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மாதாந் திர நடப் பு நிகழ் வுகள் முக்கியமான ககள் வி மற் றும்
பதில் கள் - ஆகஸ்ட் 2021
Q1. உலகளாவிய பாதுகாப் பு உறுதி
செய் யப் பட்ட புலிகள்
தரநிலலகள்
(CA|TS)
2021
இன்
அங் கீகாரத்லத
எத்தலன
புலிகள்
காப் பகங் கள்
சபற் றுள் ளன?
(a) 14
(b) 18
(c) 20
(d) 25
(e) 30

Q5. மிஷன் நிரயதக் பாகனா பின்வரும்

Q2.
உலக
கரஞ் ெர்
தினம்
ஆண்டுகதாறும் ஆண்டின் எந் த நாளில்
கலடபிடிக்கப் படுகிறது?
(a) 29 ஜூலை
(b) 27 ஜூலை
(c) 28 ஜூலை
(d) 30 ஜூலை
(e) 31 ஜூலை

விருலத சவன்றுள் ளார். விருது எந் த
துலறயுடன் சதாடர்புலடயது?
(a) திவயட்டர் கலைஞர்
(b) விலளயாட்டுத் ரதாழிை்
(c) பத்திரிலக

Q3. ஜூலல 2021 இல் நடந் த 2021
இந் தியா-இந் கதாகனஷியா
கார்பாட்(CORPAT) இரு வருட நிகழ் வின்
எந் த பதிப் பாகும் ?
(a) 42 வது
(b) 36 வது
(c) 51 வது
(d) 60 வது
(e) 62 வது

எந் த மாநிலத்துடன் சதாடர்புலடயது?
(a) உத்தரபிரவதசம்
(b) ராஜஸ்தான்
(c) பஞ் சாப்
(d) மகாராஷ்டிரா
(e) மத்தியப் பிரவதசம்
Q6.
ஆனந் த்
ராதாகிருஷ்ணன்
ெமீபத்தில் மதிப் புமிக்க வில் ஈஸ்னர்

(d) விகட ரதாழிை்
(e) இைக்கியம்
Q7. மகாராஷ்டிரா பூஷன் கதர்வுக் குழு
புகழ் சபற் ற பின்னணிப் பாடகர்________
ஐ ஒருமனதாக கதர்வு செய் துள் ளது.
(a) சுனிதி சவுகான்
(b) ஸ்வரயா வகாஷை்
(c) ஆஷா வபாஸ்வை
(d) எஸ்.ஜானகி
(e) அை் கா யாக்னிக்

Q4. பாரத் பில் கபயின் புதிய தலலலம
நிர்வாக
அதிகாரியாக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) பயை் கபாடியா
(b) என் வவணுதர் ரரட்டி
(c) பி சாய் நாத்
(d) தீப்தி பிள் லள சிவன்
(e) நூபூர் சதுர்வவதி
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Q8. கமாடி அரசின் நிதிப் பற் றாக்குலற

Q12. ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் 01 முதல் 07

ஜூன் 2021 இறுதியில் ஆண்டு ________

வலர,

இலக்லக சதாடும்
(a) 19.2%
(b) 18.2%
(c) 17.2%
(d) 16.2%
(e) 15.2%

வாரமாக அனுெரிக்கப் படுகிறது ?

ஒவ் சவாரு

ஆண்டும்

இந் த

(a) உைக ஊழை் எதிர்ப்பு வாரம்
(b) உைக ஒவ் வாலம வாரம்
(c) உைக சுற் றுைா வாரம்
(d) உைக தாய் ப்பாை் வாரம்
(e) உைக சுற் றுச்சூழை் வாரம்

Q9. பிளாக்செயின் நிதி சதாழில் நுட்ப
நிறுவனமான

ஐபிபிஐசி

பிலரகவட்

லிமிசடட்டில்

எத் தலன

வங் கிகள்

Q13. இந் தியாவில் முஸ்லிம் சபண்கள்
உரிலம

தினம்

எப் கபாது

அனுெரிக்கப் படுகிறது?

பங் குகலள எடுத்துள் ளன?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5

(a) ஆகஸ்ட் 02
(b) ஆகஸ்ட் 01
(c) ஜூலை 31
(d) ஜூலை 30
(e) ஆகஸ்ட் 03

Q10. உயர்கல் வியில் மாணவர்களுக்கு
பல உள் ளடு
ீ கள் மற் றும் சவளிகயறும்
விருப் பங் கலள வழங் கும் கல் வி வங் கி
கடன் உட்பட பல கல் வி முயற் சிகலள
யார் சதாடங் கியுள் ளார்?

Q14.

2021

மதிப் புமிக்க
கதசிய

ஆம்

ஆண்டிற் கான

கலாக்மான்ய
விருதுக்கு

திலக்
யார்

கதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) அசிம் பிவரம் ஜி

(a) நவரந்திர வமாடி

(b) திலீப் சாங் வி

(b) அமித் ஷா

(c) ஷிவ் நாடார்

(c) எம் . ரவங் லகயா நாயுடு

(d) ரத்தன் டாடா

(d) ராம் நாத் வகாவிந் த்
(e) தர்வமந்திர பிரதான்

(e) லசரஸ் பூனாவை் ைா

Q11. கடற் பலட ஊழியர்களின் புதிய

Q15. ஜூலல 2021 இல் ெரக்கு மற் றும்

துலணத்

கெலவ

தலலவராக

யார்

வரியிலிருந் து

நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?

வசூலான வருவாய் என்ன?

(a) லவஸ் அட்மிரை் ஜி. அவசாக்குமார்

(a) ரூ .1.23 ைட்சம் வகாடி

(b) லவஸ் அட்மிரை் ஆர். ஹரி குமார்

(b) ரூ .1.16 ைட்சம் வகாடி

(c) லவஸ் அட்மிரை் S.N வகார்வமட்

(c) ரூ .1.03 ைட்சம் வகாடி

(d) லவஸ் அட்மிரை் ஆர் பி பண்டிட்

(d) ரூ .1.37 ைட்சம் வகாடி

(e) லவஸ் அட்மிரை் டி.வக. திரிபாதி

(e) ரூ .1.41 ைட்சம் வகாடி
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Q16.
கடாக்கிகயா
ஒலிம் பிக்கில்
சபண்கள் கபட்மிண்டன் ஒற் லறயர்
பிரிவில்
சீனாவின்
ஹி
பிங் ஜியாகவாலவ
வீழ் த்தி
பின்வருபவரில்
சவண்கலம்
சவன்றவர் யார்?
(a) சாய் னா ரநஹ்வாை்
(b) ஸ்ரீகாந்த் கிடாம் பி
(c) சானியாமிர்சா
(d) பி. சாய் பிரணீத்
(e) பிவி சிந்து
Q17. இசுரு உதானா ெமீபத்தில் ஓய் வு
சபறுவதாக அறிவித்தார். அவர் எந் த
நாட்டின்
கிரிக்சகட்
அணிக்காக
விலளயாடியுள் ளார்?
(a) பாகிஸ்தான்
(b) இைங் லக
(c) பங் களாவதஷ்
(d) இந்தியா
(e) ஆப்கானிஸ்தான்
Q18. அண்லமயில் காலமான உலக
மாஸ்டர்ஸ் தங் கப் பதக்கம் சவன்ற
தடகள வீரரின் சபயர்.
(a) மன் கவுர்
(b) சூரத் சிங் மாத்தூர்
(c) டிங் வகா சிங்
(d) அரனரூட் ஜக்னாத்
(e) கனுப்ரியா
Q19. 2022 இல் சவளியிடப் பட உள் ள
'இன் ஐடியல் கவர்ல்ட்(In An Ideal World )'
இன் ஆசிரியர் யார்?
(a) அரவிந்த அடிகா
(b) அனிதா வதசாய்
(c) ஜும் பாைாஹிரி
(d) குணாை் பாசு
(e) அமிதவ் வகாஷ்
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Q20.
எல் ஐசி
சிஎஸ்எல்
‘லுமின்’
பிளாட்டினம் கிசரடிட் கார்டு மற் றும்
எல் ஐசி சிஎஸ்எல் ‘எக்லாட்’ ஆகிய
எல் ஐசி சிஎஸ்எல் இலண -பிராண்டட்
ரூகப கிசரடிட் கார்டுகளின் இரண்டு
வலககலள
அறிமுகப் படுத்த
பின்வரும்
எந் த
வங் கியுடன்
கூட்டுகெர்ந்தது ?
(a) எஸ்பிஐ
(b) ஐடிபிஐ
(c) கனரா வங் கி
(d) ரயஸ் வங் கி
(e) வகாட்டக் மன் ஹிந்திரா வங் கி
Q21. ISRO - NASA கூட்டு மிஷன் NISAR (NASAISRO
செயற் லக
துலள
ராடார்)
செயற் லகக்ககாள்
எந் த
ஆண்டில்
செலுத்தப் படும் ?
(a) 2021
(b) 2022
(c) 2023
(d) 2024
(e) 2025
Q22. எஸ்பிஐ அதன் கயாகனா மற் றும்
கயாகனா லலட் இயங் குதளத்திற் காக
அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட புதிய மற் றும்
கமம் படுத்தப் பட்ட அம் ெத்தின் சபயர்.
(a) எஸ்ஐஎம் பிலணப்பு
(b) எஸ்பிஐ பிலணப்பு
(c) வயாவனா பிலணப்பு
(d) வயாவனா லைட் பிலணப்பு
(e) எஸ்பிஐ லைட் பிலணப்பு
Q23. ஆர்மீனியாவின் பிரதமராக யார்
மீண்டும் நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) வஹாவிகாப்ரஹாமியன்
(b) கவரன் கராரபத்யன்
(c) ரசர்ஜ் சர்க்சியன்
(d) ஆர்ரமன் சார்கிசியன்
(e) நிவகாை் பாஷின் யன்

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

Q24. மியான்மர் இராணுவத் தலலவர்
இலடக்கால

_________

பிரதமராக

சபண்கள்

Q28.

மீட்டர்

100

ஓட்டப் பந் தயத் தில்

ஒலிம் பிக்

நியமிக்கப் பட்டார்.

தங் கத்லத சவன்றவர் யார்?

(a) தான் சுவவ

(a) ரஷை் லி-ஆன் ஃப்வரசர்-ப்லரஸ்

(b) மாங் ஐ
(c) மின் ஆங் ஹலிங்

(b) ரஷரிக்கா ஜாக்சன்
(c) எலைன் தாம் சன் -ரஹரா

(d) வசா வின்

(d) டீஹ்னா வடனியை் ஸ்

(e) ஆங் சான் சுகி

(e) புவளாரன் ஸ் கிரிஃபித்

Q25. கீழ் க்கண்ட எந் த வங் கி ‘டுகந்தர்

Q29.

ஓவர்

எனப் படும்

ஆண்கள் ஒற் லறயர் பிரிவில் தங் கம்

வெதிலய

சவல் ல சஜர்மனியின் ___________ ரஷ்ய

டிராஃப் ட்

ஓவர்

திட்டம் ’

டிராஃப் ட்

கடாக்கிகயா

ஒலிம் பிக்கில்

சதாடங் குவதாக அறிவித்தது?

ககரன் கெ்ெகனாலவ 6-3, 6-1 என்ற

(a) எச்டிஎஃப்சி வங் கி

கணக்கில் சவன்றார்.

(b) ஐசிஐசிஐ வங் கி

(a) வநாவாக் வஜாவகாவிச்

(c) ரயஸ் வங் கி

(b) வடனியை் . ரமட்ரவவடவ்

(d) ஆக்சிஸ் வங் கி

(c) ஸ்ரடஃபி கிராஃப்

(e) ஐடிபிஐ வங் கி

(d) அரைக்சாண்டர் ஸ்ரவரரவ்
(e) ரஃவபை் நடாை்

Q26. பின்வரும் நகரங் களில் எது 100 %
ககாவிட்

தடுப் பூசிலய

-19

Q30.

பின்வரும்

எந் த

நாடு

தனது

செலுத்திசகாண்கடார் வசிக்கும் முதல்

ஏழாவது

இந் திய நகரமாக எது மாறியுள் ளது?

ககாப் லபலய சவன்றது?

(a) இம் பாை்

(a) ரமக்சிவகா

(b) புவவனஸ்வர்

(b) அரமரிக்கா

(c) இந்தூர்

(c) கனடா

(d) சூரத்

(d) ஜலமக்கா

(e) ரசன் லன

(e) கத்தார்

Q27. இத்தாலியின் _________ ஆண்களின்

Q31. பின்வரும் எந் த வங் கிலய ரிெர்வ்

100

மீட்டரில்

ஒலிம் பிக்

சவன்றது

தங் கத்லத

அதிர்ெசி
் கரமான

CONCACAF

வங் கி (RBI) 'ஏசஜன்சி வங் கி' யாகெ்
செயல் படுத்துவதற் காக

அொதாரண நிகழ் வு.

பட்டியல் கெர்த்து உள் ளது?

(a) உலசன் வபாை் ட்

(a) எஸ்பிஐ

(b) ஆண்ட்வர டி கிராஸ்

(b) எச்டிஎஃப்சி வங் கி

(c) பிரரட் ரகர்லி

(c) இன் டஸ்இண்டு வங் கி

(d) ைாமண்ட் மார்ரசை் வஜக்கப்ஸ்

(d) வபங் க் ஆஃப் பவராடா

(e) வயாகன் பிவளக்

(e) ஐடிபிஐ வங் கி
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Q32. 2021 பார்ெசூ
் ன் குகளாபல் 500
பட்டியலில்
எத்தலன
இந் திய
நிறுவனங் கள் இடம் சபற் றுள் ளன?
(a) 11
(b) 5
(c) 3
(d) 7
(e) 9
Q33. சதாற் றுகநாய் சநருக்கடிகலளெ்
ெமாளிக்க அதன் உறுப் பு நாடுகளுக்கு
உதவுவதற் காக எஸ்டிஆர் வடிவத் தில்
ஐஎம் எஃப் எவ் வளவு சபாது ஒதுக்கீட்டு
நிதிலய அனுமதித்துள் ளது?
(a) 500 பிை் லியன்
(b) 650 பிை் லியன்
(c) 550 பிை் லியன்
(d) 600 பிை் லியன்
(e) 400 பிை் லியன்

அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்
அரமரிக்க டாைர்
அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்கள்

Q34. இந் திய பாரா ஒலிம் பிக் குழு 'கர்
கத கமல்
து'வின்
தீம்
பாடலின்
இலெயலமப் பாளர்

மற் றும்

பாடகர்

யார்?
(a) விக்ராந்த் ரகனி
(b) குருதாஸ் ரவுத்
(c) ரவி சவுகான்
(d) சஞ் சீவ் சிங்
(e) சஞ் சய் குமார்
Q35.
பிரதமர்
முத்ரா
கயாஜனா
(பிஎம் எம் ஒய் ) 2021-22-க்கு அரொங் கம்
நிர்ணயித்த கடன் வழங் குதல் இலக்கு
என்ன?
(a) ரூ. 3.21 ட்ரிை் லியன்
(b) ரூ. 4 டிரிை் லியன்
(c) ரூ. 3 டிரிை் லியன்
(d) ரூ. 4.50 டிரிை் லியன்
(e) ரூ. 5.50 ட்ரிை் லியன்
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Q36. டிஜிட்டல் கபங் கிங் விருதுகளில்
அதன் 2021 கண்டுபிடிப் பில் , டிபிஎஸ்
டிஜிட்டல்
கபங் கிங் கில்
மிகவும்
புதுலமயான
உலகளாவிய
சவற் றியாளராக
__________
மூலம்
சகௌரவிக்கப் பட்டார்.
(a) லடம் ஸ் நவ் , ரபாருளாதாரம்
(b) ஃவபார்ப்ஸ் வணிகம் , வங் கி
(c) உைகளாவிய ரபாருளாதார குறியீடு
(d) பார்ச்சூன் குவளாபை் 500 பட்டியை்
(e) லபனான் சியை் லடம் ஸ், தி வபங் கர்
Q37. உலகின் மிகப் சபரிய நட்ெத்திர
ெலபயர்
சகாத்து
___________
இன்
இரத்தினபுரி
பகுதியில்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.
(a) இைங் லக
(b) இந்தியா
(c) பாகிஸ்தான்
(d) பங் களாவதஷ்
(e) மியான் மர்
Q38.
பின்வருவனவற் றில்
ரஃகபல்
விமானம்
சபாருத் தப் பட்ட
இரண்டாவது விமான தளம் எது?
(a) அம் பாைா விமானப்பலட நிலையம்
(b) ஹசிமாரா விமான தளம்
(c) வை விமானப்பலட நிலையம்
(d) வபார்ட் பிவளர் விமான தளம்
(e) புஜ் விமான தளம்
Q39.
ெமீபத்தில்
இந் திய
ஆயுள்
காப் பீட்டு நிறுவனத்தின் ஐபிஓ -வின்
நிர்வாக
இயக்குனராக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) அரிஜித் பாசு
(b) திவாகர் குப்தா
(c) சுனிை் வமத்தா
(d) மினி ஐப்
(e) அஸ்வனி பாட்டியா
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Q40. _______ மற் றும் ______ ஆகியலவ
உலகளாவிய டாப் -100 பட்டியலில்
இல் லல மற் றும் தற் கபாது க்யூஎஸ்
சிறந் த
மாணவர்
நகரங் களின்
தரவரிலெயின் ெமீபத்திய பதிப் பில்
முலறகய 106 மற் றும் 110 இடங் கலளப்
சபற் றுள் ளன.
(a) ரசன் லன மற் றும் ரடை் லி
(b) ரகாை் கத்தா மற் றும் ரபங் களூரு
(c) ரடை் லி மற் றும் மும் லப
(d) ரடை் லி மற் றும் ரகாை் கத்தா
(e) மும் லப மற் றும் ரபங் களூரு
Q41.
மகாராஷ்டிராவின்
கலாக்ஆயுக்தாவாக
நியமிக்கப் பட்டவர் யார்?
(a) பி எஸ் வகாஷ்யாரி
(b) வி எம் கனவட
(c) எம் எை் தஹலியானி
(d) யு டி கம் தா
(e) பி டி வசாைங் கி

புதிய

Q42. ெமீபத்தில் கபராசிரியர் சிஆர்
ராவ் நூற் றாண்டு தங் கப் பதக்கம்
ஆர்பிஐயின்
எந் த
முன்னாள்
கவர்னருக்கு வழங் கப் பட்டது?
(a) ரகுராம் ராஜன்
(b) டாக்டர் ஒய் .வி ரரட்டி
(c) சி ரங் கராஜன்
(d) ஷ்யாமைா வகாபிநாதன்
(e) பிமை் ஜைான்
Q43. இந் திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி
_______ ஐ கதாற் கடித்து 41 ஆண்டுகளில்
முதல் ஒலிம் பிக் பதக்கத்லத சவன்றது.
(a) ரஜர்மனி
(b) ஆஸ்திவரலியா
(c) ரபை் ஜியம்
(d) பாகிஸ்தான்
(e) ரநதர்ைாந்து
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Q44. பின்வரும்
எந் த மாநிலத்தில்
‘பூகாம் ப்
அசலர்ட்’
என்று
சபயரிடப் பட்ட
முதல்
பூகம் ப
எெ்ெரிக்லக
சமாலபல்
பயன்பாடு
சதாடங் கப் பட்டது?
(a) இமாச்சை பிரவதசம்
(b) உத்தரகண்ட்
(c) பஞ் சாப்
(d) ராஜஸ்தான்
(e) அசாம்
Q45. கவாடகபான் ஐடியா (இப் கபாது வி)
வாரியத்தின்
செயல் சபாறுப் பிலா
இயக்குநர்
மற் றும்
செயல் சபாறுப் பிலா
தலலவர்
பதவியில் இருந் து விலகியவர் யார்?
(a) விமை் குமார்
(b) ஹிமான் ஷு கபானியா
(c) வராஹித் வர்மா
(d) சந்வதாஷ் சிங்
(e) குமார் மங் கைம் பிர்ைா
Q46. ெமீபத்தில் காலமான பத்மஸ்ரீ
விருது சபற் ற கடாக்ரி எழுத்தாளர்
மற் றும் கவிஞரின் சபயர்.
(a) காளியண்ணன் கவுண்டர்
(b) பத்மா சச்சவ
் தவ்
(c) வகசவ் தத்
(d) வீரபத்ர சிங்
(e) பி வக வாரியர்
Q47. இந் திய கடற் பலட கப் பல் ____________
ஒடிொவில்
உள் ள
பாரம் பரிய
கடற் கலர
துலறமுகமான
ககாபால் பூருக்கு அலழப் பு விடுத்த
முதல்
இந் திய
கடற் பலட
கப் பல்
ஆனது.
(a) அரிஹந்த்
(b) தபார்
(c) தை் வார்
(d) விராட்
(e) கஞ் சர்
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Q48. மரண தண்டலன வழக்குகள்
உட்பட லகதிகலள மாநில ஆளுநர்
மன்னிக்க முடியும் என்று இந் திய உெ்ெ
நீ திமன்றம்
கூறியது.
மன்னிப் பு
வழங் குவதற் கான
ஆளுநரின்
அதிகாரம் குற் றவியல் நலடமுலறெ்
ெட்டத்தின்
பிரிவு _______ இன்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட ஒரு விதிலய மீறுகிறது.
(a) 435A
(b) 434A
(c) 433A
(d) 431A
(e) 432A
Q49. பார்டர் கராட்ஸ் அலமப் பு (BRO)
கிழக்கு லடாக்கில் ______ இல் உலகின்
மிக உயரமான ொலலலய உருவாக்கி,
முதலிடத்தில் உள் ளது.
(a) கர்துங் ைா பாஸ்
(b) உம் லிங் ைா பாஸ்
(c) சாங் ைா பாஸ்
(d) பாரா ைச்சா ைா பாஸ்
(e) வடக்ைாங் ைா பாஸ்
Q50. பின்வரும் மாநிலங் களில் எது
இதுவலர
கபாக்கொ
நீ திமன்றத்
திட்டத்லதத் சதாடங் கவில் லல?
(a) வகரளா
(b) ராஜஸ்தான்
(c) வமற் கு வங் கம்
(d) ஜார்க்கண்ட்
(e) சிக்கிம்
Q51.
மகாராஷ்டிராவின்
கலாக்ஆயுக்தாவாக
நியமிக்கப் பட்டவர் யார்?
(a) பி எஸ் வகாஷ்யாரி
(b) வி எம் கனவட
(c) எம் எை் தஹலியானி
(d) யு டி கம் தா
(e) பி டி வசாைங் கி
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Q52. ெமீபத்தில் கபராசிரியர் சிஆர்
ராவ் நூற் றாண்டு தங் கப் பதக்கம்
ஆர்பிஐயின்
எந் த
முன்னாள்
கவர்னருக்கு வழங் கப் பட்டது?
(a) ரகுராம் ராஜன்
(b) டாக்டர் ஒய் .வி ரரட்டி
(c) சி ரங் கராஜன்
(d) ஷ்யாமைா வகாபிநாதன்
(e) பிமை் ஜைான்
Q53. இந் திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி
_______ ஐ கதாற் கடித்து 41 ஆண்டுகளில்
முதல் ஒலிம் பிக் பதக்கத்லத சவன்றது.
(a) ரஜர்மனி
(b) ஆஸ்திவரலியா
(c) ரபை் ஜியம்
(d) பாகிஸ்தான்
(e) ரநதர்ைாந்து
Q54. பின்வரும்
எந் த மாநிலத்தில்
‘பூகாம் ப்
அசலர்ட்’
என்று
சபயரிடப் பட்ட
முதல்
பூகம் ப
எெ்ெரிக்லக
சமாலபல்
பயன்பாடு
சதாடங் கப் பட்டது?
(a) இமாச்சை பிரவதசம்
(b) உத்தரகண்ட்
(c) பஞ் சாப்
(d) ராஜஸ்தான்
(e) அசாம்
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Q55. கவாடகபான் ஐடியா (இப் கபாது வி)
வாரியத்தின்
செயல் சபாறுப் பிலா
இயக்குநர்
மற் றும்
செயல் சபாறுப் பிலா
தலலவர்
பதவியில் இருந் து விலகியவர் யார்?
(a) விமை் குமார்
(b) ஹிமான் ஷு கபானியா
(c) வராஹித் வர்மா
(d) சந்வதாஷ் சிங்
(e) குமார் மங் கைம் பிர்ைா
Q56. ெமீபத்தில் காலமான பத்மஸ்ரீ
விருது சபற் ற கடாக்ரி எழுத்தாளர்
மற் றும் கவிஞரின் சபயர்.
(a) காளியண்ணன் கவுண்டர்
(b) பத்மா சச்சவ
் தவ்
(c) வகசவ் தத்
(d) வீரபத்ர சிங்
(e) பி வக வாரியர்
Q57. இந் திய கடற் பலட கப் பல் ____________
ஒடிொவில்
உள் ள
பாரம் பரிய
கடற் கலர
துலறமுகமான
ககாபால் பூருக்கு அலழப் பு விடுத்த
முதல்
இந் திய
கடற் பலட
கப் பல்
ஆனது.
(a) அரிஹந்த்
(b) தபார்
(c) தை் வார்
(d) விராட்
(e) கஞ் சர்
Q58. மரண தண்டலன வழக்குகள்
உட்பட லகதிகலள மாநில ஆளுநர்
மன்னிக்க முடியும் என்று இந் திய உெ்ெ
நீ திமன்றம்
கூறியது.
மன்னிப் பு
வழங் குவதற் கான
ஆளுநரின்
அதிகாரம் குற் றவியல் நலடமுலறெ்
ெட்டத்தின்
பிரிவு _______ இன்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட ஒரு விதிலய மீறுகிறது.
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(a) 435A
(b) 434A
(c) 433A
(d) 431A
(e) 432A
Q59. பார்டர் கராட்ஸ் அலமப் பு (BRO)
கிழக்கு லடாக்கில் ______ இல் உலகின்
மிக உயரமான ொலலலய உருவாக்கி,
முதலிடத்தில் உள் ளது.
(a) கர்துங் ைா பாஸ்
(b) உம் லிங் ைா பாஸ்
(c) சாங் ைா பாஸ்
(d) பாரா ைச்சா ைா பாஸ்
(e) வடக்ைாங் ைா பாஸ்
Q60. பின்வரும் மாநிலங் களில் எது
இதுவலர
கபாக்கொ
நீ திமன்றத்
திட்டத்லதத் சதாடங் கவில் லல?
(a) வகரளா
(b) ராஜஸ்தான்
(c) வமற் கு வங் கம்
(d) ஜார்க்கண்ட்
(e) சிக்கிம்
Q61. 2021 ஆம் ஆண்டு, உலகின் முதல்
அணுகுண்டு வீெ்சின் _______ ஆம் ஆண்டு
நிலறலவக் குறிக்கிறது.
(a) 74 வது
(b) 75 வது
(c) 76 வது
(d) 77 வது
(e) 78 வது
Q62. ______ இன் புதிய ஜனாதிபதியாக
இப் ராகிம் லரசி அதிகாரப் பூர்வமாக
பதவிகயற் றார்.
(a) ஈரான்
(b) ஈராக்
(c) கத்தார்
(d) ஓமன்
(e) இஸ்வரை்
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Q63.
எளிதாக
சதாழில்
செய் யும்
முயற் சியின்
கீழ்
உள் ள
அதன்
திட்டங் களுக்காக,
பின்வரும்
எந் த
மாநிலம் நான்கு SKOCH விருதுகலளப்
சபற் றுள் ளது?
(a) இமாச்சை பிரவதசம்
(b) வகரளா
(c) தமிழ் நாடு
(d) மகாராஷ்டிரா
(e) வமற் கு வங் கம்
Q64.
ெர்வகதெ
சூரிய
கூட்டணி
கட்டலமப் பு
ஒப் பந் தத்தில்
லகசயழுத்திட்ட
5
வது
நாட்லட
சபயரிடுங் கள் .
(a) இத்தாலி
(b) ரஜர்மனி
(c) பிரான் ஸ்
(d) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
(e) அரமரிக்கா

