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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் பதில்கள்- டிசம்பர் 2021 
 

Q1. சுற்றுலாவை மேம்படுத்துைதற்காக எந்த 

ோநிலம்/யூடியில் முதல் அஹர்பால் (Aharbal) 

திருவிழா நடத்தப்பட்டது? 
(a) இோச்சல பிரமதசம் 
(b) சத்தீஸ்கர் 
(c) ஜம்மு & காஷ்மீர் 
(d) புதுச்மசரி 
(e) லடாக் 

 
Q2. ேறுசுழற்சி சசய்யப்பட்ட PVC 

பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 

இந்தியாவின் முதல் கிசரடிட் கார்வட எந்த 

ைங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 
(a) ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் ைங்கி 
(b) RBL ைங்கி 
(c) ICICI ைங்கி 
(d) HSBC ைங்கி 
(e) DBS ைங்கி 

 
Q3. சர்ைமதச குற்றவியல் காைல் அவேப்பின் 

(INTERPOL) தவலைராக எந்த நாட்டின் அகேது 

நாசர் அல்-வரசி மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 
(a) ஈராக் 
(b) கத்தார் 
(c) சவுதி அமரபியா 
(d) சலபனான் 
(e) UAE 

 
Q4. பின்ைருைனைற்றில் யார் ேத்திய ேவறமுக 

ைரிகள் ேற்றும் சுங்க ைாரியத்தின் (CBIC) 

தவலைராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
(a) M அஜித் குோர் 
(b) விமைக் மஜாஹ்ரி 
(c) P C மோடி 
(d) T V நமரந்திரன் 
(e) J B சோஹபத்ரா 

 
Q5. 52ைது இந்திய சர்ைமதச திவரப்பட 

விழாவில் சிறந்த படத்திற்கான தங்க ேயில் 

விருவத ரிங் ைாண்டரிங் சைன்றுள்ளது. "ரிங் 

ைாண்டரிங்" திவரப்படம் பின்ைரும் எந்த 

நாட்வடச் மசர்ந்தது? 
(a) சடன்ோர்க் 
(b) அர்சஜன்டினா 
(c) ஜப்பான் 
(d) சீனா 
(e) அசேரிக்கா 

 

Q6. 6ைது BRICS திவரப்பட விழா விருதுகள் 2021 

இல் சிறந்த நடிகர் (ஆண்) விருவத சைன்றைர் 

யார்? 

(a) பங்கஜ் திரிபாதி 

(b) சூரிய சிைகுோர் 

(c) ேமனாஜ் பாஜ்பாய் 

(d) தனுஷ் 

(e) ராஜ்குோர் ராவ் 

 

Q7. "இந்திய இன்னிங்ஸ்: தி ஜர்னி ஆஃப் 

இந்தியன் கிரிக்சகட் ஃப்ரம் 1947" (“Indian Innings: 

The Journey of Indian Cricket from 1947”?) என்ற 

புத்தகத்வத எழுதியைர் யார்? 

(a) அயாஸ் மேேன் 

(b) சஞ்சய் பாரு 

(c) C K கார்யாலி 

(d) ரஜ்னிஷ் குோர் 

(e) VVS லக்ஷ்ேன் 

 

Q8. ஸ்டீபன் மசான்சஹய்ம் சமீபத்தில் 

காலோனார். அைர் ஒரு _______________. 

(a) சுற்றுச்சூழல் ஆர்ைலர் 

(b) ஆவட ைடிைவேப்பாளர் 

(c) நடிகர் 

(d) பாடலாசிரியர் 

(e) பாரம்பரிய பாடகர் 

 

 

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://bit.ly/3mIQT85


            MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-DECEMBER 2021 

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

Q9. இரசாயனப் மபாரால் பாதிக்கப்பட்ட 

அவனைருக்கும் ஐக்கிய நாடு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிவனவு தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் _________ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) நைம்பர் 30 

(b) நைம்பர் 29 

(c) நைம்பர் 28 

(d) நைம்பர் 27 

(e) நைம்பர் 26 

 
Q10. ேமலசிய ஓபன் ஸ்குைாஷ் 

சாம்பியன்ஷிப்வப சைன்ற முதல் இந்தியர் 

யார்? 

(a) ேமகஷ் ேங்மகான்கர் 

(b) குஷ் குோர் 

(c) சவுரவ் மகாசல் 

(d) விக்ரம் ேல்மஹாத்ரா 

(e) ஹரிந்தர் பால் சந்து 

 
Q11. எல்வலப் பாதுகாப்புப் பவட (BSF) 01 

டிசம்பர் 2021 அன்று தனது _____ எழுச்சி நாவளக் 

சகாண்டாடுகிறது. 

(a) 61st 

(b) 60th 

(c) 59th 

(d) 58th 

(e) 57th 

 
Q12. உலக எய்ட்ஸ் தினம் 1988 முதல் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் _______ அன்று உலகம் முழுைதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 
Q13. EWS ஐ நிர்ணயிப்பதற்கான 

அளவுமகால்கவள ேறுபரிசீலவன சசய்ய 

வேயம் குழுவை நியமிக்கிறது. குழுவிற்கு யார் 

தவலவே தாங்குைார்? 

(a) V K ேல்மஹாத்ரா 

(b) அஜய் பூஷன் பாண்மட 

(c) சஞ்சய் சன்யால் 

(d) விஜய் மஜாஹ்ரி 

(e) தினகர் ைர்ோ 

 

Q14. பின்ைரும் எந்த ோநிலம் ‘Call your Cop’ 

சோவபல் சசயலிவய அறிமுகப்படுத்தியது? 

(a) நாகாலாந்து 

(b) திரிபுரா 

(c) ேணிப்பூர் 

(d) மேகாலயா 

(e) அசாம் 

 
Q15. 2021 ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் கால்பந்தால் 

சிறந்த வீரராகப் சபயரிடப்பட்ட 

பின்ைருைனைற்றில் யார் Ballon d'Or விருவத 

சைன்றார்? 

(a) வகலியன் எம்பாப்மப 

(b) சநய்ேர் 

(c) கிறிஸ்டியாமனா சரானால்மடா 

(d) லிமயானல் சேஸ்ஸி 

(e) பால் மபாக்பா 

 
Q16. சபாதுப் மபாக்குைரத்து முவறயாக 

மராப்மை (ropeway) மசவைவயத் சதாடங்கும் 

முதல் இந்திய நகரோக எந்த நகரம் தயாராக 

உள்ளது? 

(a) லக்மனா 

(b) கான்பூர் 

(c) ைாரணாசி 

(d) சநாய்டா 

(e) பிரயாக்ராஜ் 

 
Q17. எந்த ோநில சுற்றுலாத்துவறயானது, 

சுற்றுலாவை உள்நாட்டிலும், கிராேப்புற 

உள்நாட்டிலும் ஊக்குவிக்கவும், சகாண்டு 

சசல்லவும் ‘ஸ்ட்ரீட்’ (STREET) திட்டத்வத 

அறிமுகப்படுத்தியது? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) மகரளா 

(c) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(d) ராஜஸ்தான் 

(e) கர்நாடகா 

 
Q18. மலாக்தந்த்ர், ராஜ்நிதி ேற்றும் தர்ேம் 

(Loktantr, Rajniti and Dharm.) புத்தகத்தின் 

ஆசிரியரின் சபயவரக் குறிப்பிடவும். 

(a) விபின் சர்ோ 

(b) நகுல் குோர் ைர்ோ 

(c) ஏ. சூர்ய பிரகாஷ் 

(d) பிரதீக் அமராரா 

(e) ஈஸ்ைர் சிங் மசாதி 
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Q19. ட்விட்டரின் புதிய தவலவே சசயல் 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) அமசாக் வேக்மகல் பின்மடா 

(b) பிஸ் ஸ்மடான் 

(c) அபிதாலி நீமுச்ைாலா 

(d) பராக் அகர்ைால் 

(e) ஜாக் மடார்சி 

 
Q20. சிைசங்கர் ோஸ்டர் சமீபத்தில் காலோனார். 

அைர் ஒரு புகழ்சபற்ற _______________. 

(a) இயக்குனர் 

(b) நடன இயக்குனர் 

(c) அரசியல்ைாதி 

(d) கவிஞர் 

(e) இவசக்கவலஞர் 

 
Q21. ____ இல் மபாபால் விஷைாயு மசாகத்தில் 

இறந்த ேக்களின் ைாழ்க்வகவய நிவனவுகூரும் 

ைவகயில் மதசிய ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நாள் 

மதசிய ோசுக்கட்டுப்பாட்டு நாளாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 1984 

(b) 1985 

(c) 1986 

(d) 1987 

(e) 1988 

 
Q22. உலக கணினி எழுத்தறிவு தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் ______ அன்று உலகம் முழுைதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 
Q23. எந்த ைங்கி உஷா இன்டர்மநஷனல் 

லிமிசடட் (UIL) உடன் சபண் 

சதாழில்முவனமைாருக்கு நிதி உதவி 

ைழங்குைதன் மூலம் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் மநஷனல் ைங்கி 

(b) கனரா ைங்கி 

(c) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(d) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

(e) ICICI ைங்கி 

 

Q24. பின்ைரும் எந்த நாட்டின் 1ைது சபண் 

பிரதேராக ோக்டலினா ஆண்டர்சன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) ஸ்வீடன் 

(b) சுவிட்சர்லாந்து 

(c) நார்மை 

(d) பின்லாந்து 

(e) சடன்ோர்க் 

Q25. இந்திய ேதிப்பீடுகள் ேற்றும் ஆராய்ச்சி 

இந்தியாவின் FY22 GDP ைளர்ச்சிவய ________ 

என்று கணித்துள்ளது. 

(a) 6.4% 

(b) 8.6% 

(c) 9.4% 

(d) 10.1% 

(e) 11.5% 

 
Q26. ‘The Ambuja Story: How a Group of Ordinary Men 

Created an Extraordinary Company’ என்ற 

தவலப்பில் தனது சுயசரிவதவய எழுதியைர் 

யார்? 

(a) புல்மலலா மகாபிசந்த் 

(b) புனித் டால்மியா 

(c) ராமகஷ் ஓம்பிரகாஷ் சேஹ்ரா 

(d) சுமரஷ் சரய்னா 

(e) நமராதம் மசக்சாரியா 

 
Q27. நாகாலாந்து ோநில தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் _________ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 29 நைம்பர் 

(b) 30 நைம்பர் 

(c) 1 டிசம்பர் 

(d) 2 டிசம்பர் 

(e) 3 டிசம்பர் 

 
Q28. உலகளாவிய ைாழ்க்வகச் சசலவுக் குறியீடு 

2021 இன் படி, மிகவும் விவலயுயர்ந்த நகரோக 

ோறியது யார்? 

(a) சடல் அவிவ் 

(b) பாரிஸ் 

(c) சிரியா 

(d) சிங்கப்பூர் 

(e) ஹாங்காங் 
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Q29. 2017-19 காலத்திற்கான 7ைது டாக்டர் எம் 

எஸ் சுைாமிநாதன் விருவத சைன்றைர் யார்? 

(a) பிரகர் குோர் 

(b) வி பிரவீன் ராவ் 

(c) ஷிகர் அகர்ைால் 

(d) நிஷாந்த் சர்ோ 

(e) சச்சின் அமராரா 

 
Q30. நைம்பர் 2021 ோதத்தில் மசகரிக்கப்பட்ட 

சோத்த ஜிஎஸ்டி ைருைாய் _________ ஆகும். 

(a) ரூ. 1,17,010 மகாடி 

(b) ரூ 1,31,526 மகாடி 

(c) ரூ. 1,16,393 மகாடி 

(d) ரூ. 1,02,709 மகாடி 

(e) ரூ 1,13,143 மகாடி 

 
Q31. உலக ோற்றுத்திறனாளிகள் தினம், 

சர்ைமதச ோற்றுத்திறனாளிகள் தினம் என்றும் 

உலகளவில் ஒவ்சைாரு ஆண்டும் _______ அன்று 

ோற்றுத்திறனாளிகள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது.. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 
Q32. ஹார்ன்பில் திருவிழா எந்த ோநிலத்தில் 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) ஜம்மு &காஷ்மீர் 

(b) அருணாச்சல பிரமதசம் 

(c) ேணிப்பூர் 

(d) நாகாலாந்து 

(e) சிக்கிம் 

 
Q33. ைால்ோர்ட் ேற்றும் பிளிப்கார்ட் ஆகியவை 

MSME களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுக்கான 

சுற்றுச்சூழல் அவேப்வப உருைாக்க எந்த ோநில 

அரசாங்கத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டுள்ளன? 

(a) அசாம் 

(b) உத்தரப்பிரமதசம் 

(c) ஒடிசா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) ேத்திய பிரமதசம் 

 

Q34. இந்தியா இந்மதாமனசியா ேற்றும் 

இத்தாலியுடன் ‘ஜி20 ட்சராய்கா’வில் (‘G20 

Troika’) இவணந்துள்ளது. எந்த ஆண்டில் ஜி-20 

தவலைர்களின் உச்சி ோநாட்வட இந்தியா 

நடத்தவுள்ளது? 

(a) 2022 

(b) 2023 

(c) 2024 

(d) 2025 

(e) 2026 

 
Q35. பின்ைருைனைற்றில் யாவர ரிவலயன்ஸ் 

மகபிடல் லிமிசடட் நிர்ைாகியாக ரிசர்வ் ைங்கி 

நியமித்துள்ளது? 

(a) C K மிஸ்ரா 

(b) கம்ரான் ரிஸ்வி 

(c) R S சர்ோ 

(d) திலீப் குோர் மபாஸ் 

(e) நாமகஸ்ைர ராவ் Y 

 
Q36. இந்திய சர்ைமதச ைர்த்தக கண்காட்சியின் 

(IITF) 2021 40ைது பதிப்பில் எந்த ோநிலம் தங்கப் 

பதக்க விருவத சைன்றுள்ளது? 

(a) ஹரியானா 

(b) பீகார் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) அசாம் 

(e) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

 
Q37. கீழ்க்கண்டைர்களில் யார் உலக 

தடகளத்தின் ஆண்டின் சிறந்த சபண்ணாக 

முடிசூட்டப்பட்டார்? 

(a) அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் 

(b) பி.டி. உஷா 

(c) சீோ புனியா 

(d) நீலம் ஜஸ்ைந்த் சிங் 

(e) சித்ரா மசாேன் 

 
Q38. இந்திய சுற்றுலா ைளர்ச்சிக் கழகத்தின் 

(ITDC) தவலைராக நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) G. கேலா ைர்தன ராவ் 

(b) சம்பித் பத்ரா 

(c) சுதன்ஷு  திரிமைதி 

(d) J.P. நட்டா 

(e) சஜய் ஷா 
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Q39. அசேரிக்க ராணுை வீரர்கள் ேற்றும் 

__________ 27ைது ைருடாந்திர ஒத்துவழப்பு 

அஃப்மலாட் சரடிசனஸ் அண்ட் டிசரய்னிங் 

(Cooperation Afloat Readiness and Training - CARAT) 

கடல்சார் பயிற்சிவயத் சதாடங்கினர். 

(a) பாகிஸ்தான் கடற்பவட 

(b) பங்களாமதஷ் கடற்பவட 

(c) மியான்ேர் கடற்பவட 

(d) சீன கடற்பவட 

(e) ஜப்பான் கடற்பவட 

 

Q40. ஜனாதிபதியின் ைண்ண விருது ைழங்கும் 

விழாவை எந்த ோநில காைல்துவற நடத்தியது? 

(a) இோச்சல பிரமதசம் 

(b) உத்தரகாண்ட் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) ேகாராஷ்டிரா 

(e) குஜராத் 

 

Q41. சமீபத்தில், IndAsia Fund Advisors இன் 

நிறுைனர் பிரதீப் ஷா, NARCL இன் தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். NARCL இன் முழு 

விரிைாக்கம் என்ன? 

(a) மதசிய சசாத்து ேறுசீரவேப்பு நிறுைனம் 

(National Asset Restructuring Company) 

(b) மதசிய சசாத்து ேறுசீரவேப்பு நிறுைனம் 

(National Asset Reconstruction Company) 

(c) சசாத்து அல்லாத ேறுசீரவேப்பு நிறுைனம் 

(Non- Asset Reconstruction Company) 

(d) மதசிய சசாத்து ேறுசீரவேப்பு நிறுைனம் 

(National Asset Reconstruction Corporation) 

(e) சசாத்து அல்லாத ேறுசீரவேப்பு நிறுைனம் 

(Non- Asset Restructuring Corporation) 

 

Q42. சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி, இந்தியாவில் 

2024-க்குள் ____________ அணு உவலகள் 

இருக்கும். 

(a) 5 

(b) 6 

(c) 7 

(d) 8 

(e) 9 

 

Q43. அசாமின் மிக உயரிய சிவிலியன் விருது 

ரத்தன் டாடாவின் கீழ்க்கண்ட எந்த மசவைக்கு 

அைர் சசய்த பங்களிப்பிற்காக ைழங்கப்பட்டது? 

(a) புற்றுமநாய் சிகிச்வச 

(b) எஃகு திட்டம் 

(c) மோட்டார் மசவை 

(d) விோன மசவை 

(e) மேமல உள்ள அவனத்தும் 

 
Q44. நாட்டின் பள்ளிக் கல்வியின் தரத்வத 

மேம்படுத்த இந்திய அரசாங்கத்திற்கு உதை ADB 

எவ்ைளவு கடனுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

(a) $100 மில்லியன் 

(b) $250 மில்லியன் 

(c) $500 மில்லியன் 

(d) $300 மில்லியன் 

(e) $150 மில்லியன் 

 
Q45. 10ைது ைருடாந்திர உலக கூட்டுறவு 

கண்காணிப்பு (WCM) அறிக்வகயின் 2021 

பதிப்பில் எந்த நிறுைனம் உலகின் ‘நம்பர் ஒன் 

கூட்டுறவு’ தரைரிவசயில் உள்ளது? 

(a) ONGC 

(b) NFL 

(c) GSFC 

(d) NABARD 

(e) IFFCO 

 
Q46. OECD இந்தியாவின் சபாருளாதார 

ைளர்ச்சிவய FY22 க்கு _________ என்று 

கணித்துள்ளது. 

(a) 8.7% 

(b) 8.9% 

(c) 9.4% 

(d) 9.9% 

(e) 10.7% 

 
Q47. இந்தியா இன்டர்மநஷனல் எக்ஸ்மசஞ்ச் 

(India INX) ேற்றும் லக்சம்பர்க் பங்குச் சந்வத 

(LuxSE) ஆகியைற்றில் எந்த ைங்கி சமீபத்தில் 650 

மில்லியன் அசேரிக்க டாலர் பச்வசப் 

பத்திரங்கவள பட்டியலிட்டுள்ளது? 

(a) தனலட்சுமி ைங்கி 

(b) பந்தன் ைங்கி 

(c) IndusInd ைங்கி 

(d) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(e) சபடரல் ைங்கி 
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Q48. சர்ைமதச நாணய நிதியத்தின் (IMF) புதிய 

துவண நிர்ைாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) அன்ஷுலா காந்த் 

(b) கீதா மகாபிநாத் 

(c) சஜஃப்ரி ஒகமோட்மடா 

(d) மக.வி.காேத் 

(e) கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீைா 

 
Q49. இந்தியாவில் ஒவ்சைாரு ஆண்டும் 

நாட்டிற்கு கடற்பவடயின் சாதவனகள் ேற்றும் 

பங்வகக் சகாண்டாடும், _______ மதசிய 

கடற்பவட தினோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 1 

(b) டிசம்பர் 2 

(c) டிசம்பர் 3 

(d) டிசம்பர் 4 

(e) டிசம்பர் 5 

 
Q50. தூர்தர்ஷன் மகந்திராவின் பூமி நிவலயம் 

________ இல் திறக்கப்பட்டது. 

(a) மகாரக்பூர் 

(b) கான்பூர் 

(c) மடராடூன் 

(d) வநனிடால் 

(e) சிம்லா 

 
Q51. எந்த ோநிலத்தின் முதல்ைர், ‘ஹேர் அபான் 

பட்சஜட்’ (‘Hamar Apan Budget’) என்ற 

இவணயதள மபார்ட்டவலயும், ோநில நிதித் 

துவறயால் தயாரிக்கப்பட்ட சோவபல் 

அப்ளிமகஷவனயும் சதாடங்கியுள்ளார்? 

(a) மேற்கு ைங்காளம் 

(b) ஜார்கண்ட் 

(c) கர்நாடகா 

(d) சத்தீஸ்கர் 

(e) ேகாராஷ்டிரா 

 
Q52. S&P குமளாபல் மரட்டிங்ஸ் FY22க்கான 

இந்தியாவின் GDPவய __________ என்று 

கணித்துள்ளது. 

(a) 7.1% 

(b) 8.2% 

(c) 9.5% 

(d) 10.3% 

(e) 11.6% 

 

Q53. கலாச்சார பாரம்பரிய பாதுகாப்பு 

2021க்கான 2 யுசனஸ்மகா ஆசிய-பசிபிக் 

விருதுகவள சைன்ற திட்டம் எது? 

(a) பான் குன் பிதக் ராயா, பட்டானி, தாய்லாந்து 

(b) மடாமலஷ்ைர் ஹனாஃபியா மஜம் ேசூதி, 

டாக்கா, பங்களாமதஷ் 

(c) மிருகதயைன் அரண்ேவன ேரக்கவட, 

சபட்சபுரி, தாய்லாந்து 

(d) மகசசன்னுோ ைரலாற்று சிட்டிஸ்மகப், 

மியாகி, ஜப்பான் 

(e) நிஜாமுதீன் பஸ்தி, புது சடல்லி, இந்தியா 

 

Q54. ஒவ்சைாரு ஆண்டும், உலக ேண் தினம் 

_______________ அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) 5 டிசம்பர் 

(b) 6 டிசம்பர் 

(c) 7 டிசம்பர் 

(d) 8 டிசம்பர் 

(e) 9 டிசம்பர் 

 
Q55. 2021 சர்ைமதச தன்னார்ைலர் தினத்திற்கான 

கருப்சபாருள் என்ன? 

