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மாதாந் திர நடப் பு நிகழ் வுகள் முக்கியமான ககள் வி மற் றும்
பதில் கள் - ஜூலல 2021
Q1.

பிரதமர்

இந் தியாவின்

கமாடி

சமீபத் தில்

Q5.

எந் த

நகரத் தில்

பிரசாத் சமீபத்தில் ____________________ இன்

ஜப் பானிய பாணி ஜஜன் கார்டலன
அறிமுகப் படுத்தினார்?

சட்ட

அலமச்சர்

இ-ஃலபலிங்

ரவிசங் கர்

கபார்ட்டலான

த்ொர்'

(a) சூரத்

ஸ்ரீ

('itat

'இட்

இ-

e-dwar')ஐ

அறிமுகப் படுத்தினார்.

(b) க ௌஹாத்தி

(a) மத்திய நிர்வா

(c) அ மதாபாத்

தீர்ப்பாயம்

(d) பூனே

(b) இே் ைர்-ஸ்னைை்

(e) இந்தூர்

(c) னதசிய பசுடமத் தீர்ப்பாயம்

Q2. இரகி சர்கனாபத் சமீபத்தில் எந் த

(d) னபாை்டி னமல் முடையீை்டு தீர்ப்பாயம்

நிகழ் வில்

(e)

இந் தியாவுக்கு

தங் கப் பதக்கம் ஜென்றார்?

வருமாே

வுே் சில் தீர்ப்பாயம்

வரி

தீர்ப்பாயம்

(a) குத்துச்சண்டை

கடாப்

Q6.

(b) துப்பா ்கிச்சுடுதல்

கசாதலனயில்

(c) வில் வித்டத

கதால் வியலடந் த

(d) பூப்பந்து

ஆண்டு

தலட

(e) கைே் ேிஸ்

இந் திய

ஜபண்கள்

Q3.

ஐக்கிய

சர்ெகதச

னமல் முடையீை்டு

நாடுகள்

சலபயின்

நாடாளுமன்ற

தினம்

நான்கு

விதிக்கப் பட்ட
கிரிக்ஜகட்

முதல்
வீரர்

யார்?
(a) ஸ்மிருதிமந் தோ

எப் கபாது நிலனவுகூ றப் படுகிறது?

(b) அே் ஷுலாராவ்

(a) ஜூே் 30

(c) ஷஃபாலிவர்மா

(b) ஜூே் 27

(d) தேியா பாை்டியா

(c) ஜூே் 29

பின்னர்

(e) பூேம் ராத்

(d) ஜூே் 28
(e) ஜூே் 26
Q4.

சர்ெகதச

ஆண்டுகதாறும்

சிறுககாள்
______________

தினம்
அன்று

அனுசரிக்கப் படுகிறது.
(a) 28 ஜூே்
(b) 30 ஜூே்
(c) 29 ஜூே்
(d) 27 ஜூே்
(e) 26 ஜூே்
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Q7. உலகின் முதல் உடல் ஊனமுற் ற
விண்ஜெளி வீரலர எந் த விண்ஜெளி
நிறுெனம் பணியமர்த்துகிறது மற் றும்
அறிமுகப் படுத்துகிறது?
(a) நாசா
(b) இஸ்னரா
(c) ஐனராப்பிய விண்கவளி நிறுவேம்
ஜப்பாேிய

(d)

விண்கவளி

ஆய் வு

மு வர ம் (JAXA)
(e) சி.எே் .எஸ்.ஏ (CNSA)
Q8. "Anomalies in Law and Justice" என்ற
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
(a) பி எே் ஸ்ரீகிருஷ்ணா
(b) ஆர் வி ரவீந்திரே்
(c) எம் எே் கவங் ைச்சலியா
(d) அரவிந்த்தாதர்
(e) னராஷே் சிங் னசாதி
அலனத்து

Q9.

அறிமுகமான

ெலககளிலும்

இலளய

இந்திய

கிரிக்ஜகட் வீரர் யார்?
(a) பூேம் ரவுை்
(b) பிரியாபுேியா
(c) மிதாலி ராஜ்
(d) ஷஃபாலிவர்மா
(e) ஹர்மே் பிரீத்

வுர்

Q10. நிதி நடெடிக்லக பணிக்குழுவின்
(FATF) சாம் பல் பட்டியலில் பின்ெரும்
எந் த

நாடு

புதிதாக

கசர்க்கப் பட்டுள் ளது?
(a) மனலசியா
(b) பிலிப்டபே் ஸ்
(c) இந்னதானேசியா
(d)

ம் னபாடியா

(e) மியாே் மர்
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Q11.
நமது
சமூகத்தில்
அஞ் சல்
ஜதாழிலாளர்கள்
அளித்த
பங் களிப் லப அங் கீகரிக்கும் விதமாக
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் உலக அளவில்
__________
அன்று
கதசிய
அஞ் சல்
ஜதாழிலாளர்
தினம்
அனுசரிக்கப் படுகிறது.
(a) ஜூடல 1
(b) ஜூடல 2
(c) ஜூடல 3
(d) ஜூடல 4
(e) ஜூடல 5
Q12. உலகளாவிய லசபர் பாதுகாப் பு
அட்டெலண
(ஜி.சி.ஐ)
2020
இல்
இந் தியாவின் நிலல என்ன?
(a) 12 வது
(b) 20 வது
(c) 17 வது
(d) 18 வது
(e) 10 வது
Q13. அலமச்சரலெயின் நியமனக் குழு
(ஏ.சி.சி) _________ இன் தலலலம நிர்ொக
அதிகாரி
அமிதாப்
காந் தின்
பதவிக்காலத்லத 2022 ஜூன் 30 ெலர
ஒரு ெருடம் நீ ட்டித்துள் ளது.
(a) இந்தியே் னபாஸ்ை்
(b) சி.பி.எஸ்.இ.
(c) இந்திய ரயில் னவ
(d) நிதி ஆனயா ்
(e) மத்திய பணியாளர் னதர்வாடணயம்
(யுபிஎஸ்இ)
Q14.
பின்ெருெனெற் றில்
எது
இந் தியாவின்
பழலமயான
ஜசய் தித் தாள் ?
(a) இந்து
(b) ராஜ் யசமாச்சர்
(c) பம் பாய் சமாச்சர்
(d) பஞ் சாப் ன சரி
(e) நவ பாரத்
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Q15. 2021 ஆம் ஆண்டு ஜடாராண்கடா
சர்ெகதச மகளிர் திலரப் பட விழாவில்
ஆெணப் பிரிவில் (சிறந் த சுயசரிலத)
சிறந் த திலரப் பட விருலத ஜென்ற
படம் எது?
(a) ைங் ன ாடிங் சங் ர்
(b) 76 னைஸ்
(c) அம் னமாடேை்
(d) பீே் ஸ்
(e) தி டிசிபிள்
Q16. ஹவுஸ்லா- அெரது ெளர்சசி
் லய
ஊக்குவித்தல்

",

ஜபண்கள்

ஜதாழில் முலனகொர்

________________

இல்

ஊக்கத்திற் கான ஒரு விரிொன திட்டம் .
(a) லைா ்
(b) அசாம்
(c) பஞ் சாப்
(d) ஜம் மு- ாஷ்மீர்
(e) திரிபுரா
ஸ்டார்டஅ
் ப்

Q17.

பிளிங் கின்

உலகளாவிய ஜதாடக்க சுற் றுச்சூழல்
குறியீட்டு 2021 இல் இந் தியாவின் தரம்
என்ன?
(a) 40 வது
(b) 35 வது
(c) 30 வது
(d) 25 வது
(e) 20 வது
Q18.

கதசிய

இந் தியாவில்
அன்று

மருத்துெர்கள்

தினம்

ஆண்டுகதாறும்

__________

இந் திய

மருத்துெ

(ஐ.எம் .ஏ) ஏற் பாடு ஜசய் கிறது.
(a) 05 ஜூடல
(b) 02 ஜூடல
(c) 01 ஜூடல
(d) 04 ஜூடல
(e) 03 ஜூடல
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சங் கம்

Q19. பின்ெருெனெற் றில் உலகின் மிக
இலளய
சதுரங் க
விலளயாட்டில்
கிராண்ட்மாஸ்டர் யார்?
(a) அபிமே் யு மிஸ்ரா
(b) ஆர் பிர ்ோேந்தா
(c) கசர்ஜி ர்ஜாகிே்
(d) கு ்ன ஷ் னைாமராஜு
(e) ஜானவாகிர்சிந்தனராவ்
Q20. 2020 ஆம் ஆண்டிற் கான குஜெம் பு
ராஷ்டிரிய புராஸ்கர் விருது யாருக்கு
ெழங் கப் பட்டது?
(a) குர்பச்சே் சிங் புல் லர்
(b) ஷியாம் மனோஹர்
(c) அஜித் அ ர் ர்
(d) ரானஜந்திர கினஷார் பாண்ைா
(e) னராஹித் ராஜ்
Q21.
2021-22
ஆம்
ஆண்டின்
இரண்டாெது காலாண்டில் (ஜூலலஜசப் டம் பர்) மூத் த குடிமக்கள் கசமிப் பு
திட்டத்தின் ெட்டி விகிதம் என்ன?
(a) 7.7%
(b) 7.1%
(c) 7.9%
(d) 7.4%
(e) 7.5%
Q22. 2020-21 ஆம் ஆண்டில் , நடப் பு
கணக்கு உபரி 17 ஆண்டுகளில் முதல்
முலறயாக
இந் தியா
அறிவித்தது.
நிதியாண்டில்
நடப் புக்
கணக்கு
உபரியின் வீதம் என்ன?
(a) 0.9%
(b) 0.4%
(c) 0.6%
(d) 0.11%
(e) 1.0%
Q23. ஆண்டின்
எந் த நாள்
உலக
விலளயாட்டு
பத் திரிலகயாளர்
தினமாக குறிக்கப் படுகிறது?
(a) 30 ஜூே்
(b) 02 ஜூடல
(c) 29 ஜூே்
(d) 01 ஜூடல
(e) 03 ஜூடல
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Q24. எந் தஜொரு முதலீடும் இன்றி
இந் தியர்கள்
தங் கள்
ஆன்லலன்
ஜதாழில் கலளத்
ஜதாடங் க
எந் த
நிறுெனத்தால் ஷாப் ஸி (Shopsy app)
பயன்பாடு ஜதாடங் கப் பட்டது?
(a) கூகிள் (Google)
(b) அனமசாே் (Amazon)
(c) பிளிப் ார்ை்(Flipkart)
(d) னபடிஎம் (Paytm)
(e) ஸ்ோப்டீல் (Snapdeal)
Q25. 2022 ஆம் ஆண்டு முடிெலடயும்
காலம்
ெலர
ெளரும் நாடுகளில்
ககாவிட்
-19
தடுப் பூசிகளுக்கு
நிதியளிப் பதற் காக
உலக
ெங் கி
எெ் ெளவு
ஜதாலகலய
உறுதியளித்துள் ளது?
(a) 25 பில் லியே்
(b) 12 பில் லியே்
(c) 08 பில் லியே்
(d) 20 பில் லியே்
(e) 15 பில் லியே்
Q26. உலக யுஎஃப் ஒ தினம் (WUD) என்பது
ஆண்டு நிகழ் ொகும் , இது ________ அன்று
நலடஜபறுகிறது.
(a) ஜூடல 01
(b) ஜூடல 02
(c)
ஜூடல
மாதம்
முதல்
கவள் ளி ்கிழடம
(d) ஜூடல மாதம் முதல் வியாழே்
(e) ஜூடல 03

Q27. 300 கி.மீ தூரம் பயணிக்கும் கடல்
பிகரக்கர்

ஏவுகலணலய

AI

சமீபத்தில்
கமம் பட்ட

ரஃகபல்

ஜெளியிட்டது.
பாதுகாப் பு

ரஃகபல்

அலமப் புகள்

_______________ உடன் ஜதாடர்புலடயது.
(a) கஜர்மேி
(b) ரஷ்யா
(c) அகமரி ் ா
(d) பிராே் ஸ்
(e) இஸ்னரல்
Q28.

லஹதராபாத்லத

ஜகாண்ட

கிரீன்

தளமாகக்

கராபாட்டிக்ஸ்

சமீபத்தில் உருொக்கிய இந் தியாவின்
1 ெது உள் நாட்டு ட்கரான் பாதுகாப் பு
குவிமாடத்தின் ஜபயர் என்ன?
(a) நா ்பாஷ்
(b) ஆ ாஷ்னைாம்
(c) இந்திரராக்ஷ ்
(d) இந்திரஜால்
(e) இந்திரநா ்
Q29.

டிஜிட்டல்

இந் தியா

முன்முயற் சிலய
நகரந் திரகமாடி

பிரதமர்
_________

அன்று

ஜதாடங் கினார்.
(a) 2015
(b) 2016
(c) 2017
(d) 2018
(e) 2019
Q30. டாக்டர்களுக்கான ெங் கி தீர்ொன
‘சல் யூட் டாக்டர்கள் ’ பின்ெரும்

எந் த

ெங் கியால் ஜதாடங் கப் பட்டது?
(a) எஸ் வங் கி
(b) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(c) ன ாை்ை ் மஹிந்திரா வங் கி
(d) ஆ ்ஸிஸ் வங் கி
(e) எச்.டி.எஃப்.சி வங் கி
5

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

Q31.
WHO
கமற் கு
பசிபிக்
பிராந் தியத்தில் , 3 தசாப் தங் களுக்கும்
கமலாக மகலரியா இல் லாத சான்றிதழ்
ெழங் கப் பட்ட முதல் நாடு எது?
(a) சீோ
(b) ஜப்பாே்
(c) இந்தியா
(d) மங் ன ாலியா
(e) தாய் லாந்து
Q32. ஜனாதிபதி ராம் நாத் ககாவிந் த்
_________________ இல் , அம் கபத்கர் நிலனவு
மற் றும்
கலாச்சார
லமயத்திற் கு
அடிக்கல் நாட்டினார்.
(a) இந்தூர்
(b) ஆ ்ரா
(c) குருகிராம்
(d) ல ்னோ
(e) குவாலியர்
Q33.
திறலமயான
அதிகாரியாக
புகழ் ஜபற் ற, இரு முலற பாதுகாப் பு
ஜசயலாளரும் , ஒரு முலற ஜனாதிபதி
கெட்பாளருமான
ஜடானால் ட்
ரம் ஸ்ஃஜபல் டு
சமீபத்தில்
காலமானார். இெர் __________________ ஐச்
கசர்ந்தெர்.
(a) ஐ ்கிய இராச்சியம் (UK)
(b)அகமரி ் ா
(c) இஸ்னரல்
(d) கஜர்மேி
(e) பிராே் ஸ்
Q34. பின்ெரும்
எந் த இனத்திற் கு,
சமீபத்தில் ‘ஐசியஸ் துக்காரமி’ என்று
ஜபயரிடப் பட்டது?
(a)எலி
(b) வண்டு
(c) பல் லி
(d) சிலந்தி
(e) பாம் பு
6
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Q35. அருண்
ஜஜட்லி கதசிய நிதி
கமலாண்லம
நிறுெனம்
(AJNIFM)
_____________
உடன்
AI
ஐ
உருொக்குெதற் கான ஒரு மூகலாபாய
கூட்டாண்லமக்கான
புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில் லகஜயழுத்திட்டது.
(a) கூகிள்
(b) ஆப்பிள்
(c) டம ்னராசாப்ை்
(d) யாகூ
(e) சாம் சங்
Q36. பின்ெரும் எந் த நாடு, இந் தியப்
ஜபருங் கடல்
கடற் பலட
சிம் கபாசியத்தின் 7 ெது பதிப் பிற் கு
தலலலம தாங் கியது?
(a) இத்தாலி
(b) பிராே் ஸ்
(c) இந்தியா
(d) அகமரி ் ா
(e) கஜர்மேி
Q37. ஐக்கிய நாடுகள் சலப, ஒெ் ஜொரு
ஆண்டும்
சர்ெகதச
கூட்டுறவு
தினத்லத
__________
அன்று
ஜகாண்டாடுகிறது.
(a)
ஜூடல
மாதத்திே்
முதல்
சேி ்கிழடம
(b) 1 ஜூடல
(c) 2 ஜூடல
(d) ஜூடல மாதத்திே் இரண்ைாவது
சேி ்கிழடம
(e) 3 ஜூடல
Q38. அண்லமயில் , ஊக்க மருந் துக்காக
இரண்டு ஆண்டு தலடஜபற் ற இந் திய
மல் யுத்த வீரர் யார்?
(a) னயான ஸ்வர் தத்
(b) ஜீத் ராமா
(c) ரவீந்தர் சிங்
(d) பவே் குமார்
(e) சுமித் மாலி ்
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Q39.

ககாட்கச:

"நாதுராம்

ஸ்கடாரி

தி

ஆஃப்

அஸாஸ்ஸின்"

ட்ரூ

காந் திஸ்

எனும்

புத்தகத்தின்

ஆசிரியரின் ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) னராஹித் தா ்கூர்
(b) சஞ் சய் சர்மா
(c) தவல் குல் ர்ேி
(d) னராஷ்ேி சிங்
(e) ரஜத் திரிபாதி
Q40. கடாக்கிகயா மாற் றுத் திறனாளர்
ஒலிம் பிக்

விலளயாட்டில் ,

குழுவின்

ஜகாடி

இந் தியக்

ஏந் தியெரின்

ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) தருந்தீப் ராய்
(b) ன .டி.இர்பாே்
(c) வி ாஸ் கிரிஷே்
(d) ஃபவுத் மிர்சா
பின்ெரும்

எந் த

ெங் கியானது,

மிகவும் மதிப் பிடப் பட்ட இரண்டாெது
ஜபாதுத்துலற ெங் கியாக உள் ளது?
(a) பனராைா வங் கி
(b) பஞ் சாப் னநஷேல் வங் கி
(c) இந்தியே் வங் கி
(d) இந்தியே் ஓவர்சீஸ் வங் கி
(e)
Q42.

கசலெகலள

இலணய

ெங் கி

கமம் படுத்துெதற் காக,

அகமசான் ெலல கசலெகளுடன் பல
ஆண்டு ஒப் பந் தம் ஜசய் த ெங் கி எது?
(a) HDFC வங் கி
(b) ஆ ்சிஸ் வங் கி
(c) ஐசிஐசிஐ வங் கி

ஜகாண்டு

Q45.
திரிபுராவில்
புதிய
கலாகாயுக்தாொக, பின்ெரும் யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) பிரதீப்குமார் சர் ் ார்
(b) சுபல் டபத்யா
(c) மாணி ் சர் ் ார்
(d) ல் யாண் நாராயண் பை்ைாச்சார்ஜி
Q46. சமீபத்தில் , கார்ஸ்டன் ொர்கஹாம்
400 மீ தலட தாண்டும் ஓட்டத்தில் , 29
ஆண்டுகள்
உலக
சாதலனலய
முறியடித்தார். இெர் எந் த நாட்லடச்
கசர்ந்தெர்?
(a) சுவீைே்
(b) நார்னவ
(d) பிே் லாந்து
(e) ஐஸ்லாந்து

(e) பஞ் சாப் னநஷேல் வங் கி
www.bankersadda.com

பிரகதசம்
முடிவுக்கு
ெந் துள் ளது?
(a) நா ாலாந்து
(b) இமாச்சலப் பிரனதசம்
(c) புதுச்னசரி

(c) கைே் மார் ்

(d) பாரத ஸ்னைை் வங் கி
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Q44. 149 ஆண்டுகள்
பழலமயான
தர்பார்
நகர்வு
பாரம் பரியத்லத,
பின்ெரும் எந் த மாநிலம் / யூனியன்

(e) சரஸ்வதி சஹா

ேரா வங் கி
சமீபத்தில் ,

நீ ட்டித்துள் ளது?
(a) 58
(b) 60
(c) 62
(d) 64
(e) 65

(d) உத்தர ண்ை்
(e) ஜம் மு- ாஷ்மீர்

(e) மாரியப்பே் தங் னவலு
Q41.

Q43.
சமீபத்தில் ,
IPO
ஆல்
கட்டுப் படுத்தப் பட்ட LIC தலலெரின்,
பணியிலிருந் து ஓய் வுஜபரும் ெயலத
அரசாங் கம்
எெ் ெளொக
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Q47.

கதசிய

அதிகெக

கார்ப்பகரஷன்

ரயில்

நிறுெனத்தின்,

நிர்ொக இயக்குநராக, பின்ெரும் யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) PVSLN மூர்த்தி
(b) அதுல் ன ஷப்
(c) சதீஷ் அ ்ேினஹாத்ரி
(d) வி.ஆர். சவுதரி
(e) முகுல் ன ாயல்
Q48. ெங் கிகளில் ‘லசபர் பாதுகாப் பு
கட்டலமப் பு’

குறித்த

சில

விதிமுலறகலள பின்பற் றாததற் காக,
ரிசர்ெ் ெங் கி, பஞ் சாப் மற் றும் சிந் து
ெங் கிக்கு ______ அபராதம் விதித்தது.
(a) ரூ 05 லை்சம்
(b) ரூ .15 லை்சம்
(c) ரூ .25 லை்சம்
(d) ரூ .35 லை்சம்
(e) ரூ .45 லை்சம்
Q49. பின்ெருெனெற் றில் , உலகின் மிக
புதுலமயான
நிறுெனம்

முதலீட்டு
2021

ஊக்குவிப் பு

விருது

யாருக்கு

ெழங் கப் பட்டது?
(a) நித்தி ஆனயா ்
(b) இே் கவஸ்ை் இந்தியா
(c) டிஜிை்ைல் இந்தியா
(d) NPCI
(e) BHEL
Q50.