Q67.
பின்வரும்
எது,
கபசமண்ட்
வங் கிகளுக்கு, முதலீட்டு வங் கிகளின்
செயல் பாடுகலள
கமற் சகாள் ள
அனுமதி அளித்துள் ளது?
(a) RBI
(b) SEBI
(c) IRDAI
(d) NABARD
(e) EXIM வங் கி
Q68.
_______
தனது
வாடிக்லகயாளர்களுக்கு
ஒரு
ஒருங் கிலணந் த
சகாடுப் பனவு
இலடமுக
ஆட்கடாகப
வெதிலய
வழங் குவதற் காக,
இந் திய
கதசிய
சகாடுப் பனவு நிறுவனத்துடன் (NPCI)
இலணந் துள் ளது.
(a) அவிவா ஆயுள் காப்பீடு
(b) பஜாஜ் அலையன் ஸ் ஆயுள் காப்பீடு
(c) SBI ஆயுள் காப்பீடு
(d) இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்
(e) ICICI ப்ரூரடன் ஷியை் ஆயுள் காப்பீடு

Q65. மத்திய மலறமுக வரி மற் றும்
சுங் க வாரியம் (CBIC), இந் திய சுங் க
இணக்க
தகவல்
கபார்ட்டலல
அறிமுகப் படுத்தியது.
CBIC
எந் த
ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது?
(a) 1940
(b) 1958
(c) 1993
(d) 1964
(e) 1999

Q69. 100 ஆண்டுகளில் , இந் தியாவின்
விலங் கியல் ஆய் வு லமயத்தின் முதல்
சபண்
இயக்குநராக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) பிங் கி பந்த்
(b) சஞ் சனா சர்மா
(c) ப்ரத
ீ ்தி ரமாஹந்தி
(d) த்ரிதி பானர்ஜி
(e) தனு கை் ரா

Q66. இந் தியாவின் அணுெக்தி திறன்,
_______
ஆண்டிற் குள் ,
22,480
சமகா
வாட்கலள
எட்டும்
என்று
எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
(a) 2027
(b) 2028
(c) 2029
(d) 2030
(e) 2031

Q70.
இந் திய
பழங் குடி
கூட்டுறவு
ெந் லதப் படுத்தல் கூட்டலமப் பு (TRIFED),
அதன் 34 வது நிறுவன தினத்லத ________
அன்று சகாண்டாடியது.
(a) ஆகஸ்ட் 5
(b) ஆகஸ்ட் 6
(c) ஆகஸ்ட் 7
(d) ஆகஸ்ட் 8
(e) ஆகஸ்ட் 9
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Q71.
கீழ் க்கண்ட
எந் த
நீ ர்மின்
திட்டத்திற் கு
சிறப் பிப் பதற் காக
மதிப் புமிக்க
ப் ரூனல்
பதக்கம்
வழங் கப் பட்டது?
(a) வகாவைாங் சு நீ ர் மின் திட்டம்
(b) மங் ரதச்சு நீ ர் மின் திட்டம்
(c) தை நீ ர்மின் திட்டம்
(d) சுகா நீ ர்மின் திட்டம்
(e) குறிச்சு நீ ர் மின் திட்டம்

Q75.
கிராமப் புற
ெந் லதகளில்
காப் பீட்டு ஊடுருவலல அதிகரிக்க SBI
சஜனரல்
இன்சூரன்ஸ்
பின்வருவனவற் றில்
எதனுடன்
ஒப் பந் தத்லத அறிவித்தது?
(a) மணிபாை் ரடக்னாைஜி லிமிரடட்
(b) ரிலையன் ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ்
(c) பியூட்சர் குரூப்
(d) EAZY பிசினஸ் ரசாலுஷன் ஸ்
(e) மணிபாை் பிசினஸ் ரசாலுஷன் ஸ்

Q72. சுத்தமான நீ ரின் முக்கியத்துவம்
குறித்து கிராம மக்களுக்கு சதரிவிக்க
_____ இல் ‘பனி மா’ அல் லது நீ ர் மாதம்
சதாடங் கப் பட்டது.
(a) ைடாக்
(b) ஜம் மு காஷ்மீர்
(c) ரடை் லி
(d) பஞ் சாப்
(e) சிக்கிம்

Q76.
2
வது
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப்
எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்
இன்ஜினியர்ஸ்
(IEEE)
கரஞ் ெ்
சடக்னாலஜி பற் றிய ெர்வகதெ மாநாடு
(ICORT-2021) சமய் நிகர் நலடமுலறயில்
நலடசபறுகிறது.
இந் த
மாநாடு
யாரால் ஏற் பாடு செய் யப் பட்டது?
(a) டிஆர்டிஓ
(b) பிபிசிஎை்
(c) நிதி ஆவயாக்
(d) கை் வி அலமச்சகம்
(e) இஸ்வரா

Q73. பின்வரும் எந் த விருது/பட்டம்
மல் யுத்தத்திற் கு சொந் தமானது?
(a) அர்ஜுனா விருது
(b) தியான் சந்த் விருது
(c) சந்வதாஷ் வகாப்லப
(d) டியூரான் டு வகாப்லப
(e) பாரத் வகசரி
Q74. சூர்கயாகத சிறிய நிதி வங் கி
"சூரிகயாதய ஆகராக்கியம் மற் றும்
ஆகராக்கிய
கெமிப் பு
கணக்லக"
சதாடங் கியுள் ளது, இது ________________ இன்
சிறந் த
சுகாதார
காப் பீட்லட
வழங் குகிறது.
(a) ரூ 2.5 ைட்சம்
(b) ரூ. 25 ைட்சம்
(c) ரூ. 35 ைட்சம்
(d) ) ரூ. 3.5 ைட்சம்
(e) ரூ. 20 ைட்சம்
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Q77. யூகராஸ்கபார்ட் இந் தியா பாலிவுட்
சூப் பர் ஸ்டார் மற் றும் கமாட்கடாஜிபி
ஆர்வலரான
_______
அவர்களின்
முதன்லம
கமாட்டார்ஸ்கபார்ட்
சொத்துக்கான
இந் திய
தூதராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.
(a) எம் எஸ் வதானி
(b) வசானு சூத்
(c) ஜான் ஆபிரகாம்
(d) சை் மான் கான்
(e) குணாை் வகமு
Q78. உள் நாட்டில் வடிவலமக்கப் பட்ட
______ முதல் கடல் கொதலனகளுக்கு
துலறமுகத்லத விட்டுெ் செல் கிறது.
(a) ஐஎன் எஸ் டமர்
(b) ஐஎன் எஸ் விக்ராந்த்
(c) ஐஎன் எஸ் வநசா
(d) ஐஎன் எஸ் ஷாம் ஷர்
(e) ஐஎன் எஸ் கை் வாரி
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Q79. இந் திய ரிெர்வ் வங் கி (RBI) 22 ஆம்
நிதியாண்டிற் கான
சில் லலற
பணவீக்க
விகிதத்லத
___
ஆக
உயர்த்தியுள் ளது.
(a) 2.3%
(b) 6.7%
(c) 4.6%
(d) 3.1%
(e) 5.7%
Q80. ராஜீவ் காந் தி ககல் ரத்னா விருது
பின்வரும் எந் த விலளயாட்டு வீரரின்
சபயரால் மாற் றப் பட்டது?
(a) தியான் சந்த்
(b) மிை் கா சிங்
(c) சுனிை் கவாஸ்கர்
(d) வகடி சிங் பாபு
(e) பை் பீர் சிங் சீனியர்
Q81. கடாக்கிகயா ஒலிம் பிக்கில் எந் த
பிரிவில் நீ ரஜ் கொப் ரா ெமீபத் தில்
இந் தியாவிற் கு
தங் கப்
பதக் கம்
சவன்றார்?
(a) குத்துச்சண்லட
(b) துப்பாக்கி சுடுதை்
(c) மை் யுத்தம்
(d) ஈட்டி எறிதை்
(e) ரடன் னிஸ்
Q82. சவள் லளயகன சவளிகயறு தினம்
ஆண்டுகதாறும்
சகாண்டாடப் படுகிறது,
இது
ஒவ் சவாரு ஆண்டும் ___________ அன்று
நலடசபறும் .
(a) 4 ஆகஸ்ட்
(b) 5 ஆகஸ்ட்
(c) 6 ஆகஸ்ட்
(d) 7 ஆகஸ்ட்
(e) 8 ஆகஸ்ட்
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Q83. மத்திய அலமெ்ெர் வீகரந் திர
குமார் திறன் கமம் பாட்லட ஊக்குவிக்க
எந் த கபார்டல் மற் றும் சமாலபல்
செயலிலய
ெமீபத் தில்
சதாடங் கினார்?
(a) பிஎம் -சர்வக்யா
(b) பிஎம் -தக்ஷ்
(c) பிஎம் -த்ரிஷ்யா
(d) பிஎம் -பரம்
(e) பிஎம் -சாக்சம்
Q84. எந் தப் பந் துவீெ்ொளர் அனில்
கும் ப் களவின்
619
சடஸ்ட்
விக்சகட்டுகலள முறியடித்து சடஸ்ட்
கிரிக்சகட்டில் அதிக விக்சகட்டுகலள
வீழ் த்திய மூன்றாவது வீரர் ஆனார்?
(a) ஸ்டூவர்ட் பிராட்
(b) வடை் ஸ்ரடய் ன்
(c) வஜம் ஸ் ஆண்டர்சன்
(d) வஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர்
(e) இஷாந்த் சர்மா
Q85. ஜப் பான் ஒவ் சவாரு ஆண்டும் _______
ஐ
நாகொகி
தினமாக
நிலனவுகூர்கிறது.
(a) ஆகஸ்ட் 6
(b) ஆகஸ்ட்7
(c) ஆகஸ்ட் 8
(d) ஆகஸ்ட் 9
(e) ஆகஸ்ட் 10
Q86. அபுதாபி கடற் கலரயில் இந் திய
கடற் பலட மற் றும் ________ இருதரப் பு
கடற் பலட பயிற் சியான ‘ெயீத் தல் வார்
2021’ நடத்தியது.
(a) பங் களாவதஷ் கடற் பலட
(b) ஈரான் கடற் பலட
(c) கத்தார் கடற் பலட
(d) ஓமன் கடற் பலட
(e) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கடற் பலட
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Q87. முன்னாள் இந் திய கிரிக்சகட் வீரர்
கஹாம் கலன்
உடன்
மூன்று வருட
மூகலாபாய
கூட்டுக் குள்
நுலழந் துள் ளார்.
(a) எம் எஸ் வதானி
(b) சுவரஷ் ரரய் னா
(c) யுவராஜ் சிங்
(d) இர்பான் பதான்
(e) வீவரந்திர வசவாக்
Q88. "தி இயர் தட் வாென்'டீ – தி லடரி
ஒப் பி எ 14-இயர்-ஓல் ட் (The Year That
Wasn't – The Diary of a 14-Year-Old) "
புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் சபயலரக்
குறிப் பிடவும் .
(a) வராஷ்னி சச்சவ
் தவா
(b) பிரிஷா ரஜயின்
(c) கனிகா சர்மா
(d) சுமிதா கபூர்
(e) விஜயா வசாப்ரா
Q89. சரயில் மடட்(Rail Madad) என்பது
வாடிக்லகயாளர்
குலறகள் ,
விொரலண,
ஆகலாெலன
மற் றும்
உதவிக்கான
ஒரு
ஒருங் கிலணந் த
தீர்வாகும் .
இது
____________
இல்
கிலடக்கிறது.
(a) 8 ரமாழிகள்
(b) 14 ரமாழிகள்
(c) 10 ரமாழிகள்
(d) 22 ரமாழிகள்
(e) 12 ரமாழிகள்
Q90. கதசிய கல் விக் சகாள் லக -2020
அமல் படுத்துவது குறித்து உத்தரவு
பிறப் பித்த நாட்டின் முதல் மாநிலம்
எது?
(a) கர்நாடகா
(b) தமிழ் நாடு
(c) வகரளா
(d) ஹரியானா
(e) உத்தரபிரவதசம்
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Q91. உலக உயிரி எரிசபாருள் தினம்
உலகம்
முழுவதும்
எந் த
நாளில்
சகாண்டாடப் படுகிறது?
(a) ஆகஸ்ட் முதை் சனிக்கிழலம
(b) 10 ஆகஸ்ட்
(c) 9 ஆகஸ்ட்
(d) ஆகஸ்ட் முதை் ஞாயிறு
(e) 11 ஆகஸ்ட்
Q92.
ெர்வகதெ
இராணுவ
விலளயாட்டுகள் 2021, ஆண்டுகதாறும்
எந் த நாட்டில் நடத்தப் படும் ராணுவ
கபார் விலளயாட்டுகளின்
7 வது
பதிப் பாகும் ?
(a) இஸ்வரை்
(b) அரமரிக்கா
(c) ரஷ்யா
(d) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
(e) சீனா
Q93.
ஷாங் காய்
ஒத்துலழப் பு
அலமப் பின்
(SCO)
8
வது
நீ தி
அலமெ்ெர்கள்
கூட்டத்தில்
இந் திய
பிரதிநிதிகலள
பிரதிநிதித்துவப் படுத்தியவர் யார்?
(a) கிரண் ரிஜிஜு
(b) அனுராக் தாக்கூர்
(c) தர்வமந்திர பிரதான்
(d) ஹர்தீப் சிங் பூரி
(e) நவரந்திர வமாடி
Q94. கதசிய மகளிர் ஆலணயத்தின்
(NCW)
தற் கபாலதய
தலலவரின்
பதவிக்காலம்
3
வருடங் களுக்கு
நீ ட்டிக்கப் பட்டுள் ளது.
NCW
இன்
தலலவர் யார்?
(a) ஸ்மிருதி இரானி
(b) வரகா சர்மா
(c) அர்பிதா வகாஷ்
(d) ஆனந்திரபன் பவடை்
(e) வராஷ்னி பட்டாச்சாரியா
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Q95. மகாராஷ்டிரா கிராம இலணப் பு
கமம் பாட்டு
திட்டத்திற் காக
300
மில் லியன்
அசமரிக்க
டாலர்
மதிப் புள் ள கடலன எந் த நிறுவனம்
அங் கீகரித்துள் ளது?
(a) ஆசிய உள் கட்டலமப்பு முதலீட்டு
வங் கி
(b) உைக வங் கி
(c) ஆசிய வமம் பாட்டு வங் கி
(d) சர்வவதச நாணய நிதியம்
(e) ஷாங் காய் ஒத்துலழப்பு அலமப்பு
Q96. ஆகஸ்ட் 10 பின்வரும் எந் த நாலள
அனுெரிக்க
அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள் ளது?
(a) உைக யாலனகள் தினம்
(b) உைக சிங் கங் கள் தினம்
(c) உைக புலிகள் தினம்
(d) உைக மீன் கள் தினம்
(e) உைக பறலவ தினம்
Q97. எந் த ஐடிபிபி அதிகாரிகள் பயிற் சி
அகாடமியில்
இருந் து
பிரகிருதி
மற் றும் தீக்ஷா ஆகிய இரு சபண்கள்
கதர்ெசி
் சபற் றனர்?
(a) ரசன் லன
(b) சாவமாலி
(c) கயா
(d) பானிபட்
(e) முவசாரி
Q98.
இந் தியா
இறுதியாக
தனது
அதிநவீன
செயற் லகக்ககாலள
(ஜிொட்
-1)
விண்ணில்
செலுத்தவுள் ளது.
ஜிொட்
-1
எந் த
வலகயான செயற் லகக்ககாள் ?
(a) ஜிவயா-இவமஜிங் ரசயற் லகக்வகாள்
(புவி உருமாக்க ரசயற் லகவகாள் )
(b) புவிசார் ரசயற் லகக்வகாள்
(c)
உைகளாவிய
நிலைப்படுத்தை்
ரசயற் லகக்வகாள்
(d) தலர ரசயற் லகக்வகாள்
(e) ரதாடர்பு ரசயற் லகக்வகாள்
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Q99.
குஜராத்தால்
சதாடங் கப் பட்ட
ஈநகர் சமாலபல் பயன்பாடு மற் றும்
கபார்டல் பின்வரும் கெலவகளில் எலத
உள் ளடக்கியது?
(a) ரசாத்து வரி
(b) ரதாழிை் முலற வரி
(c) நீ ர் மற் றும் வடிகாை்
(d) கட்டிட அனுமதி
(e) வமவை உள் ள அலனத்தும்
Q100. ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப் பு
கவுன்சிலின்
(யுஎன்எஸ்சி)
சவளிப் பலடயான
விவாதத்திற் கு
தலலலம
தாங் கிய
சுதந் திர
இந் தியாவின் பிரதமர் யார்?
(a) நவரந்திர வமாடி
(b) அடை் பிஹாரி வாஜ் பாய்
(c) மன் வமாகன் சிங்
(d) ரமாராஜி வதசாய்
(e) இந்திரா காந்தி
Q101. கட-என்ஆர்எல் எம் (DAY-NRLM ) -இன்
கீழ் சுய உதவி குழுக்களுக்கு (SHG)
பிலணயற் ற கடனுக்கான வரம் லப
ரிெர்வ் வங் கி அதிகரித்துள் ளது. புதிய
வரம் பு என்ன?
(a) ரூ. 10 ைட்சம்
(b) ரூ. 50 ைட்சம்
(c) ரூ. 20 ைட்சம்
(d) ரூ. 30 ைட்சம்
(e) ரூ. 40 ைட்சம்
Q102. ஏடிஎம் களில்
பணம்
தீர்ந்து
விட்டால்
வங் கிகளுக்கு
அபராதம்
விதிக்க ரிெர்வ் வங் கி அறிவித்துள் ளது.
திட்டம்
எந் த
கததியில்
இருந் து
நலடமுலறக்கு வரும் ?
(a) டிசம் பர் 01, 2021
(b) நவம் பர் 01, 2021
(c) ரசப்டம் பர் 01, 2021
(d) அக்வடாபர் 01, 2021
(e) ஜனவரி 01, 2022
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Q103. இந் திய தடகள ெம் கமளனத்தால்
ஆண்டின் எந் த நாலள ஈட்டி எறிதல்
நாளாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது?
(a) ஆகஸ்ட் 07
(b) ஆகஸ்ட் 06
(c) ஆகஸ்ட் 08
(d) ஆகஸ்ட் 09
(e) ஆகஸ்ட் 10

Q107. எந் த ெமூக ஊடக தளம் குழந் லத
நலனுக்காக யுனிசெஃப் இந் தியாவுடன்
ஒரு
வருட
கூட்டு
முயற் சிலயத்
சதாடங் குகிறது?