(a) உள்ளடக்கிய எதிர்காலத்திற்காக 

தன்னார்ைலர் (Volunteer for an inclusive future) 

(b) எங்கள் சபாதுைான எதிர்காலத்திற்காக 

இப்மபாது தன்னார்ைத் சதாண்டு சசய்யுங்கள் 

(Volunteer now for our common future) 

(c) தன்னார்ைத் சதாண்டர்கள் மீள்ைழங்கும் 

சமூகங்கவள உருைாக்குகின்றனர் (Volunteers build 

Resilient Communities) 

(d) #சதாண்டர்கள் முதலில் (#VolunteersActFirst) 

(e) #Global Applause - தன்னார்ைலர்களுக்கு வக 

சகாடுங்கள் (#GlobalApplause – give volunteers a 

hand) 

 

Q56. சகானிசஜட்டி மராசய்யா சமீபத்தில் 

காலோனார். அைர் எந்த ோநிலத்தின் முன்னாள் 

முதல்ைராக இருந்தார்? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) ேத்திய பிரமதசம் 

(d) பஞ்சாப் 

(e) ஆந்திரப் பிரமதசம் 
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Q57. அல்கா உபாத்யாயா (Alka Upadhyaya) எந்த 

நிறுைனத்தின் தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) DRDO 

(b) ISRO 

(c) NHAI 
(d) State Bank of India 

(e) LIC of India 

 
Q58. நியூசிலாந்தின் அஜாஸ் பமடல் சடஸ்ட் 

கிரிக்சகட்டில் ஒரு இன்னிங்சில் அவனத்து 10 

விக்சகட்டுகவளயும் வீழ்த்தி ______ பந்து 

வீச்சாளராகி ைரலாறு பவடத்தார். 

(a) 3ைது 

(b) 4ைது 

(c) 7ைது 

(d) 2ைது 

(e) 1ைது 

 
Q59. விமனாத் துைா சமீபத்தில் 67 ையதில் 

காலோனார். அைர் எந்தத் துவறயுடன் 

சதாடர்புவடயைர்? 

(a) அரசியல் 

(b) கட்டிடக்கவல 

(c) பத்திரிவக 

(d) நிர்ைாகி 

(e) சபாருளாதார நிபுணர் 

 
Q60. OYO நிறுைனம் யாவர அதன் மூமலாபாய 

குழு ஆமலாசகராக நியமித்துள்ளது? 

(a) B சீனிைாசன் 
(b) நந்தன் நிமலகனி 

(c) விஷ்ணு மசகர் 

(d) அருந்ததி பட்டாச்சார்யா 

(e) ரஜ்னிஷ் குோர் 

 

 

Q61. உலகின் சமூக ேற்றும் சபாருளாதார 

ைளர்ச்சிக்கு விோனப் பயணத்தின் 

முக்கியத்துைத்வத அங்கீகரிப்பதற்காக 

ஒவ்சைாரு ஆண்டும் ________ அன்று சர்ைமதச 

சிவில் விோனப் மபாக்குைரத்து தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 
(a) டிசம்பர் 5 
(b) டிசம்பர் 6 
(c) டிசம்பர் 7 
(d) டிசம்பர் 8 
(e) டிசம்பர் 9 

 
Q62. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியின் (RBI) 

தரவுகளின்படி, எந்த ோநிலம் ேகாராஷ்டிராவை 

விட்டு நாட்டின் முன்னணி உற்பத்தி வேயோக 

ோறியுள்ளது? 
(a) ேத்திய பிரமதசம் 
(b) குஜராத் 
(c) உத்தரப்பிரமதசம் 
(d) தமிழ்நாடு 
(e) கர்நாடகா 

 
Q63. கினாரா மகபிட்டலின் பிராண்ட் 

அம்பாசிடராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 
(a) அஜிங்க்யா ரஹாமன 
(b) மராஹித் சர்ோ 
(c) ரவீந்திர ஜமடஜா 
(d) ஜஸ்பிரித் பும்ரா 
(e) விராட் மகாலி 

 
Q64. ஆபமரட்டர் தியரியில் முதல் CiprianFoias 

விருதுக்கு அசேரிக்கன் கணிதவியல் சங்கத்தால் 

(AMS) பரிந்துவரக்கப்பட்ட இந்திய-அசேரிக்க 

கணிதவியலாளரின் சபயவரக் குறிப்பிடவும். 
(a) மகாபாலசாமி கஸ்தூரிரங்கன் 
(b) சி.எஸ். மசஷாத்ரி 
(c) பி சி ேஹாலமனாபிஸ் 
(d) அக்ஷய் சைங்கமடஷ் 
(e) நிகில் ஸ்ரீைஸ்தைா 

 
Q65. பின்ைருைனைற்றில் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

BWF ஆண் வீரராக மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டைர் 

யார்? 
(a) விக்டர் ஆக்சல்சசன் 
(b) ஆண்டர்ஸ் ஆண்டன்சன் 
(c) சடாமினிக் தீம் 
(d) அசலக்சாண்டர் ஸ்சைமரவ் 
(e) பாஞ்மசா மகான்சமலஸ் 
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Q66. '1971: கூர்க்காக்கள் ேற்றும் பிற கவதகளின் 

சபாறுப்பு' (’1971: Charge of the Gorkhas and Other 

Stories’) என்ற புதிய புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) அமித்ரஞ்சன் 

(b) சுபத்ரா சசன் குப்தா 

(c) சஞ்சய் பாரு 

(d) அயாஸ்மேேன் 

(e) ரச்னாபிஷ்ட் ராைத் 

 
Q67. F1 சவுதி அமரபியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2021 

சைன்றது யார்? 

(a) மேக்ஸ் சைர்ஸ்டாப்பன் 

(b) ைால்மடரிமபாட்டாஸ் 

(c) எஸ்சடபன் ஓகான் 

(d) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

(e) மடனியல் ரிச்சியார்மடா 

 
Q68. காம்பியாவின் ஜனாதிபதித் மதர்தலின் 

மபாது இரண்டாைது முவறயாக ஜனாதிபதியாக 

சைற்றி சபற்றைர் யார்? 

(a) ஓவசசனௌ டர்மபா OusainouDarboe 

(b) யாஹ்யா ஜம்மே 

(c) அடோ பாமரா 

(d) தவ்தா ஜைாரா 

(e) ோோ காண்மட 

 
Q69. இந்திய சோவபல் ஆக்சஸரீஸ் 

பிராண்டான "யுனிக்ஸ்" பிராண்ட் தூதராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) முகேது ஷமி 

(b) புைமனஷ்ைர் குோர் 

(c) ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 

(d) ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

(e) உமேஷ் யாதவ் 

 
Q70. கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் & 

இன்ஜினியர்ஸ் இந்திய கடற்பவடக்காக 

________ முதல் சபரிய ஆய்வுக் கப்பவல 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

(a) ரஜினி 

(b) சூர்யா 

(c) சந்தாயக் 

(d) யுதா 

(e) சீஷா 

 

Q71. 5ைது இந்தியப் சபருங்கடல் ோநாட்டின் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

(a) இந்தியப் சபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் 

பிராந்திய ஒத்துவழப்வப ைலுப்படுத்துதல் 

ேற்றும் நிவலயான ைளர்ச்சி 

(b) அரசு, ைணிகம் ேற்றும் கல்வித்துவற 

பிரதிநிதிகவள ஒன்றிவணத்தல் 

(c) இந்தியப் சபருங்கடலில் பகிரப்பட்ட விதி 

ேற்றும் சசழிப்புக்கான பாவதவய 

ஊக்குவித்தல் 

(d) இந்தியப் சபருங்கடல் பிராந்தியைாதத்தின் 

பயன்படுத்தப்படாத திறன் 

(e) இந்தியப் சபருங்கடல்: சூழலியல், 

சபாருளாதாரம், சதாற்றுமநாய் 

 
Q72. சதாழில்முவனமைாருக்கு ஸ்டார்ட்அப் 

டூல்கிட்வட ைழங்க, பின்ைருைனைற்றில் எது 

Amazon Web Services (AWS) உடன் கூட்டு 

மசர்ந்துள்ளது? 

(a) CCAvenue 

(b) Paytm 

(c) PhonePe 

(d) PayU 

(e) Razorpay 

 

Q73. பின்ைருைனைற்றில் எந்த ைங்கி 

ோற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்காக “ப்வரட்-

சிஆர்எம்டி ோட்யூல்” (“Pride-CRMD module”) 

சசயலிவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(b) யூனியன் மபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

(c) பஞ்சாப் மநஷனல் ைங்கி 

(d) இந்திய ேத்திய ைங்கி (Central Bank of India) 

(e) அலகாபாத் ைங்கி 

 

Q74. இந்தியா ேற்றும் ோலத்தீவுகள் இவணந்து 

நடத்திய கூட்டு ராணுை பயிற்சியின் 11ைது 

பதிப்வப குறிப்பிடவும். 

(a) சூர்யா கிரண் 

(b) சுரக்ஷா கைச் 

(c) மித்ரா சக்தி 

(d) எகுசைரின் 

(e) யுத் அப்யாஸ் 
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Q75. ோட்ரிட்டில் நவடசபற்ற மடவிஸ் 

மகாப்வப சடன்னிஸ் மபாட்டி 2021-ஐ சைன்ற 

சடன்னிஸ் அணி எது? 

(a) குமராஷியா 

(b) ரஷ்யா 

(c) சடன்ோர்க் 

(d) இந்தியா 

(e) அசேரிக்கா 

 

Q76. உஜ்ஜீைன் சிறு நிதி ைங்கியின் 

இயக்குநர்கள் குழு _________ ஐ ைங்கியின் MD 

ேற்றும் CEO ஆக நியமித்தது. 

(a) இட்டிரா மடவிஸ் 

(b) சமித் குோர் மகாஷ் 

(c) சுதா சுமரஷ் 

(d) ராமஜஷ் மஜாகி 

(e) சித்ரா கார்த்திக் அவல 

 

Q77. இந்திய ைர்த்தகம் ேற்றும் சதாழில்துவற 

கூட்டவேப்பு (FICCI) _______, அதன் தவலைராக 

நியமிக்கப்படுைார் என்று அறிவித்தது. 

(a) ஹர்ஷ் பதி சிங்கானியா 

(b) சித்தார்த் பிர்லா 

(c) சஞ்சீவ் மேத்தா 

(d) Y K மோடி 

(e) சுதிர் ஜலான் 

 
Q78. சீனாவின் சபய்ஜிங்கில் 2022 குளிர்கால 

ஒலிம்பிக்கில் கலந்து சகாள்ளப் மபாைதில்வல 

என்று பின்ைரும் எந்த நாடு அறிவித்துள்ளது? 

(a) வதைான் 

(b) இந்தியா 

(c) ரஷ்யா 

(d) அசேரிக்கா 

(e) ஜப்பான் 

 
Q79. கீழ்க்கண்டைர்களில் 56ைது ஞானபீட 

விருவத சைன்றைர் யார்? 

(a) மகதார்நாத் சிங் 

(b) கிருஷ்ணா மசாப்தி 

(c) நில்ேணி பூகன் ஜூனியர் 

(d) ஸ்ரீலால் சுக்லா 

(e) ரகுவீர் சசௌதாரி 

 

Q80. ஜனநாயகம் ேற்றும் மதர்தல் உதவிக்கான 

சர்ைமதச நிறுைனத்தில் ஆமலாசகர் குழுவில் 

மசர அவழக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) H.S.பிரம்ோ 

(b) நசிம் வஜதி 

(c) A K மஜாதி 

(d) O P ராைத் 

(e) சுனில் அமராரா 

 

Q81. பின்ைரும் எந்த ோநிலத்தின் 16ைது 

பறவைகள் சரணாலயோக கழுமைலி சதுப்பு 

நிலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(d) மகரளா 

(e) ஒடிசா 

 

Q82. RuPay கார்டுகளின் மடாக்கவனமசஷவன 

(tokenization) ஆதரிக்கும் NPCI 

மடாக்கவனமசஷன் சிஸ்டத்திற்கான (NTS) 1ைது 

சான்றளிக்கப்பட்ட மடாக்கவனமசஷன் 

மசவையாக பின்ைருைனைற்றில் எது 

ோறியுள்ளது? 

(a) PayCore 

(b) PayU 

(c) PayPal 

(d) PayBharat 

(e) PayPhi 

 

Q83. RBI சமீபத்தில் எந்த ோநிலத்தின் நகர் 

நகர்ப்புற கூட்டுறவு ைங்கியின் மீது 

கட்டுப்பாடுகவள விதித்துள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) மேற்கு ைங்காளம் 

(c) ேத்திய பிரமதசம் 

(d) ேகாராஷ்டிரா 

(e) ஹரியானா 
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Q84. டிஜிட்டல் மகால்டுக்கு எதிரான 

இந்தியாவின் முதல் கடவனத் சதாடங்க 

ஃபின்சடக் நிறுைனோன இந்தியாமகால்டுடன் 

எந்த சிறு நிதி ைங்கி கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ESAF சிறு நிதி ைங்கி 

(b) சூர்மயாதாய் சிறு நிதி ைங்கி 

(c) உட்கர்ஷ் சிறு நிதி ைங்கி 

(d) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி ைங்கி 

(e) ஷிைாலிக் சிறு நிதி ைங்கி 

 
Q85. BWF உலக டூர் வபனல்ஸ் 2021 இல் சைள்ளி 

சைன்ற இந்திய ஷட்லரின் (Shuttler) சபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) சாய்னா மநைால் 

(b) பிவி சிந்து 

(c) சானியா மிர்சா 

(d) என். சிக்கி சரட்டி 

(e) அஸ்வினி சபான்னப்பா 

 
Q86. இனப்படுசகாவல குற்றத்தால் 

பாதிக்கப்பட்டைர்களின் நிவனவு ேற்றும் 

கண்ணியம் ேற்றும் இந்த குற்றத்வதத் 

தடுப்பதற்கான சர்ைமதச தினம் ஆண்டுமதாறும் 

___________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 5 

(b) டிசம்பர் 6 

(c) டிசம்பர் 7 

(d) டிசம்பர் 8 

(e) டிசம்பர் 9 

 
Q87. சர்ைமதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் 2021 இன் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

(a) மநர்வேயுடன் மீட்கவும் (RECOVER with 

INTEGRITY) 

(b) உங்கள் உரிவே, உங்கள் பங்கு: ஊழலுக்கு 

இல்வல என்று சசால்லுங்கள் (Your right, your 

role: say no to corruption) 

(c) ஊழலுக்கு எதிரான ஐக்கியம் (United Against 

Corruption) 

(d) ைளர்ச்சி, அவேதி ேற்றும் பாதுகாப்பிற்காக 

ஊழலுக்கு எதிராக ஒன்றுபடுங்கள் (United against 

corruption for development, peace and security) 

(e) ஊழவல எதிர்த்துப் மபாராடுங்கள் (Fight 

CORRUPTION) 

 

Q88. ஃபிட்ச் ேதிப்பீடுகள் 2021-22 நிதியாண்டில் 

(FY22) இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 

கணிப்வப _________ ஆகக் குவறத்துள்ளது. 

(a) 8.4 per cent 

(b) 6.4 per cent 

(c) 7.4 per cent 

(d) 9.4 per cent 

(e) 10.4 per cent 

 
Q89. 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகின் சக்திைாய்ந்த 

100 சபண்களின் ஃமபார்ப்ஸ் பட்டியலில் 37 ைது 

இடத்வதப் பிடித்த இந்தியப் சபண்களின் 

சபயவரக் குறிப்பிடவும்? 

(a) ஃபால்குனி நாயர் 

(b) நிர்ேலா சீதாராேன் 

(c) மராஷ்னி நாடார் ேல்மஹாத்ரா 

(d) கிரண் ேஜும்தார்-ஷா 

(e) நீதா அம்பானி 

 
Q90. இந்தியக் கடற்பவடயின் ________ 

ஏவுகவணக் கப்பல் பவடக்கு ராம் நாத் 

மகாவிந்த் ‘ஜனாதிபதியின் தரத்வத’ 

ைழங்கினார். 

(a) 25ைது 

(b) 24ைது 

(c) 23ைது 

(d) 22ைது 

(e) 21ைது 

 
Q91. ேனித உரிவேகள் தினம் உலகம் 

முழுைதும் ஆண்டுமதாறும் ________ அன்று 

சகாண்டாடப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 10 

(b) 11 டிசம்பர் 

(c) டிசம்பர் 12 

(d) 13 டிசம்பர் 

(e) டிசம்பர் 14 

 
Q92. ‘அட் மஹாம் இன் தி யுனிைர்ஸ்’ 

புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் சபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) நமராதம் மசக்சாரியா 

(b) பிரபாத் குோர் 

(c) பால கிருஷ்ணா ேதுர் 

(d) பிஎன் மகாஸ்ைாமி 

(e) அஜய் சிப்பர் 
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Q93. மபார் வீரர்கள், முன்னாள் பவடவீரர்கள் 

ேற்றும் மபார் விதவைகளின் குழந்வதகளுக்கு 

ஆதரைளிப்பதற்கும் கல்வி கற்பதற்கும் 

மகந்திரிய வசனிக் ைாரியத்துடன் எந்த ைங்கி 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

(b) கனரா ைங்கி 

(c) பஞ்சாப் மநஷனல் ைங்கி 

(d) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(e) இந்திய ேத்திய ைங்கி 

 

Q94. பின்ைரும் நபர்களில் ஸ்மபஸ்எக்ஸின் 

முதல் விோன அறுவை சிகிச்வச நிபுணர் யார்? 

(a) அனில் மேனன் 

(b) ராஜா மஜான் வூர்புதூர் சாரி 

(c) சுனிதா வில்லியம்ஸ் 

(d) ராமகஷ் மேனன் 

(e) அகில் மேனன் 

 

Q95. ஆங் சான் சூகிக்கு சமீபத்தில் நான்கு 

ஆண்டுகள் சிவறத்தண்டவன விதிக்கப்பட்டது. 

அைர் எந்த நாட்டின் முக்கிய சிவிலியன் 

தவலைர் ? 

(a) பூட்டான் 

(b) சீனா 

(c) தாய்லாந்து 

(d) வியட்நாம் 

(e) மியான்ேர் 

 

Q96. நடந்துசகாண்டிருக்கும் காேன்சைல்த் 

பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 2021ல் ஆண்கள் 55 

கிமலா ஸ்னாட்ச் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் 

சைன்றைர் யார்? 

(a) சுமித் சானு 

(b) விகாஸ் தாக்கூர் 

(c) பர்தீப் சிங் 

(d) சங்மகத் ேகாமதவ் சர்கார் 

(e) மராஹன் திரிபாதி 

 

Q97. பின்ைரும் எந்த அவேச்சகம் 

தாய்சோழிவயத் தவிர மைறு சோழிவயக் 

கற்பிப்பதற்காக பாஷா சங்கம் சோவபல் 

சசயலிவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) சமூக நீதி ேற்றும் அதிகாரேளித்தல் 

அவேச்சகம் 

(b) கல்வி அவேச்சகம் 

(c) ஊரக ைளர்ச்சி அவேச்சகம் 

(d) உள்துவற அவேச்சகம் 

(e) சுகாதார அவேச்சகம் 

 
Q98. சகன்-சபட்ைா நதிகவள இவணக்கும் 

திட்டத்திற்கு ேத்திய அவேச்சரவை ரூ. ________ 

மகாடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

(a) ரூ 40,555 மகாடி 

(b) ரூ 42,321 மகாடி 

(c) ரூ 39,317 மகாடி 

(d) ரூ. 36,755 மகாடி 

(e) ரூ. 45,321 மகாடி 

 
Q99. 1 லட்சத்துக்கும் அதிகோன ேக்களுக்குப் 

பயிற்சி அளிக்க இந்தியாவில் வசபர் பாதுகாப்பு 

திறன் பயிற்சித் திட்டத்வத எந்த அவேப்பு 

சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) வேக்மராசாப்ட் 

(b) கூகுள் 

(c) அமேசான் 

(d) சேட்டா 

(e) இன்சடல் 

 
Q100. எந்த ோநிலம் தங்கள் மூத்த சபண்கள் 

மதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்வப 

பாதுகாத்தது? 

(a) உத்தரகாண்ட் 

(b) ஹரியானா 

(c) சகால்கத்தா 

(d) ேணிப்பூர் 

(e) புமன 

 
Q101. எந்த ோநிலத்தின் முதல்ைர் ‘பால் விவல 

ஊக்கத் திட்டத்வத’ சதாடங்கினார்? 

(a) நாகாலாந்து 

(b) சிக்கிம் 

(c) உத்தரகாண்ட் 

(d) மேற்கு ைங்காளம் 

(e) உத்தரப்பிரமதசம் 
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Q102. பார்தி ஏர்சடல் எந்த நிறுைனத்துடன் 

இவணந்து 5ஜி, IoTயில் தீர்வுகவள உருைாக்க 

ஸ்டார்ட்அப்களுக்காக ‘ஏர்சடல் இந்தியா 

ஸ்டார்ட்அப் இன்மனாமைஷன் மசலஞ்ச்’ (‘Airtel 

India Startup Innovation Challenge’) 

சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) நிதி ஆமயாக் 

(b) இந்தியாவில் முதலீடு சசய்யுங்கள் (Invest 

India) 

(c) மதசிய ைளர்ச்சி கவுன்சில் (National 

Development Council) 

(d) சபாதுைான மசவை வேயங்கள் (Common 

Service Centres) 

(e) லார்சன் & டூப்மரா (Larsen & Toubro) 

 
Q103. ஃபார்ச்சூன் இந்தியாவின் 2021 ஆம் 

ஆண்டின் சக்திைாய்ந்த சபண்களின் பட்டியலில் 

பின்ைருைனைற்றில் யார் முதல் இடத்வதப் 

பிடித்துள்ளார்? 

