the moon from New 

Zealand. 

 

S7. Ans.(d) 

Sol. Protean eGov Technologies Ltd (formerly 

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd) & 

PayNearby have partnered to offer PAN-related 

services for PayNearby’s retail partners through 

Aadhaar and biometric or SMS-based OTP 

authentication for their customers. 
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S8. Ans.(a) 

Sol. Olympic and World Cup medallist Varinder 

Singh, who was an integral part of some of India's 

memorable victories in the 1970s, died in 

Jalandhar. 

 

S9. Ans.(d) 

Sol. ‘Dak Karmayogi’, an e-learning portal of the 

Department of Posts was launched by 

Communications Minister Ashwini Vaishnav and 

MoS Communications Devusinh Chauhan in Delhi. 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. World Asteroid Day (also known as 

International Asteroid Day) is an annual UN-

sanctioned global awareness campaign event 

observed on June 30, which is the anniversary of 

the Siberian Tunguska event of 1908. 

 

S11. Ans.(e) 

Sol. Karnatka government has launched the ‘Kashi 

Yatra’ scheme. The Kashi Yatra project, which 

offers a cash assistance of Rs 5,000 to each of the 

30,000 pilgrims willing to conduct a pilgrimage to 

the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, Uttar 

Pradesh. 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. Iran, which holds the world’s second-largest 

gas reserves, wants to join the BRICS group of 

Brazil, Russia, India, China and South Africa. 

 

S13. Ans.(b) 

Sol. Bajaj Allianz General Insurance announced the 

launch of a new health insurance product ‘Global 

Health Care’. A comprehensive health indemnity 

insurance product that provides cover to a 

policyholder for planned as well as an emergency 

treatment both in India and abroad. 

 

S14. Ans.(d) 

Sol. Airtel Payments Bank has partnered with Axis 

Bank, India’s third largest private sector bank, to 

digitize the cash collection system in Tier III cities 

and semi-urban regions.  

 

S15. Ans.(c) 

Sol. Markets regulator Securities and Exchange 

Board of India (SEBI) has imposed a penalty of Rs 

7 crore on the National Stock Exchange (NSE). 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. Lok Sabha Speaker Om Birla along with 

Minister for Road Transport and Highways Nitin 

Gadkari gave away National Highways Excellence 

Awards-2021. 

 

S17. Ans.(c) 

Sol. Malayalam actor and assistant director 

Ambika Rao passed away. She was 58.  

 

S18. Ans.(d) 

Sol. Kottayan Katankot Venugopal, was re-

appointed the Attorney General for India for three 

months. 

 

S19. Ans.(e) 

Sol. NITI Aayog and Technology Information, 

Forecasting and Assessment Council (TIFAC) in a 

report have optimistically forecast 100 per cent 

penetration of electric two-wheelers in the Indian 

market by FY2026-27.  

 

S20. Ans.(d) 

Sol. Sandeep Kumar Gupta, Director for Finance at 

Indian Oil Corporation, has been picked to head 

India's largest gas utility GAIL (India) Ltd.  

 

S21. Ans.(b) 

Sol. International Day of Cooperatives is marked 

annually on the first Saturday of July. This year, the 

day will be observed on 2 July to highlight the 

contributions of the cooperative movement. 
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S22. Ans.(a) 

Sol. Ashok Soota, founder and Executive Chairman 

of Happiest Minds Technologies, has been 

conferred with CII Quality Ratna Award 2021.  

 

S23. Ans.(e) 

Sol. The oldest commercial bank in the country, 

State Bank of India, is celebrating its 67th year on 

1st July. SBI descends from the Bank of Calcutta 

founded in 1806 through the Imperial Bank of 

India. 

 

S24. Ans.(b) 

Sol. The United States made history as Ketanji 

Brown Jackson was sworn in as the first Black 

woman to serve on the Supreme Court. 

 

S25. Ans.(c) 

Sol. World Sports Journalists Day is observed on 

July 2 every year to celebrate the services of sports 

journalists for the promotion of sports. 

 

S26. Ans.(d) 

Sol. The 2022 NATO Madrid Summit was held in 

Madrid, Spain, from June 28 to 30, 2022. This was 

the 32nd edition of the summit, since the first 

summit meeting held in Paris in 1957. 

 

S27. Ans.(e) 

Sol. The UN International Year of Cooperatives, 

which showcased the unique contribution of 

cooperatives to making the world a better place, 

this year’s #CoopsDay slogan — “Cooperatives 

Build a Better World”— echoes the theme of the 

International Year. 

 

S28. Ans.(c) 

Sol. Domestic rating agency Crisil has cut the real 

GDP growth forecast for India to 7.3 percent in 

FY23 (FY 2022-2023). 

 

S29. Ans.(d) 

Sol. United Nations-Habitat's World Cities Report 

2022 says India's urban population is estimated to 

stand at 675 million in 2035, 2nd highest behind 

China's 1 billion. 

 

S30. Ans.(b) 

Sol. The World UFO Day (WUD) is held on July 2 

every year globally. It is a day dedicated to the 

undoubted existence of Unidentified Flying Objects 

(UFO) by World UFO Day Organization (WUFODO). 

 

S31. Ans.(e) 

Sol. Leader of Yesh Atid Party, Yair Lapid has been 

officially became the 14th prime minister of Israel, 

after replacing the Naftali Benett.  

 

S32. Ans.(c) 

Sol. International Plastic Bag Free Day is 

celebrated on July 3 all over the world. 

 

S33. Ans.(b) 

Sol. Former team India coach and cricketer Ravi 

Shastri has been appointed the new brand 

ambassador for FanCode, a live content, sports 

statistics and e-commerce marketplace. FanCode 

has exclusive rights to India’s tour of the West 

Indies and England and Wales Cricket Board’s 

(ECB) The Hundred. 

 

S34. Ans.(c) 

Sol. India captain Jasprit Bumrah bludgeoned a 

hapless Stuart Broad for 29 runs to create a world 

record for maximum runs off a single over in Test 

cricket, beating the legendary Brian Lara's feat by 

one run. 

 

S35. Ans.(b) 

Sol. According to the QS Best Student Cities 

Ranking 2023, released by global higher education 

consultancy Quacquarelli Symonds (QS), Mumbai 

ranked at 103 has emerged as India’s highest-

ranked student city. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. India’s largest floating Solar Power Project 

became fully operational at Ramagundam in 

Telangana with effect from July 01, 2022, after 

NTPC declared Commercial Operation of the final 

part capacity of 20 MW out of 100 MW 

Ramagundam Floating Solar PV Project. 
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S37. Ans.(e) 

Sol. T. Raja Kumar of Singapore has been 

appointed as the president of Financial Action 

Task Force (FATF), the anti-money laundering 

watchdog. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. The Desert Corps of the Indian Army 

organised the “Suraksha Manthan 2022”, on 

aspects of Border & Coastal Security at Jodhpur 

(Rajasthan). 