Q104. இந் த ஆண்டு இந் திய இலணய
கட்டுப் பாடு மன்றம் (IIGF) -2021 இன்
கருப் சபாருள் என்ன?
(a) டிஜிட்டை் மயமாக்கை்
(b)
டிஜிட்டை்
ரகாடுப்பனவுகலள
ஆரம் பித்தை்
(c) ரடக் டிஜி-இந்தியா
(d) இந்தியாவின் இலணய நிர்வாகம்
(e)
டிஜிட்டை்
இந்தியாவிற் கான
உள் ளடக்கிய இலணயம்

(e) லிங் டின்

Q105.
ெமீபத்தில் ,
நாகாலாந் துக்கு
முதல்
வன்
தான்
வருடாந் திர
விருதுகள் (Van Dhan Annual Awards) 2020-21
இல் கதசிய விருதுகள் வழங் கப் பட்டன.
நாகாலாந் து எத்தலன விருதுகலளப்
சபற் றது?
(a) இரண்டு
(b) மூன் று
(c) ஒன் று
(d) ஏழு
(e) ஐந்து

(a) ட்விட்டர்
(b) கூ
(c) முகநூை்
(d) கூகுள்

Q108. முகமது சமாக்பர் எந் த நாட்டின்
துலண
ஜனாதிபதியாக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) ஈரான்
(b) ஈராக்
(c) இஸ்வரை்
(d) எகிப்து
(e) சவுதி அவரபியா
Q109. வங் கி கமாெடி விழிப் புணர்வு
பிரெ்ொரத்திற் காக
ரிெர்வ்
வங் கி
பின்வருவனவற் றில்
யாலர
இலணந் துள் ளது.
(a) சானு லசவகாம் மீராபாய்
(b) பஜ் ரங் புனியா
(c) ரவிக்குமார் தஹியா
(d) ைவ் லினா வபார்வகாரஹய் ன்
(e) நீ ரஜ் வசாப்ரா

Q106. DABUS எனப் படும் AI அலமப் புக்கு
"ஃப் ராக்டல்
வடிவியல்
அடிப் பலடயிலான
உணவு
சகாள் கலன்"
சதாடர்பான
காப் புரிலமலய
எந் த
நாடு
வழங் கியுள் ளது?
(a) ரதன் ரகாரியா
(b) ரதன் னாப்பிரிக்கா
(c) சீனா
(d) பிரான் ஸ்
(e) ஜப்பான்
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Q110. பிரதமர் நகரந் திர கமாடி ஒரு
_________ கதசிய ெலமயல் எண்சணய்
மிஷன்- எண்சணய் பலனலய (NMEOOP) அறிவித்துள் ளார்.
(a) 5,000 வகாடி
(b) 10,000 வகாடி
(c) ரூ .11,000 வகாடி
(d) ரூ .14,000 வகாடி
(e) ரூ .16,000 வகாடி
Q111. 28 வது ASEAN பிராந் திய மன்ற
அலமெ்ெர்கள் கூட்டம் எந் த நாட்டின்
தலலலமயில் நலடசபற் றது?
(a) இஸ்வரை்
(b) ரஷ்யா
(c) பிரான் ஸ்
(d) புருவன
(e) இந்தியா
Q112. ISRO செயலாளர் டாக்டர் K. சிவன்,
சுகாதார QUEST ஆய் லவ முலறப் படி
சதாடங் கி லவத் தார். QUEST என்பதில் U
என்றால் என்ன?
(a) Upliftment
(b) Undertaken
(c) Upgradation
(d) Upper
(e) Update
Q113. எந் த வங் கி, AI ஆல் இயங் கும்
வங் கியியலல
வலுப் படுத்த,
அகமொன் வலலெ் கெலவகலள, அதன்
கிளவுட்

வழங் குநராகத்

கதர்ந்சதடுத்துள் ளது?
(a) RBI
(b) SBI
(c) UCO வங் கி
(d) HDFC வங் கி
(e) RBL வங் கி
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Q114. காசிஃலப(Cashify) எனும் மறு
வர்த்தக ெந் லதயின், முதல் பிராண்ட்
தூதர் யார்?
(a) பிரியங் கா வசாப்ரா
(b) ராஜ் குமார் ராவ்
(c) நீ ரஜ் வசாப்ரா
(d) பஜ் ரங் புனியா
(e) விவனஷ் வபாகட்
Q115.
உலக
யாலனகள்
பாதுகாப் பிற் காக,
ஒவ் சவாரு
ஆண்டும் _______ அன்று உலக யாலன
தினம் கலடபிடிக்கப் படுகிறது.
(a) ஆகஸ்ட் 12
(b) ஆகஸ்ட் 14
(c) ஆகஸ்ட் 10
(d) ஆகஸ்ட் 13
(e) ஆகஸ்ட் 11
Q116. 2021 ஆம் ஆண்டின் ெர்வகதெ
இலளஞர் தினத்தின்
கருப் சபாருள்
என்ன?
(a) 2030 க்கான பாலத: வறுலமலய
ஒழித்தை் மற் றும் நிலையான உற் பத்தி
மற் றும் நுகர்லவ அலடதை்
(b)
அலமதிலய
அலமக்கும்
இலளஞர்கள்
(c) கை் விலய உருமாற் றுவது
(d)
உைகளாவிய
நடவடிக்லகக்கான
இலளஞர் ஈடுபாடு
(e)
உணவு
அலமப்புகலள
உருமாற் றுவது: மனித மற் றும் கிரக
ஆவராக்கியத்திற் கான
இலளஞர்
கண்டுபிடிப்பு
Q117. ெமீபத்தில் , ஒடிொ கடற் கலரயில்
உள் ள
ெந் திப் பூரில்
உள் ள
ஒருங் கிலணந் த கொதலன எல் லல
(ITR) இலிருந் து, DRDO சவற் றிகரமாக
___________ நடுத்தர தூர குலறஒலிகவக
கடலுலா
ஏவுகலணலய
சவற் றிகரமாகெ் கொதித்தது.
(a) ஆகாஷ்
(b) நிர்லப
(c) அக்னி
(d) ரஹலினா
(e) நாக்
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Q118.
குவாட்
கடற் பலடயினர்
ஆண்டுகதாறும்
நிகழ் கிற
மலபார்
கடற் பலட பயிற் சிகலள, ஆகஸ்ட் 21
முதல் ,
இந் கதா-பசிபிக்
பகுதியின்
குவாம் கடற் கலரயில் கமற் சகாள் ள
உள் ளனர். கீழ் க்கண்ட எந் த நாடு
குவாட்
நாடுகளின்
பட்டியலில்
ஒன்றல் ல?
(a) இந்தியா
(b) அரமரிக்கா
(c) ஜப்பான்
(d) ஆஸ்திவரலியா
(e) சீனா

Q122. 2021 ஸ்லகட்ராக்ஸ் உலக விமான

Q119. கீழ் கண்ட எந் த மாநில அரசு, ஒரு
வரலாற் று மிக்க சுதந் திர இயக்கமான
கககாரி ரயில் ெதித்திட்டத்லத, கககாரி
ரயில்
நடவடிக்லக
என்று
மறுசபயரிட்டுள் ளது?
(a) வமற் கு வங் கம்
(b) இமாச்சை பிரவதசம்
(c) உத்தரகண்ட்
(d) உத்தரபிரவதசம்
(e) மத்தியப் பிரவதசம்

ஒவ் சவாரு

Q120. இந் தியா மற் றும் ______ ஆகியலவ,
தங் கள் முதல் கடற் பலட பயிற் சியான
அல் -சமாசஹத் அல் -ஹிந் தி 2021 ஐ
நடத்த தயாராக உள் ளன.
(a) கத்தார்
(b) ஓமன்
(c) சவுதி அவரபியா
(d) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
(e) ஈரான்

ககாப் லப 2021 ஐ நடத்த உள் ளது?

Q121. ஸ்வெ் ெர்கவக்ஷன் 2021 இன் கீழ் ,
இந் தியாவின் முதல் ‘வாட்டர் பிளஸ்’
ொன்றிதழ்
சபற் ற
நகரமாக
அறிவிக்கப் பட்ட நகரம் எது?
(a) புவன
(b) அகமதாபாத்
(c) இந்தூர்
(d) சிம் ைா
(e) வபாபாை்
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நிலலய விருதுகள்

பட்டியலின் படி,

நாட்டின் சிறந் த விமான நிலலயமாக
எந் த

இந் திய

விமான

நிலலயம்

தரப் படுத்தப் பட்டுள் ளது?
(a) மும் லப விமான நிலையம்
(b) லஹதராபாத் விமான நிலையம்
(c) ரபங் களூரு விமான நிலையம்
(d) ரடை் லி விமான நிலையம்
(e) ரகாை் கத்தா விமான நிலையம்
Q123. உலக உடலுறுப் பு தான தினம் ,
ஆண்டும்

எந் த

நாளில்

கலடபிடிக்கப் படுகிறது?
(a) ஆகஸ்ட் 11
(b) ஆகஸ்ட் 13
(c) ஆகஸ்ட் 12
(d) ஆகஸ்ட் 10
(e) ஆகஸ்ட் 14
Q124. பின்வரும் எந் த நகரம் , டியூரன்டு
(a) சூரத்
(b) லஹதராபாத்
(c) மும் லப
(d) ரகாை் கத்தா
(e) வடராடூன்
Q125. ெர்வகதெ இடது லகயாளர்கள்
தினம் ,

எந் த

நாளன்று

உலகளவில்

கலடபிடிக்கப் படுகிறது?
(a) ஆகஸ்ட் இரண்டாவது புதன் கிழலம
(b) 12 ஆகஸ்ட்
(c) 13 ஆகஸ்ட்
(d)

ஆகஸ்ட்

இரண்டாவது

வியாழக்கிழலம
(e) ஆகஸ்ட் 14
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Q126.
டியூரன்டு
ககாப் லப
எந் த
விலளயாட்கடாடு சதாடர்புலடயது?
(a) ஹாக்கி
(b) காை் பந்து
(c) வபட்மிண்டன்
(d) ரடன் னிஸ்
(e) கிரிக்ரகட்
Q127.
ஆண்கள்
பிரிவில் ,
ஜூலல
மாதத்திற் கான ICC வீரர் யார்?
(a) மிட்ரசை் மார்ஷ்
(b) விராட் வகாலி
(c) வஹடன் வாை் ஷ் ஜூனியர்
(d) ஷகிப் அை் ஹசன்
(e) வஜா ரூட்
Q128.
கமற் கிந் திய
தீவுகள்
அணித்தலலவர் ___________ , சபண்கள்
பிரிவில் ஜூலல மாதத்திற் கான ICC
வீராங் கலனயாக
கதர்வு
செய் யப் பட்டார்.
(a) வஹலி வமத்யூஸ்
(b) ஸ்ரடஃபனி ரடய் ைர்
(c) பாத்திமா சனா
(d) ஷஃபாலி வர்மா
(e) ராதா யாதவ்
Q129. உணவு விலலகள் குலறவதால் ,
முக்கியமாக சில் லலற பணவீக்கம்
ஜூலல
மாதத்தில்
________
ஆக
குலறந் தது.
(a) 1.59%
(b) 2.59%
(c) 6.59%
(d) 3.59%
(e) 5.59%
Q130. பின்வரும் எந் த விமான நிலலயம்
புகழ் சபற் ற 2021 ஸ்லகட்ராக்ஸ் உலக
விமான
நிலலய
விருதுகளில்
முதலிடம் பிடித்துள் ளது?
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(a) வடாக்கிவயாவிை் உள் ள ஹவனடா
விமான நிலையம்
(b) சிங் கப்பூரிை் உள் ள சங் கி விமான
நிலையம்
(c)
இன் சியான்
சர்வவதச
விமான
நிலையம்
(d) ஹமாத் சர்வவதச விமான நிலையம் ,
வதாஹா
(e) நரிதா சர்வவதச விமான நிலையம் ,
வடாக்கிவயா
Q131.
எந் த
நாட்டில்
ஏற் பாடு
செய் யப் பட்ட பன்னாட்டு சீககட் (
SEACAT) பயிற் சியில் இந் திய கடற் பலட
ெமீபத்தில் பங் ககற் றது?
(a) சிங் கப்பூர்
(b) கனடா
(c) இத்தாலி
(d) பிரான் ஸ்
(e) ரஜர்மனி
Q132. பின்வரும்
எந் த நாடு IBSA
சுற் றுலா அலமெ்ெர்கள்
கூட்டத் லத
சமய் நிகர் தளத்தின் மூலம் ஏற் பாடு
செய் தது?
(a) ரதன் னாப்பிரிக்கா
(b) பிவரசிை்
(c) இந்தியா
(d) ஸ்வீடன்
(e) அயர்ைாந்து
Q133. 2020 கடாக்கிகயா பாரா ஒலிம் பிக்
இதுவலர
இல் லாத
மிகப் சபரிய
இந் திய அணிக்கு ொன்றாக இருக்கும் .
விலளயாட்டில்
எத்தலன
இந் திய
அணி ொர்பில் எத்தலன நபர்கள்
பங் ககற் கின்றனர்?
(a) 59
(b) 45
(c) 63
(d) 54
(e) 60
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Q134. காஸ்நவி எந் த நாட்டின் கண்டம்
விட்டு
கண்டம்
சென்று
தாக் கும்
பாலிஸ்டிக் அணு ஏவுகலண?
(a) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
(b) ஈரான்
(c) கத்தார்
(d) பங் களாவதஷ்
(e) பாகிஸ்தான்

Q138.

Q135.
ஷாங் காய்
ஒத்துலழப் பு
அலமப் பின் (SCO) உறுப் பு நாடுகளின் 6
வது
விவொய
அலமெ்ெர்கள்
கூட்டத்தில்
மத்திய
விவொய
அலமெ்ெர்
ெமீபத்தில்
உலரயாற் றினார்.
தற் கபாலதய
அலமெ்ெர் யார்?
(a) பிரகாஷ் ஜவவடகர்
(b) நவரந்திர சிங் வதாமர்
(c) தவார் சந்த் ரகைாட்
(d) ரவிசங் கர் பிரசாத்
(e) அமித் ஷா

(e) அமித் ஷா

Q136.
கடாக்கிகயாவில்
உள் ள
பாராலிம் பிக்
விலளயாட்டு
வீரர்களுக்கு
நிதி
உதவி
வழங் க
பின்வரும் எந் த வங் கியுடன் பாரா
ஒலிம் பிக் கமிட்டி ஆஃப் புரிந் துணர்வு
ஒப் பந் தத்தில் லகசயழுத்திட்டது?
(a) யூவகா வங் கி
(b) கனரா வங் கி
(c) வபங் க் ஆஃப் இந்தியா
(d) பாரத ஸ்வடட் வங் கி
(e) இந்தியன் வங் கி
Q137. ' ஹானர் பஸ்ட் (Honour FIRST) '
வங் கித் தீர்வுகலளத் சதாடங் க எந் த
கடற் பலட இந் திய கடற் பலடயுடன்
புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் செய் துள் ளது?
(a) ஐடிஎப்சி பஸ்ட் வங் கி
(b) ஆக்ஸிஸ் வங் கி
(c) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(d) எச்டிஎப்சி வங் கி
(e) இண்டஸ் இந்த் வங் கி
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பின்வருவனவற் றில்

‘இந் தியாலவ முன்கனற் றுதல் : கமாடி
அரசின்

7

ஆண்டுகள் ’

புத்தகத் லத

சவளியிட்டவர் யார்?
(a) ராஜ் நாத் சிங்
(b) எம் ரவங் லகயா நாயுடு
(c) ராம் நாத் வகாவிந்த்
(d) நவரந்திர வமாடி

Q139. 3 டிரில் லியன் ெந் லத மதிப் லப
எட்டிய 4 வது இந் திய ஐடி நிறுவனம்
பின்வருவதில் எது?
(a) இன் வபாசிஸ்
(b) ரடக் மஹிந்திரா
(c) எச்சிஎை் ரடக்னாைஜிஸ்
(d) டாடா கன் சை் டிங் ரசர்விசஸ்
(e) விப்வரா
Q140. சதன்கிழக்கு ஆசிய ஒத்துலழப் பு
மற் றும்

பயிற் சி

ஆண்டுகதாறும்

(சீகாட்)

எந் த

நாட்டால்

ஏற் பாடு செய் யப் படுகிறது?
(a) ரஷ்யா
(b) ஜப்பான்
(c) ரஜர்மனி
(d) அரமரிக்கா
(e) சீனா
Q141. எந் த நாலள ‘பிரிவிலன திகில்
நிலனவு
Remembrance

நாள் (Partition
Day)’

என்று

Horrors
அனுெரிக்க

பிரதமர் கமாடி அறிவித்துள் ளார்?
(a) 14 ஆகஸ்ட்
(b) 15 ஆகஸ்ட்
(c) 16 ஆகஸ்ட்
(d) 13 ஆகஸ்ட்
(e) 12 ஆகஸ்ட்
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Q142. எரிெக்தி இல் லாத நாடாக மாற
அரசு நிர்ணயித்த இலக்கு ஆண்டு எது?
(a) 2041
(b) 2043
(c) 2045
(d) 2047
(e) 2049
Q143.

என்பது

TAPAS

சபாருள்

வல் லுநர்கள் , ஆய் வு சபாருள் மற் றும்
பலரின்

விரிவுலரகலள

அணுகுவதற் கான முயற் சியாகும் . இது
கற் பித்தலின்
செய் யாமல்

தரத்தில்
இயல்

துலணபுரிகிறது.

ெமரெம்

வகுப் பலறக்கு
என்றால்

TAPAS

என்ன?
(a) Teaching Augmenting for Productivity and
Services
(b) Training for Augmenting Productivity and
Studies
(c) Teaching Augmenting for Productivity and
Studies
(d) Training for Advancement in Productivity and
Services
(e) Training for Augmenting Productivity and
Services
Q144. ெமீபத்தில் , இந் தியாவில் இருந் து
நான்கு

தளங் கள்

ெர்வகதெ

முக்கியத்துவம்

வாய் ந் த

ஈரநிலங் களாக ராம் ொர் பட்டியலில்
கெர்க்கப் பட்டன. இந் த நான்கு கெர்த்த
பிறகு

இந் தியாவில்

ராம் ொர்

உள் ள

தளங் களின்

எண்ணிக்லக

என்ன?
(a) 44
(b) 42
(c) 46
(d) 48
(e) 49
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Q145. ெமீபத்தில் நகர்ப்புற சுயஉதவிக்
குழு
(SHG)
தயாரிப் புகளின்
ெந் லதப் படுத்தலுக்காக
அரொங் கம்
பிராண்ட் சபயர் மற் றும் கலாககாலவ
அறிமுகப் படுத்தியது.
இந் த
தயாரிப் புகளுக்கு
என்ன
பிராண்ட்
சபயர் சகாடுக்கப் பட்டுள் ளது?
(a) வசான் சிலரயா
(b) நீ ைகாந்த்
(c) சரஸ்
(d) கவுலரயா
(e) சக்தி
Q146.
உள் நாட்டு
கால் நலட
இனங் களின்
தூய
வலககலள
பாதுகாப் பதற் காக
இந் தியாவின்
முதல் கால் நலட மரபணு சிப் பின்
சபயர் என்ன?
(a) பார்கவு
(b) ரகௌதம்
(c) இண்டிகாவு
(d) ரகௌவைாக்
(e) வைாவகாமதி
Q147. இந் தியாவின் முதல் ட்கரான்
தடயவியல்
ஆய் வகம்
மற் றும்
ஆராய் ெ்சி லமயம் எந் த மாநிலத் தில்
திறக்கப் பட்டது?
(a) தமிழ் நாடு
(b) மகாராஷ்டிரா
(c) குஜராத்
(d) வகரளா
(e) வமற் கு வங் கம்
Q148. சதாற் றுகநாய் திறன் சகாண்ட
எதிர்கால
வளர்ந்து
வரும்
கநாய் க்கிருமிகளின்
கதாற் றத் லத
ஆய் வு செய் ய WHO உருவாக்கிய புதிய
ஆகலாெலனக் குழுவின் சபயர் என்ன?
(a) சாவகா(SAGO)
(b) தவஹா (TAHO)
(c) ஹாவைா(HALO)
(d) முத்து (PEARL)
(e) லவரம் (DIAMOND)
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Q149.
ஆதி
ககாத்சரஜ்
ககாத்கரஜ்
இண்டஸ்ட்ரஸ
ீ ்
தலலவர் பதவியில்
இருந் து விலகுவதாக அறிவித்துள் ளார்,
ககாத்கரஜிற் கு
யார்
சபாறுப் கபற் பார்கள் ?
(a) அர்வதசிர் வகாத்வரஜ்
(b) ரதி வகாத்வரஜ்
(c) வராஹன் வகாத்வரஜ்
(d) புர்ஜிஸ் வகாத்வரஜ்
(e) நாதிர் வகாத்வரஜ்

Q153.

Q150. இந் தியா தனது 75 வது சுதந்திர
தினமான 2021 ஐ "_____________" என்று
சகாண்டாடுகிறது.
(a) ஆசாதி கா மவஹாத்ஸவ்
(b) ஆசாதி கா அமிர்த் மவஹாத்ஸவ்
(c) ஆசாதி கி வராஷ்னி
(d) ஆசாதி கி சக்தி
(e) ஹிந்த் கி ஆசாதி

(d) ஹரியானா

Q151. ‘ஆொதி கா அமிர்த மகஹாத்ஸவ் ’
சகாண்டாட்டங் களின்
கபாது
இந் தியாவில் எத்தலன வந் கத பாரத்
எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சதாடங் கப் படும் ?
(a) 100
(b) 75
(c) 50
(d) 25

(b) புவன

Q152.
நாட்டின்
இலளஞர்களுக்கு
கவலல
வாய் ப் புகலள
உருவாக்குவதற் கும் ,
முழுலமயான
உள் கட்டலமப் பு
வளர்ெசி
் க்கு
உதவுவதற் கும் பிரதம மந் திரி கதிெக்தி
முயற் சிலய பிரதமர்
அறிவித் தார்.
இந் த முயற் சிகள் _________ செலவில்
சதாடங் கப் பட்டுள் ளன.
(a) 1000 வகாடி
(b) ரூ. 10 ைட்சம் வகாடி
(c) 1000 ைட்சம் வகாடி
(d) ரூ .100 ைட்சம் வகாடி
(e) ரூ .1100 ைட்சம் வகாடி

ஜவஹர்லால்
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புதிதாக

உருவாக்கப் பட்ட

மாநிலங் களான

சமாஹ்லாமன்பூர்,

ொரங் கர்-பிலலகர்,
மகனந் திரகர்

ெக்தி,

ஆகிய

மாவட்டங் கள் ,

எந் த

நான்கு
மாநிலத் தில்

கெர்க்கப் பட்டலவயாகும் ?
(a) இமாச்சை பிரவதசம்
(b) பீகார்
(c) சத்தீஸ்கர்
(e) பஞ் சாப்
Q154. ஹர்ஷித் ராஜா இந் தியாவின் 69
வது

மற் றும்

புதிய

செஸ்

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆவார். அவர் எந் த
நகரத்லதெ் கெர்ந்தவர்?
(a) ரகாை் கத்தா
(c) கவுகாத்தி
(d) புவவனஸ்வர்
(e) வடராடூன்
Q155. இந் தியாவின் துலண ஜனாதிபதி
திரு M சவங் லகயா நாயுடு ெமீபத்தில் ,
அறிவியல்

கநரு

கமம் பட்ட

ஆராய் ெ்சி

லமயத்தின்

புதுலம

மற் றும்

கமம் பாட்டு

லமயத்தின் அடிக்கல் நாட்டினார். எந் த
நகரத்தில்

மத்திய

அரொங் கத்திற் கு

சொந் தமான JNCASR உள் ளது?
(a) ரபங் களூரு
(b) புவன
(c) லஹதராபாத்
(d) அகமதாபாத்
(e) ைக்வனா
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Q156. மருத்துவமலன வளாகத்திற் குள் ,
ஒரு
தீயலணப் பு
நிலலயத்லத
அலமத்த
இந் தியாவின்
முதல்
மருத்துவமலனயாக, எந் த இந் திய
மருத்துவமலன மாறியுள் ளது?
(a) PGIMER, சண்டிகர்
(b)
அப்பை் வைா
மருத்துவமலன,
ரசன் லன
(c) எய் ம் ஸ், புது ரடை் லி
(d) சப்தர்ஜங் மருத்துவமலன, புது ரடை் லி
(e) வவதாந்தா மருத்துவமலன, குர்கிராம்

Q160.