ஜபண்கள்

அலனத்து

கிரிக்ஜகட்டின்

ெடிெங் களிலும் ,

ரன்கள் எடுத்தெர் யார்?
(a) மிதாலி ராஜ்
(b) சுசி னபை்ஸ்
(c) சார்னலாை் எை்வர்ைஸ
் ்
(d) ஸ்ைஃபேி கைய் லர்
(e) கம ் லாேிங்
8
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Q51. சமீபத்தில் , இந் தியாவில் ககாவிட் 19
மருந் து
2-டிகயாக்ஸி-டிகுளுக்ககாஸ் (2-டிஜி) உற் பத்தி மற் றும்
சந் லதப் படுத்த
லாரஸ்
ஆய் ெகங் களுக்கு பின்ெருெனெற் றில்
எது உரிமம் ெழங் கியது?
(a) எய் ம் ஸ்
(b) ஐ.சி.ஏ.ஆர்
(c) டிஆர்டிஓ
(d) ஐ.எம் .ஏ.
(e) சி.எஸ்.இ.
Q52.
சமீபத்தில் ,
ஷார்ட்
ஸ்பான்
பிரிட்ஜிங் சிஸ்டம் (SSBS) -10 மீ முதல் 12
எண்களின்
உற் பத்தி
_________
ெடிெலமத்து உருொக்கப் பட்டது.
(a) பார் ்
(b) ஐ.ஐ.டி ர ்பூர்
(c) சி.எஸ்.இ.
(d) ஐ.சி.ஏ.ஆர்
(e) டிஆர்டிஓ
Q53.
உலக
விலங் கியல்
தினம்
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் __________ அன்று
விலங் குெழி கநாய் களின்
ஆபத்து
குறித்த
விழிப் புணர்லெ
ஏற் படுத்துகிறது.
(a) ஜூடல 6
(b) ஜூடல 5
(c) ஜூடல 4
(d) ஜூடல 3
(e) ஜூடல 2
Q54.
ஜகாடுத்ததும்
ஜராக்கம்
கட்டணத்லத இலணய மயமாக்க _____
பிளிப் கார்ட் உடன் எந் த நிறுெனம்
இலணந் தது.
(a) Paytm
(b) PhonePe
(c) Mobikwik
(d) PayUBiz
(e) Zaakpay
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Q55. BOLD (ெறட்சி நிலங் களில் மூங் கில்

Q59.

கசாலல)

ஜதாடக்க

திட்டம்

சமீபத்தில்

கடாக்கிகயா
விழாவில்

ஒலிம் பிக்கின்
இந் தியாவின்

இந் தியாவில் எந் த மாநிலத்திலிருந் து

ஜகாடி ஏந் திய ஜபண் யார்?

ஜதாடங் கப் பட்டது?

(a) ஹிமா தாஸ்
(b) சாேியாமிர்சா

(a) குஜராத்

(c) பி.வி. சிந்து

(b) ஹரியாோ

(d) தீப ர்ம ் ர்

(c) மத்தியப் பிரனதசம்

(e) எம் .சி னமரி ன ாம்

(d) ம ாராஷ்டிரா

Q60.

(e) ராஜஸ்தாே்
Q56. இந் தியாவின் சர்ெகதச திலரப் பட
விழாவின் (IFFI) 52 ெது பதிப் பு __________
இல் நலடஜபறும் .

பின்ெரும்

சமீபத்தில்

எந் த

NIPUN

அலமச்சகம்

பாரத்

திட்டத் லத

அறிமுகப் படுத்தியது?
(a) சமூ

நீ தி மை் றும் அதி ாரமளித்தல்

அடமச்ச ம்

(a) உத்தரப்பிரனதசம்

(b) பழங் குடியிேர் விவ ார அடமச்ச ம்

(b) குஜராத்

(c)

ல் வி அடமச்ச ம்

(c) ம ாராஷ்டிரா

(d)

அறிவியல்

(d) ன ாவா

அடமச்ச ம்

(e) உத்தர ண்ை்

(e)

Q57.

14

ஆண்டு

பத்திரங் களுக்கான

கால
ஏல

அரசு

ெழிமுலற

என்ன?

சு ாதார

மை் றும்

கதாழில் நுை்ப

மை் றும்

குடும் ப

நல

அடமச்ச ம்
Q61. ஜூன் மாதத்தில் , சரக்கு மற் றும்
கசலெ

ெரியிலிருந் து

(GST)

ெசூலிக்கப் பட்ட ெருொய் என்ன?

(a) திைந்த விடல ஏலம்

(a) ரூ 1.04 லை்சம் ன ாடி

(b) பாது ாப்பு விடல ஏலம்

(b) ரூ .99,567 ன ாடி

(c) ஒை் டை விடல ஏலம்

(c) ரூ 1.06 லை்சம் ன ாடி

(d) சீராே விடல ஏலம்

(d) ரூ .92,849 ன ாடி

(e) பல விடல ஏலம்

(e) ரூ 1.08 லை்சம் ன ாடி

Q58. பின்ெருெனெற் றில் ‘நான்காெது
சிங் கம் :

ககாபால் கிருஷ்ணா

காந் திக்கு கட்டுலரகள் ’ புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் யார்?
(a) அருந்திவாரி
(b) னவணுமாதவ் ன ாவிந்து
(c) எம் . ன .

ாந்தி

(d) அமிஷ் திரிபாதி
(e) அருந் ததி ராய்
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Q62.
ககாொவின்
ஆளுநராக
நியமிக்கப் பட்டெர் யார்?
(a) P.S. ஸ்ரீதரே் பிள் டள
(b) பந்தாரு தத்தாத்னரயா
(c) சத்யனதவ் நாராயண் ஆர்யா
(d) ரனமஷ் டபஸ்
(e) தவார் சந்த் க லாை்
Q63. காதி பிரகிரித்திக் ஜபயிண்டின்
“பிராண்ட் தூதர்” யார்?
(a) குமார் சானு
(b) பாபா ராம் னதவ்
(c) நனரந்திர னமாடி
(d) அ ்ஷய் குமார்
(e) நிதிே் ை் ரி
Q64. எந் த மாநிலத்தின் ஆளுநராக
பண்டாரு
தத்தாத்ரயா
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) உத்தரப் பிரனதசம்
(b) ஹரியாோ
(c) மத்தியப் பிரனதசம்
(d) பஞ் சாப்
(e) ஆந்திரா
Q65.
கூட்டெழி
மூலம்
ஜபறும் (crowdsourcing)
ஜி.பி.எஸ்
ெழிஜசலுத்தல்
பயன்பாடும் ,
ஜதாழில் நுட்ப நிறுெனமான கூகிளின்
துலண
நிறுெனமுமான
கெஸின்(Waze),
தலலலம
நிர்ொக
அதிகாரியாக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) ரஜ் ேி சர்மா
(b) சுேிதா குமாரி
(c) ரஷ்மி னதசாய்
(d) னநஹா பாரி ்
(e) னசாேியா சுமித் வர்மா
Q66.
கர்நாடக
ஆளுநராக
நியமிக்கப் பட்டெர் யார்?
(a) ஹரி பாபு ம் பம் பதி
(b) மங் குபாய் சா ே் பாய் பனைல்
(c) ரானஜந்திர விஸ்வநாத் அர்னல ர்
(d) சத்யனதவ் நாராயண் ஆர்யா
(e) தவார் சந்த் க லாை்
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Q67.

பின்ெரும்

பயன்பாடு,

எந் த

கட்டண

சிறு-சீட்டு

கடன்கலள

ெழங் க

மினி(Postpaid

உடனடி

கபாஸ்ட்ஜபய் ட்
என்பலத

Mini)

அறிமுகப் படுத்த

உள் ளதாக

அறிவித்துள் ளது?
(a) MobiKwik
(b) Phonepe
(c) Paytm
(d) ஏர்கைல் னபகமண்ை் வங் கி
(e) Yono
Q68.

ரிச்சர்ட்

கடானர்

சமீபத்தில்

காலமானார். அெர் எந் த துலறலயச்
சார்ந்தெர்?
(a) திடரப்பைத் தயாரிப்பாளர்
(b) கிரி ்க ை் வீரர்
(c) ஒளிப்பதிவாளர்
(d) இடச அடமப்பாளர்
(e) நைே ்

டலஞர்

Q69. நாட்டின் விருந் கதாம் பல் மற் றும்
சுற் றுலாத்
எந் த

துலறலய

ெலுப் படுத்த,

நிறுெனத்துடன்

புரிந் துணர்வு

ஒப் பந் தத்தில்

சுற் றுலா அலமச்சகம்

லகஜயழுத்திட்டுள் ளது?
(a) MakeMyTrip
(b) Cleartrip
(c) Yatra
(d) EaseMyTrip
(e) Goibibo
Q70. IBM தலலெர்(president) பதவிலய
ராஜினாமா ஜசய் ெதாக அறிவித்தெர்
யார்?
(a) னைவிை் N. ஃபார்
(b) டம ்ன ல் L. எஸ் ்யூ
(c) தாமஸ் புபர்ல்
(d) அகல ்ஸ் ன ார்ஸ் கி
(e) ஜிம் டவை்ஹர்ஸ்ை்
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Q71. ஃபிட்ச ் மதிப் பீடுகளின் சமீபத்திய
கணிப் பின்படி 2021-22 நிதியாண்டில்
இந் திய ஜபாருளாதாரத்தின் ஜமாத்த
உள் நாட்டு
உற் பத்தியின்
ெளர்சசி
்
விகிதம் என்ன?
(a) 11 சதவீதம்
(b) 12 சதவீதம்
(c) 10 சதவீதம்
(d) 9 சதவீதம்
(e) 8 சதவீதம்
Q72. ______ ‘கமன்கடட் HQ’
மாஸ்டர்கார்டுடன்
எந் த
கூட்டு கசர்ந்துள் ளது.
(a) ஃனபாே் னப
(b) இே் ஸ்ைானமானஜா
(c) பில் கைஸ் ்
(d) னபடிஎம்
(e) னரஸர்னப

ஜதாடங் க
நிறுெனம்

எது?
(a) PIB இே் இய ்குநர் கஜேரல்
(b)

நிதி

ஆனயா ்கிே்

தடலடம நிர்வா

நிறுவேத்திே்

அதி ாரி

(c) தடலடம த வல் ஆடணயர்
(d) தடலடம நிதி ஆடணயர்
(e)

அகில

இந்திய

வாகோலியிே்

இய ்குநர் கஜேரல்
ககசெ் தத்

Q76.

காலமானார்.

அண்லமயில்
அெர்

எந் த

(a) துப்பா ்கி சுடுதல்
(b) ஹா ்கி
(c) பூப்பந்து

Q74. ககப் டன் குர்ஜிந் தர் சிங் சூரியின்
(1999
'
பிர்சா
முண்டா
'
நடெடிக்லகயின்
கபாது இறந் தெர்)
கபார்
நிலனவுச்சின்னத் லத
எந் த
இடத்தில் இந் திய ராணுெம் சமீபத்தில்
திறந் து லெத்தது?
(a) ஸ்ரீந ர்
(b) னசாே் மார் ்
(c) டிராஸ்
(d) குல் மார் ்
(e) த்துவா
www.bankersadda.com

ஜரட்டியின் பதவி

விலளயாட்கடாடு ஜதாடர்புலடயெர்?

Q73.
முன்னுரிலம
துலற
கடன்
ெழங் கும்
கநாக்கத்திற் காக
இந் த
துலறகளில்
எது
சமீபத்தில்
எம் .எஸ்.எம் .இ
துலறயாக
அரசாங் கத்தால் கசர்க்கப் பட்டுள் ளது?
(a) சில் லடை மை் றும் கமாத்த வர்த்த ம்
(b) வேவியல் மை் றும் பதிவு கசய் தல்
(c) மீே் பிடித்தல் மை் றும் மீே் வளர்ப்பு
(d) னதேீ வளர்ப்பு மை் றும் னதே் மை் றும்
னதேீ கமழுகிே் உை் பத்தி
(e) வேவியல் மை் றும் கமாத்த வர்த்த ம்
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(d) கைே் ேிஸ்
(e) மல் யுத்தம்
Q77. மகளிர் ஆசிய ககாப் லப 2022 ஐ
நடத்த

இந் தியாவின்

இரண்டு நகரங் களில்

பின்ெரும்
எது தயாராக

உள் ளது?
(a) மும் டப மை் றும் புனே
(b) புவனேஸ்வர் மை் றும் அ மதாபாத்
(c) சண்டி ர் மை் றும்

ாந்திந ர்

(d) மும் டப மை் றும் கைல் லி
(e) க ால் த்தா மை் றும் புனே
ஜபாருளாதாரத்திற் கான

Q78.
ஹம் கபால் ட்

ஆராய் ச்சி

விருது

யாருக்கு ெழங் கப் பட்டுள் ளது?
(a) அமர்த்தியாகசே்
(b) க ௌஷி ் பாசு
(c) ரகுராம் ராஜே்
(d) கஜ தீஷ் ப வதி
(e) அரவிந்த் சுப்பிரமணியே்
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Q79. இந் தியாவின் முதல் சுங் கச்சீட்டு
(FASTag) அல் லது ஒருமித்த பணம்
ஜசலுத்தும் இலடமுகம் (Unified Payments
Interface ) அடிப் பலடயிலான பார்க்கிங்
ெசதிலய பின்ெரும் எந் த ஜமட்கரா
ரயில்
நிறுெனம்
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது?
(a) சி.எம் .ஆர்.எல்
(b) எம் .எம் .ஆர்.சி.
(c) டி.எம் .ஆர்.சி.
(d) எே் .எம் .ஆர்.சி.
(e) எல் .எம் .ஆர்.சி.

Q83.

Q80. லஹட்டி அதிபர் கஜாஜெனல்
கமாயிஸ் அெரது வீட்டில் படுஜகாலல
ஜசய் யப் பட்டார்.
லஹட்டியின்
நாணயம் என்ன?
(a) ஃப்னளாரிே்
(b) ன ார்னை
(c) கபாலிவியானோ
(d) ன ாலே்
(e) ்னராே்

‘அக்ொடிக்

Q81. இந் தியாவின் முதல் கடல் சார்
நடுெர்
லமயம்
நாட்டின்
எந் த
நகரத்தில் அலமக்கப் படுகிறது?
(a) பூனே
(b) கபங் ளூரு
(c) கசே் டே
(d) ாந்திந ர்
(e) சூரத்

Q85. அகமசான் இன்க் தனது முதல்

Q82.
பாதுகாப் பு
ஓய் வூதியத்லத
தானியங் கி
முலறயில்
அனுமதிப் பதற் கும்
ெழங் குெதற் கும்
ஒரு புதிய முலறலய பாதுகாப் பு
அலமச்சகம் ஜெளியிட்டுள் ளது. அந் த
அலமப் புக்கு
ெழங் கப் பட்ட
ஜபயர்
என்ன?
(a) மித்ரா
(b) னராஷிேி
(c) ஸ்பார்ஷ்
(d) பிரயாஸ்
(e) பரிக்ஷா

(d) சூரத்
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சமீபத்தில்

காலமான

இந் திய

அரசியல் ொதி விர்பத்ரா சிங்
மாநிலத்தின் முன்னாள்

எந் த

முதல் ெராக

இருந் தார்?
(a) இமாச்சலப் பிரனதசம்
(b) குஜராத்
(c) ஹரியாோ
(d) பீ ார்
(e) ம ாராஷ்டிரா
Q84. இந் திய ரயில் கெ எந் த நகரத்தில்
கிங் டம் ’

என்ற

இந் தியாவின் முதல் அலசயும் நன்னீர்
சுரங் க மீன்ெளத்லத அலமத்துள் ளது?
(a) சிம் லா
(b) மும் டப
(c) கபங் ளூரு
(d) கைஹ்ராடூே்
(e) சண்டி ர்
டிஜிட்டல்

ககந் திராலெ இந் தியாவில்

எந் த

நகரத்தில்

அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது?
(a) டஹதராபாத்
(b) ஆ ்ரா
(c) புது தில் லி
(e) க ால் த்தா
Q86.

உலகின்

மிக

உயரமான

மணற் காப் பு சமீபத்தில் எந் த நாட்டில்
திறக்கப் பட்டது?
(a) ரஷ்யா
(b) கைே் மார் ்
(c) இத்தாலி
(d) பிராே் ஸ்
(e) அகமரி ் ா
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Q87. பின்ெருெனெற் றில் “அறிக்லகத்
தாள் ” (Bulletin ) ஜசய் திமடல் தளத் லத
அறிமுகப் படுத்தியது எது?
(a) டம ்னராசாப்ை்
(b) ை்விை்ைர்
(c) அனமசாே்
(d) மு நூல்
(e) கூகிள்
Q88. ஜபாது நிறுெனத் துலற (டிபிஇ)
எந் த அலமச்சின் கீழ் மத்திய அரசால்
ஜகாண்டு ெரப் பட்டது?
(a) வர்த்த
மை் றும்
கதாழில் துடை
அடமச்ச ம்
(b) கபருநிறுவே விவ ாரங் ள் துடை
அடமச்ச ம்
(c)
குறு,
சிறு
மை் றும்
நடுத்தர
நிறுவேங் ளிே் அடமச்ச ம்
(d) நு ர்னவார் விவ ாரங் ள் , உணவு
மை் றும் கபாது விநினயா அடமச்ச ம்
(e) நிதி அடமச்ச ம்
Q89. ஐ.நா. அலமப் பின் கூற் றுப் படி,
அண்டார்டிகாவில் அதிக ஜெப் பநிலல
__________
ஆல் உருொக்கப் பட்ட ஒரு
ஜபரிய உயர் அழுத் த அலமப் பின்
விலளொகும் .
(a) துருவ சுழல்
(b) அடமதி மண்ைலங் ள்
(c) ஃனபாே் நிடலடம ள்
(d) பருவமடழ
(e) அதினவ
் ாை் றுப்புேல்

Q91. NBFC களுக்கு கடன் ெழங் குெது
உட்பட
பல் கெறு
ஒழுங் குமுலற
விதிமுலறகலள
மீறியதற் காக
பின்ெரும் எந் த ெங் கியில் ரிசர்ெ்
ெங் கி பண அபராதம் விதித்துள் ளது?
(a) பனராைா வங் கி
(b) பந்தே் வங் கி
(c) இே் ைசுஇண்டு வங் கி
(d) ஸ்னைை் பாங் ் ஆப் இந்தியா
(e) னமை் கூறியடவ அடேத்தும்
Q92. எந் த ெங் கி தனது 'பெர் சல் யூட்'
முயற் சியின்
கீழ்
இந் திய
ராணுெத்திற் கு பாதுகாப் பு கசலெ
சம் பள ஜதாகுப் லப ெழங் க இந் திய
ராணுெத்துடன்
புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில் லகஜயழுத்திட்டது?
(a) எச்.டி.எஃப்.சி வங் கி
(b) ன ாை்ை ் மஹிந்திரா வங் கி
(c) கயசு வங் கி
(d) ஆ ்சிஸ் வங் கி
(e) ஐசிஐசிஐ வங் கி
Q93. கமக்ஸ் பூபா காப் பீட்டு திட்டம்
எந் த ெங் கியுடன் கபன்காஷூரன்ஸ்
கூட்டாண்லமக்குள் நுலழந் துள் ளது?
(a) ஆர்.பி.எல் வங் கி
(b) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(c) எச்.டி.எஃப்.சி வங் கி
(d) ஸ்னைை் பாங் ் ஆப் இந்தியா
(e) ஆ ்சிஸ் வங் கி

Q90. ‘ஆசியாவின்
ஒளி’: ஜஜய் ராம்
ரகமஷின் புதிய புத்தகம் ____________________
இன் ஒரு காவிய உயிர் கவிலதயின்
ொழ் க்லக ெரலாறு.
(a) ம ாத்மா ாந்தி
(b) க ௌதம புத்தர்
(c) அே் டே கதரசா
(d) ம ாவீரர்
(e) குரு நாே ் னதவ்
13
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Q94. ஜபங் களூரின் ஸ்தாபக தந் லத
என்று அலழக்கப் படுபெர் யார்?
(a) டஹதர் அலி
(b) நைபிரபு க ம் னப வுைா
(c) கிருஷ்ணனதவராய
(d) கிருஷ்ணராஜா வாடியார்
(e) திப்பு சுல் தாே்
Q95. இந் தியாவின் கதசிய திலரப் பட
காப் பகத்தில் சமீபத்தில் கசர்க்கப் பட்ட
திலரப் படம் எது?
(a) பதர்பஞ் சரி
(b) ல ாே்
(c) னதவதாஸ்
(d) பி.ன .
(e) பாஜிராவ் மஸ்தாேி
Q96. கதசிய மீன் விெசாயிகள் தினம்
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் _________ அன்று
ஜகாண்டாடப் படுகிறது.
(a) 12 ஜூடல
(b) 11 ஜூடல
(c) 10 ஜூடல
(d) 09 ஜூடல
(e) 08 ஜூடல
Q97. பாரத் லடனமிக்ஸ்
லிமிஜடட்
ஆகாஷ்
ஏவுகலணகலள உற் பத்தி
ஜசய் ெதற் கும்
ெழங் குெதற் கும்
இந் திய விமானப் பலடயுடன்
_________
ஒப் பந் தத்தில் லகஜயழுத்திட்டது.
(a) ரூ .499 ன ாடி
(b) ரூ .599-ன ாடி
(c) ரூ .699 ன ாடி
(d) ரூ .799 ன ாடி
(e) ரூ .899-ன ாடி
Q98.
பின்ெருெனெற் றில்
2021
ஸ் கிரிப் ஸ்
கதசிய
எழுத்துப் பிலழ
பட்டத்லத ஜென்றெர் யார்?
(a) சாண்ை்ரா ஸ்னலாஸ்
(b) டீே் லூ ாஸ்
(c) பவுலிே் கபல்
(d) ஃபிராங் ் நியூஹவுசர்
(e) டசலா அவந்த்- ார்ை்
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Q99.
முதல்
பயணிகள்
மாநிலத்லத
எட்டும் கபாது
மாநிலம்
இந் தியாவின்
ெலரபடத்தில் நுலழகிறது.
(a) உத்தர ண்ை்
(b) திரிபுரா
(c) மணிப்பூர்
(d) ன ாவா
(e) அசாம்

ரயில்
________
ரயில்

Q100. "The Pregnancy Bible" புத்தகத்தின்
ஆசிரியரின் ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) வித்யா பாலே்
(b) அனுஷ் ா சர்மா
(c) னநஹா துபியா
(d) ரீோ பூர் ாே்
(e) ராணி மு ர்ஜி
Q101.
அபி
அகமது
இரண்டாெது
முலறயாக எந் த நாட்டின் பிரதமராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) தாே் சாேியா
(b) கமாசாம் பி ்
(c) எத்தினயாப்பியா
(d) மை ாஸ் ர்
(e) சீகசல் சு
Q102.
பின்ெருெனெற் றில்
காமன்ஜெல் த் ஒளி புள் ளிகள் (points of
light) விருலத ஜென்றெர் யார்?
(a) நான ஸ்வர் கரை்டி
(b) சுனரஷ் முகுந் த்
(c) ஷாஜி எே் எம்
(d) டசயத் ஒஸ்மாே் அசார்ம ்ஸுசி
(e) தாமஸ் விஜயே்
Q103. ககாபா அஜமரிக்கா
ஜென்ற அணி எது?
(a) பினரசில்
(b) கபல் ஜியம்
(c) கம ்சின ா
(d) ஸ்கபயிே்
(e) அர்கஜே் டிோ
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Q104. உலக மக்கள்

ஜதாலக தினம்

ஒெ் ஜொரு ஆண்டும்

__________ அன்று

அனுசரிக்கப் படுகிறது.
(a) 11 ஜூடல
(b) 12 ஜூடல
(c) 13 ஜூடல
(d) 14 ஜூடல
(e) 15 ஜூடல
தனது

Q105.