 

S39. Ans.(c) 

Sol. The total GST revenue collected in the month 

of June 2022 would be Rs 1,44,616 cr of which 

CGST would be Rs 25,306 cr, SGST is Rs 32,406 

crore, IGST stands at Rs 75887 cr. 

 

S40. Ans.(c) 

Sol. HCL Technologies was recognised at Microsoft 

Partner of the Year Awards 2022, for innovation 

and implementing customer solutions based on 

Microsoft technology. 

 

S41. Ans.(e) 

Sol. Chief Minister of Himachal Pradesh Jai Ram 

Thakur has launched ‘Naari Ko Naman’ scheme to 

provide 50 % concession on fares in Himachal 

Road Transport Corporation (HRTC) buses to 

women commuters within the state boundaries.  

 

S42. Ans.(d) 

Sol. PokerBaazi.com has announced the 

onboarding of actor Shahid Kapoor as its brand 

ambassador. 

 

S43. Ans.(c) 

Sol. Michelle Poonawalla has received the 

Shiromani Award at NRI World Summit 2022 in 

the United Kingdom for her contribution to the 

field of art. 

 

S44. Ans.(a) 

Sol. Union Home Ministry has amended the 

Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) giving 

certain relaxations such as allowing relatives to 

send more money to India freely. The amended 

rule now allows relatives to send 10 lakh rupees 

without informing the government.  

 

S45. Ans.(b) 

Sol. The UK’s All-Party Parliamentary Group on 

Indian Traditional Sciences (ITSappg) conferred 

the Ayurveda Ratna award on Tanuja Nesari, 

Director of All India Institute of Ayurveda (AIIA), 

for her exceptional service of the highest order for 

the promotion of Ayurveda. 

 

S46. Ans.(e) 

Sol. Payments provider Cashfree Payments 

announced that its tokenization solution, ‘Token 

Vault’ will offer interoperability in card 

tokenization. Token Vault’s interoperability 

feature will help businesses who use multiple 

payment gateways to process tokenized card 

transactions across any payment gateway and card 

network of their choice. 

 

S47. Ans.(e) 

Sol. Peter Brook, one of the world’s most 

innovative theatre directors who perfected the art 

of staging powerful drama in bizarre venues, has 

died aged 97.  

 

S48. Ans.(b) 

Sol. Karnataka-based Sini Shetty became the 

Femina Miss India World 2022 winner at the 

grand finale of VLCC Femina Miss India at JIO 

World Convention Center in Mumbai. 

 

S49. Ans.(c) 

Sol. SBI Life signs bancassurance pact with 

Paschim Banga Gramin Bank. The partnership will 

see all the branches of Paschim Banga Gramin 

Bank across West Bengal offer SBI Life’s range of 

protection, wealth creation, credit life, annuity and 

savings products. 

 

S50. Ans.(a) 

Sol. SBI Cards and Payment Services announced 

that it has entered into a strategic partnership 

with Aditya Birla Finance (ABFL), the lending 

subsidiary of Aditya Birla Capital for the launch of 

'Aditya Birla SBI Card'. 
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S51. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi has 

inaugurated Digital India Week 2022 at Mahatma 

Mandir in Gandhinagar, Gujarat. 

 

S52. Ans.(d) 

Sol. Renewable energy major Greenko and IIT 

Hyderabad have signed an MoU to launch India’s 

first dedicated school for sustainable science and 

technology. 

 

S53. Ans.(c) 

Sol. Tata Power has signed an MoU with the Tamil 

Nadu Government to invest about Rs 3,000 crore 

for setting up a greenfield 4GW Solar Cell and 4GW 

Solar Module manufacturing plant in Tirunelveli 

District of Tamil Nadu. 

 

S54. Ans.(a) 

Sol. Singapore-based IGSS Ventures (a leading 

player in the semiconductor technology space) has 

proposed to invest ₹25,600 crores in Tamil Nadu 

over the next five years to set up a semiconductor 

fab unit and a semiconductor high-tech park. 

 

S55. Ans.(d) 

Sol. The Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) successfully carried out the 

Maiden flight of Autonomous Flying Wing 

Technology Demonstrator from Aeronautical Test 

Range at Chitradurga in Karnataka.  

 

S56. Ans.(a) 

Sol. Tarun Majumdar was the recipient of the 

prestigious Padma Shri Award in 1990. 

 

S57. Ans.(e) 

Sol. Reigning Youth World Boxing champions 

Alfiya Pathan and Gitika have won gold medals at 

the Elorda Cup in Nur-Sultan, Kazakhstan.  

 

S58. Ans.(d) 

Sol. The CBSE Board launched a portal called 

'Pariksha Sangam', a one-stop portal for all CBSE 

board exam activities. 

 

S59. Ans.(b) 

Sol. The Rampa or Manyam Rebellion of 1922 

continued in the form of a guerrilla war until May 

1924, when Raju, the charismatic ‘Manyam 

Veerudu’ or Hero of Jungle, was finally captured 

and executed. 

 

S60. Ans.(d) 

Sol. RBI has imposed a monetary penalty of ₹1 

crore on IndusInd Bank for non-compliance with 

certain directions issued by RBI on ‘RBI (KYC) 

Directions, 2016'. 

 

S61. Ans.(d) 

Sol. UN Secretary-General Antonio Guterres 

appointed Lieutenant-General Mohan 

Subramanian of India as Force Commander, United 

Nations Mission in South Sudan(UNMISS). 

Lieutenant General Subramanian succeeded 

Lieutenant General Shailesh Tinaikar of India. 

 

S62. Ans.(e) 

Sol. South Indian Bank has signed an agreement 

with Kerala’s Forest and Wildlife Department to 

enable digital collection of payments at eco-

tourism centres,Vanasree shops,mobile Vanasree 

units and eco-shops across the State.  

 

S63. Ans.(a) 

Sol. Union Minister of State (Independent Charge) 

for Science and Technology, Jitendra Singh 

inaugurated first-of-its-kind, state-of-the-art 

“Autonomous Navigation” facility to develop 

unmanned ground and aerial vehicles in the IIT 

Hyderabad campus.  

 

S64. Ans.(e) 

Sol. World Chocolate Day is celebrated on July 7 

every year to commemorate the invention of 

chocolate. This special day allows people around 

the world to indulge in their favourite treat 

without any guilt. 
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S65. Ans.(a) 

Sol. Indian-American Jayshree Ullal, CEO of Arista 

Networks, an American computer networking 

company, and a member of the board of directors 

of Snowflake, was ranked near the top of 8th 

annual Forbes’ America’s Richest Self-Made 

Women. 

 

S66. Ans.(e) 

Sol. Sports icon PT Usha, music maestro 

Ilaiyaraaja, spiritual leader Veerendra Heggade, 

and screenwriter KV Vijayendra Prasad were the 

four picks of the BJP for the Rajya Sabha.  