(a) நிர்ேலா சீதாராேன் 

(b) நீதா அம்பானி 

(c) சசௌமியா சுைாமிநாதன் 

(d) கிரண் ேஜும்தார்-ஷா 

(e) சுசித்ரா எல்லா 

 
Q104. __________________ இல் நவடசபற்ற 

4ைது ஆசிய இவளஞர் பாரா விவளயாட்டு 2021 

இல் இந்தியா 41 பதக்கங்கவள சைன்றுள்ளது. 

(a) மகாலாலம்பூர், ேமலசியா 

(b) தாஷ்கண்ட், உஸ்சபகிஸ்தான் 

(c) துபாய், UAE 

(d) ரிஃபா, பஹ்வரன் 

(e) மடாக்கிமயா, ஜப்பான் 

 

 

Q105. வஹதர்பூர் ஈரநிலத்துடன் (haiderpur 

wetland) சதாடர்புவடய நதி எது? 

(a) பிரம்ேபுத்திரா 

(b) சிந்து 

(c) மகாதாைரி 

(d) ேகாநதி 

(e) கங்வக 

 
Q106. சர்ைமதச ேவல தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் ________ அன்று உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 08 

(b) டிசம்பர் 09 

(c) டிசம்பர் 10 

(d) டிசம்பர் 11 

(e) டிசம்பர் 12 

 
Q107. ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் 

ஆர்கிசடக்ட்ஸ் இந்திய கட்டிடக் கவலஞர் 

_________ 2022 ராயல் தங்கப் பதக்கத்வதப் 

சபறுைார் என்று அறிவித்துள்ளது. 

(a) பால்கிருஷ்ண மதாஷி 

(b) மடவிட் அட்ஜமய 

(c) கிராஃப்டன் கட்டிடக் கவலஞர்கள் 

(d) நிக்மகாலஸ் கிரிம்ஷா 

(e) பாமலா சேன்டிஸ் டா மராச்சா 

 
Q108. இந்திய திறன் அறிக்வக (ISR) 2022ன் 9ைது 

பதிப்பில் எந்த ோநிலம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) உத்தரகாண்ட் 

(b) அசாம் 

(c) ேத்திய பிரமதசம் 

(d) குஜராத் 

(e) ேகாராஷ்டிரா 

 
Q109. பின்ைரும் ைங்கிகளில் எந்த ைங்கியானது 

ஸ்டார் சஹல்த் அண்ட் அவலட் இன்சூரன்ஸ் 

மகா லிமிசடட் உடன் மபங்க்ஸ்யூரன்ஸ் 

(Bancassurance) கூட்டாண்வேயில் 

நுவழந்துள்ளது? 

(a) கர்நாடக ைங்கி 

(b) ஜம்மு & காஷ்மீர் ைங்கி 

(c) ஃசபடரல் ைங்கி 

(d) IndusInd ைங்கி 

(e) மகாட்டக் ேஹிந்திரா ைங்கி 

 

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://bit.ly/348gi4L


            MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-DECEMBER 2021 

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

Q110. இந்த ஆண்டு சர்ைமதச ேவல தினத்தின் 

(IMD) கருப்சபாருள் ____________ ஆகும். 

(a) இவளஞர்களுக்கு ேவலகள் முக்கியம் 

(Mountains Matter for Youth) 

(b) ேவல பல்லுயிர் (Mountain biodiversity) 

(c) ேவலகள் சபாருள் (MountainsMatter) 

(d) ேவல கலாச்சாரங்கள்: 

பன்முகத்தன்வேவயக் சகாண்டாடுதல் ேற்றும் 

அவடயாளத்வத ைலுப்படுத்துதல் (Mountain 

Cultures: Celebrating Diversity and Strengthening 

Identity) 

(e) நிவலயான ேவல சுற்றுலா (Sustainable 

Mountain Tourism) 

 

Q111. NITI ஆமயாக் எந்த யூனியன் பிரமதசத்தில் 

1000 அடல் டிங்கரிங் ஆய்ைகங்கவள நிறுை (Atal 

Tinkering Laboratories) திட்டமிட்டுள்ளது? 

(a) லடாக் 

(b) சடல்லி 

(c) லட்சத்தீவு 

(d) புதுச்மசரி 

(e) ஜம்மு ேற்றும் காஷ்மீர் 

 

Q112. ஷாங்காய் ஒத்துவழப்பு அவேப்பின் 

(RATS SCO) பிராந்திய பயங்கரைாத எதிர்ப்புக் 

கட்டவேப்பின் கவுன்சிலின் தவலைராக எந்த 

நாடு சபாறுப்மபற்றுள்ளது? 

(a) இந்தியா 

(b) சீனா 

(c) சிங்கப்பூர் 

(d) மியான்ேர் 

(e) சதன் சகாரியா 

 

Q113. IMD உலகப் மபாட்டி வேயத்தால் 

சைளியிடப்பட்ட “உலகத் திறவேகள் 

தரைரிவச அறிக்வக 2021” இல் இந்தியாவின் 

தரைரிவச என்ன? 

(a) 42 

(b) 53 

(c) 56 

(d) 66 

(e) 74 

 

Q114. ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி (ADB) இந்தியாவில் 

நகர்ப்புற மசவைகவள மேம்படுத்த எவ்ைளவு 

சகாள்வக அடிப்பவடயிலான கடனுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

(a) $100 million 

(b) $150 million 

(c) $300 million 

(d) $350 million 

(e) $200 million 

 

Q115. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) சமீபத்தில் 

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) எந்த 

ைங்கியில் தனது பங்குகவள 9.99% ைவர 

அதிகரிக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

(a) HDFC ைங்கி 

(b) IndusInd ைங்கி 

(c) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

(d) ஐசிஐசிஐ ைங்கி 

(e) சயஸ் ைங்கி 

 

Q116. பின்ைருைனைற்றில் ஐக்கிய நாடுகளின் 

குழந்வதகள் நிதியத்தின் (UNICEF) தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) மகத்தரின் ரஸ்ஸல் 

(b) ஆட்ரி அமசாமல 

(c) சஹன்றிட்டா எச் ஃமபார் 

(d) ரஃமபல் க்மராஸி 

(e) அச்சிம் ஸ்சடய்னர் 

 

Q117. தனியார் துவற ைங்கி ைவகயின் கீழ் அதிக 

BHIM-UPI பரிைர்த்தவனகளுக்காக MeitY ஆல் 

நிறுைப்பட்ட இரண்டு DigiDhan விருதுகவள 

எந்த ைங்கி ைழங்கியுள்ளது? 

(a) கரூர் வைஸ்யா ைங்கி 

(b) கர்நாடக ைங்கி 

(c) இந்தியன் ைங்கி 

(d) பஞ்சாப் மநஷனல் ைங்கி 

(e) மகாட்டக் ேஹிந்திரா ைங்கி 
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Q118. கீழ்க்கண்டைர்களில் யார் “இளம் 

கணிதவியலாளர்களுக்கான 2021 DST-ICTP-IMU 

ராோனுஜன் பரிவச” சைன்றுள்ளார்? 

(a) கமராலினா அசரௌமஜா 

(b) சி.எஸ். மசஷாத்ரி 

(c) மகாபாலசுைாமி கஸ்தூரிரங்கன் 

(d) மேரிமக லூகாஸ் ரிஜ்சனசைல்ட் 

(e) நீனா குப்தா 

 

Q119. சமீபத்தில் சைற்றிகரோகச் மசாதவன 

சசய்யப்பட்ட பினாகா விரிைாக்கப்பட்ட வீச்சு 

(Pinaka-ER) ராக்சகட்வட பின்ைருைனைற்றில் 

எது உருைாக்கியது? 

(a) இந்திய விண்சைளி ஆராய்ச்சி நிறுைனம் 

(b) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு 

ஆய்ைகம் 

(c) ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

(d) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு 

நிறுைனம் 

(e) மதசிய விண்சைளி தகைல் வேயம் 

 

Q120. ஒவ்சைாரு ஆண்டும், யுனிசசஃப் தினம் 

________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 10 

(b) டிசம்பர் 11 

(c) டிசம்பர் 12 

(d) டிசம்பர் 13 

(e) டிசம்பர் 14 

 

Q121. எந்த ோநில அரசு உயர் சாதியினருக்காக 

சபாது ைவக ஆவணயத்வத (SamanyaVargAayog) 

அவேத்துள்ளது? 

(a) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(b) உத்தரப்பிரமதசம் 

(c) அருணாச்சல பிரமதசம் 

(d) இோச்சல பிரமதசம் 

(e) ேத்திய பிரமதசம் 

 

Q122. சதாழில்முவனவு ேற்றும் 

இவளஞர்களின் மைவலைாய்ப்வப 

மேம்படுத்துைதற்கான ோநில அளவிலான 

முன்முயற்சியான ‘மகாட்-உன்னதி’யின் (‘Code-

Unnati’) ஒரு பகுதியாக கர்நாடக அரசு எந்த 

நிறுைனத்துடன் புரிந்துணர்வுக் கடிதத்தில் (LoU) 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ைர்த்தகம் ேற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் ோநாடு 

(b) ஐக்கிய நாடுகளின் ைளர்ச்சித் திட்டம் 

(c) ஐக்கிய நாடுகளின் ேனித உரிவேகள் 

மபரவை 

(d) ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

(e) ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் ேற்றும் 

கலாச்சார அவேப்பு 

 

Q123. 255,700 பதிவு சசய்யப்பட்ட EVகளுடன் 

எந்த ோநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) கர்நாடகா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) உத்தரப் பிரமதசம் 

(e) பஞ்சாப் 

 

Q124. குமளாபல் சஹல்த் சசக்யூரிட்டி (GHS) 

இன்சடக்ஸ் 2021ல் இந்தியாவின் தரைரிவச 

என்ன? 

(a) 49 

(b) 55 

(c) 66 

(d) 74 

(e) 81 

 

Q125. 2022-2023க்கான சர்ைமதச கடல்சார் 

அவேப்பு கவுன்சிலுக்கு இந்தியா மீண்டும் 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. சர்ைமதச கடல்சார் 

அவேப்பின் (IMO) தவலவேயகம் எங்குள்ளது? 

(a) ேமலசியா, மகாலாலம்பூர் 

(b) ஜகார்த்தா, இந்மதாமனஷியா 

(c) ஷாங்காய், சீனா 

(d) லண்டன், யுவனசடட் கிங்டம் 

(e) நியூயார்க், அசேரிக்கா 
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Q126. 4 ேற்றும் அவர நாள் மைவல ைாரத்திற்கு 

ோறிய முதல் நாடு எது? 

(a) கத்தார் 

(b) ஓேன் 

(c) குவைத் 

(d) சவுதி அமரபியா 

(e) ஐக்கிய அரபு எமிமரட்ஸ் 

 

Q127. எந்த மபசேண்ட்ஸ் ைங்கியானது NPCI 

பாரத் பில்மப லிமிசடட் (NBBL) உடன் 

இவணந்து இந்திய வீட்டு ைாசலில் பில் 

சசலுத்தும் மசவைவய எளிதாக்குகிறது? 

(a) Paytm Payments Bank 

(b) ஏர்சடல் மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(c) இந்தியா மபாஸ்ட் மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி (India 

Post Payments Bank) 

(d) ஃபிமனா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி (Fino Payments 

Bank) 

(e) ஜிமயா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி (Jio Payments 

Bank) 

 

Q128. பின்ைருைனைற்றில் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்வத 

சைன்றைர் யார்? 

(a) அட்வலன் காஸ்சடலிமனா 

(b) சஞ்சனாவிஜ் 

(c) ைர்த்திகா சிங் 

(d) ஹர்னாஸ் சந்து 

(e) ஆண்ட்ரியா சேசா 

 

Q129. அபுதாபி ஜிபி 2021 இல் தனது முதல் 

ஃபார்முலா ஒன் டிவரைர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

பட்டத்வத சைன்றைர் யார்? 

(a) சசர்ஜிமயா சபசரஸ் 

(b) எஸ்சடபன் ஓகான் 

(c) மேக்ஸ் சைர்ஸ்டாப்பன் 

(d) ைால்மடரிமபாட்டாஸ் 

(e) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

 

Q130. ஆசிய மராயிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்தியா இரண்டு தங்கம் ேற்றும் 4 சைள்ளிப் 

பதக்கங்கள் உட்பட சோத்தம் 6 பதக்கங்கவள 

சைன்றுள்ளது. ஆசிய மராயிங் சாம்பியன்ஷிப் 

2021 _______________ இல் நவடசபற்றது. 

(a) வியட்நாம் 

(b) தாய்லாந்து 

(c) இந்மதாமனசியா 

(d) ேமலசியா 

(e) சீனா 

 

Q131. சரயு நஹர் மதசியத் திட்டம் பின்ைரும் 

எந்த ோநிலத்தில் இந்தியப் பிரதேர் நமரந்திர 

மோடியால் சதாடங்கப்பட்டது? 

(a) குஜராத் 

(b) கர்நாடகா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) பஞ்சாப் 

(e) உத்தரப்பிரமதசம் 

 

Q132. 'YUVA' என்ற முதன்வேத் திட்டத்தின் கீழ், 

பள்ளிப் படிப்வப பாதியில் நிறுத்தும் 

ோணைர்கவள மேம்படுத்த, எந்த யூனியன் 

பிரமதசத்தின் காைல்துவற, "உன்னதி" (“Unnati”) 

என்ற மின்-கற்றல் தளத்வத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) ஜம்மு ேற்றும் காஷ்மீர் 

(b) சடல்லி 

(c) லட்சத்தீவு 

(d) புதுச்மசரி 

(e) லடாக் 

 

Q133. ஆத்ேநிர்பர் பாரத் மராஜ்கர் மயாஜனா 

(ABRY) இன் கீழ் அதிகபட்ச பயனாளிகவளக் 

சகாண்ட ோநிலத்தின் பட்டியலில் எந்த 

ோநிலம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) மேற்கு ைங்காளம் 

(b) ஜார்கண்ட் 

(c) ேகாராஷ்டிரா 

(d) சத்தீஸ்கர் 

(e) அசாம் 

 

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 2021 

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

Q134. ைர்த்தகம் ேற்றும் சதாழில்துவற 

அவேச்சகத்தின் கீழ் உள்ள புவிசார் குறியீடுகள் 

பதிைகம் (GIR) எந்த ோநிலத்தின் மிதிலா 

ேக்கானாவின் புவியியல் அவடயாள (GI) 

குறிச்சசால்வலத் தக்கவைத்துக்சகாள்ளும் 

திட்டத்வத ஏற்றுக்சகாண்டது? 

(a) ராஜஸ்தான் 

(b) உத்தரகாண்ட் 

(c) உத்தரப்பிரமதசம் 

(d) பீகார் 

(e) அசாம் 

 
Q135. பின்ைருைனைற்றில் 100% 

காகிதமில்லாேல் ோற்றிய உலகின் முதல் 

அரசாங்கம் எது? 

(a) துபாய், ஐக்கிய அரபு எமிமரட்ஸ் 

(b) சலாமசன், சுவிட்சர்லாந்து 

(c) ோண்ட்ரீல், கனடா 

(d) மகாலாலம்பூர், ேமலசியா 

(e) முனிச், சஜர்ேனி 

 
Q136. '#Care4Hockey' பிரச்சாரத்தின் முகோக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

(a) சவிதா புனியா 

(b) ைந்தனா கதரியா 

(c) ேன்பிரீத் சிங் 

(d) PR ஸ்ரீமஜஷ் 

(e) ராணி ராம்பால் 

 
Q137. ET BFSI எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் 2021 இல் 

எந்த ைங்கி இரண்டு விருதுகவள 

சைன்றுள்ளது? 

(a) Yes ைங்கி 

(b) RBL ைங்கி 

(c) HSBC ைங்கி 

(d) DBS ைங்கி 

(e) சபடரல் ைங்கி 

 
Q138. வடம் இதழால் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

'ஆண்டின் சிறந்த நபர்' யார்? 

(a) மஜா பிடன் 

(b) எமலான் ேஸ்க் 

(c) விளாடிமிர் புடின் 

(d) சஜஃப் சபமசாஸ் 

(e) கேலா ஹாரிஸ் 

 

Q139. விோனத்தில் மசாதவன சசய்யப்பட்ட 

சஹலிகாப்டர் ஏைப்பட்ட ஸ்டாண்ட்-ஆஃப் 

ஆண்டி மடங்க் (Stand-off Anti-tank-SANT) 

ஏவுகவணவய எந்த அவேப்பு சகாண்டுள்ளது? 

(a) இந்திய இராணுைம் 

(b) ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

(c) DRDO 

(d) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு 

ஆய்ைகம் 

(e) ISRO 

 
Q140. பசுவே வஹட்ரஜன் உற்பத்திக்கான 

அல்கவலன் எலக்ட்மராவலஸ் 

சதாழில்நுட்பத்வத (Alkaline Electrolyze technology) 

அதிகரிக்க பாபா அணு ஆராய்ச்சி வேயத்துடன் 

(BARC) எந்த நிறுைனம் இவணந்துள்ளது? 

(a) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரஷன் லிமிசடட் 

(b) ரிவலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

(c) எண்சணய் ேற்றும் இயற்வக எரிைாயு கழகம் 

(d) ஹிந்துஸ்தான் சபட்மராலியம் 

கார்ப்பமரஷன் லிமிசடட் 

(e) பாரத் சபட்மராலியம் கார்ப்பமரஷன் 

லிமிசடட் 

 
Q141. அமித் ஷா ____________ இல் ோ உமியா 

தாம் (Maa Umiya Dham) மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் 

கீழ் உமியா ோதா தாம் மகாயில் ேற்றும் மகாயில் 

ைளாகங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

(a) அகேதாபாத், குஜராத் 

(b) பாவ்நகர், குஜராத் 

(c) ஆனந்த், குஜராத் 

(d) மபார்பந்தர், குஜராத் 

(e) காந்திநகர், குஜராத் 

 
Q142. சபண்களின் நிதி மேம்பாட்டிற்காக 

"மிஷன் சக்தி லிவிங் மலப்" சதாடங்குைதற்கு 

ஐக்கிய நாடுகளின் மூலதன மேம்பாட்டு 

நிதியத்துடன் (UNCDF) எந்த ோநிலம் ஒப்பந்தம் 

சசய்துள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(c) ேத்திய பிரமதசம் 

(d) ஒடிசா 

(e) தமிழ்நாடு 
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Q143. எந்த ோநிலத்தின் அஸ்காட் ைனவிலங்கு 

சரணாலயம் அஸ்காட் ைனவிலங்கு சரணாலயம் 

சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் ேண்டலோக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) நாகாலாந்து 

(b) சிக்கிம் 

(c) உத்தரகாண்ட் 

(d) மேற்கு ைங்காளம் 

(e) உத்தரப்பிரமதசம் 

 
Q144. ADB 2021-2022க்கான இந்தியாவின் 

சபாருளாதார ைளர்ச்சிவய _______ என்று 

கணித்துள்ளது. 

(a) 10.0% 

(b) 9.7% 

(c) 8.9% 

(d) 6.5% 

(e) 5.9% 

 
Q145. ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் 

மபங்கிங் தீர்வுகவள ைழங்க எந்த ைங்கி 

ஸ்விஃப்டுடன் இவணந்துள்ளது? 

(a) ICICI ைங்கி 

(b) RBL ைங்கி 

(c) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(d) சபடரல் ைங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

 
Q146. கீழ்க்கண்டைர்களில் யார் NFDC, Films 

Division ேற்றும் Children Films Society of India (CFSI) 

ஆகியைற்றின் சபாறுப்வப ஏற்றுள்ளார்? 

(a) அபாஸ் ஜா 

(b) ரவீந்தர் பாகர் 

(c) அனில் மடவ் 

(d) சுனில் அமராரா 

(e) உமேஷ் சின்ஹா 

 
Q147. பல்மைறு ஆயுத அவேப்புகளில் 

உள்நாட்டு தீர்வுகளுக்கான மதவைகவள 

ஆதரிப்பதற்காக இந்திய விோனப்பவடயுடன் 

(IAF) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் எந்த IIT 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) ஐஐடி சடல்லி 

(b) ஐஐடி சேட்ராஸ் 

(c) ஐஐடி பம்பாய் 

(d) ஐஐடி ரூர்க்கி 

(e) ஐஐடி குைஹாத்தி 

 

Q148. 'சபருவே, தப்சபண்ணம் ேற்றும் 

பண்டிதர்' (‘Pride, Prejudice and Punditry’) என்ற 

புதிய புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) சி மக கார்யாலி 

(b) பால்சந்திர முங்மககர் 

(c) சசி தரூர் 

(d) அனுராதா ராய் 

(e) அமிஷ் திரிபாதி 

 

Q149. சர்ைமதச மதயிவல தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் இந்தியாவில் ____________ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 14 

(b) டிசம்பர் 15 

(c) டிசம்பர் 16 

(d) டிசம்பர் 17 

(e) டிசம்பர் 18 

 

Q150. சோத்த விற்பவன பணவீக்கம் நைம்பரில் 

14.23% ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது நடப்பு 

சதாடரில் மிக அதிகோக உள்ளது. இந்தியாவில் 

WPI பணவீக்கத்வதக் கணக்கிடுைதற்கான 

அடிப்பவட ஆண்டு எது? 

(a) 2004 - 2005 

(b) 2005 - 2006 

(c) 2010 - 2011 

(d) 2009 - 2010 

(e) 2011 - 2012 

 

Q151. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் 

கேளாண்மம 

அமமப்பு (UN-FAO) மற்றும் இந்திய கேளாண் 

ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில் (ICAR) ஆகியேற்றுடன் நிமையான 

விேசாயத்திற்கான ததாழில்நுட்ப ஒத்துமைப்பு 

திட்டத்தில் 

எந்த மாநிைம் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது? 

