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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் பதில்கள் – டிசம்பர் 2022 
 

நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, 
IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான ேலைப்புச் செய்தி. 
 

Q1. இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர 

ஆணணயம் (FSSAI) சமீபத்தில் எந்த விலங்ணக 

‘உணவு விலங்காக’ அங்கீகாித்துள்ளது? 

(a) இமயமணல கஸ்தூாி மான் 

(b) இமயமணல யாக் 

(c) இமயமணல கருப்பு கரடி 

(d) இமயமணல சசரராவ் 

(e) இமயமணலப் பூணை 

 

Q2. மத்திய அணமச்சர் டாக்டர் சஞ்சீவ் குமார் 

பல்யான் பின்வரும் எந்த நகரத்தில் விலங்கு 

தைிணமப்படுத்தல் சான்றிதழ் ரசணவகணள 

(Animal Quarantine Certification Services-AQCS) 

சதாடங்கி ணவத்தார்? 

(a) சபங்களூரு 

(b) புது தில்லி 

(c) குவஹாத்தி 

(d) அகமதாபாத் 

(e) மும்ணப 

 

Q3. 2022 ஆம் ஆண்டின் பாரா ஸ்ரபார்ட்ஸ் நபர் 

விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது? 

(a) ரதரவந்திர ஜஜாாியா 

(b) பவிைா பரடல் 

(c) சிங்ராஜ் அதாைா 

(d) தீபா மாலிக் 

(e) அவைி ரலகாரா 

 

Q4. சிவப்பு கிரக திைம் ஆண்டுரதாறும் எந்த 

நாளில் அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

(a) 29 நவம்பர் 

(b) 30 நவம்பர் 

(c) 26 நவம்பர் 

(d) 28 நவம்பர் 

(e) 27 நவம்பர் 

 

Q5. இரசாயைப் ரபாாில் பாதிக்கப்பட்ட 

அணைவருக்கும் நிணைவு நாள் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ________ அன்று நிணைவுகூரப்படுகிறது. 

(a) நவம்பர் 30 

(b) நவம்பர் 29 

(c) நவம்பர் 28 

(d) நவம்பர் 27 

(e) நவம்பர் 26 
 
Q6. பம்பாய் பங்குச் சந்ணதயின் (BSE) புதிய MD & 

CEO ஆக பின்வருவைவற்றில் யாணர நியமிக்க 

சசபி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

(a) விரைாத் பதாியா 

(b) பிரகாஷ் சவுகான் 

(c) சுந்தரராமன் ராமமூர்த்தி 

(d) பிரரமாத் சுக்லா 

(e) ரஹமந்த் குமார் சின்ஹா 
 
Q7. மின் அணமச்சகம் ______ இன் கீழ் 4500 

சமகாவாட் சமாத்த மின்சாரத்ணத ரபாட்டி 

அடிப்பணடயில் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் நிதி, 

சசாந்தம் மற்றும் இயக்க (FOO) அடிப்பணடயில் 

சகாள்முதல் சசய்வதற்காை திட்டத்ணதத் 

சதாடங்கியது. 

(a) சசௌபாக்யா திட்டம் 

(b) புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி சகாள்ணக 

(c) டிஸ்காம் சகாள்ணக 

(d) உஜ்வாலா சகாள்ணக 

(e) சக்தி சகாள்ணக. 
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Q8. ______ திணரப்படம், நர்ரகசி இந்திய சர்வரதச 

திணரப்பட விழாவின் 53வது பதிப்பில் ICFT-

UNESCO காந்தி பதக்கத்ணத சவன்றுள்ளார். 

(a) பாகிஸ்தாைியர் 

(b) இலங்ணக 

(c) பிலிப்ணபன்ஸ் 

(d) ஈராைிய 

(e) சீை 

 

Q9. நாட்டின் முதல் உள்ளூர் அரசாங்க (நகராட்சி) 

பசுணமப் பத்திரத்ணத தைிப்பட்ட 

முதலீட்டாளர்கணள இலக்காகக் சகாண்டு எந்த 

நகரம் சவளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளது, அதில் 

கிணடக்கும் வருமாைம் சூாிய மின்சக்தித் 

திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கப் பயன்படுகிறது? 

(a) மும்ணப 

(b) இந்தூர் 

(c) சபங்களூரு 

(d) ணஹதராபாத் 

(e) குருகிராம் 

 

Q10. அசமாிக்க அகராதி சவளியீட்டாளர் 

சமாியம்-சவப்ஸ்டர் அவர்களின் 2022 ஆம் 

ஆண்டின் சசால் _______ என்று அறிவித்தது. 

(a) ராணி துணணவி 

(b) குறியிடவும் 

(c) ஓமிக்ரான் 

(d) தன்ைலக்குழு 

(e) ரகஸ்ணலட்டிங் 

 

Q11. பின்வரும் எந்த மாநில முதல்வர் சிப்காட் 

சதாழில் பூங்காணவ திறந்து ணவத்துள்ளார்? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) குஜராத் 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) ரகரளா 

 

Q12. பீகாாில் உள்ள ரபாஜ்பூாில் பத்து சமாணபல் 

சஹல்த் கிளிைிக்குகணள (MHC) சகாள்முதல், 

சசயல்பாடு மற்றும் பராமாிப்புக்காை REC இன் 

CSR முன்முயற்சிணய துவக்கியவர் யார்? 

(a) நிதீஷ் குமார் 

(b) ரதஜஸ்வி யாதவ் 

(c) ஜிரதந்திர சிங் 

(d) ஆர்.ரக. சிங் 

(e) அமித் ஷா 

 

Q13. சிங்கப்பூர் ஏர்ணலன்ஸ் மற்றும் டாடா சன்ஸ் 

எந்த ஆண்டுக்குள் ஏர் இந்தியா மற்றும் 

விஸ்தாராணவ இணணக்க ஒப்புக் 

சகாண்டுள்ளை? 

(a) 2023 

(b) 2024  

(c) 2025 

(d) 2026 

(e) 2027 

 

Q14. உலகின் மிகப்சபாிய சசயலில் உள்ள 

எாிமணல ஹவாயின் சமௌைா ரலாவா சுமார் 40 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முணறயாக 

சவடித்தது. ஹவாய் எந்த நாட்டின் மாநிலம்? 

(a) மாலத்தீவு 

(b) ஆஸ்திரரலியா 

(c) அசமாிக்கா 

(d) ஜப்பான் 

(e) சதன் சகாாியா 

 

Q15. சர்வரதச ஜாகுவார் திைம் எந்த நாளில் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

(a) 29 நவம்பர் 

(b) 30 நவம்பர் 

(c) 26 நவம்பர் 

(d) 27 நவம்பர் 

(e) 28 நவம்பர் 
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Q16. NDTV’s விளம்பர நிறுவைமாை RRPR 

ரஹால்டிங் அதன் பங்கு மூலதைத்தில் 99.5 

சதவீத பங்குகணள அதாைி குழுமத்துக்குச் 

சசாந்தமாை விஸ்வபிரதான் கமர்ஷியலுக்கு 

(VCPL) மாற்றியுள்ளது. பங்குகணள மாற்றுவது 

அதாைி குழுமத்திற்கு NDTV இல் ____ பங்குகளின் 

மீது கட்டுப்பாட்ணட வழங்கும். 

(a) 25.18% 
(b) 29.18%  
(c) 32.58% 
(d) 22.58% 
(e) 36.38% 
 

Q17. நவம்பர் 2022 இல், 2023 நிதியாண்டில் 

உள்கட்டணமப்பு பத்திரங்கணள வழங்குவதன் 

மூலம் சபாது சவளியீடு அல்லது தைியார் 

ரவணல வாய்ப்பு மூலம் ______ ஐ உயர்த்த SBI 

வாாியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

(a) ரூ. 50,000 ரகாடி 

(b) ரூ. 30,000 ரகாடி 

(c) ரூ 20,000 ரகாடி 

(d) ரூ 40,000 ரகாடி 

(e) ரூ 10,000 ரகாடி  

 

Q18. ஏர்ணலன் ஈஸிசஜட் மற்றும் விமாை 

எஞ்சின் தயாாிப்பாளராை ரரால்ஸ் ராய்ஸ் 

உலகின் முதல் _____-இயங்கும் விமாை 

இயந்திரத்ணத சவற்றிகரமாக ரசாதித்துள்ளைர். 

(a) ணஹட்ரஜன் 

(b) ஆக்ஸிஜன் 

(c) ணநட்ரஜன் 

(d) CNG 

(e) LPG 

 

Q19. ஒவ்சவாரு ஆண்டும், __________ அன்று, 

உலகம் உலக எய்ட்ஸ் திைத்ணத 

நிணைவுகூருகிறது. 

(a) டிசம்பர் 5 

(b) 4 டிசம்பர் 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) 2 டிசம்பர் 

(e) 1 டிசம்பர்  

 

Q20. 2022 உலக எய்ட்ஸ் திைத்தின் தீம் என்ை? 

(a) உலகளாவிய ஒற்றுணம, சநகிழ்ச்சியாை 

ரசணவகள் 

(b) ஏற்றத்தாழ்வுகணள முடிவுக்குக் 

சகாண்டுவருதல் 

(c) சமப்படுத்து 

(d) எல்ரலாரும் எண்ணுகிறார்கள் 

(e) உங்கள் நிணலணய அறிந்து சகாள்ளுங்கள் 
 
Q21. பின்வரும் எந்த மாநிலம் வடகிழக்கில் முதல் 

மைநலம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புக் 

சகாள்ணகணய நிணறரவற்றிய முதல் மாநிலமாக 

மாறியுள்ளது? 

(a) திாிபுரா 

(b) சிக்கிம் 

(c) அசாம் 

(d) அருணாச்சல பிரரதசம் 

(e) ரமகாலயா 
 
Q22. 2022 ஹார்ன்பில் திருவிழாவின் எந்தப் 

பதிப்பு நாகாலாந்தின் நாகா சஹாிரடஜ் 

கிராமமாை கிசாமாவில் சதாடங்குகிறது? 
(a) 20th 
(b) 21st 
(c) 22nd 
(d) 23rd  
(e) 24th 
 
Q23. சர்வரதச லூரசாரபான் திருவிழா 2022 

டிசம்பர் 3 முதல் 6 வணர பின்வரும் எந்த 

மாநிலத்தில் நணடசபறுகிறது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) ரகாவா 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) ரகரளா 
 
Q24. 2022-23க்காை இந்திய விளம்பர முகவர் 

சங்கத்தின் (Advertising Agencies Association of 

India - AAAI) தணலவராக யார் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) அபிரஷக் சிங்வி 

(b) பிரசாந்த் குமார் 

(c) ஆர் சவங்கடரமணி 

(d) முகுல் ரராஹத்கி 

(e) ஹாிஷ் சால்ரவ 

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-DECEMBER 2022 

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

Q25. மிைா சூ ரசாய் 2022 ஆம் ஆண்டிற்காை 

மிஸ் எர்த் பட்டம் சவன்றார், ரகாவ் மணிலா, 

ஒகடா ரஹாட்டல், பரைாக் சிட்டியில் நடந்த 

ரபாட்டியின் முடிசூட்டு விழாவில். எந்த நாட்ணடச் 

ரசர்ந்தவர்? 

(a) ஜப்பான் 

(b) பிலிப்ணபன்ஸ் 

(c) வியட்நாம் 

(d) சீைா 

(e) சதன் சகாாியா 

 

Q26. அடிணமத்தைத்ணத ஒழிப்பதற்காை சர்வரதச 

திைம், ஒவ்சவாரு ஆண்டும், _________ அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 

Q27. ___________ சர்வரதச கணிைி எழுத்தறிவு 

திைமாக அனுசாிக்கப்படுகிறது. இது உலகப் 

புகழ்சபற்ற இந்திய கணிைி நிறுவைமாை NIIT 

ஆல் 2001 இல் சதாடங்கப்பட்டது. 

(a) டிசம்பர் 5 

(b) டிசம்பர் 4 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 2 

(e) டிசம்பர் 1 

 

Q28. குஜராத் மாநிலம், கிர் ரசாம்நாத் 

மாவட்டத்தில் உள்ள சதாணலதூர 

வைப்பகுதியில் அணமந்துள்ள ஒரு வாக்குச் 

சாவடியில், மாநில சட்டமன்றத் ரதர்தலின் முதல் 

கட்ட வாக்குப்பதிவில், ஒரர வாக்காளர் 

வாக்களித்தணத அடுத்து, 100 சதவீத வாக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளை. வாக்களித்த ஒரர ஒருவாின் 

சபயணரக் குறிப்பிடவும். 

(a) பாரததாஸ் பாபு 

(b) மஹந்த் ஹாிதாஸ்ஜி உதாசின் 

(c) ஜக்ஜீவன் ராம் திாிபாதி 

(d) கிாிஷ் குமார் சர்மா 

(e) சஜகதீஷ் ரராஷன் 

Q29. அக்ைி வாாியர் பயிற்சியின் 12வது பதிப்பு, 

______ & இந்திய ராணுவத்திற்கு இணடரயயாை 

இருதரப்பு பயிற்சி. 

(a) சிங்கப்பூர் 

(b) ஜப்பான் 

(c) பிரான்ஸ் 

(d) அசமாிக்கா 

(e) இஸ்ரரல் 

 

Q30. ரதசிய ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகணம (NADA 

India) ஊைமுற்ற விணளயாட்டு வீரர்களுக்காை 

ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு கல்வி மற்றும் 

சசயல்முணறகளில் கவைம் சசலுத்த 

முதன்முணறயாக உள்ளடக்கிய மாநாட்ணட 

நடத்துகிறது. NADA இந்தியாவின் ணடரக்டர் 

சஜைரல் யார்? 

(a) அைில் சர்மா 

(b) உரமஷ் ரகாயல் 

(c) விபின் குப்தா 

(d) ாிது ணசன் 

(e) வீைித் பன்சால் 

 

Q31. பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் 

துணறயின் சசயலாளராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) விைய் ரமாகன் குவார்தா 

(b) அரமரை கிாிதர் 

(c) டி வி ரசாமநாதன் 

(d) அஜய் குமார் பாலா 

(e) சஞ்சய் குமார் 
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Q32. STEM 2022 இன் ஆஸ்திரரலியாவின் சூப்பர் 

ஸ்டார்களாக சமீபத்தில் எத்தணை இந்திய 

வம்சாவளி சபண்கள் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளைர்? 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 3  
(d) 4 
(e) 5 
 

Q33. நவம்பர் 2022 இல் ரசகாிக்கப்பட்ட சமாத்த 

ஜிஎஸ்டி வருவாய் ________ ஆகும். 
(a) Rs. 1,25,867 crore 
(b) Rs. 1,35,867 crore 
(c) Rs. 1,45,867 crore  
(d) Rs. 1,55,867 crore 
(e) Rs. 1,65,867 crore 
 

Q34. ______ அன்று உலகம் முழுவதும் 

மாற்றுத்திறைாளிகள் திைமாக 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 5 

(c) டிசம்பர் 4 

(d) டிசம்பர் 2 

(e) டிசம்பர் 3 
 

Q35. குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள 

நரரந்திர ரமாடி ஸ்ரடடியத்தில் நடந்த விஜய் 

ஹசாரர டிராபியின் இறுதிப் ரபாட்டியில் 

மகாராஷ்டிராணவ 5 விக்சகட் வித்தியாசத்தில் 

வீழ்த்திய அணி எது? 

(a) சசௌராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) கர்நாடகா 

(d) குஜராத் 

(e) பஞ்சாப் 
 
Q36. "The Chipko Movement: A People's History" 

என்ற புத்தகத்தின் ஆசிாியாின் சபயணரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) விபின் ரஜாஷி 

(b) ரசகர் பதக் 

(c) சஞ்சீவ் ராவத் 

(d) சஜய்தீப் ரநகி 

(e) பிரசாந்த் ரஜாஷி 

Q37. இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் காஸ்ட் 

அக்கவுன்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் புதிய 

தணலவராக ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) விரஜந்தர் சர்மா 

(b) ராரகஷ் பல்லா 

(c) ஜிரதந்திர பன்சால் 

(d) ராமானுஜ் சிங் 

(e) கரஜந்திர பிஷ்ட் 
 
Q38. “Super-Infinite: The Transformations of John 

Donne புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்? 

(a) ரகத்ாின் ருண்சடல் 

(b) ரஜன் ஆஸ்டன் 

(c) சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் 

(d) ஜார்ஜ் எலியட் 

(e) ஜார்ஜ் ஆர்சவல் 
 

Q39. 2022 ஆம் ஆண்டு 

மாற்றுத்திறைாளிகளுக்காை சர்வரதச திைத்தின் 

தீம் என்ை? 

(a) அணைத்து மக்களுக்காை வளர்ச்சி மற்றும் 

சமூகத்ணத உருவாக்குவதற்காை தணடகணள 

நீக்குதல் 

(b) சதாழில்நுட்ப வாக்குறுதி: வளர்ச்சி 

நிணலத்தன்ணம 

(c) ரவணல சசய்யும் திறன் சகாண்ட அணைத்து 

மக்களுக்கும் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் அணுகல்: 

உள்ளடக்கிய விஷயங்கள் 

(d) உள்ளடக்கிய ரமம்பாட்டிற்காை உருமாற்ற 

தீர்வுகள்: அணுகக்கூடிய மற்றும் சமமாை 

உலகத்ணத எாியூட்டிக் சகாடுப்பதில் புதுணமயின் 

பங்கு 

(e) ஊைமுற்ற நபர்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் 

மற்றும் உள்ளடக்கிய தன்ணம மற்றும் 

சமத்துவத்ணத உறுதி சசய்தல் 
 

Q40. இந்திய ரதசிய புள்ளியியல் ஆணணயத்தின் 

(NSC) பகுதி ரநரத் தணலவராக, சசன்ணை 

கணிதவியல் நிறுவைத்தில் (CMI) எமாிட்டஸ் 

ரபராசிாியர் _______ ஐ இந்திய அரசு நியமித்தது. 

(a) திைகர் மாவாாி 

(b) தீபக் ராவத் 

(c) சஞ்சய் குமார் 

(d) ரவுைக் சிங் கல்ரா 

(e) ரஜீவ லக்ஷ்மன் கரண்டிகர் 
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Q41. அசமாிக்க சிந்தணைக் குழுவின் ஆரம்ப 

எச்சாிக்ணக திட்டத்தின் புதிய அறிக்ணகயின்படி, 

புதிய சவகுஜைக் சகாணலகணள சந்திக்கும் 

அபாயம் உள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் எந்த நாடு 

முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) மியான்மர் 

(b) ஏமன் 

(c) பாகிஸ்தான் 

(d) சிாியா 

(e) ஈராக் 
 

Q42. இங்கிலாந்தின் லண்டைில் நணடசபற்ற 

குரளாபல் ரபங்கிங் உச்சி மாநாட்டில், பின்வரும் 

வங்கிகளில் எந்த வங்கி இந்தியப் பிாிவிற்காை 

ரபங்கர் ரபங்க் ஆஃப் தி இயர் விருணத 2022 

சபற்றுள்ளது? 

(a) பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) சயஸ் வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) கைரா வங்கி  
 

Q43. ஸ்மார்ட்வாட்ச் தணலவர் சநாய்ஸ் அதன் 

புதிய பிராண்ட் தூதராக யாணர நியமித்துள்ளார்? 

(a) விராட் ரகாலி 

(b) ரராஹித் சர்மா 

(c) KL ராகுல் 

(d) திரைஷ் கார்த்திக் 

(e) சூர்யகுமார் யாதவ் 
 

Q44. ரதசிய பிற்படுத்தப்பட்ரடார் ஆணணயத்தின் 

(NCBC) தணலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) பிரரஜஷ் பதக் 

(b) ஓம் பிரகாஷ் ராஜ்பர் 

(c) ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் அஹிர் 

(d) ரகசவ் பிரசாத் சமௌாியா 

(e) உரபந்திர குஷ்வாஹா 
 

Q45. எர்த்ஷாட் பாிணச 2022 சவன்ற இந்திய 

ஸ்டார்ட்அப் எது? 
(a) eNAM 
(b) Kheyti  
(c) Digital Agriculture Innovation Hubs 
(d) Modern Agriculture Platform 
(e) Digital Farmer Platforms 

Q46. நியூயார்க் திணரப்பட விமர்சகர்கள் 

வட்டத்தில் சிறந்த இயக்குைர் விருணத 

சவன்றவர் யார்? 

(a) எம்.எம். கீரவாணி 

(b) மணிரத்ைம் 

(c) ரம்யா கிருஷ்ணன் 

(d) பிரசாந்த் நீல் 

(e) எஸ்.எஸ்.ராஜசமௌலி 

 

Q47. இந்திய கடற்பணட திைம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் எந்த நாளில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) 2 டிசம்பர் 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) 4 டிசம்பர் 

(e) 5 டிசம்பர் 

 

Q48. பின்வரும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எது 

பந்தன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எை 

மறுசபயாிடப்பட்டது? 

(a) எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 

(b) ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 

(c) IDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 

(d) ஆதித்யா பிர்லா சன் ணலஃப் மியூச்சுவல் 

ஃபண்ட் 

(e) ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 

 

Q49. வங்கிகளின் சர்வரதச திைம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ___________ அன்று அனுசாிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 

Q50. இந்தியாவின் முதல் டார்க் ணநட் ஸ்ணக 

ாிசர்வ் இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில்/யூடியில் 

அணமக்கப்படும்? 

(a) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

(b) லடாக் 

(c) உத்திரகாண்ட் 

(d) இமாச்சல பிரரதசம் 

(e) சிக்கிம் 
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Q51. சமீபத்தில் ஒருநாள் ரபாட்டிகளில் 

இந்தியாவுக்காக அதிக ரன்கள் எடுத்த ஆறாவது 

வீரர் யார்? 

(a) விராட் ரகாலி 

(b) ரராஹித் சர்மா 

(c) KL ராகுல் 

(d) திரைஷ் கார்த்திக் 

(e) சூர்யகுமார் யாதவ் 

 

Q52. வருவாய் புலைாய்வு இயக்குைரகத்தின் 

(Directorate of Revenue Intelligence-DRI) 65வது 

நிறுவை திைம் எந்த நாளில் அனுசாிக்கப்பட்டது? 