 

S67. Ans.(b) 

Sol. Irdai and National Health Authority (NHA) 

will develop a National Health Claims Exchange as 

a digital platform to settle health claims. The 

National Health Claims Exchange will be 

developed as a digital platform, for settling the 

health claims. 

 

S68. Ans.(a) 

Sol. Rashtriya Raksha University at Gandhinagar 

has signed a Memorandum of Understanding with 

DroneAcharya Aerial Innovations Private Limited 

for setting up a Remote Pilot Training Centre for 

imparting drone flying skills. 

 

S69. Ans.(d) 

Sol. Union Ministers Smriti Irani and Jyotiraditya 

Scindia have been assigned additional charges of 

Minority Affairs and Ministry of Steel respectively. 

 

 

S70. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Fisheries, Animal 

Husbandry and Dairying, Parshottam Rupala 

inaugurating First India Animal Health Summit 

2022, he called for greater use of Ayurveda for 

ensuring better animal health. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. World Kiswahili Day is celebrated on the 7th 

of July every year following a declaration by 

UNESCO member states in this regard.  

 

S72. Ans.(e) 

Sol. The Jadavpur University Vice-Chancellor 

Suranjan Das has appointed as the president of the 

Association of Indian Universities (AIU).  

 

S73. Ans.(d) 

Sol. P Gopinathan Nair was known for following 

Gandhian ideology in his life and was honoured 

with the Padma award. He had participated in the 

freedom struggle. 

 

S74. Ans.(c) 

Sol. Delhi Chief Minister and AAP national 

Convener Arvind Kejriwal announced that Delhi 

will host India’s “first and largest” citywide 

Shopping Festival from January 28 to February 26, 

2023. 

 

S75. Ans.(b) 

Sol. SBI General has launched the Cyber VaultEdge 

insurance plan,a comprehensive cyber insurance 

cover for individuals that provides protection 

against financial losses arising from cyber risks & 

attacks. 

 

S76. Ans.(d) 

Sol. National Monument Authority chairman 

Tarun Vijay submitted a report to Union Minister 

of State for Culture Arjun Ram Meghwal on 

declaring Mangarh hillock in Rajasthan as a 

monument of National Importance.  

 

S77. Ans.(c) 

Sol. Google launched the Startup School India 

initiative which aims to gather relevant 

information on startup building into a systematic 

curriculum to help 10,000 startups in Tier 2 and 

Tier 3 cities. 
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S78. Ans.(a) 

Sol. Polish government held a ceremony in 

Warsaw, where it honoured the royal families of 

Jamnagar and Kolhapur and others for providing 

shelter to Polish refugees who had fled the country 

during World War II.  

 

S79. Ans.(b) 

Sol. RBI has decided to engage Mumbai-based 

Hansa Research Group to conduct field work for 

the July 2022 round of the consumer confidence 

survey (CCS) and inflation expectation survey of 

households (IESH).  

 

S80. Ans.(d) 

Sol. Young YouTuber Prarthna Batra’s debut book 

'Getting the Bread: The Gen-Z Way to Success' 

launched by sporting icon Sakshi Malik. 

 

S81. Ans.(e) 

Sol. Private non-life insurer SBI General Insurance 

had appointed Paritosh Tripathi as managing 

director and chief executive officer, effective July 5. 

 

S82. Ans.(a) 

Sol. India-born Gita Gopinath became the first 

woman and second Indian to feature on the ‘wall 

of former chief economists’ of the International 

Monetary Fund (IMF). 

 

S83. Ans.(b) 

Sol. R Dinesh has become the new President of 

Confederation of Indian Industry. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Former NITI Aayog CEO Amitabh Kant has 

been picked as India’s new Sherpa for the G-20, 

replacing Piyush Goyal. 

 

S85. Ans.(e) 

Sol. Defence Ministry approves HDFC, ICICI, & Axis 

to provide financial services in overseas 

procurement. 

 

S86. Ans.(b) 

Sol. The Rajasthan government is soon likely to 

introduce in the Assembly the Right to Health Bill 

(the first of its kind in India) which aims to commit 

to quality and affordable health care services 

through government and private health care 

providers. 

 

S87. Ans.(c) 

Sol. The Western Railway’s (WR) longest skywalk 

from the Khar Road railway station to the nearby 

Bandra Terminus has been opened for the 

passengers to reach the platforms to board trains 

easily. 

 

S88. Ans.(d) 

Sol. Shinzo Abe was conferred the Padma 

Vibhushan — India’s second-highest civilian 

award, in 2021. 

 

S89. Ans.(c) 

Sol. Union Home Minister Amit Shah virtually 

unveiled the ‘Statue of Peace’ of Swamy 

Ramanujacharya in Srinagar, located in a temple in 

the Sonwar region. 

 

S90. Ans.(b) 

Sol. PNB has signed an MoU with IAF to provide 

specially designed products to the defence 

personnel under the bank’s flagship scheme of 

‘PNB Rakshak Plus’.  

 

S91. Ans.(c) 

Sol. Thailand's Ratchanok Intanon won the 

women's singles title at the 2022 Malaysia Open. 

 

S92. Ans.(a) 

Sol. Senior bureaucrat R K Gupta was appointed as 

the deputy election commissioner, an order issued 

by the Personnel Ministry said. He comes in place 

of T Sreekanth. 

 

S93. Ans.(e) 

Sol. A week-long traditional Kharchi festival, 

offering prayer to 14 gods and goddess, began 

with thousands of devotees converging at 

Khayerpur on the eastern outskirts of the Tripura. 
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S94. Ans.(c) 

Sol. Uttar Pradesh will be the first in the country to 

have a network of 13 expressways.  

 

S95. Ans.(b) 

Sol. Gujarat will host the 36th National games 

from September 27 to October 10. 

 

S96. Ans.(e) 

Sol. The governing council of the International 

Fund for Agricultural Development (IFAD) has 

been appointed as Spain’s Alvaro Lario new 

President. 

 

S97. Ans.(c) 

Sol. World Population Day is observed every year 

on July 11 to raise awareness about global 

population issues.  

 

S98. Ans.(b) 

Sol. National Fish Farmers Day is celebrated on 

10th July every year to demonstrate solidarity 

with all fisher folk, fish farmers and concerned 

stakeholders throughout the Country. 

 

S99. Ans.(d) 

Sol. Serbia Novak Djokovic won a seventh 

Wimbledon men's title and 21st Grand Slam crown 

with a four-set triumph over Nick Kyrgios. 

 

S100. Ans.(b) 

Sol. National Internet Exchange of India (NIXI) 

introduces Internet Exchanges in Durgapur and 

Bardhaman. 

 

S101. Ans.(c) 

Sol. Rajendra Prasad has been appointed as the 

Managing Director of National High Speed Rail 

Corporation Limited (NHSRCL) after the 

government dismissed Satish Agnihotri over 

corruption allegations.  