(a) ஹரியானா 

(b) பீகார் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) அசாம் 

(e) ஆந்திரப் பிரமதசம் 
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Q152. அஸ்ஸாம் திறன் பல்கமைக்கைகத்மத 

(ASU) நிறுவுேதன் 

மூைம் திறன் கல்வி மற்றும் பயிற்சிமய 

ேலுப்படுத்த எந்த 

அமமப்பு $112 மில்லியன் கடனுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

(a) ஆசிய உள்கட்டவேப்பு முதலீட்டு ைங்கி 

(b) புதிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

(c) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

(d) உலக ைங்கி 

(e) சபாருளாதார ஒத்துவழப்பு ேற்றும் 

மேம்பாட்டுக்கான 

அவேப்பு 

 

Q153. இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிேர்த்தமன 

ோரியம் (SEBI) 

அமமத்த ஒழுங்குமுமற மற்றும் ததாழில்நுட்ப 

தீர்வுகளுக்கான (ALERTS) ஆகைாசமனக் 

குழுவின் தமைேர் 

யார்? 

(a) முகுந்தகம் சர்ோ 

(b) சுதர்சன் சசன் 

(c) தீபக் B பாதக் 

(d) அபய் கரண்டிகர் 

(e) ோதபி பூரி புச் 

 

Q154. தபரிய ேங்கி அல்ைாத நிதி 

நிறுேனங்களுக்கு உடனடி 

திருத்த நடேடிக்மக கட்டமமப்மப RBI 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. PCA கட்டமமப்பின் 

விதிகள் 

_______________ இலிருந்து நமடமுமறக்கு ேரும். 

(a) டிசம்பர் 2021 

(b) அக்மடாபர் 2022 

(c) ோர்ச் 2022 

(d) டிசம்பர் 2022 

(e) ோர்ச் 2023 

 

Q155. பின்ேருேனேற்றில் யார் இந்திய 

விமளயாட்டுப் 

பத்திரிக்மகயாளர்களின் கூட்டமமப்பு (SJFI) 

பதக்கம் 2021 

தபற்றுள்ளார்? 

(a) சுனில் கைாஸ்கர் 

(b) ராகுல் டிராவிட் 

(c) ரவி சாஸ்திரி 

(d) அனில் கும்ப்மள 

(e) கபில் மதவ் 

 

Q156. மடம் பத்திரிக்மகயின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

சிறந்த தடகள 

வீரர் யார்? 

(a) மசாபியா சகனின் 

(b) விக்மடாரியா அசசரன்கா 

(c) சஜன் பிராடி 

(d) நமைாமி ஒசாகா 

(e) சிமோன் வபல்ஸ் 

 

Q157. எந்த நிறுேனம் 4,667 தமகாோட் பசுமம 

மின்சாரத்மத 

ேைங்குேதற்காக கசாைார் எனர்ஜி 

கார்ப்பகரஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடன் (SECI) 

தகாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) டாடா பைர் எஸ்இடி 

(b) அதானி பசுவே ஆற்றல் 

(c) ராக்சைல் காலின்ஸ் 

(d) ரிவலயன்ஸ் பைர் 

(e) பாரத் சஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் 

 

Q158. துமண ஜனாதிபதி தேங்மகயா நாயுடு 

தேளியிட்ட ‘ராஜ் 

கபூர்: தி மாஸ்டர் அட் ஒர்க்’ (‘Raj Kapoor: The 

Master at Work’) 

என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) அமித் ரஞ்சன் 

(b) சுபத்ரா சசன் குப்தா 

(c) ராகுல் ரவைல் 

(d) பிரதீப் இதழ் 

(e) அசீம் சாவ்லா 

 

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 2021 

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

Q159. எட்தடக் (Edtech platform firm) இயங்குதள 

நிறுேனமான 

Adda247 _____க்கு UPSC-ஐ மமயப்படுத்திய ed-tech 

தளமான 

StudyIQ கல்விமய ோங்கியுள்ளது. 

(a) $10 மில்லியன் 

(b) $20 மில்லியன் 

(c) $30 மில்லியன் 

(d) $40 மில்லியன் 

(e) $50 மில்லியன் 

 

Q160. இந்தியாவின் சாப்ட்கேர் 

தடக்னாைஜியின் மடரக்டர் 

தஜனரைாக நியமிக்கப்பட்டேர் யார்? 

(a) அஸ்ைந்த் சின்ஹா 

(b) அமித் பங்கல் 

(c) அரவிந்த் குோர் 

(d) அருண் குோர் 

(e) அஸ்வின் குோர் 

 

Q161. இவளஞர்களின் ஆைல் (Sports Action 

toward Harnessing Aspiration of Youth - SAHAY) 

திட்டத்வதப் பயன்படுத்துைதற்கான 

விவளயாட்டு நடைடிக்வகவய எந்த ோநிலம் 

சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) மேற்கு ைங்காளம் 

(b) ஜார்கண்ட் 

(c) கர்நாடகா 

(d) சத்தீஸ்கர் 

(e) ேகாராஷ்டிரா 

 

 

Q162. The Indus Entrepreneurs (TiE) 

நிறுைனத்திடமிருந்து இந்த ஆண்டின் 

உலகளாவிய சதாழில்முவனமைார் விருவத 

சபற்றைர் யார்? 

(a) ஹிோன்ஷு கபானியா 

(b) ஷியாம் சீனிைாசன் 

(c) குோர் ேங்கலம் பிர்லா 

(d) அதானு குோர் தாஸ் 

(e) பிரசாந்த் குோர் 

 

Q163. ‘மின்சாரம் ேற்றும் தகைல் சதாழில்நுட்ப 

அவேச்சகத்தின் முதல் 25 ஆண்டுகளின் 

ரீவைண்டிங்’ (Rewinding of First 25 years of Ministry 

of Electronics and Information Technology) என்ற 

புத்தகத்வத எழுதியைர் யார்? 

(a) சலில் பமரக் 

(b) அபய் குோர் 

(c) சஷிதர் ஜகதீஷன் 

(d) S S ஓபராய் 

(e) பார்த்த பிரதீம் சசன்குப்தா 

 

Q164. தரவு பகுப்பாய்வு நிறுைனோன YouGov 

இன் அறிக்வகயின்படி, பின்ைரும் 

ஆளுவேகளில் உலகின் மிகவும் மபாற்றப்படும் 

ேனிதர்கள் யார்? 

(a) கிறிஸ்டியாமனா சரானால்மடா 

(b) ஜாக்கி சான் 

(c) எமலான் ேஸ்க் 

(d) பில் மகட்ஸ் 

(e) பராக் ஒபாோ 

 

Q165. சர்ைமதச புலம்சபயர்ந்மதார் தினம் 2021 

இன் கருப்சபாருள் என்ன? 

(a) ேனித இயக்கத்வத ேறுைடிைவேத்தல் 

(b) ேனித இயக்கத்தின் திறவனப் 

பயன்படுத்துதல் 

(c) #WeTogether 

(d) புலம்சபயர்ந்மதார் ேற்றும் அகதிகள் 

சைாலாக உள்ளனர் 

(e) நாம் நகரும் யுகத்தில் ைாழ்கிமறாம் 

 

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://bit.ly/3JDizFt


            MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-DECEMBER 2021 

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

Q166. ஒவ்சைாரு ஆண்டும், இந்தியாவில் 

சிறுபான்வேயினருக்கு சுதந்திரம் ேற்றும் சே 

ைாய்ப்புகளுக்கான உரிவேவய நிவலநிறுத்த 

சிறுபான்வேயினர் உரிவேகள் தினோக ________ 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 18 

(b) டிசம்பர் 19 

(c) டிசம்பர் 20 

(d) டிசம்பர் 21 

(e) டிசம்பர் 22 

 

Q167. உலக அரபு சோழி தினம் ஒவ்சைாரு 

ஆண்டும் _________ அன்று உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 16 

(b) டிசம்பர் 17 

(c) டிசம்பர் 18 

(d) டிசம்பர் 19 

(e) டிசம்பர் 20 

 

Q168. மடட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நிறுைனோன 

YouGov ைழங்கும் உலகின் மிகவும் 

மபாற்றப்படும் முதல் 20 ஆண்களில் பிரதேர் 

நமரந்திர மோடியின் மரங்க் என்ன? 

(a) 16th 

(b) 20th 

(c) 10th 

(d) 9th 

(e) 8th 

 

Q169. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால் (RBI) பஞ்சாப் 

மநஷனல் ைங்கிக்கு (PNB) _______ அபராதம் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(a) ரூ 1.8 மகாடி 

(b) ரூ 1.7 மகாடி 

(c) ரூ 1.6 மகாடி 

(d) ரூ 1.5 மகாடி 

(e) ரூ 1.4 மகாடி 

 

Q170. குவறக்கடத்திவய அதிகரிப்பதற்காக ரூ 

___________ மகாடி உற்பத்தி இவணக்கப்பட்ட 

ஊக்கத்சதாவக (PLI) திட்டத்திற்கு ேத்திய 

அவேச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

(a) ரூ 46,000 மகாடி 

(b) ரூ 56,000 மகாடி 

(c) ரூ 66,000 மகாடி 

(d) ரூ. 76,000 மகாடி 

(e) ரூ 86,000 மகாடி 

 

Q171. எந்த ோநில அரசு விவளயாட்வட 

ஊக்குவிக்க ‘மகல் நர்சரி திட்டம் 2022-23’ 

சதாடங்கியுள்ளது? 

(a) ஹரியானா 

(b) பீகார் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) அசாம் 

(e) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

 

Q172. இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) 

திட்டமிடப்பட்ட கட்டண ைங்கிகள் ேற்றும் 

திட்டமிடப்பட்ட சிறு நிதி ைங்கிகவள (SFBs) 

ஏசஜன்சி ைங்கிகளாக ோற்ற முடிவு 

சசய்துள்ளது. மபசேண்ட் ைங்கிகளில் ஒரு 

கணக்கின் அதிகபட்ச இருப்பு ைரம்பு என்ன? 

(a) ரூ 1 லட்சம் 

(b) ரூ 1.5 லட்சம் 

(c) ரூ 2 லட்சம் 

(d) ரூ 2.5 லட்சம் 

(e) ரூ 5 லட்சம் 

 

Q173. எந்த ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுைனம் ஐக்கிய 

நாடுகளின் சபாறுப்பான முதலீட்டிற்கான 

சகாள்வககளில் (UNPRI) வகசயழுத்திட்ட முதல் 

இந்திய காப்பீட்டு நிறுைனோக ோறியுள்ளது? 

(a) SBI ஆயுள் காப்பீடு 

(b) இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் 

(c) ICICI புருசடன்ஷியல் ஆயுள் காப்பீடு 

(d) HDFC ஆயுள் காப்பீடு 

(e) சரலிமகர் சஹல்த் இன்சூரன்ஸ் 
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Q174. ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா 

லிமிசடட்டின் (HMIL) நிர்ைாக இயக்குநராக 

(MD) நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

(a) உன்சூ கிம் 

(b) சுன் டூ-ஹ்ைான் 

(c) சிமயான் சிமயாப் கிம் 

(d) ஜாக் ோ 

(e) மடனியல் ஜாங் 

 

Q175. பின்ைருைனைற்றில் யார் 2021 

பாராலிம்பிக் விவளயாட்டு விருதுகளில் ‘சிறந்த 

சபண் அறிமுக’ விருவத சைன்றுள்ளார்? 

(a) மலாவ்லினா மபார்மகாவஹன் 

(b) மசானால்சபன் ேதுபாய் பமடல் 

(c) மீராபாய் சானு 

(d) அைனி மலகாரா 

(e) பவினாசபன் பமடல் 

 

Q176. பின்ைருைனைற்றில் எது பாரத் 

எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிசடட் நிறுைனத்துடன் 83 

LCA மதஜாஸ் Mk1A மபார் விோனங்கவள 

உருைாக்கி ைழங்குைதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) பாரத் எர்த் மூைர்ஸ் லிமிசடட் 

(b) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு 

ஆய்ைகம் 

(c) பாரத் சஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் 

(d) பாரத் வடனமிக்ஸ் லிமிசடட் 

(e) ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் 

 

Q177. சைங்வகயா நாயுடு சைளியிட்ட ‘காந்தி 

மதாப்பி கைர்னர்’ (‘Gandhi Topi Governor’) என்ற 

சதலுங்கு புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) அயாஸ் மேேன் 

(b) சஞ்சய் பாரு 

(c) C K கார்யாலி 

(d) ரஜ்னிஷ் குோர் 

(e) Y லக்ஷ்மி பிரசாத் 

 

Q178. மயாகி ஆதித்யநாத் பற்றிய புத்தகம், 

"உத்தர பிரமதசத்வத ோற்றிய துறவி: மயாகி 

ஆதித்யநாத் உ.பி. ைாலா பாய்யா' 

துஷ்பிரமயாகத்வத சகௌரைப் மபட்ஜ் ஆக 

ோற்றியது எப்படி" (The Monk Who Transformed 

Uttar Pradesh: How Yogi Aditynath Changed UP Waala 

Bhaiya’ abuse to a Badge of Honour”) என்ற 

தவலப்பில் கீழ்க்கண்டைர்களில் யாரால் 

எழுதப்பட்டது? 

(a) சாந்தனு குப்தா 

(b) மிருதுைாலா ரமேஷ் 

(c) சசி தரூர் 

(d) பால்கிருஷ்ண மதாஷி 

(e) பால கிருஷ்ணா ேதுர் 

 

Q179. ஒவ்சைாரு ஆண்டும் எந்த மததியில் 

மகாைா விடுதவல நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 16 டிசம்பர் 

(b) 17 டிசம்பர் 

(c) 19 டிசம்பர் 

(d) 20 டிசம்பர் 

(e) 21 டிசம்பர் 

 

Q180. சர்ைமதச ேனித ஒற்றுவே தினம் 

ஒவ்சைாரு ஆண்டும் ________ அன்று 

உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 20 டிசம்பர் 

(b) 21 டிசம்பர் 

(c) 22 டிசம்பர் 

(d) 18 டிசம்பர் 

(e) 19 டிசம்பர் 

 

Q181. இந்தியாவின் முதல் சர்ேகதச நடுேர் 

மற்றும் 

மத்தியஸ்த மமயம் (IAMC) எந்த மாநிைத்தில் 

ததாடங்கப்பட்டது? 

(a) புது தில்லி 

(b) மும்வப 

(c) வஹதராபாத் 

(d) சபங்களூரு 

(e) புமன 
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Q182. கார்ல் தநஹாம்மர் (Karl Nehammer) எந்த 

நாட்டின் அதிபராக 

பதவிகயற்றார்? 

(a) ஸ்வீடன் 

(b) நார்மை 

(c) சடன்ோர்க் 

(d) ஆஸ்திரியா 

(e) சுவிட்சர்லாந்து 

 

Q183. பின்ேரும் எந்த நிறுேனத்திற்கு 

மதிப்புமிக்க ககால்டன் 

பீகாக் சுற்றுச்சூைல் கமைாண்மம விருது 2021 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) எண்சணய் ேற்றும் இயற்வக எரிைாயு கழகம் 

(b) ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா 

லிமிசடட் 

(c) மகால் இந்தியா லிமிசடட் 

(d) மதசிய அனல் மின் கழகம் 

(e) பாரத் சஹவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிசடட் 

 

Q184. காமன்தேல்த் பளு தூக்குதல் 

சாம்பியன்ஷிப் 2021 இல் 

___________ இல் இந்தியா 16 பதக்கங்கமள 

தேன்றுள்ளது. 

(a) பிஷ்சகக், கிர்கிஸ்தான் 

(b) துஷான்மப, தஜிகிஸ்தான் 

(c) தாஷ்கண்ட், உஸ்சபகிஸ்தான் 

(d) புது தில்லி, இந்தியா 

(e) நூர்-சுல்தான், கஜகஸ்தான் 

 

Q185. BWF உைக சாம்பியன்ஷிப்பில் தேள்ளிப் 

பதக்கம் தேன்ற 

முதல் இந்தியர் யார்? 

(a) ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி 

(b) சந்தீப் குப்தா 

(c) ைருண் கபூர் 

(d) B. சாய் பிரனீத் 

(e) புல்மலலா மகாபிசந்த் 

 

Q186.இந்தியாவின் பண்மடய ஆகராக்கிய & 

ஆகராக்கியம் 

(“India’s Ancient Legacy of Wellness”) என்ற 

புத்தகத்மத எழுதியேர் 

யார்? 

(a) அமிதவ் மகாஷ் 

(b) சுபத்ரா சசன் குப்தா 

(c) அைதார் சிங் பாசின் 

(d) மரகா சவுதாரி 

(e) ஆதித்ய குப்தா 

 

Q187. R L ஜைப்பா சமீபத்தில் காைமானார். அேர் 

ஒரு ______. 

(a) இவசயவேப்பாளர் 

(b) அரசியல்ைாதி 

(c) பாடலாசிரியர் 

(d) சுற்றுச்சூழல் ஆர்ைலர் 

(e) பாரம்பரிய பாடகர் 

 

Q188. பின்ேரும் எந்த மாநிை அரசு சமீபத்தில் 

மூன்று புதிய 

மாேட்டங்கமள உருோக்குேதாக அறிவித்தது, 

அதாேது 

Tseminyu, Niuland மற்றும் Chumoukedima? 

(a) அசாம் 

(b) நாகாலாந்து 

(c) அருணாச்சல பிரமதசம் 

(d) மிமசாரம் 

(e) திரிபுரா 

 

Q189. 2020-21 இல், இந்தியா _______________ 

என்ற அதிக 

ேருடாந்திர அன்னிய கநரடி முதலீட்மட பதிவு 

தசய்துள்ளது. 

(a) $111.97 பில்லியன் 

(b) $71.97 பில்லியன் 

(c) $61.97 பில்லியன் 

(d) $ 51.97 பில்லியன் 

(e) $ 81.97 பில்லியன் 
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Q190. சமீபத்தில், எம்மா ராடுகானு (Emma 

Raducanu) 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான பிபிசியின் சிறந்த விமளயாட்டு 

ஆளுமமயாகத் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். அேர் 

பின்ேரும் எந்த 

விமளயாட்டுடன் ததாடர்புமடயேர்? 

(a) பூப்பந்து 

(b) ஸ்குைாஷ் 

(c) ஸ்னூக்கர் 

(d) சடன்னிஸ் 

(e) கிரிக்சகட் 

 
Q191. மகாைாவில் எவ்ைளவு ேதிப்புள்ள பல 

ைளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பிரதேர் நமரந்திர 

மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்? 

(a) ரூ 150 மகாடி 

(b) ரூ 230 மகாடி 

(c) ரூ 446 மகாடி 

(d) ரூ 500 மகாடி 

(e) ரூ 650 மகாடி 

 
Q192. கிருஷ்ணா பல்ராம் ஜகந்நாதர் ரத 

யாத்திவரவய ஆண்டு விழாைாக எந்த ோநில 

முதல்ைர் அறிவித்துள்ளார்? 

(a) உத்தரப் பிரமதசம் 

(b) ஹரியானா 

(c) ேத்திய பிரமதசம் 

(d) பஞ்சாப் 

(e) பீகார் 

 
Q193. மகப்ரியல் மபாரிக், கீழ்க்கண்ட எந்த 

நாட்டின் மிக இவளய அதிபரானார்? 

(a) சிலி 

(b) ஈக்ைடார் 

(c) சபாலிவியா 

(d) ஆஸ்திரியா 

(e) சைனிசுலா 

 
Q194. குஜராத்தில் 40.35 கிமீ சூரத் சேட்மரா 

ரயில் திட்டத்திற்காக எந்த ைங்கியுடன் 442.26 

யூமரா மில்லியன் கடனில் இந்திய அரசு 

வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) உலக ைங்கி 

(b) ஐமராப்பிய ேத்திய ைங்கி 

(c) KfW ைங்கி 

(d) சுவிஸ் மதசிய ைங்கி 

(e) ஐமராப்பிய முதலீட்டு ைங்கி 

 

Q195. ேகாராஷ்டிரா ோநில அரசாங்கத்தின் 

ைங்கிக் கூட்டாளியாக எந்த ைங்கி எம்மபனல் 

சசய்துள்ளது? 

(a) ஜன சிறு நிதி ைங்கி 

(b) சூர்மயாதாய் சிறு நிதி ைங்கி 

(c) உட்கர்ஷ் சிறு நிதி ைங்கி 

(d) ESAF சிறு நிதி ைங்கி 

(e) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி ைங்கி 

 

Q196. ப்ராசஜக்ட் 15 B (P15B) ைகுப்பின் இந்தியக் 

கடற்பவடயின் இரண்டாைது உள்நாட்டு 

திருட்டுத்தனோன ைழிகாட்டுதல்-ஏவுகவண 

அழிப்பாளரின் (second indigenous stealth guided-

missile destroyer) சபயவரக் குறிப்பிடவும், அது 

தனது முதல் கடல் மசாதவனகளுக்குச் சசன்றது. 

(a) விக்ரோதித்யா 

(b) இம்பால் 

(c) சூரத் 

(d) மோர்முகாவ் 

(e) விசாகப்பட்டினம் 

 

Q197. இந்தியா 2012 முதல் ஒவ்சைாரு ஆண்டும் 

______ அன்று மதசிய கணித தினோக 

அனுசரிக்கிறது. 

