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3மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் 

பதில்கள்- செப்டம்பர்  2021 
 

Q1. பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 இல் 

இந்தியாவுக்கான எந்த விளையாட்டு 

நிகழ்வில் தததேந்திர ஜஜாரியா 

வேை்ைிப் பதக்கம் வபற்றுை்ைார்? 

(a) ஈட்டி எறிதல் 

(b) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(c) நீளம் தாண்டுதல் 

(d) வடட்ு எறிதல் 

(e) மல்யுத்தம் 

 

Q2. ததசிய ஓய்வூதிய அளமப்பில் (NPS) 

முதலீடு வெய்ேதற்கான தகுதி ேயது 

என்ன? 

(a) 18-60 

(b) 18-65 

(c) 18-70 

(d) 18-75 

(e) 18-80 

 

Q3. தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்ஸ் 2020 

இல் இந்தியாவிற்கான முதல் தங்கப் 

பதக்கத்ளத அேனி தலகாரா 

வேன்றுை்ைார்? 

(a) வில்வித்தத 

(b) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(c) டடன்னிஸ் 

(d) பபட்மிண்டன் 

(e) படபிள் டடன்னிஸ் 

 

Q4.  ஃபாதலா தபவமண்ட் டிஸ்டன்சிங் 

பிரெெ்ாரம் எந்த நிறுேனத்தால் 

வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) எஸ்பிஐ 

(b) ஆர.்பி.ஐ 

(c) நிதி அதமசச்கம் 

(d) ரூபப 

(e) ஐசிஐசிஐ வங்கி 
 

Q5. ெமீபத்தில் காலமான புத்தததே் 

குஹா, எந்த வமாழியில் புகழ்வபற்ற 

எழுத்தாைராக இருந்தார்? 

(a) டபங்காலி 

(b) மராத்தி 

(c) மதலயாளம் 

(d) இந்தி 

(e) ஆங்கிலம் 
 
Q6. இந்திய பாரா-தடகை வீரர் சுமித் 

ஆன்டில் தற்தபாது நளடவபற்று ேரும் 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் எந்த 

தபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம் 

வேன்றுை்ைார்? 

(a) வடட்ு எறிதல் 

(b) ஈட்டி எறிதல் 

(c) குண்டடறிதல் 

(d) நீளம் தாண்டுதல் 

(e) உயரம் தாண்டுதல் 
 
Q7. இன்ஷூரன்ஸ் ேணிகத்ளத 

நடத்துேதற்கு ஐஆர்டிஏஐ -யிலிருந்து 

ஃதபான்தப ெமீபத்தில் எந்த 

உரிமத்ளதப் வபற்றுை்ைது? 

(a) கலப்பு தரகர ்உரிமம் 

(b) மறு காப்பீடட்ு தரகர ்உரிமம் 

(c) காரப்்பபரட் முகவர ்உரிமம் 

(d) பநரடி தரகு உரிமம் 

(e) தனிப்படட் முகவரக்ள் உரிமம் 
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Q8. 2020 பாராலிம்பிக்கில் எந்த 

தபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு தயாதகஷ் 

கத்துனியா வேை்ைிப் பதக்கம் 

வபற்றுை்ைார்? 

(a) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(b) குண்டடறிதல் 

(c) வடட்ு எறிதல் 

(d) ஈட்டி எறிதல் 

(e) மல்யுத்தம் 

 

Q9. ஹாங்காங் மற்றும் ஷாங்காய் 

தபங்கிங் கார்ப்பதரஷன் (HSBC) 

ஆசியாவின் சுயாதீன இயக்குனராக 

யார் நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) சந்தா பகாசச்ார ்

(b) அன்ஷுலா காந்த் 

(c) அருந்ததி பட்டாசச்ாரய்ா 

(d) ஆதித்யா பூரி 

(e) ரஜினிஷ் குமார ்

 

Q10. ெமீபத்தில் கிரிக்வகட்டில் இருந்து 

ஓய்வு வபறுேதாக அறிவித்த ஸ்டூேர்ட் 

பின்னி எந்த நாட்டுக்காக 

விளையாடினார்? 