 

S102. Ans.(a) 

Sol. The Appointments Committee of the Cabinet 

(ACC) has approved the appointment of Brajesh 

Kumar Upadhyay as Chairman & Managing 

Director (CMD) of Goa Shipyard Limited (GSL).  

 

S103. Ans.(e) 

Sol. State-run Coffee Board is planning to focus on 

developing new varieties that will be resistant to 

the changing climatic patterns. A Memorandum of 

Understanding (MoU) between the Coffee Board 

and ISRO was signed with regard to breeding 

climate-resilient varieties and assess the carbon 

sequestration potential in coffee among others. 

 

S104. Ans.(d) 

Sol. Nokia has partnered with Indian Institute of 

Science to set up Nokia Center of Excellence in 

networked robotics at IISc Bengaluru. The Center 

of Excellence (CoE) will promote inter-disciplinary 

research involving robotics and advanced 

communication technologies in 5G and Artificial 

Intelligence (AI).  

 

S105. Ans.(e) 

Sol. Private sector lender City Union Bank (CUB) 

has signed a corporate agency agreement with 

Shriram General Insurance to distribute the 

latter’s insurance products through its network of 

branches across the country.  

 

S106. Ans.(e) 

Sol. Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma 

has announced Government that government has 

earmarked Rs 300 crore from the externally aided 

projects to make investment in early childhood 

education programmes. 

 

S107. Ans.(d) 

Sol. The Ministry of Mines has organized the 6th 

edition of National Conclave on Mines and 

Minerals in New Delhi. 

 

S108. Ans.(b) 

Sol. Defence Minister Rajnath Singh has 

inaugurated the first-ever ‘Artificial Intelligence in 

Defence’ (AIDef) symposium and exhibition, 

organized by the Department of Defence 

Production, Ministry of Defence at Vigyan Bhawan 

in New Delhi. 
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S109. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of State for External Affairs 

and Culture Meenakshi Lekhi has launched a book 

in Gujarati commemorating the contributions of 

freedom fighters at a function. 

 

S110. Ans.(b) 

Sol. International Malala Day is celebrated every 

year on July 12 on the occasion of young activist 

Malala Yousafzai’s birthday. 

 

S111. Ans.(c) 

Sol. Former President of Angolan, Jose Eduardo 

dos Santos has passed away at the age of 79. 

 

S112. Ans.(d) 

Sol. Billionaire investor Rakesh Juhunjhunwala-

owned, Akasa Air has been cleared for take-off. 

 

S113. Ans.(a) 

Sol. India's Pallavi Singh has won the Mrs Universe 

Divine Title at the finals held at Yeosu City, South 

Korea. 

 

S114. Ans.(d) 

Sol. The CBI, which is India's nodal agency for 

Interpol matters, joined the database making India 

the 68th country to connect to it. 

 

S115. Ans.(b) 

Sol. National Highways Authority of India (NHAI) 

& Maharashtra Metro achieved world record for 

constructing the longest double-decker(3.14 km) 

viaduct in Nagpur.  

 

S116. Ans.(a) 

Sol. India has been ranked at 135th place in terms 

of gender parity, as per the annual Gender Gap 

Report 2022 of the World Economic Forum (WEF). 

In 2021, India’s rank was 140 among 156 nations.  

 

S117. Ans.(d) 

Sol. Padma Shri winning noted social worker 

Avdhash Kaushal passed away recently following a 

prolonged illness. He was 87. 

 

S118. Ans.(e) 

Sol. Two locations from India, namely the Indian 

city of Ahmedabad and the Southern state of 

Kerala, have been featured in TIME magazine’s list 

of world’s greatest places of 2022. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. The Governor of Himachal Pradesh, Rajendra 

Vishwanath Arlekar, recently released a book 

titled “The McMahon line: A century of discord”. 

The book has been authored by General JJ Singh 

(Retd), the former Governor of Arunachal Pradesh 

and former Chief of Army Staff (CoAS). 

 

S120. Ans.(d) 

Sol. Nomura has cut its 2023 forecast for economic 

growth in India, as measured by the gross 

domestic product (GDP), to 4.7 per cent. 

 

S121. Ans.(a) 

Sol. The duo of Indian archer Jyothi Surekha 

Vennam and Abhishek Verma won bronze medal 

in Mixed team compound event, to win the first 

medal for the country at The World Games 2022 in 

Birmingham, USA. 

 

S122. Ans.(b) 

Sol. Iceland has retained its position as the world’s 

most gender-equal country, among 146 nations on 

the index. 

 

S123. Ans.(a) 

Sol. The Tripura government has launched a new 

scheme named ‘Earn with Learn’ to bring back 

those who had dropped out of schools following 

the outbreak of Covid-19. 

 

S124. Ans.(e) 

Sol. Uttarakhand became the 1st state in the 

country to initiate the process of implementing the 

Centre’s New Education Policy (NEP). 

 

S125. Ans.(b) 

Sol. The Delhi government has joined hands with 

the UNICEF to create employment opportunities 

for students of the Delhi Skill and 

Entrepreneurship University (DSEU). 
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S126. Ans.(a) 

Sol. England batter Jonny Bairstow has been voted 

as the ICC Men’s Player of the Month for June 

2022. 

 

S127. Ans.(b) 

Sol. Every year, World Paper Bag Day is observed 

on July 12 to raise awareness of the importance of 

using paper bags instead of plastic bags.  

 

S128. Ans.(c) 

Sol. The theme for Paper Bag Day this year is, “If 

You’re ‘fantastic’, Do Something ‘dramatic’ To Cut 

The ‘Plastic’, Use ‘Paper Bags’.”  

 

S129. Ans.(a) 

Sol. Nitin Gadkari, the Union Minister for Road 

Transport and Highways has said that the Dwarka 

Expressway, which will be India’s first elevated 

urban expressway, will be operational by 2023.  

 

S130. Ans.(c) 

Sol. First Webb Telescope image reveals earliest 

galaxies formed after Big Bang. This first image 

from NASA’s James Webb Space Telescope is the 

deepest and sharpest infrared image of the distant 

universe to date. 

 

S131. Ans.(d) 

Sol. Public enterprises selection board (PESB) 

selected Mr. Sanjai Kumar for the post of Chairman 

& Managing Director, RailTel Corporation of India 

Ltd (RCIL).  

 

S132. Ans.(b) 

Sol. AAI’s Leh airport is being built as a carbon-

neutral airport, a first in India. A "Geothermal 

system" in hybridization with Solar PV Plant will 

be provided in the New airport Terminal Building 

for heating and cooling purposes. 

 

S133. Ans.(e) 

Sol. Pratik Pota will join as Managing Director & 

CEO of Eureka Forbes. Pratik will lead the 

management team to continue scaling the business 

and delivering innovative products. Pratik was the 

CEO at Jubilant Foodworks Ltd.  