(a) 21 டிசம்பர் 

(b) 22 டிசம்பர் 

(c) 23 டிசம்பர் 

(d) 24 டிசம்பர் 

(e) 25 டிசம்பர் 

 

Q198. எந்த ோநிலம் 1 லட்சம் 

ஸ்ோர்ட்மபான்கவள சைளியிட ‘இலைச 

ஸ்ோர்ட்மபான் மயாஜனா’வை 

அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) பீகார் 

(c) உத்தரப்பிரமதசம் 

(d) மகரளா 

(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 2021 

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

Q199. மூத்த இந்திய இராஜதந்திரி பிரதீப் குோர் 

ராைத் ______க்கான இந்தியாவின் அடுத்த 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

(a) சீனா 

(b) ஜப்பான் 

(c) தாய்லாந்து 

(d) மியான்ேர் 

(e) ரஷ்யா 

 

Q200. சபய்ஜிங்கில் ைரவிருக்கும் 2022 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிற்கான இந்தியாவின் 

சசஃப் டி மிஷனாக (Chef de Mission) _________ 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

(a) ரவுனக் சிங் 

(b) ரவி திரிபாதி 

(c) ஹர்ஜிந்தர் சிங் 

(d) விபின் சர்ோ 

(e) சச்சின் குோர் 

 

Q201. ஒடிசா முதல்ைர் நவீன் பட்நாயக், 

பின்ைரும் எந்த ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட 

ோநிலத்தின் மிக நீளோன பாலோன ‘டி-

மசது’வை (‘T-Setu’) திறந்து வைத்தார்? 

(a) ேகாநதி 

(b) பிராேணி 

(c) மகாதாைரி 

(d) ருஷிகுல்யா 

(e) கிருஷ்ணா 

 

Q202. இந்தியன் மகஸ் எக்ஸ்மசஞ்ச் (IGX) 

லிமிசடட்டில் 4.93 சதவீத ஈக்விட்டி பங்வக 

ைாங்கிய நிறுைனம் எது? 

(a) ஹிந்துஸ்தான் சபட்மராலியம் 

கார்ப்பமரஷன் லிமிசடட் 

(b) ஆயில் இந்தியா லிமிசடட் 

(c) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பமரஷன் லிமிசடட் 

(d) எண்சணய் ேற்றும் இயற்வக எரிைாயு 

கழகம் 

(e) பாரத் சபட்மராலியம் கார்ப்பமரஷன் 

லிமிசடட் 

 

Q203. மஜஎஸ்டபிள்யூ (JSW) சிசேண்ட் 

லிமிசடட்டில் சிறுபான்வே பங்குகவள 

ைாங்கிய பின்ைரும் ைங்கிகளில் எது? 

(a) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

(b) ICICI ைங்கி 

(c) HDFC ைங்கி 

(d) SBI 

(e) UCO ைங்கி 

 

Q204. 20-21 நிதியாண்டுக்கான சபரிய 

ைங்கிகளில் ஒட்டுசோத்த டிஜிட்டல் 

பரிைர்த்தவனகளில் எந்த ைங்கி முதலிடத்வதப் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் மநஷனல் ைங்கி 

(b) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(c) HDFC ைங்கி 

(d) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

(e) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

 

Q205. எந்த நிறுைனம் தனது ஊழியர்களுக்கு 

புதுவேயான கற்றல் ேற்றும் திறன் 

மேம்பாட்வட ஊக்குவிப்பதற்காக உசடமி 

பிசினஸுடன் (Udemy Business) கூட்டு 

ஒப்பந்தத்தில் வகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) இந்திய மதசிய சகாடுப்பனவு கழகம் 

(b) NITI ஆமயாக் 

(c) விைசாயம் ேற்றும் ஊரக ைளர்ச்சிக்கான 

மதசிய ைங்கி 

(d) சபடரல் ைங்கி 

(e) இந்திய சிறு சதாழில்கள் மேம்பாட்டு ைங்கி 

 

Q206. கார்டு அடிப்பவடயிலான 

கட்டணங்களுக்கான மடாக்கவனமசஷனில் 

எந்த நிறுைனம் ோஸ்டர்கார்டுடன் கூட்டு 

மசர்ந்துள்ளது? 

(a) PhonePe 

(b) Paytm 

(c) Google Pay 

(d) Amazon Pay 

(e) BharatPe 
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Q207. 2021 பிராந்திய ஆசிய-பசிபிக் ேகளிர் 

அதிகாரேளித்தல் மகாட்பாடுகள் விருது 

ைழங்கும் விழாவில் "தவலவே 

அர்ப்பணிப்புக்கான ஐ.நா. ேகளிர் விருவத" 

சைன்றைர் யார்? 

(a) திவ்யா சஹக்மட 

(b) ரிஜுலா தாஸ் 

(c) அனிதா மதசாய் 

(d) அருந்ததி சுப்ரேணியம் 

(e) கவிதா ஐயர் 

 

Q208. பின்ைருைனைற்றில் யார் BWF உலக 

சாம்பியன்ஷிப் 2021 இல் சபண்கள் ஒற்வறயர் 

பட்டத்வத சைன்றுள்ளார்? 

(a) மசாபியா சகனின் 

(b) விக்மடாரியா அசசரன்கா 

(c) மநாமசாமி ஒகுஹாரா 

(d) கமராலினா ேரின் 

(e) அகாமன யேகுச்சி 

 

Q209. ஒவ்சைாரு ஆண்டும் எந்த மததியில் 

இந்திய மதசிய விைசாயிகள் தினம் 

சகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 21 டிசம்பர் 

(b) 22 டிசம்பர் 

(c) 23 டிசம்பர் 

(d) 24 டிசம்பர் 

(e) 25 டிசம்பர் 

 

Q210. சடக்சாவஸத் தவலவேயிடோகக் 

சகாண்ட ஆஸ்டின் நிறுைனத்வத 230 மில்லியன் 

அசேரிக்க டாலர்களுக்கு ைாங்குைதாக 

சமீபத்தில் எந்த சதாழில்நுட்ப நிறுைனம் 

அறிவித்தது? 

(a) TCS 

(b) விப்மரா 

(c) இன்ஃமபாசிஸ் 

(d) அக்சசன்ச்சர் 

(e) CTS 

 

Q211. எந்த மாநிை அரசு சகைா தமாமபல் 

அப்ளிககஷன் மற்றும் சகைா ஸ்மார்ட் 

கார்டுகமள ேசதியான கபருந்து பயணத்திற்காக 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) குஜராத் 

(b) உத்தரப்பிரமதசம் 

(c) இோச்சல பிரமதசம் 

(d) ேகாராஷ்டிரா 

(e) ேத்திய பிரமதசம் 

 

Q212. மத்திய, மாநிை அரசுகளின் ேங்கி 

ேணிகத்மத கமற்தகாள்ள எந்த ேங்கிமய 

ஏதஜன்சி ேங்கியாக RBI இமணத்துள்ளது? 

(a) DBS ைங்கி 

(b) CSB ைங்கி 

(c) HDFC ைங்கி 

(d) ICICI ைங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

 

Q213. எந்த ேங்கி U GRO ககபிட்டலுடன் 

இமணக் கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயழுத்திட்டுள்ளது, இது குமறோன MSME 

களுக்கு மலிவு விமையில் INR 1000 ககாடி 

முமறயான கடமன ேைங்குேதற்கு? 

(a) இந்திய ேத்திய ைங்கி 

(b) இந்தியன் ஓைர்சீஸ் ைங்கி 

(c) IndusInd ைங்கி 

(d) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

(e) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

 

Q214. ஆக்சிஸ் ேங்கி எந்த காப்பீட்டு 

நிறுேனத்மத விளம்பரதாரர் பிரிவில் இருந்து 

தபாது ேமக பங்குதாரராக மாற்றுேதற்கான 

ஒப்புதமை அறிவித்துள்ளது? 

(a) SBI சபாது காப்பீட்டு நிறுைனம் 

(b) சரலிமகர் இன்சூரன்ஸ் நிறுைனம் 

(c) பஜாஜ் அவலயன்ஸ் சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுைனம் 

(d) பார்தி AXA சபாது காப்பீடு 

(e) ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுைனம் 
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Q215. மதிப்புமிக்க மடம்ஸ் மஹயர் 

எஜுககஷன் (THE) ஆசியா விருதுகள் 2021 இல், 

‘டிஜிட்டல் இன்கனாகேஷன் ஆஃப் தி இயர் 

விருமத’ தேன்ற பல்கமைக்கைகம் எது? 

(a) அமிட்டி பல்கவலக்கழகம் 

(b) K.R. ேங்கலம் பல்கவலக்கழகம் 

(c) GD மகாயங்கா பல்கவலக்கழகம் 

(d) O.P. ஜிண்டால் குமளாபல் பல்கவலக்கழகம் 

(e) SRM பல்கவலக்கழகம் 

 
Q216. இந்திய விமானப்பமட (IAF) S-400 ோன் 

பாதுகாப்பு ஏவுகமண அமமப்பின் முதல் 

பமடப்பிரிமே கமற்கு _______ பிரிவில் 

நிமைநிறுத்தியுள்ளது. 

(a) பஞ்சாப் 

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) இோச்சல பிரமதசம் 

(d) உத்தரகாண்ட் 

(e) சிக்கிம் 

 
Q217. ரிச்சர்ட் கராஜர்ஸ் சமீபத்தில் காைமானார். 

அேர் ஒரு _______________. 

(a) ஆசிரியர் 

(b) சதாவலக்காட்சி பத்திரிவகயாளர் 

(c) கட்டிடக் கவலஞர் 

(d) ஸ்மடட்ஸ்மேன் 

(e) இராணுை அதிகாரி 

 
Q218. ஹுருன் ஆராய்ச்சி நிறுேன 

அறிக்மகயின்படி, ஒகர ஆண்டில் எத்தமன 

யூனிகார்ன்கமளச் கசர்த்தது, இங்கிைாந்மத 

மூன்றாேது இடத்தில் இருந்து தேளிகயற்ற 

இந்தியா உதவியது? 

(a) 30 

(b) 31 

(c) 32 

(d) 33 

(e) 34 

 
Q219. மதிப்புமிக்க அதமரிக்க ஜூனியர் 

ஸ்குோஷ் ஓபமன தேன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 

(a) சவுரவ் மகாசல் 

(b) அனாஹத் சிங் 

(c) ரித்விக் பட்டாச்சார்யா 

(d) விக்ரம் ேல்மஹாத்ரா 

(e) மைலைன் சசந்தில்குோர் 

 

Q220. கதசிய நுகர்கோர் உரிமமகள் தினம் 

ஒவ்தோரு ஆண்டும் ___________ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டிசம்பர் 21 

(b) டிசம்பர் 22 

(c) டிசம்பர் 23 

(d) டிசம்பர் 24 

(e) டிசம்பர் 25 

 
Q221. உைக சங்கீத் தான்தசன் விைா பின்ேரும் 

எந்த மாநிைத்தில் தகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) ராஜஸ்தான் 

(b) ேத்திய பிரமதசம் 

(c) உத்தரப்பிரமதசம் 

(d) ேகாராஷ்டிரா 

(e) குஜராத் 

 
Q222. எந்த மாநிை அரசு சமீபத்தில் CM Dashboard 

கண்காணிப்பு அமமப்மப 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) கர்நாடகா 

(b) சதலுங்கானா 

(c) ஒடிசா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) மகரளா 

 
Q223. இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி (RBI) கார்டு-ஆன்-

ஃமபல் (card-on-file-CoF) கடாக்கமனகசஷன் 

காைக்தகடுமே ____________ ேமர 

நீட்டித்துள்ளது. 

(a) 30 ஜூன் 2022 

(b) 31 டிசம்பர் 2022 

(c) 31 ோர்ச் 2023 

(d) 31 டிசம்பர் 2023 

(e) 31 டிசம்பர் 2024 

 
Q224. சமீபத்தில் DRDO ஆல் தேற்றிகரமாக 

நடத்தப்பட்ட விமானப் பரிகசாதமனமய 

உள்நாட்டிகைகய உருோக்கப்பட்டுள்ள 

அதிகேக தசைேழிக்கக்கூடிய ோன்ேழி 

இைக்மக (High-speed Expendable Aerial Target -

HEAT) குறிப்பிடவும். 

(a) ஆரம்ப் (AARAMBH) 

(b) அத்விதியா (ADVITIYA) 

(c) அம்பார் (AMBAR) 

(d) அபியாஸ் (ABHYAS) 

(e) அக்னி (AGNI) 
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Q225. சமீபத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் 32 ேருட 

கசமேக்குப் பிறகு, உள்நாட்டிகைகய 

தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ஏவுகமண தகார்தேட் 

இந்தியக் கடற்பமடக் கப்பலின் தபயமரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) INS விசாகப்பட்டினம் 

(b) INS துஷில் 

(c) INS விக்ராந்த் 

(d) INS கலிங்கா 

(e) INS குக்ரி 

 

Q226. பின்ேருேனேற்றில் யார் சர்ேகதச ஸ்மக 

ஃதபடகரஷன் (International Ski Federation-FIS) 

ஆல்மபன் ஸ்கீயிங் கபாட்டியில் 2021 (Alpine 

Skiing Competition) தேண்கைப் பதக்கம் 

தேன்றுள்ளார்? 

(a) அஞ்சல் தாக்கூர் 

(b) ஆகாஷ் குோர் 

(c) ேனிகா பத்ரா 

(d) அர்ச்சனா காேத் 

(e) P இனியன் 

 

Q227. "தி டர்கனாேர் விஸார்ட் - கசவியர் ஆஃப் 

ததௌசண்ட்ஸ்" (“The Turnover Wizard – Saviour Of 

Thousands”) என்பது _____________ இன் 

சுயசரிமத. 

(a) புல்மலலா மகாபிசந்த் 

(b) அமித் ரஞ்சன் 

(c) ராமகஷ் ஓம்பிரகாஷ் சேஹ்ரா 

(d) அருப் ராய் சவுத்ரி 

(e) கபீர் மபடி 

 

 

Q228. சர்ேகதச நிதி பரிமாற்றத்மத 

தசயல்படுத்த MoneyGram உடன் எந்த 

கபதமண்ட்ஸ் ேங்கி கூட்டு கசர்ந்துள்ளது? 

(a) Paytm Payments Bank 

(b) ஏர்சடல் மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(c) இந்தியா மபாஸ்ட் மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(d) ஃபிமனா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(e) ஜிமயா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

 

Q229. IBSi-Global Fintech Innovation Awards 2021 

இல் ேயனா தநட்தோர்க்குடன் எந்த ேங்கி 

‘மிகவும் பயனுள்ள ேங்கி-ஃபின்தடக் 

பார்ட்னர்ஷிப்’ விருமத தேன்றுள்ளது? 

(a) RBL ைங்கி 

(b) கரூர் வைஸ்யா ைங்கி 

(c) DCB ைங்கி 

(d) சபடரல் ைங்கி 

(e) IDFC FIRST ைங்கி 

 

Q230. பின்ேருேனேற்றில் எது ‘ASIGMA’ என்ற 

தபயரில் சமகாை தசய்தியிடல் தசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) இந்திய இராணுைம் 

(b) இந்திய கடற்பவட 

(c) இந்திய விோனப்பவட 

(d) எல்வலப் பாதுகாப்புப் பவட 

(e) இந்மதா-திசபத்திய எல்வலக் காைல் 

 

Q231. தபாதுமக்களின் துணிப்மபகமள 

பயன்படுத்துேமத ஊக்குவிக்கவும், பிளாஸ்டிக் 

மபகமள பயன்படுத்துேமத தடுக்கவும் 

‘மீண்டும் மஞ்சப்மப’ திட்டத்மத எந்த மாநிை 

முதல்ேர் ததாடங்கினார்? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) மகரளா 

(d) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(e) ஒடிசா 
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Q232. நல்ைாட்சி குறியீடு (Good Governance Index-

GGI) 2021 இல் எந்த மாநிைம் கூட்டுத் 

தரேரிமசயில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) உத்தரப்பிரமதசம் 

(d) குஜராத் 

(e) பஞ்சாப் 

 
Q233. விதிமுமறகமள மீறியதற்காக ஒரு 

தமாபிக்விக் சிஸ்டம்ஸ் பிமரகேட் லிமிதடட் 

மற்றும் ஸ்மபஸ் மணி லிமிதடட் (One Mobikwik 

Systems Private Limited and Spice Money Limited) 

ஆகிய இரண்டு கபதமண்ட் சிஸ்டம் 

ஆபகரட்டர்களுக்கு தைா எவ்ேளவு 

அபராதத்மத ரிசர்வ் ேங்கி விதித்துள்ளது? 

(a) 50 லட்சம் 

(b) 90 லட்சம் 

(c) 1 மகாடி 

(d) 1.5 மகாடி 

(e) 2 மகாடி 

 
Q234. விரும்பப்படும் CII டிஜிட்டல் 

டிரான்ஸ்ஃபர்கமஷன் விருது 2021 அல்ைது CII DX 

விருது 2021 இல் ‘மிகவும் புதுமமயான சிறந்த 

நமடமுமற’யின் கீழ் எந்த ேங்கி 

கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

(a) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(b) HDFC ைங்கி 

(c) யூனியன் மபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

(d) DBS ைங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

 
Q235. பிக் கபங்கிற்குப் (Big Bang) பிறகு 

பிரபஞ்சத்தின் முதல் பார்மேமயப் பிடிக்க 

ேடிேமமக்கப்பட்ட 10 பில்லியன் டாைர் 

மதிப்புள்ள உைகின் மிகப்தபரிய விண்தேளி 

ததாமைகநாக்கிமய நாசாவின் தபயமரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) சஹர்ஷல் விண்சைளி ஆய்ைகம் 

(b) ஸ்பிட்சர் விண்சைளி சதாவலமநாக்கி 

(c) ஹப்பிள் விண்சைளி சதாவலமநாக்கி 

(d) நான்சி கிமரஸ் மராேன் விண்சைளி 

சதாவலமநாக்கி 

(e) மஜம்ஸ் சைப் விண்சைளி சதாவலமநாக்கி 

 

Q236. பின்ேருேனேற்றில் 2021 கதசிய 

பில்லியர்ட்ஸ் பட்டத்மத தேன்றேர் யார்? 

(a) கீத் மசத்தி 

(b) பங்கஜ் அத்ைானி 

(c) வித்யா பிள்வள 

(d) யாசின் ைணிகர் 

(e) ஆதித்யா மேத்தா 

 

Q237. 2021ல் எந்த கிரிக்தகட் அணி முதல் 

முமறயாக விஜய் ஹசாகர ககாப்மபமய 

தேன்றது? 

(a) குஜராத் 

(b) கர்நாடகா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) இோச்சல பிரமதசம் 

(e) பஞ்சாப் 

 
Q238. "The Modi Gambit: Decoding Modi 2.0" என்ற 

புதிய புத்தகத்மத எழுதியேர் யார்? 

(a) சஞ்சு ைர்ோ 

(b) யர்லகட்டா லக்ஷ்மி பிரசாத் 

(c) சாந்தனு குப்தா 

(d) எஸ்எஸ் ஓபராய் 

(e) ராகுல் ராவைல் 

 

Q239. அமமதிக்கான கநாபல் பரிசு தபற்ற, 

நிறதேறி எதிர்ப்புப் பிரச்சாரகர், சமீபத்தில் 

காைமான ஆப்பிரிக்க கபராயரின் தபயமரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ரிச்சர்ட் மராஜர்ஸ் 

(b) சடஸ்ேண்ட் டுட்டு 

(c) அன்மன வரஸ் 

(d) அகேது ஷா அஹ்ேத்சாய் 

(e) வில்பர் ஸ்மித் 

 

Q240. கர இல்லிங்தோர்த் சமீபத்தில் 

காைமானார். அேர் எந்த கிரிக்தகட் அணியின் 

முன்னாள் தடஸ்ட் ககப்டனாக இருந்தார்? 

(a) இங்கிலாந்து 

(b) நியூசிலாந்து 

(c) சதன்னாப்பிரிக்கா 

(d) சைஸ்ட் இண்டீஸ் 

(e) ஆஸ்திமரலியா 
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Q241. NITI ஆகயாக்கின் நான்காேது பதிப்பான 

2019–20க்கான மாநிை சுகாதாரக் குறியீட்டில் 

தபரிய மாநிைங்களில் எந்த மாநிைம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) தமிழ்நாடு 

(b) கர்நாடகா 

(c) மகரளா 

(d) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

(e) ஒடிசா 

 

Q242. NITI ஆகயாக்கின் நான்காேது பதிப்பான 

2019-20க்கான மாநிை சுகாதாரக் குறியீட்டில் 

சிறிய மாநிைங்களில் எந்த மாநிைம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) மேகாலயா 

(b) மிமசாரம் 

(c) திரிபுரா 

(d) அசாம் 

(e) சிக்கிம் 

 

Q243. நாகாைாந்தில் AFSPA திரும்பப் தபறுேது 

குறித்து ஆராய ஐந்து கபர் தகாண்ட குழுவிற்கு 

யார் தமைமம தாங்குோர்? 

(a) அமித் ஷா 

(b) சநய்பியு ரிமயா 

(c) ராதிகா ஜா 

(d) விமைக் மஜாஷி 

(e) ஜகதீஷ் முகி 

 

Q244. SME துமறமய இைக்காகக் தகாண்டு நிதி 

ததாழில்நுட்ப (Fintech) தீர்வுகமள ததாடங்க 

எந்த கபதமண்ட்ஸ் ேங்கியுடன் Indipaisa ஒரு 

கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) Paytm Payments Bank 

(b) NSDL மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(c) இந்தியா மபாஸ்ட் மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(d) ஃபிமனா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

(e) ஜிமயா மபசேண்ட்ஸ் ைங்கி 

 

Q245. அமர நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் 

IPPB இன் ேங்கிச் கசமேகமள 

ேைங்குேதற்காக, இந்திய அஞ்சல் கட்டண 

ேங்கியுடன் (IPPB) எந்த ேங்கி ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) RBL ைங்கி 

(b) ICICI ைங்கி 

(c) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(d) HDFC ைங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

 

Q246. பின்ேருேனேற்றில் எது சவுத் இந்தியன் 

ேங்கியின் ோடிக்மகயாளர்கமள 

தசயல்படுத்துேதற்காக சவுத் இந்தியன் 

ேங்கியுடன் கபங்க்ஸ்யூரன்ஸ் (bancassurance) 

ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளது? 