(a) 6 டிசம்பர் 

(b) டிசம்பர் 7 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) 4 டிசம்பர் 

(e) 5 டிசம்பர் 

 

Q53. 2022 டிசம்பாில், இந்தியா மற்றும் மத்திய 

கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள வங்கித் சதாழில்களின் 

கடன் வசூல் பிாிவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதல் கண்டுபிடிப்பு ஆய்வகத்ணத 

பின்வரும் எந்த ஃபின்சடக் நிறுவைம் 

துவக்கியுள்ளது? 

(a) CoinDCX 

(b) Spocto 

(c) CRED 

(d) இலக்கக் காப்பீடு 

(e) ஐந்து நட்சத்திர வணிக நிதி 

 

Q54. இந்தியாவின் முதல் கார்ப்பரரட் பத்திரப் 

ப.ப.வ.நிதி (பாிவர்த்தணை-வர்த்தக நிதி) - 

BHARAT Bond ETF இன் நிதி ரமலாளர் யார்? 

(a) யூைியன் சசாத்து ரமலாண்ணம 

(b) Edelweiss சசாத்து ரமலாண்ணம 

(c) இன்சவஸ்ரகா சசாத்து ரமலாண்ணம 

(d) L&T சசாத்து ரமலாண்ணம 

(e) ாிணலயன்ஸ் சசாத்து ரமலாண்ணம 

 

Q55. ரதசிய விலங்கியல் பூங்கா, சடல்லி 

மிருகக்காட்சிசாணலயாைது சர்வரதச சிறுத்ணத 

நாள் மற்றும் வைவிலங்கு பாதுகாப்பு திைத்ணத 

புது தில்லியில் ______ அன்று சகாண்டாடியது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 

Q56. மிக நீளமாை டபுள் சடக்கர் ணவடக்ணட 

(சமட்ரரா) அணமத்து கின்ைஸ் உலக 

சாதணைணய எந்த சமட்ரரா சவற்றிகரமாக 

உருவாக்கியுள்ளது? 

(a) லக்ரைா சமட்ரரா 

(b) சடல்லி சமட்ரரா 

(c) நாக்பூர் சமட்ரரா 

(d) சகால்கத்தா சமட்ரரா 

(e) ணஹதராபாத் சமட்ரரா 

 

Q57. 1971 ரபாாின்ரபாது ரலாங்ரகவாலா 

ரபாாில் இந்தியா சவற்றி சபற்றதன் _____ ஆண்டு 

நிணறணவக் குறிக்கும் வணகயில், டிசம்பர் 5 அன்று 

ராஜஸ்தாைில் உள்ள சஜய்சல்ரமர் ராணுவ 

நிணலயம் மற்றும் ரலாங்ரகவாலா ரபார் 

நிணைவிடத்தில் பராக்ரம் திவாஸ் 

சகாண்டாடப்பட்டது. 

(a) 51st 
(b) 52nd  
(c) 53rd 
(d) 54th 
(e) 55th 
 

Q58. உள்ளூர் விணளயாட்டுத் திறணமகணள 

ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு மாவட்டம் ஒரு 

விணளயாட்டு (ODOS) திட்டத்ணத எந்த மாநிலம் 

சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) ராஜஸ்தான் 

(b) உத்தரப் பிரரதசம் 

(c) ஹாியாைா 

(d) ரகரளா 

(e) கர்நாடகா 
 

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-DECEMBER 2022 

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

Q59. எந்த கால்பந்து வீரர் சவுதி அரரபிய கிளப் 

அல்-நாஸ்ாில் ஒரு பருவத்திற்கு 200 மில்லியன் 

யூரராக்கள் மதிப்பிலாை இரண்டணர ஆண்டு 

ஒப்பந்தத்தில் இணணந்தார்? 

(a) லிரயாைல் சமஸ்ஸி 

(b) முகமது சலா 

(c) சநய்மர் 

(d) கிறிஸ்டியாரைா சராைால்ரடா 

(e) ரசவி 
 

Q60. இந்தியாவின் முதல் தங்க ஏடிஎம் மற்றும் 

உலகின் முதல் ாியல் ணடம் ரகால்ட் ஏடிஎம் எந்த 

நகரத்தில் சதாடங்கப்பட்டது? 

(a) சூரத் 

(b) ணஹதராபாத் 

(c) மும்ணப 

(d) சடல்லி 

(e) சகால்கத்தா 
 

Q61. _________ அன்று, சர்வரதச சிவில் விமாைப் 

ரபாக்குவரத்து திைம் உலகளவில் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 3 

(b) டிசம்பர் 4 

(c) டிசம்பர் 5 

(d) டிசம்பர் 6 

(e) டிசம்பர் 7 
 

Q62. டாக்டர் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்ரபத்காின் 

நிணைவு நாணளக் குறிக்கும் வணகயில் இந்தியா 

டிசம்பர் 6 ஆம் ரததிணய ____ மகாபாிநிர்வான் 

திவாவாகக் சகாண்டாடியது. 

(a) 67வது 

(b) 66வது 

(c) 65வது 

(d) 64வது 

(e) 63வது 
 

Q63. 2022 கத்தாாில் FIFA உலகக் ரகாப்ணப 

ரகாப்ணபணய சவளியிடுவது யார்? 

(a) அனுஷ்கா சர்மா 

(b) ஆலியா பட் 

(c) பிாியங்கா ரசாப்ரா ரஜான்ஸ் 

(d) தீபிகா படுரகான் 

(e) ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் 

Q64. முதல் 100 பாதுகாப்பு நிறுவைங்கள் 

பட்டியலில் ஹிந்துஸ்தான் ஏரராநாட்டிக்ஸ் 

லிமிசடட் எந்த இடத்தில் உள்ளது? 
(a) 41st 
(b) 42nd  
(c) 43rd 
(d) 44th 
(e) 45th 
 

Q65. இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகம் சமட்ராஸ் 

(ஐஐடி சமட்ராஸ்) ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடல் 

அணலகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாாிக்கக்கூடிய 

'ஓஷன் ரவவ் எைர்ஜி கன்சவர்ட்டணர' ('Ocean 

Wave Energy Converter') உருவாக்கியுள்ளைர். 

தயாாிப்பு சபயாிடப்பட்டதா? 
(a) Roshni-I 
(b) Satluj-I 
(c) Indus-I 
(d) Sindhuja-I  
(e) Tirpti-I 
 

Q66. ாிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் சகாள்ணகக் குழு 

சரப்ரபா விகிதத்ணத 35 அடிப்பணடப் புள்ளிகள் 

(bps) உயர்த்தி _______ சதவீதமாக உடைடியாக 

அமலுக்குக் சகாண்டு வந்துள்ளது. 
(a) 5.25 
(b) 6.25  
(c) 7.25 
(d) 8.25 
(e) 9.25 
 

Q67. வங்கியின் பல்ரவறு 

வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு காப்பீட்டாளாின் 

ரபார்ட்ஃரபாலிரயாணவ அணுகவும், இந்தியா 

முழுவதும் ஊடுருவணல அதிகாிக்கவும், பின்வரும் 

எந்த சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவைமாைது, AU 

ஸ்மால் ஃணபைான்ஸ் வங்கியுடன் 

ரபங்க்ஸ்யூரன்ஸ் ணட-அப்பில் நுணழந்துள்ளது? 

(a) அக்ரகா சஜைரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவைம் 

(b) ஆதித்ய பிர்லா சஜைரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவைம் 

(c) ஐசிஐசிஐ ரலாம்பார்ட் சஜைரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவைம் 

(d) பஜாஜ் அணலயன்ஸ் சஜைரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவைம் 

(e) எசடல்வீஸ் சஜைரல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவைம் 
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Q68. "தீபாவளி ஸ்டாம்ப்-பவர் ஆஃப் ஒன் 

விருதுகள்" 2022 இல் பின்வரும் மூத்த 

இராஜதந்திாிகளில் யார் ரசர்க்கப்படவில்ணல? 

(a) சகய்ஷா சமகுரவர் 

(b) கஹா இம்ைாட்ரே 

(c) ஜார்ஜி சவலிரகாவ் பைரயாரடாவ் 

(d) ஜீன்-கிளாட் ரடா சரரகா 

(e) யூாி சசர்ஜிரயவ் 

 

Q69. "BBC சவளியிடும் 100 மிகவும் சசல்வாக்கு 

மிக்க சபண்கள் பட்டியலில்" பின்வரும் 

நடிணககளில் யார் இடம்சபற்றுள்ளைர்? 

(a) அனுஷ்கா சர்மா 

(b) ஆலியா பட் 

(c) பிாியங்கா ரசாப்ரா ரஜாைாஸ் 

(d) ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் 

(e) தீபிகா படுரகான் 

 

Q70. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ______ அன்று, 

ஆயுதப்பணட ஊழியர்களின் நலனுக்காக 

நன்சகாணடகணள திரட்டுவதற்காக, 

ஆயுதப்பணடகளின் சகாடி திைத்ணத இந்தியா 

நிணைவுகூருகிறது. 

(a) டிசம்பர் 3 

(b) டிசம்பர் 4 

(c) டிசம்பர் 5 

(d) டிசம்பர் 6 

(e) டிசம்பர் 7 

 

Q71. பிராந்திய ஒத்துணழப்புக்காை சதற்காசிய 

சங்கம் (SAARC) பட்டய திைம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் _______ அன்று அனுசாிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 6 

(b) டிசம்பர் 7 

(c) டிசம்பர் 8 

(d) டிசம்பர் 9 

(e) டிசம்பர் 10 

 

Q72. கன்ைட பல்கணலக்கழகம் வழங்கும் 

நாரடாஜா விருதுக்கு, இருதயரநாய் நிபுணரும், 

ஸ்ரீ சஜயரதவா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 

கார்டிரயாவாஸ்குலர் சயின்சஸ் மற்றும் 

ஆராய்ச்சியின் இயக்குைருமாை ______, 

எழுத்தாளர் கிருஷ்ணப்பா ஜி. மற்றும் சமூக 

ஆர்வலரும் சதாழிலதிபருமாை எஸ். ஷடாக்ஷாி 

ஆகிரயார் ரதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

(a) சி.என். மஞ்சுநாத் 

(b) கங்குபாய் ஹங்கல் 

(c) எஸ். நிஜலிங்கப்பா 

(d) குரவம்பு 

(e) இணவ எதுவும் இல்ணல 

 

Q73. பாரதிய நாபிகியா வித்யுத் நிகாம் லிமிசடட் 

(பாவிைி) தணலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 

யார் சபாறுப்ரபற்றுள்ளார்? 

(a) ராதிகா தீட்சித் 

(b) ரசாைம் ஷர்மா 

(c) ரகாபிந்த் குமார் 

(d) ரக.வி. சுரரஷ் குமார் 

(e) ஹாிஷ் சிங்கால் 

 

Q74. ணடம் பத்திாிக்ணக ஜைாதிபதி ________ ஐ 

அதன் 2022 ஆம் ஆண்டின் நபராக அறிவித்தது. 

(a) எரலான் மஸ்க் 

(b) ரவாரலாடிமிர் சஜசலன்ஸ்கி 

(c) ாிஷி சுைக் 

(d) ரஜா பிடன் 

(e) நரரந்திர ரமாடி 

 

Q75. 2022ல் இந்தியாவில் கூகுளில் அதிகம் 

ரதடப்பட்ட விைவல்களில் எந்தத் ரதடல் 

உள்ளது? 

(a) ஆசிய ரகாப்ணப 

(b) KGF: அத்தியாயம் 2 

(c) இந்தியன் பிாீமியர் லீக் 

(d) நுபுர் சர்மா 

(e) திசரௌபதி முர்மு 
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Q76. TechEagle ஸ்டார்ட்அப் உடன் இணணந்து 

பின்வரும் எந்த மாநில அரசு ஆசியாவின் முதல் 

ட்ரரான் சடலிவாி ஹப் மற்றும் சநட்சவார்க்ணக 

சவளியிட்டது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) குஜராத் 

(c) திாிபுரா 

(d) நாகாலாந்து 

(e) ரமகாலயா 

 

Q77. ஃரபார்ப்ஸ் ஆசிய நாயகர்களின் சதாண்டு 

பட்டியலின் 16வது பதிப்பில் இவர்களில் யார் 

சபயாிடப்பட்டுள்ளது? 

(a) சகௌதம் அதாைி 

(b) முரகஷ் அம்பாைி 

(c) ரத்தன் டாடா 

(d) ராதாகிஷன் தமாைி 

(e) ணசரஸ் பூைவல்லா 

 

Q78. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் இந்தியாவின் 

77வது சசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆைார்? 

(a) பிரணவ் V 

(b) குரகஷ் D 

(c) பரத் சுப்ரமணியம் 

(d) ஆதித்யா மிட்டல் 

(e) மித்ரபா குஹா 

 

Q79. ______ பதவி நீக்கம் சசய்யப்பட்ட பிறகு, 

சபரு அதன் முதல் சபண் அதிபணரப் சபறுகிறார். 

(a) அரரஸ்லி க்விஸ்ரப 

(b) மாியாைா ரகாஸ்டா சசகா 

(c) சபட்ரரா காஸ்டிரலா 

(d) மாியா சபர்ைாண்டா சரய்ஸ் 

(e) டாட்டியாைா எஸ்பிரைாசா 

 

Q80. "_____" என்பது ஆன்ணலன் வாக்சகடுப்பின் 

மூலம் இந்த ஆண்டின் வார்த்ணதயாகத் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதாக ஆக்ஸ்ஃரபார்ட் 

அகராதி கூறியது. 

(a) பூதம் முணற 

(b) வாக்ஸ் 

(c) காலநிணல அவசரநிணல 

(d) சசல்ஃபி 

(e) ரகாவிட் 

Q81. 2023 ஜைவாி 8-10 வணர பின்வரும் எந்த 

நகரத்தில் 17வது பிரவாசி பாரதிய திவாணே 

இந்தியா நடத்தவுள்ளது? 

(a) வாரணாசி 

(b) புது தில்லி 

(c) இந்தூர் 

(d) அகமதாபாத் 

(e) மும்ணப 
 
Q82. பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் கார்த்திணக 

தீபத் ரதர் திருவிழா ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) குஜராத் 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) சதலுங்காைா 
 
Q83. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் 

ரவளாண்ணம அணமப்பு (FAO), சர்வரதச திணை 

ஆண்டு 2023க்காை சதாடக்க விழாணவ எந்த 

நகரத்தில் ஏற்பாடு சசய்தது? 

(a) புது தில்லி, இந்தியா 

(b) சபர்லின், சஜர்மைி 

(c) பாாிஸ், பிரான்ஸ் 

(d) ரராம், இத்தாலி 

(e) லண்டன், யுரக 
 
Q84. பிஜியில் 2023 பிப்ரவாி 15-17 வணர பிஜி 

அரசாங்கத்துடன் இணணந்து சவளிவிவகார 

அணமச்சகத்தால் உலக ஹிந்தி மாநாட்டின் எந்தப் 

பதிப்பு ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ளது? 
(a) 10th 
(b) 11th 
(c) 12th  
(d) 13th 
(e) 14th 
 
Q85. ஸ்ணபஸ் மணி எந்த வங்கியுடன் கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது, அதன் அதிகாாி சநட்சவார்க் 

மூலம் கிராமப்புற குடிமக்களுக்கு உடைடி, ஜீரரா 

ரபலன்ஸ் ரசமிப்புகள் அல்லது நடப்புக் 

கணக்குகணளத் திறக்க உதவுகிறது? 

(a) பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(c) சயஸ் வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) கைரா வங்கி 
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Q86. ஆஸ்திரரலியாவில் உள்ள ரமல்நிணலப் 

பள்ளிகளில் அறிவியல் கற்பித்தலில் சிறந்து 

விளங்குவதற்காை 2022ஆம் ஆண்டுக்காை 

பிரதமாின் பாிணச வழங்கியவர் யார்? 

(a) மஞ்சு பிள்ணள 

(b) மஞ்சு பத்ரராஸ் 

(c) வீணா ஜார்ஜ் 

(d) வீணா நாயர் 

(e) வீணா நந்தகுமார் 

 

Q87. டிசம்பர் 2022ல் பிசிைஸ் 20 (B20) 

இந்தியாவின் தணலவராக பின்வருவைவற்றில் 

யாணர மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது? 

(a) என் சந்திரரசகரன் 

(b) குமார் மங்கலம் பிர்லா 

(c) சாந்தனு நாராயண் 

(d) சத்யா நாசதல்லா 

(e) அரவிந்த் கிருஷ்ணா 

 

Q88. ரதசிய சிறு சதாழில்கள் கழகம் (NSIC) 

டிசம்பர் 2022 இல் MSME களின் நலனுக்காக 

பின்வருவைவற்றில் எதனுடன் ஒரு புாிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) கூகுள் 

(b) அரமசான் 

(c) வால்மார்ட் 

(d) ஆப்பிள் 

(e) இன்ஃரபாசிஸ் 

 

Q89. இைப்படுசகாணல குற்றத்தால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிணைவு மற்றும் 

கண்ணியம் மற்றும் இந்த குற்றத்ணதத் 

தடுப்பதற்காை சர்வரதச திைம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ______ அன்று நிணைவுகூரப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 5 

(b) டிசம்பர் 6 

(c) டிசம்பர் 7 

(d) டிசம்பர் 8 

(e) டிசம்பர் 9 

Q90. உலகம் _______ அன்று சர்வரதச ஊழல் 

எதிர்ப்பு திைத்ணத சகாண்டாடுகிறது. ஊழலற்ற 

சமுதாயம் பற்றிய விழிப்புணர்ணவ பரப்புவரத 

இந்த நாணளக் குறிக்கும் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 

(a) டிசம்பர் 6 

(b) டிசம்பர் 7 

(c) டிசம்பர் 8 

(d) டிசம்பர் 9 

(e) டிசம்பர் 10 

 

Q91. டிசம்பர் 2022 இல் சவளியிடப்பட்ட ‘2022 

இல் உலகின் 100 சக்திவாய்ந்த சபண்கள்’ என்ற 

ஃரபார்ப்ஸின் வருடாந்திர பட்டியலில் பின்வரும் 

இந்தியர்களில் யார் இடம் சபறவில்ணல? 

(a) நிர்மலா சீதாராமன் 

(b) கிரண் மஜும்தார்-ஷா 

(c) ஃபால்குைி நாயர் 

(d) ரராஷ்ைி நாடார் மல்ரஹாத்ரா 

(e) நீதா அம்பாைி 

 

Q92. ஆர்டன் ரகபிட்டல் சவளியிட்ட 

பாஸ்ரபார்ட் இன்சடக்ஸ் 2022 இல் 

இந்தியாவின் தரவாிணச என்ை? 

(a) 74th 

(b) 87th  

(c) 97th 

(d) 94th 

(e) 52nd 
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Q93. பின்வருவைவற்றில் 2022 ஆம் ஆண்டின் 

உலக தடகள வீரர் விருணத சவன்றவர் யார்? 

(a) Andre Levrone & Dalilah Muhammad 
(b) Femke Bol & Allyson Felix 
(c) Athing Mu & Abby Steiner 
(d) McLaughlin-Levrone & Mondo Duplantis  
(e) Noah Lyles & Willie McLaughlin 
 

Q94. ஈடன் ஹசார்ட் சமீபத்தில் சர்வரதச 

கால்பந்து ரபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுவதாக அறிவித்துள்ளார். அவர் எந்த 

நாட்ணட ரசர்ந்தவர்? 

(a) ஸ்சபயின் 

(b) ரபார்ச்சுகல் 

(c) இத்தாலி 

(d) அர்சஜன்டிைா 

(e) சபல்ஜியம் 
 

Q95. ‘Miracles of Face Yoga’ புத்தகத்ணத 

சவளியிட்டவர் யார்? 

(a) ஜும்பா லஹிாி 

(b) மான்சி குலாட்டி 

(c) அருந்ததி ராய் 

(d) ரசத்தன் பகத் 

(e) அரவிந்த் அடிகா 
 

Q96. மைித உாிணமகள் திைம் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் ________ அன்று உலகம் முழுவதும் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 06 

(b) டிசம்பர் 07 

(c) டிசம்பர் 08 

(d) டிசம்பர் 09 

(e) டிசம்பர் 10 

 

Q97. நியூயார்க்கின் சபடரல் ாிசர்வ் வங்கியின் 

முதல் துணணத் தணலவர் மற்றும் தணலணம 

இயக்க அதிகாாியாக கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர்? 

(a) சுஷ்மிதா சுக்லா 

(b) சஜய் சித்து 

(c) ராணா தல்வார் 

(d) அமன் ரமத்தா 

(e) விக்ரம் பண்டிட் 

 

Q98. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் அரசாக் 

ரலலண்டின் MD & CEO ஆக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) விரைாத் ரக. தாசாி 

(b) ரஷனு அகர்வால் 

(c) ராஜீவ் சஹாாியா 

(d) அனுஜ் கதுாியா 

(e) நிதின் ரசத் 

 

Q99. ரதசிய பால்வள ரமம்பாட்டு வாாியம் 

(NDDB) நவம்பர் 15 முதல் அதன் நிர்வாக 

இயக்குநராக ________ ஐ நியமித்துள்ளது. 

(a) ரசாைியா திவாாி 

(b) விக்ரம் சிங் 

(c) ரராஹித் குமார் 

(d) மீரைஷ் சி ஷா 

(e) விபின் குமார் 

 

Q100. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (RBI) சார்க் நாணய 

இடமாற்று கட்டணமப்பின் கீழ் மாலத்தீவு நாணய 

ஆணணயத்துடன் நாணய மாற்று ஒப்பந்தத்தில் 

ணகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

(a) USD 50 மில்லியன் 

(b) USD 100 மில்லியன் 

(c) USD 150 மில்லியன் 

(d) USD 200 மில்லியன் 

(e) USD 500 மில்லியன் 

 

Q101. இந்தியாவின் ஆறாவது வந்ரத பாரத் 

எக்ஸ்பிரஸ் ரயிணல ________________ 

வழித்தடத்திற்கு இணடரய பிரதமர் நரரந்திர 

ரமாடி சமீபத்தில் சகாடியணசத்து சதாடங்கி 

ணவத்தார். 