 

S134. Ans.(b) 

Sol. Monty Norman, a British composer who wrote 

the theme tune for the James Bond films, has died. 

He was 94. Norman was hired by producer Albert 

"Cubby" Broccoli to compose a theme for the first 

James Bond film, "Dr. No," released in 1962. 

 

S135. Ans.(d) 

Sol. Lt Governor of Delhi V K Saxena launched an 

incentive scheme for resident welfare associations 

to ensure property tax compliance and waste 

management in the city. Under the SAH-BHAGITA 

scheme, RWAs (Resident Welfare Associations) 

will get 15 per cent of the total collection of 

property tax for development works in their areas.  

 

S136. Ans.(b) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi participated in 

the first virtual I2U2 Summit on July 14, 2022. The 

I2U2 is a four-nation grouping, where “I” stands 

for India and Israel, and “U” for the US and the 

UAE. 

 

S137. Ans.(a) 

Sol. Nasscom Foundation and Google have 

announced setting up a call centre in collaboration 

with a not-for-profit body Indian Society of 

Agribusiness Professionals (ISAP) to help women 

farmers scale up their business.  

 

S138. Ans.(e) 

Sol. Ola Electric has unveiled India’s first 

indigenously developed lithium-ion cell NMC 

2170. The company will begin mass production of 

the cell (NMC 2170) from its Chennai-based 

Gigafactory by 2023. 

 

S139. Ans.(b) 

Sol. Union Cabinet has approved the up-gradation 

of the National Rail and Transportation Institute 

(NRTI) to Gati Shakti University in Gujarat. 

 

S140. Ans.(d) 

Sol. The Cabinet Committee on Economic Affairs 

(CCEA) has approved Taranga Hill-Ambaji-Abu 

Road new rail line in Gujarat and Rajasthan to 

provide connectivity and improve mobility. 
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S141. Ans.(c) 

Sol. Unique Identification Authority of India 

(UIDAI) has launched a new mobile app named 

‘AadhaarFaceRd’ to perform face authentication. 

 

S142. Ans.(e) 

Sol. Reserve Bank of India (RBI) has imposed a 

fine of Rs 1.67 crore on Ola Financial Services 

Private Limited for non-compliance with certain 

provisions related to Prepaid Payment 

Instruments (PPI) and Know Your Customer (KYC) 

norms. 

 

S143. Ans.(a) 

Sol. Govt of Bangladesh has appointed Mustafizur 

Rahman as the next High Commissioner of 

Bangladesh to India. 

 

S144. Ans.(e) 

Sol. Space tech startup Agnikul Cosmos has 

inaugurated India’s first-ever factory to 

manufacture 3D-printed rocket engines in 

Chennai. 

 

S145. Ans.(e) 

Sol. The 7th anniversary of the Skill India Mission 

is being observed on 15th July. National Skill 

Development Mission also known as Skill India 

Mission was launched on this day in 2015. 

 

S146. Ans.(e) 

Sol. Metal and oil and gas producer Vedanta has 

teamed up with Detect Technologies, an IIT 

Madras-incubated startup. 

 

S147. Ans.(c) 

Sol. Reliance Industries Limited (RIL) and the 

Athletics Federation of India (AFI) have entered 

into a long-term partnership to enable the holistic 

growth of athletics in India. 

 

S148. Ans.(d) 

Sol. Telecom operator Bharti Airtel has allotted 

over 7.1 crore equity shares to internet major 

Google for Rs 734 apiece. 

 

S149. Ans.(e) 

Sol. The first case of monkeypox was confirmed in 

India, after a person who had returned to Kerala 

from UAE developed symptoms of the disease.  

 

S150. Ans.(a) 

Sol. According to Ministry of Commerce & 

Industry data, India’s merchandise trade deficit 

rose to $26.1 billion in June 2022, in comparison to 

$9.6 billion in June 2021. 

 

S151. Ans.(d) 

Sol. BCCI President Sourav Ganguly as the former 

India captain has felicitated by the British 

Parliament. 

 

S152. Ans.(c) 

Sol. In December 2014, the United Nations General 

Assembly adopted a resolution declaring 15th July 

as World Youth Skills Day. 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari 

presented the Mother Teresa Memorial Award for 

2021 to actor and UN Goodwill Ambassador for 

Environment Dia Mirza and ‘UN Champion of the 

Earth’ awardee Afroz Shah. 

 

S154. Ans.(b) 

Sol. Union Agriculture Minister Narendra Singh 

Tomar has launched the Platform of Platforms 

(POP) under the National Agriculture Market (e-

NAM). 

 

S155. Ans.(c) 

Sol. The Japanese government announced its 

decision to honour former Prime Minister Shinzo 

Abe with the country's highest decoration "the 

Collar of the Supreme Order of the 

Chrysanthemum" posthumously. 

 

S156. Ans.(d) 

Sol. The Department of Consumer Affairs has set 

up a committee in developing a framework for the 

‘Right to Repair’. The committee will be chaired by 

Nidhi Khatri (Additional Secretary of Department 

of Consumer Affairs). 

 

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-JULY 2022 

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

S157. Ans.(b) 

Sol. Varanasi will be declared the first Cultural and 

Tourism Capital of the SCO for 2022-23. 

 

S158. Ans.(a) 

Sol. The RBI and the Bank Indonesia has signed an 

MoU in Bali Indonesia to improve mutual 

cooperation between them. 

 

S159. Ans.(e) 

Sol. Kotak Mahindra Bank has completed technical 

integration with the new e-filing portal 

(eportal.incometax.gov.in) of the Income Tax 

department. 

 

S160. Ans.(d) 

Sol. V.K. Singh has appointed as Director 

(Technical) of REC Limited. 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. Union Defence Minister Rajnath Singh has 

launched the fourth P17A stealth frigate ‘Dunagiri’ 

into the Hooghly River in Kolkata. 

 

S162. Ans.(b) 

Sol. The Indian Olympic Association has 

announced a 322-strong contingent including 215 

athletes and 107 officials and support staff for the 

upcoming Birmingham Commonwealth Games. 

 

S163. Ans.(d) 

Sol. Indian Grandmaster Aravindh Chithambaram 

has emerged winner in the 41st Villa De Benasque 

International Chess Open.  Chithambaram’s coach 

R B Ramesh praised his ward for the title. 

 

S164. Ans.(a) 

Sol. Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research 

Center, New Delhi (RGCI) have installed the first-

ever Made-in-India Surgical Robotic System, SSI-

Mantra, devised by the new-age Indian med-tech 

start-up SS Innovations. 

 

S165. Ans.(c) 

Sol. Senior Shiromani Akali Dal leader and former 

Punjab Vidhan Sabha Speaker Nirmal Singh Kahlon 

passed away Nirmal Singh Kahlon, 79, was known 

as the backbone of Shiromani Akali Dal and the 

leader of Fatehgarh Churidan. 