(a) SBI ஆயுள் காப்பீடு 

(b) இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் 

(c) ICICI புருசடன்ஷியல் ஆயுள் காப்பீடு 

(d) சரலிமகர் சஹல்த் இன்சூரன்ஸ் 

(e) HDFC ஆயுள் காப்பீடு 

 

Q247. எந்த ேங்கியானது அதன் பணப் பரிமாற்ற 

ஆபகரட்டர் (MTO) கூட்டாளர்களுக்கு UPI 

ஐடிகமளப் பயன்படுத்தி நிகழ்கநரத்தில் எல்மை 

தாண்டிய பணம் அனுப்புேதற்கு கதசிய 

தகாடுப்பனவு நிறுேனத்துடன் கூட்டு 

கசர்ந்துள்ளது? 

(a) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

(b) IndusInd ைங்கி 

(c) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(d) RBL ைங்கி 

(e) பந்தன் ைங்கி 

 

Q248. பின்ேரும் எந்த நாடு சமீபத்தில் "Ziyuan-1 

02E" அல்ைது "ஐந்து மீட்டர் ஆப்டிகல் 

தசயற்மகக்ககாள் 02" ஐ ஏவியது? 

(a) இந்மதாமனசியா 

(b) சதன் சகாரியா 

(c) ேங்மகாலியா 

(d) சீனா 

(e) ஜப்பான் 
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Q249. PETA இந்தியாவின் 2021 ஆம் ஆண்டின் 

சிறந்த நபராக யார் கதர்வு தசய்யப்பட்டார்? 

(a) ஆலியா பட் 

(b) அனுஷ்கா சர்ோ 

(c) ஜாக்குலின் சபர்னாண்டஸ் 

(d) ஆர் ோதைன் 

(e) சன்னி லிமயான் 

 

Q250. இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் 

கார்ப்பகரட் அஃபயர்ஸின் மடரக்டர் தஜனரல் & 

சிஇஓோக நியமிக்கப்பட்டேர். 

(a) தினகர்ேைாரி 

(b) பிரவீன் குோர் 

(c) மஹம் பட் 

(d) மசானியாகுோரி 

(e) சக்தி ஷர்ோ 

 
Q251. சாவ்ரா-குடு (Sawra-Kuddu) நீர் மின் 

திட்டத்மத பிரதமர் கமாடி எந்த மாநிைத்தில் 

ததாடங்கி மேத்தார்? 

(a) குஜராத் 

(b) உத்தரப்பிரமதசம் 

(c) இோச்சல பிரமதசம் 

(d) ேகாராஷ்டிரா 

(e) ேத்திய பிரமதசம் 

 
Q252. எந்த மாநிை முதல்ேர் ‘தகௌஷல் கராஸ்கர் 

நிகாம்’ (‘KaushalRozgar Nigam’) கபார்ட்டமைத் 

ததாடங்கியுள்ளார்? 

(a) ஹரியானா 

(b) பீகார் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) அசாம் 

(e) ஆந்திரப் பிரமதசம் 

 

Q253. ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூர்பன் மிஷன் 

தசயல்படுத்துேதில் எந்த மாநிைம் 1ேது 

இடத்மதப் பிடித்துள்ளது? 

(a) பீகார் 

(b) அசாம் 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) மகரளா 

(e) சதலுங்கானா 

 

Q254. சாமைகள் மற்றும் தடங்களில் 

இயங்கக்கூடிய மினிபஸ் கபான்று 

கதாற்றமளிக்கும் உைகின் முதல் இரட்மட-முமற 

ோகனத்மத (dual-mode vehicle-DMV) 

அறிமுகப்படுத்திய நாடு எது? 

(a) வியட்நாம் 

(b) சீனா 

(c) ேமலசியா 

(d) ஜப்பான் 

(e) தாய்லாந்து 

 

Q255. கர்நாடக அரசு இந்திய கதசிய 

தகாடுப்பனவு கைகத்துடன் (NPCI) கூட்டு 

கசர்ந்துள்ளது & எந்த ேங்கி ‘e-RUPI’ ஐ 

தசயல்படுத்தும்? 

(a) மபங்க் ஆஃப் பமராடா 

(b) IndusInd ைங்கி 

(c) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி 

(d) பந்தன் ைங்கி 

(e) RBL ைங்கி 

 

Q256. எல்மை கண்காணிப்பு அமமப்புகளின் 

ததாழில்நுட்பத்மத ஒப்பமடக்க எந்த 

நிறுேனத்மத DRDO கதர்ந்ததடுத்துள்ளது? 

(a) MTAR சதாழில்நுட்பங்கள் 

(b) பாராஸ் டிஃசபன்ஸ் & ஸ்மபஸ் 

சடக்னாலஜிஸ் 

(c) சிகா இவடச்சசருகல் அவேப்புகள் 

(d) அஸ்ட்ரா வேக்மராமைவ் தயாரிப்புகள் 

(e) அப்பல்மலா வேக்மரா சிஸ்டம்ஸ் 
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Q257. உைக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு நிறுேனம் 

(World Anti-Doping Agency-WADA) கதசிய 

ஊக்கமருந்து கசாதமன ஆய்ேகத்தின் (National 

Dope Testing Laboratory-NDTL) அங்கீகாரத்மத 

மீட்தடடுத்தது. உைக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு 

அமமப்பின் தமைமமயகம் எங்குள்ளது? 

(a) ோண்ட்ரீல், கனடா 

(b) சலாமசன், சுவிட்சர்லாந்து 

(c) ைாஷிங்டன், D.C., அசேரிக்கா 

(d) மகாலாலம்பூர், ேமலசியா 

(e) முனிச், சஜர்ேனி 

 
Q258. ‘டாக்டர் V L தத்: க்ளிம்ப்சஸ் ஆஃப் எ 

பகயானியர்ஸ் மைஃப் ஜர்னி’ (‘Dr V L Dutt: 

Glimpses of a Pioneer’s Life Journey’) என்ற 

புத்தகத்மத எழுதியேர் யார்? 

(a) ராகுல் ரவைல் 

(b) SS ஓபராய் 

(c) சாந்தனு குப்தா 

(d) V L இந்திரா தத் 

(e) மரகா சசௌதாரி 
 

Q259. சமீபத்தில் காைமான ஜனதா தளம் 

(யுமனதடட்) ராஜ்யசபா எம்.பி மற்றும் 

ததாழிைதிபரின் தபயமரக் குறிப்பிடவும். 

(a) ஆர் எல் ஜலப்பா 

(b) சுமரஷ் ஜாதவ் 

(c) ஜிடி நானாைதி 

(d) நந்த கிமஷார் பிரஸ்டி 

(e) ேமகந்திர பிரசாத் 

 

Q260. சமீபத்தில், பின்ேரும் எந்த ேங்கி 'பசுமம 

நிமையான மேப்புத்ததாமக' ததாடங்குேதாக 

அறிவித்தது? 

(a) IndusInd ைங்கி 

(b) ஆக்சிஸ் ைங்கி 

(c) ICICI ைங்கி 

(d) HDFC ைங்கி 

(e) SBI ைங்கி

 

 

Solutions 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. Kulgam district administration and the 
Department of Tourism, Jammu & Kashmir 

organised the 1st ever Aharbal Festival at Kulgam, J 

& K to promote tourism in Kashmir, particularly at 
the Aharbal waterfall. 

 
S2. Ans.(d) 

Sol. HSBC India launched India’s 1st credit card 
made from recycled PVC (Polyvinyl chloride) 

plastic. The cards have been introduced in 
partnership with global cards manufacturer 

IDEMIA to gradually eliminate single-use PVC 
plastic. 

 
S3. Ans.(e) 

Sol. The International Criminal Police Organization 

(INTERPOL) elected Inspector General Ahmed 
Naser Al-Raisi (United Arab Emirates) as its 

President for 4-year term at the 89th Interpol 
general assembly meeting held in Istanbul, Turkey. 

 

S4. Ans.(b) 

Sol. Senior bureaucrat Vivek Johri has been 

appointed as the chairman of Central Board of 

Indirect Taxes and Customs (CBIC) with effect from 

30th September 2021. 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. Golden Peacock Award for Best Film: Japanese 

film Ring Wandering (Masakazu Kanyeko). 

 

S6. Ans.(d) 

Sol. Indian actor Dhanush won Best actor (Male) for 

his role in ‘Asuran’. 

 

S7. Ans.(a) 

Sol. A book titled ‘Indian Innings: The Journey of 

Indian Cricket from 1947’ authored by Ayaz Memon 

released. It is an anthology of Indian Cricket and 

marked several insights of Indian cricket of the last 

70 years. 
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S8. Ans.(d) 

Sol. Veteran composer and lyricist Stephen Joshua 

Sondheim passed away at the age of 91 in 

Connecticut, United States (US). 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. The United Nation recognised Day of 

Remembrance for all Victims of Chemical Warfare 

is held every year on November 30. 

 

S10. Ans.(c) 

Sol. Indian Squash star Saurav Ghosal has scripted 

history as he has become the first Indian squash 

player to win the Malaysian Open Championships. 

 

S11. Ans.(e) 

Sol. The Border Security Force (BSF) is celebrating 

its 57th Raising Day on 01 December 2021. BSF was 

formed on December 1, 1965 as a unified central 

agency after the Indo-Pak and India-China wars for 

ensuring the security of the borders of India and for 

matters connected therewith. 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. World AIDS Day is observed across the globe 

on 1st December every year since 1988. The day 

provides an opportunity for people worldwide to 

unite in the fight against HIV, to show support for 

people living with HIV and to commemorate those 

who have died from an AIDS-related illness. 

 

S13. Ans.(b) 

Sol. The committee has been asked to complete its 

work within three weeks. Former Finance 

Secretary Ajay Bhushan Pandey will head the 

committee. 

 

S14. Ans.(a) 

Sol. Nagaland DGP T. John Longkumer officially 

launched the ‘Call your Cop’ mobile App at Police 

Headquarters in Kohima. The App was developed 

by Excellogics Tech Solutions Pvt Ltd. 

 

S15. Ans.(d) 
Sol. Lionel Messi has won the Ballon d'Or for a 
seventh time after being named as the best player 
in 2021 by France Football. Messi scored 41 goals 
and registered 17 assists in 56 appearances in all 
competitions for club and country and led 
Argentina to a long-awaited Copa America win in 
the summer. 
 
S16. Ans.(c) 
Sol. Varanasi, a city in Uttar Pradesh is all set to 
become the first Indian city to start ropeway 
service as a mode of public transport in order to 
ease the traffic congestion. 
 
S17. Ans.(b) 
Sol. Kerala Tourism launched the ‘STREET’ project 
to promote and take tourism deep into the interiors 
and rural hinterland of Kerala. The project would 
help visitors experience the diversity of offerings in 
these locales. 
 
S18. Ans.(c) 
Sol. Vice President of India, Venkaiah Naidu on the 
72nd anniversary of the adoption of the 
‘Constitution of India’ released a book titled 
“Democracy, Politics and Governance” in English 
and ‘Loktantr, Rajniti and Dharm’ in Hindi at an 
event in the Central Hall of Parliament, New Delhi. 
The book was authored by Dr A. Surya Prakash. 
 
S19. Ans.(d) 
Sol. Parag Agrawal, an IIT-Bombay graduate, has 
replaced Jack Dorsey as the new Twitter chief 
executive officer, becoming the youngest CEO in top 
500 companies. 
 
S20. Ans.(b) 
Sol. The renowned National Award winning 
choreographer and an actor K. Shiva Shankar 
Master passed away in Hyderabad, Telangana. 
 
S21. Ans.(a) 
Sol. National Pollution Control Day is observed on 
2nd December every year. The day is observed as a 
national pollution control day to commemorate the 
lives of the people who died in the Bhopal gas 
tragedy in 1984. 
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S22. Ans.(b) 

Sol. World Computer Literacy Day is observed on 

2nd December every year all over the world. The 

day is celebrated as the world computer literacy 

day to create awareness and drive digital literacy in 

underserved communities worldwide. 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. State Bank of India (SBI) has signed an 

agreement with Usha International Limited (UIL) 

for empowering women entrepreneurs by 

providing financial assistance. 

 

S24. Ans.(a) 

Sol. Former Finance Minister of Sweden, Eva 

Magdalena Andersson from the Social Democratic 

Party (SDP) won her 2nd election and became 1st 

female Prime Minister (PM) of Sweden. 

 

S25. Ans.(c) 

Sol. The rating agency, India Ratings and Research 

(Ind-Ra) expects India’s Gross Domestic Product 

(GDP) in the Second Quarter of Financial Year-2022 

(Q2 FY22) at 8.3 percent and in FY22 at 9.4 percent. 

 

S26. Ans.(e) 

Sol. NarotamSekhsaria wrote his autobiography 

‘The Ambuja Story: How a Group of Ordinary Men 

Created an Extraordinary Company’. 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. Nagaland is celebrating its Statehood Day on 1 

December 2021. Nagaland was granted statehood 

on December 1, 1963, with Kohima being declared 

as its capital. 

 

S28. Ans.(a) 

Sol. According to the Index, Tel Aviv, Israel has 

become the most expensive city in the world to live 

in in 2021, pushing Paris, France and Singapore 

jointly to occupy the second spot with Zurich and 

Hong Kong at the fourth and fifth spots 

respectively. 

 

S29. Ans.(b) 
Sol. Vice-Chancellor (VC) of Professor Jayashankar 

Telangana State Agricultural University, V Praveen 
Rao wins the 7th Dr M S Swaminathan Award for 

the period 2017-19. 

 
S30. Ans.(b) 

Sol. The gross GST revenue collected in the month 
of November 2021 is Rs 1,31,526crores. The CGST 

was Rs 23,978 crore, SGST is Rs 31,127 crore. 
 

S31. Ans.(c) 
Sol. World Handicapped day also known as the 

International Day of Persons with disabilities is 

observed every year on 3rd December globally. 

 
S32. Ans.(d) 

Sol. Biggest cultural extravaganza of Nagaland, 

Hornbill Festival has kicked off with colorful 
renditions of traditional music, dances and 

contemporary in one roof at Naga Heritage village 
Kisama. 

 
S33. Ans.(e) 

Sol. Walmart and its subsidiary Flipkart has signed 
an MoU with the Department of Micro, Small and 

Medium Enterprises, Government of Madhya 
Pradesh to create an ecosystem of capacity building 

for MSMEs in Madhya Pradesh. 

 
S34. Ans.(b) 

Sol. India will assume G20 Presidency in December 
2022 from Indonesia and will convene the G20 

Leaders’ Summit for the first time in 2023. 
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S35. Ans.(e) 

Sol. In this regard, the apex bank has appointed 

Nageswar Rao Y (Ex-Executive Director, Bank of 

Maharashtra) as the Administrator of the company 

under Section 45-IE (2) of the RBI Act. 

 

S36. Ans.(b) 

Sol. The Bihar pavilion won the 6th gold medal by 

showcasing the state’s art and cultural richness 

through handicrafts like Madhubani, Manjusha arts, 

terracotta, handlooms and other indigenous 

products of state at IITF 2021. 

 

S37. Ans.(a) 

Sol. Legendary Indian athlete Anju Bobby George 

has been bestowed with the Woman of the Year 

Award by World Athletics for grooming talent in 

the country and for her advocacy of gender 

equality. 

 

S38. Ans.(b) 

Sol. Sambit Patra has been appointed as the 

chairman of India Tourism Development 

Corporation (ITDC) by the Appointments 

Committee of the Cabinet. IAS officer, G. Kamala 

Vardhana Rao will hold the post of managing 

director of ITDC. 

 

S39. Ans.(b) 

Sol. US military personnel and Bangladesh Navy 

(BN) began the 27th annual Cooperation Afloat 

Readiness and Training (CARAT) maritime exercise 

virtually from 1 December in the Bay of Bengal. 

 

S40. Ans.(a) 

Sol. Himachal Pradesh Police has conducted the 

'President's Colour Award' ceremony at Shimla's 

historic Ridge Ground. The Governor bestowed the 

'President's Color Award' to the State Police on this 

occasion. 

 

S41. Ans.(b) 

Sol. Pradip Shah, founder of IndAsia Fund Advisors, 

has been appointed chairman of National Asset 

Reconstruction Company (NARCL). 

 

S42. Ans.(e) 

Sol. The nation will have nine nuclear reactors by 

2024 and a new nuclear project, the first in 

northern India, will come up 150 kms away from 

Delhi in Gorakhpur of Haryana, the government 

informed the Rajya Sabha. 

 

S43. Ans.(a) 

Sol. On the occasion of Assam Divas, the state 

government of Assam has decided to accolade 

renowned industrialist Ratan Tata with the ‘Asom 

Bhaibav’ award, the highest civilian state award for 

his contribution to cancer care in the state. 

 

S44. Ans.(c) 

Sol. ADB has approved USD 500 million (about Rs 

3,752 crore) loan to help the government of India 

improve the quality of the country’s school 

education and mitigate the impact of the COVID-19 

pandemic on students’ learning. 

 

S45. Ans.(e) 

Sol. The Indian Farmers Fertiliser Cooperative 

Limited (IFFCO) has been ranked ‘number one 

Cooperative’ among the top 300 cooperatives in the 

world in the 2021 edition of the 10th Annual World 

Cooperative Monitor (WCM) report, withholding its 

position from 2020 edition. 

 

S46. Ans.(c) 

Sol. Paris-based Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) decreased 

India’s growth forecast to 9.4% for FY22 from 9.7% 

estimated in September 2021. 

 

S47. Ans.(d) 

Sol. State Bank of India (SBI) listed its USD 650-

million green bonds simultaneously on the India 

International Exchange (India INX) and the 

Luxembourg Stock Exchange (LuxSE). 

 

S48. Ans.(b) 

Sol. International Monetary Fund (IMF) Chief 

Economist, Gita Gopinath is set to take over as the 

institution’s No. 2 official. 
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S49. Ans.(d) 
Sol. In India, December 4 is observed as the 
National Navy Day every year, to celebrate the 
achievements and role of the naval force to the 
country. 
 
S50. Ans.(a) 
Sol. Union Minister of Information and 
Broadcasting Anurag Singh Thakur and Uttar 
Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath 
inaugurated Earth Station of Doordarshan Kendra 
at Gorakhpur. 
 
S51. Ans.(b) 
Sol. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren 
launched a web portal named ‘Hamar Apan Budget’ 
and a mobile application (app) prepared by the 
state finance Department from the Chief Minister’s 
residential office in Ranchi. 
 
S52. Ans.(c) 
Sol. S&P Global Ratings has retained the Gross 
Domestic Product (GDP) growth forecast of India 
unchanged at 9.5 percent for the financial year 
2021-22 (FY22) and 7.8 percent for the year ending 
FY23. 
 
S53. Ans.(e) 
Sol. Nizamuddin Revival Project, India’s project on 
the holistic urban revitalisation of the historic 
Nizamuddin Basti community, in New Delhi, Delhi 
has won the UNESCO Asia-Pacific Awards for 
Cultural Heritage Conservation 2021 under 2 
categories: Award of Excellence and Special 
Recognition for Sustainable Development. 
 
S54. Ans.(a) 
Sol. World Soil Day (WSD) is held annually on 5 
December as a means to focus attention on the 
importance of healthy soil and to advocate for the 
sustainable management of soil resources. 
 
S55. Ans.(b) 
Sol. International Volunteer Day or International 
Volunteer Day for Economic and Social 
Development Theme 2021: “Volunteer now for our 
common future”. 
 

S56. Ans.(e) 

Sol. Former Governor of Tamil Nadu and former 

Chief Minister of the unified State of Andhra 

Pradesh Konijeti Rosaiah (89-years) passed away 

in Hyderabad. 

 

S57. Ans.(c) 

Sol. Alka Upadhyaya has been appointed as the 

chairperson of the National Highways Authority of 

India (NHAI). #Sanjay Bandopadhyay has been 

named chairman, Inland Waterways Authority of 

India. 

 

S58. Ans.(a) 

Sol. New Zealand spinner Ajaz Patel achieved the 

rarest of rare feats as he took all 10 wickets to fall 

in India's first innings in Mumbai. 

 

S59. Ans.(c) 

Sol. Veteran journalist Vinod Dua passed away 

recently. He was 67. His daughter Dua confirmed it 

on a social media post. 

 

S60. Ans.(e) 

Sol. IPO-bound hospitality unicorn Oyo Hotels and 

Homes (Oyo) said that it has appointed Rajnish 

Kumar, former Chairman of State Bank of India 

(SBI) as Strategic Group Advisor. 

 

S61. Ans.(c) 

Sol. International Civil Aviation Day is celebrated 

every year on December 7 to recognize the 

importance of aviation to the social and economic 

development of the world. 

 

S62. Ans.(b) 

Sol. Gujarat has left behind Maharashtra to become 

the country's leading manufacturing hub, according 

to data from the Reserve Bank of India (RBI). 

 

S63. Ans.(c) 

Sol. Bangalore based innovative, fast-growing 

fintech, Kinara Capital signed the Indian cricketer 

Ravindra Jadeja, as its official brand ambassador on 

the occasion of the company’s 10th anniversary. 
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S64. Ans.(e) 
Sol. Indian-American Mathematician Nikhil 
Srivastava nominated for American Mathematical 
Society (AMS) for the first CiprianFoias Award in 
Operator Theory. 
 
S65. Ans.(a) 
Sol. Denmark’s Viktor Axelsen and China’s Taipei’s 
Tai Tzu Ying were named Male and Female player 
of the year 2021 respectively by the Badminton 
World Federation (BWF). 
 