(a) பிலாஸ்பூர் (சத்தீஸ்கர்) முதல் மும்ணப 

(மகாராஷ்டிரா) 

(b) பிலாஸ்பூர் (சத்தீஸ்கர்) முதல் நாக்பூர் 

(மகாராஷ்டிரா) 

(c) ரடராடூன் (உத்தரகாண்ட்) முதல் புது சடல்லி 

வணர 

(d) புரை (மகாராஷ்டிரா) முதல் சகாச்சி (ரகரளா) 

(e) நாக்பூர் (மகாராஷ்டிரா) முதல் ணஹதராபாத் 

(சதலுங்காைா) 
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Q102. முதல் G20 நிதி மற்றும் மத்திய வங்கி 

பிரதிநிதிகள் கூட்டம் பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

13-15 டிசம்பர் 2022 அன்று நணடசபற உள்ளது? 

(a) சபங்களூரு 

(b) புது தில்லி 

(c) குவஹாத்தி 

(d) அகமதாபாத் 

(e) மும்ணப 

 

Q103. வடக்கு ரகாவாவில் உள்ள ரமாபாவில் 

சர்வரதச விமாை நிணலயத்தின் முதல் கட்டத்ணத 

பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி சமீபத்தில் திறந்து 

ணவத்தார். இந்த விமாை நிணலயத்திற்கு எந்த 

நபாின் சபயணர அவர் சபயாிட்டார்? 

(a) ராஜீவ் காந்தி 

(b) சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

(c) அருண் சஜட்லி 

(d) ஷீலா தீட்சித் 

(e) மரைாகர் பாாிக்கர் 

 

Q104. இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தின் 

முதல்வராக பூரபந்திர பரடல் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) இமாச்சல பிரரதசம் 

(b) மத்திய பிரரதசம் 

(c) மகாராஷ்டிரா 

(d) குஜராத் 

(e) உத்தரகாண்ட் 

 

Q105. பின்வரும் நாடுகளில் எந்த நாடு டிசம்பர் 

2022 இல் உலகின் முதல் வணிக நிலவு 

தணரயிறக்கத்ணத அறிமுகப்படுத்தியது? 

(a) சீைா 

(b) ரஷ்யா 

(c) ஜப்பான் 

(d) அசமாிக்கா 

(e) சதன் சகாாியா 

 

Q106. நவம்பர் 2022க்காை ICC ஆடவர் 

மாதத்தின் சிறந்த வீரராக யார் ரதர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார்? 

(a) இஷான் கிஷன் 

(b) ஷாஹீன் ஷா அப்ாிடி 

(c) அடில் ரஷித் 

(d) ரஜாஸ் பட்லர் 

(e) பாபர் அசாம் 

 

Q107. உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக 

பதவிரயற்றவர் யார்? 

(a) விபின் ரஜாஷி 

(b) திபங்கர் தத்தா 

(c) சரௌங்கா ஷர்மா 

(d) ஷஷாங்க் தீட்சித் 

(e) ரரமஷ் திாிபாதி 

 

Q108. மருத்துவ மூலிணககணள (grazes on 

medicinal herbs) ரமய்க்கும் உள்நாட்டு பத்ாி 

பசுவின் உற்பத்தித்திறணை அதிகாிக்க எந்த 

மாநிலம் இப்ரபாது அதன் மரபணு வளர்ச்சிக்கு 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் 

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) இமாச்சல பிரரதசம் 

(d) உத்தரப் பிரரதசம் 

(e) உத்தரகாண்ட்  

 

Q109. எந்த அரபு நாடு முதன்முதலில் 

அரரபியரால் கட்டப்பட்ட சந்திர விண்கலத்ணத 

சவற்றிகரமாக ஏவியது? 

(a) கத்தார் 

(b) சலபைான் 

(c) ஓமன் 

(d) குணவத் 

(e) யு.ஏ.இ 
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Q110. நவம்பர் 2022க்காை ICC மகளிர் 

வீராங்கணையாக யார் ரதர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளார்? 

(a) நத்தகன் சந்தம் 

(b) சித்ரா அமீன் 

(c) ரகபி லூயிஸ் 

(d) தஹ்லியா சமக்ராத் 

(e) ஹர்மன்ப்ாீத் கவுர் 
 
Q111. சமீபத்தில் பங்களாரதஷுக்கு எதிராை ஒரு 

நாள் சர்வரதச (ODI) ரபாட்டியில் அதிரவக 

இரட்ணட சதம் அடித்த உலக சாதணைணய 

பணடத்தவர் யார்? 

(a) விராட் ரகாலி 

(b) ரராஹித் சர்மா 

(c) KL ராகுல் 

(d) இஷான் கிஷன் 

(e) சூர்யகுமார் யாதவ் 
 
Q112. அரசாக் ரலலண்டின் புதிய MD & CEO ஆக 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) ரஷனு அகர்வால் 

(b) சஜய்குமார் சம்ரமட் 

(c) விைித் குமார் 

(d) அருண் குமார் சிங் 

(e) அைந்த் ரகாயங்கா 
 
Q113. யுைிசசஃப் திைம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

எந்த நாளில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 15 

(b) டிசம்பர் 14 

(c) டிசம்பர் 13 

(d) டிசம்பர் 12 

(e) டிசம்பர் 11 
 

Q114. யுைிவர்சல் சஹல்த் கவரரஜ் ரட 2022 

சகாண்டாடும் ரபாது, ஆயுஷ்மான் பாரத் சஹல்த் 

அக்கவுண்ட் ஐடி உருவாக்கத்திற்காை பிாிவில், 

பின்வரும் எந்த மாநிலங்கள்/யூைியன் 

பிரரதசங்களுக்கு 1வது பாிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) லடாக் 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

(d) சதலுங்காைா 

(e) ரகாவா 

Q115. சர்வரதச மணல திைம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

டிசம்பர் 11 அன்று அனுசாிக்கப்படுகிறது, 2022 

ஆம் ஆண்டிற்காை தீம் _______ ஆகும். 

(a) நிணலயாை மணல சுற்றுலா 

(b) மணல பல்லுயிர் 

(c) மணலவாழ் சிறுபான்ணமயிைர் மற்றும் 

பழங்குடியிைர் 

(d) இணளஞர்களுக்கு மணலகள் முக்கியம் 

(e) சபண்கள் மணலகணள நகர்த்துகிறார்கள் 

 

Q116. பின்வரும் FMCG நிறுவைம் ஓசிவாவின் 

51% ஈக்விட்டி பங்குகணள ரூ264 ரகாடிக்கும் 

நல்வாழ்வு ஊட்டச்சத்துக்கும் வாங்கியது எது? 

(a) ஹிந்துஸ்தான் யூைிலீவர் லிமிசடட் 

(b) பிாிட்டாைியா இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

(c) ரகால்ரகட் பால்ரமாலிவ் 

(d) டாபர் இந்தியா 

(e) சநஸ்ரல இந்தியா 

 

Q117. எந்த மாநிலம் தைது சசாந்த காலநிணல 

மாற்ற இயக்கத்ணத சதாடங்கும் முதல் மாநிலமாக 

மாற உள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ரகரளா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) மகாராஷ்டிரா 

 

Q118. சர்வரதச நடுநிணலணம திைம் _______ 

அன்று நிணைவுகூரப்படுகிறது. ஆயுதம் ஏந்திய 

மற்றும் பிற வணகயாை ரமாதல்கள் இல்லாத 

உலகத்தின் சாத்தியத்ணத மக்கள் பார்க்கும் நாள் 

இது. 

(a) டிசம்பர் 11 

(b) டிசம்பர் 12 

(c) டிசம்பர் 13 

(d) டிசம்பர் 14 

(e) டிசம்பர் 15 
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Q119. ஹிமாச்சல பிரரதசத்தின் புதிய 

முதலணமச்சராக சிம்லாவில் உள்ள வரலாற்று 

சிறப்புமிக்க ாிட்ஜ் ணமதாைத்தில் பதவிரயற்றவர் 

யார்? 

(a) ரசாைம் தீட்சித் 

(b) விபின் ரகாஹ்லி 

(c) ராரஜந்திர சர்மா 

(d) சுக்விந்தர் சிங் சுகு 

(e) ரஞ்சித் சிங் 

 

Q120. நிலவுக்காை முதல் சிவிலியன் பணிக்காை 

'கைவுக் குழு' (‘dream crew’) 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, அதில் இந்திய நடிகர் 

______ அடங்கும். 

(a) பார்த்ரதா குப்ரத 

(b) ணபசல் கான் 

(c) ரதவ் ரஜாஷி 

(d) சிவன்ஷ் ரகாட்டியா 

(e) ரஜ. விக்ரைஷ் 

 

Q121. இந்தியாவில் காசரநாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி 

ணவக்க ASCM குறித்த ரதசியப் பயிலரங்கில் 

காசரநாய்க்கு எதிராை ‘ஜன் அந்ரதாலன் (மக்கள் 

இயக்கம்) முயற்சிக்காக எந்த மாநிலத்திற்கு 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) திாிபுரா 

(b) ரமற்கு வங்காளம் 

(c) அசாம் 

(d) மணிப்பூர் 

(e) ரமகாலயா 

 

Q122. எந்த மாநில வைத்துணற இயற்ணக 

தாவரங்கணள மீட்சடடுக்க ‘வணிகரன்’ 

திட்டத்ணத சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) ரகரளா 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) குஜராத் 

Q123. இந்தியாவின் சில்லணற பணவீக்கம் 

முந்ணதய மாதத்தில் 6.77% ஆக இருந்து 2022 

நவம்பாில் எவ்வளவு சதவீதமாக குணறந்துள்ளது? 

(a) 6.66% 

(b) 6.30% 

(c) 6.00% 

(d) 5.88%  

(e) 5.80% 

 

Q124. சசன்ணையில் நணடசபற்ற வருடாந்திர 

கூட்டத்தில் 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்காை 

கார்டியாலஜிக்கல் சசாணசட்டி ஆஃப் இந்தியா 

(CSI) தணலவராக ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) டாக்டர். வி. ஜி. ரசாமணி 

(b) டாக்டர். பிசி ராத் 

(c) டாக்டர் ரவி காந்த் சர்மா 

(d) டாக்டர் பி.பி.என். பிரசாத் 

(e) டாக்டர் எஸ். ஈஸ்வர சரட்டி 

 

Q125. ரபாபாலில் நணடசபற்ற பிஸ்டல் 

ரபாட்டிகளில் சபண்கள் ஏர் பிஸ்டல் 65வது 

ரதசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டியில் தங்கம் சவன்றவர் யார்? 

(a) திவ்யா 

(b) ருத்ராக்ஷா பாட்டீல் 

(c) இளரவைில் வளாிவன் 

(d) அபூர்வி சண்ரடலா 

(e) அஞ்சலி பகவத் 

 

Q126. கீழ்க்கண்டவர்களில் யாருக்கு 25வது ஸ்ரீ 

சந்திரரசகரரந்திர சரஸ்வதி ரதசிய சிறப்பு விருது 

(SIES) வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) ராம்நாத் ரகாவிந்த் 

(b) திசரௌபதி முர்மு 

(c) அமித் ஷா 

(d) சவங்ணகயா நாயுடு 

(e) ஹமீத் அன்சாாி 
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Q127. ரதசிய எாிசக்தி பாதுகாப்பு திைம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் _______ 2022 அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 15 

(b) டிசம்பர் 14 

(c) டிசம்பர் 13 

(d) டிசம்பர் 12 

(e) டிசம்பர் 11 

 

Q128. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க 

ஐந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சபயர்கணள 

உச்ச நீதிமன்ற சகாலீஜியம் மத்திய அரசுக்கு 

பாிந்துணர சசய்துள்ளது. பின்வருவைவற்றில் எது 

பட்டியலில் ரசர்க்கப்படவில்ணல? 

(a) நீதிபதி பங்கஜ் மித்தல் 

(b) நீதிபதி சஞ்சய் கரரால் 

(c) நீதிபதி பிவி சஞ்சய் குமார் 

(d) நீதிபதி அஹ்சானுதீன் அமானுல்லா 

(e) நீதிபதி கவிதா பண்டிட் 

 

Q129. உலக சுகாதார அணமப்பு (WHO) _______ 

அதன் புதிய தணலணம விஞ்ஞாைியாக மாறும் 

என்று அறிவித்தது. 

(a) டாக்டர் ணமக்ரகல் ாியான் 

(b) டாக்டர் ரகத்தாிைா ரபாஹ்ரம 

(c) டாக்டர் சுஸ்சன்ைா ஜக்கப் 

(d) டாக்டர் சஜர்மி ஃபரார் 

(e) டாக்டர் சமிரா அஸ்மா 

 

Q130. பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி எந்த மாநிலத்தில் 

75,000 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலாை 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார்? 

(a) குஜராத் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) அசாம் 

(e) உத்தரகாண்ட் 

 

Q131. வாரணாசியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட 

பாரதியாாின் இல்லத்தில் மகாகவி சுப்பிரமணிய 

பாரதியாாின் சிணலணய காசணாலி காட்சி மூலம் 

திறந்து ணவத்தவர் யார்? 

(a) நரரந்திர ரமாடி 

(b) மு.க.ஸ்டாலின் 

(c) ஆர் என் ரவி 

(d) ரயாகி ஆதித்யநாத் 

(e) ஆைந்திசபன் பரடல் 

 

Q132. இந்திய சர்வரதச அறிவியல் விழாவின் 

(IISF) எட்டாவது பதிப்பு எந்த நகரத்தில் 

நணடசபறவுள்ளது? 

(a) வாரணாசி 

(b) புது தில்லி 

(c) ரபாபால் 

(d) அகமதாபாத் 

(e) மும்ணப 

 

Q133. "உக்ரரைிய மக்களுடன் நிற்பது" என்ற 

சர்வரதச மாநாட்ணட பின்வரும் எந்த நாடு 

நடத்தவுள்ளது? 

(a) பிரான்ஸ் 

(b) ஆஸ்திரரலியா 

(c) யுரக 

(d) அசமாிக்கா 

(e) கைடா 

 

Q134. எந்த விமாை நிறுவைம் சுயமாக 

ணகயாளும் விமாை நிறுவைங்களில் சிறந்த 

சசயல்திறன் சகாண்டதற்காக GMR சடல்லி 

விமாை நிணலய விருதுகளால் ‘ஆண்டின் 

பாதுகாப்பு சசயல்திறன்’ விருணத சபற்றுள்ளது? 

(a) இண்டிரகா 

(b) ஏர் இந்தியா 

(c) முதலில் சசல் 

(d) விஸ்தாரா 

(e) ஸ்ணபஸ்சஜட் 
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Q135. 10000 சடஸ்ட் ரன்கணள கடந்த 

மூன்றாவது கிாிக்சகட் வீரர் மற்றும் சமீபத்தில் 50 

சடஸ்ட் விக்சகட்டுகணள எடுத்தவர் யார்? 

(a) விராட் ரகாலி 

(b) ரராஹித் சர்மா 

(c) பாபர் அசாம் 

(d) ரஜா ரூட் 

(e) ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

 

Q136. 4வது சடன்ைிஸ் பிாீமியர் லீக் (TPL) 2022 

இன் சாம்பியன் பட்டம் சவன்ற அணி எது? 

(a) ணஹதராபாத் ஸ்ட்ணரக்கர்ஸ் 

(b) மும்ணப லிரயான் இராணுவம் 

(c) ரூபி திருச்சி வாாியர்ஸ் 

(d) iDream திருப்பூர் தமிழர்கள் 

(e) சீச்சம் மதுணர பாந்தர்ஸ் 

 

Q137. 81 வயதில் சமீபத்தில் காலமாை சஜைரல் 

மிரராஸ்லாவ் சஹர்மாஸ்சேவ்ஸ்கி எந்த 

நாட்டின் ஒரர விண்சவளி வீரர்? 

(a) பிரான்ஸ் 

(b) ரஷ்யா 

(c) யுரக 

(d) அசமாிக்கா 

(e) ரபாலந்து 
 

Q138. ஜைவாி 2023 இல் நணடசபறவிருக்கும் 

ரகால்டன் குரளாப் விருதுகளில் எந்த இந்தியத் 

திணரப்படம் இரண்டு பிாிவுகளில் 

பாிந்துணரக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) கங்குபாய் கதியவாடி 

(b) ஆர்.ஆர்.ஆர் 

(c) காந்தார 

(d) ஹரலா ரஷா 

(e) சர்தார் உதாம் 

 

Q139. இந்ரதா - கஜகஸ்தான் கூட்டுப் 

பயிற்சியின் 6வது பதிப்பு “KAZIND-22” Umroi 

________ இல் நடத்தப்படுகிறது. 

(a) ரமகாலயா 

(b) உத்தரகாண்ட் 

(c) இமாச்சல பிரரதசம் 

(d) அருணாச்சல பிரரதசம் 

(e) சிக்கிம் 

Q140. எந்த நாடு சமீபத்தில் இணளஞர்கள் 

வாழ்நாள் முழுவதும் சிகசரட் வாங்குவணத தணட 

சசய்து புணகயிணல புணகப்பழக்கத்ணத 

முற்றிலுமாக நிறுத்த சட்டம் இயற்றியது? 

(a) இத்தாலி 

(b) கைடா 

(c) ஆஸ்திரரலியா 

(d) அயர்லாந்து 

(e) நியூசிலாந்து 

 

Q141. நவம்பாில் இந்தியாவிற்கு அதிக 

எண்சணய் சப்ணள சசய்யும் நாடாக ஈராக்ணக 

மாற்றிய நாடு எது? 

(a) ரஷ்யா 

(b) கத்தார் 

(c) சவுதி அரரபியா 

(d) சலபைான் 

(e) அசமாிக்கா 

 

Q142. எந்த ஐஐடி ராணுவப் பயிற்சிக் 

கட்டணளயுடன் சிறப்பின் ணமயம் ஒரு 

புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ணகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

(b) ஐஐடி ரராபார் 

(c) ஐஐடி ரூர்க்கி 

(d) ஐஐடி சடல்லி 

(e) ஐஐடி பம்பாய் 

 

Q143. பின்வரும் வங்கிகளில் எந்த வங்கி தைது 

ஆறாவது ஆண்டு மாைியத் திட்டத்ணதத் 

சதாடங்கியுள்ளது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

முக்கிய முயற்சியுடன் இணணந்து சமூக 

சதாடக்கங்கள் ‘ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா’-பாிவர்தன் 

ஸ்மார்ட்அப் மாைியங்கள்? 

(a) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(b) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(c) ஃசபடரல் வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) YES வங்கி 
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Q144. புதிய இந்தியா எழுத்தறிவு திட்டத்திற்கு 

அரசாங்கம் ______ ரகாடிணய அடுத்த 5 ஆண்டுகள் 

ஒதுக்குகிறது 

(a) ரூ 1017.90 ரகாடி 

(b) ரூ 1027.90 ரகாடி 

(c) ரூ 1037.90 ரகாடி 

(d) ரூ 1047.90 ரகாடி 

(e) ரூ 1057.90 ரகாடி 

 

Q145. இந்தியா _______க்குள் 20 அணுமின் 

நிணலயங்கணள இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

(a) 2035 
(b) 2034 
(c) 2033 
(d) 2032 
(e) 2031 
 

Q146. நவம்பர் 2022ல் சமாத்த விணல 

அடிப்பணடயிலாை பணவீக்கம் என்ை? 

(a) 5.65 
(b) 5.75 
(c) 5.85 
(d) 5.95 
(e) 6.00 
 

Q147. பின்வருவைவற்றில் எது அணைத்துக் 

குழுவிலும் குணற தீர்க்கும் குறியீட்டில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது சபாது மக்களின் 

குணறகணள தீர்வுக்காை அணமச்சகங்கள், 

துணறகள் மற்றும் தன்ைாட்சி அணமப்புகள்? 

(a) UIDAI 

(b) NITI ஆரயாக் 

(c) ஆயுஷ் 

(d) சபண்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் ரமம்பாடு 

(e) சுற்றுலா 

 

Q148. ஸ்ரீ அரவிந்தர் நிணைவு நிகழ்ச்சியில் 

பிரதமர் ரமாடி பங்ரகற்றார் 

______ பிறந்தநாள். 

(a) 100th 
(b) 125th 
(c) 150th 
(d) 175th 
(e) 75th 

Q149. பின்வரும் வங்கிகளில் எந்த வங்கி அதன் 

ணநைிடால் வங்கியில் (NBL) பங்கு 

சபரும்பான்ணமணய விலக்குவதற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் ரநஷைல் வங்கி 

(b) ரபங்க் ஆஃப் பரராடா 

(c) கைரா வங்கி 

(d) பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

(e) யூைியன் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா 
 

Q150. இந்தியாவின் தணலணம நீதிபதி _____ ஒடிசா 

மாவட்டங்களில் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

ணமயங்கணளத் திறந்து ணவத்தார் 
(a) 5 
(b) 10 
(c) 15 
(d) 20 
(e) 25 
 
Q151. 2022 Hurun Global 500 பட்டியலில் 

இந்தியாவின் தரவாிணச என்ை? 
(a) 1st 
(b) 2nd 
(c) 3rd 
(d) 4th 
(e) 5th 
 
Q152. இரண்டு சபண்களின் ணகசயழுத்துடன் 

முதல் ரூபாய் ரநாட்டுகணள (கரன்சி ரநாட்டுகள்) 

அச்சிட்ட நாடு எது?  

(a) சீைா 
(b) US 

(c) இந்தியா 

(d) பிரான்ஸ் 

(e) சஜர்மைி 
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Q153. எந்த விமாை நிணலயத்தில் நாட்டின் 

மிகப்சபாிய வணிக சஜட் முணையம் 

சதாடங்கப்பட்டது? 

(a) ரநதாஜி சுபாஷ் சந்திர ரபாஸ் சர்வரதச 

விமாை நிணலயம் 

(b) சசன்ணை சர்வரதச விமாை நிணலயம் 

(c) சகாச்சி சர்வரதச விமாை நிணலயம் 

(d) சர்தார் வல்லபாய் பரடல் சர்வரதச விமாை 

நிணலயம் 

(e) குரு ராம் தாஸ் ஜீ சர்வரதச விமாை நிணலயம் 

 

Q154. நாட்டின் முதல் கார்பன் நியூட்ரல் 

பண்ணணயாக இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் 

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) உத்தரகாண்ட் 

(d) ரகரளா 

(e) குஜராத் 

 

Q155. சர்வரதச யுைிவர்சல் சஹல்த் கவரரஜ் 

திைம் ஆண்டுரதாறும் சகாண்டாடப்படுகிறது 

_______. 

(a) டிசம்பர் 15 

(b) டிசம்பர் 14 

(c) டிசம்பர் 13 

(d) டிசம்பர் 12 

(e) டிசம்பர் 11 

 

Q156. சர்வரதச ஊழல் எதிர்ப்பு திைம் 2022 இன் 

தீம் என்ை? 