 

S166. Ans.(a) 

Sol. Telangana government partnered with UNDP 

for Data in Climate Resilient Agriculture (DiCRA). 

 

S167. Ans.(e) 

Sol. Facebook owner Meta has released its first 

annual human rights report following years of 

accusations that it turned a blind eye to online 

abuses that fueled real-world violence in places 

like India and Myanmar. 

 

S168. Ans.(d) 

Sol. INS Sindhudhvaj has decommissioned after 35 

years of glorious service to the nation. 

 

S169. Ans.(b) 

Sol. British government launched ‘Aviation 

Passenger Charter’ to help passengers know their 

rights. 

 

S170. Ans.(c) 

Sol. The National Stock Exchange (NSE) has 

announced the appointment of Ashish Kumar 

Chauhan as its new managing director and CEO. 

 

S171. Ans.(a) 

Sol. The World Athletics Council has selected 

Tokyo (Japan) to host the 2025 World Athletics 

Championships. 

 

S172. Ans.(c) 

Sol. Manoj Kumar has assumed the charge as 

Chairman of Khadi and Village Industries 

Commission. His predecessor Vinai Kumar Saxena 

was appointed the Lt Governor of Delhi. 

 

S173. Ans.(a) 

Sol. Lleyton Hewitt, a two-time Grand Slam 

champion and former world number one, was 

inducted into the International Tennis Hall of 

Fame. 

 

S174. Ans.(d) 

Sol. Margaret Alva will be the opposition's 

candidate for Vice President. NCP Chief Sharad 

Pawar said, 17 parties are on board for this 

unanimous decision. 
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S175. Ans.(b) 

Sol. India’s nation-wide COVID19 vaccination 

program was launched by PM on 16th January 

2021. 

 

S176. Ans.(a) 

Sol. DBS Bank has recognized as the ‘World’s Best 

SME Bank’ by Euromoney for the second time (the 

first time in 2018). 

 

S177. Ans.(d) 

Sol. Noted artist Achuthan Kudallur has passed 

away recently at the age of 77. 

 

S178. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Micro, Small, and Medium 

Enterprises (MSME) Narayan Rane has launched 

‘Repos Pay – a ‘Mobile Electric Charging’ platform 

and ‘Phy-gital’ – a Fintech Platform at ‘Fuelling 

India 2022’ event in Mumbai. 

 

S179. Ans.(d) 

Sol. JSW Steel has partnered with Boston 

Consulting Group (BCG) for its decarbonisation 

and sustainability agenda. 

 

S180. Ans.(a) 

Sol. PM Narendra Modi has addressed the NIIO 

(Naval Innovation and Indigenisation 

Organisation) Seminar ‘Swavlamban at Dr. 

Ambedkar International Centre in New Delhi. 

 

S181. Ans.(e) 

Sol. The General Assembly declared International 

Moon Day, a United Nations-designated 

international day to be observed annually on 20 

July. 

 

S182. Ans.(c) 

Sol. World Chess Day is celebrated annually on 

July 20 globally. The day marks the date of the 

establishment of the International Chess 

Federation (FIDE) in Paris in 1924. 

 

S183. Ans.(e) 

Sol. The 2028 Summer Olympic and Paralympic 

Games will be hosted in Los Angeles, United States. 

The opening ceremony for the 2028 Los Angeles 

Olympics will take place on July 14, 2028, and 

continue till July 30. 

 

S184. Ans.(d) 

Sol. Former Supreme Court judge, Vineet Saran 

has taken over as the Board of Control for Cricket 

in India (BCCI) ethics officer and ombudsman. 

 

S185. Ans.(c) 

Sol. Meta CEO Mark Zuckerberg announced that 

the company is launching a new “payments in 

chat” feature on Instagram. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Jawaharlal Nehru Port has become the first 

100 percent Landlord Major Port of India having 

all berths being operated on PPP model. 

 

S187. Ans.(b) 

Sol. The 13th Petersburg Climate Dialogue has 

concluded in Berlin Germany. The two-day 

informal ministerial meet has chaired by Germany 

and Egypt, hosts of this year’s annual climate meet 

(COP-27). 

 

S188. Ans.(d) 

Sol. Elon Musk is the richest person with $230 

billion net worth, followed Bernard Arnault of 

Louis Vuitton at the second spot and Amazon’s Jeff 

Bezos at third on the list. 

 

S189. Ans.(b) 

Sol. Go Digit General Insurance is the first insurer 

to offer a ‘pay as you drive’ (PAYD) add-on feature 

for motor insurance own damage (OD) policies. 
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S190. Ans.(c) 

Sol. Private lender IndusInd Bank board has 

approved a proposal to raise Rs 20,000 crore in 

debt to fund business growth. 

 

S191. Ans.(b) 

Sol. American brokerage Morgan Stanley cut its 

FY23 real GDP expansion estimate for India by 

0.40 percent to 7.2 per cent.  

 

S192. Ans.(e) 

Sol. RattanIndia Power has appointed Brijesh 

Gupta as managing director. He has over three 

decades of experience in the industrial sector, and 

has worked across the renewable, steel, mining 

and commodities sector in India and abroad. 

 

S193. Ans.(a) 

Sol. Tamil Nadu tops the list of states so far as 

utilisation of funds under the government’s 

flagship Smart City Mission is concerned. 

 

S194. Ans.(b) 

Sol. The Central Government has appointed, 

Jayanti Prasad as a Whole-time Member of the 

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) 

for five years. 

 

S195. Ans.(a) 

Sol. Veteran Sri Lankan politician and six-time 

Prime Minister, Ranil Wickremesinghe has been 

elected as the 9th President of the Island nation by 

the Parliament. 

 

S196. Ans.(c) 

Sol. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma 

has launched ‘Swanirbhar Naari’, a scheme to 

empower indigenous weavers in Assam’s 

Guwahati. 

 

S197. Ans.(a) 

Sol. Microsoft has introduced Viva Engage, a new 

app in Teams that helps build community and 

connection, along with providing tools for 

personal expression. 

 

S198. Ans.(d) 

Sol. India’s rankings fell by three spots in the 

median mobile speeds, according to Ookla’s 

Speedtest Global Index. India has at the number 

115th spot in May this year, but it dropped down 

to 118th in June. 

 

S199. Ans.(b) 

Sol. The Reserve Bank has announced severe 

restrictions on three cooperative banks. These 

include two banks from Maharashtra, the Nashik 

Zilla Girna Sahakari Bank Limited and the Raigad 

Sahakari Bank besides Karnatka-based Sri 

Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank.  

 

S200. Ans.(d) 

Sol. Rajarshi Gupta has taken over as Managing 

Director of ONGC Videsh Ltd (OVL), the overseas 

investment arm of state-owned Oil and Natural 

Gas Corporation (ONGC). 

 

S201. Ans.(e) 

Sol. The World Federation of Neurology (WFN) 

celebrates World Brain Day on every July 22, 

focusing on a different theme each year.  