Q157. உலகின் இரண்டாவது சபரிய
கதசிய மரபணு வங் கி, கதசிய தாவர
மரபணு
வளங் கள்
பணியகத்தில்
அலமக்கப் பட்டுள் ளது.
இந் த வெதி
எங் கக அலமந் துள் ளது?
(a) டிஸ்பூர்
(b) வடராடூன்
(c) மும் லப
(d) கான் பூர்
(e) புது ரடை் லி

அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட மார்ெ ் 2021-ல்

Q158.
சுதந் திர
தினத்லதசயாட்டி
ஆயுதப் பலட, காவல் துலற மற் றும்
துலண
ராணுவ
வீரர்களுக்கு
குடியரசுத்
தலலவர்
ராம் நாத்
ககாவிந் த்
எத் தலன
வீரதீர
விருதுகலள அங் கீகரித்துள் ளார்?
(a) 155
(b) 177
(c) 144
(d) 122
(e) 134

ஆன்-லெட் சபசிலிட்டி (PROOF) என்பது

ெமீபத்தில் ,

மகாராஷ்டிராவில்

ரிெர்வ்
எந் த

வங் கி

வங் கியின்

உரிமத்லத ரத்து செய் தது?
(a) கர்னைா நகரி சஹகாரி வங் கி
(b) ஃபிவனா இந்தியா வங் கி
(c) தனைட்சுமி வங் கி
(d) AU சிறிய நிதி வங் கி
(e) ஆக்சிஸ் வங் கி
ரிெர்வ்

Q161.

முடிவலடந் த

வங் கியால்

காலத்திற் கான

நிதி

கெர்க்லக குறியீடு (FI-Index) எவ் வளவு?
(a) 53.9
(b) 55.5
(c) 57.1
(d) 59.4
(e) 60.3
Q162. கபாட்கடாக்ராபிக் சரகார்ட் ஆப்
எந் த

மாநிலம் /யூடி

மூலம்

சதாடங் கப் பட்டது?
(a) ரடை் லி
(b) ஜம் மு & காஷ்மீர்
(c) ராஜஸ்தான்
(d) மத்திய பிரவதசம்
(e) குஜராத்

Q159. ‘தி ட்ரீம் ஆஃப் சரவல் யூஷன்: எ
பயாக்ரஃபி
ஆஃப்
ஜயபிரகாஷ்
நாராயண்' புத்தகத்தின்
ஆசிரியர்
யார்?
(a) சுஜாதா பிரசாத்
(b) பிமை் பிரசாத்
(c) வினய் நாராயண்
(d) பிபின் சந்திரா
(e) விருப்பம் 1 மற் றும் 2
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Q163.
செஸ்

2021

ஸ்பிலிம் சபர்ககா

கபாட்டியில்

சவன்ற

ஓபன்
இந் திய

ெதுரங் க வீரரின் சபயர்.
(a) நிஹாை் சரின்
(b) அனுராக் மஹமை்
(c) ரரௌனக் சத்வானி
(d) குவகஷ் டி
(e) வராஹித் வர்மா
Q164.

எந் த

கதர்தலில்

நாட்டின்

ஜனாதிபதி

ஹகாய் கட

ஹிசிகலமா

சவற் றி சபற் றுள் ளார்?
(a) ஜாம் பியா
(b) வபாட்ஸ்வானா
(c) கானா
(d) ரகன் யா
(e) சிலி
Q165. 'சகாங் கன் 2021 பயிற் சி' என்ற
சபயரில் இருதரப் பு கடற் பலட பயிற் சி
ெமீபத்தில் இந் திய கடற் பலட மற் றும்
எந் த நாட்டின் கடற் பலடக்கு இலடகய
நலடசபற் றது?
(a) அரமரிக்கா
(b) ரஜர்மனி
(c) சிங் கப்பூர்
(d) பிரான் ஸ்
(e) பிரிட்டன்
Q166. முஹ்யித்தீன் யாஸின் ெமீபத் தில்
எந் த

நாட்டின்

பிரதமர்

பதவிலய

ராஜினாமா செய் தார்?
(a) துருக்கி
(b) இைங் லக
(c) பூட்டான்
(d) மவைசியா
(e) தாய் ைாந்து
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Q167.
ெமீபத்தில்
காலமான
சுகடாக்குவின் தந் லதயின் சபயர்.
(a) சகிச்சி ரடாவயாடா
(b) மகி காஜி
(c) வகாகிச்சி மிகிவமாட்வடா
(d) கிகுவன இக்வகடா
(e) உரமடவரா சுசுகி
Q168. அசமரிக்காவில் மிக உயர்ந்த
குடிமகன் விருலதப் சபற் ற முதல்
இந் தியர் யார்?
(a) நவரந்திரவமாடி
(b) நீ ரஜ் வசாப்ரா
(c) மகாத்மா காந்தி
(d) ஜவஹர்ைாை் வநரு
(e) சுபாஷ் சந்திர வபாஸ்
Q169.
புதுெ்கெரிக்கு
சுதந் திரம் கிலடத்தது?
(a) 15 ஆகஸ்ட் 1947
(b) 21 நவம் பர் 1975
(c) 26 ஜனவரி 1952
(d) 13 டிசம் பர் 1966
(e) 16 ஆகஸ்ட் 1962

எப் கபாது

Q170. லிகயானல் சமஸ்ஸி எத்தலன
முலற
ஐகராப் பாவின்
சிறந் த
கால் பந் து
வீரருக்கான
பாகலான்
தி'ஓர் ஐ சவன்றவர்.
(a) 7 முலற
(b) 6 முலற
(c) 10 முலற
(d) 9 முலற
(e) 5 முலற
Q171. 2021 இல் பிரிக்ஸ் சதாழில் துலற
அலமெ்ெர்களின் 5 வது கூட்டத்திற் கு
எந் த நாடு தலலலம வகிக்கிறது?
(a) ரதன் னாப்பிரிக்கா
(b) இந்தியா
(c) பிவரசிை்
(d) ரஷ்யா
(e) சீனா

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

Q172. புலகப் பட கலலலய ஊக்குவிக்க
ஒவ் சவாரு ஆண்டும் _______ அன்று உலக
புலகப் பட
தினம்
சகாண்டாடப் படுகிறது.
(a) 19 ஆகஸ்ட்
(b) 20 ஆகஸ்ட்
(c) 21 ஆகஸ்ட்
(d) 22 ஆகஸ்ட்
(e) 23 ஆகஸ்ட்
Q173. மனிதாபிமான கெலவ செய் யும்
கபாது மனிதாபிமான பணியாளர்கள்
மற் றும் உயிர்கலள இழந் த அல் லது
பணயம் லவத் த சதாழிலாளர்களுக்கு
அஞ் ெலி செலுத்துவதற் காக ஒவ் சவாரு
ஆண்டும்
______
அன்று
உலக
மனிதாபிமான
தினம்
(WHD)
அனுெரிக்கப் படுகிறது.
(a) 16 ஆகஸ்ட்
(b) 17 ஆகஸ்ட்
(c) 18 ஆகஸ்ட்
(d) 20 ஆகஸ்ட்
(e) 19 ஆகஸ்ட்
Q174.
கமற் பார்லவ
செய் யப் பட்ட
நிறுவனங் களின்
இணக்கத்லத
வலுப் படுத்த ரிெர்வ் வங் கி லவக்கும்
PRISM என்றால் என்ன?
(a) வமாசடி கட்டண முலறகலள லகயாள
ரமன் ரபாருள்
(b)
பாதுகாப்புக்கான
பயன் பாட்டு
அடிப்பலடயிைான ரமன் ரபாருள்
(c) வலைதள அடிப்பலடயிைான எண்ட்டு-எண்ட் பணிப்பாய் வு ஆட்வடாவமஷன்
அலமப்பு
(d) ஒரு லவரஸ் தடுப்பு ரமன் ரபாருள்
(e) ஒவ் ரவாரு இ-காமர்ஸ் தளங் களிலும்
ரசயை் படுத்தப்பட
வவண்டிய
ஆட்வடாவமஷன் ரமன் ரபாருள்
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Q175. இந் தியக் கடற் பலடக் கப் பலான
ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய்

பின்வரும்

எந் த

நாட்டில் சதன்சீனக் கடலில் இருதரப் பு
கடல் பயிற் சிலய கமற் சகாண்டது?
(a) சீனா
(b) ஜப்பான்
(c) தாய் ைாந்து
(d) வியட்நாம்
(e) மவைசியா
Q176. ஆனந் த கண்ணன் ெமீபத்தில்
காலமானார். அவர் ஒரு ______________.
(a) அரசியை் வாதி
(b) பத்திரிலகயாளர்
(c) நடிகர்
(d) சுற் றுச்சூழை் ஆர்வைர்
(e) பாடகர்
"ஆபகரஷன்

Q177.

குக்ரி"

என்ற

புத்தகத்லத எழுதியவர் யார்?
(a) ைட்சுமி வசகை் & முை் க் ராஜ் ஆனந்த்
(b) ராஜ் பாை் புனியா & திருமதி தாமினி
புனியா
(c) கிரண் வபடி & நிரத் சி சவுத்ரி
(d) அமிர்தா ப்ரத
ீ ம் & அருண் வஷாரி
(e) எம் .வீரப்ப ரமாய் லி & ரவி ராஜன்
சர்மா
உலக

Q178.

ொம் பியன்ஷிப் பின்

தடகள
2021

U20
பதிப் லப

எந் த நாடு நடத்துகிறது?
(a) ரகன் யா
(b) ரஷ்யா
(c) சீனா
(d) பாகிஸ்தான்
(e) இந்வதாவனசியா
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Q179. ககரளாவில் ொகெ சுற் றுலாவின்
பிராண்ட்

அம் பாசிடராக

பின்வருவனவற் றில்

யார்

சபயரிடப் பட உள் ளனர்?
(a) முரளி ஸ்ரீசங் கர்
(b) ஜாபிர் எம் பள் ளியலிை்
(c) சஜன் பிரகாஷ்
(d) பிஆர் ஸ்ரீவஜஷ்
(e) அரைக்ஸ் ஆண்டனி
Q180.

பின்வரும்

எந் த

மாநிலத்தில்

இந் தியாவின் முதல் 'ஸ்மார்ட் சஹல் த்
கார்டுகள் திட்டம் ' சதாடங் க உள் ளது?
(a) உத்தரகண்ட்
(b) இமாச்சை பிரவதசம்
(c) அசாம்
(d) வகரளா
(e) ஒடிசா
Q181. உலக சகாசு தினம்

எப் கபாது

கலடபிடிக்கப் படுகிறது?
(a) 20 ஆகஸ்ட்
(b) 19 ஆகஸ்ட்
(c) 18 ஆகஸ்ட்
(d) 17 ஆகஸ்ட்
(e) 16 ஆகஸ்ட்
Q182.

FY22

இல்

இந் தியா

மதிப் பீடுகளால்
திட்டமிடப் பட்ட

(Ind-Ra)
இந் தியாவின்

திருத்தப் பட்ட GDP வளர்ெசி
்
விகிதம்
என்ன?
(a) 9.10%
(b) 9.60%
(c) 9.40%
(d) 9.80%
(e) 10.00%
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Q183. டிஐஎஸ்சி (DISC) 5.0 முயற் சி எந் த
அலமெ்ெகத்தால் சதாடங் கப் பட்டது?
(a) விவசாயம் மற் றும் விவசாயிகள் நை
அலமச்சகம்
(b) சுகாதாரம் மற் றும் குடும் ப நை
அலமச்சகம்
(c) ஆயுஷ் அலமச்சகம்
(d) கைாச்சார அலமச்சகம்
(e) பாதுகாப்பு அலமச்சகம்
Q184. ஐ.நா அலமதிப் பலடயினரின்
பத்திரம்
மற் றும்
பாதுகாப் லப
கமம் படுத்துவதற் காக
ஐ.நா.வுடன்
இலணந் து
இந் தியா
எந் த
சதாழில் நுட்ப
தளத் லத
சதாடங் கியுள் ளது?
(a) அை் டிவமட் விஷுவை்
(b) காக்னிசண்ட் வியூவ்
(c) பிளக்வகட் வவர்
(d) யூலனட் அவவர்
(e) யூலனட் கன் ட்ரி
Q185. எந் த இந் தியத்
தலலவரின்
பிறந் த
நாலள
நிலனவுகூரும்
வலகயில்
இந் தியாவில்
ஆண்டுகதாறும் ெத்பவான திவாஸ்
அனுெரிக்கப் படுகிறது?
(a) சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி
(b) ராஜீவ் காந்தி
(c) அடை் பிஹாரி வாஜ் பாய்
(d) சர்தார் வை் ைபாய் பவடை்
(e) ஜவஹர்ைாை் வநரு
Q186. இந் தியாவில் , அக்ஷய் ஊர்ஜா
திவாஸ்
எப் கபாது
சகாண்டாடப் படுகிறது?
(a) 19 ஆகஸ்ட்
(b) 17 ஆகஸ்ட்
(c) 18 ஆகஸ்ட்
(d) 20 ஆகஸ்ட்
(e) 21 ஆகஸ்ட்
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Q187. ெமீபத்தில் , அலனத்து மகளிர்
முத்தரப் பு
குழு,

கெலவகள்

மலலகயறும்

சவற் றிகரமாக

மணிரங் லக

மவுண்ட்

அளந் து

கதசியக்

சகாடிலய ஏற் றியது. மனிராங் மலல
எந் த மாநிலத்தில் உள் ளது?
(a) இமாச்சை பிரவதசம்
(b) ைடாக்
(c) சிக்கிம்
(d) உத்தரகண்ட்
(e) அருணாச்சை பிரவதசம்
Q188.

பரீதாபாத்

லிமிசடட்

ஸ்மார்ட்

சிட்டி

ஹீகரா

ெமூக

காமிக்

ஊடகங் களில்

அதன்

ஊக்குவிக்க

முயற் சிகலள

ஒரு

இலணந் து

செயல் படும்

இயல் பில் லாத

ஒத்துலழப் பாளலர

இலணத்துள் ளது

_______.
(a) இன் ஸ்ரபக்டர் ஸ்டீை்
(b) சூப்பர் கமாண்வடா துருவா
(c) தி சாது
(d) சாச்சா சவுத்ரி
(e) வபாக்கை்
Q189. தர்கமந் திர பிரதான் ____________ இல்
அலமக்கப் பட்ட AI ஆராய் ெ்சி மற் றும்
கண்டுபிடிப் பு

லமயத்லத

திறந் து

லவக்கிறார்.
(a) ஐஐடி-ரடை் லி
(b) ஐஐடி-பம் பாய்
(c) ஐஐடி-ரமட்ராஸ்
(d) ஐஐடி-ரூர்கி
(e) ஐஐடி-ஐதராபாத்
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Q190. பின்வரும் எந் த சநடுஞ் ொலல
நாட்டின்
முதல்
EVநட்பு
சநடுஞ் ொலலயாக மாறியுள் ளது?
(a) ரடை் லி முதை் சண்டிகர் ரநடுஞ் சாலை
(b)
ஸ்ரீநகர்
முதை்
கன் னியாகுமரி
ரநடுஞ் சாலை வலர
(c)
ரடை் லி
முதை்
ரசன் லன
ரநடுஞ் சாலை
(d)
ரடை் லி
முதை்
ரகாை் கத்தா
ரநடுஞ் சாலை
(e) குஜராத் முதை் ஒடிசா ரநடுஞ் சாலை
Q191.
நிகயா
கெகரிப் புகள்
எந் த
வங் கியால்
சதாடங் கப் பட்ட
DIY
டிஜிட்டல்
திருப் பிெ்
செலுத்தும்
தளமாகும் ?
(a) ரயஸ் வங் கி
(b) எச்டிஎஃப்சி வங் கி
(c) யூவகா வங் கி
(d) வகாடக் மஹிந்திரா வங் கி
(e) ஐடிபிஐ வங் கி
Q192. கொம் நாத் ககாவில் சதாடர்பான
பல திட்டங் கலள பிரதமர் நகரந் திர
கமாடி ெமீபத்தில் சதாடங் கி லவத்தார்.
வரலாற் று சிறப் புமிக்க ககாவில் எந் த
மாநிலத்தில் அலமந் துள் ளது?
(a) குஜராத்
(b) மத்தியப் பிரவதசம்
(c) உத்தரபிரவதசம்
(d) மகாராஷ்டிரா
(e) உத்தரகண்ட்
Q193.
உலக
முதிகயார்
ஒவ் சவாரு ஆண்டும் எந் த
சகாண்டாடப் படுகிறது?
(a) 20 ஆகஸ்ட்
(b) 21 ஆகஸ்ட்
(c) 22 ஆகஸ்ட்
(d) 23 ஆகஸ்ட்
(e) 24 ஆகஸ்ட்
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Q194. ஐக்கிய அரபு அமிகரமில் UPI
வெதிலயத் சதாடங் க இந் தியத் கதசிய
சகாடுப் பனவு நிறுவனத்துடன் (NIPL)
இலணத்துள் ள
ஐக்கிய
அரபு
அமிகரமில் உள் ள வங் கி?
(a) துபாய் இஸ்ைாமிய வங் கி
(b) யூனியன் வதசிய வங் கி
(c) மஷ்ரரக் வங் கி
(d) எமிவரட்ஸ் என் பிடி
(e) இஸ்ைாமிய வமம் பாட்டு வங் கி

Q198.

Q195. இண்டிஃலப உடன் இலணந் து
எந் த நிறுவனத் தால் ‘சிறு வணிகக்
கடன்
முயற் சி’
இந் தியாவில்
சவளியிடப் பட்டது?
(a) லமக்வராசாப்ட்
(b) பிளிப்கார்ட்
(c) கூகுள்
(d) அவமசான்
(e) முகநூை்

Q199. ெமஸ் கிருத வாரம் _______ 2021 இல்

Q196.
பயங் கரவாதத்தால்
பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு
ெர்வகதெ
நிலனவு
மற் றும்
அஞ் ெலி
தினம்
ஆண்டின்
எந் த
நாளில்
சகாண்டாடப் படுகிறது?
(a) 20 ஆகஸ்ட்
(b) 21 ஆகஸ்ட்
(c) 19 ஆகஸ்ட்
(d) 18 ஆகஸ்ட்
(e) 17 ஆகஸ்ட்
Q197. ஹுரூனின் 2021 உலகளாவிய 500
மிகவும் மதிப் புமிக்க நிறுவனங் களில்
உலகின்
மிக
மதிப் புமிக்க
நிறுவனமாக
எந் த
நிறுவனம்
உருசவடுத்துள் ளது?
(a) அவமசான்
(b) முகநூை்
(c) லமக்வராசாப்ட்
(d) ஆப்பிள்
(e) ரடன் ரசன் ட்
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ொந் தி

வங் கியின்

லால்

MD

சஜயின்

மற் றும்

CEO

எந் த
ஆக

நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) இந்தியன் வங் கி
(b) யூவகா வங் கி
(c) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(d) கனரா வங் கி
(e) வபங் க் ஆஃப் பவராடா

இந் தியாவில் கலடபிடிக்கப் பட்டது.
(a) ஆகஸ்ட் 21 முதை் ஆகஸ்ட் 27 வலர
(b) ஆகஸ்ட் 15 முதை் ஆகஸ்ட் 21 வலர
(c) ஆகஸ்ட் 19 முதை் ஆகஸ்ட் 25 வலர
(d) ஆகஸ்ட் 17 முதை் ஆகஸ்ட் 23 வலர
(e) ஆகஸ்ட் 18 முதை் ஆகஸ்ட் 24 வலர
Q200.

சமல் கபார்ன்

2021

இந்திய

திலரப் பட விழாவில் (ஐஎஃப் எஃப் எம் )
"சிறந் த திலரப் படம் " விருலத சவன்ற
படம் எது?
(a) ரஷர்னி
(b) தி கிவரட் இந்தியன் கிட்சன்
(c) லுவடா
(d) பிங் கி எை் லி?
(e) சூரலரப் வபாற் று
Q201.