S66. Ans.(e) 
Sol. A new book titled ’1971: Charge of the Gorkhas 
and Other Stories’ Released; authored by 
RachnaBishtRawat. 
 
S67. Ans.(d) 
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes) takes victory in 
pulsating race at Jeddah. Hamilton took his third 
consecutive victory in the Saudi Arabian Grand Prix 
to draw level on points with Max Verstappen in the 
title race. 
 
S68. Ans.(c) 
Sol. The President of Gambia, Adama Barrow, won 
the second term as President during Gambia’s 
presidential election by achieving over 53% votes 
from 50 of 53 constituencies. He defeated his main 
challenger OusainouDarboe who won 27.7% of 
vote. 
 
S69. Ans.(d) 
Sol. Unix, an Indian Mobile Accessories 
manufacturing brand, has signed Indian Cricket 
Fast Bowler, JaspritBumrah as its Brand 
Ambassador to increase the visibility of their 
products. 
 
S70. Ans.(c) 
Sol. Indian shipbuilder Garden Reach Shipbuilders 
& Engineers (GRSE) has achieved a new milestone 
with the launch of the first large survey vessel for 
the Indian Navy. Called Sandhayak, the vessel is the 
first in the series of four ships being built under the 
Survey Vessel Large (SVL) project. It has been built 
at GRSE. 
 

S71. Ans.(e) 

Sol. EAM S Jaishankar addressed 5th Indian Ocean 

Conference in Abu Dhabi. The theme of the 

conference was ‘Indian Ocean: Ecology, Economy, 

Epidemic’. 

 

S72. Ans.(b) 

Sol. Paytm, a leading digital ecosystem for 

consumers and merchants, has partnered with 

Amazon Web Services (AWS) to offer Paytm 

Startup Toolkit with exclusive payment services to 

early-stage Indian startups. 

 

S73. Ans.(c) 

Sol. Punjab National Bank (PNB) launched PNB 

Pride-CRMD module tool, an android-based 

application for differently-abled employees to 

monitor and effectively follow up with the special 

mention account (SMA) borrowers. 

 

S74. Ans.(d) 

Sol. The 11th edition of Exercise EKUVERIN-21 

between India and Maldives will be conducted at 

Kadhdhoo Island, Maldives. 

 

S75. Ans.(b) 

Sol. The Davis Cup 2021 was won by Russian 

Tennis Federation by a 2-0 lead over Croatia in the 

Davis Cup final in Madrid. 

 

S76. Ans.(a) 

Sol. The Board of Directors of Ujjivan Small Finance 

Bank appointed Ittira Davis as the MD and CEO of 

the bank. Davis has been appointed as the MD and 

CEO for a period of 3 years from the date of 

approval of the RBI or such other period as may be 

approved by RBI. 

 

S77. Ans.(c) 

Sol. The Federation of Indian Chambers of 

Commerce and Industry (FICCI) announced that 

Sanjiv Mehta, the Chairman and Managing Director 

of Hindustan Unilever Limited (HUL), will be 

appointed as its President. 
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S78. Ans.(d) 
Sol. The Biden administration has announced that 
US officials will not attend the 2022 Winter 
Olympics in Beijing after China pledged unspecified 
“countermeasures” against any such diplomatic 
boycott. 
 
S79. Ans.(c) 
Sol. Assamese poet Nilmani Phookan Jr has won the 
56th Jnanpith Award. Phookan is a Sahitya Akademi 
and Padma Shri awardee. Based out of Guwahati, he 
is a poet of renown and has written Surya Henu 
Nami Ahe Ei Nodiyedi, Gulapi Jamur Lagna, and 
Kobita. 
 
S80. Ans.(e) 
Sol. Former chief election commissioner (CEC) 
Sunil Arora has been invited to join the board of 
advisers at the International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, also known as 
International IDEA. 
 
S81. Ans.(a) 
Sol. The Kazhuveli wetland situated in Villupuram 
district of Tamil Nadu has been declared as the 16th 
Bird Sanctuary by Surpiya Sahu, Environment and 
Forest Secretary, at the Minister of Environment 
Forest and Climate Change. 
 
S82. Ans.(e) 
Sol. In this regard, PayPhi, Phi Commerce’s API 
(Application programming interface) first digital 
payments platform, became the first certified 
tokenization service for NTS supporting 
tokenization of RuPay cards. 
 

 

S83. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India imposed several 
restrictions on Nagar Urban Co-operative Bank Ltd, 
Ahmednagar, Maharashtra, including restriction on 
withdrawals upto Rs. 10,000 for customers. 
 
S84. Ans.(e) 
Sol. Shivalik Small Finance Bank (SSFB) signed a 
partnership agreement with fintech firm, Indiagold 
to launch India’s first Loan against Digital Gold. 
 
S85. Ans.(b) 
Sol. Indian Shuttler PV Sindhu won Silver at BWF 
World Tour Finals 2021; Viktor Axelsen and An Se-
young won gold. 
 
S86. Ans.(e) 
Sol. The International Day of Commemoration and 
Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and 
of the Prevention of this Crime is observed annually 
on December 9. 
 
S87. Ans.(b) 
Sol. The theme of International Anti-Corruption 
Day 2021: “Your right, your role: say no to 
corruption”. 
 
S88. Ans.(a) 
Sol. Fitch Ratings has slashed India’s economic 
growth forecast in the financial year 2021-22 
(FY22) to 8.4 per cent and raised the growth 
projection to 10.3 per cent for FY23. 
 
S89. Ans.(b) 
Sol. Finance Minister(FM) of India, Nirmala 
Sitharaman has ranked 37th on the Forbes’ list of 
the World’s 100 Most Powerful Women 2021 or 
18th Edition of Forbes’ list of the World’s 100 Most 
Powerful Women. 
 
S90. Ans.(d) 
Sol. President of India, Ram Nath Kovind has 
presented the ‘President’s Standard’ to the 22nd 
Missile Vessel Squadron of the Indian Navy, which 
is also known as the Killer Squadron at the 
ceremonial parade held at the Naval Dockyard, 
Mumbai, Maharashtra. 
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S91. Ans.(a) 

Sol. Human Rights Day is celebrated on 10 

December annually across the world. This Day 

came into existence on December 10, 1948, when 

the Universal Declaration of Human Rights was 

adopted by the United Nations. 

 

S92. Ans.(c) 

Sol. An autobiography titled ‘At Home In The 

Universe’ by Bala Krishna Madhur was released by 

R.C. Sinha, IAS (Rtd), advisor to the Ministry of Road 

Development in Mumbai, Maharashtra. 

 

S93. Ans.(d) 

Sol. State Bank of India (SBI) has signed an MoU 

with Kendriya Sainik Board to support and educate 

the children of war veterans, ex-servicemen, and 

war widows. India’s largest bank said it will provide 

a grant of ₹ 1,000 per month to 8,333 war veterans’. 

 

S94. Ans.(a) 

Sol. Nasa-turned-SpaceX flight surgeon, Anil Menon 

is among the 10 latest trainee astronauts who will 

join the 2021 class of the American space agency as 

it plans for the first human missions to the moon in 

more than 50 years. 

 

S95. Ans.(e) 

Sol. Myanmar’s ousted civilian leader, Aung San 

Suu Kyi, was sentenced to four years imprisonment 

after being found guilty on two charges, the first 

verdicts in a raft of criminal cases that the country’s 

military has brought against her since seizing 

power 10 months ago. 

 

S96. Ans.(d) 

Sol. Sanket Mahadev Sargar won the gold medal in 

Men’s 55 kg snatch category at the ongoing 

Commonwealth Weightlifting Championships 

2021. He created the national record by lifting 

113kg in the men's 55kg snatch category. 

 

S97. Ans.(b) 
Sol. Union Minister of State for Education, Dr 

Subhas Sarkar has informed that the government is 
all set to launch Bhasha Sangam mobile app. 

 

S98. Ans.(c) 
Sol. The Union Cabinet has approved central 

support for the project in the amount of Rs. 39,317 
crore, which includes a grant of Rs. 36,290 crore 

and a loan of Rs. 3,027 crore. 
 

S99. Ans.(a) 
Sol. Microsoft has launched a cybersecurity skilling 

program with the goal of training over 1 lakh 

learners by 2022 to address the skills gap and 

prepare India's workforce for a career in 
cybersecurity. 

 

S100. Ans.(d) 
Sol. Manipur successfully defended their Senior 

Women's National Football Championship crown 
after a dramatic penalty shootout win over 

Railways in the final at the EMS Stadium in 
Kozhikode, Kerala. 

 
S101. Ans.(c) 

Sol. The Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar 
Singh Dhami launched the ‘Milk Price Incentive 

Scheme‘ in Dehradun. The scheme is aimed to 

provide incentives benefiting around 53,000 
people of Uttarakhand. The state government is 

targeting to spend INR 444.62 crore to open 500 
milk sales centres in Uttarakhand. 

 
S102. Ans.(b) 

Sol. Bharti Airtel and Invest India, National 
Investment Promotion and Facilitation Agency 

jointly launched ‘Airtel India Startup Innovation 
Challenge’ for Startups to develop solutions in 5G, 

IoT. 
 

S103. Ans.(a) 

Sol. Fortune India released the list of most powerful 
women in India 2021 in which Union Minister, 

Ministry of Finance & Ministry of Corporate Affairs 
Nirmala Sitharaman ranked 1st. 
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S104. Ans.(d) 

Sol. India claimed 41 medals at 4th Asian Youth 

Para Games (AYPG), Asia’s biggest event held at 

Riffa city, Bahrain. 

 

S105. Ans.(e) 

Sol. The Haiderpur Wetland abutting the Madhya 

Ganga barrage, about 10 km from Bijnor in western 

Uttar Pradesh, has been recognised under the 1971 

Ramsar Convention on Wetlands, bringing the total 

number of such designated areas in the country to 

47. Uttar Pradesh is now home to 9 Ramsar 

wetlands. 

 

S106. Ans.(d) 

Sol. International Mountain Day is observed 

globally on December 11 every year. The day is 

celebrated to create awareness about the 

importance of mountains to life, to highlight the 

opportunities and constraints in mountain 

development and to build alliances that will bring 

positive change to mountain peoples and 

environments around the world. 

 

S107. Ans.(a) 

Sol. Royal Institute of British Architects (RIBA) has 

announced that Indian architect Balkrishna Doshi 

will be the recipient of the 2022 Royal Gold Medal. 

 

S108. Ans.(e) 

Sol. The 9th edition of India Skills Report (ISR) 

2022, released by Wheebox, Maharashtra has 

retained the top position in the list of states with 

the highest poll of employable talent followed by 

Uttar Pradesh and Kerala. 

 

S109. Ans.(c) 

Sol. Federal Bank has entered into a Bancassurance 

partnership with Star Health and Allied Insurance 

Co Ltd as a corporate agent to provide health 

insurance products for the Bank’s 8.90 million 

customers across India. 

 

S110. Ans.(e) 
Sol. The theme of this year’s International 
Mountain Day (IMD) on 11 December will be 
sustainable mountain tourism. 
 
S111. Ans.(e) 
Sol. The NITI Aayog has planned to establish 1000 
Atal Tinkering Laboratories in Jammu and Kashmir. 
Out of 1000 Atal Tinkering Laboratories, 187 will 
be established by the end of the financial year 2021-
22. 
 
S112. Ans.(a) 
Sol. India assumed the Chairmanship of Council of 
Regional Anti-Terrorist Structure of Shanghai 
Cooperation Organization (RATS SCO) for 1 year 
from October 28, 2021. 
 
S113. Ans.(c) 
Sol. World Talent Ranking report 2021: India 
ranked 56th; Switzerland retained top spot. IMD 
World Competitive Centre published its “World 
Talent Ranking Report” on December 9, 2021. 
 
S114. Ans.(d) 
Sol. Asian Development Bank (ADB) approved 
Rs.2653.05 crore (USD 350 million) policy-based 
loan to improve urban services in India. 
 
S115. Ans.(b) 
Sol. Life Insurance Corporation of India (LIC) has 
received approval from the Reserve Bank of India 
to increase its stake to 9.99 per cent in IndusInd 
Bank of the total issued and paid-up capital of the 
private sector lender. 
 
S116. Ans.(a) 
Sol. UN Secretary-General Antonio Guterres has 
appointed Catherine Russell as the head of UN 
children’s agency UNICEF, also known as the United 
Nations Children’s Fund. 
 
S117. Ans.(b) 
Sol. Karnataka Bank has been conferred with two 
DigiDhan awards instituted by the Union Ministry 
of Electronics and Information Technology (MeitY). 
The awards were given during Digital payment 
Utsav in New Delhi. 
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S118. Ans.(e) 

Sol. Indian Mathematician Neena Gupta has 

received 2021 DST-ICTP-IMU Ramanujan Prize for 

Young Mathematicians from Developing Countries 

for her outstanding work in affine algebraic 

geometry and commutative algebra. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) has successfully test fired 

Pinaka Extended Range (Pinaka-ER), Area Denial 

Munitions (ADM) and indigenously developed 

fuzes. 

 

S120. Ans.(b) 

Sol. UNICEF Day is observed on December 11 every 

year, to spread awareness on saving children’s 

lives, defending their rights and helping them fulfil 

their potential from childhood to adolescence. 

 

S121. Ans.(d) 

Sol. Himachal Pradesh govt announced setting up 

Commission for upper castes, on the lines of 

Madhya Pradesh. 

 

S122. Ans.(b) 

Sol. Karnataka & UNDP signed LoU as a part of 

‘Code-Unnati’ to improve entrepreneurship & 

youth employment. 

 

S123. Ans.(d) 

Sol. Uttar Pradesh holds top spot in Total 

Registered EVs in India: Ministry of Road Transport 

& Highways. 

 

S124. Ans.(c) 

Sol. India ranked 66 out of 195 countries with an 

overall Index score of 42.8 and along with a change 

of -0.8 from 2019. 

 

S125. Ans.(d) 

Sol. London, United Kingdom is the headquarters of 

International Maritime Organisation (IMO). 

 

S126. Ans.(e) 

Sol. The United Arab Emirates (UAE) has 

announced to change its 5-day work-week to a 4 

and a half day starting from 1st January 2022 and 

became the first country to make the employee-

friendly transition as part of its efforts to improve 

productivity and work-life balance. 

 

S127. Ans.(c) 

Sol. India Post Payments Bank (IPPB) partnered 

with NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) to 

facilitate pan India doorstep bill payments service 

for IPPB and non-IPPB customers. 

 

S128. Ans.(d) 

Sol. India won the Miss Universe crown after 21 

years after 21-year-old HarnaazSandhu from 

Chandigarh was named the winner of the 70th 

edition of the beauty pageant held in Israel. 

 

S129. Ans.(c) 

Sol. Red Bull’s Max Verstappen won maiden F1 

Drivers’ championship title by beating Lewis 

Hamilton of Mercedes in the season-ending Abu 

Dhabi GP 2021. 

 

S130. Ans.(b) 

Sol. India won total of six medals, including two 

gold and 4 silver medals in the Asian Rowing 

Championship in Thailand. 

 

S131. Ans.(e) 

Sol. PM Narendra Modi inaugurated Saryu Nahar 

National Project in Balrampur, UP. The 40-year long 

pending project, Saryu Nahar National Project, is 

inaugurated by Prime Minister of India Narendra 

Modi in Balrampur, Uttar Pradesh (UP). 

 

S132. Ans.(b) 

Sol. Rakesh Asthana, Police Commissioner of Delhi 

launched an e-learning platform ‘Unnati’, under the 

Delhi Police’s flagship scheme ‘YUVA’ at the All 

India Council for Technical Education (AICTE) 

Auditorium, New Delhi. 
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S133. Ans.(c) 

Sol. Maharashtra topped the list of state with 

maximum of beneficiaries under Atmanirbhar 

Bharat Rojgar Yojana. 

 

S134. Ans.(d) 

Sol. The Geographical Indications Registry (GIR) 

under the Ministry of Commerce and Industry 

accepted the proposal to rename Bihar Makhana or 

fox nut as Mithila Makhana and retain its 

Geographical Identification (GI) tag. 

 

S135. Ans.(a) 

Sol. Dubai became the world’s first government to 

turn 100% paperless, the announcement was made 

by the United Arab Emirate (UAE) Crown Prince, 

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum. 

 

S136. Ans.(e) 

Sol. Bajaj Allianz General Insurance launched 

‘#Care4Hockey’ Campaign. The company has 

partnered with Padma Shri (2020) Rani Rampal, 

Indian Women’s Hockey Team Captain, who will be 

the face of the campaign. 

 

S137. Ans.(d) 

Sol. DBS Bank India has won two awards – for the 

‘DBS Rapid (Real-time API)’ solution in the 

‘Innovative API/Open Banking model‘ category and 

for ‘Intelligent Banking’ in the ‘Best Digital 

Customer Experience initiative’ category, at the ET 

BFSI Excellence Awards 2021. 

 

 

S138. Ans.(b) 

Sol. The prestigious TIME magazine has named 

Elon Musk, the CEO of Tesla, as the “2021 Person of 

the Year. 

 

S139. Ans.(c) 

Sol. IAF-DRDO flight-tested Helicopter-launched 

SANT Missile from Pokhran Range, Rajasthan. 

 

S140. Ans.(e) 

Sol. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) 

has collaborated with Bhabha Atomic Research 

Centre (BARC) to scale-up Alkaline Electrolyze 

technology for Green Hydrogen production. 

 

S141. Ans.(a) 

Sol. Union Home Minister Amit Shah laid the 

foundation stone of Umiya Mata Dham temple and 

temple premises under Maa Umiya Dham 

Development Project at Umiya Campus in Sola in 

Ahmedabad, Gujarat along with several 

developmental projects including a railway bridge. 

 

S142. Ans.(d) 

Sol. Odisha inked agreement with UNCDF to launch 

“Mission Shakti Living Lab” for financial 

empowerment of women. 

 

S143. Ans.(c) 

Sol. According to the gazette of India issued by the 

Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change (MoEF&CC), an area of 454.65 square 

kilometres around the boundary of Askot Wildlife 

Sanctuary in the Pithoragarh district of 

Uttarakhand has been declared as the Askot 

Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (ESZ). 

 

S144. Ans.(b) 

Sol. ADB projected growth forecast for 2021-2022 

for India at 9.7% and developing Asia’s at 7%. 

 

S145. Ans.(e) 

Sol. Axis Bank is working with new digital services 

from provider Swift to provide a comprehensive 

digital solution to clients. 

 

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://bit.ly/32K4kNO


            MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN TAMIL-DECEMBER 2021 

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

S146. Ans.(b) 

Sol. CEO of Central Board of Film Certification 

(CBFC), Ravinder Bhakar has assumed charge of 

National Film Development Corporation (NFDC), 

Films Division, and Children Films Society of India 

(CFSI). 

 

S147. Ans.(a) 

Sol. IIT-Delhi signed an MoU with Indian Air Force 

(IAF) to support requirements towards indigenous 

solutions in various weapon systems. 

 

S148. Ans.(c) 

Sol. Former union minister and Lok Sabha Member 

of Parliament Dr Shashi Tharoor‘s 23rd book titled 

‘Pride, Prejudice and Punditry’ was launched in 

Hyderabad, Telangana. 

 

S149. Ans.(b) 

Sol. International Tea Day is observed every year 

on December 15 in countries like Bangladesh, Sri 

Lanka, Nepal, Vietnam, Indonesia, Kenya, Malawi, 

Malaysia, Uganda, India, and Tanzania. 

 

S150. Ans.(e) 

Sol. Producers’ inflation based on the Wholesale 

Price Index (WPI) reached an all-time high in the 

current series at 14.2 per cent in November. This is 

the eighth successive month of double digits WPI 

(mainly due to hardening of prices of mineral oils, 

basic metals, crude petroleum and natural gas). 

Wholesale Price-based Index (WPI) inflation base 

year is 2011-12. 

 

S151. Ans.(e) 

Sol. An agreement on Technical Cooperation 

Project has been inked by Andhra Pradesh 

Government with the United Nations Food and 

Agriculture Organisation (UN-FAO) and Indian 

Council of Agricultural Research (ICAR) to help the 

state farmers in adopting a sustainable agriculture 

food system. 

 

S152. Ans.(c) 

Sol. The Asian Development Bank (ADB) has 

approved a $112 million loan to strengthen skills 

education and training through the establishment 

of the Assam Skill University (ASU). 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. The Securities and Exchange Board of India 

(SEBI) has set up an Advisory Committee for 

Leveraging Regulatory and Technology Solutions 

(ALeRTS) to enhance technological capabilities and 

explore suitable technology solutions for the early 

detection of market anomalies. 

 

S154. Ans.(b) 

Sol. RBI has introduced prompt corrective action 

(PCA) framework for large non-banking financial 

companies (NBFCs) with effect from October 2022. 

 

S155. Ans.(a) 

Sol. The Sports Journalists’ Federation of India 

(SJFI) has decided to honour former Indian 

Cricketer and cricket commentator Sunil Manohar 

Gavaskar with its prestigious ‘SJFI Medal 2021’ at 

SJFI Annual General Meeting (AGM) in Guwahati, 

Assam. 

 

S156. Ans.(e) 

Sol. Simone Biles was named Time magazine’s 

2021 Athlete of the Year. The world’s most 

decorated gymnast, a four-time Olympic medalist, 

was hailed for putting her mental health first when 

she withdrew from four event finals at the Tokyo 

Olympics. 

 

S157. Ans.(b) 

Sol. Adani Green Energy Ltd (AGEL) has signed a 

purchase agreement with Solar Energy Corporation 

of India (SECI) to supply 4,667 MW of green power. 

 

S158. Ans.(c) 

Sol. Vice President released the book ‘Raj Kapoor: 

The Master at Work’; authored by Rahul Rawail. 

 

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 2021 

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

S159. Ans.(b) 
Sol. Edtech platform firm Adda247 has acquired 

UPSC-focused ed-tech platform StudyIQ Education 
for $20 million (150 crores) in a cash and stock 

deal. 