(a) உங்கள் உாிணம, உங்கள் பங்கு: ஊழணல 

ரவண்டாம் என்று சசால்லுங்கள் 

(b) ஊழலுக்கு எதிராக உலணக ஒன்றிணணத்தல் 

(c) ரநர்ணமயுடன் மீட்கவும் 

(d) ஊழலுக்கு எதிராை ஐக்கியம் 

(e) ஊழல் சங்கிலிணய உணடக்கவும் 

 

Q157. இந்தியாவின் ரடபிள் சடன்ைிஸ் 

கூட்டணமப்பின் முதல் சபண் தணலவராக 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) பரடல் நாரகந்தர் சரட்டி 

(b) விக்ரம் ராணா 

(c) கமரலஷ் ரமத்தா 

(d) சசௌரப் திவாாி 

(e) ரமக்ைா அஹ்லாவத் 

 

Q158. அசமாிக்க ஜைாதிபதி ரஜா பிடன், 

இந்திய-அசமாிக்கர் மற்றும் நீண்டகால 

ஹூஸ்ரடாைியராை, ________, ஜைாதிபதி 

வாழ்நாள் சாதணையாளர் (PLA) விருணத 

அங்கீகாித்துள்ளார். 

(a) விபின் சந்திரா 

(b) கிருஷ்ணா வவிலலா 

(c) ராமகிருஷ்ண மாத்தூர் 

(d) தன்மய் திவாாி 

(e) ரஷாபா ரட 

 

Q159. மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அணமச்சகம் _______ இல் “யுைிவர்சல் சஹல்த் 

கவரரஜ் ரட (UHC) 2022” அன்று இரண்டு நாள் 

மாநாட்ணட ஏற்பாடு சசய்கிறது. 

(a) சஜய்ப்பூர் 

(b) இந்தூர் 

(c) கான்பூர் 

(d) வாரணாசி 

(e) சடல்லி 

 

Q160. இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி கழகத்தின் 

(ISRO) ஒரு பிாிவாை இந்திய சதாணலநிணல 

உணர்தல் நிறுவைத்ணத (IIRS) “இடஞ்சார்ந்த 

தரவு உள்கட்டணமப்பு புவிரபார்டணல உருவாக்க 

யார்? 

(a) சசன்ணை 

(b) ணநைிடால் 

(c) ரடராடூன் 

(d) லடாக் 

(e) சபங்களூரு 
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Q161. 48வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் 

பின்வரும் எந்த நகரத்தில் நணடசபற்றது? 

(a) சபங்களூரு 

(b) புது தில்லி 

(c) குவஹாத்தி 

(d) அகமதாபாத் 

(e) மும்ணப 
 

Q162. ஹார்வர்ட் பல்கணலக்கழகத்தின் முதல் 

கறுப்பிைப் சபண் தணலவராக 

பின்வருவைவற்றில் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) டாக்டர். கிளாடின் ரக 

(b) டாக்டர். பவுலா எம். ஃப்ரகாரசா 

(c) டாக்டர் வில்லியம் ஏ. அப்து 

(d) டாக்டர் காலித் அரபட் 

(e) சி. அஃசபண்டுலிஸ் 

 

Q163. இந்திய வம்சாவளிணயச் ரசர்ந்த லிரயா 

வரத்கர் எந்த நாட்டின் பிரதமராக மீண்டும் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 

(a) சநதர்லாந்து 

(b) சமாாிஷியஸ் 

(c) அயர்லாந்து 

(d) பின்லாந்து 

(e) ஸ்காட்லாந்து 
 

Q164. 2022ல் ஜணமக்காவின் ஜாம்பவான் 

உணசன் ரபால்ட்ணட முதல் பட்டியலில் இருந்து 

இடமாற்றம் சசய்த தடகள தடகள வீரர் யார்? 

(a) ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 

(b) நீரஜ் ரசாப்ரா 

(c) பிவி சிந்து 

(d) ஜஸ்டின் காட்லின் 

(e) அபிைவ் பிந்த்ரா 

 

Q165. சிறுபான்ணமயிைர் உாிணம திைம் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் எந்த நாளில் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 17 

(b) 18 டிசம்பர் 

(c) 19 டிசம்பர் 

(d) 20 டிசம்பர் 

(e) 21 டிசம்பர் 
 

Q166. சர்வரதச புலம்சபயர்ந்ரதார் திைம் 

ஆண்டுரதாறும் எந்த நாளில் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 17 

(b) 18 டிசம்பர் 

(c) 19 டிசம்பர் 

(d) 20 டிசம்பர் 

(e) 21 டிசம்பர் 
 

Q167. ப்ளூம்சபர்க் 50 அறிக்ணகயின்படி, இந்த 

ஆண்டில் உலகளவில் அதிகபட்ச சசல்வம் 

அதிகாித்தவர்களின் பட்டியலில் யார் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளார்? 

(a) பில் ரகட்ஸ் 

(b) வாரன் பஃசபட் 

(c) சகௌதம் அதாைி 

(d) மார்க் ஜுக்கர்சபர்க் 

(e) எரலான் மஸ்க் 
 

Q168. கதி சக்தி பல்கணலக்கழகத்தின் முதல் 

ரவந்தராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) அஸ்விைி ணவஷ்ணவ் 

(b) மரைாஜ் சவுத்ாி 

(c) நிதின் கட்காி 

(d) மன்சுக் மாண்டவியா 

(e) ராவ்சாரகப் பாட்டீல் தன்ரவ 
 

Q169. மத்திய கிழக்கில் உள்ள கார்ப்பரரட் 

வங்கிகளிடமிருந்து டிஜிட்டல் 

டிரான்ஸ்ஃபர்ரமஷன் வணிகத்ணத குறிணவக்க 

விப்ரரா பின்வருவைவற்றில் எதனுடன் கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது? 
(a) Finastra  
(b) FiscalNote 
(c) Flux 
(d) Finaro 
(e) FinancialForce 
 

Q170. FIFA உலகக் ரகாப்ணப 2022 இறுதிப் 

ரபாட்டியில் சவற்றி சபற்ற நாடு எது? 

(a) பிரான்ஸ் 

(b) அர்சஜன்டிைா 

(c) குரராஷியா 

(d) சமாராக்ரகா 

(e) சவுதி அரரபியா 
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Q171. சமீபத்தில், ஜைவாி 6, 2023 முதல் “ஒரு 

வாரம், ஒரு ஆய்வகம்” நாடு தழுவிய 

பிரச்சாரத்ணதத் சதாடங்குவதாக அறிவித்தவர் 

யார்? 

(a) அனுராக் தாக்கூர் 

(b) பியூஷ் ரகாயல் 

(c) ஜிரதந்திர சிங் 

(d) நிதின் கட்காி 

(e) அமித் ஷா 
 

Q172. பின்வருவைவற்றில் பிரஷாசன் ரகான் கி 

ஓரர (Prashasan Gaon ki Ore) என்ற நாடு தழுவிய 

பிரச்சாரத்ணதத் சதாடங்கியவர் யார்? 

(a) அரவிந்த் சகஜ்ாிவால் 

(b) மணீஷ் சிரசாடியா 

(c) ஜிரதந்திர சிங் 

(d) தர்ரமந்திர பிரதான் 

(e) அமித் ஷா 
 
Q173. பின்வரும் நிறுவைங்களில் எந்த நிறுவைம் 

சசன்ணையில் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் 

இன்ஜிைியர்ஸ், இந்தியா (IEI) இண்டஸ்ட்ாி 

எக்ேலன்ஸ் விருணத 2022 சவன்றுள்ளது? 

(a) ரதசிய கைிம வளர்ச்சிக் கழகம் 

(b) TP புதுப்பிக்கத்தக்க ணமக்ரராகிாிட் 

(c) இந்திய ஸ்டீல் ஆணணயம் 

(d) என்டிபிசி லிமிசடட் 

(e) ரடாரண்ட் பவர் 
 
Q174. ரகாவா விடுதணல நாள் ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் எந்த நாளில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 17 

(b) 18 டிசம்பர் 

(c) 19 டிசம்பர் 

(d) 20 டிசம்பர் 

(e) 21 டிசம்பர் 
 
Q175. இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் மத்திய 

இயக்குநர்கள் குழுவின் 599வது கூட்டம் 

_______________ இல் ஆளுநர் ஸ்ரீ சக்திகாந்த தாஸ் 

தணலணமயில் நணடசபற்றது. 

(a) சசன்ணை 

(b) மும்ணப 

(c) சபங்களூரு 

(d) ணஹதராபாத் 

(e) சகால்கத்தா 

Q176. அரசின் பல்ரவறு நலத்திட்டங்கணளப் 

சபறுவதற்கு ஆதார் எண்ணணக் கட்டாயமாக்கும் 

அறிவிப்ணப பின்வரும் எந்த மாநில அரசு 

சவளியிட்டது? 

(a) ரகரளா 

(b) உத்தரப் பிரரதசம் 

(c) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) இமாச்சல பிரரதசம் 
 
Q177. சர்வரதச மைித ஒற்றுணம திைம் (IHSD) 

ஆண்டுரதாறும் _________ அன்று ரவற்றுணமயில் 

ஒற்றுணம என்ற இலட்சியத்ணதக் சகாண்டாட 

உலகம் முழுவதும் அனுசாிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 16 

(b) டிசம்பர் 17 

(c) டிசம்பர் 18 

(d) டிசம்பர் 19 

(e) டிசம்பர் 20 
 
Q178. பின்வரும் நடிணககளில் யார் PETA 

இந்தியாவின் 2022 ஆண்டின் சிறந்த நபர் 

பட்டத்ணதப் சபற்றுள்ளார்? 

(a) ரசாைாக்ஷி சின்ஹா 

(b) ஆலியா பட் 

(c) ரஹமா மாலிைி 

(d) ஜாக்குலின் சபர்ைாண்டஸ் 

(e) ரசாைம் கபூர் அஹுஜா 
 
Q179. பின்வருவைவற்றில் யார் ஆண்கள் 

சர்வரதச சடன்ைிஸ் கூட்டணமப்பு (ITF) உலக 

சாம்பியன் 2022 எை சபயாிடப்பட்டுள்ளது? 

(a) ரராஜர் சபடரர் 

(b) ரஃரபல் நடால் 

(c) ரநாவக் ரஜாரகாவிச் 

(d) ஜான் சமக்கன்ரரா 

(e) பீட் சாம்ப்ராஸ் 
 
Q180. நகர்ப்புற-20 மாநாட்டின் ரலாரகா, 

இணணயதளம் மற்றும் சமூக ஊடக 

ணகயாளுதல்கணள எந்த மாநிலம் சவளியிட்டது? 

(a) குஜராத் 

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) மகாராஷ்டிரா 

(d) பஞ்சாப் 

(e) உத்தரகாண்ட் 
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Q181. எந்த நிதி நிறுவைம் ரூட்ஸ், விாிவாை 

முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் சந்ணத பகுப்பாய்வு 

வழங்கும் ஒரு பிரத்ரயக தளத்ணத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) ரகாடக் பத்திரங்கள் 

(b) ஏஞ்சல் ஒன் 

(c) SBICAP பத்திரங்கள் 

(d) எஸ்எம்சி குரளாபல் சசக்யூாிட்டீஸ் 

(e) HDFC சசக்யூாிட்டீஸ் 
 
Q182. பின்வரும் வங்கிகளில் எந்த வங்கி 

ரசமிப்புக் கணக்குகளில் ZERO கட்டண 

வங்கிணயத் சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) சபடரல் வங்கி 

(b) சயஸ் வங்கி 

(c) IDFC முதல் வங்கி 

(d) HDFC வங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் வங்கி 
 
Q183. 2022 ப்ரரா கபடி லீக் பட்டத்தின் 9வது 

சீசணை பின்வரும் அணிகளில் எது சவன்றது? 

(a) சபங்களூரு காணளகள் 

(b) சஜய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் 

(c) தபாங் சடல்லி 

(d) சதலுங்கு ணடட்டன்ஸ் 

(e) ஹாியாைா ஸ்டீலர்ஸ் 
 
Q184. BSF வீரராை ணபரரான் சிங் ரத்ரதார் 81 

வயதில் சமீபத்தில் காலமாைார். அவர் எந்தப் 

ரபாாின் ஹீரரா? 

(a) முதலாம் உலகப் ரபார் 1914 

(b) இந்தியா-சீைா ரபார் 1962 

(c) கார்கில் ரபார் 1999 

(d) இந்தியா-பாகிஸ்தான் ரபார் 1971 

(e) இரண்டாம் உலகப் ரபார் 1939 
 
Q185. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி, ணசபர் பாதுகாப்பு 

கட்டணமப்பில் உள்ள வழிமுணறகளுக்கு 

இணங்காததற்காக பின்வரும் எந்த சவளிநாட்டு 

வங்கியின் இந்திய சசயல்பாடுகளுக்கு ரூ.2.66 

ரகாடி அபராதம் விதித்தது? 

(a) சிட்டி வங்கி 

(b) டிபிஎஸ் வங்கி 

(c) பஹ்ணரன் & குணவத் வங்கி 

(d) எச்எஸ்பிசி இந்தியா 

(e) Deutsche Bank 
 

Q186. பஜாஜ் அணலயன்ஸின் இந்தியாவின் 

முதல் உத்தரவாதப் பத்திர காப்பீட்டுத் 

தயாாிப்புகள் பின்வரும் எந்த ரநாக்கத்திற்காக 

சதாடங்கப்பட்டது? 

(a) விபத்து காப்பீடு 

(b) ஆயுள் காப்பீடு 

(c) உள்கட்டணமப்பு திட்டங்கள் 

(d) விவசாயம் 

(e) சுகாதார காப்பீடு 

 

Q187. ‘The Indian Navy@75 Reminiscing the 

Voyage’ என்ற புத்தகம் கீழ்க்கண்டவர்களில் 

யாரால் எழுதப்பட்டது? 

(a) சங்கீதா சக்ரசைா 

(b) ஸ்ரவதா சஷகல் 

(c) மரைாஜ் ரஜாஷி 

(d) அாிதா பாைர்ஜி 

(e) ஜாரவத் ஆைந்த் 

 

Q188. டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் 2022 இல் 

எந்த அணமச்சகம் "ரடட்டாஸ்மார்ட் நகரங்கள்: 

தரவு மூலம் நகரங்கணள ரமம்படுத்துதல்" என்ற 

முயற்சிக்காக பிளாட்டிைம் ஐகாணை 

சவன்றுள்ளது? 

(a) சிறுபான்ணம விவகார அணமச்சகம் 

(b) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அணமச்சகம் 

(c) சிவில் விமாை ரபாக்குவரத்து அணமச்சகம் 

(d) எஃகு அணமச்சகம் 

(e) ஜல் சக்தி அணமச்சகம் 

 

Q189. இந்தியாவின் முதல் கிாீன் ஸ்டீல் 

பிராண்டாை "கல்யாணி ஃசபசரஸ்டா"ணவ 

("KALYANI FeRRESTA") புதுதில்லியில் 

அறிமுகப்படுத்திய அணமச்சர் யார்? 

(a) ராமச்சந்திர பிரசாத் சிங் 

(b) அஸ்விைி ணவஷ்ணவ் 

(c) பசு பதி குமார் பராஸ் 

(d) கிரண் ாிஜிஜு 

(e) ரஜாதிராதித்ய சிந்தியா 
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Q190. எதிர் கிளர்ச்சிப் பணட கிரலாவின் 

சஜைரல் ஆபீசர் கமாண்டிங்காக (GOC) 

சபாறுப்ரபற்றவர் யார்? 

(a) ரமாஹித் ரசத் 

(b) ரசாைம் தீட்சித் 

(c) சச்சின் பண்டிட் 

(d) விரைாத் குமார் 

(e) ராஷி சிங் 
 
Q191. சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய 

குடும்பங்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்ணப வழங்கும் 

சிறப்புத் திட்டமாை Orunodoi 2.0 ஐ எந்த மாநில 

அரசு சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) இமாச்சல பிரரதசம் 

(b) ரமற்கு வங்காளம் 

(c) அசாம் 

(d) பீகார் 

(e) சத்தீஸ்கர் 
 
Q192. ரநரடி வாிகளின் சமாத்த வசூல் 2022-23 

நிதியாண்டில் ரூ.13,63,649 ரகாடியாக இருந்த 

எந்த சதவீத வளர்ச்சிணயப் பதிவு சசய்துள்ளது? 
(a) 25.90%  
(b) 24.90% 
(c) 23.90% 
(d) 22.90% 
(e) 27.90% 
 
Q193. 2 டிசம்பர் 2022 நிலவரப்படி புழக்கத்தில் 

உள்ள ரநாட்டு (NiC) ஆண்டு வளர்ச்சி எவ்வளவு 

சதவீதம் அதிகாித்து ரூ.31.92 லட்சம் ரகாடியாக 

உள்ளது என்று நிதியணமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 

சதாிவித்தார். 
(a) 5.98% 
(b) 6.98% 
(c) 7.98%  
(d) 8.98% 
(e) 9.98% 
 
Q194. இந்தியக் கடற்பணடயின் பின்வரும் 

கப்பல்களில் எது ரகப் டு ாிரயா ரரஸ் 2023 இன் 

50வது பதிப்பில் பங்ரகற்கும்? 

(a) ஐஎன்எஸ்வி மரடய் 

(b) ஐஎன்எஸ் தரங்கிணி 

(c) ஐஎன்எஸ் சுதர்ஷிைி 

(d) ஐஎன்எஸ் தர்ஷக் 

(e) ஐஎன்எஸ்வி தாாிணி 

Q195. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் அணுசக்தி 

ஒழுங்குமுணற வாாியத்தின் (AERB) தணலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) ஜி.ரக. ராத் 

(b) திரைஷ் குமார் சுக்லா 

(c) ஜி நாரகஸ்வர ராவ் 

(d) ஏ.ரக சமாகந்தி 

(e) ரதவாங் வி. காகர் 

 

Q196. இந்திய ரயில்ரவ 111-கிரலாமீட்டாில் ஒரு 

சுரங்கப்பாணதணய நிர்மாணித்துள்ளது, இது 

இந்தியாவின் எந்த மாநிலம்/யூைியன் 

பிரரதசத்தில் மிக நீளமாை ‘எஸ்ரகப் டன்ைல்’ 

ஆகும்? 

(a) இமாச்சல பிரரதசம் 

(b) ஒடிசா 

(c) ரமற்கு வங்காளம் 

(d) லடாக் 

(e) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் 

 

Q197. ஆண்ட்ராய்டு சாதைங்களில் அரசு 

வழங்கிய ஐடிகளின் உள்ளூர் ரசமிப்பகத்ணதக் 

சகாண்டு வர, அரசாங்க அங்கீகாரம் சபற்ற 

அணடயாளச் ரசமிப்பக அணமப்பாை 

டிஜிலாக்கருடன் கூட்டாண்ணமணய எந்த 

நிறுவைம் அறிவித்தது? 

(a) ஆப்பிள் 

(b) அரமசான் 

(c) கூகுள் 

(d) இன்ஃரபாசிஸ் 

(e) சமட்டா 

 

Q198. சர்வரதச திணரப்படப் பிாிவில் 2023 

அகாடமி விருதுகள் அல்லது ஆஸ்கார் 

விருதுகளுக்காை இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

நுணழவு எது? 

(a) The Last Show  

(b) K.G.F: Chapter 2 

(c) Vikram 

(d) Brahmastra 

(e) Gangubai Kathiawadi 
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Q199. 2023 அகாடமி விருதுகள் அல்லது 

ஆஸ்கார் விருதுகளுக்காை சிறந்த ஒாிஜிைல் 

பாடல் பிாிவில் எந்த இந்தியப் பாடல் 

ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) சகஹ்ணரயன் 

(b) பைா ஷராபி 

(c) டூபி 

(d) நாட்டு நாடு 

(e) கின்ை ரசாைா 

 

Q200. யுசைஸ்ரகா பாரம்பாிய தளங்களின் 

தற்காலிக பட்டியலில் இந்தியாவில் இருந்து 

எத்தணை கலாச்சார தளங்கள் 

ரசர்க்கப்பட்டுள்ளை? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3  

(d) 4 

(e) 5 

 

Q201. FuelBuddy நாடு முழுவதும் உள்ள 

வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு அதன் வாகை மற்றும் 

சதாழில்துணற மசகு எண்சணய், ‘SERVO’ 

வழங்குவதற்காக எந்த நிறுவைத்துடன் கூட்டு 

ரசர்ந்துள்ளது? 

(a) இந்துஸ்தான் சபட்ரராலியம் 

(b) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் 

(c) எண்சணய் மற்றும் இயற்ணக எாிவாயு கழகம் 

(d) ஸ்டீல் அத்தாாிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிசடட் 

(e) பாரத் சபட்ரராலியம் 

 

Q202. சமீபத்தில் கிராமப்புற வளர்ச்சியில் சிறந்த 

பங்களிப்பிற்காக முதல் ரராகிைி நய்யார் பாிசு 

சபற்றவர் யார்? 

(a) சசத்ாிசசம் சங்கடம் 

(b) பிரயாங் சடம்சஜன் ஜமீர் 

(c) அசலக்சாண்டர் ப்சரட்ரக 

(d) அபிஜீத் குப்தா 

(e) சஜய்குமார் சம்ரமட் 

Q203. பிப்ரவாி 2023 இல் அடுத்த கால்பந்து 

கிளப் உலகக் ரகாப்ணபணய பின்வரும் நாடுகளில் 

எந்த நாடு நடத்தவுள்ளது? 

(a) துைிசியா 

(b) ஸ்சபயின் 

(c) கைடா 

(d) இஸ்ரரல் 

(e) சமாராக்ரகா 

 

Q204. டிசம்பர் 2022 இல் சவளியிடப்பட்ட 

CoinSwitch இன் வருடாந்திர முதலீட்டாளர் 

அறிக்ணகயின்படி, இந்தியாவில் எந்த நகரம் அதிக 

கிாிப்ரடாகரன்சி தத்சதடுப்ணபக் சகாண்டுள்ளது? 