இந் தியாவில்

ெமீபத்தில்

எந் த

பகுதியில்

நாட்டின் மிக உயரமான

மூலிலக பூங் கா அலமந் துள் ளது?
(a) சிம் ைா
(b) சவமாலி
(c) வடராடூன்
(d) கின் ரனௌர்
(e) அை் வமாரா
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Q202.
NTPC
லிமிசடட்
ெமீபத் தில்
இந் தியாவின்
எந் த
நகரத் தில்
இந் தியாவின் மிகப் சபரிய மிதக் கும்
கொலார்
PV
திட்டத்லத
அறிமுகப் படுத்தியது?
(a) விசாகப்பட்டினம்
(b) சூரத்
(c) வரவா
(d) திருவனந்தபுரம்
(e) ராஞ் சி
Q203. லெபர் செக்யூரிட்டி மல் டி கடானர்
டிரஸ்ட் ஃபண்ட் (The Cybersecurity MultiDonor Trust Fund ) எந் த நிறுவனத்தால்
சதாடங் கப் பட்டது?
(a) சர்வவதச நாணய நிதியம் (IMF)
(b) உைக ரபாருளாதார மன் றம் (WEF)
(c) உைக வங் கி
(d) ஐக்கிய நாடுகள் வமம் பாட்டுத் திட்டம்
(UNDP)
(e) ஆசிய அபிவிருத்தி வங் கி (ADB)
Q204. ஹிொர் விமான நிலலயம் எந் த
ஆட்சியாளரின்
சபயரால்
மாற் றப் படுகிறது?
(a) ராஜா ஹரிச்சந்திரா
(b) மகாராஜா அக்ரவஸன்
(c) அகிை் யாபாய் வஹாை் கர்
(d) ராணி ைட்சுமிபாய்
(e) ரசியா சுை் தான்
Q205.
உலக
ெமஸ் கிருத
ஆண்டுகதாறும்
எந் த
பண்டிலகயின்
அனுெரிக்கப் படுகிறது?
(a) ரக்ஷா பந்தன்
(b) தீபாவளி
(c) கவணஷ் சதுர்த்தி
(d) சுதந்திர தினம்
(e) ஓணம்
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தினம்
இந் திய
கபாது

Q206. சிவிசி மூலம் வங் கி மற் றும் நிதி
கமாெடிகளுக்கான
(ABBFF)
மறுசீரலமக்கப் பட்ட
ஆகலாெலனக்
குழுவின்
தலலவராக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) அஜய் பாங் கா
(b) கிரிஸ் வகாபாைகிருஷ்ணன்
(c) நாராயண மூர்த்தி
(d) டி எம் பாசின்
(e) வராஷ்னி சிங் காை்
Q207. இஸ்மாயில் ெப் ரி யாககாப் எந் த
நாட்டின்
புதிய
பிரதமராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) ஈராக்
(b) மவைசியா
(c) சவுதி அவரபியா
(d) மாைத்தீவு
(e) ஈரான்
Q208.
தலடயற் ற
சுய
கெலவ
அனுபவத்லதயும்
வினவல் கள் /சிக்கல் களின்
விலரவான தீர்லவயும் வழங் க BPCL
ஆல்
சதாடங் கப் பட்ட AI-செயற் லக
நுண்மதியால்
இயக்கப் பட்ட
ொட்கபாட்க்கு சபயரிடுங் கள் .
(a) சக்தி
(b) வவத்
(c) உர்ஜா
(d) வஜ் ரா
(e) வந்தனா
Q209. ெமீபத்தில்
காலமான மூத்த
இந் திய அரசியல் வாதி கல் யாண் சிங்
எந் த
மாநிலத்தின்
முன்னாள்
முதல் வர்?
(a) ஹரியானா
(b) மத்தியப் பிரவதசம்
(c) பீகார்
(d) உத்தரபிரவதசம்
(e) ராஜஸ்தான்
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Q210. மதம் அல் லது நம் பிக்லகயின்
அடிப் பலடயில்
வன்முலறெ்
செயல் களின் பாதிக்கப் பட்டவர்கலள
நிலனவுகூரும்
ெர்வகதெ
தினம்
ஒவ் சவாரு ஆண்டும் _________
சகாண்டாடப் படுகிறது.
(a) 22 ஆகஸ்ட்
(b) 23 ஆகஸ்ட்

அன்று

(c) 21 ஆகஸ்ட்
(d) 20 ஆகஸ்ட்
(e) 19 ஆகஸ்ட்
Q211. யுக்த்தாரா சதாலலதூர உணர்வு
மற் றும் ஜிஐஎஸ்
அடிப் பலடயிலான
தகவலலப்
பயன்படுத் தி
புதிய
எம் ஜிஎன்ஆர்இஜிஏ(MGNREGA)
சொத்துக்கலளத் திட்டமிடுவதற் கான
ஒரு கபார்டல் ஆகும் . கபார்டல் எந் த
நிறுவனத்தால் சதாடங் கப் பட்டது?
(a) கூகுள் இந்தியா
(b) என் .பி.சி.ஐ
(c) இஸ்வரா
(d) பிஎஸ்என் எை்
(e) லமக்வராசாப்ட்
Q212. மணிப் பூரின் புதிய ஆளுநராக
நியமிக்கப் பட்டுள் ளவர் யார்?
(a) டி.வக.ரங் கராஜன்
(b) இ.ை.கவணசன்
(c) ஆர்.லவத்திலிங் கம்
(d) பி. விை் சன்
(e) வராஹித் குப்தா
Q213. எெ்டிஎப் சி வங் கி ெமீபத்தில் எந் த
நிறுவனத்துடன் பாயின்ட் ஆஃப் கெல்
சமஷின்கள்
மற் றும்
கடன்
தயாரிப் புகள் , கபசமண்ட் முலறகளில்
விரிவான தீர்வுகலள உருவாக்க கூட்டு
கெந் துள் ளது?
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(a) முகநூை்
(b) அவமசான்
(c) வபடிஎம்
(d) கூகுள்
(e) லமக்வராசாப்ட்
Q214. உலக நீ ர் வாரம் 2021 இல் ________
உலகம்
முழுவதும்
கலடபிடிக்கப் படுகிறது.
(a) ஆகஸ்ட் 22 முதை் 26 வலர
(b) ஆகஸ்ட் 26 முதை் 30 வலர
(c) ஆகஸ்ட் 25 முதை் 29 வலர
(d) ஆகஸ்ட் 24 முதை் 28 வலர
(e) ஆகஸ்ட் 23 முதை் 27 வலர
Q215. சபங் களூருவில் சமட்கரா ரயில்
சநட்சவார்க்லக
விரிவுபடுத்துவதற் காக
எந் த
நிதி
அலமப் பு இந் திய அரொங் கத்துடன் $
500 மில் லியன் கடன் ஒப் பந் தத்தில்
லகசயழுத்திட்டது?
(a) ஆசிய அபிவிருத்தி வங் கி (ADB)
(b) உைக வங் கி
(c) சர்வவதச நாணய நிதிய
(d) ஆசிய உள் கட்டலமப்பு முதலீட்டு
வங் கி (AIIB)
(e)
புனரலமப்பு
மற் றும்
வமம் பாட்டுக்கான ஐவராப்பிய வங் கி
(EBRD)
Q216. இந் தியாவின் முதல் உள் நாட்டு
கமாட்டார் ெக்கர நாற் காலி வாகனம்
நிகயாகபால் ட் எந் த நிறுவனத்தால்
உருவாக்கப் பட்டது?
(a) ஐஐடி ஐதராபாத்
(b) ஐஐடி ரடை் லி
(c) ஐஐடி கான் பூர்
(d) ஐஐடி ரமட்ராஸ்
(e) ஐஐடி பம் பாய்
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Q217. அமிர்த மகஹாத்ஸவ் ஸ்ரீ ெக்தி
புதுலம ெவால் 2021 இந் தியாவில் ஐநா
சபண்களுடன்
இலணந் து
எந் த
அலமப் பால் சதாடங் கப் பட்டது?
(a) லமவகாவ்
(b) நிதி ஆவயாக்
(c) மத்திய விஜிரைன் ஸ் கமிஷன்
(d) இந்திய வபாட்டி ஆலணயம்
(e) டிஆர்டிஓ

Q221. நகர்ப்புறப் பாதுகாப் பு நிலலக்கு

Q218. 2021 உலக நீ ர் வாரத்தின்
கருப் சபாருள் என்ன?
(a) நீ ர், சுற் றுச்சூழை் அலமப்புகள் மற் றும்
மனித வளர்ச்சி
(b)
ரநகிழ் சசி
் லய
வவகமாக
உருவாக்குதை்
(c) நீ ர் மற் றும் காைநிலை மாற் றம் :
துரிதப்படுத்தும் நடவடிக்லக
(d)
சமுதாயத்திற் கான
நீ ர்
அலனத்லதயும் உள் ளடக்கியது
(e) நீ ர் மற் றும் கழிவு: குலறத்து மீண்டும்
பயன் படுத்தவும்

(a) சர்வவதச நாணய நிதியம்

Q219. இந் திய கடற் பலட மற் றும் _____
கடற் பலடக்கு
இலடயிலான
கூட்டு
கடற் பலட பயிற் சியின் இரண்டாவது
பதிப் பு, சஜய் ர்-அல் -பஹ்ர்.
(a) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
(b) சவுதி அவரபியா
(c) ஓமன்
(d) கத்தார்
(e) ஈரான்

(b) பிரவமாத் குமார் ரமரஹர்தா

Q220. ' அட்ரஸ் புக்: எ புப் ளசி
ீ ங் சமகமார்
இன்
தி
லடம்
ஆப் ககாவிட்
‘
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
(a) ரஜினி சர்மா
(b) ரவமஷ் குமார் வமத்தா
(c) ரிதுவமனன்
(d) அஞ் சலி சிங்
(e) விவவக் பிந் த்ரா
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உலக

60

நகரங் கலள

தரவரிலெப் படுத்திய

பாதுகாப் பான

நகரங் கள் அட்டவலண 2021 இன் படி
புதுதில் லி

உலகின்

பாதுகாப் பான

48

வது

நகரமாகும் .

எந் த

நிறுவனத்தால்

இந் த

குறியீடு

சவளியிடப் பட்டது?
(b) ரபாருளாதார நிபுணர் புைனாய் வு
பிரிவு
(c) ட்ரான் ஸ்பரரன் சி இன் டர்வநஷனை்
(d) உைக ரபாருளாதார மன் றம்
(e) உைக வங் கி
Q222.

கூட்டுறவு

இலணெ்

அலமெ்ெகத் தில்

செயலாளராக

யார்

நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) மத்வனஷ் குமார் மிஸ்ரா
(c) பிரியா ரஞ் சன்
(d) அபய் குமார் சிங்
(e) அமித் குமார்
Q223.

இந் தியாவின்

உலக

வள

நிறுவனத்துடன் (WRI) இலணந் து எந் த
நிறுவனமானது
டிரான்ஸ்கபார்ட்’

‘டிகார்கபானிசிங்
என்ற

மன்றத் லத

சதாடங் கியுள் ளது?
(a) லமவகாவ்
(b) என் .பி.சி.ஐ
(c) நிதி ஆவயாக்
(d) இஸ்வரா
(e) டிஆர்டிஓ

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

தலிபான்கள்

Q224.

ஆப் கானிஸ்தானில்
குடிமக்கலள
இந் திய

ஆக்கிரமித்த
இருந் து

தனது

சவளிகயற் றுவதற் காக

அரொங் கம்

கமற் சகாண்ட

மிஷனின் சபயர் என்ன?
(a) ஆபவரஷன் வதவி சக்தி
(b) ஆபவரஷன் வீர் சக்தி
(c) ஆபவரஷன் சிவசக்தி
(d) ஆபவரஷன் காளி சக்தி
(e) ஆபவரஷன் துர்கா சக்தி
Q225. 2021 பாதுகாப் பான நகரங் கள்
குறியீட்டில்

எந் த

நகரம்

முதலிடம்

பிடித்துள் ளது?
(a) நியூயார்க்
(b) சிங் கப்பூர்
(c) வடாக்கிவயா
(d) சிட்னி
(e) வகாபன் வஹகன்
Q226. 2021 வஞ் சுவா விழாலவ எந் த
மாநிலம் சகாண்டாடியது?
(a) திரிபுரா
(b) மணிப்பூர்
(c) அருணாச்சை பிரவதசம்
(d) அசாம்
(e) சிக்கிம்
Q227. நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங் கிகளுக்கு
4 அடுக்கு கட்டலமப் லப பரிந் துலரத்த
RBI

ஆல்

நியமிக்கப் பட்ட

குழுவின்

தலலவர் யார்?
(a) எம் ராவஜஸ்வர் ராவ்
(b) எஸ் ஜானகிராமன்
(c) என் எஸ் விஸ்வநாதன்
(d) சுதர்சன் ரசன்
(e) என் .வக.வசாதி
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Q228. உலக தடகள U20 ொம் பியன்ஷிப்
2021 இல் லாங் ஜம் பில் சவள் ளிப்
பதக்கத்லத சவன்றவர் யார்?
(a) அமித் கத்ரி
(b) லஷலி சிங்
(c) மாரியப்பன் தங் கவவலு
(d) வதக் சந்த்
(e) குர்ஷரன் சிங்
Q229. மதிப் புமிக்க ஸ்ரீ பெவா ெர்வகதெ
விருது
எந் த
மாநில
அரொல்
வழங் கப் படுகிறது?
(a) வகரளா
(b) தமிழ் நாடு
(c) கர்நாடகா
(d) மகாராஷ்டிரா
(e) ரதலுங் கானா
Q230.
ெமீபத்தில்
காலமான
நலகெ்சுலவ நடிகர் சீன் லாக் எந் த
நாட்லடெ் கெர்ந்தவர்?
(a) அரமரிக்கா
(b) பிரிட்டன்
(c) பிரான் ஸ்
(d) ஆப்கானிஸ்தான்
(e) இத்தாலி
Q231.
இந் தியாவில்
ஸ்டார்ட்-அப்
சுற் றுெ்சூழல்
அலமப் லப
கமம் படுத்துவதற் காக ெமீபத்தில் எந் த
அலமெ்ெகத்தால்
ெமரித்
(SAMRIDH)
திட்டம் சதாடங் கப் பட்டது?
(a)
மின் னணு
மற் றும்
தகவை்
ரதாழிை் நுட்ப அலமச்சகம்
(b) புள் ளியியை் மற் றும் திட்ட அமைாக்க
அலமச்சகம்
(c)
சிறு,
குறு
மற் றும்
நடுத்தரத்
ரதாழிை் கள் அலமச்சகம்
(d) சுகாதாரம் மற் றும் குடும் ப நை
அலமச்சகம்
(e) நிதி அலமச்சகம்
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Q232.
எந் த
அலமெ்ெகம்
சுஜலம்
(SUJALAM) என்ற சபயரில் 100 நாள்
பிரெ்ொரத்லத சதாடங் கியுள் ளது?
(a) உணவு பதப்படுத்தும் ரதாழிை் கள்
அலமச்சகம்
(b) ஜை் சக்தி அலமச்சகம்
(c)
சாலை
வபாக்குவரத்து
மற் றும்
ரநடுஞ் சாலை அலமச்சகம்
(d) இலளஞர் விவகாரங் கள் மற் றும்
விலளயாட்டு அலமச்சகம்
(e) பாதுகாப்பு அலமச்சகம்
Q233. இந் தியாவின்
முதல் பசுலம
லஹட்ரஜன்
எலக்ட்கராலலெர்
உற் பத்தி நிலலயம் எந் த நகரத்தில்
திறக்கப் பட்டது?
(a) விசாகப்பட்டினம்
(b) ரசன் லன
(c) லஹதராபாத்
(d) ரபங் களூரு
(e) வடராடூன்

Q236.
கதசிய
பாதுகாப் புக்கான
சபாறுப் பான
பிரிக்ஸ்
உயர்
பிரதிநிதிகளின் 11 வது கூட்டத்லத
இந் தியா
ெமீபத்தில்
நடத்தியது.
கூட்டத்திற் கு
தலலலம
தாங் கிய
இந் தியாவின்
கதசிய
பாதுகாப் பு
ஆகலாெகரின் சபயர்?
(a) சமந் த் வகாயை்
(b) நிருவபந்திர மிஸ்ரா
(c) பிபின் ராவத்
(d) அஜித் வதாவை்
(e) தர்வமந்திர பிரதான்
Q237. எந் த வங் கியின் MD & CEO ஆக
ெந் தீப் பக்ஷிலய நியமிக்க RBI ஒப் புதல்
அளித்துள் ளது?
(a) ஐசிஐசிஐ வங் கி
(b) எச்டிஎஃப்சி வங் கி
(c) வகாடக் மஹிந்திரா வங் கி
(d) ரயஸ் வங் கி
(e) ஐடிபிஐ வங் கி

Q234. உலகின் மிகப் சபரிய மற் றும்
உயரமான
கண்காணிப் பு
ெக்கரம்
எந் த
நகரத்தில்
சதாடங் கப் பட
உள் ளது?
(a) நியூயார்க்
(b) ைண்டன்
(c) ரவலிங் டன்
(d) சிங் கப்பூர்
(e) துபாய்

Q238.
இந் தியா-கஜகஸ்தான்
கூட்டு
பயிற் சி, "காஜிந் த் -21", வருடாந் திர
இருதரப் பு இராணுவப் பயிற் சியின்
எந் தப் பதிப் பு?
(a) 4 வது
(b) 3 வது
(c) 5 வது
(d) 7 வது
(e) 9 வது

Q235. "12% கிளப் (12% Club)" செயலி எந் த
ஃபின்சடக்
நிறுவனத்தால்
சதாடங் கப் பட்டது?
(a) வபான் வப
(b) வபடியம்
(c) பாராட்வப
(d) பாலிசிபஜார்
(e) ரமாபிக்கிவ் க்

Q239. கீகழயுள் ள எந் த மத்திய கிழக்கு
நகரம் பணகமாெடிக்கு எதிராக ஒரு
சிறப் பு நீ திமன்றத்லத நிறுவியது?
(a) துபாய்
(b) ரகய் வரா
(c) மஸ்கட்
(d) ரபஹ்லரன்
(e) ரபய் ரூட்
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Q240.
அண்லமயில்
NCDEX
ஆல்
சதாடங் கப் பட்ட
அக்ரி
கமாடிடிஸ்
குழுக்களில்
இந் தியாவின்
முதல்
துலறொர் குறியீடு எது?
(a) SAUREX
(b) GUAREX
(c) WARUEX
(d) AGIREX
(e) NCAGEX
Q241. அரொங் கம் ெமீபத்தில் ஆளில் லா
விமான அலமப் புகள் (UAS) விதிகள் ,
2021 ஐ தாராளமயமாக்கப் பட்ட ட்கரான்
விதிகள் , 2021 உடன் மாற் றியுள் ளது.
தாராளமயமாக்கப் பட்ட
ட்கரான்
விதிகள் , 2021 மீறலுக்கான அதிகபட்ெ
தண்டலன என்ன?
(a) ரூ .1 ைட்சம்
(b) ரூ .2 ைட்சம்
(c) ரூ. 3 ைட்சம்
(d) ரூ. 4 ைட்சம்
(e) ரூ. 5 ைட்சம்
Q242. EASE சீர்திருத்த அட்டவலண
விருது 2021 (EASE 3.0 விருதுகள் ) எந் த
வங் கி முதலிடம் பிடித்துள் ளது?
(a) யூனியன் வங் கி
(b) வபங் க் ஆஃப் பவராடா
(c) பாரத ஸ்வடட் வங் கி
(d) இந்தியன் வங் கி
(e) கனரா வங் கி

Q244.
இந் திய
அரசு
வங் கி
ஊழியர்களின் குடும் ப ஓய் வூதியத் லத
கலடசியாக சபறப் பட்ட ெம் பளத் தில்
எவ் வளவு ெதவிகிதமாக அதிகரிக்க
ஒப் புதல் அளித்துள் ளது?
(a) 40%
(b) 30%
(c) 20%
(d) 10%
(e) 50%
Q245. ககரால் ஃபுர்டாகடா ெமீபத்தில்
எந் த வங் கியின் இலடக்கால தலலலம
நிர்வாக
அதிகாரியாக
நியமிக்கப் பட்டார்?
(a) ESAF சிறு நிதி வங் கி
(b) ஈக்விடாஸ் சிறிய நிதி வங் கி
(c) உஜ் ஜீவன் சிறு நிதி வங் கி
(d) உத்கர்ஷ் சிறிய நிதி வங் கி
(e) கூர்மஞ் சை் சிறு நிதி வங் கி
Q246.

ெர்வகதெ

இராணுவ

மற் றும்

சதாழில் நுட்ப மன்றம் 'ARMY 2021' _______
இல் ஏற் பாடு செய் யப் பட்டுள் ளது?
(a) ஆஸ்திவரலியா
(b) அரமரிக்கா
(c) பிரான் ஸ்
(d) இந்தியா
(e) ரஷ்யா

Q243. PIDF திட்டத்தின் கீழ் அடுக்கு -1
மற் றும்
அடுக்கு -2 லமயங் களில்
இருந் து
எந் த
திட்டத்தின்
பயனாளிகலள கெர்க்க RBI ெமீபத்தில்
அறிவித்துள் ளது?
(a) PM உஜ் வாைா வயாஜனா
(b) சவுபாக்கியா திட்டம்
(c) PM கிசான்
(d) PM SVANidhi திட்டம்
(e) PM ஜன் தன் திட்டம்
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Q247. 2021-22 க்கான கமம் பட்ட அணுகல்
மற் றும் கெலவ சிறப் பான EASE-4.0 ஐ
நிதி அலமெ்ெகம் அறிவித்துள் ளது. EASE
இன்
ெமீபத்திய
பதிப் பின்
கருப் சபாருள் என்ன?
(a) ரதாழிை் நுட்பம் ரசயை் படுத்தப்பட்ட,
எளிலமப்படுத்தப்பட்ட மற் றும் கூட்டு
வங் கி
(b)
ஆர்வமுள் ள
இந்தியாவுக்கான
ஸ்மார்ட், ரடக்-இயக்கப்பட்ட வங் கி
(c) சுத்தமான மற் றும் ஸ்மார்ட் வங் கி
(d)
எதிர்காை
வங் கிக்கான
திட்ட
வலரபடம்
(e) டிஜிட்டை் வங் கியின் எதிர்காைம்
Q248. ‘அக்ஸ்சலகரடிங் இந் தியா: 7
ஏர்ஸ்
ஆப் கமாடி கவர்ன்சமண்ட்’
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
(a) வக. வக. லஷைஜா
(b) பினராயி விஜயன்
(c) எம் .வக.ஸ்டாலின்
(d) வக வஜ அை் வபான் ஸ்
(e) உர்ஜித் பவடை்
Q249.
"WEP
Nxt"
என்ற
சபண்
சதாழில் முலனகவார்
தளம்
எந் த
நிறுவனத்துடன் கூட்டாக நிதி ஆகயாக்
மூலம் சதாடங் கப் பட்டது?
(a) ஐபிஎம்
(b) எச்.சி.எை்
(c) சிஸ்வகா
(d) இன் வபாசிஸ்
(e) டிசிஎஸ்
Q250. மாலத்தீவில்
சபரிய மாகல
இலணப் புத் திட்டத்திற் கு (ஜிஎம் சிபி)
நிதியளிக்க

எவ் வளவு

இந் தியா
அங் கீகரித்துள் ளது?
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(a) 300 மிை் லியன்
(b) 400 மிை் லியன்
(c) 200 மிை் லியன்
(d) 100 மிை் லியன்
(e) 500 மிை் லியன்

அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்கள்
அரமரிக்க டாைர்கள்

Q251. கிழக்கு சிக்கிம்
வடகிழக்கு
பிராந் தியம் (NER) மாவட்ட SDG குறியீடு
2021-22 இல் முதலிடம் பிடித்துள் ளது.
இந் த
குறியீடு
_______
ஆல்
சதாடங் கப் பட்டது?
(a) நிதி ஆவயாக்
(b) வடகிழக்கு பிராந்திய வமம் பாட்டு
அலமச்சகம்
(c) யுஎன் டிபி
(d) வமவை உள் ள அலனத்தும்
(e) இலவ எதுவுமிை் லை
Q252.
eSHRAM
கபார்ட்டலில்
பதிவு
செய் யும்
அலமப் புொரா
சதாழிலாளர்கள் ஒவ் சவாருவரும் ______
விபத்து
காப் பீட்டுத்
சதாலகலயப்
சபறுவார்கள் .
(a) ரூ 1.0 ைட்சம்
(b) ரூ 2.0 ைட்சம்
(c) ரூ 3.0 ைட்சம்
(d) ரூ 4.0 ைட்சம்
(e) 5.0 ைட்சம்
Q253. மந் தன் 2021 என்பது கதசிய
காவல் ஆராய் ெ்சி மற் றும் கமம் பாட்டு
பணியகம் (பிபிஆர் & டி) ____ உடன்
இலணந் து
சதாடங் கப் பட்ட
ஒரு
கதசிய கஹக்கத்தான் ஆகும் .
(a) என் .பி.சி.ஐ
(b) நபார்டு
(c) ஏஐசிடிஇ
(d) நிதி ஆவயாக்
(e) இஸ்வரா
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Q254. யுனிவர்ெல் தபால் யூனியனின்
(UPU) நிர்வாக கவுன்சில் (CA) மற் றும்
தபால் செயல் பாட்டு கவுன்சில் (POC)
உறுப் பினராக
இந் தியா
கதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுள் ளது. UPU இன்
தலலலமயகம் எந் த இடத்தில் உள் ளது?
(a) வராம் , இத்தாலி
(b) ைண்டன் , ஐக்கிய இராச்சியம்
(c) பாரிஸ், பிரான் ஸ்
(d) ரபர்ன் , சுவிட்சர்ைாந்து
(e) நியூயார்க், அரமரிக்கா
Q255. காெகநாய் நிறுத்த கூட்டாண்லம
குழுவின்
தலலவராக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்?
(a) ஹர்ஷ் வர்தன்
(b) மன் சுக் மாண்டவியா
(c) கிரண் ரிஜிஜு
(d) தர்வமந்திர பிரதான்
(e) நவரந்திர வமாடி
Q256.
மகளிர்
அதிகாரமளித்தல்
மாநாட்டின் முதல் ஜி 20 அலமெ்ெர்கள்
மாநாடு எந் த நாடால்
சமய் நிகர்
முலறயில் நடத்தப் பட்டது?
(a) இந்தியா
(b) அரமரிக்கா
(c) இத்தாலி
(d) ஜப்பான்
(e) ஐக்கிய இராச்சியம்
Q257. SVEEP ஆகலாெலன பட்டலற
ெமீபத்தில் எந் த அலமப் பால் ஏற் பாடு
செய் யப் பட்டது?
(a) ஆர்.பி.ஐ
(b) இந்திய வதர்தை் ஆலணயம்
(c) டிஆர்டிஓ
(d) இந்திய இராணுவம்
(e) இந்திய மனித உரிலமகள் ஆலணயம்
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Q258. பகிரப் பட்ட விதி -2021 என்பது ஒரு
பன்னாட்டு
அலமதி
காக்கும்
பயிற் சியாகும் , இது செப் டம் பர் 2021
இல் நலடசபற உள் ளது. எந் த நாடு
இந் தப் பயிற் சிலய நடத்தும் ?
(a) சீனா
(b) தாய் ைாந்து
(c) பாகிஸ்தான்
(d) மவைசியா
(e) மங் வகாலியா
Q259. சடல் லி அரொல் அதன் 'கதஷ் கக
சமன்கடார்ஸ்' திட்டத்தின் பிராண்ட்
அம் பாசிடராக
யார்
நியமிக்கப் பட்டுள் ளனர்?
(a) விராட் வகாலி
(b) வசானு சூத்
(c) நீ ரஜ் வசாப்ரா
(d) ரன் வீர் சிங்
(e) ஷாருக் கான்
Q260. பயங் கரவாத எதிர்ப்பு பலட
கதசிய பாதுகாப் பு காவலர் (என்எஸ்ஜி)
நடத்திய கதசிய பயங் கரவாத எதிர்ப்பு
மாதிரி பயிற் சியின் சபயர்.
(a) யுத் அபியாஸ்
(b) சக்தி
(c) கஞ் சர்
(d) காந்திவ்
(e) சம் பிரிதி
Q261.
தனிப் பட்ட
வாகனங் கலள
இலவெமாக இயக்க பாரத் சதாடர்
(பிஎெ்-சதாடர்)
அம் ெத்லத
அரசு
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது. BH- சதாடர்
என்பது
எத்தலன
எழுத்துக் கள்
குறியீடு?
(a) 09
(b) 12
(c) 11
(d) 10
(e) 08
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Q262. ரிெர்வ் வங் கியின் படி, இந் தியகநபாள
பணப் பரிமாற் ற
வெதி
திட்டத்தின்
கீழ்
ஆன்லலன்
நிதி
பரிமாற் றத்திற் கான
அதிகபட்ெ
பரிவர்த்தலன வரம் பு என்ன?
(a) ரூ .2 ைட்சம்
(b) ரூ .1 ைட்சம்
(c) ரூ. 3 ைட்சம்
(d) ரூ. 5 ைட்சம்
(e) ரூ. 4 ைட்சம்
Q263.
புகனயில்
உள் ள
இராணுவ
விலளயாட்டு
நிறுவனம்
(ASI)
ெமீபத்தில் எந் த விலளயாட்டு நபரின்
சபயரில் சபயரிடப் பட்டது?
(a) தியான் சந்த்
(b) நீ ரஜ் வசாப்ரா
(c) பஜ் ரங் புனியா
(d) பிவி சிந்து
(e) விராட்வகாலி
Q264.
இந் தியாவில்
விலளயாட்டு
தினம்
கலடபிடிக்கப் படுகிறது?
(a) 27 ஆகஸ்ட்
(b) 28 ஆகஸ்ட்
(c) 30 ஆகஸ்ட்
(d) 31 ஆகஸ்ட்
(e) 29 ஆகஸ்ட்

கதசிய
எப் கபாது
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பரிவர்த்தலனக்கான

இந் திய-கநபாள

பணப் பரிமாற் ற

வெதியின் கீழ் பண அடிப் பலடயிலான
பரிமாற் றங் களின் அதிகபட்ெ வரம் பு
என்ன?
(a) ரூ .50,000
(b) ரூ 1 ைட்சம்
(c) ரூ. 25,000
(d) ரூ. 70,000
(e) ரூ 1.5 ைட்சம்
Q267.

ஆனந் தா (ANANDA) சமாலபல்

செயலி

எந் த

நிறுவனத்தால்

சதாடங் கப் பட்டது?
(a) ஆர்.பி.ஐ
(b) எஸ்பிஐ
(c) எை் ஐசி
(d) ரசபி
(e) நபார்டு
Q268. சபல் ஜியம்

கிராண்ட் பிரிக்ஸ்

2021 ஐ சவன்ற வீரர் யார்?
(a) ஜார்ஜ் ரஸ்ஸை்
(b) லூயிஸ் ஹாமிை் டன்
(c) வமக்ஸ் ரவர்ஸ்டாரபன்
(d) சார்ைஸ் ரைக்ரைர்க்
(e) எஸ்.ரவட்டை்

Q265. அணுெக்தி கொதலனகளுக்கு
எதிரான ெர்வகதெ தினம் ஐநாவால்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட நாள் ஆகும் , இது
ஆண்டுகதாறும்
__________
அன்று
அனுெரிக்கப் படுகிறது.
(a) 28 ஆகஸ்ட்
(b) 30 ஆகஸ்ட்
(c) 29 ஆகஸ்ட்
(d) 27 ஆகஸ்ட்
(e) 31 ஆகஸ்ட்
36

ஒரு

Q266.

|

Q269.

2020

கடாக்கிகயா

பாராலிம் பிக்கில் எந் த விலளயாட்டில்
இந் தியாவிற் கு சவள் ளிப் பதக்கத் லத
பவினாசபன் பகடல் சபற் றுள் ளார்?
(a) உயரம் தாண்டுதை்
(b) துப்பாக்கி சுடுதை்
(c) ரடன் னிஸ்
(d) வபட்மிண்டன்
(e) வடபிள் ரடன் னிஸ்
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Q270. ெமீபத்தில் உலகின் மிக உயர்ந்த
திலரயரங் கம் இருக்கும் இடம் எது?
(a) மச்சு பிச்சு
(b) ஷாங் க்ரி-ைா, சீனா
(c) திம் பு
(d) ைடாக்
(e) டிஸ்பூர்

CURRENT AFFAIRS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS
S1. Ans.(a)
Sol. From India, 14 tiger reserves have received the
accreditation of the Global Conservation Assured
Tiger Standards (CA|TS), on the occasion of
International Tiger Day on July 29, 2021.
S2. Ans.(e)
Sol. World Ranger Day is observed every year on 31
July to commemorate the Rangers killed or injured
while on duty and to celebrate the work that
Rangers do to protect the world’s natural and
cultural heritage.
S3. Ans.(b)
Sol. The 36th edition of CORPAT between India and
Indonesia is being held on 30 and 31 July 2021, in
the Indian Ocean region. The Indian Naval Ship
(INS) Saryu, an indigenously built Offshore Patrol
Vessel and Indonesian Naval Ship KRI Bung Tomo
is undertaking coordinated patrol (CORPAT).
S4. Ans.(e)
Sol. Bharat Bill Payment System, NPCI’s flagship bill
payments platform that was hived off into a
separate subsidiary in April, has appointed former
PayU and Airtel Payments Bank executive Noopur
Chaturvedi as its new chief executive officer.
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S5. Ans.(b)
Sol. The Rajasthan government's industries
department and the Rajasthan State Industrial
Development and Investment Corporation (RIICO)
have launched the ''Mission Niryatak Bano''
campaign to promote aspiring exporters in the
state.
S6. Ans.(d)
Sol. Mumbai-based graphic artist Anand
Radhakrishnan, 32, has won the prestigious Will
Eisner Comic Industry Award, considered the
Oscars equivalent of the comics world. The Eisner
Awards are given out annually and the award won
by Radhakrishnan -- Best Painter/Multimedia
Artist (interior art) -- recognises the creator of a
graphic novel’s art and images.
S7. Ans.(c)
Sol. The Maharashtra Bhushan Selection
Committee chaired by Chief Minister Uddhav
Thackeray has unanimously selected legendary
playback singer Asha Bhosle for the prestigious
award.
S8. Ans.(b)
Sol. The central government's fiscal deficit stood at
Rs 2.74 lakh crore or 18.2 per cent of the full year's
Budget estimate at the end of June, according to
data released by the Controller General of Accounts
(CGA).
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S9. Ans.(c)
Sol. Three of India’s biggest private lenders – ICICI
Bank, HDFC Bank and Axis Bank have taken stakes
in the blockchain financial technology firm IBBIC
Pvt Ltd.
S10. Ans.(a)
Sol. PM Modi has launched multiple educational
initiatives including the Academic Bank of Credit
that will provide multiple entries and exit options
for students in Higher education.
S11. Ans.(c)
Sol. Vice Admiral SN Ghormade (AVSM, NM)
assumed charge as the Vice Chief of Naval Staff on
July 31, 2021, at a formal ceremony in New Delhi.
S12. Ans.(d)
Sol. The World Breastfeeding Week (WBW) is
marked every year in the first week of August,
between 1 to 7 August, to raise awareness on the
importance of breastfeeding for mothers and
infants.
S13. Ans.(b)
Sol. In India, “Muslim Women’s Rights Day” is
celebrated across the nation on August 01 to
celebrate the enactment of the law against Triple
Talaq.
S14. Ans.(e)
Sol. Dr Cyrus Poonawalla, Chairman of the Punebased vaccine maker Serum Institute of India (SII),
has been selected for the prestigious
LokmanyaTilak National Award for 2021.

S17. Ans.(b)
Sol. Sri Lanka left-arm seam bowling all-rounder,
IsuruUdana has announced his retirement from
international cricket with immediate effect.
S18. Ans.(a)
Sol. Six-time world masters championship gold
medallist
and
multiple
Asian
Masters
Championship medallist athlete 105-year-d old
Man Kaur breathed her last at a DeraBassi Hospital
near Mohali on 31st August.
S19. Ans.(d)
Sol. Renowned novelist KunalBasu’s new work of
fiction, In An Ideal World, will be released next year.
The book, scheduled to released under the
publishing house’s ‘Viking’ imprint, is touted to be
a “powerful, gritty and fast-paced literary novel”
exploring a variety of themes relevant to the
current times — college, politics, family, crime
investigation and fanaticism. His other works:The
Yellow Emperor’s Cure,Kalkatta and Sarojini’s
Mother.
S20. Ans.(b)
Sol. LIC Cards Services Limited (LIC CSL) and IDBI
Bank partnered to launch two variants of cobranded RuPay Credit Cards - LIC CSL ‘Lumine’
Platinum Credit Card and LIC CSL ‘Eclat’ Select
Credit Card powered by IDBI Bank. Initially, the
card variants are targeted to LIC Policyholders, LIC
Agents, and Employees of LIC of India and its
Subsidiaries/Associates.

S15. Ans.(b)
Sol. Goods and Services Tax (GST) collections for
July 2021 were ₹ 1.16 lakh crore, 33 per cent more
than the corresponding period of last year.

S21. Ans.(c)
Sol. The ISRO-NASA Joint Mission NISAR (NASAISRO Synthetic Aperture Radar) satellite, which
aims to measure changes in the earth’s surface
globally using advanced radar images, is scheduled
to be launched in early 2023.

S16. Ans.(e)
Sol. India’s star shuttler PV Sindhu beat China’s
eighth seed He Bingjiao in women’s singles bronze
medal match on Sunday in Tokyo. She wins 21-13,
21-15. Sindhu becomes the first Indian female
Olympian to win two medals.

S22. Ans.(a)
Sol. India’s largest lender State Bank of India (SBI)
has launched a new and enhanced security feature
for its YONO and YONO Lite apps, called ‘SIM
Binding’, to protect customers from various digital
frauds.
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S23. Ans.(e)
Sol. NikolPashinyan has been re-appointed as the
prime minister of Armenia by President
ArmenSarkissian on August 02, 2021.
S24. Ans.(c)
Sol. The Chief of the Myanmar military, Senior
General Min AungHlaing has taken over as the
interim prime minister of the country.
S25. Ans.(a)
Sol. HDFC Bank announced the launch of an
overdraft facility for small retailers in partnership
with CSC SPV. Known as ‘Dukandar Overdraft
Scheme’.
S26. Ans.(b)
Sol. Bhubaneswar has become the first Indian city
to achieve 100 per cent COVID-19 vaccination.
S27. Ans.(d)
Sol. Italy's Lamont Marcell Jacobs outshone a field
of unusual suspects to claim a shock Olympic gold
in the men's 100 metres, breaking retired Jamaican
star Usain Bolt's 13-year hold on the blue-riband
event.
S28. Ans.(c)
Sol. Elaine Thompson-Herah led a Jamaican sweep
in the women's 100 meters at the Tokyo Summer
Games, capturing gold in an Olympic-record time of
10.61 seconds.
S29. Ans.(d)
Sol. Germany’s Alexander Zverev beats Russian
Karen Khachanov 6-3 6-1 to win the men’s singles
gold at the Tokyo Olympics.
S30. Ans.(b)
Sol. United States clinched an exhilarating 1-0
extra-time win over defending champion Mexico to
claim a seventh CONCACAF Gold Cup.
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S31. Ans.(c)
Sol. The IndusInd Bank has been empanelled by the
Reserve Bank of India (RBI) to act as an ‘Agency
Bank’. As an Agency Bank, IndusInd becomes
eligible to carry out transactions related to all kinds
of government-led businesses.
S32. Ans.(d)
Sol. Seven Indian companies have found place in
2021 Fortune’s Global 500 list, which was released
on August 02, 2021. Mukesh Ambani-led Reliance
Industries Ltd is the highest-ranked Indian
company in the list in terms of revenue, with
revenues of nearly $63 billion. It is placed at 155th
spot globally.
S33. Ans.(b)
Sol. The Board of Governors of the International
Monetary Fund (IMF) have approved a record
general allocation of $650 billion in IMF Special
Drawing Rights (SDR), to help boost global
liquidity.
S34. Ans.(d)
Sol. Union Minister for Youth Affairs and Sports,
Shri Anurag Singh Thakur launched the theme song
for the Indian Paralympic contingent in New Delhi
on August 03, 2021. The song is titled “Kar De
Kamaal Tu”. The composer and singer of the song is
Sanjeev Singh, a Divyang cricket player from
Lucknow.
S35. Ans.(c)
Sol. The government has set the loans
disbursement target under the PM Mudra Yojana
(PMMY) at Rs 3 trillion for 2021-22 (FY22).
S36. Ans.(e)
Sol. DBS has been honoured as the global winner
for Most Innovative in Digital Banking by Financial
Times publication, The Banker, in its 2021
Innovation in Digital Banking Awards.
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S37. Ans.(a)
Sol. World's largest star sapphire cluster has been
found in Ratnapura area of Sri lanka. The stone is
pale blue in colour. It was found by labourers while
digging a well in a gem trader's home. Ratnapura is
known to be the gem capital of the country.
S38. Ans.(b)
Sol. The Indian Air Force (IAF) formally inducted
the second squadron of Rafale jets at West Bengal's
Hasimara air base in Eastern Air Command (EAC).
Hasimara is the second IAF base to be equipped
with Rafale aircraft. The first squadron of the Rafale
jets is stationed at Ambala Air Force station.
S39. Ans.(d)
Sol. Mini Ipe took charge as managing director of
Life Insurance Corporation of India. Ipe is a postgraduate in commerce from Andhra University and
joined LIC in 1986 as a direct recruit officer.
S40. Ans.(e)
Sol. Mumbai and Bengaluru are out of the global
top-100 list and are currently ranking at 106 and
110, respectively in the latest edition of the QS Best
Student Cities Ranking.
S41. Ans.(b)
Sol. Governor B S Koshyari approved the
appointment of retired Bombay high court judge
Justice V M Kanade as the new Lokayukta of
Maharashtra, on the advice of the chief minister
Uddhav Thackeray. Maharashtra was without a fulltime Lokayukta for almost a year. The previous
Lokayukta, (retd) Justice M L Tahaliyani had
completed his tenure in August 2020.

S43. Ans.(a)
Sol. Indian men's hockey team defeated Germany to
win their first-ever Olympic medal in 41 years.
India wins the bronze medal in men's hockey after
beating Germany 5-4 at Tokyo Olympics. Before
this podium finish for bronze, India last climbed up
the Olympic podium in 1980, when it won its 8th
gold at the Games.
S44. Ans.(b)
Sol. Uttarakhand Chief Minister, Pushkar Singh
Dhami has launched the first-of-its-kind
earthquake early warning mobile application,
named ‘Uttarakhand Bhookamp Alert’. The app has
been developed by IIT Roorkee, in association with
Uttarakhand State Disaster Management Authority
(USDMA).
S45. Ans.(e)
Sol. Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam
Birla has stepped down as the Non-Executive
Director and Non-Executive Chairman of the
Vodafone Idea (now Vi) Board. The Vi Board of
Directors have unanimously elected Himanshu
Kapania, currently a Non-Executive Director, as the
Non-Executive Chairman with effect.
S46. Ans.(b)
Sol. Noted author and Padma Shri awardee Padma
Sachdev, the first modern woman poet of Dogri
language.

S42. Ans.(c)
Sol. Renowned economist Jagdish Bhagwati and C
Rangarajan have been conferred with the inaugural
Prof CR Rao Centenary Gold Medal (CGM).
Bhagwati is professor of economics, law and
international relations at Columbia University
while C Rangarajan is the former chairman of the
Economic Advisory Council of the Prime Minister
and former governor of the Reserve Bank of India.
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S47. Ans.(e)
Sol. Indian Naval Ship Khanjar becomes the first
Indian Navy ship to call at the heritage coastal port
of Gopalpur in Odisha. The two-day visit was
organised as part of Aazadi ka Amrit Mahotsav as
well as Swarnim Vijay Varsh celebrations to
commemorate
the
75th
anniversary
of
Independence and 50th anniversary of the 1971
War. The visit of the ship was aimed at enhancing
ties & spreading awareness.
S48. Ans.(c)
Sol. Court also said that the Governor’s power to
pardon overrides a provision given under Section
433A of the Code of Criminal Procedure.
S49. Ans.(b)
Sol. Border Roads Organisation (BRO) has
constructed and black-topped the highest road in
the world at Umlingla Pass in Eastern Ladakh. The
highest motorable road in the world is situated at
an altitude of 19,300 feet.
S50. Ans.(c)
Sol. The Union Cabinet has approved the
continuation of 1,023 fast track special courts,
including 389 exclusive POCSO courts, as a
centrally sponsored scheme for another two years.
Union minister Anurag Thakur said out of 31 states
and union territories, 28 have started the scheme.
West Bengal is one of the states which has not
started the scheme.
S51. Ans.(b)
Sol. Governor B S Koshyari approved the
appointment of retired Bombay high court judge
Justice V M Kanade as the new Lokayukta of
Maharashtra, on the advice of the chief minister
Uddhav Thackeray. Maharashtra was without a fulltime Lokayukta for almost a year. The previous
Lokayukta, (retd) Justice M L Tahaliyani had
completed his tenure in August 2020.
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S52. Ans.(c)
Sol. Renowned economist Jagdish Bhagwati and C
Rangarajan have been conferred with the inaugural
Prof CR Rao Centenary Gold Medal (CGM).
Bhagwati is professor of economics, law and
international relations at Columbia University
while C Rangarajan is the former chairman of the
Economic Advisory Council of the Prime Minister
and former governor of the Reserve Bank of India.
S53. Ans.(a)
Sol. Indian men's hockey team defeated Germany to
win their first-ever Olympic medal in 41 years.
India wins the bronze medal in men's hockey after
beating Germany 5-4 at Tokyo Olympics. Before
this podium finish for bronze, India last climbed up
the Olympic podium in 1980, when it won its 8th
gold at the Games.
S54. Ans.(b)
Sol. Uttarakhand Chief Minister, Pushkar Singh
Dhami has launched the first-of-its-kind
earthquake early warning mobile application,
named ‘Uttarakhand Bhookamp Alert’. The app has
been developed by IIT Roorkee, in association with
Uttarakhand State Disaster Management Authority
(USDMA).
S55. Ans.(e)
Sol. Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam
Birla has stepped down as the Non-Executive
Director and Non-Executive Chairman of the
Vodafone Idea (now Vi) Board. The Vi Board of
Directors have unanimously elected Himanshu
Kapania, currently a Non-Executive Director, as the
Non-Executive Chairman with effect.
S56. Ans.(b)
Sol. Noted author and Padma Shri awardee Padma
Sachdev, the first modern woman poet of Dogri
language.
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S57. Ans.(e)
Sol. Indian Naval Ship Khanjar becomes the first
Indian Navy ship to call at the heritage coastal port
of Gopalpur in Odisha. The two-day visit was
organised as part of Aazadi ka Amrit Mahotsav as
well as Swarnim Vijay Varsh celebrations to
commemorate
the
75th
anniversary
of
Independence and 50th anniversary of the 1971
War. The visit of the ship was aimed at enhancing
ties & spreading awareness.
S58. Ans.(c)
Sol. Court also said that the Governor’s power to
pardon overrides a provision given under Section
433A of the Code of Criminal Procedure.
S59. Ans.(b)
Sol. Border Roads Organisation (BRO) has
constructed and black-topped the highest road in
the world at Umlingla Pass in Eastern Ladakh. The
highest motorable road in the world is situated at
an altitude of 19,300 feet.
S60. Ans.(c)
Sol. The Union Cabinet has approved the
continuation of 1,023 fast track special courts,
including 389 exclusive POCSO courts, as a
centrally sponsored scheme for another two years.
Union minister Anurag Thakur said out of 31 states
and union territories, 28 have started the scheme.
West Bengal is one of the states which has not
started the scheme.
S61. Ans.(c)
Sol. Annually 6th of August marks the anniversary
of the atomic bombing in Hiroshima during World
War II. 2021 marks the 76th anniversary of the
world’s first atomic bombing.
S62. Ans.(a)
Sol. Ebrahim Raisi was officially sworn in as the
new president of Iran on August 05, 2021. He won
the 2021 Iranian presidential election in June, with
62 per cent of the vote.
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S63. Ans.(e)
Sol. The government of West Bengal has received
four SKOCH awards for its schemes under the Ease
of Doing Business initiative.
S64. Ans.(b)
Sol. Germany became the 5th country to sign the
International Solar Alliance Framework Agreement
after amendments to it entered into force on 8th
January 2021, opening its Membership to all
Member States of the United Nations.
S65. Ans.(d)
Sol. Central Board of Direct Taxes and Central
Board of Excise and Customs with effect from
1.1.1964.
S66. Ans.(e)
Sol. India’s nuclear power capacity is expected to
reach 22,480 Mega Watts by 2031 from the current
6,780 MegaWatts.
S67. Ans.(b)
Sol. Sebi has allowed payments banks to carry out
the activities of investment bankers to provide easy
access to investors to participate in public and
rights issues by using various payment avenues,
markets regulator.
S68. Ans.(e)
Sol. ICICI Prudential Life Insurance has tied up with
the National Payments Corporation of India (NPCI)
to provide a Unified Payments Interface Autopay
facility to its customers.
S69. Ans.(d)
Sol. The Indian government approved the
appointment of Dr Dhriti Banerjee as the director of
the Zoological Survey of India. She is a prolific
scientist, conducting research in zoogeography,
taxonomy, morphology and molecular systematics.
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S70. Ans.(b)
Sol. Tribal Co-operative Marketing Federation of
India (TRIFED) has celebrated its 34th foundation
day on 6th August.
S71. Ans.(b)
Sol. The 720 MW Mangdechhu hydroelectric
project, an India-Bhutan venture, has been
awarded the prestigious Brunel Medal for
excellence in civil engineering by the UK-based
Institute of Civil Engineers.
S72. Ans.(a)
Sol. ‘Pani Maah’ or water month has been launched
in Ladakh to inform villagers about the importance
of clean water. The Ladakh government has also
announced a reward of Rs 2.5 million for the first
block in each district that achieves the status of ‘Har
Ghar Jal’.
S73. Ans.(e)
Sol. Indian Wrestler Labhanshu Sharma won the
Bharat Kesari Wrestling Dangal 2021 organised in
Tamil Nadu. 20 years since the formation of
Uttarakhand, Labhanshu is the first to win the title
of Bharat Kesari for the state.
S74. Ans.(b)
Sol. Suryoday Small Finance Bank launched the
“Suryoday Health and Wellness Savings Account”, a
premium savings account product aimed at
ensuring that the customers’ wealth not only grows
but they and their families are also taken care of on
their health. This offers top-up health insurance of
Rs 25 lakhs, annual healthcare package and on-call
emergency ambulance medical care Services.