(a) நியூசிலாந்து 

(b) இந்தியா 

(c) ஆஸ்திபரலியா 

(d) பமற்கிந்திய தீவுகள் 

(e) இங்கிலாந்து 

 

Q11. மூடிஸ் கணிப்பு படி, 2021 ஆம் 

ஆண்டின் காலண்டர் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் திட்டமிடப்பட்ட ஜிடிபி 

ேைரெ்ச்ி கணிப்பு என்ன? 

(a) 9.3% 

(b) 9.9% 

(c) 9.1% 

(d) 9.6% 

(e) 9.8% 

Q12. ரதபாபங்கின் 2021 உலகைாவிய 

டாப் 20 பால் நிறுேனங்கைின் 

பட்டியலில் உலக ொதளன பளடத்த 

இந்திய பால் நிறுேனத்தின் வபயர். 

(a) ஒரிசா மாநில கூடட்ுறவு பால் 

உற்பத்தியாளரக்ள் கூட்டதமப்பு 

(b) ஆந்திர பிரபதச பால் வளரச்ச்ி 

கூடட்ுறவு கூட்டதமப்பு 

(c) குஜராத் கூடட்ுறவு பால் விற்பதன 

கூட்டதமப்பு 

(d) கரந்ாடக கூடட்ுறவு பால் கூடட்தமப்பு 

(e) உத்தரபிரபதச கூடட்ுறவு பால் 

கூட்டதமப்பு 

 

Q13. சிங்க்ராஜ் அதானா P1 ஆண்கைின் 

______ SH1 இறுதிப் தபாட்டியில் 

தடாக்கிதயா பாரா ஒலிம்பிக்கில் 

வேண்கலப் பதக்கம் வேன்றார்? 

(a) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(b) ஈட்டி எறிதல் 

(c) உயரம் தாண்டுதல் 

(d) மல்யுத்தம் 

(e) குண்டு எறிதல் 

 

Q14. எந்த நிறுேனம் இந்திய டிஜிட்டல் 

வகாடுப்பனவு ேழங்குநரான 

பில்வடஸ்ளகப் வபறுகிறது? 

(a) பரசரப்ப 

(b) பபயூ 

(c) சிசி அடவன்யூ 

(d) பபடியம் 

(e) பிளிப்காரட்் 
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Q15. ெமீபத்தில் ெர்ேததெ ோனியல் 

ஒன்றியத்தின் (IAU) கவுரே 

உறுப்பினராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

முதல் இந்தியர் வபயர். 

(a) கிறிஸ்பின் காரத்்திக் 

(b) பசாமக் ராய்சவுத்ரி 

(c) டஜயந்த் நாரல்ிகர ்

(d) படாரப்ஜ அங்சுக் 

(e) ரவுனக் சரம்ா 

 

Q16. இந்திய பாரா தடகை வீரர் 

மாரியப்பன் தங்கதேலு தடாக்கிதயா 

2020 பாராலிம்பிக்கில் எந்த 

தபாட்டியில் வேை்ைி வேன்றார்? 

(a) வட்டடறிதல் 

(b) ஈட்டி எறிதல் 

(c) உயரம் தாண்டுதல் 

(d) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(e) படபிள் டடன்னிஸ் 

 

Q17. மின்னணு கழிவுப் பிரெச்ிளனளய 

ெமாைிக்க டிஜிட்டல் தைமான ‘இ-

தொர்ஸ்’(e-source) எந்த நிறுேனத்தால் 

உருோக்கப்படுகிறது? 

(a) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(b) ஐஐடி டடல்லி 

(c) ஐஐடி கான்பூர ்

(d) ஐஐடி தைதராபாத் 

(e) ஐஐடி பம்பாய் 

 

Q18. தடல் ஸ்வடய்ன் ெமீபத்தில் 

அளனத்து ேளகயான 

கிரிக்வகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு 

வபறுேதாக அறிவித்தார். அேர் எந்த 

நாட்ளட 

பிரதிநிதித்துேப்படுத்தினார்? 