(a) சஜய்ப்பூர் 

(b) புது தில்லி 

(c) சசன்ணை 

(d) மும்ணப 

(e) ராஞ்சி 

 

Q205. 2024 இல் பாாிஸில் நணடசபறவுள்ள 

அடுத்த ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகணள இந்தியா மற்றும் 

துணணக்கண்டப் பகுதியில் ஒளிபரப்புவதற்கு 

பின்வரும் எந்த ஊடக நிறுவைம் பிரத்ரயக ஊடக 

உாிணமணயப் சபற்றுள்ளது? 

(a) ஃபாக்ஸ் ஸ்டார் இன்டர்ரநஷைல் 

(b) ஈரராஸ் இன்டர்ரநஷைல் 

(c) Viacom 18 

(d) ஜீ என்டர்சடயின்சமன்ட் 

(e) டிஸ்ைி & ஹாட்ஸ்டார் 

 

Q206. புது சடல்லி சர்வரதச நடுவர் ணமயத்தின் 

தணலவராக பின்வருவைவற்றில் யாணர மத்திய 

அரசு நியமித்துள்ளது? 

(a) நீதிபதி சமஹர் சந்த் மகாஜன் 

(b) நீதிபதி ரஹமந்த் குப்தா 

(c) நீதிபதி பிஜன் குமார் முகர்ஜி 

(d) நீதிபதி சுதி ரஞ்சன் தாஸ் 

(e) நீதிபதி புவரைஷ்வர் பிரசாத் சின்ஹா 
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Q207. ________ விவசாயிகள் திைம் அல்லது கிசான் 

திவாஸ் எை இந்தியா முழுவதும் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 21 

(b) டிசம்பர் 22 

(c) டிசம்பர் 23 

(d) டிசம்பர் 24 

(e) டிசம்பர் 25 

 

Q208.  _____________ சவுதி அரரபியாவின் அடுத்த 

இந்தியாவின் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

(a) ராம் கரண் வர்மா 

(b) சஞ்சீவ் ரஞ்சன் 

(c) பிரதீப் குமார் ராவத் 

(d) டாக்டர் சுரஹல் அஜாஸ் கான் 

(e) ரகாட்டு ராம் மீைா 

 

Q209. ஏர் இந்தியா நிர்வாகம் ஏர் இந்தியா 

எக்ஸ்பிரஸ் தணலணம நிர்வாக அதிகாாி ________ ஐ 

ஏர் இந்தியாவின் தணலவராக நியமித்துள்ளது. 

(a) அரசாக மிஸ்ரா 

(b) அரலாக் சிங் 

(c) தீபக் சர்மா 

(d) சசௌரப் திாிபாதி 

(e) விபின் சிங் 

 

Q210. எந்த பாலிவுட் நடிகர், ஒரு முக்கிய 

பிாிட்டிஷ் பத்திாிணகயின் அணைத்து காலத்திலும் 

50 சிறந்த நடிகர்களின் சர்வரதச பட்டியலில் 

இடம்பிடித்த ஒரர இந்தியராக ஆைார்? 

(a) சல்மான் கான் 

(b) அமீர் கான் 

(c) ஷாருக்கான் 

(d) அமீர் கான் 

(e) ரவுைக் சிங் 

 
Q211. 2021-22 ரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கியப் பரிசை 

வென்றெர் யார்? 

(a) சுதீப் வைன் மற்றும் ஷ ாபனா குமார் 

(b) ஷைத்தன் பகத் மற்றும் அமிர்தா ப்ரீதம் 

(c) ஜும்பா லஹிரி மற்றும் குஷ்ெந்த் சிங் 

(d) ஆர். ஷக. நாராயண் மற்றும் ரஸ்கின் பாண்ட் 

(e) விக்ரம் ஷைத் மற்றும் ஷ ாபனா குமார் 

  

Q212. பிரியா ஷமாகன் சின்ஹா ைமீபத்தில் காலமானார். 
அெர் எந்த நிறுெனத்தின் முன்னாள் தசலெராக 

இருந்தார்? 

(a) வநஸ்ஷல இந்தியா 

(b) பார்ஷல தயாரிப்புகள் 

(c) வபப்சிஷகாவின் இந்தியா 

(d) ஷகட்பரி 

(e) ஷகாஷகா ஷகாலா இந்தியா 

  
Q213. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ___________ அன்று, 
இந்தியா ஷதசிய நுகர்ஷொர் தினம் அல்லது பாரதிய 

கிரஹக் திொஸ் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிைம்பர் 21 

(b) டிைம்பர் 22 

(c) டிைம்பர் 23 

(d) டிைம்பர் 24 

(e) டிைம்பர் 25 

  
Q214. ைமீபத்தில், அனுராதா ராய் தனது நாெலுக்காக 

2022க்கான ைாகித்ய அகாடமி விருது வபற்றார்? 

(a) வியாழன் மீது உறங்குதல் 

(b) எர்த்ஸ்பின்னர் 

(c) மடிந்த பூமி 

(d) ஒரு அட்லஸ் ஆஃப் இம்பாசிபிள் லாங்கிங் 

(e) நாம் ொழாத அசனத்து உயிர்களும் 

  
Q215. ரிசலயன்ஸ் ஜிஷயா ரிசலயன்ஸ் 

இன்ஃப்ராவடல்லின் 100% பங்குகசை சுமார் 

_______க்கு ொங்கியது. 

(a) ரூ. 1,256 ஷகாடி 

(b) ரூ. 2,890 ஷகாடி 

(c) ரூ 3,720 ஷகாடி 

(d) ரூ. 2,240 ஷகாடி 

(e) ரூ. 3,250 ஷகாடி 
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Q216. இந்திய ஷதசிய பங்குச் ைந்சத (NSE) 

அசமப்பதற்கு வைபியின் அனுமதிசயப் வபற்றது. SSE 

இல் முதல் S என்பது எசதக் குறிக்கிறது? 
(a) பங்கு 

(b) ைமூக 
(c) பத்திரங்கள் 

(d) நிசலயானது 

(e) தரநிசல 
  
Q217. 2022 ஆம் ஆண்டின் பிபிசி விசையாட்டு 
ஆளுசம விருசத வென்றெர் யார்? 

(a) வஜசிகா காதிஷராொ 
(b) ஷஜக் செட்ஷமன் 

(c) வபன் ஸ்ஷடாக்ஸ் 

(d) வபத் மீட் 
(e) எம்மா ராடுகானு 
  
Q218. இந்திய விமானப்பசட (IAF) மற்றும் _______ 

ொன் தற்காப்புப் பசட (JASDF) ஆகியசெ தங்கைது 
முதல் இருதரப்பு விமானப் பயிற்சியான "வீர் கார்டியன் 

23" ஐ நடத்த உள்ைன. 

(a) யு.எஸ் 
(b) ஜப்பான் 

(c) இஸ்ஷரல் 

(d) பிரான்ஸ் 
(e) பங்கைாஷதஷ் 
  
Q219. இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் (ஐபிஎல்) எந்த 
உரிசமயாைராலும் ொங்கப்பட்ட அசனத்து 
ைாதசனகசையும் முறியடித்து, அதிக விசல வகாண்ட 

கிரிக்வகட் வீரர் யார்? 

(a) ஷகமரூன் கிரீன் 
(b) ஷயாசுொ லிட்டில் 

(c) இ ான் கி ன் 

(d) ைாம் கர்ரன் 
(e) வில் ஜாக்ஸ் 
  
Q220. பிரகாஷ்ஷம 15ெது ஆற்றல் விருதுகள் 2022 

இல், ‘இந்தியாவின் சிறந்த உலகைாவிய ஷபாட்டி ைக்தி 
நிறுெனம்-நீர்மின்ைாரம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிைக்தித் துசறயின்’ வெற்றியாைராக யார் விருது 

வபற்றெர்? 
(a) BHEL 
(b) ONGC 
(c) NHPC Limited 
(d) HPCL 
(e) BEL 

Q221. இந்திய தணலணம நீதிபதி (CJI) DY 

சந்திரசூட் அவர்கள் மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு 

நட்பாக இருக்க உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தின் 

"உடல் மற்றும் சசயல்பாட்டு அணுகல்" 

தணிக்ணக சசய்ய ஒரு குழுணவ அணமத்துள்ளார். 

இந்தக் குழுவின் தணலவர் யார்? 

(a) எஸ் ரவீந்திர பட் 

(b) சுைில் பாஜ்பாய் 

(c) சஞ்சய் அகர்வால் 

(d) எம் எஸ் சாஹூ 

(e) சந்திர பிரகாஷ் ரகாயல் 

 

Q222. வடகிழக்கு விழாவின் எந்த பதிப்பு புது 

சடல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் ரநரு 

ஸ்ரடடியத்தில் சதாடங்கியது? 

(a) 6th  

(b) 7th 

(c) 8th 

(d) 9th 

(e) 10th  

 

Q223. ஸ்ரீ ஸ்வாமிநாராயண் குருகுல் 

ராஜ்ரகாட்டின் 75வது "அம்ருத் மரஹாத்சவ்" 

நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் உணரயாற்றியவர் யார்? 

(a) நரரந்திர ரமாடி 

(b) அமித் ஷா 

(c) ராஜ்நாத் சிங் 

(d) திசரௌபதி முர்மு 

(e) ஜக்தீப் தன்கர் 

 

Q224. உலகில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் சபண் 

விணளயாட்டு வீராங்கணைகளின் ஃரபார்ப்ஸின் 

வருடாந்திர பட்டியலில் முதல் 25 இடங்களில் 

உள்ள ஒரர வீரர் யார்? 

(a) ஹிமா தாஸ் 

(b) பிவி சிந்து 

(c) சாய்ைா ரநவால் 

(d) ரமாி ரகாம் 

(e) சாைியா மிர்சா 
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Q225. சிதிரவைி ரபுகா எந்த நாட்டின் புதிய 

பிரதமராக ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 

(a) மாலத்தீவுகள் 

(b) சமாாிஷியஸ் 

(c) பிஜி 

(d) எாித்திாியா 

(e) பின்லாந்து 
 

Q226. நல்லாட்சி திைம் ______ அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) அக்ரடாபர் 10 

(b) நவம்பர் 15 

(c) நவம்பர் 26 

(d) டிசம்பர் 25 

(e) டிசம்பர் 27 
 

Q227. பின்வரும் நிறுவைங்களில் எது சமீபத்தில் 

சசயற்ணக இதயத்ணத உருவாக்கியுள்ளது? 

(a) ஐஐஎஸ்சி சபங்களூர் 

(b) ஐஐடி கான்பூர் 

(c) IIT-BHU 

(d) AIIMS 

(e) ஐஐடி குவஹாத்தி 

 

Q228. கீழ்க்கண்டவர்களில் 9 வயதுக்குட்பட்ட 

பிாிவில் டாப் அாிைா ஜூைியர் சர்வரதச 

ரபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்ணத 

சவன்றவர் யார்? 

(a) சகட்ரடா ரசாரா 

(b) உன்ைடி ஹூடா 

(c) சருன்ரக் விதிசார்ன் 

(d) மீராபாய் சானு 

(e) மந்தீப் கவுர் 

 

Q229. பாபா அணு ஆராய்ச்சி ணமயத்தில் (BARC) 

உள்ள அடல் இன்குரபஷன் ணமயம், வணிகப் 

சபாருட்களில் புதிய சதாழில்நுட்பங்கணள 

அணடவதற்காக _______ உடன் ஒப்பந்தங்களில் 

ணகசயழுத்திட்டது. 

(a) கைரா வங்கி 

(b) எஸ்.பி.ஐ 

(c) MSMEகள் 

(d) நிதி ஆரயாக் 

(e) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

Q230. FIFA உலகத் தரவாிணச 2022 இல் 

பின்வரும் நாடுகளில் எது முதலிடம் வகிக்கிறது? 

(a) இங்கிலாந்து 

(b) சபல்ஜியம் 

(c) பிரான்ஸ் 

(d) அர்சஜன்டிைா 

(e) பிரரசில் 

 

Q231. சமீபத்தில் புதுதில்லியில் பழுதுபார்க்கும் 

உாிணம ரபார்டல் உட்பட புதிய முயற்சிகணள 

யார் சதாடங்கிைார்கள்? 

(a) அனுராக் தாக்கூர் 

(b) பியூஷ் ரகாயல் 

(c) ஜிரதந்திர சிங் 

(d) நிதின் கட்காி 

(e) அமித் ஷா 

 

Q232. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த அணமச்சகம் புது 

தில்லியில் 'டான்ஸ் டு டிகார்பணைஸ்' ரதசிய 

அரங்கத்தில் ஒரு வணகயாை இணச நிகழ்ச்சிணய 

ஏற்பாடு சசய்துள்ளது? 

(a) கலாச்சார அணமச்சகம் 

(b) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வை அணமச்சகம் 

(c) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அணமச்சகம் 

(d) கல்வி அணமச்சு 

(e) சபட்ரராலிய அணமச்சகம் 

 

Q233. முன்ைாள் அதிபர் அப்துல்லா யாமீனுக்கு 

பணரமாசடி மற்றும் லஞ்சம் சகாடுத்த வழக்கில் 

11 ஆண்டுகள் சிணற தண்டணை விதிக்கப்பட்டது. 

அப்துல்லா யாமீன் எந்த நாட்டின் அதிபராக 

இருந்தார்? 

(a) ஈரான் 

(b) மாலத்தீவுகள் 

(c) பாகிஸ்தான் 

(d) சமாாிஷியஸ் 

(e) பங்களாரதஷ் 
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Q234. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (RBI) நாட்டில் உள்ள 

வங்கிகள் ஏற்கைரவ இருக்கும் லாக்கர் 

வாடிக்ணகயாளர்களுடைாை லாக்கர் 

ஒப்பந்தங்கணள எந்த ரததிக்குள் புதுப்பிக்க 

ரவண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) 1 ஜைவாி 2023 

(b) 1 பிப்ரவாி 2023 

(c) 1 மார்ச் 2023 

(d) 1 ஏப்ரல் 2023 

(e) 1 ரம 2023 

 

Q235. எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக புஷ்ப கமல் 

தஹால் ‘பிரசந்தா’ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) மியான்மர் 

(b) ரநபாளம் 

(c) பூட்டான் 

(d) லாரவாஸ் 

(e) பங்களாரதஷ் 

 

Q236. சர்வரதச சதாற்றுரநாய்க்காை தயார்நிணல 

திைம் 2022 ஒவ்சவாரு ஆண்டும் எந்த நாளில் 

அனுசாிக்கப்படுகிறது? 

(a) டிசம்பர் 24 

(b) டிசம்பர் 25 

(c) டிசம்பர் 26 

(d) டிசம்பர் 27 

(e) டிசம்பர் 28 

 

Q237. ரடஸ்ட் அட்லஸின் கூற்றுப்படி, 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்காை சிறந்த உணவு வணககளின் 

உலகளாவிய பட்டியலில் இந்தியா ________ 

இடத்தில் உள்ளது. 

(a) 1st 

(b) 2nd 

(c) 3rd 

(d) 4th  

(e) 5th  

 

Q238. ரயில்ரவ வாாியத்தின் தணலணம நிர்வாக 

அதிகாாி மற்றும் தணலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் 

யார்? 

(a) ஷிகர் சிங் 

(b) சஞ்சீவ் குமார் 

(c) அைில் குமார் லரஹாட்டி 

(d) விபின் சர்மா 

(e) ஆயுஷ் குமார் 
 

Q239. 2022 ஆம் ஆண்டிற்காை மதிப்புமிக்க 

30வது ஏகலப்ய புரஸ்கார் விருது யாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது? 

(a) சாக்ஷி ஷர்மா 

(b) ஸ்வஸ்தி சிங் 

(c) ரசாைியா திவாாி 

(d) மான்சி சிங் 

(e) பிரதிபா குமாாி 
 

Q240. புகழ்சபற்ற ரலாசர் திருவிழா, 

இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில்/யூைியன் 

பிரரதசத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) இமாச்சல பிரரதசம் 

(b) லடாக் 

(c) அசாம் 

(d) அருணாச்சல பிரரதசம் 

(e) பஞ்சாப் 
 

 Q241. சமீபத்தில், தர்மடம் இந்தியாவின் முதல் 

முழுணமயாை நூலகத் சதாகுதியாக மாறியது. 

தர்மடம் எந்த மாநிலத்தின் நகரம்? 

(a) குஜராத் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) ஒடிசா 

(d) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(e) ரகரளா 
 

Q242. இங்கிலாந்ணதச் ரசர்ந்த சபாருளாதார 

ஆரலாசணை நிறுவைமாை சசன்டர் ஃபார் 

எகைாமிக்ஸ் அண்ட் பிசிைஸ் ாிசர்ச் (CEBR) எந்த 

ஆண்டில் இந்தியா மூன்றாவது சபாிய 

சபாருளாதாரமாக மாறும் என்று கணித்துள்ளது? 
(a) 2030 
(b) 2035 
(c) 2037  
(d) 2040 
(e) 2045 
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Q243. முதல் KR சகௌாி அம்மா ரதசிய விருது 

2022க்கு யார் ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளைர்? 

(a) பிடல் காஸ்ட்ரரா 

(b) ரவுல் காஸ்ட்ரரா 

(c) அலீடா குரவரா 

(d) ஆலிவர் ஸ்ரடான் 

(e) கமிரலா குரவரா 

 

Q244. வணிக அளவிலாை பசுணம சமத்தைால் 

உற்பத்தி வசதிணய உருவாக்குவதற்காை 

சாத்தியக்கூறுகணள கூட்டாக மதிப்பீடு 

சசய்வதற்கும் ஆராய்வதற்கும் சடக்ைிமாண்ட் 

பிணரரவட் லிமிசடட் நிறுவைத்துடன் 

புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திட்ட எந்த 

நிறுவைம்? 

(a) எண்சணய் மற்றும் இயற்ணக எாிவாயு கழகம் 

(b) NHPC 

(c) ரகால் இந்தியா 

(d) NTPC 

(e) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரரஷன் 

 

Q245. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் இந்திய ரதசிய 

சநடுஞ்சாணல ஆணணயத்தின் (NHAI) தணலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார்? 

(a) சந்ரதாஷ் குமார் யாதவ் 

(b) சி.ரக. சர்மா 

(c) ராஜீவ் சக்ரசைா 

(d) மரைாஜ் குமார் 

(e) தர்ரமந்திர குமார் 

 

Q246. நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற மற்றும் 

நகர்ப்புற மக்களிணடரய டிஜிட்டல் ரபங்கிங் 

விழிப்புணர்வு மற்றும் அறிவு பற்றிய ாிசர்வ் 

வங்கியின் "நிதி கல்வியறிவு மற்றும் உள்ளடக்கம் 

கணக்சகடுப்பு", எத்தணை அளவுருக்களின் 

அடிப்பணடயில் அணமந்தது? 

(a) 2 

(b) 3  

(c) 4 

(d) 6 

(e) 10 

 

Q247. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் MSME 

சதாழில்முணைரவாருக்காை 'MSME பிரரரணா' 

என்ற தைது முதன்ணம வணிக வழிகாட்டுதல் 

திட்டத்ணத எந்த வங்கி சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) ரபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

(b) இந்தியன் வங்கி 

(c) பஞ்சாப் ரநஷைல் வங்கி 

(d) பாங்க் ஆஃப் பரராடா 

(e) பாரத ஸ்ரடட் வங்கி 

 

Q248. மாநில அரசு மத்திய உள்துணற 

அணமச்சகத்தின் ஒப்புதணலப் சபற்ற பிறகு _______ 

இல் இரண்டு இடங்களின் சபயணர 

மாற்றுவதற்காை நிணல தயாராக உள்ளது. 

(a) குஜராத் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) உத்தரப்பிரரதசம் 

(d) பஞ்சாப் 

(e) ராஜஸ்தான் 

 

Q249. ஆஸ்திரரலிய கிாிக்சகட் சங்கம் (ACA) ஒரு 

கூட்டறிக்ணகயில், ஆஸ்திரரலியாவின் 

ஆண்களுக்காை சிறந்த சடஸ்ட் வீரர் விருது 

இப்ரபாது மணறந்த ________ இன் நிணைவாக 

சபயாிடப்படும் என்று அறிவித்தது. 

(a) ணமக்ரகல் சபவன் 

(b) ஆண்ட்ரூ ணசமண்ட்ஸ் 

(c) ரஜசன் கில்சலஸ்பி 

(d) சகாலின் மில்லர் 

(e) ரஷன் வார்ன் 

 

Q250. "Forks in the Road: My Days at RBI and 

Beyond" என்ற புத்தகத்தின் ஆசிாியாின் 

சபயணரக் குறிப்பிடவும். 

(a) டி. சுப்பாராவ் 

(b) ஒய். ரவணுரகாபால் சரட்டி 

(c) சி ரங்கராஜன் 

(d) ரகுராம் ராஜன் 

(e) உர்ஜித் பரடல் 
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Q251. ஆந்திரப் பிரரதசத்தின் ஸ்ரீணசலம் ரகாயில் 

வளாகத்தில் “ஸ்ரீணசலம் ரகாயிலின் ரமம்பாடு” 

திட்டத்ணதத் சதாடக்கி ணவத்தவர் யார்? 

(a) நரரந்திர ரமாடி 

(b) அமித் ஷா 

(c) ராஜ்நாத் சிங் 

(d) திசரௌபதி முர்மு 

(e) ஜக்தீப் தன்கர் 

 

Q252. எந்த மாநில அரசு மாநில மருத்துவக் 

கல்லூாிகளில் ‘E-Sushrut’ மருத்துவமணை 

ரமலாண்ணம தகவல் அணமப்ணபத் 

துவக்கியுள்ளது? 

(a) உத்தரபிரரதசம் 

(b) குஜராத் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) மத்திய பிரரதசம் 

 

Q253. கீழ்க்கண்டவர்களில் யாருக்கு அடல் 

சம்மான் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) சஜயந்தி பிரசாத் 

(b) ராஜீவ் குமார் 

(c) பிரபு சந்திர மிஸ்ரா 

(d) ராஜர்ஷி குப்தா 

(e) சசய்ஃப் அகமது 

 

Q254. ஃபர்ஹான் சபஹார்டியன் சமீபத்தில் 

சதாழில்முணற கிாிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுவதாக அறிவித்தார். அவர் எந்த நாட்ணட 

ரசர்ந்தவர்? 