S76. Ans.(a)
Sol. The 2nd Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) International Conference on
Range Technology (ICORT-2021) is being held
virtually. The conference has been organised by
Integrated Test Range (ITR) Chandipur, a
laboratory of Defence Research and Development
Organisation (DRDO).
S77. Ans.(c)
Sol. Eurosport India has appointed Bollywood
superstar and MotoGP enthusiast, John Abraham,
as the India Ambassador for their flagship
Motorsport property, MotoGP™.
S78. Ans.(b)
Sol. India's first indigenous aircraft carrier, Vikrant
set sail to begin its first sea trial. INS Vikrant was
designed by the Indian Navy's Directorate of Naval
Design (DND) and built at Cochin Shipyard Limited
(CSL).
S79. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has revised
upwards retail inflation projection for FY 22 to 5.7
per cent from 5.1 per cent, even as it retained real
GDP projection at 9.5 per cent.
S80. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has announced
that Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will be
renamed as Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.

S75. Ans.(e)
Sol. SBI General Insurance, one of India’s leading
General Insurance companies, announced a tie-up
with Manipal Business Solutions to increase
insurance penetration in the rural markets.
SahiPay, the fastest growing tech-enabled financial
inclusion platform of Manipal Business Solutions,
provides digital and financial services to customers
in semi-urban and rural India.
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S81. Ans.(d)
Sol. India’s star javelin thrower Neeraj Chopra won
a historic gold medal in men’s javelin throw at the
Tokyo 2020 Games. Neeraj Chopra threw 87.58m in
his second attempt to claim the yellow medal.

S88. Ans.(b)
Sol. Veteran actor Shabana Azmi has launched the
book titled "The Year That Wasn't – The Diary of a
14-Year-Old", which is penned by Kolkata girl
Brisha Jain.

S82. Ans.(e)
Sol. Every year, the Quit India Day (or August
Kranti Day) is observed on 8 August to
commemorate the anniversary of Quit India
Movement, launched by Father of Nation,
Mohandas Karamchand Gandhi, on 8 August 1942
at the All-India Congress Committee session in
Bombay.

S89. Ans.(e)
Sol. The Railway ministry toll-free number 139 can
be used for all kinds of enquiries and making
complaints and the helpline facility is available
round-the-clock in 12 languages.

S83. Ans.(b)
Sol. Union Minister for Social Justice &
Empowerment Dr. Virendra Kumar launched ‘PMDAKSH’ Portal and Mobile App, developed by the
Ministry, in collaboration with NeGD, to make the
skill development schemes accessible to the target
groups.
S84. Ans.(c)
Sol. James Anderson overtook Anil Kumble's tally
of 619 Test wickets to become the third-highest
wicket-taker in the Test cricket. He achieved this
huge feat after KL Rahul knocked one to wicketkeeper Jos Buttler.
S85. Ans.(d)
Sol. Japan commemorates the 9th of August every
year as Nagasaki day. On August 9, 1945, the United
States dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan.

S90. Ans.(a)
Sol. Karnataka has become the first state in the
country to issue the order with regard to the
implementation of the National Education Policy2020. The state government has issued an order on
the implementation of NEP-2020 with effect from
the current academic year 2021-2022.
S91. Ans.(b)
Sol. The International Biofuel Day (World Biofuel
Day) is observed every year on August 10 to raise
awareness about the importance of non-fossil fuels
as an alternative to conventional fossil fuels and
highlight the various efforts made by Government
in the biofuel sector.
S92. Ans.(c)
Sol. The 7th edition of the International Army
Games, 2021, will be held from 22 August to 04
September 2021 in Russia. The competition will be
hosted in eleven countries in the 2021 Games.

S86. Ans.(e)
Sol. The Indian Navy and UAE Navy conducted the
bilateral naval exercise ‘Zayed Talwar 2021’ on
August 07, 2021, off the coast of Abu Dhabi.

S93. Ans.(a)
Sol. The Union Law Minister Kiren Rijiju virtually
attended the eighth meeting of Ministers of Justice
of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
which concluded on August 06, 2021.

S87. Ans.(a)
Sol. Home interiors brand HomeLane has entered
into a three-year strategic partnership with
Mahendra Singh Dhoni as an equity partner and
brand ambassador.

S94. Ans.(b)
Sol. The Government of India has given a three-year
extension to Rekha Sharma as Chairperson of the
National Commission for Women (NCW).
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S95. Ans.(c)
Sol. The Manila-based Asian Development Bank has
approved a USD 300 million loan as additional
financing for the ongoing Maharashtra Rural
Connectivity Improvement Project for upgrading
rural roads and connecting remote areas with
markets.
S96. Ans.(b)
Sol. World Lion Day is observed globally on August
10 every year. World Lion Day is marked to raise
awareness about the king of beasts and the efforts
undertaken for their conservation.
S97. Ans.(e)
Sol. For the first time, the Indo-Tibetan Border
Police (ITBP) inducted women officers in combat.
Two women, Prakriti and Diksha, joined the ITBP as
combatised officers after completing their training
at the academy in Mussoorie.
S98. Ans.(a)
Sol. India will finally launch its most advanced geoimaging satellite (GiSAT-1), which will allow better
monitoring of the subcontinent, including its
borders with Pakistan and China, by imaging the
country 4-5 times a day.
S99. Ans.(e)
Sol. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has
launched eNagar mobile application and portal. The
eNagar covers 10 modules with 52 services
including property tax, professional tax, water &
drainage, Complaints and grievance redressal,
building permission, fire and emergency services.
Gujarat Urban Development Mission has been
appointed as a nodal agency for eNagar project.
S100. Ans.(a)
Sol. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi
chaired the United Nations Security Council (UNSC)
open debate on August 09, 2021 via video
conferencing. With this, PM Modi has become the
first Prime Minister of India to chair a UNSC open
debate.
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S101. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India has raised the limit
for collateral free loans to Self-Help Groups (SHG)
under the DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya
Yojana – National Rural Livelihoods Mission) from
Rs. 10 lakhs to Rs. 20 Lakhs.
S102. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has announced
the launch of the ‘Scheme of Penalty for nonreplenishment of ATMs’, as per which it will impose
monetary penalties on ATMs/WLAs that run out of
cash. The scheme shall come into effect from
October, 01, 2021.
S103. Ans.(a)
Sol. The Athletics Federation of India (AFI) has
decided to name August 7 as ‘Javelin Throw Day’ in
India to honour Javelin thrower Neeraj Chopra,
who won India’s first Olympic gold medal in
athletics at Tokyo.
S104. Ans.(e)
Sol. IIGF- 2021 will be planned for three days and
the theme of this year's meeting is Inclusive
Internet for Digital India. The Multi Stakeholder
concept is well adopted by IGF under the United
Nations.
S105. Ans.(d)
Sol. Nagaland has been conferred with seven
national awards on the first Van Dhan Annual
Awards 2020-21, during the celebration of 34th
foundation day of Tribal Cooperative Marketing
Development Federation of India Limited
(TRIFED).
S106. Ans.(b)
Sol. South Africa grants a patent relating to a “food
container based on fractal geometry” to an artificial
intelligence (AI) system called DABUS. DABUS
(which stands for “device for the autonomous
bootstrapping of unified sentience”) is an AI system
created by Stephen Thaler, a pioneer in the field of
AI and programming.
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S107. Ans.(c)
Sol. Facebook is launching a one-year joint
initiative with UNICEF India on ending violence
against children with a special focus on online
safety. The partnership seeks to create a safe
environment for children online as well as offline,
and aims to improve the 'resilience' and 'capacity'
of children to access the digital world safely as well
as increase skills of communities.

S113. Ans.(e)
Sol. RBL Bank has chosen Amazon Web Services
(AWS), an Amazon.com company, as its preferred
cloud provider to strengthen its AI powered
banking solutions and drive digital transformation
at the Bank, adding significant value to the Bank's
innovative offerings, saving costs, and tightening
risk controls.

S108. Ans.(a)
Sol. Iran's new President Ebrahim Raisi named the
chairman of a powerful state-owned foundation
sanctioned by the United States as his first vicepresident. Mohammad Mokhber, has for years
headed the foundation known as Setad, or the
Execution of Imam Khomeini's order. Mokhber was
appointed to the position by the supreme leader
Ayatollah Ali Khamenei in 2007

S114. Ans.(b)
Sol. Cashify, a re-commerce marketplace that sells
and buys used smartphones and other electronic
gadgets, announced that it has appointed
Rajkummar Rao as its first brand ambassador. The
actor has signed a multi-year contract with the
company and he will promote the products across
digital media platforms through campaigns and
promotional activities.

S109. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has started a
public awareness campaign to warn people against
digital banking frauds. For the new campaign, RBI
has roped in Olympic Gold medalist Neeraj Chopra.
S110. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has announced
a Rs 11,000 crore National Edible Oil Mission-Oil
Palm (NMEO-OP) to make India self-sufficient in
cooking oils, including palm oil. The government
will ensure that farmers get all the facilities, from
quality seeds to technology under the mission.

S115. Ans.(a)
Sol. World Elephant Day is observed every year on
August 12 worldwide for the preservation and
protection of the global elephants.
S116. Ans.(e)
Sol. The theme of International Youth Day 2021,
“Transforming Food Systems: Youth Innovation for
Human and Planetary Health”.

S111. Ans.(d)
Sol. The Minister of State for External Affairs Dr.
Rajkumar Ranjan Singh led India’s delegation to the
28th ASEAN Regional Forum (ARF) Foreign
Ministers Meeting. The Meeting was held under the
Chairmanship of Brunei Darussalam.

S117. Ans.(b)
Sol. The Defence Research and Development
Organisation (DRDO) has successfully test-fired
medium-range subsonic cruise missile Nirbhay
from the Integrated Test Range (ITR) at Chandipur,
off Odisha coast. Nirbhay is India’s first Indigenous
Technology Cruise Missile (ITCM).

S112. Ans.(c)
Sol. Dr K Sivan, Secretary, Chairman, ISRO formally
inaugurated the Health QUEST study (Health
Quality Upgradation Enabled by Space Technology
of ISRO) which will be undertaken by 20 private
hospitals across India.

S118. Ans.(e)
Sol. The Quad country navies including, India, the
US, Japan and Australia, will be conducting the
annual Malabar naval exercises, from August 21, off
the coast of Guam, in the Indo-Pacific.
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S119. Ans.(d)
Sol. The Uttar Pradesh government has renamed a
landmark freedom movement event as Kakori
Train Action while paying tributes to the
revolutionaries who were hanged for robbing a
train at Kakori to buy weapons in 1925.
S120. Ans.(c)
Sol. India and Saudi Arabia are all set to conduct
their first-ever naval exercise Al-Mohed Al-Hindi
2021. To participate in the exercise, India’s guidedmissile destroyer INS Kochi reached Saudi Arabia.
S121. Ans.(c)
Sol. India’s cleanest city, Indore, in Madhya Pradesh
has achieved another feat of being declared as the
country’s first ‘water plus’ certified city, under the
Swachh Survekshan 2021.
S122. Ans.(d)
Sol. The Indira Gandhi International (IGI) Airport in
New Delhi has found place among world’s top 50
best airports in 2021 Skytrax World Airport
Awards.
S123. Ans.(b)
Sol. The World Organ Donation Day is celebrated
every year on August 13 to raise awareness about
the importance of organ donation and motivate
people to donate organs after death.
S124. Ans.(d)
Sol. Durand Cup, Asia’s oldest and world’s third
oldest football tournament, is all set to make a
comeback, after a year’s gap. The 130th edition of
Durand Cup is scheduled to be held in and around
Kolkata between September 05 to October 03,
2021.

S126. Ans.(b)
Sol. Durand is a domestic football competition in
India, organised by the Durand Football
Tournament Society (DFTS) and the Indian Army.
S127. Ans.(d)
Sol. Bangladesh all-rounder Shakib Al Hasan
named the ICC Player of the Month for July in men's
category.
S128. Ans.(b)
Sol. West Indies skipper Stafanie Taylor named the
ICC Player of the Month for July in women's
category.
S129. Ans.(e)
Sol. Retail inflation eased to 5.59% in July mainly
due to softening of food prices. The Consumer Price
Index (CPI)-based inflation was 6.26% in June and
6.73% in July 2020.
S130. Ans.(d)
Sol. The Hamad International Airport in Doha,
Qatar, has been named the “Best Airport in the
World”.
S131. Ans.(a)
Sol. The Indian Navy participated in the U.S. Navyled Southeast Asia Cooperation and Training
(SEACAT) military exercise in Singapore on August
10, 2021, to demonstrate its maritime maneuvers.

S125. Ans.(c)
Sol. The International Left Handers Day is observed
on August 13 every year to celebrate the
uniqueness and differences of the left handers and
raise awareness of the advantages and
disadvantages of being left-handed in a
predominantly right-handed world.
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S132. Ans.(c)
Sol. India organized the IBSA (India, Brazil and
South Africa) Tourism Ministers’ meeting through
the virtual platform. The Union Minister of Tourism
of India, Shri G. Kishan Reddy, chaired the meeting.
S133. Ans.(d)
Sol. The upcoming Tokyo Paralympics, will witness
the largest ever Indian contingent being send, with
54 para-sportspersons participating across 9
sports disciplines.
S134. Ans.(e)
Sol. The Pakistan Army successfully test-fired a
nuclear-capable surface-to-surface ballistic missile
Ghaznavi.
S135. Ans.(b)
Sol. The Union Minister of Agriculture and Farmers
Welfare, Narendra Singh Tomar addressed the 6th
meeting of Agriculture Ministers of the member
countries of Shanghai Cooperation Organization
(SCO)
on
August
12,
2021,
through
videoconferencing.
S136. Ans.(e)
Sol. Public sector Indian Bank has signed a MoU
with Paralympic Committee of India (PCI) as one of
the banking partners of the Paralympic Games
scheduled to commence from August 24 in Tokyo,
Japan. The bank, through its year-long association
with PCI, will provide financial assistance to
paralympic athletes.
S137. Ans.(a)
Sol. The Indian Navy has inked a Memorandum of
Understanding (MoU) with the Infrastructure
Development Finance Company (IDFC) FIRST Bank
to initiate ‘Honour FIRST’, a premium banking
solution for serving personnel and veterans of the
Indian Navy.
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S138. Ans.(b)
Sol. The Vice President, M. Venkaiah Naidu has
released a book ‘Accelerating India: 7 Years of Modi
Government’ at Upa-Rashtrapati Nivas. The book
commemorates the achievement and evaluation of
two elected terms of PM Modi as the Head of
Parliamentary.
S139. Ans.(c)
Sol. HCL Technologies’ market capitalisation
(market-cap) touched Rs 3 trillion for the first time
on Friday, becoming the fourth Indian information
technology (IT) firm to achieve this milestone after
Tata Consultancy Services (TCS), Infosys and
Wipro.
S140. Ans.(d)
Sol. The 20th edition of the exercise was organised
by the U.S. Navy, in Hybrid format, and included 20
other partner nations from Indo-Pacific region,
including India.
S141. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has declared
that, August 14 will be observed as ‘Partition
Horrors Remembrance Day’ or ‘Vibhajan
Vibhishika Smriti Diwas’, in memory of people’s
struggles and sacrifices during the partition of the
country in 1947.
S142. Ans.(d)
Sol. Prime Minister set a target of becoming energy
independent by 2047 through a mix of electric
mobility, gas-based economy, doping ethanol in
petrol, and making the country a hub for hydrogen
production.
S143. Ans.(e)
Sol. Union Minister for Social Justice and
Empowerment Dr. Virendra Kumar launched an
online portal TAPAS (Training for Augmenting
Productivity and Services).
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S144. Ans.(c)
Sol. The total number of Ramsar sites in India have
reached 46, covering a surface area of 1,083,322
hectares. The sites have been recognised as
wetlands of international importance under the
Ramsar Convention.
S145. Ans.(a)
Sol. Ministry of Housing & Urban Affairs has
launched ‘SonChiraiya’, a brand and logo for
marketing of the urban Self-Help Group (SHG)
products.
S146. Ans.(c)
Sol. Dr Jitendra Singh today released ‘IndiGau’ chip.
It is India’s first Cattle Genomic Chip for the
conservation of pure varieties of indigenous cattle
breeds like, Gir, Kankrej, Sahiwal, Ongole etc.
S147. Ans.(d)
Sol. India’s first Drone Forensic Lab and Research
Center has come up in Kerala. The inauguration of
the center was done by the Chief Minister of Kerala,
Shri. Pinarayi Vijayan.
S148. Ans.(a)
Sol. World Health Organization (WHO) has created
a new advisory group named, The International
Scientific Advisory Group for Origins of Novel
Pathogens, or SAGO.

S151. Ans.(b)
Sol. Prime Minister NarendraModi addressed the
nation on the occasion of 75th Independence Day
on August 15, 2021 and announced that 75 ‘Vande
Bharat’ trains would connect different parts of the
country in 75 weeks of the celebration of
AzadikaAmritMahotsav.
S152. Ans.(d)
Sol. Prime Minister announced aRs 100 lakh
crorePradhanMantriGatishakti initiative which will
create employment opportunities for the country's
youth and help in holistic infrastructure growth.
Gatishakti will help local manufacturers turn
globally competitive and also develop possibilities
of new future economic zones.
S153. Ans.(c)
Sol. Chhattisgarh Chief Minister BhupeshBaghel
has announced the creation of four new districts
and 18 new tehsils in the state. The four new
districts are: MohlaManpur, Sarangarh-Bilaigarh,
Shakti, Manendragarh.
S154. Ans.(b)
Sol. The 20-year-old Chess player Harshit Raja from
Pune, Maharashtra has become the 69th
Grandmaster of India in Chess.

S149. Ans.(e)
Sol. Adi Godrej will step down as the chairman of
Godrej Industries on October 01, 2021. He will be
replaced by Nadir Godrej, his younger brother.

S155. Ans.(a)
Sol. The Vice President of India Shri M Venkaiah
Naidu laid the foundation stone of Innovation and
Development Centre of Jawaharlal Nehru Centre for
Advanced Scientific Research (JNCASR), Bengaluru.

S150. Ans.(b)
Sol. India is celebrating the 75th Independence Day
on 15th August 2021 to mark the country’s freedom
from nearly two centuries of British colonial rule.
India is marking its 75th Independence Day as
“Azadi ka Amrit Mahotsav”.

S156. Ans.(c)
Sol. The All India Institute of Medical Science
(AIIMS) in New Delhi has become the first hospital
of India to house a fire station inside the hospital
premises, to meet any emergency. For this, AIIMS
has collaborated with Delhi Fire Service (DFS).
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S157. Ans.(e)
Sol. The Union Minister for Agriculture and
Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar
inaugurated the world’s second-largest National
Gene Bank at the National Bureau of Plant Genetic
Resources (NBPGR), Pusa, New Delhi.
S158. Ans.(c)
Sol. President Shri Ram NathKovind, the Supreme
Commander of the Armed Forces, has approved
144 Gallantry awards for armed forces, police and
paramilitary personnel on the occasion of
Independence Day 2021.
S159. Ans.(e)
Sol. The book, “The Dream of Revolution: A
Biography of Jayaprakash Narayan”, shares
anecdotes and never-before-told stories from the
life of the man who was known for his “emotional
hunger for transformative politics, shunning power
and incubating revolutionary ideas” . The book is
written by historian Bimal Prasad and author
Sujata Prasad and published by Penguin
Publication
S160. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled
the licence of KarnalaNagariSahakari Bank of
Maharashtra. Consequently, the bank ceases to
carry on banking business, with effect from the
close of business.
S161. Ans.(a)
Sol. The annual FI-Index for the period ending
March 2021 is 53.9 while for the period ending
March 2017 it is 43.4. RBI will release the FI-Index
in the month of July every year. There is no base
year for this Index.
S162. Ans.(b)
Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor
ManojSinha unveiled a mobile application named
PROOF, to bring more transparency and
accountability in the governance system. PROOF
stands for ‘Photographic Record of On-site Facility’.
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S163. Ans.(c)
Sol. A 15-year-old young Indian Grandmaster
Raunak Sadhwani has won the 19th Spilimbergo
Open chess tournament on August 15, 2021 in Italy.
S164. Ans.(a)
Sol. In Zambia, opposition leader Hakainde
Hichilema, of the United Party for National
Development , has won the 2021 general
Presidential election of the country.
S165. Ans.(e)
Sol. The Indian Naval Ship Tabar arrived at
Portsmouth in England on August 12, 2021, to
undertake the annual bilateral drill ‘Exercise
Konkan 2021’ between the Indian Navy and
Britain’s Royal Navy.
S166. Ans.(d)
Sol. The Prime Minister of Malaysia Muhyiddin
Yassin and his cabinet resigned after losing
confidence vote in parliament.
S167. Ans.(b)
Sol. Maki Kaji, the creator of puzzle Sudoku passed
away at the age of 69 years due to bile duct cancer.
He was known as the father of Sodoku and was from
Japan.
S168. Ans.(c)
Sol. Mahatma Gandhi would be the first Indian to
receive a Congressional Gold Medal, an honour
bestowed upon great figures as George
Washington, Nelson Mandela, Martin Luther King
Jr, Mother Teresa, and Rosa Parks. The prestigious
Congressional Gold Medal to Mahatma Gandhi is
given posthumously in recognition of his
promotion of peace and nonviolence. The medal is
the highest civilian award in the United States.
S169. Ans.(e)
Sol. Puducherry on 16th August celebrated its De
Jure Transfer day. Speaker of the Puducherry
Assembly, R. Selvam, paid floral tributes at the
memorial in Kizhur, a remote hamlet in
Puducherry, where the transfer of power took place
on the same day in 1962.
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S170. Ans.(b)
Sol. Lionel Messi joined star-packed Paris St
Germain after leaving Barcelona, the club where he
had begun, after 21 years. Messi, a six-time winner
of the Ballond'Or for Europe's best soccer player,
signed a two-year contract with an option for a
third year.
S171. Ans.(b)
Sol. The Union Minister of Commerce and Industry,
Consumer Affairs, Food & Public Distribution and
Textiles, Shri Piyush Goyal chaired the 5th BRICS
Industry Ministers Meeting. India holds the
Chairship of BRICS for 2021.
S172. Ans.(a)
Sol. The World Photography Day is celebrated on
19 August every year to promote photography as a
hobby and also inspire photographers around the
globe to share a single photo with the rest of the
world.
S173. Ans.(e)
Sol. World Humanitarian Day (WHD) is observed
every year on 19 August to pay tribute to
humanitarian personnel and those workers who
lost or risked their lives while doing humanitarian
service.
S174. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India is putting in place a
Platform for Regulated Entities for Integrated
Supervision and Monitoring (PRISM), a web-based
end-to-end workflow automation system, to
strengthen compliance by supervised entities
(SEs). This is aimed at helping supervised entities
to strengthen their internal defences and resilience
and bringing focus on root cause analysis.