(a) பமற்கிந்திய தீவுகள் 

(b) ஆஸ்திபரலியா 

(c) இங்கிலாந்து 

(d) நியூசிலாந்து 

(e) டதன்னாப்பிரிக்கா 
 

Q19. ெமீபத்தில் அல்ஜீரிய 

கடற்பளடயுடன் இந்திய கடற்பளட 

நடத்திய வமய்டன் (முதல் ) கடல்ொர் 

கூட்டுப் பயிற்சியில் எந்த இந்தியக் 

கப்பல் பங்தகற்றது? 

(a) ஐஎன்எஸ் தல்வார ்

(b) ஐஎன்எஸ் தபார ்

(c) ஐஎன்எஸ் டடக் 

(d) ஐஎன்எஸ் திரிகண்ட் 

(e) ஐஎன்எஸ் திரிசூல் 
 

Q20. இந்திய உெெ்நீதிமன்றத்தில் 

நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதிகைின் வமாத்த 

எண்ணிக்ளக என்ன? 

(a) 31 

(b) 35 

(c) 33 

(d) 30 

(e) 32 

Q21. பாரத் தப எந்த ேங்கியுடன் தனது 

பாயின்ட் ஆஃப் தெல் (பிஓஎஸ்) 

ேணிகமான ‘பாரத் ஸ்ளேப்’ 

வதாடங்குேதற்கு கூட்டு தெர்ந்துை்ைது? 

(a) பஞ்சாப் பநஷனல் வங்கி 

(b) எசட்ிஎஃப்சி வங்கி 

(c) பாரத ஸ்படட் வங்கி 

(d) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(e) ஐசிஐசிஐ வங்கி 
 

Q22. ஒய்-பிதரக் என்பது 5 நிமிட தயாகா 

வநறிமுளற பயன்பாடாகும், இது 

தேளல வெய்யும் நிபுணரக்ளை 

ளமயமாகக் வகாண்டது, எந்த 

அளமெெ்கத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) ஆயுஷ் அதமசச்கம் 

(b) இதளஞர ் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விதளயாடட்ு அதமசச்கம் 

(c) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அதமசச்கம் 

(d) டபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் 

பமம்பாடட்ு அதமசச்கம் 

(e) உள்துதற அதமசச்கம் 
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Q23. உலக ததங்காய் தினமாக உலகம் 

முழுேதும் எந்த நாை் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்முதல் வியாழக்கிழதம 

(b) டசப்டம்பர ்முதல் புதன்கிழதம 

(c) 01 டசப்டம்பர ்

(d) 02 டசப்டம்பர ்

(e) 03 டசப்டம்பர ்

 

Q24. FY22 (2021-22) இல் தமாரக்ன் 

ஸ்டான்லியின் படி இந்தியாவின் 

ஜிடிபி ேைரெ்ச்ி கணிப்பு என்ன? 

(a) 11.5% 

(b) 9.5% 

(c) 10.5% 

(d) 12.5% 

(e) 8.5% 

 

Q25. யூப்ரத்ீ ளலஃப் என்பது ஒரு ோழும் 

-தாேர அடிப்பளடயிலான காற்று 

சுத்திகரிப்பு ஆகும், இது எந்த 

நிறுேனத்தால் உருோக்கப்பட்டது? 

(a) டடல்லி ஐஐடி 

(b) ஐஐடி பராபர ்

(c) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(d) ஐஐடி பம்பாய் 

(e) ஐஐடி ரூரக்ி 

 

Q26. பிம்ஸ்வடக் நாடுகைின் 8 ேது 

விேொய நிபுணரக்ைின் கூட்டத்ளத 

ெமீபத்தில் நடத்திய நாடு எது? 