 

S202. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister of Italy, Mario Draghi has 

stepped down from his post after key coalition 

parties withdrew their support for his government 

on measures tackling the high cost of living. Draghi 

submitted his resignation to President Sergio 

Mattarella. 

 

S203. Ans.(c) 

Sol. Official Currency of Kuwait is Kuwait Dinar. 

Kuwait’s Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-

Sabah issued a decree to appoint Sheikh 

Mohammed Sabah Al Salem as a new Prime 

Minister.  

 

S204. Ans.(a) 

Sol. Fédération Internationale de Hockey (FIH)- 

Headquarters: Lausanne, Switzerland. 
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S205. Ans.(c) 

Sol. Zero coupon zero principal instrument means 

an instrument issued by a Not for Profit 

Organisation (NPO) which will be registered with 

the social stock exchange segment of a recognised 

stock exchange. 

 

S206. Ans.(e) 

Sol. Himachal Pradesh has become the first state 

in the country to connect all registered commercial 

vehicles equipped with Vehicle Location Tracking 

Device (VLTD) with Emergency Response Support 

System (ERSS). These vehicles can be tracked 

anywhere in India through VLTD. 

 

S207. Ans.(d) 

Sol. Malayalam filmmaker KP Kumaran has been 

honoured with Kerala’s highest film award, the JC 

Daniel Award. 

 

S208. Ans.(c) 

Sol. National Broadcasting Day is observed on July 

23 in India. The day aims to remind Indian citizens 

about the impact of radio on our lives. Akashvani 

or All India Radio (AIR) is India’s homegrown 

national radio broadcasting service which reaches 

millions of homes across the nation. 

 

S209. Ans.(a) 

Sol. Soorarai Pottru film has won the "Best Feature 

Film" at the 68th National Film Awards. 

 

S210. Ans.(b) 

Sol. The Tokyo-based International Association of 

Ports and Harbors (IAPH), the global ports’ forum 

for industry collaboration and excellence, has 

appointed Ennarasu Karunesan as its official 

representative in India. IAPH Managing Director, 

Patrick Verhoeven. 

 

S211. Ans.(c) 

Sol. Dinesh Gunawardena was appointed as the 

new prime minister of Sri Lanka in July 2022. 

Gunawardena has served as a cabinet minister in 

previous governments. 

 

S212. Ans.(b) 

Sol. The makers of this indigenous pilot-less 

‘Varuna’ drone startup Sagar Defence Engineering 

demonstrated this in his presence.  

 

S213. Ans.(d) 

Sol. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) 

observed the 162nd Income Tax Day (also known 

as Aaykar Diwas) on 24 July 2022. 

 

S214. Ans.(e) 

Sol. Noted scientist and director of the Institute of 

Life Sciences (ILS), Bhubaneswar Dr Ajay Kumar 

Parida has passed away at 58.  

 

S215. Ans.(d) 

Sol. Tanhaji film has won the "Best Popular Film 

Providing Wholesome Entertainment" at the 68th 

National Film Awards. 

 

S216. Ans.(e) 

Sol. India’s foreign exchange reserves has dropped 

$7.5 billion to $572.7 billion during the week 

ended July 15, the latest data released by the 

Reserve Bank of India (RBI) showed. 

 

S217. Ans.(d) 

Sol. The United Arab Emirates (UAE) has granted 

Kamal Haasan, one of the Tamil film industry’s top 

stars, its prestigious ‘Golden Visa.’  

 

S218. Ans.(d) 

Sol. World Drowning Prevention Day is celebrated 

annually on 25 July. The United Nations recognised 

this day for the global advocacy of drowning 

prevention with a resolution to move towards a 

more sustainably-developed world. 

 

S219. Ans.(c) 

Sol. Olympic Champion Neeraj Chopra clinched 

Silver Medal in men's javelin throw final at World 

Athletics Championships with a throw of 88.13m.  

 

S220. Ans.(b) 

Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has 

won the Formula One (F1) 2022 French Grand 

Prix. 
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S221. Ans.(d) 

Sol. The Chinese space agency successfully 

launched the second of three modules needed to 

complete its new Tiangong space station, under its 

ambitious space programme. 

 

S222. Ans.(e) 

Sol. 1st edition of Khelo India Fencing Women’s 

league will start on 25 July 2022 at the Talkatora 

Indoor Stadium, New Delhi. 

 

S223. Ans.(c) 

Sol. Akshaya Moondra to replace Ravinder Takkar 

as CEO of Vodafone Idea. 

 

S224. Ans.(b) 

Sol. CSIR-NIIST Thiruvananthapuram organising 

International Conference on Chemistry and 

Applications of Soft Materials. 

 

S225. Ans.(b) 

Sol. With the Centre launching the “Har Ghar 

Tiranga” (hoisting of the flag at every home in the 

country) campaign, it has also made changes in the 

Flag Code of India 2002 allowing the tricolour to 

be flown by the public both day and night. 

 

S226. Ans.(d) 

Sol. The Startup Incubation and Innovation Centre 

(SIIC) at IIT Kanpur has launched the NIRMAN 

Accelerator Program. 

 

S227. Ans.(b) 

Sol. The second edition of Jammu film festival will 

be held here from September 3 with films from 54 

countries slated to be screened over two days of 

the event. 

 

S228. Ans.(c) 

Sol. A Maritime Partnership Exercise (MPX) was 

conducted between Japan’s Maritime Self-Defense 

Force and the Indian Navy in the Andaman Sea.  

 

S229. Ans.(d) 

Sol. Kargil Vijay Diwas is the celebration of India’s 

historic win over Pakistan on July 26, 1999. The 

Indian Army successfully removed Pakistani forces 

who were illegally occupying a hilltop at the Indian 

side of the Line of Control (LoC) at Kargil, Ladakh.  

 

S230. Ans.(b) 

Sol. A new book on the legendary actor of Indian 

cinema, Yusuf Khan, better known as Dilip Kumar, 

has been released by author Faisal Farooqui. 

 

S231. Ans.(e) 

Sol. Burhanpur also known as the ‘Darwaza of 

Dakhin’ in Madhya Pradesh has becomes the first 

‘Har Ghar Jal’ certified district in the India. 

 

S232. Ans.(a) 

Sol. Canara Bank has launched "Canara ai1", its 

mobile banking app. The banking app would be a 

one-stop solution with more than 250 features to 

cater to the banking needs of its customers.  

 

S233. Ans.(d) 

Sol. Paytm’s parent One97 Communications has 

appointed Nakul Jain as the CEO of Paytm 

Payments Services Ltd (PPSL). 

 

S234. Ans.(b) 

Sol. SAI has launched the campaign “Create for 

India” to cheer Indian contingents participating in 

the Birmingham 2022 Commonwealth Games. 