(a) பாகிஸ்தான் 

(b) சதன்ைாப்பிாிக்கா 

(c) இங்கிலாந்து 

(d) நியூசிலாந்து 

(e) பங்களாரதஷ் 

 

Q255. அசமாிக்காவின் பிலசடல்பியாவில் உள்ள 

வார்டன் வளாகத்தில் வார்டன்-க்யூஎஸ் ாீரமஜின் 

கல்வி விருதுகணள சவன்ற ஐஐடி எது? 

(a) ஐஐடி கவுகாத்தி 

(b) ஐஐடி சடல்லி 

(c) ஐஐடி ரூர்க்கி 

(d) ஐஐடி கான்பூர் 

(e) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

 

Q256. பாரத் பரயாசடக் தயாாித்த பின்வரும் 

தடுப்பூசிகளில் எது முதன்ணமயாை 2-ரடாஸ் 

அட்டவணண மற்றும் ஒரு ஹீட்ரடாரராலஜஸ் 

பூஸ்டர் ரடாேுக்கு அங்கீகாரம் சபற்ற உலகின் 

முதல் இன்ட்ராரநசல் ரகாவிட் தடுப்பூசியாக 

மாறியது? 

(a) COVOVAX 
(b) ZyCOV-D 
(c) Corbevax 
(d) iNCOVACC  
(e) Sputnik 
 

Q257. அம்ாித் பாரத் ஸ்ரடஷன் திட்டத்தின் கீழ், 

வரும் ஆண்டுகளில் _______________ சிறிய ரயில் 

நிணலயங்கணள நவீைமயமாக்க இந்திய ரயில்ரவ 

ஒரு புதிய திட்டத்ணத வகுத்துள்ளது. 

(a) 100 
(b) 500 
(c) 1000  
(d) 1500 
(e) 2000 
 

Q258. பின்வருவைவற்றில் எது பல விணளயாட்டு 

நிகழ்வுகளின் ஒரு பகுதியாக ஸ்ரபார்ட்ணே 

(காணத்ணத உள்ளடக்கிய வீடிரயா ரகம்கள் 

அல்ல) ஒழுங்குபடுத்துவதற்காை முக்கிய 

அணமச்சகம்? 

(a) இணளஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விணளயாட்டு 

அணமச்சகம் 

(b) தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அணமச்சகம் 

(c) மின்ைணுவியல் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப 

அணமச்சகம் 

(d) அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப அணமச்சகம் 

(e) கார்ப்பரரட் விவகார அணமச்சகம் 
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Q259. எந்த மாநிலம் சமீபத்தில் முதல் 'ரபக்கல் 

சர்வரதச கடற்கணர விழா' சதாடங்கப்பட்டது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ரகரளா 

(c) ஆந்திரப் பிரரதசம் 

(d) ரகாவா 

(e) மகாராஷ்டிரா 
 

Q260. உலகத்தரம் வாய்ந்த கயாக்கிங்-

ரகரைாயிங் அகாடமி பின்வரும் எந்த 

மாநிலத்தில் அணமக்கப்பட உள்ளது? 

(a) இமாச்சல பிரரதசம் 

(b) உத்தரப் பிரரதசம் 

(c) உத்தரகாண்ட் 

(d) பஞ்சாப் 

(e) அசாம் 

 

Q261. 'ஆன்ணலைில் பாதுகாப்பாக இருங்கள்' 

பிரச்சாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் இன்ரைாரவஷன் 

அணலயன்ஸ் (DIA) திட்டத்ணத சமீபத்தில் 

சதாடங்கியவர் யார்? 

(a) அனுராக் தாக்கூர் 

(b) பியூஷ் ரகாயல் 

(c) சர்பாைந்தா ரசாரைாவால் 

(d) தர்ரமந்திர பிரதான் 

(e) அஸ்விைி ணவஷ்ணவ் 

 

Q262. பின்வரும் மாநிலங்களில் ரலாக்ஆயுக்தா 

மரசாதாணவ நிணறரவற்றிய நாட்டின் முதல் 

மாநிலம் எது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) குஜராத் 

(d) இமாச்சல பிரரதசம் 

(e) பஞ்சாப் 

 

Q263. அஸ்ோமின் பக்சா மாவட்டத்தில் ‘பிஜ்லி 

உத்சவ்’ நடத்தப்பட்ட நிறுவைம் எது? 

(a) ReNew Power 

(b) TP புதுப்பிக்கத்தக்க ணமக்ரராகிாிட் 

(c) JSW எைர்ஜி 

(d) என்டிபிசி லிமிசடட் 

(e) REC லிமிசடட்  
 

Q264. பின்வருவைவற்றில் எது இந்திய வங்கித் 

துணறயின் சசயல்பாடுகணள உள்ளடக்கிய 

‘இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகள் சதாடர்பாை 

புள்ளி விவர அட்டவணணகள்: 2021-22’ என்ற 

தணலப்பில் அதன் இணணயப் பதிப்ணப 

சவளியிட்டுள்ளது? 

(a) நிதி அணமச்சகம் 

(b) RBI  

(c) SEBI 

(d) நிதி ஆரயாக் 

(e) SIDBI 

 

Q265. மத்திய விஜிசலன்ஸ் கமிஷைராக (CVC) 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

(a) அரவிந்த் குமார் 

(b) ராஜீவ் குமார் 

(c) சஞ்சய் கண்ணா 

(d) ஆர் ரக குப்தா 

(e) பிரவீன் ரக ஸ்ரீவஸ்தவா 

 

Q266. சபாருளாதார ஒத்துணழப்பு மற்றும் வர்த்தக 

ஒப்பந்தம் (ECTA) இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்த 

நாடுகளுக்கு இணடரய நணடமுணறக்கு வந்தது? 

(a) ரஷ்யா 

(b) ஜப்பான் 

(c) நியூசிலாந்து 

(d) பிரான்ஸ் 

(e) ஆஸ்திரரலியா 

 

Q267. பிரரசிலின் கால்பந்து ஜாம்பவான் எட்சன் 

அரான்சடஸ் ரடா நாசிசமன்ரடா, _______ என்று 

அணழக்கப்படுகிறார், 82 வயதில் காலமாைார். 

(a) ஆண்ட்சரஸ் பலன்டா 

(b) சராைால்டிரைா 

(c) சராைால்ரடா 

(d) பீரல 

(e) டியாரகா மரரடாைா 
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Q268. இந்திய இராணுவம் தைது முதல் 3-டி 

அச்சிடப்பட்ட வீடு குடியிருப்புப் பிாிணவ 

(தணரயில் பிளஸ் ஒன் உள்ளணமவுடன்) _______ 

இல் ராணுவ வீரர்களுக்காக திறந்து ணவத்தது. 

(a) ராம்கர் கான்ட் 

(b) மீரட் கான்ட் 

(c) அகமதாபாத் கான்ட் 

(d) சபங்களூர் கான்ட் 

(e) கான்பூர் கான்ட் 

 

Q269. எதிர்கால சபாறியாளர் திட்டத்திற்காக 

பழங்குடியிைர் அணமச்சகம் பின்வரும் எந்த 

நிறுவைத்துடன் கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? 

(a) Walmart 
(b) Flipkart 
(c) Jio Mart 
(d) Amazon   
(e) Jio EV 
 
 
 
 

Q270. இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவைம், _________ 

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகம், AIIMS 

புது தில்லியுடன் இணணந்து SwasthGarbh 

சசயலிணய உருவாக்கியது. 

(a) ஐஐடி கான்பூர் 

(b) ஐஐடி ரூர்க்கி 

(c) ஐஐடி பம்பாய் 

(d) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

(e) ஐஐடி சடல்லி 

 

 
 

SOLUTIONS 
 
S1. Ans.(b) 
Sol. The Food Safety and Standard Authority of 
India (FSSAI) has approved the Himalayan Yak as a 
‘food animal’. 
 
S2. Ans.(a) 
Sol. The Union Minister Dr. Sanjeev Kumar Balyan 
has inaugurated the Animal Quarantine 
Certification Services (AQCS) at Hessarghata, 
Bengaluru. 
 
S3. Ans.(e) 
Sol. Avani Lekhara has been awarded the Para 
Sports Person of the Year 2022.  
 
S4. Ans.(d) 
Sol. Red Planet Day is observed annually on 
November 28. The fourth planet from the Sun is 
the Red Planet or Mars. It has a very thin 
atmosphere over a dusty, chilly, desert world. 
Along with having seasons, polar ice caps, canyons, 
extinct volcanoes, and evidence that it was once 
even more active, Mars is a dynamic planet. 

S5. Ans.(a) 

Sol. Day of Remembrance for all Victims of 

Chemical Warfare is commemorated on November 

30 every year. This internationally marked day 

was adopted by the United Nations to remember 

the victims of chemical warfare.  

 

S6. Ans.(c) 

Sol. Sundararaman Ramamurthy will replace 

Ashish Chauhan as new managing director and 

chief executive of Bombay Stock Exchange (BSE). 

Market regulator Securities & Exchange Board of 

India (Sebi) approved the appointment. 

 

S7. Ans.(e) 

Sol. Ministry of Power kicks off a Scheme for 

Procurement of Aggregate Power of 4500 MW on 

competitive basis for five years on Finance, Own 

and Operate (FOO) basis under B (v) of SHAKTI 

Policy.  
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S8. Ans.(d) 
Sol. Iranian film Nargesi by Director Payam 
Eskandari has won the ICFT-UNESCO Gandhi 
Medal at the 53rd edition of International Film 
Festival of India, given for a film that best reflects 
Mahatma Gandhi's ideals of peace, tolerance and 
non-violence.  
 
S9. Ans.(b) 
Sol. Indore is planning to issue the nation’s first 
local government bond targeting individual 
investors, with proceeds used to fund a solar 
power project. 
 
S10. Ans.(e) 
Sol. The US dictionary publisher Merriam-Webster 
announced that their 2022 word of the year is 
"gaslighting" or as Merriam-Webster defines it, 
"the act or practice of grossly misleading someone 
especially for one's own advantage." 
 
S11. Ans.(b) 
Sol. Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin has 
inaugurated the SIPCOT Industrial Park at Eraiyur 
in Perambalur district, Tamil Nadu. 
 
S12. Ans.(d) 
Sol. Union Minister R.K. Singh has inaugurated 
REC’s CSR initiative for procurement, operation, 
and maintenance of ten Mobile Health Clinics 
(MHC) at Bhojpur, Bihar. 
 
S13. Ans.(b) 
Sol. Vistara airlines will be merged with Tata-
owned Air India by March 2024. Singapore 
Airlines and Tata Sons have agreed to merge Air 
India and Vistara by March 2024, subject to 
regulatory approvals. 
 
S14. Ans.(c) 
Sol. The world’s largest active volcano Hawaii’s 
Mauna Loa erupted for the first time in almost 40 
years. 
 
S15. Ans.(a) 
Sol. International Jaguar Day is observed annually 
on November 29. In March 2018 representatives 
from 14 range countries gathered in New York at 
UN Headquarters for the Jaguar 2030 Forum. 
 

S16. Ans.(b) 
Sol. News broadcaster New Delhi Television Ltd’s 

(NDTV’s) promoter firm RRPR Holding had 

transferred shares constituting 99.5 per cent of its 

equity capital to Adani group-owned 
Vishvapradhan Commercial (VCPL). The transfer 

of shares will give the Adani group control over a 

29.18 per cent stake in NDTV. 

 

S17. Ans.(e) 
Sol. In November 2022, SBI board has approved 

raising Rs 10,000 crore (including a green shoe 

option of Rs. 5,000 crores) through a public issue 

or private placement by issuing infrastructure 
bonds during the FY 2023. The bank has a term 

loan pipeline of ₹2.5 lakh crore and expects 

demand from all sectors. 

 
S18. Ans.(a) 

Sol. Airline EasyJet and aircraft engine maker 

Rolls-Royce had successfully tested a hydrogen-

powered aircraft engine, in what the British 

companies described as a world first for aviation. 
 

S19. Ans.(e) 

Sol. Every year, on 1 December, the world 

commemorates World AIDS Day. People around 
the world unite to show support for people living 

with and affected by HIV and to remember those 

who lost their lives to AIDS. 

 
S20. Ans.(c) 

Sol. The World AIDS Day theme for 2022 is 

“equalize”. According to UNAIDS, “The slogan is a 

call to action. It is a prompt for all of us to work for 

the proven practical actions needed to address 
inequalities and help end AIDS. 

 

S21. Ans.(e) 

Sol. Meghalaya has become the first state in the 
Northeast to pass the first-ever Mental Health and 

Social Care Policy. 

 

S22. Ans.(d) 
Sol. The 23rd Edition of the Hornbill Festival 2022 

begins at Naga Heritage Village Kisama, Nagaland. 
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S23. Ans.(c) 
Sol. International Lusophone Festival is being held 
from 3 to 6 December 2022 in Goa. The Ministry of 
External Affairs is organizing the festival in 
partnership with the Indian Council of Cultural 
Relations and the Goa government. 
 
S24. Ans.(b) 
Sol. CEO of South Asia of GroupM Media Pvt Ltd 
Prasanth Kumar has been elected as the President 
of the Advertising Agencies Association of India 
(AAAI) for 2022-23. 
 
S25. Ans.(e) 
Sol. South Korea’s Mina Sue Choi was crowned 
Miss Earth 2022 during the pageant’s coronation 
night at Cove Manila, Okada Hotel, Parañaque City. 
 
S26. Ans.(b) 
Sol. The International Day for the Abolition of 
Slavery is celebrated, each year, on December 2. 
The day is observed to remind us of the evils of 
enslavement, forced labour, child labour, and 
sexual exploitation and trafficking and to eliminate 
slavery practised in our time. 
 
S27. Ans.(d) 
Sol. December 2 is observed as International 
Computer Literacy Day. It was started in 2001 by 
NIIT, a world-famous Indian computer firm. 
 
S28. Ans.(b) 
Sol. Mahant Haridasji Udasin, who is the only voter 
there, reached the polling station in the initial 
hours of voting. The EC sets up a polling booth 
during every Assembly or general election. 
 
S29. Ans.(a) 
Sol. The 12th Edition of Exercise Agni Warrior, a 
bilateral exercise between the Singapore & Indian 
Army, which had commenced on 13 November 
2022 concluded at Field Firing Ranges, Devlali 
(Maharashtra). 
 
S30. Ans.(d) 
Sol. Ritu Sain is a 2003-batch Indian 
Administrative Service (IAS) officer of the 
Chhattisgarh cadre. She is currently serving as 
Director General of NADA India. 
 

S31. Ans.(e) 
Sol. AS Sanjay Kumar has been appointed as 
Secretary of the Department of School Education & 
Literacy. He replaced Anita Karwal IAS upon her 
superannuation on November 30, 2022. 
 
S32. Ans.(c) 
Sol. 3 Indian-origin women Neelima Kadiyala, Dr. 
Ana Baburamani, and Dr. Indrani Mukherjee have 
been selected as Australia’s Superstars of STEM 
2022. This year among those recognised as 
Superstars of STEM include three Indian-origin 
women: Neelima Kadiyala, Dr Ana Baburamani, 
and Dr Indrani Mukherjee. 
 
S33. Ans.(c) 
Sol. The gross GST revenue collected in the month 
of November 2022 is Rs.1,45,867 crore of which 
CGST is Rs.25,681 crore, SGST is Rs.32,651 crore, 
IGST is Rs.77,103 crore (including Rs.38,635 crore 
collected on import of goods) and Cess is 
Rs.10,433 crore (including Rs.817 crore collected 
on import of goods). 
 
S34. Ans.(e) 
Sol. December 3rd is celebrated as the 
International Day of Persons with Disabilities, 
worldwide. The day is observed to highlight issues 
that affect people with disabilities and to 
champion their well-being, their dignity and 
fundamental rights. 
 
S35. Ans.(a) 
Sol. Saurashtra beat Maharashtra by 5 wickets in 
the final to win the Vijay Hazare Trophy at the 
Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat. 
 
S36. Ans.(b) 
Sol. A book on the popular forest conservation 
campaign Chipko Movement, written by historian-
activist Shekhar Pathak.  
 
S37. Ans.(a) 
Sol. The Institute of Cost Accountants of India said 
that Vijender Sharma has been elected as the new 
president and Rakesh Bhalla as vice-president for 
2022-23. 
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S38. Ans.(a) 
Sol. British writer Katherine Rundell’s biography 
“Super-Infinite: The Transformations of John 
Donne” was named winner of the 50,000 pound 
($59,000) Baillie Gifford Prize at a ceremony in 
London. 
 
S39. Ans.(d) 
Sol. The theme of International Day of Persons 
with Disabilities, this year, is “Transformative 
solutions for inclusive development: the role of 
innovation in fuelling an accessible and equitable 
world“.  
 
S40. Ans.(e) 
Sol. Government of India had appointed Rajeeva 
Laxman Karandikar, Professor Emeritus at 
Chennai Mathematical Institute (CMI), as the part-
time chairperson of the National Statistical 
Commission (NSC) of India for a period of three 
years. 
 
S41. Ans.(c) 
Sol. Pakistan has topped the list of countries at the 
highest risk of experiencing new mass killings, 
according to a new report by a US think-tank, Early 
Warning Project. 
 
S42. Ans.(e) 
Sol. Canara Bank has received the Banker’s Bank 
of the Year Award 2022 for the India segment at 
the Global Banking Summit held in London, UK. 
 
S43. Ans.(a) 
Sol. Noise, a wearables technology company, has 
roped in cricketer Virat Kohli as its new brand 
ambassador for its smartwatch range. 
 
S44. Ans.(c) 
Sol. Hansraj Gangaram Ahir has been appointed as 
Chairperson of the National Commission for 
Backward Classes (NCBC). 
 
S45. Ans.(b) 
Sol. A Greenhouse-in-a-Box sustainable solution 
for small farmers has won the Earthshot Prize 
2022. The solution has been devised by Telangana 
startup Kheyti. 

S46. Ans.(e) 
Sol. Filmmaker SS Rajamouli won the Best 
Director Award for RRR at the New York Film 
Critics Circle. 
 
S47. Ans.(d) 
Sol. Indian Navy Day is celebrated every year on 4 
December to recognize the role and achievements 
of the Indian Navy. 
 
S48. Ans.(c) 
Sol. IDFC Mutual Fund to be renamed Bandhan 
Mutual Fund Markets regulator Securities and 
Exchange Board of India (SEBI) cleared Bandhan-
led consortium's proposed acquisition of IDFC 
Asset Management Company. 
 
S49. Ans.(d) 
Sol. On 19 December 2019, the UN General 
Assembly adopted a resolution, which designated 
4 December as the International Day of Banks.  
 
S50. Ans.(b) 
Sol. Ladakh is all set to have India's first Dark 
Night Sky Reserve at Hanle village in Changthang 
region. In about eighteen locations in Hanley, 
powerful telescopes will be installed for 
stargazing. 
 
S51. Ans.(b) 
Sol. Indian cricketer Rohit Sharma has surpassed 
former batter M. Azharuddin to become the sixth-
highest run-getter for India in ODI cricket. 
 
S52. Ans.(e) 
Sol. 5 December 2022 – 65th Foundation Day of 
Directorate of Revenue Intelligence. Finance 
Minister Nirmala Sitharaman along with the Union 
MoS for Finance Shri Pankaj Chaudhary has 
inaugurated the two-day-long 65th Foundation 
Day celebrations of the Directorate of Revenue 
Intelligence (DRI) in New Delhi.  
 
S53. Ans.(b) 
Sol. spocto introduces India’s First Debt Collection 
Innovation Lab The world’s leading full-stack debt 
support and risk mitigation platform has 
inaugurated India’s first Innovation Lab (SIL) 
dedicated to the debt collection segment of 
banking industries in India and the Middle East.  

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-DECEMBER 2022 

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

S54. Ans.(b) 
Sol. Edelweiss Mutual Fund has announced the 
launch of the fourth tranche of BHARAT Bond ETF 
- India’s first corporate bond ETF (exchange-
traded fund). A central government initiative, 
Bharat Bond ETF invests only in ‘AAA’-rated bonds 
of public sector companies. Edelweiss Asset 
Management is the fund manager of the scheme. 
 
S55. Ans.(d) 
Sol. The National Zoological Park, Delhi Zoo 
has celebrated International Cheetah Day and 
Wildlife Conservation Day in New Delhi on 4th 
December. 
 
S56. Ans.(c) 
Sol. Nagpur Metro has successfully created a 
Guinness World Record by constructing the 
longest double-decker viaduct (metro) is 3,140 
meters and was achieved by the Wardha Road in 
Nagpur. 
 
S57. Ans.(b) 
Sol. To mark the 51st anniversary of India's 
victory in the Longewala battle during the 1971 
war, Parakram Diwas celebrated at Jaisalmer 
Military Station and Longewala War Memorial in 
Rajasthan on December 5. 
 
S58. Ans.(b) 
Sol. The Uttar Pradesh government’s ambitious 
One District One Product (ODOP) scheme has 
received praise at the national level for helping in 
the revival of traditional crafts in the state. Now, 
on similar lines, the government has launched the 
One District One Sport (ODOS) programme for 
promoting local sporting talent. 
 
S59. Ans.(d) 
Sol. Famous Footballer, Cristiano Ronaldo has 
sensationally joined Saudi Arabian club Al-Nassr 
on a two and a half year deal worth 200 million 
euros per season. 
 
S60. Ans.(b) 
Sol. Goldsikka with technology support from 
Hyderabad-based startup, Opencube Technologies 
has launched its first Gold ATM at Begumpet and 
described it India’s first Gold ATM and world’s first 
Real Time Gold ATM. 

S61. Ans.(e) 
Sol. On December 7, International Civil Aviation 
Day is observed globally. The aviation industry has 
made a huge impact on our lives. 
 
S62. Ans.(a) 
Sol. India observed December 6 as 67th 
Mahaparinirvan Divas to mark the death 
anniversary of Dr Bhimrao Ramji Ambedkar. 
 
S63. Ans.(d) 
Sol. Deepika Padukone will unveil the FIFA World 
Cup trophy in Qatar later this month, according to 
reports. The trophy will be unveiled before the 
World Cup final on December 18. 
 
S64. Ans.(b) 
Sol. Hindustan Aeronautics Limited ranked at 
42nd in the top 100 defence companies list. 
 