(a) பூட்டான் 

(b) பநபாளம் 

(c) இலங்தக 

(d) இந்தியா 

(e) பாகிஸ்தான் 

 

Q27. ஆகஸ்ட் 2021 இல் ெரக்கு மற்றும் 

தெளே ேரியிலிருந்து (ஜிஎஸ்டி) 

ேசூலான ேருோய் என்ன? 

(a) ரூ 1.03 லட்சம் பகாடி 

(b) ரூ 1.23 லட்சம் பகாடி 

(c) ரூ 1.10 லட்சம் பகாடி 

(d) ரூ 1.37 லட்சம் பகாடி 

(e) ரூ 1.12 லட்சம் பகாடி 

 

Q28. மத்திய தநரடி ேரிகை் 

ோரியத்தின் (CBDT) தளலேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) குல்தீப் சிங் 

(b) பஜ பி டமாைாபத்ரா 

(c) ராஷ்மி ஆர ்தாஸ் 

(d) டி வி நபரந்திரன் 

(e) கமபலஷ் குமார ்பந்த் 

 

Q29. ஜாம்தபாங்கா சிபுதகளய 

தைமாகக் வகாண்ட மீனேர் மற்றும் 

ெமூக சுற்றுெச்ூழல் ஆர்ேலர் ராபர்தடா 

பாலனுக்கு ராமன் மகதெதெ 2021 

கிளடத்தது. ஜாம்தபாங்கா சிபுதக 

என்பது _______________ இல் அளமந்துை்ை 

ஒரு மாகாணமாகும். 

(a) பிலிப்தபன்ஸ் 

(b) வியட்நாம் 

(c) லாபவாஸ் 

(d) மபலசியா 

(e) தாய்லாந்து 

 

Q30. இந்த நிதி ஆண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் 

காலாண்டில் இந்தியாவின் 

வபாருைாதாரம் _________ ேைர்ந்தது, 

கடந்த ஆண்டு இதத காலத்தில் 24.4% 

சுருக்கம் இருந்தது. 

(a) 12.1% 

(b) 20.1% 

(c) 26.1% 

(d) 30.1% 

(e) 10.1% 
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Q31. யூனியன் பிரததெமான லடாக் 

நிர்ோகத்தால் எந்த விலங்கு மாநில 

விலங்கு என்று வபயரிடப்பட்டுை்ைது? 

(a) சிறுத்ததப்புலி 

(b) சிவப்பு பாண்டா 

(c) காஷ்மீர ்மான் 

(d) பனிசச்ிறுத்தத 

(e) இமயமதல புலி 

 

Q32. வெப்டம்பர் 01, 2021 அன்று 

இஸ்கான் நிறுேனர் பிறந்தநாளை 

எந்த மதிப்பின் சிறப்பு நிளனவு 

நாணயத்ளத பிரதமர் தமாடி திறந்து 

ளேத்தார்? 

(a) ரூ 100 

(b) ரூ 125 

(c) ரூ .200 

(d) ரூ 250 

(e) ரூ .50 

 

Q33. விண்ணப்பங்களை ஆராய்ந்து 

புதிய குளட நிறுேனம் (NUE) 

உரிமங்கை் குறித்த பரிந்துளரகளை 

ேழங்க 5 தபர் வகாண்ட குழுளே 

அளமக்க RBI அறிவித்துை்ைது. இந்த 

குழுவுக்கு யார் தளலளம 

தாங்குோரக்ை்? 

(a) பி. வாசுபதவன் 

(b) டமாைமட் அன்வர ்

(c) விக்ரம் தண்டா 

(d) டடபபாஜித் பாருவா 

(e) சுவாதி சரம்ா 
 

Q34. சுய உதவி குழு (SHG) 

வபண்களுக்கு எந்த மாநில/யூடி மூலம் 

கிராமப்புற வதாழில் முடுக்கம் திட்டம் 

‘ொத்(Saath)’ வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) சண்டிகர ்

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) உத்தரபிரபதசம் 

(d) டடல்லி 

(e) ஜம்மு & காஷ்மீர ்

 

Q35. பிரிக்ஸ் ததெத்தால் நிறுேப்பட்ட 

புதிய தமம்பாட்டு ேங்கியின் (NDB) 

புதிய உறுப்பு நாடாக எந்த நாடு 

தெரக்்கப்பட்டுை்ைது? 