முதல்

விம் பிள் டன்

பட்டத்லத ஜெல் ல ஆஷ்கலயி பார்ட்டி
யாலர ஜென்றார்?
(a) டி மார்டிே் ன ாவா
(b) எலிோஸ்வினைாலிோ
(c)

னராலிோ பிளிஸ்ன ாவா

(d) இ ாஸ்வினயகை ்
(e) சினமாோ ஹாகலப்
Q106.

புதிய

தகெல்

விதிகலளப்

ஜதாழில் நுட்ப

பின்பற் றுெதற் காக

இந் தியாவிற் கான குடியுரிலம குலற
தீர்க்கும்

அதிகாரியாக

ட்விட்டர்

சமீபத்தில் யாலரக் குறிப் பிடுகிறது?
(a) மன ஷ் ஸ்ரீவாஸ்தவா
(b) ஸ்ரீ ாந்த்நாய ்
(c) சஞ் சீவ் சவுத்ரி
(d) விேய் பிர ாஷ்
(e) பிோய் பத்ரா
இளம்

Q107.
மலாலா

ஜசயற் பாட்டாளரான

யூசப் லசயி

ஜகௌரவிக்கும்

விதமாக ஐக்கிய நாடுகள் சலப __________
ஐ

உலக

மலாலா

தினமாக

அறிவித்துள் ளது.
(a) 11 ஜூடல
(b) 12 ஜூடல
(c) 13 ஜூடல
(d) 14 ஜூடல
(e) 15 ஜூடல
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Q108. பின்ெருெனெற் றில் விம் பிள் டன்
சாம் பியன்ஷிப் 2021 ஐ ஜென்றெர்
யார்?
(a) னநாவ ் னஜான ாவிச்
(b) னராஜர் கபைரர்
(c) ரஃனபல் நைால்
(d) னமை்டினயாகபகரை்டிேி
(e) கஹாராசினயா கசபானலாஸ்
Q109. இந் தியாவின்
முதல்
பூொத்
தாெரங் கள் (cryptogamic ) கதாட்டம் எந் த
மாநிலத்தில் திறக்கப் பட்டது?
(a) உத்தரப்பிரனதசம்
(b) உத்தர ண்ை்
(c) ம ாராஷ்டிரா
(d) மத்தியப் பிரனதசம்
(e) குஜராத்
Q110. இந் தியாவின் முதல் தனியார்
எல் .என்.ஜி ெசதி ஆலலலய மத்திய
அலமச்சர் நிதின் கட்கரி ________ இல்
திறந் து லெத்தார்.
(a) க ால் த்தா
(b) மும் டப
(c) கைல் லி
(d) நா ்பூர்
(e) ல ்னோ
Q111.
2020
இல்
ஐகராப் பிய
சாம் பியன்ஷிப் லப ஜென்ற பின்ெரும்
கால் பந் து அணி எது?
(a) ஓமாே்
(b) இத்தாலி
(c) ேைா
(d) இங் கிலாந்து
(e) பினரசில்
Q112. யுஇஎஃப் ஏ யூகரா (UEFA EURO) 2020
இன்
விலளயாட்டு
வீரராக
யார்
கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்டார்?
(a) கியாே் லூகி னைாோரும் மா
(b) ஹாரி ன ே்
(c) ஜார்ஜினயா சிகயலிேி
(d) ட லியே் ம் பாப்னப
(e) லினயாோர்னைா னபானூசி
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Q113.
இந் தியாவிற் கும்
எந் த
நாட்டிற் கும்
இலடயிலான
இராஜதந் திர
உறவுகலள
கமம் படுத்துெதற் காக
இந் திய
கலாச்சார
உறவுகள்
கவுன்சில்
(ஐ.சி.சி.ஆர்)
ஜடல் லி
பல் கலலக்கழகத்தில்
'பங் கபந் து
நாற் காலி' அலமக்கும் ?
(a) னநபாளம்
(b) இலங் ட
(c) பூை்ைாே்
(d) மியாே் மர்
(e) பங் ளானதஷ்
Q114. ஜூன் மாதத்திற் கான "மாதத்தின்
ஐ.சி.சி
ஜபண்கள்
விலளயாட்டு
வீரராக யார் கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்டார்?
(a) சினே ராணா
(b) ஷஃபாலி வர்மா
(c) எல் லிஸ் கபர்ரி
(d) னசாஃபி எ ்கலஸ்னைாே்
(e) கபத் மூேி
Q115.
பின்ெருெனெற் றில்
ஜூன்
மாதத்திற் கான
"ஐ.சி.சி
ஆண்கள்
விலளயாட்டு
வீரராக”
யார்
கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்டார்?
(a) னராஹித் சர்மா
(b) குயிே் ைே் டி ன ா ்
(c) ட ல் னஜமீசே்
(d) விராை் ன ாலி
(e) கைவே் ாே் னவ
Q116. பிப் ரெரி 2022 இல் ஜககலா
இந் தியா இலளஞர் விலளயாட்டு 2021
ஐ எந் த மாநிலம் நடத்தும் ?
(a) ஹரியாோ
(b) குஜராத்
(c) உத்தரபிரனதசம்
(d) ன ாவா
(e) ம ாராஷ்டிரா
16
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Q117.
பூர்வீக
நம் பிக்லக
மற் றும்
கலாச்சாரத்திற் கான புதிய துலறலய
உருொக்கிய மாநிலம் பின்ெருெதில்
எது?
(a) உத்தர ண்ை்
(b) அசாம்
(c) திரிபுரா
(d) ன ரளா
(e) ஆந்திரா
Q118. பின்ெருபெரில்
யூகரா
ககால் டன் பூட் ஜென்றெர் யார்?
(a) லினயாேல் கமஸ்ஸி
(b) கநய் மர்
(c) கிறிஸ்டியானோ கராோல் னைா
(d) ட லியே் ம் பாப்னப
(e) பால் னபா ்பா

2020

Q119. ஐ.ஐ.டி ஜமட்ராஸ் மற் றும் _______
இந் தியா அணி சம் கெதன் (SAMVEDAN)
2021 ஐ நடத்துகின்றன.
(a) ஒே் ப்ளஸ் (One plus)
(b) கைல் (Dell)
(c) எச்.சி.எல் (HCL)
(d) கஹச்பி (HP)
(e) னசாேி (Sony)
Q120. இமயமலல யாக் காப் பீட்டிற் காக
கநஷனல்
இன்சூரன்ஸ்
கம் ஜபனி
லிமிஜடட்
உடன்
பின்ெரும்
எந் த
மாநிலம் இலணந் துள் ளது.
(a) சி ்கிம்
(b) அருணாச்சல பிரனதசம்
(c) இமாச்சலப் பிரனதசம்
(d) னமை் கு வங் ம்
(e) உத்தர ண்ை்
Q121. 5 ெது முலறயாக கநபாளத்தின்
பிரதமரானெர் யார்?
(a) ை் ா பிரசாத் சர்மா ஓலி
(b) பித்யா னதவி பண்ைாரி
(c) அ ்ேி பிரசாத் சப்ன ாை்ைா
(d) கஷர் ப தூர் டியூபா
(e) புஷ்பா மல் தஹால்
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Q122.
ஒலிம் பிக்
கபாட்டிகளின்
ஜிம் னாஸ்டிக்
கபாட்டிலய
தீர்மானிப் பதற் கு கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்ட
முதல் இந் தியர் யார்?
(a) ஸ்ரீ ாந்த் கிைாம் பி
(b) தீப ் ப்ரா
(c) அபாஸ் ஜா
(d) னமாஹித் பான ல்
(e) பவாேி னதவி

Q127. 679 ஜமகாொட் கலாயர் அருண்

Q123.
2026
உலக
பூப் பந் து
சாம் பியன்ஷிப் லப
எந் த
நாடு
நடத்துகிறது?
(a) சீோ
(b) ஜப்பாே்
(c) இந்தியா
(d) வியை்நாம்
(e) மனலசியா

(d) பாகிஸ்தாே்

Q124.
யஷ்பால்
சர்மா
சமீபத்தில்
காலமானார். அெர் ஒரு ____________.
(a) வாேியலாளர்
(b) நட ச்சுடவயாளர்
(c) வழ ் றிஞர்
(d) தடலடம நீ திபதி
(e) கிரி ்க ை் வீரர்

(c) கபாருளாதார நிபுணர்

பல் கலலக்கழகத்தில்

ஆராய் ச்சி

Q125.
அழிந் த
ஹரப் பன்
கால
கலலப் ஜபாருட்கள்
________________ இல்
காணப் படுகின்றன.
(a) ஜல் ாே் , ம ாராஷ்டிரா
(b) குருகிராம் , ஹரியாோ
(c) ஆலம் கீர், உத்தரபிரனதசம்
(d) சிந்து, பஞ் சாப்
(e) துவாரா, குஜராத்

அடிப் பலடயிலான

சிறப் பான

Q126.
அஜமரிக்காலெச்
கசர்ந்த
விண்ஜெளி
நிறுெனமான
கபாயிங் கிடமிருந் து இந் திய கடற் பலட
_____
நீ ர்மூழ் கி
எதிர்ப்பு
கபார்
விமானமான பி -8 ஐ ஜபற் றது.
(a) 09 வது
(b) 10 வது
(c) 11 வது
(d) 12 வது
(e) 13 வது
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நீ ர் மின் திட்டத்லத உருொக்க எந் த
நாடு

இந் தியாவுடன்

அஜமரிக்க

1.3

டாலர்

பில் லியன்

ஒப் பந் தத் தில்

லகஜயழுத்திட்டது?
(a) பங் ளானதஷ்
(b) பூை்ைாே்
(c) னநபாளம்
(e) சீோ
Q128. ‘Mr. Wonderful’ பால் ஆர்ன்கடார்ஃப்
சமீபத்தில் காலமானார்.
____________.
(a) எழுத்தாளர்

அெர்

ஒரு

(b) மல் யுத்த வீரர்
(d) பாை ர்
(e) நைே ்

டலஞர்

Q129. குஜராத்தின் காந் திநகரில் உள் ள
கதசிய

தடய

அறிவியல்

லமயத்லத திறந் து லெத் தெர் யார்?
(a) ராம் நாத் ன ாவிந்த்
(b) ராஜ் நாத் சிங்
(c) நனரந்திர னமாடி
(d) அமித் ஷா
(e) எம் .கவங் ட யா நாயுடு
ஜிகயா

Q130.

இகமஜிங்

ஜசயற் லகக்ககாள் ஜிசாட் -1 ஐ ஆகஸ்ட்
மாதம்

ஜசலுத் த

எந் த

விண்ஜெளி

நிறுெனம் திட்டமிட்டுள் ளது?
(a) ISRO
(b) NASA
(c) JAXA
(d) CNSA
(e) EUSA
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Q131.
2025
க்குள்
பசுலமயாக
மாறுெதற் கு
எஸ்.எஸ்.ஓ.சி.ஏ(SSOCA)
உடன்
முத்தரப் பு
புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில்
லகஜயழுத் திட்ட
பின்ெரும் யூனியன் பிரகதசம் எது?
(a) சண்டி ர்
(b) லை்சத்தீவு
(c) அந்தமாே் மை் றும் நி ்ன ாபார்
(d) லைா ்
(e) ஜம் மு- ாஷ்மீர்
Q132. குஜராத்தில் கட்ச ் பிராந் தியத்தில்
இந் தியாவின் மிகப் ஜபரிய சூரிய சக்தி
பூங் காலெ எந் த நிறுெனம் கட்டும் ?
(a) எண்கணய் மை் றும் இயை் ட எரிவாயு
ழ ம் (Oil and Natural Gas Corporation)
(b) இந்திய உரு ்கு ஆடணயம் (Steel
Authority of India Limited)
(c) னதசிய அேல் மிே் நிறுவேம் (National
Thermal Power Corporation)
(d) இந்தியா நில ் ரி நிறுவேம் (Coal India
Limited)
(e) பாரத மிகு மிே் நிறுவேம் (Bharat Heavy
Electricals Limited)
Q133. உலக இலளஞர் திறன் தினம்
(WYSD) ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் __________
அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது.
(a) ஜூடல 11
(b) ஜூடல 12
(c) ஜூடல 13
(d) ஜூடல 14
(e) ஜூடல 15

Q134.
ராஜ் யசபாவில்
சலபத்
தலலெராக நியமிக்கப் பட்டெர் யார்?
(a) பியூஷ்ன ாயல்
(b) ஹர்ஷ் வர்தே்
(c) ரனமஷ் னபா ்ரியால் நிஷாங் ்
(d) சந்னதாஷ் ங் வார்
(e) சதாேந்த வுைா
Q135.
கிராக்கிப் படி
ஜகாடுப் பனவு
மற் றும் கிராக்கிப் படி நிொரணத்லத
17% முதல் _____ ெலர அதிகரிக்க
அலமச்சரலெ ஒப் புதல் அளிக்கிறது.
(b) 22%
(c) 24%
(d) 26%
(e) 28%
Q136. கடாக்கிகயா ஒலிம் பிக் ஆரொர
பாடலான
“இந் துஸ்தானி
கெ”
பாடகரின் ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) னநஹா ்
் ர்
(b) சுேிதிச்சாே்
(c) அேே் யா பிர்லா
(d) அல் யா ்ேி ்
(e) ஸ்னரயன ாஷல்
Q137.
_______
க்கான
கதசிய
அனுசரலணயான
கதசிய
ஆயுஷ்
மிஷலனத்
ஜதாடர
அலமச்சரலெ
ஒப் புதல் அளிக்கிறது.
(a) 2 ஆண்டு ள்
(b) 5 ஆண்டு ள்
(c) 7 ஆண்டு ள்
(d) 10 ஆண்டு ள்
(e) 15 ஆண்டு ள்
Q138. ‘Urdu Poets and Writers – Gems of
Deccan’புத்தகத் தின்
ஆசிரியரின்
ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) அப்துல் ரஹ்மாே் முேிஃப்
(b) ஆபிை் ஆசாத்
(c) அமர் ஹுடசே்
(d) னஜ.எஸ். இப்னத ர்
(e) அப்துர்ரஹ்மாே்
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Q139. இந் திய ரிசர்ெ் ெங் கி __________ க்கு
கட்டுப் பாடுகலள விதித்துள் ளது.
(a) மாஸ்ைர் ார்டு
(b) விசா
(c) ரூனப
(d) அனமசாே் னப
(e) னபடீயம்
ககன்யான்

Q140.
இஸ்கரா
ஜசய் த

திட்டத்திற் காக

ஜெற் றிகரமாக
இயந் திரத் தின்

கசாதலன
ஜபயலரக்

குறிப் பிடவும் .
(a) பிர தி இயந்திரம்
(b) வி ாஸ் இயந்திரம்
(c)

ே் இயந்திரம்

(d) பிர ாஷ் இயந்திரம்
(e) னராஷ்ேி இயந்திரம்
Q141.

உலகின்

மிகப் ஜபரிய

60

ஜமகாொட்-உச்ச

சூரிய

ஒளிமின்னழுத்த

பண்லணகளில்

ஒன்லற சமீபத்தில் ஜெளியிட்ட நாடு
எது?
(a) சீோ
(b) ஜப்பாே்
(c) இந்தியா
(d) சிங் ப்பூர்
(e) வியை்நாம்
Q142. உலகின் முதல்

ெணிக மட்டு

சிறிய உலல (எஸ்.எம் .ஆர்) இன் ஜபயர்
என்ன, இதன் கட்டுமானம் சமீபத் தில்
சீனாவில் எங் கு ஜதாடங் கப் பட்டது.
(a) லிங் லாங் ஒே்
(b) சாங் ஜியாங்
(c) தயா னப
(d) கிே் ஷே் எஸ்.எம் .ஆர்
(e) ஹுவாகேங்
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Q143. பாபர் அசாம் சமீபத்தில் ஹஷீம்
அம் லா, விராட் ககாஹ்லிலய விஞ் சி 14
ஒருநாள் சதங் கலள அடித்த அதிகெக
கபட்ஸ்கமன்
ஆனார்.
எத்தலன
இன்னிங் ஸ்களில்
அெர்
இந் த
சாதலனலய நிகழ் த்தினார்?
(a) 76
(b) 81
(c) 84
(d) 98
(e) 100
Q144. இஸ்கரலில் தூதரகத்லத திறந் த
முதல் ெலளகுடா நாடு பின்பருெதில்
எது?
(a) பஹ்டரே்
(b) குடவத்
(c) ஐ ்கிய அரபு அமீர ம்
(d) ஓமாே்
(e) த்தார்
Q145.
எலக்ட்ரிக்
லபக்
டாக்ஸி
திட்டத்லத 2021 சமீபத்தில் எந் த மாநில
அரசு அறிமுகப் படுத்தியது?
(a) ஆந்திர அரசு
(b) சி ்கிம் அரசு
(c) கதலுங் ாோ அரசு
(d) ன ரள அரசு
(e) ர்நாை அரசு
Q146.
_______வில்
கமம் பட்ட
கபாக்குெரத்து ஜதாழில் நுட்பம் மற் றும்
அலமப் புகளுக்கான
லமயத்லத
அலமப் பதற் காக நியூ சவுத் கெல் ஸ்
பல் கலலக்கழகத்துடன்
இந் தியன்
அகாடமி
ஆஃப்
லஹகெ
இன்ஜினியர்ஸ்
ஒப் பந் தம்
ஜசய் திருக்கிறது.
(a) வாரணாசி
(b) கநாய் ைா
(c) சூரத்
(d) கைஹ்ராடூே்
(e) னல
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Q147. பிரதமர் கமாடியால் சமீபத்தில்

Q151.

திறக்கப் பட்ட சர்ெகதச ஒத்துலழப் பு

ஒெ் ஜொரு

மற் றும் மாநாட்டு லமயத்திற் கு ஜபயர்

ஜகாண்டாடப் படும்

என்ன.

நாட்டுப் புற விழா.

(a) ருத்ரா ்

(a) கதலுங் ாோ

____________

ஒரு

இல்

பாரம் பரிய

(c) மத்தியப் பிரனதசம்

(c) னநத்ரா

(d) இமாச்சலப் பிரனதசம்

(d) ச ்தி

(e) ஒடிசா

(e) சூத்ரா
மண்டுொடி
ரயில்

__________

ஆண்டும்

(b) அசாம்

(b) ரக்ஷ ்

Q148.

என்பது

‘கபானலு(Bonalu)’

ரயில்

நிலலயம்

நிலலயம்

என

மறுஜபயரிடப் பட்டது.
(a) சர்தார் பாை்டீல் ரயில் நிடலயம்
(b) நனரந்திர னமாடி ரயில் நிடலயம்
(c) போரஸ் ரயில் நிடலயம்

Q152.

மம் னூன்

உகசன்

சமீபத்தில்

காலமானார். அெர் பின்ெரும்
நாட்டின்

முன்னாள்

எந் த

ஜனாதிபதியாக

இருந் தார்?
(a) ஆப் ாேிஸ்தாே்
(b) ஈரா ்
(c) பாகிஸ்தாே்

(d) பம் பாய் ரயில் நிடலயம்

(d) பங் ளானதஷ்

(e) உத் ல் ரயில் நிடலயம்

(e) ஈராே்

Q149. AFC மகளிர் கிளப் சி’ஷிப் பில்

Q153. சர்ெகதச நீ திக்கான உலக தினம்

பின்ெரும்

ஒெ் ஜொரு

எந் த அணிலய இந் தியா

ஆண்டும்

பிரதிநிதித்துெப் படுத்தும்

அனுசரிக்கப் படுகிறது.

(a) புனே சிை்டி எஃப்சி

(a) ஜூடல 14

(b) அல ்புரா எஃப்சி

(b) ஜூடல 15

(c) கிரிப்சா எஃப்சி

(c) ஜூடல 16

(d) ன ாகுலம் ன ரள எஃப்சி

(d) ஜூடல 17

(e) ஐஸ்வால் எஃப்சி

(e) ஜூடல 18

Q150. திறன் இந் தியா மிஷனின் ______

Q154.