 
S160. Ans.(c) 

Sol. Arvind Kumar has joined as Director General of 
Software Technology of India. Software Technology 

Parks of India is an autonomous body under the 
Ministry of Electronics &amp; Information 

Technology Government of India. 
 

S161. Ans.(b) 

Sol. Jharkhand CM launched Sports Action toward 

Harnessing Aspiration of Youth (SAHAY) scheme 
for maoist-hit areas. 

 

S162. Ans.(c) 
Sol. Kumar Mangalam Birla receives Global 

Entrepreneur of the Year Award from The Indus 
Entrepreneurs (TiE). 

 
S163. Ans.(d) 

Sol. The book titled ‘Rewinding of First 25 years of 
Ministry of Electronics and Information 

Technology’ authored by S S Oberoi, the former 
adviser at the Ministry of Electronics and 

Information Technology (MeitY) was launched by 

Ajay Prakash Sawhney, Secretary of MeitY. 
 

S164. Ans.(e) 
Sol. Barack Obama has ranked 1st on the list of the 

world's top 20 most admired men, in a survey 
carried out by data analytics company YouGov. 

 
S165. Ans.(b) 

Sol. The theme of International Migrants Day 2021 
is Harnessing the potential of human mobility. 

 
S166. Ans.(a) 

Sol. Every year, December 18 is observed as the 

Minorities Rights Day to uphold the right to 
freedom and equal opportunities for the ethnic 

minorities in India and create awareness about the 
respect and dignity of the minorities. 

 

S167. Ans.(c) 
Sol. World Arabic Language Day is observed 

globally on 18th December every year. The Arabic 
language is one of the pillars of the cultural 

diversity of mankind. 

 
S168. Ans.(e) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi has ranked 8th 
on the list of the world's top 20 most admired men, 

in a survey carried out by data analytics company 
YouGov. 

 
S169. Ans.(a) 

Sol. A penalty of Rs 1.8 crores has been imposed on 

Punjab National Bank (PNB) by the Reserve Bank of 

India (RBI), while ICICI Bank has been fined Rs 30 
lakh for deficiencies in regulatory compliances. 

 

S170. Ans.(d) 
Sol. Union Cabinet approved a Rs 76,000-crore 

production linked incentive (PLI) scheme for 
boosting semiconductor and display manufacturing 

in India. 
 

S171. Ans.(a) 
Sol. Haryana’s Minister of State for Sports and 

Youth Affairs Sandeep Singh launched ‘Khel 
Nursery Scheme 2022-23’ to promote sports in the 

state. 

 
S172. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India recently enhanced 
the limit of maximum balance at end of the day 

maintained in Payments Bank from Rs 1 lakh to Rs 
2 lakh per individual customer. 

 
S173. Ans.(c) 

Sol. ICICI Prudential Life Insurance became 1st 
Indian insurance company to sign UN’s Principles 

for Responsible Investment. 
 

S174. Ans.(a) 

Sol. Hyundai Motor Company has appointed Unsoo 
Kim as the Managing Director (MD) of Hyundai 

Motor India Limited (HMIL), starting from 1st 
January 2022. 
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S175. Ans.(d) 

Sol. Indian shooter Avani Lekhara, who has created 

history by winning India’s first Gold medal in 

Shooting at the 2020 Tokyo Paralympics, won the 

“Best Female Debut” honour at the 2021 

Paralympic Sport Awards. 

 

S176. Ans.(e) 

Sol. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) signed a 

Rs 2,400 crores contract with Bharat Electronics 

Limited (BEL) for development and supply of 20 

types of systems for 83 LCA (Light Combat Aircraft) 

Tejas Mk1A fighter aircraft programme. 

 

S177. Ans.(e) 

Sol. Venkaiah Naidu released Telugu book titled 

‘Gandhi Topi Governor’ by Yarlagadda Lakshmi 

Prasad. 

 

S178. Ans.(a) 

Sol. A book on Yogi Adityanath “The Monk Who 

Transformed Uttar Pradesh”; authored by 

Shantanu Gupta. 

 

S179. Ans.(c) 

Sol. Goa Liberation Day is observed annually in 

India on December 19. The year 2021 marks the 60 

years of Goa’s independence. 

 

S180. Ans.(a) 

Sol. International Human Solidarity Day is 

observed globally on 20 December every year to 

celebrate unity in diversity and raise awareness 

about the importance of solidarity. 

 

S181. Ans.(c) 

Sol. India’s 1st International Arbitration and 

Mediation Centre (IAMC) inaugurated in 

Hyderabad, Telangana. 

 

S182. Ans.(d) 

Sol. Karl Nehammer was sworn in as Austria’s 

chancellor by Alexander Van der Bellen, President 

of Austria in a ceremony in Hofburg Palace, Vienna, 

Austria. 

 

S183. Ans.(b) 

Sol. Steel Authority of India Ltd. (SAIL), under 

Ministry of Steel has been awarded with the 

prestigious Golden Peacock Environment 

Management Award 2021 for successive three 

years. 

 

S184. Ans.(c) 

Sol. India won 16 medals in Commonwealth 

Weightlifting Championship 2021 held at Tashkent, 

Uzbekistan. 

 

S185. Ans.(a) 

Sol. Shuttler Kidambi Srikanth became the first 

Indian man to win a silver medal at BWF World 

Championships. In the final, he was defeated by 

Singapore’s Loh Kean Yew by 21-15, 22-20. 

 

S186. Ans.(d) 

Sol. A book titled “India’s Ancient Legacy of 

Wellness” authored by Dr Rekha Chaudhari was 

launched in the presence of the Governor of 

Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari. 

 

S187. Ans.(b) 

Sol. Jalappa, a veteran leader of the Indian National 

Congress (INC) and the former Union Minister of 

Textiles has passed away in Kolar, Karnataka. 

 

S188. Ans.(b) 

Sol. The Nagaland government has announced the 

creation of three new districts, namely Tseminyu, 

Niuland and Chumoukedima.  
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S189. Ans.(e) 
Sol. India has registered the highest ever annual 

Foreign Direct Investment inflow of $ 81.97 bn in 
2020-21. FDI inflows in the last seven financial 

years is over $ 440 bn, which is nearly 58 % of the 

total FDI inflow in last 21 financial years. 
 

S190. Ans.(d) 
Sol. Tennis star Emma Raducanu is the BBC’s 

Sports Personality of the Year for 2021. She beat 
Tom Daley(diver) and Adam Peaty (swimmer) into 

second and third place, while England’s men’s 
footballers were named team of the year and 

Gareth Southgate the coach, as a triumphant period 

for British sport across the board was 

commemorated at a ceremony in Salford. 
 

S191. Ans.(e) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi inaugurated 
and laid the foundation stone of several 

development projects worth over 650 crores 
rupees in Goa during the Goa Liberation Day 

celebrations at Shyamaprasad Mukherjee Stadium 
in Taleigao, Goa. 

 
S192. Ans.(d) 

Sol. The Chief Minister of Punjab Charanjit Singh 
Channi declared Lord Krishna Balram Jagannath 

Rath Yatra as an annual state festival. 

 
S193. Ans.(a) 

Sol. Gabriel Boric, 35-year-old, won Chile 
presidential elections, to become the youngest-ever 

President elect of Chile. 
 

S194. Ans.(c) 
Sol. Government of India and the Germany 

Development Bank- KfW (Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau) signed Euro 442.26 million loan for 

40.35 km Surat Metro Rail project in Gujarat. 
 

S195. Ans.(e) 

Sol. Equitas Small Finance Bank has empanelled as 
the banking partner of the state government of 

Maharashtra with an aim to offer its services to 
employees of the State Government. 

 

S196. Ans.(d) 

Sol. Indian Navy’s indigenous stealth guided-

missile destroyer ‘Mormugao’ went for her maiden 

sea trials. This second indigenous stealth destroyer 

of the Project 15 B (P15B) class, is planning to be 

commissioned in mid-2022. 

 

S197. Ans.(b) 

Sol. India observes the National Mathematics Day 

every year on 22 December since 2012. The day is 

celebrated to commemorate the birth anniversary 

of Mathematician Srinivasa Ramanujan. 

 

S198. Ans.(c) 

Sol. The Yogi Adityanath government in Uttar 

Pradesh is set to launch the ambitious ‘Free 

Smartphone Yojna’ on December 25, which is the 

birth anniversary of senior BJP leader and former 

Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. 

 

S199. Ans.(a) 

Sol. Senior Indian diplomat Pradeep Kumar Rawat, 

who is well-versed in negotiating with Chinese 

diplomats, has appointed as India’s next 

Ambassador to China. 

 

S200. Ans.(c) 

Sol. The Indian Olympic Association of India (IOA) 

has appointed Ice Hockey Association of India’s 

general secretary, Harjinder Singh (former 

footballer), as the Chef de Mission of the country’s 

contingent for the upcoming 2022 Winter Olympics 

in Beijing. 

 

S201. Ans.(a) 

Sol. Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha 

inaugurated state’s longest bridge, ‘T-Setu’, built 

over the Mahanadi River in Cuttack District, Odisha. 

 

S202. Ans.(c) 

Sol. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) acquired 

a 4.93 percent equity share in Indian Gas Exchange 

(IGX) Limited, the country’s first automated 

national level gas exchange. 
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S203. Ans.(d)  

Sol. The State Bank of India (SBI) has acquired a 

minority stake in JSW Cement Limited, part of USD 

13 billion JSW Group. The PSU Banking behemoth 

has invested Rs 100 crore in the company via 

compulsorily convertible preference shares (CCPS). 

The SBI transaction with JSW Cement comes close 

on the heels of the Rs 1,500 cr investments made by 

two global private equity investors. 

 

S204. Ans.(e) 

Sol. Bank of Baroda (BoB) grabbed the top spot in 

overall digital transactions among large banks for 

FY20-21. 

 

S205. Ans.(a) 

Sol. National Payments Corporation of India (NPCI) 

signed a partnership agreement with Udemy 

Business, to encourage innovative learning and skill 

development for employees of NPCI. 

 

S206. Ans.(c) 

Sol. Mastercard and Google announced a 

tokenization method that enables Google Pay users 

to safely transact using their Mastercard credit 

cards and debit cards. 

 

S207. Ans.(a) 

Sol. Divya Hegde, an Indian Climate Action 

Entrepreneur from Udupi, Karnataka, has won UN 

Women’s Award for Leadership Commitment at the 

2021 Regional Asia-Pacific Women’s 

Empowerment Principles Awards Ceremony. 

 

S208. Ans.(e) 

Sol. Akane Yamaguchi of Japan won Women’s 

Singles title of BWF World Championship 2021. 

 

S209. Ans.(c) 

Sol. Kisan Diwas or National Farmers’ Day is 

celebrated across the nation on December 23 to 

commemorate the birth anniversary of the fifth 

Prime Minister of India, Chaudhary Charan Singh. 

 

S210. Ans.(b) 

Sol. Wipro announced that it will acquire Austin, 

Texas-headquartered Edgile for USD 230 million, a 

move that will strengthen the IT major's play in the 

cybersecurity services space. 

 

S211. Ans.(d) 

Sol. Maharashtra Tourism and Environment 

Minister Aaditya Thackeray launched Chalo mobile 

application (app) and Chalo smart cards to facilitate 

digital and advance purchase of Brihanmumbai 

Electric Supply and Transport (BEST) bus tickets. 

 

S212. Ans.(b) 

Sol. Reserve Bank of India (RBI) announced 

empanelment of CSB Bank, a private sector lender 

as an ‘Agency Bank’. 

 

S213. Ans.(a) 

Sol. Central Bank of India signed a co-lending 

agreement with U GRO Capital, a MSME lending 

fintech platform, to provide INR 1000 crore formal 

credit to underserved MSMEs at affordable rates 

across all product categories of U GRO Capital. 

 

S214. Ans.(e) 

Sol. Axis Bank announced the approval to reclassify 

Oriental Insurance Company Ltd (OICL) from 

promoter category to public category shareholder 

in the bank. 

 

S215. Ans.(d) 

Sol. O.P. Jindal Global University (JGU) won the 

‘Digital Innovation of the Year Award’ in the 

prestigious Times Higher Education (THE) Asia 

Awards 2021 for creating a free, cloud-based 

application to help schools and universities manage 

data. 

 

S216. Ans.(a) 

Sol. The Indian Air Force (IAF) has deployed the 

first squadron of the S-400 air defence missile 

system in the western Punjab sector which will take 

care of aerial threats from Pakistan and China. 
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S217. Ans.(c) 
Sol. Pritzker Prize-Winning British-Italian 

Architect Richard Rogers, has passed away at his 
residence in London, United Kingdom. 

 

S218. Ans.(d) 
Sol. Adding 33 "unicorns" in a single year has 

helped India displace the United Kingdom to be 
third in the list of countries that are home to such 

enterprises valued at over $1 billion each. 
 

S219. Ans.(b) 
Sol. 13-year-old Delhi girl Anahat Singh became the 

first Indian to win the prestigious US Junior Squash 

Open at the Arlen Spectre Centre in Philadelphia. 

 
S220. Ans.(d) 

Sol. National Consumer Rights Day is observed 

every year on December 24. On this day in 1986, the 
Consumer Protection Act 1986 received 

Presidential assent and thus came into force. 
 

S221. Ans.(b) 
Sol. World Sangeet Tansen festival or Tansen 

Samaroh organized in Gwalior, MP. In Madhya 
Pradesh, the 97th edition of World Sangeet Tansen 

festival started in Gwalior. 
 

S222. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu government launched the Chief 
Minister (CM) Dashboard monitoring system, “CM 

Dashboard Tamil Nadu 360” in Chennai. 
 

S223. Ans.(a) 
Sol. Reserve Bank of India (RBI) extended the card-

on-file (CoF) tokenisation deadline by 6 months i.e., 
to June 30, 2022. Earlier the deadline was fixed till 

December 31, 2021. 
 

S224. Ans.(d) 
Sol. Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) has successfully conducted 

flight test of Indigenously developed High-speed 
Expendable Aerial Target (HEAT) ‘Abhyas’ from 

Integrated Test Range at Chandipur off Odisha 
coast. 

 

S225. Ans.(e) 

Sol. INS Khukri (Pennant number 49), the first 

indigenously built Missile Corvette, was 

decommissioned after 32 years of service at 

Visakhapatnam. 

 

S226. Ans.(a) 

Sol. Indian skier Aanchal Thakur has bagged bronze 

medal at the International Ski Federation (FIS) 

Alpine Skiing Competition in Montenegro. 

 

S227. Ans.(d) 

Sol. An Autobiography of Arup Roy Choudhury 

titled “The Turnover Wizard – Saviour Of 

Thousands” released by M Venkaiah Naidu. 

 

S228. Ans.(a) 

Sol. Paytm Payments Bank has partnered with 

MoneyGram, a peer-to-peer remittance company to 

enable international fund transfer directly to Paytm 

Wallet. 

 

S229. Ans.(d) 

Sol. Federal Bank & Vayana Network won the ‘Most 

Effective Bank-Fintech Partnership’ award at the 

IBSi-Global Fintech Innovation Awards 2021. 

 

S230. Ans.(a) 

Sol. The Indian Army, launched a contemporary 

messaging application named ‘ASIGMA’ (Army 

Secure IndiGeneous Messaging Application). 

 

S231. Ans.(a) 

Sol. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin launched 

‘Meendum Manjappai’ scheme to promote the use 

of cloth bags by the public and discourage the use 

of plastic bags. 

 

S232. Ans.(d) 

Sol. Gujarat has topped the composite ranking in 

the Good Governance Index (GGI), followed by 

Maharashtra and Goa while Uttar Pradesh showed 

an incremental growth of 8.9 per cent in the 

indicators. 
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S233. Ans.(c) 
Sol. Reserve Bank of India (RBI) has imposed 
monetary penalty on two payment system 
operators, One Mobikwik Systems Private Limited 
and Spice Money Limited, for violation of norms. 
Both the payment companies have been slapped 
with a fine of Rs 1 crore, as per the order issued by 
the central bank. 
 
S234. Ans.(b) 
Sol. HDFC Bank has been selected under ‘Most 
Innovative Best Practice’ at the coveted 
Confederation of Indian Industry (CII) Digital 
Transformation Award 2021 or CII DX Award 2021. 
 
S235. Ans.(e) 
Sol. NASA’s $10 billion telescopes James Webb 
Space Telescope designed to capture the first 
glimpse of the universe just shortly after the Big 
Bang is targeted for blastoff from the European 
Space Agency’s Kourou, French Guiana. 
 
S236. Ans.(b) 
Sol. Pankaj Advani defended his National Billiards 
Title by winning his 11th on, after defeating his 
PSPB teammate Dhruv Sitwala in a 5-2 game final 
that was held in Bhopal, Madhya Pradesh. 
 
S237. Ans.(d) 
Sol. Himachal Pradesh created history by winning 
their first ever Vijay Hazare Trophy in a thrilling 
final against former champions Tamil Nadu in 
Jaipur. 
 
S238. Ans.(a) 
Sol. Sanju Verma, an economist and the BJP 
National Spokesperson, has authored a new book 
titled “The Modi Gambit: Decoding Modi 2.0”. 
 
S239. Ans.(b) 
Sol. Archbishop Desmond Tutu, Nobel Peace Prize 
laureate and veteran of South Africa`s struggle 
against white minority rule, has died aged 90. 
 
S240. Ans.(a) 
Sol. Former England captain Ray Illingworth has 
died at the age of 89, his county, Yorkshire. 
 

S241. Ans.(c) 

Sol. Among the Larger States, Kerala, Tamil Nadu 

and Telangana emerged among the best three 

performers in terms of Overall Performance at 1st, 

2nd and 3rd rank respectively. 

 

S242. Ans.(b) 

Sol. Among the Smaller States, Mizoram (1st), 

Tripura (2nd), and Sikkim (3rd) emerged as the 

best performer in Overall Performance. 

 

S243. Ans.(d) 

Sol. Registrar General & Census Commissioner of 

India Vivek Joshi will head the five-member 

committee. The panel will submit its report in 45 

days. 

 

S244. Ans.(b) 

Sol. Indipaisa signed a partnership agreement with 

NSDL Payments Bank to launch Financial 

Technology (Fintech) solutions targeting India’s 63 

million Small & Mid-sized Enterprise (SME) sector. 

 

S245. Ans.(d) 

Sol. HDFC Bank has signed anMoU with India Post 

Payments Bank (IPPB) to offer banking services to 

over 4.7 crore customers of IPPB in semi-urban and 

rural areas. 

 

S246. Ans.(e) 

Sol. HDFC Life signed a bancassurance (Bank-

Insurance) agreement with South Indian Bank to 

enable customers of the South Indian Bank to avail 

HDFC Life’s life insurance products and services to 

the customers of South Indian Bank. 

 

S247. Ans.(b) 

Sol. IndusInd Bank has partnered with the National 

Payments Corporation to offer real-time cross-

border remittances to India using UPI IDs, for its 

Money Transfer Operator (MTO) partners. 
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S248. Ans.(d) 
Sol. China launched a new camera satellite with 5m 
resolution to find resources. The satellite, called 
"Ziyuan-1 02E" or "five-meter optical satellite 02," 
was launched by a Long March-4C rocket from the 
Taiyuan Satellite Launch Centre in north China's 
Shanxi province. 
 
S249. Ans.(a) 
Sol. People for the Ethical Treatment of Animals 
(PETA) India has named Bollywood star Alia Bhatt 
its 2021 Person of the Year. 
 
S250. Ans.(b) 
Sol. Govt of India has approved the appointment of 
Shri Praveen Kumar, IAS, Former Secretary, 
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship 
to the post of Director General & Chief Executive 
Officer, Indian Institute of Corporate Affairs (IICA). 
 
S251. Ans.(c) 
Sol. PM Modi has inaugurated Sawra-Kuddu Hydro 
Power Project, a 111 MW Project which has been 
built at a cost of around Rs 2,080 crore, in Himachal 
Pradesh. 
 
S252. Ans.(a) 
Sol. The Chief Minister of Haryana, Manohar Lal 
Khattar, launched the ‘Haryana Kaushal Rozgar 
Nigam portal’ and announced to set up the Atal Park 
&Smriti Kendra in Gurugram, Haryana. 
 
S253. Ans.(e) 
Sol. Telangana has secured 1st place among the 34 
states and Union Territories that implement the 
Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission 
(SPMRM). 
 
S254. Ans.(d) 
Sol. Japan has introduced a minibus lookalike 
world’s first dual-mode vehicle (DMV) in its town of 
Kaiyo. 
 
S255. Ans.(c) 
Sol. The Karnataka government has partnered with 
the National Payments Corporation of India (NPCI) 
& State Bank of India (SBI) to enable and implement 

the ‘e-RUPI’ payment solution to students under its 
scholarship programme. 
 
S256. Ans.(b) 
Sol. Defence Research Development Organization 
has selected Paras Defence& Space Technologies 
Ltd as one of the companies for handing over 
technology of border surveillance systems 
developed by Instruments Research & 
Development Establishment (IRDE) and DRDO. 
 
S257. Ans.(a) 
Sol. National Dope Testing Laboratory regained 
WADA accreditation. WADA headquarters situated 
in Montreal, Canada. 
 
S258. Ans.(d) 
Sol. Vice President of India M Venkaiah Naidu 
launched the book titled ‘Dr V L Dutt: Glimpses of a 
Pioneer’s Life Journey’ authored by Dr V L Indira 
Dutt. 
 
S259. Ans.(e) 
Sol. Seven-time RajyaSabha MP from the Janata Dal 
(United) & industrialist, Mahendra Prasad passed 
away in New Delhi. 
 
S260. Ans.(a) 
Sol. IndusInd Bank has announced the launch of 
‘green fixed deposits’, whereby the deposit 
proceeds will be used to finance projects and firms 
supporting the UN's Sustainable Development 
Goals (SDGs). 
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