(a) பங்களாபதஷ் 

(b) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

(c) உருகுபவ 

(d) பமபல உள்ள அதனத்தும் 

(e) இதவ எதுவுமில்தல 

 

Q36. 2021 ஆம் ஆண்டின் பறளே 

புளகப்படக் களலஞர் (BPOTY) 

வேற்றியாைரின் வபயர். 

(a) மாஃடபங் டஷன் 

(b) டபலிப் ஃபபான்ஸ்குபவவா 

(c) அடலஜான்ட்பரா ப்ரீட்படா 

(d) பஜானாஸ் கிளாசன் 

(e) பரானி ஜான் 

 

Q37. உங்கை் ோடிக்ளகயாைரக்ை் 

பற்றி வதரிந்து வகாை்ளுங்கை் 

விதிமுளறகளை மீறியதற்காக 

ஆக்ஸிஸ் ேங்கிக்கு ரிெர்ே் ேங்கி 

எே்ேைவு பண அபராதம் 

விதித்துை்ைது? 

(a) ரூ .1 பகாடி 

(b) ரூ. 25 லட்சம் 

(c) 70 லட்சம் 

(d) ரூ. 55 லட்சம் 

(e) ரூ. 65 லட்சம் 

 

Q38. எல்ளலப் பாதுகாப்புப் பளடயின் 

(BSF) புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 

இயக்குநர் வஜனரலின் வபயர். 

(a) வி.பக. பஜாை்ரி 

(b) ரஜினி காந்த் மிஸ்ரா 

(c) சுரஜ்ீத் சிங் பதஸ்வால் 

(d) பங்கஜ் குமார ்சிங் 

(e) தன்தம திவாரி 
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Q39. பின்ேரும் எந்த நிறுேனத்திற்கு 

மதிப்புமிக்க உலகைாவிய 

"அதொசிதயஷன் ஃபார் தடலன்ட் 

வடேலப்வமன்ட்(Association for Talent 

Development) (ATD) 2021 சிறந்த விருது" 

ேழங்கப்பட்டுை்ைது? 

(a) இந்திய பவர ்கிரிட் காரப்்பபரஷன் 

(b) பநஷனல் டதரம்ல் பவர ்

காரப்்பபரஷன் லிமிடடட் 

(c) இந்தியன் ஆயில் காரப்்பபரஷன் 

(d) எண்டணய் மற்றும் இயற்தக எரிவாயு 

நிறுவனம் 

(e) பாரத் டபட்பராலியம் 

 

Q40. மத்திய வபண்கை் மற்றும் 

குழந்ளதகை் தமம்பாட்டுத் துளற 

அளமெெ்ர் _______________ ஆரம்பத்ளத 

குறிக்கும் ேளகயில் NUTRI கார்டளன 

திறந்து ளேத்தார். 

(a) நமாமி கங்பக 

(b) ஆசாடி கா அமிரத் மபைாத்ஸவ் 

(c) ஷிகா 2.0 

(d) சாகி 2021 

(e) பபாஷன் மாை் 2021 

 

Q41. ஐஎம்எஃப் இந்தியாவிற்கு அைித்த 

வமாத்த சிறப்பு கடன்ோங்கு 

உரிளமகை் (எஸ்டிஆர்) இன் ஒதுக்கீடு 

என்ன? 

(a) எஸ்டிஆர ்12.57 பில்லியன் 

(b) எஸ்டிஆர ்19.41 பில்லியன் 

(c) எஸ்டிஆர ்13.66 பில்லியன் 

(d) எஸ்டிஆர ்17.72 பில்லியன் 

(e) எஸ்டிஆர ்15.62 பில்லியன் 

 

Q42. ெமீபத்தில் 6 ேது கிழக்கு 

வபாருைாதார மாநாட்டில் (EEF) 

பிரதமர் தமாடி உளரயாற்றினார். 2021 

கிழக்கு வபாருைாதார (EEF ) உெச்ி 

மாநாட்ளட நடத்திய நாடு எது? 