ஆண்டு விழாலெ முன்னிட்டு பிரதமர்
நகரந் திர கமாடி 2021 ஜூலல 15 அன்று
கதசத்தில் உலரயாற் றினார்.
(a) 4 வது

சமூகம்

மற் றும்

ஜபாருளாதாரத் தில்
பிரிவினர்களுக்கு

பிற

நலிந் த
(EWS)

10%

இடஒதுக்கீட்லட சமீபத்தில் அறிவித்த
மாநிலம் எது?
(a) ன ரளா

(b) 5 வது

(b) சி ்கிம்

(c) 8 வது

(c) ஆந்திரா

(d) 7 வது

(d) ஜார் ் ண்ை்

(e) 6 வது
20
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Q155.
சுகரகா
சிக்ரி
சமீபத்தில்
காலமானார். அெள் ஒரு ____________
(a) டிவி கதாகுப்பாளர்
(b) கசம் கமாழி பாை ர்
(c) வழ ் றிஞர்
(d) பாை ர்
(e) நடிட
Q156. புதிய மின்சார ொகன ஜகாள் லக
-2021
ஐ
எந் த
மாநில
அரசு
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது?
(a) ம ாராஷ்டிரா
(b) குஜராத்
(c) உத்தரபிரனதசம்
(d) மத்தியப் பிரனதசம்
(e) பஞ் சாப்
Q157. 'மாத்ருகாெச்சம் ' என்பது ககாவிட்
தடுப் பூசி
திட்டமாகும் ,
இது
பின்ெருெனெற் றில் யாருக்கு ககரள
மாநிலத்தால்
ஏற் பாடு
ஜசய் யப் பட்டுள் ளது?
(a) மூத்த குடிம ் ள்
(b) ர்ப்பிணி கபண்
(c) 18 வயது ்குை்பை்ை குழந்டத ள்
(d) கிராம ம ் ள் கதாட
(e) இடவ எதுவுமில் டல
Q158. ஜதாழில் நுட்ப தலலயீடுகளுடன்
விெசாயிகளுக்கு ெசதியாக இருக்கும்
டிஜிட்டல் தளத் திற் கு ஜபயரிடுங் கள் .
(a) கிசாே் சமிர்தி
(b) கிசாே் ல் யாண்
(c) கிசாே் உே் ேதி
(d) கிசே் பிர தி
(e) கிசே் சாரதி
Q159. இந் தியா, இலங் லக மற் றும் _______
ஜமய் நிகர் முத்தரப் பு பயிற் சிலய TTX2021 நடத்துகின்றன.
(a) மாலத்தீவு ள்
(b) மியாே் மர்
(c) பங் ளானதஷ்
(d) ஈராே்
(e) சீோ
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Q160. ஜியூர் விமான நிலலயத்திற் கும்
பிலிம் சிட்டிக்கும் இலடயில் இயங் கும்
இந் தியாவின் முதல் பாட் டாக்ஸி. ஜியூர்
விமான
நிலலயம்
எங் கக
அலமந் துள் ளது?
(a) புது தில் லி
(b) ஹரியாோ
(c) பஞ் சாப்
(d) உத்தரபிரனதசம்
(e) ராஜஸ்தாே்
Q161. சர்ெகதச ஜநல் சன் மண்கடலா
தினம் ஆண்டுகதாறும் எந் த நாளில்
அனுசரிக்கப் படுகிறது?
(a) ஜூடல 17
(b) ஜூடல 16
(c) ஜூடல 15
(d) ஜூடல 18
(e) ஜூடல 19
Q162.
பிராந் திய
இலணப் லப
கமம் படுத்துெதில்
புதிய
குொட்
குழுலெ
உருொக்க
பின்ெரும்
நாடுகளில் எது ஒப் புக் ஜகாண்டுள் ளது?
(a)
அகமரி ் ா,
ஆப் ாேிஸ்தாே் ,
பாகிஸ்தாே் மை் றும் கிர்கிஸ்தாே்
(b)
அகமரி ் ா,
ஆப் ாேிஸ்தாே் ,
பாகிஸ்தாே் மை் றும் உஸ்கபகிஸ்தாே்
(c)
அகமரி ் ா,
ஆப் ாேிஸ்தாே் ,
பாகிஸ்தாே் மை் றும் துர் ்கமேிஸ்தாே்
(d)
அகமரி ் ா,
ஆப் ாேிஸ்தாே் ,
பாகிஸ்தாே் மை் றும் ஜ ஸ்தாே்
(e)
அகமரி ் ா,
ஆப் ாேிஸ்தாே் ,
பாகிஸ்தாே் மை் றும் தஜிகிஸ்தாே்
Q163. கூகிள் தனது இரண்டாெது கூகிள்
கிளவுட் பிராந் தியத்லத, இந் தியாவில்
பின்ெரும் இடங் களில் அறிவித்தது?
(a) மும் டப
(b) கபங் ளூரு
(c) டஹதராபாத்
(d) அ மதாபாத்
(e) கைல் லி எே் .சி.ஆர்
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Q164. இந் தியாவின் முதல் துறவி பழ
சாகுபடி பயிற் சி சமீபத்தில்
எந் த
மாநிலங் களில் ஜதாடங் கியது?
(a) பஞ் சாப்

Q167. பின்ெருெனெற் றில் 'தி இந் தியா

(b) உத்தர ண்ை்
(c) இமாச்சலப் பிரனதசம்
(d) உத்தரபிரனதசம்
(e) ஹரியாோ

(c) ைா ்ைர் பிமல் ஜலே்

Q165.
சமீபத்திய
WWF-UNEP
அறிக்லகயின்படி,
இந் தியாவின்
புலிகளில்
எெ் ெளவு
சதவீதம்
பாதுகாக்கப் பட்ட
பகுதிகளுக்கு

லசபர்

(b) ைா ்ைர் டி. சுப்பராவ்

(e) ைா ்ைர் சி ரங்

ராஜே்

Q168. பின்ெருெனெற் றில் சமீபத்தில்
பாதுகாப் பு

நிறுெனமான

RiskIQ நிறுெனத் லத ொங் குெதற் கான
ஒப் பந் தத்லத கமற் ஜகாண்டது எது?
(a) கூகிள்
(b) டம ்னராசாப்ை்
(c) ஆப்பிள்
(d) மு நூல்
(e) அனமசாே்

Q166.
புற் றுகநாலய
உண்டாக்கும்
பிறழ் வுகலளக் கண்டறிய பின்ெரும்
நிறுெனங் களில் எது சமீபத்தில் 'என்.பி
)'

எனப் படும்

ெழிமுலறலய உருொக்கியது?
(a) ஐ.ஐ.டி கைல் லி
(b) ஐ.ஐ.டி பம் பாய்
(c) ஐ.ஐ.டி ர ்பூர்
(d) கமை்ராஸ் ஐ.ஐ.டி.
(e) ஐ.ஐ.டி

(a) ைா ்ைர் ரகுராம் ராஜே்

(d) ைா ்ைர் ஒய் வி கரை்டி

ஜெளிகய உள் ளது?
(a) 35%
(b) 30%
(c) 40%
(d) 45%
(e) 50%

டிலரெர்(NBDriver

ஸ்கடாரி ’புத்தகத்லத எழுதியெர் யார்?

AI

Q169. பின்ெரும் மாநிலங் களில்
பிளாக்,

ப் ராடக்ட்'

சமீபத்தில்

திட்டத் லத

அறிமுகப் படுத் திய

மாநிலம் எது?
(a) ம ாராஷ்டிரா
(b) தமிழ் நாடு
(c) பஞ் சாப்
(d) உத்தரபிரனதசம்
(e) ஹரியாோ
Q170.

ாே் பூர்

ஒன்

'ஒன்

ஜம் மு-காஷ்மீர்,

உயர்

லடாக்

நீ திமன்றம்

ஜபாது

____

என

மறுஜபயரிடப் பட்டுள் ளது.
(a) ஜம் மு- ாஷ்மீர் மை் றும் லைா ் உயர்
நீ திமே் ைம்
(b)

ஜம் மு- ாஷ்மீர்,

லைா ்

உயர்

நீ திமே் ைம்
(c) ஜம் மு- ாஷ்மீர் மை் றும் லைா ் கபாது
நீ திமே் ைம்
(d) ஜம் மு- ாஷ்மீர் உயர் நீ திமே் ைம்
(e) ஜம் மு- ாஷ்மீரிே் உயர் நீ திமே் ைம்
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Q171.
அறிவியல்
ஆய் வு
நாள்
ஆண்டுகதாறும்
எந் த
நாளில்
அனுசரிக்கப் படுகிறது?
(a) 16 ஜூடல
(b) 17 ஜூடல
(c) 18 ஜூடல
(d) 19 ஜூடல
(e) 20 ஜூடல
Q172. பின்ெரும் யாருக்கு இறப் பிற் கு
பின்னர் கமாகன் பாகன் ரத்னா விருது
ெழங் கப் பட்டது?
(a) சுமித் பாேர்ஜி
(b) அமித் பாேர்ஜி
(c) ஷிபாஜி பாேர்ஜி
(d) சங் கீத் பாேர்ஜி
(e) அபிஜித் பாேர்ஜி
Q173. எப் கபாது கெண்டுமானாலும்
ெங் கி ஜதாடர்பான வினெல் களுடன்
ொடிக்லகயாளர்களுக்கு
உதெ
ஃஜபடரல்
ெங் கி
பின்ெரும்
எந் த
ஜசயற் லக
நுண்ணறிவு
மூலம்
இயங் கும் ஜமய் நிகர் உதவியாளலர
அறிமுகப் படுத்தியது?
(a) FABY
(b) FEBY
(c) FECBY
(d) FEDDY
(e) FEDERY
Q174. சர்ெகதச கிரிக்ஜகட் கவுன்சில்
(ஐ.சி.சி) அதன் 78 ெது ஆண்டு ஜபாதுக்
கூட்டத்தில் _________, _______ மற் றும் _______
நாடுகலள
உறுப் பினர்களாக
கசர்த்தது.
(a) மங் ன ாலியா, தஜிகிஸ்தாே் மை் றும்
சுவிை்சர்லாந்து
(b)
மங் ன ாலியா,
துரு ்கி
மை் றும்
சுவிை்சர்லாந்து
(c) மங் ன ாலியா, தஜிகிஸ்தாே் மை் றும்
சுவிை்சர்லாந்து
(d) கமாரீஷியஸ், தஜிகிஸ்தாே் மை் றும்
சுவிை்சர்லாந்து
(e)
கமாரீஷியஸ்,
துரு ்கி
மை் றும்
சுவிை்சர்லாந்து
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Q175. "ஆர்எஸ்எஸ்: பில் டிங் இந் தியா
த்ரூ ஜசொ" (RSS: Building India Through
SEWA ) புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
(a) நனரந்திர னமாடி
(b) அமித் ஷா
(c) ரனமஷ் னபா ்ரியால்
(d) மனு எஸ் பிள் டள
(e) சுதே் ஷு மிை்ைல்
Q176. ஓய் வூதிய நிதி ஒழுங் குமுலற
மற் றும்
கமம் பாட்டு
ஆலணயம்
ஜெளிநாட்டு
நிறுெனங் களுக்கு
ஓய் வூதிய
நிதியில்
________________
பங் குகலள
லெத்திருக்க
அனுமதித்துள் ளது.
(a) 45%
(b) 25%
(c) 49%
(d) 74%
(e) 100%
Q177.
மகாராஷ்டிராவில்
முன்னுரிலமத்
துலற
கடன்
ெழங் கலுடன்
ஜதாடர்புலடய
கமம் பாட்டு
முயற் சிகலள
அதிகரிப் பதற் காக
பாங் க்
ஆப்
மகாராஷ்டிரா
_________
உடன்
புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில்
லகஜயழுத்திட்டுள் ளது.
(a) SIDBI
(b) SEBI
(c) NABARD
(d) EXIM Bank
(e) ADB
Q178. ஹஜ் ஜில் கலந் து ஜகாள் ளும்
ஜபண்களுக்கான ஆண் பாதுகாெலர்
கதலெலய பின்ெரும்
எந் த நாடு
முடிவுக்கு ஜகாண்டுெந் துள் ளது?
(a) சவுதி அனரபியா
(b) ஐ ்கிய அரபு அமீர ம்
(c) த்தார்
(d) ஓமாே்
(e) ஈராே்
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Q179. ________ இல் குனாரியா கிராமத்தில்
பாலிகா பஞ் சாயத்து ஜெற் றிகரமாக
நலடஜபற் றது.
(a) ராஜஸ்தாே்
(b) குஜராத்
(c) உத்தரபிரனதசம்
(d) மத்தியப் பிரனதசம்
(e) ம ாராஷ்டிரா
பிளாக்ஜசயின்

Q180.
ஜதாழில் நுட்பத்லதப்
கல் வி

பயன்படுத்தி

ஆெணங் கலள

இந் தியாவின்
பின்ெரும்

முதல்

ஜெளியிடும்
மாநிலமாக

மாநிலங் களில்

எது

இருக்கும் ?
(a) தமிழ் நாடு
(b) ன ரளா
(c)

ர்நாை ா

(d) ம ாராஷ்டிரா
(e) னமை் கு வங் ம்
Q181. சமீபத்தில் ரஷ்யாொல் கசாதலன
ஜசய் யப் பட்ட

துப் பாக்கி

ஏவுகலண

அலமப் புகளின் ஜபயர் என்ன?
(a) S-300
(b) S-400
(c) S-500
(d) S-600
(e) S-700

Q182.
‘ஸ்டாண்ட்
அப்
இந் தியா
திட்டத்தின்’ கால அளலெ _______ ஆண்டு
ெலர இந் திய அரசு நீ ட்டித்துள் ளது.
(a) 2025
(b) 2022
(c) 2028
(d) 2030
(e) 2024
Q183.
இந் தியாவின்
மிகப் ஜபரிய
எண்ஜணய் நிறுெனமான இந் தியன்
ஆயில் கார்ப்பகரஷன், முதல் ‘பச்லச
லஹட்ரஜன்(green hydrogen)’ ஆலலலய
எங் கு அலமக்க உள் ளது?
(a) க ால் த்தா
(b) கைஹ்ராடூே்
(c) ாே் பூர்
(d) கநாய் ைா
(e) மதுரா
Q184. ஐ.ஐ.டி கராப் பர் உருொக்கிய
அதன் முதல் ெலகயான ஆக்ஸிஜன்
கரஷனிங் சாதனத்தின் ஜபயர் என்ன?
(a) YUVA
(b) FEDDY
(c) ROGER
(d) AMLEX
(e) TEMEX
Q185.
ராஜ் ய
சபாவின்
தலலெராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார் ?
(a) தம் பிதுடர
(b) மு ்தார் அப்பாஸ் ந ்வி
(c) ன சவ் பிரசாத் கமௌரியா
(d) ராம் ன ாவிந் த்சவுத்ரி
(e) தினேஷ் சர்மா

துலணத்
யார்

Q186.
ெங் கி
மற் றும்
நிதிச்
கசலெகளின் முக்கிய ககால் ட்கமன்
சாக்ஸ் ______________ இல் உலகளாவிய
லமயத்லதத் திறந் துள் ளது.
(a) க ாச்சி
(b) கசே் டே
(c) டஹதராபாத்
(d) கபங் ளூரு
(e) போஜி
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Q187. பதிலனந் து 12.7 மிமீ எம் 2
கநட்கடா
நிடலயாே
ரிகமாட்
கண்ட்கரால்
கன்
எல் பிட்
சிஸ்டம் ஸிலிருந் து
ஜதாழில் நுட்ப
ஒப் பந் தத்லத ஜபறுெதன் மூலம் மூலம்
தயாரிக்கப் படுகிறது.
எல் பிட்
சிஸ்டம் ஸுடன் பின்ெரும் எந் த நாடு
ஜதாடர்புலடயது?
(a) ஐ ்கிய னபரரசு
(b) அகமரி ் ா
(c) ஐ ்கிய அரபு அமீர ம்
(d) இஸ்னரல்
(e) ஜப்பாே்
Q188. அலனத்து கதசிய விலளயாட்டு
பதக்கம் ஜபற் ற வீரர்களுக்கு, மாநில
கெலல
ெழங் க
உத்தரொதம்
அளிக்கும் மாநில அரசு எது?
(a) குஜராத்
(b) பீ ார்
(c) பஞ் சாப்
(d) ன ரளா
(e) அசாம்
Q189.
ஆசிய
ெளர்சசி
்
ெங் கி
இந் தியாவின் ஜபாருளாதார ெளர்சசி
்
கணிப் லப நிதியாண்டில் ______ என்று
கணித்துள் ளது.
(a) 10%
(b) 09%
(c) 11%
(d) 12%
(e) 13%
Q190. இந் திய பாரம் பரியக் கழகத்லத
அலமக்க பின்ெரும் எந் த நகர அரசு
முடிவு ஜசய் துள் ளது?
(a) ஸ்ரீந ர்
(b) னல
(c) கநாய் ைா
(d) கசே் டே
(e) கபங் ளூரு
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Q191. ஜபட்கரா காஸ்டில் கலா பின்ெரும்
எந் த நாட்டின் புதிய ஜனாதிபதியாக
அறிவிக்கப் பட்டார்?
(a) சிலி
(b) ஈ ்வைார்
(c) கபரு
(d) கபாலிவியா
(e) கவேிசுலா
Q192. 2032 ககாலடகால ஒலிம் பிக்லக
நடத்த பின்ெரும் நகரங் களில் எது
கதர்வு ஜசய் யப் பட்டுள் ளது?
(a) பிரிஸ்னபே் , ஆஸ்தினரலியா
(b) ஜ ார்த்தா, இந்னதானேசியா
(c) ஷாங் ாய் , சீோ
(d) லண்ைே் , ஐ ்கிய இராச்சியம்
(e) நியூயார் ், அகமரி ் ா
Q193. சம் பளக் கணக்கிற் காக இந் தியக்
கடற் பலடயுடன்
புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில் லகஜயழுத்திட்ட ெங் கி
எது?
(a) ஐ.டி.எஃப்.சி வங் கி
(b) ஆர்.பி.எல் வங் கி
(c) எஸ் வங் கி
(d) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(e) ன ாை்ை ் மஹிந்திரா வங் கி
Q194.
உள் நாட்டில்
உருொக்கிய
குலறந் த
எலட
ஜகாண்ட
மனிதகபார்ட்டபிள்
ஜதாட்டி
எதிர்ப்பு
ெழிகாட்டும்
ஏவுகலணலய
ஜெற் றிகரமாக
கசாதலன ஜசய் த
அலமப் பு எது?
(a)
பாது ாப்பு
ஆராய் ச்சி
மை் றும்
னமம் பாை்டு ஆய் வ ம்
(b)
இந்திய
னவளாண்
ஆராய் ச்சி
வுே் சில்
(c) இந்திய உணவு பாது ாப்பு மை் றும் தர
நிர்ணய ஆடணயம்
(d)
பாது ாப்பு
ஆராய் ச்சி
மை் றும்
னமம் பாை்டு அடமப்பு
(e) அறிவியல் மை் றும் கதாழில் துடை
ஆராய் ச்சி வுே் சில்
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Q195. பாதுகாப் பு ஆராய் ச்சி மற் றும்
கமம் பாட்டு
அலமப் பு
(டிஆர்டிஓ)
ஜெற் றிகரமாக விமான கசாதலனக்கு
உட்படுத்தப் பட்ட புதிய தலலமுலற
கமற் பரப் பில் இருந் து ொன் கநாக்கி
பறக்கும் ஏவுகலணயின் ஜபயர் என்ன?
(a) பிருத்வி
(b) ஆ ாஷ்
(c) பிரம் னமாஸ்
(d) தனுஷ்
(e) னநத்ரா
Q196.
உர்மில்
குமார்
தப் லியால்
சமீபத்தில் காலமானார். அெர் ஒரு ____.
(a) தினயை்ைர் டலஞர்
(b) ஆடை வடிவடமப்பாளர்
(c) தை் ால நைே ் டலஞர்
(d) மடலனயறுபவர்
(e) வாே் கவளி விஞ் ஞாேி
Q197.
இந் துஸ்தான்
ஜபட்கராலியம்
கார்ப்பகரஷன்
லிமிஜடட்
(ஜஹச்பிசிஎல் )
உடன்
இலண
முத்திலர கடன் அட்லடலய(co-branded
credit
card
)
எந் த
ெங் கி
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது?
(a) எஸ்.பி.எம் வங் கி
(b) ஐடிபிஐ வங் கி
(c) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(d) எச்.டி.எஃப்.சி வங் கி
(e) கபைரல் வங் கி
Q198.
ஜனாதிபதியின்
படுஜகாலலக்குப்
பின்னர்
ஏரியல்
ஜஹன்றிலய அதன் புதிய பிரதமராக
எந் த நாடு நியமித்தது?
(a) சூைாே்
(b) அல் ஜீரியா
(c) மலாவி
(d) னசாமாலியா
(e) டஹை்டி
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Q199.
ஹுசுராபாத்
சட்டமன்றத்
ஜதாகுதியிலிருந் து
லபலட்
அடிப் பலடயில் (முதன்முலறயாக)
தனது புதிய தலித் அதிகாரமளித் தல்
திட்டமான 'தலிதா பந் து' ஜதாடங் க
எந் த மாநில அரசு சமீபத்தில் முடிவு
ஜசய் துள் ளது?
(a) ஆந்திரா
(b) கதலுங் ாோ
(c) ஒடிசா
(d) னமை் கு வங் ம்
(e) ர்நாை ா
Q200.

________________

மற் றும்

_____________

சமீபத்தில் இந் தியாவின் புதிய உலக
ககடட்
சாம் பியன்களாக
அறிவிக்கப் பட்டனர்.
(a) அமே் குலியா மை் றும் சா ர் ஜ ்லாே்
(b) திவ் யா
்ரே் மை் றும் சா ர் ஜ ல
் ாே்
(c) ஜீத் ராம் மை் றும் அமே் குலியா
(d) திவ் யா
்ரே் மை் றும் ஜீத் ராம்
(e) அமே் குலியா மை் றும் திவ் யா
் ாே்
ர
Q201. ‘The Stranger in The Mirror ‘ என்பது
_______________ இன் சுயசரிலத.
(a) னச ர் பூர்
(b) பீர் னபடி
(c) நசீருதீே் ஷா
(d) ரான ஷ் ஓம் பிர ாஷ் கமஹ்ரா
(e) அனுபம் க ர்
Q202. U GRO ககப் பிடல் எந் த ெங் கியுடன்
இலணந் து குறு, சிறு மற் றும் நடுத்தர
நிறுெனங் களுக்கான இலண கடன்
ெழங் கும்
கூட்டணிலய
அறிமுகப் படுத்துெதாக அறிவித்தது?
(a) SBI
(b) IDBI
(c) BOB
(d) HDFC
(e) ICICI
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Q203. சமீபத்தில் , துலண ஜனாதிபதி
'பல் கலக்கு
பட்டாபிகஷகம் '
என்ற

Q207.

புத்தகத்லத ஜெளியிட்டார். பின்ெரும்

ஒளிபரப் பு

எந் த துலறகளில் இந் த புத் தகத்துடன்

அனுசரிக்கப் படுகிறது.

ஜதாடர்புலடயது?