S176. Ans.(c)
Sol. Tamil star and popular TV host Anandha
Kannan passed away. He started his career with
Vasantham TV in Singapore before moving to
Chennai where he worked with Sun Music as a
video jockey.
S177. Ans.(b)
Sol. CDS General Bipin Rawat was presented a book
"OPERATION KHUKRI" by authors Major General
Rajpal Punia & Ms Damini Punia.
S178. Ans.(a)
Sol. The 2021 edition of the World Athletics U20
Championships has been started in Nairobi, Kenya.
The impact of Covid on teams travelling and
logistics of moving vital equipment around the
world have proven to be a challenge, the governing
body said in a release.
S179. Ans.(d)
Sol. Olympian Parattu Raveendran Sreejesh (PR
Sreejesh), goalkeeper and former captain of the
Indian National Hockey team is set to be named as
the brand ambassador of adventure tourism in
Kerala.
S180. Ans.(e)
Sol. Odisha is all set to launch India’s first ‘Smart
Health Cards scheme’ covering its 3.5 crore people
of 96 lakh families under the Biju Swasthya Kalyan
Yojana.

S175. Ans.(d)
Sol. In continuation with the ongoing deployment
of Indian Navy ships in the South China Sea, INS
Ranvijay and INS Kora undertook bilateral
maritime exercise with Vietnam People’s Navy
(VPN) frigate VPNS Ly Thai To(HQ-012) on 18 Aug
21.
51

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

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

S181. Ans.(a)
Sol. World Mosquito Day is observed on 20 August
annually to raise awareness about the causes of
malaria and how it can be prevented.

S188. Ans.(d)
Sol. Faridabad Smart City Limited has roped in an
unlikely collaborator to help promote its initiatives
on social media – comic hero Chacha Chaudhary.

S182. Ans.(c)
Sol. India Ratings (Ind-Ra) has projected the GDP
growth rate for India for FY22 at 9.4%. Earlier IndiRa had projected the rate at between 9.1-9.6%.

S189. Ans.(e)
Sol. Union Education Minister Dharmendra
Pradhan has virtually inaugurated the Centre for
Research and Innovation in Artificial Intelligence
set up at the Indian Institute of TechnologyHyderabad (IIT-H).

S183. Ans.(e)
Sol. aksha Mantri Shri Rajnath Singh launched
Defence India Startup Challenge (DISC) 5.0 under
Innovations for Defence Excellence – Defence
Innovation Organisation (iDEX-DIO) initiative, on
August 19, 2021 in New Delhi.
S184. Ans.(d)
Sol. India has launched a tech platform named
“UNITE Aware”, in collaboration with the UN, for
improving the safety and security of the UN
peacekeepers.
S185. Ans.(b)
Sol. Every year India observes Sadbhavana Diwas
on August 20 to commemorate the birth
anniversary of late erstwhile Prime Minister, Rajiv
Gandhi.
S186. Ans.(d)
Sol. Akshay Urja Diwas (Renewable Energy Day) is
observed every year on 20 August since 2004 to
raise awareness about the developments and
adoption of renewable energy in India.
S187. Ans.(a)
Sol. An ‘All Women Tri-Services Mountaineering
Team’ successfully scaled Mt Manirang (21,625 ft)
in Himachal Pradesh on August 15, 2021 and
unfurled the national flag as a part of
commemorative activities for ‘Azadi Ka Amrut
Mahotsav’, to celebrate the 75 years of
Independence.
52

www.bankersadda.com

|

S190. Ans.(a)
Sol. With a network of solar-based electric vehicle
charging stations, the Delhi-Chandigarh Highway
has become the country’s first EV-friendly highway
in the country.
S191. Ans.(d)
Sol. Kotak Mahindra Bank has launched a platform
named ‘Neo Collections’, which is a Do It Yourself
Digital Repayment Platform for missed loan
repayments.
S192. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi
inaugurated and laid the foundation stone of
multiple projects in Somnath, Gujarat on August 20,
2021 via video conferencing.
S193. Ans.(b)
Sol. The World Senior Citizen Day is observed
globally on August 21 every year to raise awareness
about issues affecting older people, such as
deterioration with age and the abuse of the elderly
and support, honor and show appreciation to
seniors and to recognize their achievements.
S194. Ans.(c)
Sol. NPCI International Payments Ltd (NIPL) has
partnered with Mashreq Bank to launch the
payment system facility of Unified Payments
Interface (UPI), in the UAE.
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S195. Ans.(e)
Sol. Facebook India has launched “Small Business
Loans Initiative” in India in partnership with online
lending platform Indifi. India is the first country
where Facebook is rolling out this programme.
S196. Ans.(b)
Sol. The International Day of Remembrance and
Tribute to the Victims of Terrorism is a UN
recognised day observed on August 21 to pay
tribute to the individuals across the globe who have
been attacked, injured, traumatized or lost their
lives because of terrorist attacks.
S197. Ans.(d)
Sol. Apple is the world’s most valuable company
(USD 2,443 billion) according to the Hurun Global
500 Most Valuable Companies list 2021.
S198. Ans.(a)
Sol. Shanti Lal Jain has been appointed as the
Managing Director and Chief Executive Officer of
Indian Bank for a period of three years. He will
replace Ms. Padmaja Chunduru as MD and CEO of
Indian Bank.
S199. Ans.(c)
Sol. In 2021, India is observing the Sanskrit Week
from August 19 to August 25, 2021, to promote,
popularise and cherish the importance of ancient
language. In 2021, Sanskrit Day will be celebrated
on August 22, 2021.
S200. Ans.(e)
Sol. Soorarai Pottru has won the “Best Feature
Film” Award at the Indian Film Festival of
Melbourne (IFFM) 2021.
S201. Ans.(b)
Sol. India’s highest altitude herbal park has been
inaugurated on Saturday at Mana village in Chamoli
district of Uttarakhand.
53

www.bankersadda.com

|

S202. Ans.(a)
Sol. NTPC has commissioned the largest floating
solar PV project in India of 25MW power on the
reservoir of its Simhadri thermal station in
Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This is also the
first solar project to be set up under the
Flexibilisation Scheme. This scheme was notified by
the Government of India in 2018.
S203. Ans.(c)
Sol. The World Bank has launched a new
‘Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund’, to better
roll-out cybersecurity development agenda in a
systematic manner.. World Bank has partnered
with four countries, namely Estonia, Japan,
Germany, and the Netherlands, to launch the fund.
S204. Ans.(b)
Sol. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar
has announced to rename the Hisar Airport as
Maharaja Agrasen International Airport.
S205. Ans.(a)
Sol. The World Sanskrit Day, (also known as
Sanskrit Diwas), is celebrated every year on
Shraavanapoornima, that is the Poornima day of
the Shraavana month in the Hindu calendar, which
is also marked as Raksha Bandhan. In 2021, this day
is being observed on August 22, 2021.
S206. Ans.(d)
Sol. The Central Vigilance Commission (CVC) has
announced the re-appointment of T M Bhasin as
chairman of the Advisory Board for Banking and
Financial Frauds (ABBFF).
S207. Ans.(b)
Sol. Ismail Sabri Yaakob has been appointed as the
new Prime Minister of Malaysia. Before this, he was
the Deputy Prime Minister of Malaysia.
S208. Ans.(c)
Sol. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)
launched (after pilot test) an AI-enabled chatbot,
named Urja to provide its customers a platform for
seamless self-service experience and faster
resolution of queries/issues. URJA is the first such
chatbot in the oil and gas industry in India.
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S209. Ans.(d)
Sol. Former Chief Minister of Uttar Pradesh, Kalyan
Singh passed away at the age of 89 years due to
multiple organ failure.
S210. Ans.(a)
Sol. The International Day Commemorating the
Victims of Acts of Violence Based on Religion or
Belief is observed on August 22 every year since
2019.
S211. Ans.(c)
Sol. The Union Minister of State (Independent
Charge) for the Ministry of Science and Technology,
ShriJitendra Singh launched a new Geospatial
Planning Portal under Bhuvan named “Yuktdhara”
on August 23, 2021, to enable planning of new
MGNREGA assets using Remote Sensing and GIS
based information. The portal has been jointly
developed by ISRO and Ministry of Rural
Development.
S212. Ans.(b)
Sol. Senior BJP leader from Tamil Nadu, La.
Ganesan, has been appointed as the new Governor
of Manipur with effect from August 23, 2021.
S213. Ans.(c)
Sol. HDFC Bank and Paytm have partnered to build
comprehensive solutions across payment gateway,
point of sale machines and credit products. This
includes Paytm Postpaid which is a Buy Now Pay
Later (BNPL) solution, Eazy EMI and Flexi Pay.
S214. Ans.(e)
Sol. The World Water Week is an annual event
organized by Stockholm International Water
Institute (SIWI) since 1991 to address the global
water issues and related concerns of international
development. The World Water Week 2021 has
been organised from 23-27 August, in entirely
digital format.
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S215. Ans.(a)
Sol. Asian Development Bank (ADB) and the
Government of India and have signed a $500
million loan to expand the metro rail network in
Bengaluru with the construction of two new metro
lines totaling 56 km in length.
S216. Ans.(d)
Sol. IIT Madras has developed India’s first
indigenous motorized wheelchair vehicle named
‘NeoBolt’, which can be used not only on roads but
even on uneven terrains.
S217. Ans.(a)
Sol. MyGov under the Ministry of Electronics and
Information Technology and UN Women have
joined hands to launch the Amrit Mahotsav Shri
Shakti Innovation Challenge 2021. The aim of this
challenge is encourage technology solutions
developed by Women Entrepreneurs related to
Women’s Safety and Empowerment.
S218. Ans.(b)
Sol. The theme for World Water Week 2021 is
‘Building Resilience Faster’.
S219. Ans.(d)
Sol. The second edition of the joint naval exercise,
Zair-Al-Bahr, between the Indian Navy and Qatar
Emiri Naval Force (QENF) was conducted between
August 9 and 14 in the Persian Gulf.
S220. Ans.(c)
Sol. A book titled has ‘Address Book: A Publishing
Memoir in the time of COVID’ by Ritu Menon.
S221. Ans.(b)
Sol. From India, New Delhi and Mumbai have found
place in the Safe Cities Index 2021, released by the
Economist Intelligence Unit (EIU). New Delhi is
placed at 48th position with a score of 56.1, while
Mumbai is at 50th place with score of 54.4.
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S222. Ans.(d)
Sol. Abhay Kumar Singh has been appointed as joint
secretary in the Ministry of Cooperation. This
ministry was recently formed with an aim to
strengthen the cooperative movement in the
country.
S223. Ans.(c)
Sol. NITI Aayog and World Resources
Institute(WRI), India, jointly launched the ‘Forum
for Decarbonizing Transport’ in India. NITI Aayog is
the implementing partner for India.
S224. Ans.(a)
Sol. The Ministry of External Affairs (MEA) has
given a name to India’s complex mission of
evacuating its citizens from war-torn Afghanistan,
as ‘Operation Devi Shakti’.
S225. Ans.(e)
Sol. Copenhagen, the capital city of Denmark, has
been named as the world’s safest city from among
60 global cities, in Safe Cities Index 2021, released
by the Economist Intelligence Unit (EIU).
S226. Ans.(d)
Sol. This festival is celebrated by Tiwa tribesmen to
mark their good harvest.Tiwa tribesmen perform
their traditional dnac eas they take part in
Wanchuwa Festival in Assam. It comes with songs,
dances, a bunch of rituals and people clad in their
native attires.

S229. Ans.(c)
Sol. Karnataka government has selected Sri
Basavalinga Pattaddevaru, senior seer of Bhalki
Hiremath, for the prestigious Sri Basava
International Award. Minister for Kannada and
Culture V. Sunil Kumar will present the award at
Ravindra Kalakshetra in Bengaluru. The
septuagenarian seer has spent over five decades in
the Lingayat religious institution in Bidar district.
S230. Ans.(b)
Sol. British comedian Sean Lock has passed away.
He was one of Britain’s finest comedians, his
boundless creativity, lightning wit and the
absurdist brilliance of his work, marked him out as
a unique voice in British comedy.
S231. Ans.(a)
Sol. Ministry of Electronics & Information
Technology
has
launched
the
“Start-up
Accelerators of MeitY for pRoduct Innovation,
Development and growth (SAMRIDH)” programme.
The programme was launched by Shri Ashwini
Vaishnav, Union Minister MeitY.
S232. Ans.(b)
Sol. Ministry of Jal Shakti has launched a ‘100 days
campaign’ named SUJALAM to create more and
more Open Defecation Free (ODF) Plus villages by
undertaking waste water management at village
level.

S227. Ans.(c)
Sol. RBI appointed panel under the chairmanship of
N. S. Vishwanathan suggests 4-tier structure for
Urban Co-operative Banks; minimum CRAR
(Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) for them
could vary from 9 per cent to 15 per cent.
S228. Ans.(b)
Sol. Shaili Singh claimed the women’s Long Jump
silver medal in the World Athletics U20
Championships.
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S233. Ans.(d)
Sol. US-based Ohmium International has started
India’s first green hydrogen electrolyzer
manufacturing unit at Bengaluru, Karnataka. The
factory will manufacture India-made Proton
Exchange
Membrane
(PEM)
hydrogen
electrolyzers.
S234. Ans.(e)
Sol. The world’s largest and tallest observation
wheel is set to be unveiled in Dubai, UAE on October
21, 2021. The observation wheel called as ‘Ain
Dubai’, is 250 m (820 ft) in height, located at
Bluewaters Island.
S235. Ans.(c)
Sol. BharatPe has launched “12% Club” app that
will allow consumers to invest and earn up to 12
percent annual interest or borrow at a similar rate.
S236. Ans.(d)
Sol. The 11th Meeting of the BRICS High
Representatives Responsible for National Security
was held on August 24, 2021, via video
conferencing. The National Security Advisor of
India Ajit Doval hosted the meeting, since India is
the chair for 2021 BRICS summit. The 15th BRICS
Summit is scheduled to be held in September 2021.
S237. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved
the re-appointment of Sandeep Bakhshi as the MD
& CEO of ICICI Bank.
S238. Ans.(c)
Sol. The 5th edition of Indo- Kazakhstan Joint
Training Exercise, “KAZIND-21” will be held from
August 30 to September 11, 2021, at Training Node,
Aisha Bibi, Kazakhstan.
S239. Ans.(a)
Sol. Dubai Courts announced the establishment of a
specialised court, focused on combating money
laundering, within the Court of First Instance and
Court of Appeal. This court ties into a string of
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initiatives aimed at reducing financial crimes and
follows the recent establishment of the Executive
Office of the Anti-Money Laundering & Countering
the Financing of Terrorism.
S240. Ans.(b)
Sol. India’s first sectoral index in the Agri
commodities basket i.e. GUAREX was launched by
the National Commodity and Derivatives Exchange
Limited (NCDEX).GUAREX is a price based sectoral
index which tracks the movement in the futures
contracts of guar gum refined splits and guar seed
on a real-time basis.
S241. Ans.(a)
Sol. Ministry of Civil Aviation has repealed the
Unmanned Aircraft Systems (UAS) Rules, 2021 and
replace the same with the liberalized Drone Rules,
2021. Maximum penalty for violations reduced to
INR 1 lakh.
S242. Ans.(c)
Sol. State Bank of India is the Overall winner of the
EASE Reforms Index Award 2021 (EASE 3.0
Awards). Bank of Baroda is second and Union Bank
of India is third.
S243. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India has announced to
include street vendors of tier-1 and tier-2 centres,
identified as part of the PM Street Vendor’s
AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi Scheme) as
beneficiaries under the Payments Infrastructure
Development Fund (PIDF) Scheme.
S244. Ans.(b)
Sol. Central Government has approved the Indian
Banks’ Association’s (IBA) proposal to increase the
family pension to 30% of the last salary drawn.
S245. Ans.(c)
Sol. Ujjivan Small Finance Bank has named Carol
Furtado as the interim CEO of the bank after the
whole time CEO Nitin Chugh resigned recently.
S246. Ans.(e)
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Sol. The International Military and Technical
Forum ‘ARMY 2021’ has been organised in Moscow,
Russia from August 22 to 28, 2021, at Patriot Expo,
Kubinka Air Base and Alabino military training
grounds.
S247. Ans.(a)
Sol. The major theme for EASE 4.0 is “Technologyenabled, simplified, and collaborative banking.”
EASE stands for Enhanced Access & Service
Excellence (EASE).
S248. Ans.(d)
Sol. Prime Minister, Shri Narendra Modi received a
book titled ‘Accelerating India: 7 Years of Modi
Government’, on August 26, 2021, by former Union
Minister, Shri K J Alphons.
S249. Ans.(c)
Sol. NITI Aayog in partnership with Cisco has
launched the next phase of the Women
Entrepreneurship Platform (WEP) titled “WEP Nxt”
to foster women entrepreneurship in India.
S250. Ans.(b)
Sol. The USD 400 million LoC will be provided by
Export-Import Bank of India (Exim Bank). The
project will be developed by Indian construction
and engineering firm, AFCONS, based in Mumbai,
Maharashtra.
S251. Ans.(d)
Sol. NITI Aayog and Ministry of Development of
North Eastern Region (M/DoNER) have launched
the North Eastern Region (NER) District SDG Index
Report and Dashboard 2021–22, with technical
support from UNDP. The index is based on NITI
Aayog’s SDG India Index.
S252. Ans.(b)
Sol. Every unorganised worker who registers on
the eSHRAM Portal will get Rs 2.0 Lakh Accidental
Insurance cover. (Rs 2.0 Lakh on death or
permanent disability and Rs 1.0 lakh on partial
disability).
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S253. Ans.(c)
Sol. The Bureau of Police Research and
Development (BPR&D) in collaboration with the All
India Council for Technical Education (AICTE) have
launched a unique national Hackathon named
‘MANTHAN 2021’.
S254. Ans.(d)
Sol. Universal Postal Union established in 1874, the
Universal Postal Union (UPU), with its
headquarters in the Swiss capital Berne, is the
second oldest international organization.
S255. Ans.(b)
Sol. Union Minister for Health and Family Welfare,
Shri Mansukh Mandaviya has taken over charge as
the Chairperson of Stop TB Partnership Board.
S256. Ans.(a)
Sol. The First-ever G20 Ministerial Conference on
Women’s Empowerment was held at Santa
Margherita Ligure, Italy. It was held in mixed
format i.e people participated in physical form and
via video conference also. The Union Minister of
Women & Child Development, Smt. Smriti Irani
addressed the meet on behalf of India.
S257. Ans.(e)
Sol. The Election Commission of India (ECI)
organized Systematic Voters’ Education and
Electoral Participation (SVEEP) Consultation
Workshop on August 25-26, 2021.
S258. Ans.(a)
Sol. The armed force of the country China, Pakistan,
Mongolia and Thailand will take part in a
multinational peacekeeping exercise named
“Shared Destiny-2021”. The exercise will be held in
China in the month of September 2021.The exercise
will be held in China in the month of September
2021.
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S259. Ans.(b)
Sol. Arvind Kejriwal, CM of Delhi has announced
that Sonu Sood will be the brand ambassador of the
Delhi government’s ‘Desh Ke Mentors’ programme.
S260. Ans.(d)
Sol. NSG commandos undertake drills ‘Gandiv’
across country. Multiple cities in Uttar Pradesh,
Madhya Pradesh, Gujarat and the National Capital
Region are hosting synchronised commando drills
as part of a national mock exercise being carried out
by the counter-terrorist force National Security
Guard (NSG) to check its response time and
reaction to hostage and hijack-like situations.
S261. Ans.(d)
Sol. Ministry of Road Transport & Highways has
introduced a new registration mark for new
vehicles i.e. “Bharat series (BH-series)”. The
vehicles bearing the BH-series mark will not have
to require assignment of a new registration mark
when the owner of the vehicle shifts from one State
to another. Format of Bharat series (BH-series)
Registration Mark – YY BH # XX (10 alphanumeric).
S262. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India has increased the
limit of fund transfer under the Indo-Nepal
Remittance Facility Scheme from Rs 50,000 per
transaction to Rs 2 lakh per transaction.
S263. Ans.(b)
Sol. Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh visited the
Army Sports Institute (ASI), Pune and he named the
Army Sports Institute stadium as “Neeraj Chopra
Stadium”.

explosions and the need for their cessation as one
of the means of achieving the goal of a nuclearweapon-free world.
S266. Ans.(a)
Sol. However, for cash-based transfers under the
Indo-Nepal Remittance Facility, the per transaction
limit of Rs 50,000 will still be present with a
maximum number of transfers in a year allowed at
12.
S267. Ans.(c)
Sol. The Life Insurance Corporation of India (LIC)
has launched the mobile application of its digital
paperless solution, ANANDA, for LIC agents.
ANANDA stands for AtmaNirbhar Agents New
Business Digital Application.
S268. Ans.(c)
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has
been declared the winner of the Belgian Grand Prix
2021. The Belgian Grand Prix was stopped due to
rain and only two laps were completed.
S269. Ans.(e)
Sol. In table tennis, Indian paddler Bhavinaben
Patel has claimed historic silver medal at 2020
Paralymic Games at Tokyo on August 29, 2021, in
the women’s singles summit clash.
S270. Ans.(d)
Sol. The world’s highest movie theatre has recently
been inaugurated in Ladakh, which got its first ever
mobile digital movie theatre in the Paldan area of
Leh, at an altitude of 11,562 feet.

S264. Ans.(e)
Sol. Every year, 29th August has been observed as
National Sports Day in India. The first National
Sports Day was celebrated on 29th August 2012, on
the birth anniversary of Major Dhyan Chand who
was the star of hockey team of India.
S265. Ans.(c)
Sol. The International Day against Nuclear Tests is
observed globally on 29th August. The day aims to
increase awareness about the effects of nuclear
weapon test explosions or any other nuclear
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