(a) பிரான்ஸ் 

(b) ரஷ்யா 

(c) டஜரம்னி 

(d) ஆஸ்திபரலியா 

(e) இத்தாலி 

 

Q43. எக்ளஸட் ளலஃப் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுேனத்ளத ோங்கும் ஆயுை் 

காப்பீட்டு நிறுேனத்தின் வபயர்? 

(a) HDFC ஆயுள் காப்பீடு 

(b) LIC 

(c) SBI ஆயுள் காப்பீடு 

(d) Max ஆயுள் காப்பீடு 

(e) Baja ஆயுள் காப்பீடு 

 

Q44. ஹுருன் இந்தியா ஃபியூெெ்ர் 

யூனிகார்ன் (Hurun India Future Unicorn) 

பட்டியலில் 2021 இல் இந்தியாவின் 

தரேரிளெ என்ன? 

(a) 4 வது 

(b) 2 வது 

(c) 3 வது 

(d) 6 வது 

(e) 5 வது 
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Q45. பாராலிம்பிக்கில் __________ 

தபாட்டியில் பதக்கம் வேன்ற முதல் 

இந்திய பாரா விளையாட்டு வீரராக 

ஹர்விந்தர் சிங் ஆனார்.  

(a) குண்டடறிதல் 

(b) வில்வித்தத 

(c) வடட்ு எறிதல் 

(d) பபட்மிண்டன் 

(e) உயரம் தாண்டுதல் 

 

Q46. ளடம்ஸ் தேர்ல்ட் யுனிேர்சிட்டி 

(Times World University) தரேரிளெ 2022 

இன் முதல் 400 பட்டியலில் 

இந்தியாவில் இருந்து மூன்று 

நிறுேனங்கை் இடம்வபற்றுை்ைன. 

எந்த பல்களலக்கழகம் முதலிடத்தில் 

உை்ைது? 

(a) ைாரவ்ரட்ு பல்கதலக்கழகம் 

(b) கலிபபாரன்ியா டதாழில்நுட்பக் 

கழகம் 

(c) இசுடட்ான்பபாரட்ு பல்கதலக்கழகம் 

(d) ஆக்ஸ்பபாரட்ு பல்கதலக்கழகம் 

(e) பகம்பிரிட்ஜ் பல்கதலக்கழகம் 

 

Q47. தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக் 

விளையாட்டுப் தபாட்டியில் எந்தப் 

தபாட்டியில் பிரவீன் குமார் வேை்ைிப் 

பதக்கம் வேன்றுை்ைார்? 

(a) வடட்ு எறிதல் 

(b) குண்டு எறிதல் 

(c) உயரம் தாண்டுதல் 

(d) ஈட்டி எறிதல் 

(e) நீளம் தாண்டுதல் 

 

Q48. தற்தபாது நளடவபற்று ேரும் 

தடாக்கிதயா விளையாட்டுப் 

தபாட்டியில் இரண்டு பதக்கங்களை 

வேன்ற இந்திய பாரா-தடகை வீரரின் 

வபயளரக் குறிப்பிடவும். 

(a) மாரியப்பன் தங்கபவலு 

(b) சரத்குமார ்

(c) பதபவந்திரஜாரியா 

(d) பிரவீன் குமார ்

(e) அவனிபலகாரா 

 

Q49. வபாதுத்துளற நிறுேன 

வபாறியாைர் இந்தியா லிமிவடட் 

நிறுேனத்தின் முதல் வபண் தளலேர் 

மற்றும் நிர்ோக இயக்குனர் யார்? 