ஆண்டும்

_________

இந்தியா

மை் றும்

நாள் ”

(b) ஜூடல 24
(c) ஜூடல 23

Q208. உலக நரம் பியல்

Q204. ஜபருவில் நலடஜபற் று ெரும்
பாரா ஸ்கபார்ட் ககாப் லபயில் பாரா

_________ அன்று உலக மூலள தினத் லத
ஜகாண்டாடுகிறது.

சாதலன பலடத்தார். அெள்
மாநிலத்லத கசர்ந்தெர்

(b) ஜூடல 22

எந் த

கூட்டலமப் பு

(WFN) ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் ஒெ் ஜொரு

ஷூட்டர் ரூபினா பிரான்சிஸ் உலக

(a) ஜூடல 20

(a) பஞ் சாப்

(c) ஜூடல 21

(b) பீ ார்
(c) ன ரளா

(d) ஜூடல 24
(e) ஜூடல 23

(d) ஹரியாோ

Q209. பின்ெருெனெற் றில் எது 'சுராபி

(e) மத்தியப் பிரனதசம்
கிரா

சாராபாய்

இ-கடக்'
சமீபத்தில்

காலமானார். அெர் ____________________ இன்
இலண நிறுெனர் ஆொர்.
(a) னதசிய வடிவடமப்பு நிறுவேம்
(b) னதசிய மேித மரபணு ஆராய் ச்சி
நிறுவேம்

Q206.
'Bank
with
a
Soul:
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?

Equitas'

மூலம்

அலடயாளம்

(a) ஃபாஸ்ைா ் பிரச்சிடே
(b) மிே் சார மனசாதா
(c) நிலத்திே் மிே் பத்திரப்பதிவு
(d) னதாை்ை ் டல உை் பத்தி
மு வாய்

அடிப்படையிலாே

ால் நடை ள்
Q210.

பின்ெருெனெற் றில்

வீரர் யார்?
(a) சுேில் னசத்ரி

(b) சி ன

(b) சஹால் அப்துல் சமத்

(c) யலமஞ் சிலி சிவாஜி

(c) குர்பிரீத் சிங் சந்து

(d) எே் .வி.ரமணா

(d) சந்னதஷ் ஜிங் ே்

(e) ஆர்.வி.ரவீந்திரே்

(e) இஷாே் பண்டிதா
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பருெத்தின் AIFF ஆண்கள் கால் பந் து

(a) துவ் வூரி சுப்பாராவ்
ாரியாலி

காண

முடியும் ?

(e)

ண் நிறுவேம்

(d) னதசிய கதாழில் நுை்ப நிறுவேம்
(e) முதுடம குறித்த னதசிய நிறுவேம்
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“கதசிய

(e) ஜூடல 21

(d) ஏை் றுமதி னமம் பாடு
(e) ைல் வளங் ள்

(c) னதசிய

அன்று

(d) ஜூடல 22

(c) சுரங் த் கதாழில்

Q205.

ஒெ் ஜொரு

(a) ஜூடல 25

(a) எரிச ்தி துடை
(b)
கிராமப்புை
விவசாயம்

இந் தியாவில் ,
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Q211. யுஜனஸ்ககா தனது ‘ெரலாற் று
நகர்ப்புற இயற் லக திட்டத்தின்’ கீழ்
பின்ெரும் நகரங் களில் எது கதர்வு
ஜசய் யப் பட்டுள் ளது?
(a) குவாலியர்
(b) ஓர்ச்சா
(c) ஜபல் பூர்
(d) னபாபால்
(e) a மை் றும் b இரண்டும்

Q216.

Q212. உலகின் முதல் 3D அச்சிடப் பட்ட
எஃகு பாதசாரி பாலம் எந் த நகரத்தில்
திறக்கப் பட்டுள் ளது?
(a) ஆம் ஸ்ைர்ைாம் , கநதர்லாந்து
(b) ஜார்ஜியா, அகமரி ் ா
(c) கிளாஸ்ன ா, ஸ் ாை்லாந்து
(d) னராம் , இத்தாலி
(e) கஜேீவா, சுவிை்சர்லாந்து

(e) நிவா பூபா சு ாதார

Q213. 2021 முதல் 2025 ெலரயிலான
காலத்திற் கு
உறுப் பினராக
ஐ.நா.
ெரிக்குழுவில்
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) குல் தீப் சிங்
(b) னஜ பி னமா பத்ரா
(c) ரஷ்மி ஆர் தாஸ்
(d) டி வி நனரந்திரே்
(e) கரனப ் ா கிரிே் ஸ்பாே்

(d) பாகீரதி அம் மா

Q214. ஆய் கர் திொஸ் (ெருமான ெரி
நாள் ) மத்திய கநரடி ெரி ொரியத்தால்
________ அன்று ஜகாண்டாடப் பட்டது.
(a) ஜூடல 27
(b) ஜூடல 25
(c) ஜூடல 26
(d) ஜூடல 23
(e) ஜூடல 24
Q215. டிஜிட்டல் மற் றும் நிலலயான
ெர்த்தக ெசதி குறித்த 2021 ஐ.நா.
உலகளாவிய ஆய் வில் இந் தியா _______
மதிப் ஜபண் ஜபற் றுள் ளது.
(a) 70.32 சதவீதம்
(b) 80.32 சதவீதம்
(c) 90.32 சதவீதம்
(d) 60.32 சதவீதம்
(e) 50.32 சதவீதம்
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முழுலமயான

சுகாதார

காப் பீட்டாளர் கமக்ஸ் பூபா சுகாதார
காப் பீடு

தன்லன

என

__________

மறுஜபயரிட்டுள் ளது.
(a) சிவா பூபா சு ாதார
(b) ஐவா பூபா சு ாதார

ாப்பீடு
ாப்பீடு

(c) லிவா பூபா சு ாதார

ாப்பீடு

(d) நிவ் யா பூபா சு ாதார

ாப்பீடு
ாப்பீடு

Q217. சமீபத்தில் 107 ெயதில் காலமான
இந் தியாவின்

மூத்த

மாணெரின்

ஜபயலரக் குறிப் பிடவும் .
(a) ன ே் தே ா
(b) லூசி டி அப்னர
(c) சாரா
(e) ஜீே்

்னுஸ்
ால் கமே் ை்

தற் கபாது

Q218.

நலடஜபற் று

கடாக்கிகயா
கபாட்டிகளில்
ஆதரொளராக
சங் கம்

ெரும்

விலளயாட்டுப்
இந் திய

அணியின்

இந் திய

_________உடன்

ஒலிம் பிக்

ஒப் பந் தத்தில்

இலணந் தது
(a) ைாைா னமாை்ைார்ஸ்
(b) இந்திய எண்கணய்

ழ ம்

(c) ரிடலயே் ஸ் இண்ைஸ்ை்ரஸ
ீ ்
(d) லார்சே் & டூப்னரா
(e) அதாேி குழு
Q219. 2020-21 ஆம்
இந் திய

கால் பந் து

(ஏஐஎஃப் எஃப் )

ஆண்டின் அகில
சம் கமளனத்தின்

மகளிர்

கால் பந் து

வீரராக யார் ஜபயர் ஜபற் றார்?
(a) நங் ன ாம் பாலா னதவி
(b) அதிதி சவு ாே்
(c) னலாய் னைாங் பாம் அசலதா னதவி
(d) னமமால் ரா ்கி
(e) கினரஸ் ைங் னம
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Q220.
ரிசர்ெ்
ெங் கி,
ெங் கி
இயக்குநர்களின் கடன் ெரம் லப ரூ .25
லட்சத்திலிருந் து
_________
ஆக
உயர்த்துகிறது.
(a) ரூ. 1 ன ாடி
(b) ரூ .2 ன ாடி
(c) ரூ .3 ன ாடி
(d) ரூ .4 ன ாடி
(e) ரூ .5 ன ாடி
Q221. “தட் ஆர்டினரி லலப் : கபார்டல
் ரட்
ஆப் அன் இந் தியன் ஜஜஜனகரஷன்”
என்ற புத்தகத்லத எழுதியெர் யார்?
(a) டி.எே் . னசஷே்
(b) சுேில் அனராரா
(c) அனசா ் லாவாசா
(d) சுஷில் சந்திரா
(e) ரஷ்மி னதசாய்
Q222. லசக்ககாம்
மீராபாய்
சானு,
தற் கபாது
நலடஜபற் று
ெரும்
கடாக்கிகயா
ஒலிம் பிக்
2020
இல்
ஜெள் ளிப் பதக்கம் ஜென்றதன் மூலம்
இந் தியாவின்
பதக்க
எண்ணிக்லகலயத்
திறந் துள் ளார்.
எந் த
நிகழ் வில்
அெர்
நாட்லட
பிரதிநிதித்துெப் படுத்துகிறார்?
(a) பளு தூ ்குதல்
(b) ஜிம் ோஸ்டி ்ஸ்
(c) குத்துச்சண்டை
(d) விடரனவாை்ைம்
(e) கைே் ேிஸ்

Q223. உலக நீ ரில் மூழ் குதல் தடுப் பு
நாள் ஆண்டுகதாறும் _______ அன்று
நடத்தப் படுகிறது.
(a) 29 ஜூடல
(b) 28 ஜூடல
(c) 27 ஜூடல
(d) 26 ஜூடல
(e) 25 ஜூடல
Q224.
கார்கில்
விஜய்
திொஸ்
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் ஜூலல 26 அன்று
ஜகாண்டாடப் படுகிறது. இந் த ஆண்டு
கார்கில் கபாரில் _________ ஜெற் றிலயக்
ஜகாண்டாடுகிறது.
(a) 21 ஆண்டு ள்
(b) 22 ஆண்டு ள்
(c) 24 ஆண்டு ள்
(d) 25 ஆண்டு ள்
(e) 23 ஆண்டு ள்
Q225. இந் தியாவின் 39 ெது யுஜனஸ்ககா
உலக
பாரம் பரிய
பட்டியலில்
ஜபாறிக்கப் பட்ட பின்ெரும் தளம் எது?
(a)
ாதிய ருத்னரஸ்வரர் ன ாயில்
(b) பீம் னபை் ா பாடை வாழிைங் ள்
(c) ம ானபாதி ன ாயில்
(d) ங் ட க ாண்ை னசாழபுரம்
(e) தாராசுரம்
Q226. ஜூலல 17 அன்று சமீபத்தில்
சர்ெகதச சூரிய கூட்டணியில் (ஐஎஸ்ஏ)
இலணந் த பின்ெரும் நாடு எது?
(a) பிே் லாந்து
(b) நார்னவ
(c) சுவீைே்
(d) சுவிை்சர்லாந்து
(e) கைே் மார் ்
Q227. எச். சி. எல் ஜடக்னாலஜிஸ்
லிமிஜடட்
நிர்ொக இயக்குநராக
பின்ெருெனெற் றில்
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) சிவ் நாைார்
(b) சி விஜயகுமார்
(c) ஷியாம் ஸ்ரீேிவாசே்
(d) ஹினதந்திர னைவ்
(e) விஸ்வவீர்அஹுஜா
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Q228. கடாக்கிகயா ஒலிம் பிக்கின் முதல்
தங் கப் பதக்கத்லத யாங் கியான்
ஜபண்களின் 10 மீ ஏர் துப் பாக்கி
சுடுதலில் ஜென்றுள் ளார். அெள் எந் த
நாட்லடச் கசர்ந்தெள் ?
(a) வியை்நாம்
(b) தாய் லாந்து
(c) இந்னதானேசியா
(d) ஜப்பாே்
(e) சீோ
Q229. 2019 ஆம் ஆண்டில் , உலகளாவிய
கெளாண் ஏற் றுமதியில் 3.1% பங் லகக்
ஜகாண்ட இந் தியாவின் நிலல என்ன?
(a) 10
(b) 11
(c) 15
(d) 09
(e) 17
Q230. மூத்த ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி நசீர்
கமல்
சமீபத்தில்
பின்ெரும்
எந் த
துலறக்கு நியமிக்கப் பட்டார்?
(a) புலோய் வு பணிய த்திே் இய ்குநர்
கஜேரல்
(b)
சிவில்
விமாேப்
பாது ாப்பு
பணிய த்திே் இய ்குநர் கஜேரல்
(c)
மத்திய
புலோய் வு
இய ்குநர்
கஜேரல்
(d)
புலோய் வுப்
பணிய த்திே்
இய ்குநர் கஜேரல்
(e) கைல் லி
ாவல் துடை இய ்குநர்
கஜேரல்
Q231.
யூகராபா
கிளிப் பர்
மிஷன்
என்பது யூகராபா என்ற வியாழனின்
நிலலெ ஆராயும் பூமியின்
முதல்
பணியாகும் .
எந் த
விண்ஜெளி
நிறுெனத்தால்
இந் த
பணி
கமற் ஜகாள் ளப் படுகிறது?
(a) NASA
(b) ISRO
(c) JAXA
(d) EUSA
(e) CNSA
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Q232. சிஆர்பிஎஃப் ஒெ் ஜொரு ஆண்டும்
ஜூலல

27

அன்று

அதன்லரசிங்

கடலெக் கலடப் பிடிக்கிறது. 2021 ஆம்
ஆண்டில் , சிஆர்பிஎஃப்

அதன் _______

லரசிங் கடலெக் கலடப் பிடிக்கும்
(a) 92
(b) 83
(c) 75
(d) 89
(e) 99
Q233. CARE மதிப் பீடுகளின்படி, FY22 இல்
இந் தியாவின்

ஜமாத்த

உள் நாட்டு

உற் பத்தியின் ெளர்சசி
் விகிதம் __________
ெரம் பில் கணிக்கப் பட்டுள் ளது.
(a) 6.5-7%
(b) 9-10%
(c) 7.1-8.2%
(d) 8.8-9%
(e) 9.1-10.3%
மரபணு

Q234.

அரிசியின்

மாற் றப் பட்ட

ெணிக

தங் க

உற் பத்திக்கு

ஒப் புதல் ஜபற் ற உலகில் முதல் நாடு
எது?
(a) பிே் லாந்து
(b) ஐஸ்லாந்து
(c) கநதர்லாந்து
(d) சிலி
(e) பிலிப்டபே் ஸ்
Q235. பிரியா மாலிக் சமீபத்தில் எந் த
விலளயாட்டு நிகழ் வில் இந் தியாவுக்கு
தங் கப் பதக்கம் ஜென்றுள் ளார்?
(a) மல் யுத்தம்
(b) குத்துச்சண்டை
(c) துப்பா ்கி சுடுதல்
(d) குழிப்பந்தாை்ைம்
(e) கைே் ேிஸ்
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Q236. ெரலாற் று சிறப் புமிக்க பசிகயா
ஜடல் பிராகடா பவுல் ெர்டு மற் றும்
ஜரட்டிகரா பார்க் ஆகியலெ 2021 ஆம்
ஆண்டிற் கான புதிதாக கசர்க்கப் பட்ட
யுஜனஸ்ககா
உலக
பாரம் பரிய
தளங் களில் ஒன்றாகும் . அலெ எந் த
நகரத்தில் உள் ளன?
(a) பாரிஸ்
(b) இத்தாலி
(c) மாை்ரிை்
(d) னராம்
(e) கபர்லிே்
Q237. பி.எஸ்.ஜயடியுரப் பா சமீபத் தில்
எந் த மாநில முதல் ெர் பதவிலய
ராஜினாமா ஜசய் தார்?
(a) கதலுங் ாோ
(b) ன ரளா
(c) குஜராத்
(d) தமிழ் நாடு
(e) ர்நாை ா
Q238.
சதுப் புநில
சுற் றுச்சூழல்
அலமப் பின் சர்ெகதச தினம் என்பது
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும்
______ அன்று
நலடஜபறும்
ஒரு
சர்ெகதச
ஜகாண்டாட்டமாகும் .
(a) 24 ஜூடல
(b) 25 ஜூடல
(c) 26 ஜூடல
(d) 27 ஜூடல
(e) 28 ஜூடல
Q239.
சிங் கப் பூரின்
சன்சீப்
குழு
உலகின் மிகப் ஜபரிய $ 2 பில் லியன்
மதிப் புள் ள
மிதக்கும்
சூரிய
பண்லணலய பின்ெரும் எந் த நாட்டில்
கட்டும் ?
(a) இந்னதானேசியா
(b) பிலிப்டபே் ஸ்
(c) சுவிை்சர்லாந்து
(d) மியாே் மர்
(e) மனலசியா
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Q240.
கசாஹ்ரா
நீ ர்
ெழங் கல்
திட்டத்துடன் ஜதாடர்புலடய பின்ெரும்
மாநிலம் எது?
(a) மினசாரம்
(b) மணிப்பூர்
(c) அசாம்
(d) னம ாலயா
(e) திரிபுரா
Q241.
உலக
சுகாதார
அலமப் பு
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் ஜூலல 28 அன்று
“உலகக் கல் லீரல் அழற் சி நாள் ” என்று
அனுசரிக்கப் படுகிறது. 2021 உலகக்
கல் லீரல்
அழற் சி
தினத்தின்
கருப் ஜபாருள் என்ன?
(a)
ல் லீரல் அழை் சி நீ ்கு (எலிமினேை்
கஹப்பாடிை்டீஸ்)
(b) னசாதடே. சிகிச்டச. ல் லீரல் அழை் சி
(கைஸ்ை். ை்ரீை் . கஹப்பாடிை்டீஸ்)
(c)
ல் லீரல் அழை் சி அ ை் ை முதலீடு
கசய் யுங் ள்
(இே் கவஸ்ை்
இே்
எலிமினேை்டிங் கஹப்பாடிை்டீஸ்)
(d) ல் லீரல் அழை் சி இல் லாத எதிர் ாலம்
(கஹப்பாடிை்டீஸ்-பிரீ பியூை்சர்)
(e) ல் லீரல் அழை் சி ாத்திரு ் முடியாது
(கஹப்பாடிை்டீஸ் ாே் ை் கவயிை்)
Q242. உலக இயற் லக பாதுகாப் பு தினம்
ஒெ் ஜொரு ஆண்டும் _________ அன்று
அனுசரிக்கப் படுகிறது.
(a) ஜூடல 26
(b) ஜூடல 27
(c) ஜூடல 28
(d) ஜூடல 29
(e) ஜூடல 30
Q243. _______ இன் புதிய முதல் ெராக
பசெராஜ்
ஜபாம் லம
கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்டார்.
(a) தமிழ் நாடு
(b) ர்நாை ா
(c) ஆந்திரா
(d) ன ாவா
(e) ன ரளா
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Q244.
பாதுகாப் புத்துலற
மந்திரி
ராஜ் நாத் சிங் ______ இல் நலடஜபறும்
எஸ்சிஓ
பாதுகாப் பு
அலமச்சர்கள்
கூட்டத்தில் கலந் து ஜகாள் ளவுள் ளார்.
(a) கிர்கிஸ்தாே்
(b) சீோ
(c) ஆப் ாேிஸ்தாே்
(d) உஸ்கபகிஸ்தாே்
(e) தஜிகிஸ்தாே்
Q245. ஜப் பானின் கமாமிஜி நிஷியா
ஒலிம் பிக்கில் தங் கப் பதக்கம் ஜென்ற
இலளயெர்களில் ஒருெரானார். அெள்
எந் த
விலளயாட்டு
துலறலய
கசர்ந்தெள் ?
(a) ஸ்ன ை்னபார்டிங்
(b) குத்துச்சண்டை
(c) துப்பா ்கி சுடுதல்
(d) னைபிள் கைே் ேிஸ்
(e) னபை்மிண்ைே்
Q246. இயங் குபடம் , காட்சி விலளவுகள் ,
விலளயாட்டு
ஆகியெற் றிற் கான
லமயத்லத அலமக்க இந் திய அரசு
எதன் ஒத்துலழப் புடன் அலமக்கும் ?
(a) ஐஐடி ாே் பூர்
(b) ஐ.ஐ.டி கைல் லி
(c) ஐ.ஐ.டி கமை்ராஸ்
(d) ஐ.ஐ.டி பம் பாய்
(e) ஐ.ஐ.டி ரூர் ்கி
Q247. இந் திய ரிசர்ெ் ெங் கி தற் கபாது
"சிபிடிசி"
என்ற
ஜபயரில்
தனது
ஜசாந் த டிஜிட்டல் நாணயத்திற் கான
ஒரு கட்ட அமலாக்க மூகலாபாயத்தில்
ஜசயல் பட்டு ெருகிறது. சிபிடிசியின்
விரிொக்கம் என்ன?
(a) Central Business Digital Currency
(b) Central Bureau Digital Currency
(c) Central Bank Digital Currency
(d) Central Broker Digital Currency
(e) Central Bitcoin Digital Currency
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Q248. 24 மணி கநர அடிப் பலடயில்
குழாயிலிருந் து
குடிநீ லர
முதல்

மக்கள்

கநரடியாகப்

உயர்தர

ஜபறக்கூடிய

நகரத்தின்

ஜபயலரக்

குறிப் பிடவும் .
(a)

ாே் பூர்

(b) பூரி
(c) புனே
(d) ஹல் ைவ
் ாேி
(e) மணாலி
ஆயுர்கெதத் லத

Q249.

கமம் படுத்துெதற் காக பின்ெரும் எந் த
மாநில அரசு 'கதெரண்யா' திட்டத் லத
உருொக்கியது?
(a) உத்தர ண்ை்
(b) தமிழ் நாடு
(c) குஜராத்
(d) மத்தியப் பிரனதசம்
(e) திரிபுரா
Q250.

FY22

க்கான

இந் தியாவின்

ஜபாருளாதார ெளர்சசி
்
_______ என IMF
கணித்துள் ளது.
(a) 9.5%
(b) 8.5%
(c) 7.5%
(d) 6.5%
(e) 5.5%
Q251.

சர்ெகதச

புலிகள்

தினம்

ஆண்டுகதாறும் ஆண்டின் எந் த நாளில்
ெருகிறது?
(a) ஜூடல

டைசி திங் ள்

(b) 28 ஜூடல
(c) ஜூடல

டைசி ஞாயிறு

(d) 29 ஜூடல
(e) 30 ஜூடல
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இந் திய

Q256.
புதிய
கராபாட்டிக்ஸ்
நிறுெனத்தின்
தலலலம
நிர்ொக
அதிகாரி யார் ?
(a) சுந்தர் பிச்டச
(b) லாரி னபஜ்
(c) மார் ் ஜு ் ர்கபர் ்
(d) கவண்டி ைாே் டவை்
(e) கஜஃப் கபனசாஸ்

Q253. இெர்களில் சமீபத்தில் ஜடல் லி

Q257. நஜிப் மகிதா சமீபத்தில் எந் த
நாட்டின்
பிரதமராக
நியமிக்கப் பட்டார்?
(a) இஸ்னரல்
(b) பாலஸ்தீேம்
(c) கலபோே்
(d) ஆப் ாேிஸ்தாே்
(e) ஈரா ்

Q252.