 

S235. Ans.(c) 

Sol. Marathi writer Anant Yashwant Khare, better 

known as Nanda Khare, has passed away due to 

prolonged illness. 

 

S236. Ans.(d) 

Sol. European Commission has given permission 

for the Imvanex vaccine to be marketed as 

protection against monkeypox, as recommended 

last week by the European Medicines Agency 

(EMA). 

 

S237. Ans.(e) 

Sol. HDFC Bank will be among the world’s top 10 

most valuable banks after its merger with parent 

HDFC. 

 

S238. Ans.(b) 

Sol. Kaushik Rajashekara, an Indian-origin 

professor at the University of Houston, has won 

the prestigious Global Energy Prize for the year 

2022. 
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S239. Ans.(c) 

Sol. Norway’s Casper Ruud has won the Swiss 

Open 2022 held in Gstaad, Switzerland. 

 

S240. Ans.(b) 

Sol. Tata Advanced Systems Limited (TASL) said 

that the induction of the Quick Reaction Fighting 

Vehicle-Medium (QRFV) will enhance the 

operational capabilities of the Indian Army in 

future conflicts.  

 

S241. Ans.(d) 

Sol. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) 

initiated pilots of 5G readiness across various 

locations in India. TRAI used 5G small cells in 

street furniture in Bhopal Smart City, GMR 

International Airport New Delhi, Deendayal Port 

Kandla & Namma Metro Bengaluru.  

 

S242. Ans.(a) 

Sol. Grammy and Oscar-winning music composer 

AR Rahman has come up with the 'Vanakkam 

Chennai' (Welcome Anthem) for the upcoming 

International Chess Olympiad, 2022.  

 

S243. Ans.(b) 

Sol. Sourav Ganguly is the president of BCCI. Board 

of Control for Cricket in India (BCCI)’s long-

standing title sponsor for international cricket at 

home - Paytm is backing out from the deal and will 

be replaced by Mastercard. 

 

S244. Ans.(e) 

Sol. NSIC signs MoU with LG Electronics to set up 

Centre of Excellence for MSME Sector In this 

endeavor, the LG Electronics and Electronics 

Sector Skills Council of India (ESSCI) will set up a 

"Centre of Excellence" at NSIC - Technical Services 

Centre. 

 

S245. Ans.(d) 

Sol. With this, the total Ramsar sites in the country 

have been increased from 49 to 54 Ramsar sites. 

 

S246. Ans.(e) 

Sol. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar 

has launched an app-based system for police 

attendance and real-time monitoring of patrolling 

by personnel in Gurugram. 

 

S247. Ans.(c) 

Sol. Union Information and Broadcasting Minister 

Anurag Thakur has released three books 

showcasing some of the rarest photographs of 

outgoing President Ram Nath Kovind and his 

predecessors recently. 

 

S248. Ans.(d) 

Sol. World Hepatitis Day is observed each year on 

28 July to raise awareness of viral hepatitis, which 

causes inflammation of the liver that leads to 

severe disease and liver cancer. 

 

S249. Ans.(a) 

Sol. Rafelson co-created the Monkees and the TV 

series of the same name, winning him an Emmy 

Award for Outstanding Comedy Series alongside 

Bert Schneider in 1967. 

 

S250. Ans.(e) 

Sol. The first all women-run financial institution in 

the cooperative sector is coming up in Rajasthan 

following a memorandum of understanding (MoU) 

signed with the Telangana government’s Stree 

Nidhi Credit Cooperative Federation. 

 

S251. Ans.(d) 

Sol. The Central Reserve Police Force (CRPF), 

observed its 84th Raising Day on 27 July 2022. The 

day celebrates the immense and unparalleled 

contribution of the force in upholding the unity, 

integrity, and sovereignty of the nation. 

 

S252. Ans.(d) 

Sol. Cambodia and Uzbekistan from Asia, and Cote 

D'Ivoire from Africa, were all awarded Associate 

membership status, taking ICC's total members to 

108 countries, including 96 Associates.  

 

S253. Ans.(c) 

Sol. Veteran Assamese litterateur and winner of 

the Sahitya Akademi Award, Atulananda Goswami, 

has passed away. 

 

S254. Ans.(b) 

Sol. Ace India badminton player P.V. Sindhu has 

been chosen as the flagbearer of the Indian 

contingent for the opening ceremony of the 

Commonwealth Games 2022. 
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S255. Ans.(a) 

Sol. HCL Technologies’ Chairperson, Roshni Nadar 

Malhotra has retained her position as the richest 

woman in India, for the second year in a row 

according to the third edition of ‘Kotak Private 

Banking Hurun – Leading Wealthy Women List’. 

 

S256. Ans.(c) 

Sol. International Tiger Day is observed globally 

on 29th July every year. The day is celebrated to 

raise awareness among individuals, organisations, 

and governments about the importance of the 

conservation of tigers. 

 

S257. Ans.(b) 

Sol. This year’s theme for International Tiger Day 

2022 is “India launches Project Tiger to revive the 

tiger population”. They support initiatives that 

collaborate with regional people to safeguard 

tigers and also take strong action against poaching 

and illegal trade. 

 

S258. Ans.(a) 

Sol. Ministry of Mines has instituted a National 

level award scheme viz., Rashtriya Khanij Puraskar 

in three categories of minerals. 

 

S259. Ans.(b) 

Sol. Every year, World Nature Conservation Day is 

celebrated on 28 July to create awareness among 

people about the importance and significance of 

natural resources.  

 

S260. Ans.(d) 

Sol. The Tamil Nadu government has issued an 

order to implement the first phase of the Chief 

Minister’s Breakfast Scheme at 1,545 government 

primary schools for the benefit of over 1.14 lakh 

children in Classes I-V during 2022-23. The cost 

would be Rs. 33.56 crore. 

 

S261. Ans.(e) 

Sol. The fifth largest Public Sector Bank in India , 

the Union Bank has set “RACE” — grow RAM 

(retail, agriculture and MSME) loans, improve 

Asset quality, increase CASA (current account, 

savings account deposits) and increase Earnings 

— as its goal for the year.  

 

S262. Ans.(c) 

Sol. British Prime Minister Boris Johnson 

presented Ukrainian President Volodymyr 

Zelenskyy with the Sir Winston Churchill 

Leadership Award, drawing comparisons between 

the two leaders in times of crises.  

 

S263. Ans.(a) 

Sol. PV Sindhu and Manpreet Singh are India’s 

flag-bearers in opening ceremony of 

Commonwealth Games at Birmingham, United 

Kingdom. 

 

S264. Ans.(c) 

Sol. England's Leicester Cricket Ground has been 

named after India's legendary cricketer, Sunil 

Gavaskar. 

 

S265. Ans.(d) 

Sol. As informed by the Asian Cricket Council 

(ACC), the Asia Cup 2022 will now be held in 

United Arab Emirates (UAE). Earlier this event was 

scheduled to take place in Sri Lanka. 
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