S65. Ans.(d) 
Sol. Indian Institute of Technology Madras (IIT 
Madras) Researchers have developed an 'Ocean 
Wave Energy Converter' that can generate 
electricity from sea waves. The trials of this device 

were successfully completed during the second 
week of November 2022. The product has been 
named 'Sindhuja-I,' which means 'generated from 
the ocean.' 
 
S66. Ans.(b) 
Sol. RBI’s Monetary Policy Committee has raised 
the repo rate by 35 basis points (bps) to 6.25 per 
cent with immediate effect, making loans 
expensive.  
 
S67. Ans.(c) 
Sol. ICICI Lombard General Insurance is entering 
into a bancassurance tie-up with AU Small Finance 
Bank. The partnership will provide the bank’s 
diverse customers access to the insurer’s portfolio 
and enhance penetration across India.  
 
S68. Ans.(e) 
Sol. Ukraine’s former UN envoy Yuriy Sergeyev is 
not include in the "Diwali Stamp-Power of One 
Awards" 2022. 
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S69. Ans.(c) 

Sol. The BBC's 100 most influential women's list 

also includes four Indians: Actress Priyanka 

Chopra Jonas, author Geetanjali Shree, engineer 

and astronaut Sirisha Bandla, and social worker 

Sneha Jawale. 

 

S70. Ans.(e) 

Sol. Every year on December 7, India 

commemorates Armed Forces Flag Day in order to 

raise donations for the welfare of the Armed 

Forces Staff. 

 

S71. Ans.(c) 

Sol. The South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC) Charter Day is observed 

every year on 8th December. On this day in 1985, 

SAARC Charter was adopted in Dhaka, during the 

first summit of the group. 

 

S72. Ans.(a) 

Sol. Cardiologist and director of Sri Jayadeva 

Institute of Cardiovascular Sciences and Research 

C.N. Manjunath, writer Krishnappa G. and social 

activist and businessman S. Shadakshari have been 

selected for the Nadoja Award given by Kannada 

University in Hampi. 

 

S73. Ans.(d) 

Sol. Distinguished Scientist of Department of 

Atomic Energy, K.V. Suresh Kumar has assumed 

charge as Chairman and Managing Director of 

Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited 

(BHAVINI).  

 

S74. Ans.(b) 

Sol. Time magazine named President Volodymyr 

Zelensky as well as “the spirit of Ukraine” as its 

2022 person of the year, for the resistance the 

country has shown in the face of Russia’s invasion.  

 

S75. Ans.(c) 

Sol. The Indian Premier League (IPL), which was 

also the most searched sporting event in the 

nation, came out on top of all 2022 trending search 

results in India. 

S76. Ans.(e) 

Sol. The Meghalaya government in partnership 

with startup TechEagle has unveiled Asia's first 

drone delivery hub and network which is aimed at 

providing universal access to healthcare for the 

people in the state. 

 

S77. Ans.(a) 

Sol. Billionaires Gautam Adani, HCL Technologies's 

Shiv Nadar, and Happiest Minds Technologies' 

Ashok Soota are the three Indians who have been 

named in the 16th edition of the annual list. 

 

S78. Ans.(d) 

Sol. Sixteen-year-old Aditya Mittal has become 

India's 77th chess Grandmaster. The Mumbai 

player, who had secured three GM norms, crossed 

2,500 ELO points mark during the sixth round of 

the ongoing Ellobregat Open tournament in Spain. 

 

S79. Ans.(c) 

Sol. Peru President Pedro Castillo has been 

impeached and arrested and Dina Boluarte has 

become the country’s first female President.  

 

S80. Ans.(a) 

Sol. Oxford Dictionaries said that “goblin mode” 

has been selected by an online vote as its word of 

the year. 

 

S81. Ans.(c) 

Sol. India will be hosting the 17th Pravasi Bhartiya 

Diwas in Indore from 8-10 January 2023. 

 

S82. Ans.(b) 

Sol. The Karthigai Deepam Chariot festival has 

been organized at Tiruparangunram in Madurai, 

Tamil Nadu after a gap of two years due to the 

COVID-19 pandemic. 

 

S83. Ans.(d) 

Sol. The Food and Agriculture Organization (FAO) 

of the United Nations, organized an opening 

ceremony for the International Year of Millets 

2023 in Rome, Italy. 
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S84. Ans.(c) 
Sol. The 12th World Hindi Conference is being 
organized by the Ministry of External Affairs in 
collaboration with the Government of Fiji from 15-
17 February 2023 in Fiji. 
 
S85. Ans.(b) 
Sol. Spice Money has partnered with Axis Bank to 
facilitate the opening of instant, zero-balance 
savings or current accounts for rural citizens 
through its Adhikari network. 
 
S86. Ans.(d) 
Sol. Indian-origin teacher Veena Nair has 
honoured with the 2022 Prime Minister’s Prize for 
Excellence in Science Teaching in secondary 
schools in Australia. 
 
S87. Ans.(b) 
Sol. The government has appointed Tata Sons 
Chairman N Chandrasekaran as the Chair of B20 
India, industry body CII said. The Confederation of 
Indian Industry (CII) has been appointed as the 
B20 India Secretariat by the Indian government to 
lead the B20 India process. 
 
S88. Ans.(c) 
Sol. National Small Industries Corporation (NSIC) 
and retail giant Walmart signed an MoU to 
strengthen the latter’s outreach program for the 
benefit of MSMEs.  
 
S89. Ans.(e) 
Sol. International Day of Commemoration and 
Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and 
of the Prevention of this Crime is commemorated 
on December 9 of every year around the world.  
 
S90. Ans.(d) 
Sol. The world celebrate International Anti-
Corruption Day on December 9. The main motive 
behind marking this day is to spread awareness 
about a corruption-free society. 
 
S91. Ans.(e) 
Sol. Finance Minister Nirmala Sitharaman, Biocon 
Executive Chairperson Kiran Mazumdar-Shaw, and 
Nykaa founder Falguni Nayar are among six 
Indians who have made it to the Forbes’ annual list 
of The World’s 100 Most Powerful Women.  

S92. Ans.(b) 

Sol. India has ranked 87 in the world’s strongest 

passport list, while UAE ranked first in the rating 

of passports for 2022 has been made public 

recently. 

 

S93. Ans.(d) 

Sol. World champion American hurdler Sydney 

McLaughlin-Levrone and Swedish pole vaulter 

Armand “Mondo” Duplantis has won the World 

Athlete of the Year awards 2022. 

 

S94. Ans.(e) 

Sol. Belgium captain Eden Hazard has announced 

his retirement from international football after 

Belgium’s early exit from the FIFA World Cup 

2022. 

 

S95. Ans.(b) 

Sol. Founder of Manasvani Mansi Gulati has 

released her book ‘Miracles of Face Yoga’. The 

book ‘Face Yoga’ is a comprehensive work on face 

yoga written in lucid and simple language which 

can be easily understood by beginners. 

 

S96. Ans.(e) 

Sol. Human Rights Day is celebrated across the 

world on December 10 every year. It marks the 

day that the United Nations General Assembly 

(UNGA) adopted the Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) in 1948. 

 

S97. Ans.(a) 

Sol. Sushmita Shukla, an Indian-origin veteran of 

the insurance industry, has been appointed as 

First Vice President and Chief Operating Officer at 

the Federal Reserve Bank of New York, making her 

the second-ranking officer at the prominent 

institution.  

 

S98. Ans.(b) 

Sol. Ashok Leyland, a subsidiary of Hinduja group, 

announced on December 8, 2022, that they had 

appointed Shenu Agarwal as the new Managing 

Director and Chief Executive Officer for a period of 

five years.  
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S99. Ans.(d) 
Sol. National Dairy Development Board (NDDB) 
has appointed Meenesh C Shah as its Managing 
Director with effect from November 15.  
 
S100. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has signed a 
Currency Swap Agreement with the Maldives 
Monetary Authority under the SAARC Currency 
Swap Framework. This agreement will enable the 
Maldives authority to make drawals in multiple 
tranches up to a maximum of 200 million dollars 
from the RBI. 
 
S101. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has flagged off 
India’s sixth Vande Bharat Express between 
Bilaspur (Chattisgarh)-Nagpur (Maharashtra) 
route. 
 
S102. Ans.(a) 
Sol. According to the Union Ministry of Finance, 
First G20 Finance and Central Bank Deputies 
Meeting is scheduled to be held in Bengaluru on 
13-15 December 2022. 
 
S103. Ans.(e) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has 
inaugurated the first phase of the international 
airport at Mopa in north Goa. He named the 
airport after late Goa Chief Minister and former 
Union Defence Minister Manohar Parrikar. Mr 
Parrikar died in March 2019. 
 
S104. Ans.(d) 
Sol. Bhupendra Patel took oath as chief minister of 
Gujarat for the second time. BJP swept the Gujarat 
Assembly election with a whopping 156 out of the 
182 Assembly seats, which is the highest number 
of seats any party has won after the formation of 
the state in 1960. 
 
S105. Ans.(c) 
Sol. A Japanese space startup launched a 
spacecraft to the moon after several delays, a step 
toward what would be a first for the nation and for 
a private company.  
 

S106. Ans.(d) 
Sol. England's T20 World Cup-winning captain Jos 

Buttler was named ICC men's Player of the Month 

for the first time following his stupendous show in 

November. 
 

S107. Ans.(b) 

Sol. Justice Dipankar Dutta has took oath as a 

judge of the Supreme Court. Chief Justice of India 

DY Chandrachud administered the oath to Justice 
Dutta in the swearing-in ceremony in the Supreme 

Court in the presence of all judges. 

 

S108. Ans.(e) 
Sol. Uttarakhand is now planning for its genetic 

development to increase the productivity of the 

indigenous Badri cow that grazes on medicinal 

herbs of the Himalayas.  
 

S109. Ans.(e) 

Sol. UAE successfully launches first-ever Arab-

Built lunar spacecraft. A SpaceX Falcon 9 rocket 

yesterday carried into space the first ever Arab-
built lunar spacecraft. It was launched from the 

Cape Canaveral Space Force Station in Florida. 

 

S110. Ans.(b) 
Sol. Pakistan's Sidra Ameen became the second 

successive winner of the women's Player of the 

Month award from the country, thanks to her 

brilliant performance in the ODI series win over 
Ireland. 

 

S111. Ans.(d) 

Sol. Ishan Kishan has made a world record of 

making the fastest double century in a One Day 
International (ODI). He scored his double century 

in just 126 balls against Bangladesh in the match 

played at Chattogram, Bangladesh on 10 December 

2022. 
 

S112. Ans.(a) 

Sol. India’s leading commercial vehicle 

manufacturer Ashok Leyland has appointed Shenu 
Agarwal as its new Managing Director (MD) and 

Chief Executive Officer (CEO). 
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S113. Ans.(e) 
Sol. Every year UNICEF Day is celebrated on 
December 11 every year. The word UNICEF stands 
for United Nations International Children's 
Emergency Fund and the purpose served by the 
organisation is to save children's lives by 
providing them with humanitarian aid across the 
world. 
 
S114. Ans.(c) 
Sol. Jammu and Kashmir has been awarded 1st 
prize in the category for Ayushman Bharat health 
account ID generation and 2nd prize in the 
category for Teleconsultation conducted during 
the celebration of Universal Health Coverage Day 
2022. 
 
S115. Ans.(e) 
Sol. The theme for 2022 is “Women move 
mountains” Conservation of the mountains is one 
of the major factors for sustainable development 
and is a part of Goal 15 of the Sustainable 
Development Goals (SDGs).  
 
S116. Ans.(a) 
Sol. Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) major 
Hindustan Unilever Limited (HUL) announced the 
acquisition of two D2C brands - OZiva and 
Wellbeing Nutrition. With the acquisition, the 
company will foray into the health and well-being 
category.  
 
S117. Ans.(c) 
Sol. Tamil Nadu is set to become the first state to 
launch its own Climate Change Mission. It had 
launched the Green Tamil Nadu Mission last 
September and the Tamil Nadu Wetlands Mission 
this August. 
 
S118. Ans.(b) 
Sol. International Day of Neutrality is 
commemorated on December 12. It is a day when 
people look at the possibility of a world free of 
armed and other types of conflicts. 
 
S119. Ans.(d) 
Sol. Congress leader Sukhwinder Singh Sukhu has 
took oath as the New Chief Minister of Himachal 
Pradesh at historic ridge ground in Shimla. 
 

S120. Ans.(c) 
Sol. The ‘dream crew’ for the first civilian mission 

to the moon has been announced and it includes 

Indian actor Dev Joshi. 

 
S121. Ans.(e) 

Sol. The Meghalaya government, which has 

adopted a ‘jan andolan’ (people’s movement) 

against Tuberculosis received an award for best 

practices in controlling the disease that affects 2.6 
million people in India every year. 

 

S122. Ans.(c) 

Sol. Kerala forest department has launched 
‘Vanikaran’ project to restore natural vegetation. It 

is an afforestation project to root out invasive 

plants, especially Senna spectabilis. 

 
S123. Ans.(d) 

Sol. Retail inflation of India has been eased to 

5.88% in November 2022 from 6.77% in October 

2022. 

 
S124. Ans.(b) 

Sol. Senior cardiologist Dr. PC Rath has formally 

elected as the president of the Cardiological 

Society of India (CSI) for one year (2023-24) in an 
annual meeting held in Chennai. 

 

S125. Ans.(a) 

Sol. Karnataka shooter Divya T.S has secured her 
first women’s 10m air pistol national title at the 

65th National Shooting Championship 

Competitions in Pistol events held in Bhopal. 

 

S126. Ans.(d) 
Sol. Former vice president Venkaiah Naidu has 

been conferred with the 25th Sri 

Chandrasekarendra Saraswathi National Eminence 

Award (SIES). 
 

S127. Ans.(b) 

Sol. The National Energy Conservation Day is 

celebrated every year on 14th December 2022. 
The purpose is to showcase the achievements of 

the nation in energy efficiency and conservation.  
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S128. Ans.(e) 
Sol. Those recommended for elevation to the 
Supreme Court are Rajasthan High Court chief 
justice Pankaj Mithal, Manipur High Court chief 
justice PV Sanjay Kumar, Patna High Court chief 
justice Sanjay Karol, Patna HC judge Ahsanuddin 
Amanullah, and Allahabad High Court judge Manoj 
Misra. 
 
S129. Ans.(d) 
Sol. World Health Organization (WHO) announced 
that Dr Jeremy Farrar will become its new Chief 
Scientist. 
 
S130. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi to lay the 
foundation stone and inaugurate projects worth Rs 
75,000 crores in Maharashtra. 
 
S131. Ans.(b) 
Sol. Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin has 
inaugurated the statue of Mahakavi Subramanian 
Bharathiyar at the renovated house of Bharathiyar 
at Varanasi, UP via video conference. 
 
S132. Ans.(c) 
Sol. The eighth edition of the India International 
Science Festival (IISF) will be held in Bhopal in 
January 2023. 
 
S133. Ans.(a) 
Sol. France will host an International conference 
“Standing with the Ukrainian People” in Paris. 
 
S134. Ans.(e) 
Sol. SpiceJet has been awarded the ‘Safety 
Performer of the Year’ award by GMR Delhi 
Airport Awards for being the top performer among 
the self-handling airlines. 
 
S135. Ans.(d) 
Sol. Former England captain Joe Root has become 
the third cricketer in history to score 10000 runs 
and pick up 50 wickets in Test cricket. 
 
S136. Ans.(a) 
Sol. Hyderabad Strikers crowned as champions of 
4th Tennis Premier League (TPL) 2022. 

S137. Ans.(e) 
Sol. Poland’s only cosmonaut Gen Mirosław 
Hermaszewski passed away recently at the age of 
81. 
 
S138. Ans.(b) 
Sol. SS Rajamouli-directed period movie ‘RRR’ has 
been nominated in two categories at the Golden 
Globe Awards to be held in January 2023. 
 
S139. Ans.(a) 
Sol. The 6th Edition of Indo - Kazakhstan joint 
training exercise “KAZIND-22” is conducted at 
Umroi (Meghalaya) from 15 to 28 December 2022. 
 
S140. Ans.(e) 
Sol. The New Zealand government has passed a 
law to completely end tobacco smoking by 
banning youth from buying cigarettes for life. 
 
S141. Ans.(a) 
Sol. Russia has for the first time emerged as top oil 
supplier to India replacing Iraq as refiners last 
month snapped up oil from Moscow fearing a price 
cap. 

 
S142. Ans.(b) 
Sol. Indian Institute of Technology, Ropar and the 
Army Training Command 
(ARTRAC) of the Indian Army signed an agreement 
for setting up a centre of excellence for studies and 
applied research in defence and security at the 
premier institute. 
 
S143. Ans.(d) 
Sol. HDFC Bank today announced the launch of its 
sixth annual grants program for social startups in 
partnership with the Government of India’s 
flagship initiative ‘Startup India’. 
 
S144. Ans.(c) 
Sol. The central government has allocated a total 
financial outlay of the New India Literacy 
Programme (NILP) for five years to be Rs.1037.90 
crore, MoS for Education Annpurna Devi in a 
written reply informed in the Lok Sabha on 
December 12. 
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S145. Ans.(e) 

Sol. India plans to commission 20 nuclear power 

plants by 2031, adding nearly 15,000 MW in 

power generating capacity, the government told 

the Lok Sabha. 

 

S146. Ans.(c) 

Sol. The wholesale price-based inflation declined 

to a 21-month low of 5.85 per cent in November 

on easing prices of food, fuel and manufactured 

items. 

 

S147. Ans.(a) 

Sol. Unique Identification Authority of India 

(UIDAI) topped the grievance redressal index 

among all group A ministries, departments and 

autonomous bodies for resolution of public 

grievances for the fourth month in a row in 

November. 

 

S148. Ans.(c) 

Sol. The Prime Minister, Shri Narendra Modi 

addressed a programme celebrating Sri 

Aurobindo&#39;s 150th birth anniversary via 

video conferencing in Kamban Kalai Sangam, 

Puducherry under the aegis of Azadi ka Amrit 

Mahotsav. 

 

S149. Ans.(b) 

Sol. BoB board has approved the divestment of its 

majority stake in Nainital Bank (NBL). The state-

owned Bank of Baroda (BoB) said it planned to sell 

its majority stake in Nainital Bank. 

 

 

S150. Ans.(b) 

Sol. Chief Justice of India D Y Chandrachud 

virtually inaugurated 10 district court digitisation 

hubs (DCDH) in Odisha, and said that 

modernisation of judiciary is the need of the hour. 

 

S151. Ans.(e) 

Sol. India, with 20 of the most valuable companies 

in the world, has moved into the fifth position 

among countries that are home to the world’s top 

500 firms. 

 

S152. Ans.(b) 

Sol. The new currency notes of $1 and $5 value 

carry the signature of the Secretary of Treasury 

(American Finance Minister) Janet Yellen and Lynn 

Malerba. The United States currency notes are 

popularly called as Greenback. 

 

S153. Ans.(c) 

Sol. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on 

Saturday inaugurated a new Business Jet Terminal 

at Cochin International Airport Limited (CIAL). 

 

S154. Ans.(d) 

Sol. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has 

declared a seed farm, located in Aluva here, as the 

first carbon neutral farm in the country. 

 

S155. Ans.(d) 

Sol. International Universal Health Coverage Day 

is celebrated annually on 12th December. The day 

is marked to promote the importance of building 

robust, resilient, world-class healthcare systems 

globally. 

 

S156. Ans.(b) 

Sol. This year, the theme for International Anti-

Corruption Day is “Uniting the world against 

corruption.” 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. Meghna Ahlawat was elected president of the 

Table Tennis Federation of India. Meghna Ahlawat 

has been elected its first female President. 
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S158. Ans.(b) 
Sol. US President Joe Biden has recognised Indian-
American and a longtime Houstonian, Krishna 
Vavilala, with the Presidential Lifetime 
Achievement (PLA) Award, the nation&#39;s 
highest honour for his contributions to his 
community and the country at large. 
 
S159. Ans.(c) 
Sol. The Union Ministry of Health and Family 
Welfare is organizing a two-day convention on the 
theme “ Universal Health Coverage Day (UHC) 
2022” on December 10 and 11, 2022, in Varanasi, 
Uttar Pradesh. 
 
S160. Ans.(d) 
Sol. Ladakh has approached the Indian Institute of 
Remote Sensing (IIRS), a unit of Indian Space 
Research Organisation (ISRO) for developing 
“Spatial Data Infrastructure geoportal ‘Geo-
Ladakh’ for UT-Ladakh”. 
 
S161. Ans.(b) 
Sol. The 48th Goods and Service Tax (GST) Council 
meeting at the national capital Delhi on 17 
December has concluded. Finance Minister 
Nirmala Sitharaman chaired the meeting. 
 
S162. Ans.(a) 
Sol. Harvard University has named Dr. Claudine 
Gay as the first black president to run an Ivy 
League university. 
 
S163. Ans.(c) 
Sol. Indian-Origin Leo Varadkar has been re-
elected as the Prime Minister of Ireland in line 
with a coalition deal struck in 2020. 
 
S164. Ans.(b) 
Sol. Tokyo Olympics gold medalist javelin thrower 
Neeraj Chopra (India) has the most written-about 
track and field athlete in 2022, displacing the 
Jamaican legend Usain Bolt from the top lists. 
 
S165. Ans.(b) 
Sol. Minority Rights Day is observed every year on 
18 December. To safeguard the individual rights of 
the religious, ethnic, racial, or linguistic minorities 
in the country. 

S166. Ans.(b) 

Sol. International Migrants Day is observed 

annually on December 18. This day is observed to 

guarantee that the rights of migrants are equally 

respected and not violated. 

 

S167. Ans.(c) 

Sol. In the ‘Sixth Bloomberg 50’ report, 

Businessman and philanthropist Gautam Adani 

has topped the list of people whose wealth 

witnessed the maximum rise globally during this 

year.  

 

S168. Ans.(a) 

Sol. Shri Ashwini Vaishnaw, Hon'ble Minister of 

Railways, Communications, Electronics & 

Information Technology, Govt. of India has been 

appointed as the Chancellor of Gati Shakti 

Vishwavidyalaya, Vadodara by Hon'ble President 

Smt. Draupadi Murmu. 

 

S169. Ans.(a) 

Sol. Wipro Limited announced a partnership with 

Finastra, a global provider of financial software 

applications and marketplaces, to drive digital 

transformation for corporate banks in the Middle 

East.  