யின்

USAID

தூய் லமயான

சர்ெகதச

காற் று

திட்டத்திற் கு

விலனயூக்கி
நாட்டிலிருந் து

கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்ட

ஒகர

நகரம் எது?
(a) அ மதாபாத்
(b) புனே
(c) இந்தூர்
(d) மும் டப
(e) க ால் த்தா
கபாலீஸ் கமிஷனராக பதவிகயற் றெர்
யார்?
(a) சுனபாத் குமார் கஜய் ஸ்வால்
(b) மே் ேம் நான ஸ்வர ராவ்
(c) ரிஷி குமார் சு ்லா
(d) ராம்

பூர்

(e) ரான ஷ் அஸ்தாோ
Q254.

இந் தியாவின்

விலளயாட்டு

புகழ் ஜபற் ற

வீரர்களில்

ஒருெரான

நந் து நகடகர் காலமானார். அெர் எந் த
விலளயாட்டுடன் ஜதாடர்புலடயெர்?
(a) பூப்பந்து
(b) ஹா ்கி
(c) ட ப்பந்து
(d)

ால் பந்து

(e) கைே் ேிஸ்
Q255. சிட்டிகயா பர்கல மார்க்ஸ் 2021

Q258. சூரிய மண்டலத்தில் மிகப் ஜபரிய
சந் திரன் எது?
(a) னபானபாஸ்
(b) டீனமாஸ்
(c) கைலிஸ்னைா
(d) அை்லஸ்
(e) ே் மீை்
Q259. அலனத்து அரசு கசலெகளிலும்
திருநங் லககளுக்கு
இட
ஒதுக்கீடு
ெழங் கிய முதல் இந் திய மாநிலம் எது?
(a) ர்நாை ா
(b) ம ாராஷ்டிரா
(c) மத்திய பிரனதசம்
(d) ராஜஸ்தாே்
(e) ன ரளா

ஜூலல 27 அன்று யுஜனஸ்ககா உலக
பாரம் பரிய
ஜபாறிக்கப் பட்டுள் ளது.

தளமாக
இந் த

தளம்

எந் த நாட்டில் அலமந் துள் ளது?
(a) பிராே் ஸ்
(b) இத்தாலி
(c) பினரசில்
(d) ஐ ்கிய னபரரசு
(e) கஜர்மேி
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Q260. 2021 சர்ெகதச புலிகள் தினத்தின்
கருப் ஜபாருள் என்ன?
(a) புலி ளிே் பாது ாப்பிை் ாே புதிய
சூழலியல்
(பிகரஷ்
எ ் ாலஜி பார்
டைக ர்ஸ் ப்கராகைக்ஷே் )
(b) அவர் ளிே் பிடழப்பு நம் ட யில்
உள் ளது (கதயர் சர்டவவல் இஸ் இே் ஆர்
ஹே் ை்ஸ்)
(c) புலி ளுைே் இடணயவும் ( கே ை
் ் 2
டைக ர்ஸ்)
(d) இப்னபாது புலி டள பாது ா ் வும்
(னஷவ் டைக ர்ஸ் கநௌ )
(e) புலிடய
ாப்பாை் றுங் ள் (னஷவ்
டைக ர்ஸ்)
Q261.ஐக்கியநாடுகள் _______ஐ ஒெ் ஜொரு
ஆண்டும் ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான
உலக தினமாக அனுசரிக்கிறது.
(a) 28 ஜூடல
(b) 29 ஜூடல
(c) 30 ஜூடல
(d) 27 ஜூடல
(e) 31 ஜூடல
Q262. USAID இன் சர்ெகதச சுத்தமான
காற் று
விலனயூக்கி
திட்டத்திற் கு
நாட்டிலிருந் து
கதர்ந்ஜதடுக்கப் பட்ட
ஒகர இந் திய நகரம் எது?
(a) அ மதாபாத்
(b) புனே
(c) இந்தூர்
(d) மும் டப
(e) க ால் த்தா
Q263. எந் த விமான நிலலயம் ஐபிஎம்
நிறுெனத்துடன்
பத்து
ெருட
கூட்டுறவில் லகஜயழுத்திட்டுள் ளது?
(a)
னநதாஜி
சுபாஷ்
சந்திரனபாஸ்
சர்வனதச விமாே நிடலயம்
(b) கபங் ளூர் சர்வனதச விமாே நிடலய
லிமிகைை்
(c) கசே் டே சர்வனதச விமாே நிடலயம்
(d) சர்தார் வல் லபாய் பனைல் சர்வனதச
விமாே நிடலயம்
(e) குரு ராம் தாஸ் ஜீ சர்வனதச விமாே
நிடலயம்
34

www.bankersadda.com

|

Q264. மிஸ் இந் தியா யுஎஸ்ஏ
அழகிப்

கபாட்டியில்

2021

பட்டத் லத

ஜென்றெர் யார்?
(a) னராஷ்ேி திவாரி
(b) ஆர்ஷி லலாேி
(c) மீரா

சரி

(d) டவனதஹி னைாங் ்னர
(e) ராஷ்மி மே் ைல்
Q265. பின்ெரும் எந் த மாநிலம் ஜபாது,
தனியார் மற் றும் டிஜிட்டல் இடங் களில்
ஜபண்களின்

பாதுகாப் பிற் காக

இளஞ் சிெப் பு பாதுகாப் பு திட்டம் என்ற
புதிய

முயற் சிலயத்

ஜதாடங் கியுள் ளது?
(a) ன ரளா
(b)

ர்நாை ா

(c) தமிழ் நாடு
(d) குஜராத்
(e) ஆந்திரா
Q266. ஐஐடி _________ உருொக்கிய ககாவிட்
ஆர்என்ஏ ஜடஸ்ட் கிட் "ககாவிகஹாம் "
(a)

ாே் பூர்

(b) கமை்ராஸ்
(c) கைல் லி
(d) டஹதராபாத்
(e) ரூர்கி
ஜசாத்து

Q267.

ஆகலாசகர்

ககாலியர்ஸில்

இந் தியாவின்

தலலலம

அதிகாரியாக

நிர்ொக

(சிஇஓ) யார் நியமிக்கப் பட்டுள் ளார் ?
(a) ரனமஷ் நாயர்
(b) சுவாதி குப்தா
(c) ஷீதல் ன ாயல்
(d) தர்னமந்திர சிங்
(e) சச்சிே் குமார்
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Q268. மருத்துெ இடங் களுக்கு OBC
களுக்கு ______ இட ஒதுக்கீடு, EWS க்கு 10%
இடஒதுக்கீடு
என்று
அரசாங் கம்
அறிவிக்கிறது
(a) 30%
(b) 27%
(c) 33%
(d) 10%
(e) 17%

Q270.கீழ் க்கண்டெர்களில் யார் கதசிய
ஜபண்கள் ஆன்லலன் ஜசஸ் பட்டத் லத
ஜென்றார்?
(a) ரிமா குப்தா
(b) அஞ் சல் சூை்
(c) ஸ்ரீஜா னசஷாத்ரி
(d) அர்பிதா மு ர்ஜி
(e) வந்தி ா அ ர்வால்

Q269.
ஐக்கியநாடுகள்
ஜபாதுச்சலபயின்
(UNGA)
76
ெது
அமர்வில் யார் ஜெற் றிஜபற் றார்கள் ?
(a)
மரியா
கபர்ோண்ைா
எஸ்பினோசா ார்னசஸ்
(b) திஜ் ஜேி முஹம் மது-பாண்னை
(c) னவால் ே் னபாஸ் கிர்
(d) அப்துல் லா ஷாஹித்
(e) மினராஸ்லாவ் லாஜா ்

Solutions
S1. Ans.(c)
Sol. Prime Minister ShriNarendraModi virtually
inaugurated a Zen Garden and Kaizen Academy at
Ahmedabad Management Association (AMA)
premises in Ahmedabad on June 27, 2021. These
two new initiatives are part of PM’s vision of
creating a ‘Mini-Japan’ in Gujarat.

S4. Ans.(b)
Sol. The International Asteroid Day, also known as
Asteroid Day is a United Nations proclaimed day
observed globally on June 30 ever year to raise
awareness about asteroids and what can be done to
protect the Earth, its families, communities, and
future generations from a catastrophic event.

S2. Ans.(b)
Sol. In shooting, Indian shooter RahiSarnobat
clinched the 25m pistol gold medal at the ISSF
Shooting World Cup in Osijek, Croatia.

S5. Ans.(e)
Sol. Ravi Shankar Prasad, Union Minister for Law &
Justice, Communications and Electronics & IT,
formally launched the e-filing portal of Income Tax
Appellate Tribunal (ITAT), ‘itat e-dwar’, in New
Delhi.

S3. Ans.(a)
Sol. The United Nations International Day of
Parliamentarism is held on June 30 to celebrate
parliaments and the ways in which parliamentary
systems of government improve the day-to-day
lives of people the world over.
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S6. Ans.(b)
Sol. Madhya Pradesh all-rounder AnshulaRao
created history, but for all the wrong reasons, as she
became the first women cricketer to be handed a
four-year ban after failing the dope test.
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S7. Ans.(c)
Sol. The European Space Agency will hire and
launch the world’s first physically disabled
astronaut. It received 22000 applicants for this
recruitment call. ESA is developing technologies for
para-astronaut. It will give a message to the world
that ‘Space is for everyone’.
S8. Ans.(b)
Sol. Chief Justice of India Justice NV Ramana has
released former Supreme Court judge RV
Raveendran’s book "Anomalies in Law and Justice".
S9. Ans.(d)
Sol. Opener ShafaliVerma has become the youngest
Indian cricketer to make a debut in all formats,
when India took on England in the first ODI in
Bristol. She took 17 years and 150 days to make her
debut in all formats.
S10. Ans.(b)
Sol. Philippines has been included in the grey list of
the Financial Action Task Force (FATF). FATF has
released its grey list of jurisdictions that will be
subjected to increased monitoring.
S11. Ans.(a)
Sol. The National Postal Worker Day is marked
every year on July 1 globally in recognition of the
contribution made by postal workers in our society.
The day is a unique opportunity to say ‘thank you
not only to postmen but also to all delivery
personnel, as online shopping has become a lifeline
for many of us.

S14. Ans.(c)
Sol. Bombay Samachar (as it was called then)
started as a weekly in 1822 to primarily inform the
readers about ship movements and commodities,
and gradually evolved into a true city newspaper
with a focus on trade.
S15. Ans.(a)
Sol. Freelance filmmaker DeeptiPillay Sivan’s most
touted documentary, "Decoding Shankar" about the
life and career of the celebrated musician Shankar
Mahadevan, recently won the Best Film Award in
the Documentary section (Best Biographical) at the
Toronto International Women Film Festival, 2021.
S16. Ans.(d)
Sol. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir
ManojSinha launched a scheme "Hausla" for
women entrepreneurs of the Union Territory (UT)
which aims at promoting their potential and enable
a wider reach of their products and services.
S17. Ans.(e)
Sol. India stands at the 20th spot among the top 100
countries that have been ranked in the Global
Startup Ecosystem Index 2021 by Startup Blink.
S18. Ans.(c)
Sol. The National Doctors’ Day is organized on 01
July annually in India by the Indian Medical
Association (IMA). The day is celebrated to honour
the great physicians and help us understand the
importance of doctors in our lives and value them,
to offer them our respects by commemorating one
of their greatest representatives.

S12. Ans.(e)
Sol. India has been ranked as the 10th best country
in the world in the Global Cybersecurity Index (GCI)
2020,
released
by
International
Telecommunication Union (ITU).

S19. Ans.(a)
Sol. Indian-origin American Abhimanyu Mishra has
become the youngest-ever chess Grandmaster in
the world. At 12 years, four months and 25 days, he
obliterated the long-standing record held by Sergey
Karjakin, who was 12 years and seven months old
when he attained the title.

S13. Ans.(d)
Sol. The Appointments Committee of the Cabinet
(ACC) has extended the tenure of NITI Aayog Chief
Executive Officer (CEO) Amitabh Kant, by one year
till June 30, 2022.

S20. Ans.(d)
Sol. The KuvempuRashtriyaPuraskar, the national
award instituted in memory of late poet laureate
Kuvempu, has been awarded to renowned Odia
poet Dr. Rajendra Kishore Panda for the year 2020.
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S21. Ans.(d)
Sol. 7.4% is the interest rate on Senior Citizens
Savings Scheme for second quarter (July-Sept) of
2021-22.
S22. Ans.(a)
Sol. According to the data released by the Reserve
Bank of India, India reported a current account
surplus of 0.9% of GDP in the FY 21. India has seen
a Current account surplus for first time in 17 years.
S23. Ans.(b)
Sol. World Sports Journalists Day is observed on
July 2 every year to celebrate the services of sports
journalists for the promotion of sports.
S24. Ans.(c)
Sol. Flipkart has launched Shopsy app that will
enable Indians to start their online businesses
without any investment. Flipkart aims to enable
over 25 million online entrepreneurs by 2023 with
the help of Shopsy.
S25. Ans.(d)
Sol. The World Bank has announced an additional
funding of $8 billion for Covid-19 vaccines, for
developing countries. With this the total financing
available for Covid-19 vaccine reaches $20 billion.
Earlier the World Bank had announced $12 billion
for the same.
S26. Ans.(b)
Sol. The World UFO Day (WUD) is held on July 2
every year globally. It is a day dedicated to the
existence of Unidentified Flying Objects (UFO) by
World UFO Day Organization (WUFODO).

S28. Ans.(d)
Sol. India’s 1st indigenous drone defence dome
‘Indrajaal’ has been developed by Hyderabad-based
Grene Robotics. As per the company, the drone
defence dome – ‘Indrajaal’ is capable of
autonomously protecting an area of 1000-2000 sq
km against aerial threats.
S29. Ans.(a)
Sol. Digital India initiative has completed its six
years on 1 July 2021. Digital India is a government's
flagship scheme to transform India into a digitally
empowered society and knowledge economy. It
was launched by Prime Minister NarendraModi on
1 July 2015.
S30. Ans.(b)
Sol. ICICI Bank has launched India’s most
comprehensive banking solutions for medical
doctors. Titled as ‘Salute Doctors’, the solution
offers customized banking as well as value-added
services for every doctor, beginning from a medical
student to a senior medical consultant to an owner
of a hospital or a clinic.
S31. Ans.(a)
Sol. China has been awarded a malaria-free
certification from WHO – a notable feat for a
country that reported 30 million cases of the
disease annually in the 1940s.China is the first
country in the WHO Western Pacific Region to be
awarded a malaria-free certification in more than 3
decades.

S27. Ans.(e)
Sol. Rafael unveiled Sea Breaker AI missile with
300 km range. Israeli defense electronics company
Rafael Advanced Defense Systems unveiled Sea
Breaker, a 5th generation long range, autonomous,
precision-guided missile system, which can
precisely target sea and land targets up to a range
of 300 kilometers.
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S32. Ans.(d)
Sol. President Ram NathKovind laid the foundation
stone for Ambedkar Memorial and Cultural Centre
in Lucknow. The cultural centre will come up at
5493.52 sq meter nazool land in front
AishbaghEidgah in Lucknow and have a 25-ft high
statue of DrAmbedkar.
S33. Ans.(b)
Sol. Donald Rumsfeld, the two-time defence
secretary and one-time presidential candidate
whose reputation as a skilled bureaucrat and
visionary of a modern US military was unraveled by
the long and costly Iraq war, died recently.
S34. Ans.(d)
Sol. Two new species of jumping spiders have been
discovered from the Thane-Kalyan region of
Maharashtra. The scientists honoured the sacrifice
of one of the hero cops of the 26/11 terror attacks,
TukaramOmble, and named one of the spider
species after him. The species is called
‘IciusTukarami.’
S35. Ans.(c)
Sol. The ArunJaitley National Institute of Financial
Management (AJNIFM) and Microsoft signed a
Memorandum of Understanding (MoU) for a
strategic partnership to build an AI and emerging
technologies Centre of Excellence at the institute.
S36. Ans.(b)
Sol. The 7th edition of the Indian Ocean Naval
Symposium (IONS), concluded in France on July 01,
2021. The biennial event was hosted by the French
Navy at La Réunion from 28 June to 01 July 2021.
S37. Ans.(a)
Sol. The United Nations celebrates the
International Day of Cooperatives every year on the
first Saturday of July to increase awareness of
cooperatives. In the year 2021, the International
Day of Cooperatives will be celebrated on 3rd July
with a focus on the contribution of cooperatives to
combating climate change.
S38. Ans.(e)
Sol. Indian wrestler Sumit Malik was banned for
two years by the sport's world governing body
UWW after his B sample also returned positive for
a prohibited stimulant.
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S39. Ans.(c)
Sol. The book titled "NathuramGodse: The True
Story of Gandhi's Assassin" by Mumbai-based
journalist Dhaval Kulkarni will be published by Pan
Macmillan India in 2022.
S40. Ans.(e)
Sol. Top para high-jumper MariyappanThangavelu
was named the flag-bearer of the Indian contingent
in the Tokyo Paralympics, which begins on August
24.
S41. Ans.(d)
Sol. Indian Overseas Bank became the second mostvalued listed public sector bank with a market
capitalization of over ₹50,000crore. As Street
discounts privatization of the state-owned lender,
its shares have appreciated over 50% on the BSE.
S42. Ans.(b)
Sol. AWS inked a multi-year deal with Axis Bank to
power the digital transformation prog. of the
country's 3rd-largest private sector bank.
S43. Ans.(c)
Sol. The government has extended the
superannuation age of IPO-bound LIC Chairman, M
R Kumar, to up to 62 years by making amendments
to the Life Insurance Corporation of India (Staff)
Regulations, 1960.
S44. Ans.(e)
Sol. The LG Manoj Sinha formally put an end to a
149-year-old biannual tradition of shifting offices
between summer capital Srinagar and winter
capital Jammu.
S45. Ans.(d)
Sol.
Veteran
advocate
Kalyan
Narayan
Bhattacharjee has been appointed as the new
Lokayukta in Tripura. He has been appointed to the
post for three years w.e.f. July 1.
S46. Ans.(b)
Sol. Karsten Warholm, a 25-year-old athlete from
Norway, broke the long-standing world record in
the 400m hurdles during the Bislett Games.
S47. Ans.(c)
Sol. Satish Agnihotri has taken over charge as
Managing Director, National High-Speed Rail
Corporation Ltd. He comes with more than 20 years
of experience in the implementation of mega rail
infrastructure projects.
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S48. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India imposed a penalty of
Rs 25 lakh on Punjab and Sind Bank for noncompliance with certain provisions of directions on
‘Cyber Security Framework in Banks.
S49. Ans.(b)
Sol. Invest India has been awarded the world’s
most innovative Investment Promotion Agency
2021 by OCO Global.
S50. Ans.(a)
Sol. India captain Mithali Raj became the highest
run-getter in women's cricket across formats,
overtaking former England skipper Charlotte
Edwards.
S51. Ans.(c)
Sol. Hyderabad-based pharma player Laurus Labs
has received a licence from the Defence Research &
Development
Organisation
(DRDO)
for
manufacturing and marketing Covid-19 drug 2Deoxy-D-Glucose (2-DG) in India.
S52. Ans.(e)
Sol. Army inducts 10m bridging system developed
by DRDO. The first production lot of 12 numbers of
Short Span Bridging System (SSBS)-10 m designed
and developed by Defence Research Development
Organisation (DRDO) has been inducted into Indian
Army.
S53. Ans.(a)
Sol. World Zoonoses Day is held every year on July
6 to raise awareness of the risk of zoonotic diseases.
Zoonoses are infectious diseases (virus, bacteria
and parasites) that can spread from animals to
humans, and vice versa, either with direct contact
with animals or indirectly, vector-borne or foodborne.
S54. Ans.(b)
Sol. Digital payments platform PhonePe has
partnered with Flipkart to launch a contactless
‘Scan and Pay’ feature for Flipkart’s pay-ondelivery orders.
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S55. Ans.(e)
Sol. The Project BOLD (Bamboo Oasis on Lands in
Drought) is a project of Khadi and Village Industries
Commission (KVIC) that seeks to create bamboobased green patches in arid and semi-arid land
zones. It was launched on July 4, 2021 from tribal
village NichlaMandwa in Udaipur, Rajasthan.
S56. Ans.(d)
Sol. The 52nd edition of the International Film
Festival of India (IFFI) will be held in Goa from 20th
-28th November 2021.
S57. Ans.(d)
Sol. Auction method for benchmark securities of
tenor 2-year, 3-year, 5-year, 10-year, 14-year tenor
and Floating Rate Bonds (FRBs): Uniform price
auction method.
S58. Ans.(b)
Sol. A book titled ‘The Fourth Lion: Essays for
Gopalkrishna
Gandhi’
authored
by
VenuMadhavGovindu and SrinathRaghavan. The
book consists of twenty-six essays contributed by
individuals drawn from various walks of life and
from across the globe.
S59. Ans.(e)
Sol. MC Mary Kom, the six-time world boxing
champion will be India’s flag-bearers at the opening
ceremony of the Tokyo Olympics, announced
Indian Olympic Association (IOA).
S60. Ans.(c)
Sol. Union Minister for Education, Ramesh
Pokhriyal ‘Nishank’ has launched NIPUN Bharat
programme. The aim of the NIPUN programme is
that every child in India gets foundational literacy
and numeracy (FLN) by the end of Grade 3, by
2026-27.
S61. Ans.(d)
Sol. Centre mopped up Rs 92,849 crore GST for the
month of June of which CGST is Rs 16,424 crore,
SGST is Rs 20,397 crore, IGST is Rs 49,079 crore
(including Rs 25,762 crore collected on import of
goods) and Cess is Rs 6,949 crore (including Rs 809
crore collected on import of goods)

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

S62. Ans.(a)
Sol. P. S. SreedharanPillai is an Indian politician,
attorney, and author, who is currently serving as
the 19th Governor of Goa state.
S63. Ans.(e)
Sol. The Union Minister for Road Transport and
Highways & MSME, NitinGadkari, virtually
inaugurated India’s first and only paint made from
cow dung, under the brand name ‘KhadiPrakritk
Paint’.
S64. Ans.(b)
Sol. BandaruDattatreya is an Indian politician
serving as the current Governor of the State of
Haryana since 2021. He was the Member of
LokSabha for Secunderabad from 2014 to 2019.
S65. Ans.(d)
Sol. Indian-American, Neha Parikh, has been
appointed as the CEO of Waze, a crowd-sourced
GPS navigation app and a subsidiary of tech giant
Google.
S66. Ans.(e)
Sol. Thaawar Chand Gehlot is an Indian politician
who is the current and 19th Governor of Karnataka
from 6 July 2021.
S67. Ans.(c)
Sol. Paytm has announced the launch of Postpaid
Mini, small-ticket loans that will give users the
flexibility to access loans ranging from Rs 250 - Rs
1,000, in partnership with Aditya Birla Finance Ltd.

S68. Ans.(a)
Sol. Richard Donner passing away, and instantly
flashed back to the great entertainers that he had
made. The 91-year-old filmmaker was at the
forefront of some of the most popular genres in the
history of mainstream cinema: the superhero
movie, the horror flick, the buddy cop romps.
S69. Ans.(c)
Sol. The tourism ministry signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with Yatra to strengthen and
enable the tourism and hospitality industry.
S70. Ans.(e)
Sol. Jim Whitehurst has announced he is stepping
down as the president of IBM. Whitehurst's
resignation is being seen as one of the several
management moves IBM announced.
S71. Ans.(c)
Sol. Fitch Ratings has revised its GDP growth
projection for India in 2021-22 (FY22) to 10%.
Earlier it has projected the same at 12.8%.
S72. Ans.(e)
Sol. Razorpay has partnered with Mastercard to
launch ‘MandateHQ’. It is a payment interface that
will help card-issuing banks to enable recurring
payments for their customers.
S73. Ans.(a)
Sol. Ministry of Micro, Small and Medium
Enterprises has decided to include Retail and
Wholesale trade as MSMEs but only for the limited
purpose of Priority Sector Lending.
S74. Ans.(d)
Sol. Indian Army inaugurated war memorial of
CaptGurjinder Singh Suri who died during 1999
'BirsaMunda' operation. On the occasion of the
birthday of Captain Gurjinder Singh Suri, who died
during the operation "BirsaMunda" in 1999, the
Indian Army inaugurated a war memorial in
memory of Captain in Gulmarg near the Line of
Control (LOC).
S75. Ans.(e)
Sol. N Venudhar Reddy, an Indian Information
service, IIS Officer of 1988 batch today took charge
as Director General of All India Radio.

40

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

S76. Ans.(b)
Sol. India’s one of finest hockey players, a double
Olympic gold medalist KeshavDatt passed away on
7 July at 95.
S77. Ans.(a)
Sol. Women's Asian Cup in India will be held in
Mumbai and Pune after the Asian Football
Confederation
dropped
Bhubaneswar and
Ahemdabad as venues to minimise the travelling
time for participants and ensure an "optimum
environment" for a bio-secure bubble.
S78. Ans.(b)
Sol. Indian economist KaushikBasu has been
awarded the Humboldt Research Award for
Economics. The award was conferred on him by
Professor Dr Hans-Bernd Schäfer of Bucerius Law
School in Hamburg, Germany.
S79. Ans.(c)
Sol. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has
launched India's first FASTag or Unified Payments
Interface (UPI)-based parking facility to reduce the
time for entry and payment.
S80. Ans.(b)
Sol. Haitian gourde is the currency of North
American country, Haiti.
S81. Ans.(d)
Sol. The Gujarat Maritime University has signed a
Memorandum of Understanding (MoU) with the
International Financial Services Centres Authority
(IFSCA) in GIFT City to set up the Gujarat
International
Maritime Arbitration
Centre
(GIMAC).
S82. Ans.(c)
Sol. Ministry of Defence has implemented SPARSH
[System for Pension Administration (Raksha)]
which is a web-based system, for automated
sanction and disbursement of defence pension.
S83. Ans.(a)
Sol. Senior Congress leader and former Himachal
Pradesh Chief Minister, Virbhadra Singh, has
passed away, battling a prolonged illness.
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S84. Ans.(c)
Sol. The Indian Railways has launched India’s first
movable freshwater tunnel aquarium ‘Aquatic
Kingdom’ at the Krantivira Sangolli Rayanna
Railway Station, which is also known as Bengaluru
City Railway Station.
S85. Ans.(d)
Sol. E-Commerce company, Amazon has launched
its first Digital Kendra in India in Surat, Gujarat.
S86. Ans.(b)
Sol. A sandcastle in Denmark has entered into new
Guinness World Record for being the tallest
sandcastle in the world.
S87. Ans.(d)
Sol. Social Media Giant Facebook has announced a
set of publishing and subscription tools named
Bulletin, aimed to promote independent writers in
the US.
S88. Ans.(e)
Sol. Central government has decided to bring
Department of Public Enterprises (DPE) under
finance ministry.
S89. Ans.(c)
Sol. According to the UN agency, the high
temperatures in Antarctica are a result of a large
high-pressure system creating "fohn conditions"(In
simple terms, this is a change from wet and cold
conditions one side of a mountain, to warmer and
drier conditions on the other (leeward) side.),
which are downslope winds creating significant
surface warming.
S90. Ans.(b)
Sol. A new book titled "The Light of Asia" authored
by Jairam Ramesh is a biography of an epic biopoem on the Buddha.
S91. Ans.(e)
Sol. The RBI on 8th July said it has imposed
penalties on SBI, Bank of Baroda, IndusInd Bank,
Bandhan Bank and 10 other lenders for
contravention of various regulatory norms,
including on lending to NBFCs.
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S92. Ans.(d)
Sol. The country’s third-largest private lender Axis
Bank has signed MOU with the Indian Army offering
a defence service salary package under its “Power
Salute” initiative.

S100. Ans.(d)
Sol. Kareena Kapoor Khan has announced her new
book titled Kareena Kapoor Khan's Pregnancy
Bible. The actor has also called it her 'third child.
She shared her experience while writing the book.

S93. Ans.(e)
Sol. Max Bupa Health Insurance, a standalone
health insurer, has entered into a bancassurance
partnership with Axis Bank, the country’s third
largest private sector bank.

S101. Ans.(c)
Sol. Ethiopia’s ruling Prosperity Party on July 10
was declared the winner of last month’s national
election in a landslide, assuring a second five-year
term for Prime Minister AbiyAhmsed.

S94. Ans.(b)
Sol. The Karnataka state government decided to
develop 46 Kempegowda heritage sites located in
Bengaluru Urban, Bengaluru Rural, Ramanagara,
Chikballapura, and Tumakuru districts, in a bid to
promote tourism.
S95. Ans.(d)
Sol. National Film Archive of India (NFAI),
announced a significant addition of the original
camera negative of Rajkumar Hirani's 2014 film
'PK' in its collection. The filmmaker handed the
negatives over to Director NFAI, Prakash Magdum,
in Mumbai.
S96. Ans.(c)
Sol. National Fish Farmers’ Day is celebrated every
year on 10 July, by the Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and
Dairying in association with the National Fisheries
Development Board (NFDB).
S97. Ans.(a)
Sol. The Bharat Dynamics Limited (BDL) has signed
a contract with the Ministry of Defence for the
manufacture and supply of Akash missiles to the
Indian Air Force (IAF). The total worth of the deal is
around Rs 499 crore.
S98. Ans.(e)
Sol. Zaila Avant-garde, an African-American, from
New Orleans in Louisiana, has won the 2021
Scripps National Spelling Bee.
S99. Ans.(c)
Sol. A passenger train Rajdhani Express from
Assam’s Silchar railway station has reached the
Vaingaichunpao railway station in Manipur for a
trial run, putting the state on the Indian Railways
map.
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S102. Ans.(d)
Sol.
Syed
Osman
AzharMaqsusi
won
Commonwealth Points of Light award. Hyderabad’s
hunger activist Syed Osman AzharMaqsusi, who
has been feeding thousands of people every day as
part of his food drive ‘Hunger Has No Religion’ was
awarded a top UK award recently.
S103. Ans.(e)
Sol. Argentina won their first major title in 28 years
on 10th July and Lionel Messi finally won his first
medal in a blue-and-white shirt when an Angel Di
Maria goal gave them a 1-0 win over Brazil and a
record-equalling 15th Copa America.
S104. Ans.(a)
Sol. Every year on July 11, the world observes
World Population Day. The size of a nation’s
population has a major impact on its development
and operations.
S105. Ans.(c)
Sol. In Wimbledon Tennis Tournament, Australian
top seed Ashleigh Barty has won the Women’s
singles title defeating eighth seed Karolina Pliskova
of Czech Republic.
S106. Ans.(d)
Sol. As per the information updated on Twitter’s
website, VinayPrakash is the Resident Grievance
Officer (RGO). Users can contact him using an email
ID listed on the page.
S107. Ans.(b)
Sol. The United Nations has declared 12th July as
World Malala Day to honour the young activist,
MalalaYousafzai.
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S108. Ans.(a)
Sol. In the men category, Novak Djokovic defeated
MatteoBerrettini in the Wimbledon final, 6-7(4-7),
6-4, 6-4, 6-3, to win his sixth Wimbledon title and
20th Grand Slam trophy.
S109. Ans.(b)
Sol. India’s first cryptogamic garden, with around
50 different species grown, has been inaugurated in
Deoban area of Dehradun in Uttarakhand.
S110. Ans.(d)
Sol. The Union Minister for Road Transport and
Highways, Nitin Gadkari, inaugurated India’s first
private Liquefied Natural Gas (LNG) facility plant at
Nagpur in Maharashtra.
S111. Ans.(b)
Sol. The European Championship final pits England
and Italy against each other. Italy won 3-2 on
penalties.
S112. Ans.(a)
Sol. Italy's Goalkeeper Gianluigi Donnarumma
named player of UEFA EURO 2020. Italy defeated
England in the UEFA Euro 2020 final in penalty
shootout after the score was tied at 1-1 after extra
time.
S113. Ans.(e)
Sol. Delhi University will have a ‘Bangabandhu
Chair’ to foster a better understanding of
developments in Bangladesh. An MoU was signed
between the Indian Council for Cultural Relations
(ICCR) and Delhi University in Dhaka to set up this
Chair at Delhi University.
S114. Ans.(d)
Sol. England Left-arm spinner Sophie Ecclestone
has been named as ICC Women Player of the Month
for June. She is the second English female to win the
title after Tammy Beaumont, who was awarded the
title in February 2021.
S115. Ans.(e)
Sol. In Men’s category, New Zealand opener Devon
Conway has bagged ICC Player of the Month for
June. He became the first New Zealand player to win
the award after an astounding first month in Test
cricket.
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S116. Ans.(a)
Sol. The state government of Haryana will organise
the Khelo India Youth Games 2021 in February
2022.
S117. Ans.(b)
Sol. The Assam Cabinet has announced the creation
of an independent department to protect and
preserve the “faith, culture and traditions of tribes
and indigenous communities” of the state.
S118. Ans.(c)
Sol. Portugal captain and modern-day great
Cristiano Ronaldo won the Euro 2020 Golden Boot
after finishing as the top-scorer in the tournament.
S119. Ans.(e)
Sol. IIT Madras Pravartak Technologies Foundation
(IITM-PTF) and Sony India Software Centre Pvt Ltd
have joined hands to organise a national-level
hackathon named ‘SAMVEDAN 2021 - Sensing
Solutions for Bharat’.
S120. Ans.(b)
Sol. National Research Centre on Yak (NRCY) in
West Kameng district, Arunachal Pradesh has tied
up with the National Insurance Company Ltd. for
insuring Himalayan Yak.
S121. Ans.(d)
Sol. Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba
on 13th July became the country’s Prime Minister
for the fifth time.
S122. Ans.(b)
Sol. Deepak Kabra has become the first Indian to be
selected for judging the gymnastics competition of
the Olympic Games, a life goal achieved for the man
who knew he wouldn’t have made it there as an
active gymnast because of his not-so-strong
fundamentals.
S123. Ans.(c)
Sol. India will host the World Badminton
Championships in 2026, the sport’s global
governing body, BWF.
S124. Ans.(e)
Sol. Former Indian middle-order batsman Yashpal
Sharma, who was also a member of the Kapil Devled World Cup-winning team, passed away on 13th
Jult after suffering a cardiac arrest.
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S125. Ans.(a)
Sol. A Maharashtra archaeologist may have hit a
jackpot by discovering several potteries and
artefacts, dating back to the later era of the Indus
Valley Civilization (IVC), at Yawal in Jalgaon district.
S126. Ans.(b)
Sol. Indian Navy received the 10th anti-submarine
warfare aircraft P-8I from the US-based aerospace
company Boeing.
S127. Ans.(c)
Sol. Nepal has signed a USD 1.3 billion deal with
India, to develop a 679-megawatt Lower Arun
Hydropower
project,
located
between
Sankhuwasabha and Bhojpur districts in eastern
Nepal.
S128. Ans.(b)
Sol. The renowned American professional wrestler,
Paul Orndorff, who is best known with his
nickname Mr. Wonderful, has passed away.
S129. Ans.(d)
Sol. Home Minister Amit Shah has inaugurated a
research-based centre of excellence at National
Forensic Science University in Gandhinagar,
Gujarat.
S130. Ans.(a)
Sol. The Indian Space Research Organisation
(ISRO) is getting back into launch activity fully at
Sriharikota spaceport with the planned orbiting of
geo imaging satellite GISAT-1 onboard GSLV-F10
rocket on August 12.

S131. Ans.(d)
Sol. A tripartite Memorandum of Understanding
has been signed between the Administration of
Union Territory of Ladakh and Ladakh Autonomous
Hill Development Council Leh/Kargil with Sikkim
State Organic Certification Agency (SSOCA)
regarding
the
implementation
of
PrampragatKrishiVikasYojana and Mission Organic
Development Initiative. The aim of MoU is to
convert Ladakh into organic by 2025.
S132. Ans.(c)
Sol. NTPC Ltd., India’s largest power generator is
set to construct the country’s single-largest solar
photovoltaic project at Rann of Kutch region in
Khavada, Gujarat.
S133. Ans.(e)
Sol. The World Youth Skills Day (WYSD) is
observed every year on July 15 as a day to recognize
the strategic importance of equipping young people
with skills for employment, decent work and
entrepreneurship, and to highlight the crucial role
of skilled youth in addressing current and future
global challenges.
S134. Ans.(a)
Sol. Union Minister PiyushGoyal has been
appointed as the Leader of the House in
RajyaSabha. His appointment is effective from July
06, 2021. He will succeed Thawar Chand Gahlot,
who has taken charge as the Governor of Karnataka.
S135. Ans.(e)
Sol. The Union Cabinet headed by Prime Minister
NarendraModi has approved an increase in the
Dearness Allowance to Central Government
employees and Dearness Relief to pensioners to 28
per cent.
S136. Ans.(c)
Sol. Singer Ananya Birla has teamed up with music
maestro AR Rahman to launch a cheer song for
Indian sports personalities as they gear up for
Tokyo Olympics. Titled “Hindustani Way”, the song
has been sung by Ananya and composed by
Rahman.
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S137. Ans.(b)
Sol. Cabinet approves continuation of centrally
sponsored scheme National AYUSH Mission for 5
years from FY 2021-2026.
S138. Ans.(d)
Sol. Vice President M. Venkaih Naidu has received a
book entitled ‘Urdu Poets and Writers – Gems of
Deccan’ authored by senior journalist, J.S. Ifthekhar.
S139. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India has imposed
restrictions on Mastercard Asia/Pacific Private
Limited for adding new domestic customers from
22nd July 2021.
S140. Ans.(b)
Sol. The Indian Space Research Organisation
(ISRO) has successfully conducted the third longduration hot test of the liquid propellant Vikas
Engine for the core L110 liquid stage of the humanrated GSLV Mk III vehicle, as part of the engine
qualification
requirements
for
the
GaganyaanProgramme.
Solutions
S141. Ans.(d)
Sol. Singapore unveiled one of the world’s largest
floating solar panel farms, which can produce
enough electricity to power the island’s five water
treatment plants. The project is part of efforts by
the country to meet a goal of quadrupling its solar
energy production by 2025 to help tackle climate
change.
S142. Ans.(a)
Sol. China has officially begun the construction of
the world’s first commercial modular small reactor
‘Linglong One’ at the Changjiang Nuclear Power
Plant in the country’s Hainan Province.
S143. Ans.(b)
Sol. Pakistan captain Babar Azam with the century
he scored against England became the fastest
batsman to notch up 14 ODI centuries in terms of
innings, surpassing the likes of Hashim Amla (84),
Indian captain Virat Kohli (103), and Australian
batsman David Warner (98). He reached his 14th
ton in his 81st ODI innings.
45

www.bankersadda.com

|

S144. Ans.(c)
Sol. The United Arab Emirates has became the first
Gulf nation to open an embassy in Israel, nearly a
year after both countries signed an agreement to
normalise diplomatic ties. The new mission is
located in Tel Aviv Stock Exchange building.
S145. Ans.(e)
Sol. Karnataka Chief Minister, BS Yediyurappa has
unveiled the Karnataka Electric Bike Taxi scheme2021. This will serve as a bridge between public
transport and daily commuters.
S146. Ans.(b)
Sol. The Indian Academy of Highway Engineers
(IAHE) under the Ministry of Road Transport and
Highways has inked an agreement with the
University of New South Wales, Australia for setting
up a Centre for Advanced Transportation
Technology and Systems (CATTS) in Noida, Uttar
Pradesh.
S147. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated
the International Cooperation and Convention
Centre "Rudraksh", in Varanasi, Uttar Pradesh.
S148. Ans.(c)
Sol. The Manduadih railway station has been finally
renamed as Banaras by the Northeastern railways
(NER). The NER replaced the old signboard with the
new one which read 'Banaras' after the Railway
Board gave its nod for the new name.
S149. Ans.(d)
Sol. The All India Football Federation (AIFF) has
nominated Gokulam Kerala FC to represent India in
the AFC Club Championship 2020-21.
S150. Ans.(e)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has addressed
the nation on July 15, 2021, on the occasion of
World Youth Skills Day 2021 and the 6th
anniversary of the Skill India Mission.
S151. Ans.(a)
Sol. ‘Bonalu’ is a traditional folk festival celebrated
every year in the Telugu month of Ashadham
(falling in June/July), in the twin cities of
Hyderabad and Secunderabad, and some other
parts of Telangana state.
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S152. Ans.(c)
Sol. Former president of Pakistan Mamnoon
Hussain passed away. Mamnoon Hussain, who was
born in Agra in 1940 and migrated with his parents
to Pakistan in 1947, served as the 12th President of
Pakistan between September 2013 and September
2018.
S153. Ans.(d)
Sol. World Day for International Justice is observed
on 17th July every year. It is observed to recognise
the strengthening system of international justice
and also to promote the rights of the victims.
S154. Ans.(c)
Sol. The Andhra Pradesh government announced a
10% reservation for the Kapu community and other
Economically Weaker Sections (EWS) for
appointments in the initial posts and services in
State government in accordance with the
Constitution (103rd Amendment) Act, 2019.
S155. Ans.(e)
Sol. Three-time national award-winning actress
Surekha Sikri has passed away. The three-time
National Award winner is best known for her
performances in ‘Tamas’, ‘Mammo’, ‘Salim Langde
Pe Mat Ro’, ‘Zubeidaa’, ‘Badhaai Ho’ and daily soap
‘Balika Vadhu’.
S156. Ans.(a)
Sol. The Maharashtra state government has
launched the new Electric Vehicle Policy-2021. The
policy announced by the State Environment
Minister, Aaditya Thackeray aims to accelerate the
adoption of Battery Electric Vehicles in the country.
S157. Ans.(b)
Sol. The Kerala government's campaign
'mathrukavacham' to vaccinate all the pregnant
women in the state against COVID-19 infection was
inaugurated at the district level recently.
S158. Ans.(e)
Sol. In order to facilitate farmers to get ‘right
information at right time’ in their desired language,
a digital platform namely ‘KisanSarathi’ was
launched jointly by Narendra Singh Tomar,
Minister for Agriculture and Farmers Welfare.
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S159. Ans.(a)
Sol. Top defence officials from India, Sri Lanka and
the Maldives participated in a virtual trilateral
tabletop exercise "TTX-2021".
S160. Ans.(d)
Sol. Indian Port Rail and Ropeway Corporation Ltd
(IPRCL) has prepared a Detailed Project Report or
DPR for the pod taxi service between Noida Airport
at Jewar and Film City. This is a 14 km stretch. This
will be India’s first pod taxi service.
S161. Ans.(d)
Sol. Nelson Mandela International Day (also
Mandela Day) is held every year on July 18 globally
to honour the legacy of the late President of South
Africa, Nelson Mandela. The day 18 July marks the
birth anniversary of the great South African leader,
who was born in 1918.
S162. Ans.(b)
Sol. The United States, Afghanistan, Pakistan, and
Uzbekistan, have agreed in principle to establish a
new quadrilateral diplomatic platform focused on
enhancing regional connectivity.
S163. Ans.(e)
Sol. Google Cloud launched its new cloud region in
Delhi-NCR (National Capital Region) to serve its
customers in India and Asia-Pacific.
S164. Ans.(c)
Sol. India’s first monk fruit cultivation exercise
began in HP’s Kullu. The ‘monk fruit’ from China,
which is known for its properties as non-caloric
natural sweetener, was introduced for field trials in
Himachal Pradesh by the Palampur-based Council
of Scientific Research and Industrial TechnologyInstitute of Himalayan Bio-resource Technology
(CSIR-IHBT) in Kullu.
S165. Ans.(a)
Sol. According to WWF-UNEP report, 35% of
India's tiger ranges outside protected areas. The
report, A Future for All – A need for Human-Wildlife
Coexistence, examined increasing human-wildlife
conflict, and has found that marine and terrestrial
protected areas only cover 9.67 per cent globally.
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S166. Ans.(d)
Sol. IIT-Madras develops AI algorithm called
'NBDriver' to spot cancer-causing mutations. The
algorithm uses a relatively unexplored technique of
leveraging DNA composition to pinpoint genetic
alterations responsible for cancer progression,
which is difficult using present methodologies.
S167. Ans.(c)
Sol. Former RBI governor BimalJalan writes a new
book titled 'The India Story’ The book focuses on
India’s economic history and aims to provide
lessons for the future of India’s political economy.
S168. Ans.(b)
Sol. Microsoft has reached a deal to acquire RiskIQ,
a San Francisco-based provider of cybersecurity
services, including malware and spyware
monitoring and mobile app security.
S169. Ans.(e)
Sol. Deputy Chief Minister of Haryana recently
announced to introduce 'One Block, One Product'
scheme in the state. To encourage and promote
small industries in the rural areas, the Haryana
government will soon introduce the 'One Block,
One Product' scheme.
S170. Ans.(a)
Sol. The ‘Common High Court for the Union
Territory of Jammu and Kashmir and Union
Territory of Ladakh’ has been officially renamed as
the ‘High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh.’
S171. Ans.(e)
Sol. Science Exploration Day (also called Moon Day)
is marked every year on 20 July. It was on this day
in 1969, the first humans to land on the Moon’s
surface.