 

S170. Ans.(b) 

Sol. Messi’s Argentina clinched their 3rd World 

Cup trophy from six final appearances in history, 

seeing off France 4–2 on penalties (3–3 after extra 

time) to win the biggest prize in men’s football.  

 

S171. Ans.(c) 

Sol. Union Minister for Science & Technology 

Jitendra Singh has announced the launching of 

“One Week, One Lab” countrywide campaign from 

January 6, 2023.  

 

S172. Ans.(c) 

Sol. Union Minister for Personnel, Public 

Grievances, and Pensions Dr. Jitendra Singh has 

inaugurated a nationwide campaign, Prashasan 

Gaon ki Ore. 

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-DECEMBER 2022 

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

S173. Ans.(a) 
Sol. National Miner National Mineral Development 
Corporation (NMDC) won the Institution of 
Engineers, India (IEI) Industry Excellence Award 
2022 in Chennai. 
 
S174. Ans.(c) 
Sol. India observed Goa Liberation Day every year 
on December 19 to celebrate the independence of 
the smallest state of the Union in 1961. 
 
S175. Ans.(e) 
Sol. The 599th meeting of the Central Board of 
Directors of Reserve Bank of India was held in 
Kolkata under the Chairmanship of Shri 
Shaktikanta Das, Governor. 
 
S176. Ans.(d) 
Sol. The Tamil Nadu government has announced 
that all those who are eligible for benefits (other 
than minor children) under various government 
schemes are required to submit proof of 
possession of an Aadhaar number or undergo 
Aadhaar identification. 
 
S177. Ans.(e) 
Sol. International Human Solidarity Day (IHSD) is 
observed annually on December 20 across the 
globe to celebrate the ideal of unity in diversity. 
 
S178. Ans.(a) 
Sol. Bollywood actress, Sonakshi Sinha has been 
awarded PETA India’s 2022 Person of the Year 
title. Sonakshi’s actions helped save the lives of 
many animals killed for fashion, but her strong 
advocacy for dog and cat rights earned her the 
title. 
 
S179. Ans.(b) 
Sol. Spanish Tennis Player, Rafael Nadal has been 
named the Men’s International Tennis Federation 
(ITF) World Champion 2022 for the 5th time after 
an outstanding 2022 season. 
 
S180. Ans.(a) 
Sol. In Gujarat, Chief Minister Bhupendra Patel has 
unveiled the logo, website and social media 
handles of the Urban-20 conference in 
Gandhinagar. 

S181. Ans.(e) 
Sol. HDFC Securities launched investor education 
platform ‘Roots’. Stock brokerage firm HDFC 
Securities has launched Roots, a dedicated 
platform providing comprehensive investor 
education and market analysis. 
 
S182. Ans.(c) 
Sol. IDFC FIRST Bank on 17 December announced 
ZERO Fee Banking on savings accounts and waived 
fees on 25 commonly used banking services. 
 
S183. Ans.(b) 
Sol. Jaipur Pink Panthers has defeated Puneri 
Paltan 33-29 in the summit clash to emerge 
champions of the Pro Kabaddi League Season 9 
champions. 
 
S184. Ans.(d) 
Sol. Bhairon Singh Rathore, a BSF veteran, and 
hero of the 1971 India-Pakistan War died in 
Jodhpur at the age of 81. 
 
S185. Ans.(c) 
Sol. Reserve Bank of India imposed a penalty of Rs 
2.66 crore on Bank of Bahrain & Kuwait BSC, India 
operations for non-compliance with directions on 
cyber security framework.  
 
S186. Ans.(c) 
Sol. Union Minister for Road Transport and 
Highways Nitin Gadkari has launched one of 
India’s first-ever Surety Bond Insurance products 
from Bajaj Allianz. Surety Bond Insurance will act 
as a security arrangement for infrastructure 
projects and will insulate the contractor as well as 
the principal.  
 
S187. Ans.(d) 
Sol. A book titled, ‘The Indian Navy@75 
Reminiscing the Voyage’ by Commodore Ranjit B 
Rai (Retd) and defence journalist Aritra Banerjee. 
 
S188. Ans.(b) 
Sol. Under Smart Cities Mission, Ministry of 
Housing & Urban Affairs has won the Platinum 
Icon in the Digital India Awards 2022 for their 
initiative “DataSmart Cities: Empowering Cities 
through Data”. 
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S189. Ans.(e) 

Sol. Union Steel Minister, Jyotiraditya Scindia has 

launched India's first Green Steel Brand "KALYANI 

FeRRESTA" in New Delhi. 

 

S190. Ans.(a) 

Sol. Major General Mohit Seth has took over as the 

General Officer Commanding (GOC) of the Counter 

Insurgency Force Kilo. He took over from Major 

General Sanjiv Singh Slaria who has been moved to 

Northern Command headquarters in Udhampur. I 

 

S191. Ans.(c) 

Sol. Assam government has launched a special 

scheme Orunodoi 2.0. The flagship scheme of the 

state government aimed at providing financial 

security to financially disadvantaged families. 

 

S192. Ans.(a) 

Sol. The Gross collection of Direct Taxes has 

registered a growth of 25 .90% which stood at Rs 

13,63,649 cr in the financial year 2022-23. 

 

S193. Ans.(c) 

Sol. Finance Minister Nirmala Sitharaman has 

informed that note in circulation (NiC) has 

witnessed an annual growth of 7.98% to Rs 31.92 

lakh crore as of December 2, 2022. 

 

S194. Ans.(e) 

Sol. INSV Tarini has set sail for an expedition to 

Cape Town, South Africa for participating in the 

50th edition of Cape to Rio Race 2023. 

 

S195. Ans.(b) 

Sol. Dinesh Kumar Shukla has been appointed as 

the chairperson of the Atomic Energy Regulatory 

Board (AERB) for a period of three years.  

 

S196. Ans.(e) 

Sol. The Indian Railways completed the 

construction of a tunnel on a 111-kilometre 

section of the Udhampur-Katra railway line in 

Kashmir. The ‘escape tunnel’, which is the longest 

of its kind in the country, is located at an elevation 

of 12.89 meters.  

S197. Ans.(c) 
Sol. Google announced a partnership with 
DigiLocker, a government authorized 
identification storage system, to bring local 
storage of government issued IDs on Android 
devices. 
 
S198. Ans.(a) 
Sol. The Gujarati-language Chhello Show (The Last 
Show), which is India's official entry for the 2023 
Academy Awards or Oscars awards in the 
International Feature film category. 
 
S199. Ans.(d) 
Sol. The track Naatu Naatu from SS Rajamouli's 
RRR has been shortlisted in the Best Original Song 
Category.  
 
S200. Ans.(c) 
Sol. Three new cultural sites in India, including the 
iconic Sun Temple at Modhera, historic Vadnagar 
town in Gujarat, and rock-cut relief sculptures of 
Unakoti in Tripura. 
 
S201. Ans.(b) 
Sol. Doorstep fuel delivery service provider, 
FuelBuddy has announced a partnership with 
Indian Oil Corp. Ltd. (IOCL) for the supply of its 
automotive and industrial lubricant, ‘SERVO’, to 
customers across the country. 
 
S202. Ans.(a) 
Sol. Better Life Foundation Founder Sethrichem 
Sangtam has been honoured with the first Rohini 
Nayyar prize for outstanding contribution to rural 
development. 
 
S203. Ans.(e) 
Sol. FIFA has announced that Morocco will host 
the next football Club World Cup. The tournament 
will take place from 1-11 Feb 2023. 
 
S204. Ans.(b) 
Sol. CoinSwitch, a cryptocurrency trading platform 
in an annual investor report informed that New 
Delhi has the highest cryptocurrency adoption in 
India followed by Jaipur, measured in terms of 
value invested.  
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S205. Ans.(c) 
Sol. Viacom18 Media has secured exclusive media 
rights to broadcast the next Olympic Games, which 
will be held in Paris in 2024, in India and the 
subcontinent region.  
 
S206. Ans.(b) 
Sol. The Centre has appointed Justice Hemant 
Gupta, who retired recently as a judge of the 
Supreme Court, as the Chairperson of the New 
Delhi International Arbitration Centre. 
 
S207. Ans.(c) 
Sol. December 23 is observed as Farmers’ Day or 
Kisan Diwas across India. Farmers are the 
backbone of our economy and to honour their 
hardship, this day was coined by the government 
of India in 2001. 
 
S208. Ans.(d) 
Sol. Dr. Suhel Ajaz Khan who is presently the 
Ambassador of India to the Republic of Lebanon 
has been appointed as the next Ambassador of 
India to the Kingdom of Saudi Arabia. He will 
replace Dr. Ausaf Sayeed, a 1989 batch IFS officer. 
Dr. Khan is expected to take up the assignment 
shortly.  
 
S209. Ans.(b)  
Sol. The Air India management has appointed Air 
India Express CEO Aloke Singh as the chief of Air 
India's low-cost airline business from January 1, 
2023. 
 
S210. Ans.(c) 
Sol. Bollywood superstar, Shah Rukh Khan has 
become the only Indian to be named in an 
international list of 50 greatest actors of all time 
by a prominent British magazine. 
 
S211. Ans.(a) 
Sol. Sudeep Sen and Shobhana Kumar has won the 
Rabindranath Tagore Literary Prize 2021-22. 
  
S212. Ans.(c) 
Sol. Former chief executive of PepsiCo India Priya 
Mohan Sinha passed away. He was the second 
chairman of PepsiCo India who helmed the 
company for a decade— from 1993 to 2003. 

S213. Ans.(d) 

Sol. Every year on December 24, India observed 

the National Consumer Day or Bharatiya Grahak 

Diwas. This day is used to make all consumers 

aware of their powers and rights. 

  

S214. Ans.(e) 

Sol. The prestigious ‘Sahitya Akademi Award’ for 

2022 will be conferred on authors Badri Narayan 

and Anuradha Roy. 

  

S215. Ans.(c) 

Sol. Reliance Projects and Property Management 

Services, a subsidiary of Jio, has deposited Rs 

3,720 crore in an SBI escrow account to acquire 

mobile tower and fiber assets of Reliance Infratel. 

  

S216. Ans.(b) 

Sol. The National Stock Exchange of India (NSE) 

received in-principle approval from market 

regulator Securities Exchange Board of India 

(SEBI), to set up a Social Stock Exchange (SSE) as a 

separate segment of the NSE. 

  

S217. Ans.(d) 

Sol. Beth Mead has become the BBC Sports 

Personality of the Year 2022 after guiding the 

Lionesses to victory in the Women's Euros. 

  

S218. Ans.(b) 

Sol. Indian Air Force (IAF) and Japanese Air Self 

Defence Force (JASDF) are set to hold their maiden 

bilateral air exercise, "Veer Guardian 23". 

  

S219. Ans.(d) 

Sol. Sam Curran breaks all the records and became 

the most expensive cricketer ever to be bought by 

any franchise of the Indian Premier League (IPL). 

  

S220. Ans.(c) 

Sol. NHPC Limited has been awarded as the 

winner of the ‘Best Globally Competitive Power 

Company of India-Hydropower and Renewable 

Energy Sector’ at PRAKASHmay 15th Enertia 

Awards 2022. 
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S221. Ans.(a) 
Sol. The Chief Justice of India (CJI) D Y 

Chandrachud has constituted a committee to 

conduct an audit of “physical and functional 

access” of the top court premises to make them 
disabled-friendly. The committee will be headed 

by Supreme Court Judge S Ravindra Bhat. 

 

S222. Ans.(e) 

Sol. The 10th Edition of the North East Festival 
began at the Jawaharlal Nehru Stadium in New 

Delhi. 

  

S223. Ans.(a) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has addressed 

the 75th “Amrut Mahotsav” of Shree 

Swaminarayan Gurukul Rajkot Sansthan via video-

conferencing. 
 

S224. Ans.(b) 

Sol. India’s badminton star PV Sindhu is the only 

player in the top 25 in Forbes’ annual list of the 

highest-paid female athletes in the world. 
 

S225. Ans.(c) 

Sol. Sitiveni Rabuka has been elected as Fiji’s new 

Prime Minister. After 16 years, Fiji is preparing to 
welcome its new prime minister. 

 

S226. Ans.(d) 

Sol. The Good Governance Day is celebrated on 
December 25 every year, on the birth anniversary 

of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, to 

create awareness of accountability in government 

among the people.  

 
S227. Ans.(b) 

Sol. IIT Kanpur has developed an artificial heart 

that would be of great help to people with acute 

cardiac problems. 
 

S228. Ans.(a) 

Sol. Geto Sora once again made Arunachal proud 

by winning the Top Arena Junior International 
Badminton Championship title in the below 9 

years category, in Kuala Lumpur, Malaysia.  

 

S229. Ans.(c) 
Sol. Atal Incubation Centre at the Bhabha Atomic 

Research Centre (BARC) signed agreements with 

MSMEs for incubation of newer technologies into 

commercial products. The incubation agreements 
are signed specifically for technologies aligned 

with India’s global commitments of achieving Net 

Zero (carbon neutrality).  

 

S230. Ans.(e) 
Sol. FIFA has officially announced the 2022 world 

rankings, and Brazil hold on to their No. 1 spot and 

22nd FIFA Men’s World Cup 2022 Champions 

Argentina ranked 2nd. 
 

S231. Ans.(b) 

Sol. Union Food and Consumer Affairs Minister 

Piyush Goyal has launched a host of new initiatives 
including the Right to Repair portal in New Delhi. 

 

S232. Ans.(e) 

Sol. The Petroleum and Natural Gas Ministry has 

organized a one of its kind musical event ‘Dance to 
Decarbonise’ National Stadium in New Delhi. 

 

S233. Ans.(b) 

Sol. Former Maldives President Abdulla Yameen 
has been sentenced to 11 years in prison after 

being found guilty of money laundering and 

bribery. 

 
S234. Ans.(a) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has 

mandated banks in the country to renew their 

locker agreements with existing locker customers 

by 1 January 2023. 
 

S235. Ans.(b) 

Sol. CPN-Maoist Centre chairman Pushpa Kamal 

Dahal ‘Prachanda’ has been appointed as the new 
Prime Minister of Nepal for the third time. 

 

S236. Ans.(d) 

Sol. International Day of Epidemic Preparedness 
on December 27 serves the purpose of creating 

awareness about epidemics. 
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S237. Ans.(e) 
Sol. India is ranked fifth on the global list of the 
best cuisines for 2022, according to Taste Atlas. 
The ranking is based on audience votes for 
ingredients, dishes, and beverages. 
 
S238. Ans.(c) 
Sol. Anil Kumar Lahoti has been appointed as the 
Chief Executive Officer and Chairman of the 
Railway Board. The former General Manager of 
Central Railway was appointed as Member 
(Infrastructure) of the board a week ago, and will 
be taking over the chairmanship from Vinay 
Kumar Tripathi on January 1. 
 
S239. Ans.(b) 
Sol. Indian cyclist Swasti Singh has been honoured 
with the prestigious 30th Ekalabya Puraskar for 
the year 2022. The award is instituted by IMFA's 
charitable wing, IMPaCT. 
 
S240. Ans.(b) 
Sol. Ladakh on December 24 celebrated Losar 
festival to mark the Ladakhi New Year. Ladakhi 
New Year is the major socio-religious festival of 
Ladakh celebrated in winter 
 
S241. Ans.(e) 
Sol. Dharmadam, Kerala Chief Minister Pinarayi 
Vijayan’s constituency has achieved the position of 
complete library constituency in India, the first in 
India. 
 
S242. Ans.(c) 
Sol. The United Kingdom-based economics 
consultancy firm Centre for Economics and 
Business Research (CEBR) has predicted that India 
will become the third-largest economy by 2037.  
 
S243. Ans.(c) 
Sol. Cuban social worker and human rights activist 
Dr. Aleida Guevara has been selected for the first 
KR Gouri Amma national award 2022. 
 
S244. Ans.(d) 
Sol. NTPC has signed an MoU with Tecnimont 
Private Limited, Indian Subsidiary of Maire 
Tecnimont Group, Italy. Objective of MOU is to 
jointly evaluate and explore the possibility to 
develop commercial scale Green Methanol 
Production facility at NTPC project in India. 

S245. Ans.(a) 

Sol. Senior bureaucrats Santosh Kumar Yadav was 

appointed as chairman of National Highways 

Authority of India (NHAI). 

 

S246. Ans.(b) 

Sol. The survey was based on three parameters 

namely, financial knowledge, attitude and 

behaviour. On a total score of 21, the average 

urban and rural scores were 11.7. 

 

S247. Ans.(b) 

Sol. Indian Bank, one of the leading public sector 

banks in the country, has launched its flagship 

business mentoring program for MSME 

entrepreneurs ‘MSME Prerana’ in the state of 

Rajasthan. 

 

S248. Ans.(c) 

Sol. Stage is all set in Uttar Pradesh to rename two 

places after the state government got the approval 

by Union Home Ministry. 

 

S249. Ans.(e) 

Sol. Boxing Day Test between Australia and South 

Africa at the iconic MCG, Cricket Australia (CA) and 

Australian Cricket Association (ACA) in a joint-

statement announced that Australia’s Men’s Test 

Player of the Year award will now be named in 

honour of the late Shane Warne. 
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S250. Ans.(c) 
Sol. C Rangarajan authored a book titled “Forks in 
the Road: My Days at RBI and Beyond”. It was 
published by the Penguin Business (Penguin 
Group). The book is the memoir of Dr C. 
Rangarajan, an Indian economist, a former 
Member of Parliament, and the 19th Governor of 
the Reserve Bank of India (RBI). 
 
S251. Ans.(d) 
Sol. President Droupadi Murmu has inaugurated 
the project “Development of Srisailam Temple” at 
Srisailam Temple Complex Andhra Pradesh. 
 
S252. Ans.(a) 
Sol. The Uttar Pradesh Deputy Chief Minister 
Brijesh Pathak and Minister of State for Medical 
Education Mayankeshwar Sharan Singh have 
inaugurated the ‘E-Sushrut’ Hospital Management 
Information System. 
 
S253. Ans.(c) 
Sol. Prabhu Chandra Mishra has been awarded 
Atal Samman Award for his excellence in field of 
science & research. 
 
S254. Ans.(b) 
Sol. South African white-ball specialist and former 
T20I skipper Farhaan Behardien has announced 
his retirement from professional cricket. 
 
S255. Ans.(e) 
Sol. The Indian Institute of Technology Madras 
(IIT) Madras has won the Wharton-QS Reimagine 
Education Awards at the Wharton Campus, 
Philadelphia, USA. 
 
S256. Ans.(d) 
Sol. Bharat Biotech has said that its nasal vaccine 
against Covid-19, iNCOVACC, would be available to 
the public from the fourth week of January. The 
Hyderabad-based biotechnology company said 
that the vaccine will cost 800 rupees for private 
markets and 325 rupees for governments. 
 
S257. Ans.(c) 
Sol. The Ministry of Railways, as part of its station 
redevelopment drive, has formulated a new 
scheme to modernise over 1,000 small stations 
over the coming years.  

S258. Ans.(a) 
Sol. the Ministry of Youth Affairs and Sports 
(MYAS) has been tasked with regulating esports 
(video games not involving money) as part of 
multiple sports events. 
 
S259. Ans.(b) 
Sol. The 'Spice Coast' in the far north of Kerala, 
better known as North Malabar, bask in myriad 
colours and the pomp and splendour of the 
cultural extravaganza titled 'Bekal International 
Beach Festival'. 
 
S260. Ans.(c) 
Sol. Union Minister of Power and New & 
Renewable Energy RK Singh said, a world-class 
Kayaking-Canoeing Academy is to be set up at 
Tehri in Uttarakhand. 
 
S261. Ans.(e) 
Sol. Union Minister of Electronics and Information 
Technology Ashwini Vaishnaw has launched the 
‘Stay Safe Online’ campaign and the Digital 
Innovation Alliance (DIA) programme. 
 

S262. Ans.(a) 
Sol. Maharashtra assembly passed the Lokayukta 
Bill 2022, which brings the chief minister and 
council of ministers under the ambit of the anti-
corruption ombudsman. 
 
S263. Ans.(e) 
Sol. A Maharatna Company under the Ministry of 
Power, REC Limited has organized ‘Bijli Utsav’ in 
the Baksa district of Assam. 
 
S264. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India released its web 
publication entitled ‘Statistical Tables relating to 
Banks in India: 2021-22’ covering the activities of 
the Indian banking sector. 
 
S265. Ans.(e) 
Sol. The government of India has appointed 
Vigilance Commissioner Praveen Kumar 
Srivastava as the acting Central Vigilance 
Commissioner (CVC). 
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S266. Ans.(e) 
Sol. India, Australia Economic Cooperation and 
Trade Agreement comes into force from 29-12-
2022. India and Australia signed the Economic 
Cooperation and Trade Agreement (ECTA) on the 
2nd of April this year.  
 
S267. Ans.(d) 
Sol. Brazilian football legend Edson Arantes do 
Nascimento, famously called Pelé, has passed away 
aged 82. He is considered by many as one of the 
greatest footballers of all time. 
 
S268. Ans.(c) 
Sol. The Indian Army inaugurated its first 3-D 
Printed House Dwelling Unit (with Ground plus 
One configuration) for soldiers at Ahmedabad 
Cantt.  

S269. Ans.(d) 

Sol. National Education Society for Tribal Students 

(NESTS) will organize two-days’ face-to-face 

capacity building programme for EMRS teachers to 

implement Amazon Future Engineer Program in 

collaboration with the Learning Links Foundation 

(LLF). 

 

S270. Ans.(b) 

Sol. Indian Institute of Technology, IIT Roorkee 

collaborated with All India Institute of Medical 

Sciences, AIIMS New Delhi to develop a 

SwasthGarbh app. 

 

 

    
 

   

   
 

 

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/ta/jobs/black-friday-jackpot-sale-on-adda247/
https://www.adda247.com/ta/jobs/upsc-recruitment/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tnusrb-pc-answer-key/
https://www.adda247.com/ta/jobs/puducherry-police-recruitment/
https://www.adda247.com/ta/jobs/free-orientation-session-on-tnpsc-group-ii-ii-a-mains/
https://www.adda247.com/ta/jobs/tn-mega-pack-now-or-never-deal/
https://www.adda247.com/ta/jobs/daily-current-affairs-in-tamil-1st-december-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/daily-current-affairs-in-tamil-1st-december-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/daily-current-affairs-in-tamil-1st-december-2022/
https://www.adda247.com/ta/jobs/dps-dae-admit-card/