S174. Ans.(a)
Sol. The International Cricket Council (ICC)
inducted Mongolia, Tajikistan, and Switzerland as
members at its 78th Annual General Meeting.
S175. Ans.(e)
Sol. BJP leader Sudhanshu Mittal''s book on the
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has now been
translated into Chinese language. "RSS: Building
India Through SEWA", which talks of RSS''s history,
ideology and policies, and their subsequent impact
on the nation, was brought out by Har-Anand
Publications in 2019.
S176. Ans.(d)
Sol. Government notified a hike in the foreign direct
investment limit in pension fund management to
74% from 49% under the national pension system
(NPS), opening doors for experienced foreign
partners in this space and facilitating more
competition in the fledgling segment.
S177. Ans.(c)
Sol. Bank of Maharashtra has signed a
Memorandum of Understanding (MoU) with
National Bank for Agriculture & Rural Development
(NABARD) to boost ongoing developmental
initiatives linked to priority sector lending in
Maharashtra.
S178. Ans.(a)
Sol. According to the Ministry of Hajj and Umrah,
Saudi Arabia, women can now register for the
annual Hajj pilgrimage without a male guardian
(marham).
S179. Ans.(b)
Sol. The Kunariya village of Kutch district in Gujarat
has come out with a unique idea of holding Balika
Panchayat.

S172. Ans.(c)
Sol. Former India and Mohun Bagan shot-stopper
Shibaji Banerjee, who famously denied Brazil’s
legendary football player Pele from scoring a goal
in an exhibition match in 1977, will be conferred
with Mohun Bagan Ratna posthumously.

S180. Ans.(d)
Sol. Maharashtra will be the first state in the
country to issue educational documents using
blockchain technology. Forgery of documents is a
serious concern for various educational and other
institutions.

S173. Ans.(d)
Sol. The Federal Bank launched FEDDY, an Artificial
Intelligence-powered virtual assistant to help
customers with banking-related queries anytime.

S181. Ans.(c)
Sol. Russia has successfully test-fired its new S-500
air defence missile systems, from a southern
training range, Kapustin Yar, on July 20, 2021.
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S182. Ans.(a)
Sol. The Government of India has extended the
duration of the ‘Stand Up India Scheme’ up to the
year 2025. The scheme was launched by the Prime
Minister on 05 April 2016 to facilitate loans to
Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women
borrowers, to promote entrepreneurship among
them.
S183. Ans.(e)
Sol. Indian Oil Corporation (IOC), India’s largest oil
firm, will build the first ‘green hydrogen’ plant of
the country at its Mathura refinery, to meet the
growing demand for both oil and cleaner forms of
energy.

S187. Ans.(d)
Sol. Ordnance Factory Tiruchirappalli hands over
Fifteen 12.7 mm M2 NATO Stabilized Remote
Control Gun to Indian Navy & 10 to Indian Coast
Guard. It is manufactured with transfer of
technology agreement from Elbit Systems, Israel.
S188. Ans.(e)
Sol. Chief Minister HimantaBiswaSarma said that
along with Olympics, Asian and Commonwealth
games medalists, the medal winners in National
Games would also get government job.

S184. Ans.(d)
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT), Ropar
has developed a first-of-its-kind Oxygen Rationing
Device called AMLEX, to save the oxygen which
otherwise gets wasted unnecessarily, and in turn,
increase the life of medical oxygen cylinders three
folds.

S189. Ans.(a)
Sol. The Asian Development Bank (ADB) has
downgraded India’s economic growth forecast for
the financial year 2021-22 (FY22) to 10 per cent, in
its Asian Development Outlook (ADO) Supplement
for July.

S185. Ans.(b)
Sol. Union minister Mukhtar Abbas Naqvi has been
appointed as the deputy Leader of the House in
RajyaSabha. Mukhtar Abbas Naqvi is one of the few
leaders in BJP who is believed to have a good
working relationship with other political parties.

S190. Ans.(c)
Sol. The government has decided to set up the
Indian Institute of Heritage at Noida, Gautam
Buddha Nagar.

S186. Ans.(c)
Sol. Banking and financial services major Goldman
Sachs has opened a new facility in Hyderabad as
part of its commitment to expand its global centre
for engineering and business innovation in India.
The new office is expected to have about 800 people
by year-end and grow to over 2,500 people by
2023.

S191. Ans.(c)
Sol. Leftist school teacher Pedro Castillo was
proclaimed Peru’s president-elect on 20th July, six
weeks after a polarizing vote of which the results
were delayed by claims of electoral fraud from his
right-wing rival, Keiko Fujimori.
S192. Ans.(a)
Sol. The Australian city of Brisbane has been
selected to host the 2032 summer Olympics, said
the International Olympic Committee on 21 July.
S193. Ans.(e)
Sol. Kotak Mahindra Bank (KMBL), a financial
services conglomerate, and the Indian Navy
announced 20th July that they have signed a
Memorandum of Understanding (MoU) enabling
KMBL to offer its salary account proposition to all
personnel of the Indian Navy – both serving and
retired.
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S194. Ans.(d)
Sol. DRDO successfully test flights indigenous ManPortable Anti-Tank Guided Missile. The Defence
Research & Development Organisation (DRDO) on
21th July successfully flight tested indigenously
developed low weight, fire and forget Man-Portable
Anti-Tank Guided Missile (MPATGM).
S195. Ans.(b)
Sol. Defence Research & Development Organisation
(DRDO) successfully flight-tested the New
Generation Akash Missile (Akash-NG), a surface-toair Missile from Integrated Test Range (ITR) off the
coast of Odisha.
S196. Ans.(a)
Sol. Renowned theatre personality and litterateur
Urmil Kumar Thapliyal has passed away.
S197. Ans.(c)
Sol. ICICI Bank launched a co-branded credit card
with Hindustan Petroleum Corporation Limited
(HPCL). Titled, ‘ICICI Bank HPCL Super Saver Credit
Card’, the card offers best-in-class rewards and
benefits to customers on their everyday spends on
fuel as well as other categories including electricity
and mobile, departmental stores like Big Bazaar
and D-Mart, among others.
S198. Ans.(e)
Sol. Henry was installed as head of a new
government in an attempt to stabilize a country on
the brink of chaos since the murder of president
Jovenel Moise at his residence in the early hours of
July 7.
S199. Ans.(b)
Sol. Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao
will launch his government’s new Dalit
empowerment scheme, now christened Dalita
Bandhu, on a pilot basis from the Huzurabad
assembly constituency.
S200. Ans.(a)
Sol. Young wrestlers Aman Gulia and Sagar Jaglan
emerged as the new world champions in their
respective categories as India dished out an
impressive show on the second day of the Cadet
World Championship 2021 at Budapest, Hungary.
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S201. Ans.(d)
Sol. Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra on 21th
July said he is coming up with his autobiography,
The Stranger In The Mirror. Published by Rupa
Publications, the book will hit the stands across the
country on July 27.
S202. Ans.(c)
Sol. U GRO Capital announced the launch of a colending partnership for micro, small and medium
enterprises with Bank of Baroda.
S203. Ans.(b)
Sol. Vice President Releases Book 'Palleku
Pattabhishekam' On Rural India And Agriculture.
Releasing the book 'Palleku Pattabhishekam' by
former MP Shri Yalamanchili Sivaji at Dr Marri
Channa Reddy Human Resource Development
Institute in Hyderabad, the Vice President said that
villages and agriculture are intrinsically connected
and we must address their issues holistically to
bring 'Gram Swarajya' to our villages.
S204. Ans.(e)
Sol. Madhya Pradesh shooter, Rubina Francis has
set a world record at the ongoing Para Sport Cup in
Peru.
S205. Ans.(a)
Sol. Gira Sarabhai Co-founder Of National Institute
of Design Passes Away At 98. The pioneer of design
education in the nation has played a vital part in
establishing several other institutions and also
made remarkable contributions in the field of art
and architecture.
S206. Ans.(b)
Sol. Duvvuri Subbarao, Former Governor, RBI
released Dr. C K Garyali’s book, ‘Bank with a Soul:
Equitas’. Dr. C K Garyali is a founder trustee of EDIT
(Equitas Development Initiative Trust) and the
book chronicles the journey of Equitas and EDIT in
transforming the lives of women with frequent
social reform initiatives helping them setup microenterprises.
S207. Ans.(c)
Sol. In India, the “National Broadcasting Day” is
observed on July 23 every year, to celebrate the
radio, which has been an important part in people’s
life in India, both as an easy medium of
entertainment along with new.
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S208. Ans.(b)
Sol. The World Federation of Neurology (WFN)
celebrates World Brain Day on every July 22,
focusing on a different theme each year.
S209. Ans.(e)
Sol. Dvara E-Dairy Solutions, a portfolio company
of Dvara Holdings has launched an artificial
intelligence (AI) led digital tag 'Surabhi e-Tag' to
identify cattle based on muzzle identity (muzzle
images of the cattle are collected through the
Surabhi mobile application).
S210. Ans.(d)
Sol. Senior India defender, Sandesh Jhingan was
named the AIFF men’s Footballer of the Year 202021 season.
S211. Ans.(e)
Sol. UNESCO: Historic Urban Landscape project
launched for Gwalior, Orchha.In the state of
Madhya Pradesh, the cities of Orchha and Gwalior
have been selected by UNESCO under its ‘Historic
Urban Landscape Project.’ This project was started
in the year 2011.
S212. Ans.(a)
Sol. Amsterdam, has unveiled the world’s first 3Dprinted steel bridge. This project has been opened
on the Oudezijds Achterburgwal canal in the city of
Amsterdam.
S213. Ans.(c)
Sol. FinMin Joint Secretary Rashmi R Das appointed
to UN Tax Committee. Rasmi Ranjan Das, a Joint
secretary of the Finance Ministry has been
appointed to the UN tax committee as a member for
the term period 2021 to 2025.
S214. Ans.(e)
Sol. The Central Board of Direct Taxes (CBDT)
observed the 161st Income Tax Day (also known as
Aaykar Diwas) on 24 July 2021.
S215. Ans.(c)
Sol. India has scored 90.32 per cent in the 2021 UN
Global Survey on Digital and Sustainable Trade
Facilitation. India’s score was 78.49 per cent in
2019.
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S216. Ans.(e)
Sol. The standalone health insurer Max Bupa
Health Insurance has rebranded itself as ‘Niva Bupa
Health Insurance. This development comes after
the company’s promoter, Max India, which owned
51 per cent of the insurer sold its stake to True
North in February 2019 for Rs 510 crore.
S217. Ans.(d)
Sol. Bhageerathi Amma, the oldest woman in India
to take the equivalency exams, has passed away due
to age-related ailments. She was 107-years-old.
S218. Ans.(e)
Sol. The Indian Olympic Association has roped in
Adani Group as a sponsor for the Indian contingent
at the ongoing Tokyo Games. IOA secretary general
Rajiv Mehta, who is in Tokyo, announced the
development.
S219. Ans.(a)
Sol. Indian Women’s National Team Forward,
Ngangom Bala Devi has been named as the All India
Football Federation (AIFF) Women's Footballer of
the Year 2020-21.
S220. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India on Friday increased
the limit of personal loans given to any director of a
bank to Rs 5 crore, from Rs 25 lakh earlier.
S221. Ans.(c)
Sol. Former election commissioner Ashok Lavasa
has come out with a book titled “An Ordinary Life:
Portrait of an Indian Generation.”
S222. Ans.(a)
Sol. India’s ace weightlifter SaikhomMirabaiChanu
has claimed a silver medal in the Women’s 49kg
category, at Tokyo 2020 Olympics on July 24, 2021.
S223. Ans.(e)
Sol. World Drowning Prevention Day, declared
through the April 2021 UN General Assembly
Resolution “Global drowning prevention”, is held
annually on 25 July. This global advocacy event
serves as an opportunity to highlight the tragic and
profound impact of drowning on families and
communities and to offer life-saving solutions to
prevent it.
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S224. Ans.(b)
Sol. Kargil Vijay Diwas is celebrated every year on
July 26 since the year 1999, to mark India’s victory
over Pakistan in the Kargil conflict. This year nation
is celebrating the 22 years of victory in the Kargil
war.
S225. Ans.(a)
Sol. The KakatiyaRudreswara Temple, (also known
as the Ramappa Temple) at Palampet, Mulugu
district, near Warangal in Telangana has been
inscribed on UNESCO’s World Heritage list, during
the 44th session of the World Heritage Committee
of UNESCO. With this latest induction, there are
39th World Heritage Sites located in India.
S226. Ans.(c)
Sol. Sweden has ratified the framework agreement
for the International Solar Alliance (ISA) and is now
a member of the global platform, which is an
initiative of India aimed at promoting renewable
energy and sustainable development.
S227. Ans.(b)
Sol. Vijayakumar, president and chief executive
officer, has been appointed as the managing
director for five years.
S228. Ans.(e)
Sol. Yang Qian of China took gold in the women’s
10m air rifle final to secure the first gold medal of
the 2020 Summer Games at the Asaka Shooting
Range
S229. Ans.(d)
Sol. India cracked into the top ten list of agricultural
produce exporters in 2019 with a significant share
within the export of rice, soya beans, cotton and
meat, according to a World Trade Organisation
(WTO) report on trends in world agricultural trade
in recent 25 years.

S231. Ans.(a)
Sol. The US space agency NASA has selected
California-based SpaceX to provide launch services
for Earth’s first mission to conduct detailed
investigations of Jupiter’s moon Europa. The
mission called ‘Europa Clipper mission’ is
scheduled to be launched in October 2024 on a
Falcon Heavy rocket from Launch Complex 39A at
NASA’s Kennedy Space Center in Florida.
S232. Ans.(b)
Sol. The Central Reserve Police Force (CRPF),
observed its 83rd Raising Day on 27 July 2021.
CRPF is India’s largest Central Armed Police Force,
under the authority of the Ministry of Home Affairs
(MHA).
S233. Ans.(d)
Sol. The Care Ratings agency has estimated the
Gross Domestic Product (GDP) growth rate of India
to be in the range of 8.8 to 9 percent in the current
financial year, that is 2021-22 (FY22).
S234. Ans.(e)
Sol. The Philippines has become the first country in
the world to get approval for the commercial
production of genetically modified “golden rice”, a
variety of rice enriched with nutrients to help
reduce childhood malnutrition.
S235. Ans.(a)
Sol. Indian Wrestler Priya Malik has won a Gold
Medal at the 2021 World Cadet Wrestling
Championship in Budapest, Hungary.

S230. Ans.(b)
Sol. Senior IPS officer Nasir Kamal has been
appointed the Director-General of the Bureau of
Civil Aviation Security (BCAS).
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S236. Ans.(c)
Sol. The historic Paseo del Prado boulevard and
Retiro Park of Madrid, in Spain has been granted
the status of UNESCO World Heritage Sites on July
25, 2021.

S243. Ans.(b)
Sol. The Bharatiya Janata Party’s (BJP) legislature
party has unanimously elected Lingayat MLA
Basavaraj S Bommai as the new Chief Minister of
Karnataka.

S237. Ans.(e)
Sol. Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa has
announced his resignation from the top post on July
26, 2021, when his government completed two
years in the state, after being elected to power in
2019.

S244. Ans.(e)
Sol. Raksha Mantri Rajnath Singh is on a three-day
visit to Dushanbe, Tajikistan from July 27-29, 2021
to attend the annual meeting of the Defence
Ministers of Shanghai Cooperation Organisation
(SCO) member states.

S238. Ans.(c)
Sol. The International Day for the Conservation of
the Mangrove Ecosystem (or World Mangrove Day)
is celebrated annually on 26 July to raise awareness
of the importance of mangrove ecosystems as “a
unique, special and vulnerable ecosystem” and to
promote solutions for their sustainable
management, conservation and uses.
S239. Ans.(b)
Sol. Singapore’s Sunseap Group says it plans to
spend $2 billion to build the world’s largest floating
solar farm and energy storage system in
neighbouring Indonesian city Batam, which will
double its renewable power generation capacity.
S240. Ans.(d)
Sol. Union Home Minister Amit Shah along with
chief minister Conrad K. Sangma inaugurated the
much-awaited Greater Sohra Water Supply Scheme
at Sohra in East Khasi Hills, Meghalaya.
S241. Ans.(e)
Sol. This year theme of World Hepatitis Day 2021 is
‘Hepatitis Can’t Wait’. World Health Organization is
observed on 28th July every year as “World
Hepatitis Day”.
S242. Ans.(c)
Sol. World Nature Conservation Day is observed on
28th July every year. The main objective of
celebrating this day is to raise awareness about
protecting nature and adopting best practices for
conserving our natural resources.
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S245. Ans.(a)
Sol. Japan's Momiji Nishiya became one of the
youngest individual Olympic champions in history
when she won the inaugural women's
skateboarding gold at the age of 13 years and 330
days.
S246. Ans.(d)
Sol. The Union Government has decided to set up a
National Centre of Excellence for Animation, Visual
Effects, Gaming and Comics for creating a worldclass talent pool in India to cater to the Indian as
well as a global industry. It will be set up in
collaboration with the Indian Institute of
Technology, Bombay.
S247. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India is currently working
on a phased implementation strategy for its own
digital currency, Central Bank Digital Currency
(CBDC), and will launch it in the wholesale and
retail segments soon.
S248. Ans.(b)
Sol. Puri has become the first city in India where
people can avail high-quality drinking water
directly from the tap on a 24-hour basis.
S249. Ans.(d)
Sol. In order to promote AYUSH in Madhya Pradesh
and to link it with employment, the government has
made the ‘Devaranya’ scheme.
S250. Ans.(a)
Sol. The International Monetary Fund (IMF) has
sharply cut India’s economic growth projection by
300 basis points, from 12.5 per cent to 9.5 per cent
for the financial year 2021-22 (FY22).
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S251. Ans.(d)
Sol. International Tiger Day ( also called Global
Tiger Day) is celebrated every year on July 29 to
raise awareness for tiger conservation.
S252. Ans.(b)
Sol. The Indore city of Madhya Pradesh, or the
cleanest city of India, has become the only city from
the country to be selected for International Clean
Air Catalyst Programme.
S253. Ans.(e)
Sol. Border Security Force (BSF) Director General
(DG), Rakesh Asthana has been appointed as the
Delhi Police Commissioner on July 27, 2021, with
immediate effect.
S254. Ans.(a)
Sol. Legendary Indian badminton player Nandu
Natekar, who became the first Indian to win the
international title in 1956, has passed away.
S255. Ans.(c)
Sol. The Sitio Burle Marx site, a landscape garden in
Brazilian city Rio de Janeiro has been added to
UNESCO’s list of World Heritage sites.
S256. Ans.(d)
Sol. Google-parent Alphabet will launch a new
robotics company - Intrinsic, which will focus on
building software for industrial robots. CEO of
Intrinsic: Wendy Tan White.
S257. Ans.(c)
Sol. Najib Mikati named as the new Prime Minister
of Lebanon. Najib Azmi Mikati is a Lebanese
politician and businessman who served as Prime
Minister of Lebanon in 2005 and from 2011 to
2014. His appointment comes just 11 days after
Saad Hariri resigned as prime minister-designate.

S260. Ans.(b)
Sol. The theme/Slogan for 2021 International Tiger
Day celebration is “Their Survival is in our hands”.
S261. Ans.(c)
Sol. United Nations observes 30 July every year as
World Day Against Trafficking in Persons. In 2013,
the General Assembly designated July 30 as the
World Day against Trafficking in Persons to raise
awareness of the situation of victims of human
trafficking and for the promotion and protection of
their rights.
S262. Ans.(d)
Sol. A consignment of ‘Raja Mircha’, also referred to
as King Chilli or Bhoot Jolokia, from Nagaland, has
been exported to London for the first time.
S263. Ans.(b)
Sol. Bangalore International Airport Limited
(BIAL), has signed a ten-year partnership with the
company IBM to set up the ‘Airport in a Box’
platform.
S264. Ans.(d)
Sol. VaidehiDongre, a 25-year-old girl from
Michigan, has been crowned Miss India USA 2021
at the beauty pageant. Arshi Lalani from Georgia
was declared the first runner up and North
Carolina's Mira Kasari was declared the second
runner up.
S265. Ans.(a)
Sol. The Kerala Police launched a new initiative
called the Pink Protection project for the protection
of women in public, private and digital spaces.

S258. Ans.(e)
Sol. Astronomers have discovered evidence of
water vapor in the atmosphere of Jupiter's moon
Ganymede for the first time. Ganymede, the largest
moon in the Solar System, is covered in an icy crust.
S259. Ans.(a)
Sol. Karnataka has become the first Indian state to
set aside government jobs for transgenders by
giving the community 1 percent reservation. The
quota will be applicable to transgender candidates
in all categories—general, scheduled castes,
scheduled tribes and other backward classes.
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S266. Ans.(d)
Sol. India’s first Rapid electronic Covid-19 RNA
Test kit that allows self-testing at home called
‘COVIHOME’ has been developed by a research
group at the Indian Institute of Technology
Hyderabad.
S267. Ans.(a)
Sol. Property consultant Colliers has appointed
Ramesh Nair as the chief executive officer (CEO) for
India and managing director, market development,
for Asia.
S268. Ans.(b)
Sol. The centre has announced 27% reservation for
OBCs and a 10% quota for students from the
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economically weaker sections (EWS) for
undergraduate and postgraduate medical and
dental courses under the All-India Quota (AIQ)
scheme.
S269. Ans.(d)
Sol. Foreign Minister of Maldives Abdulla Shahid
won the Presidency of the 76th Session of the
United Nations General Assembly (UNGA).
S270. Ans.(e)
Sol. Vantika Agarwal has won the National Women
Online Chess title. She scored 9.5 points from 11
rounds. Arpita Mukherjee of West Bengal took the
second spot and Tamil Nadu’s Sreeja Seshadri
secured the third spot in the competition.
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ADDA247 APP க்குச் செல்லுங்கள், தமிழ்நாடு மாநிலத் ததர்வு பிரிவில்
பயிலுங்கள்.

சவற்றிப்படி நமதத!!!
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