(a) ரூபினா தியாகி 

(b) தமத்ரி டரட்டி 

(c) வாரட்ிகா சுக்லா 

(d) டசௌமியா சரம்ா 

(e) அக்ரிதி சுக்லா 

 

Q50. எந்த மாநில அரசு ராஜீே் 

காந்தியின் வபயரில் அறிவியல் 

நகரத்ளத அளமக்கும்? 

(a) பஞ்சாப் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) பகரளா 

(d) கரந்ாடகா 

(e) ராஜஸ்தான் 

 

Q51. நிதி நிளலத்தன்ளம மற்றும் 

தமம்பாட்டு கவுன்சிலின் (FSDC) 24 ேது 

கூட்டம் ெமீபத்தில் நளடவபற்றது. இந்த 

FSDC யின் தளலேர் யார்? 

(a) நிதி அதமசச்ர ்

(b) ஆரப்ிஐ கவரன்ர ்

(c) பிரதமர ்

(d) நிதிச ்டசயலாளர ்

(e) நபரந்திர பமாடி 
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Q52. பிைாஸ்டிக்கிற்கான ேட்ட 

வபாருைாதாரத்ளத ஊக்குவிக்க 

பிைாஸ்டிக் ஒப்பந்தத்ளத வதாடங்கிய 

முதல் நாடு ஆசியா. இந்த ஒப்பந்தம் 

எந்த அளமப்பின் ஒத்துளழப்புடன் CII 

ஆல் உை்ைது? 

(a) UNICEF இந்தியா 

(b) UNEP 

(c) முகநூல் இந்தியா 

(d) இயற்தக-இந்தியாவுக்கான 

உலகளாவிய நிதி 

(e) தமக்பராசாப்ட் இந்தியா 
 

Q53. ெர்ேததெ வதாண்டு தினம் 

ஆண்டுததாறும் எந்த நாைில் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 06 டசப்டம்பர ்

(b) 04 டசப்டம்பர ்

(c) 05 டசப்டம்பர ்

(d) 03 டசப்டம்பர ்

(e) 07 டசப்டம்பர ்
 

Q54. SIMBEX 2021 என்பது இந்தியா 

மற்றும் சிங்கப்பூரின் ேருடாந்திர 

இருதரப்பு கடல் பயிற்சியாகும். இந்த 

பயிற்சி ஆண்டு நிகழ்வின் எந்த 

பதிப்பாக இருந்தது? 

(a) 25 வது 

(b) 28 வது 

(c) 30 வது 

(d) 27 வது 

(e) 30 வது 
 

Q55. ஆயுஷ் அளமெெ்கம் ஒரு 

ேருடத்தில் எத்தளன வீடுகளுக்கு 

மருத்துே தாேர மரக்கன்றுகளை 

விநிதயாகிப்பதற்காக ‘ஆயுஷ் ஆப்தக 

துோர்’ என்ற பிரெெ்ாரத்ளத 

வதாடங்கியுை்ைது? 

(a) 35 லட்சம் 

(b) 45 லட்சம் 

(c) 55 லட்சம் 

(d) 65 லட்சம் 

(e) 75 லட்சம் 
 

Q56. இந்தியா ெமீபத்தில் எந்த 

நாட்டுடன் ஏேப்பட்ட ஆைில்லா 

ோன்ேழி ோகனத்திற்கான திட்ட 

ஒப்பந்தத்தில் (PA) ளகவயழுத்திட்டது? 

(a) ரஷ்யா 

(b) ஜப்பான் 

(c) பிரான்ஸ் 

(d) அடமரிக்கா 

(e) இத்தாலி 

 

Q57. இந்தியாவில், ததசிய ஆசிரியர் 

தினம் எப்தபாது 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 03 டசப்டம்பர ்

(b) 02 டசப்டம்பர ்

(c) 05 டசப்டம்பர ்

(d) 04 டசப்டம்பர ்

(e) 06 டசப்டம்பர ்

 

Q58. இந்தியாவில் இருந்து ஆசிய 

ஸ்குோஷ் கூட்டளமப்பின் (ஏஎஸ்எஃப்) 

துளணத் தளலேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) தசரஸ் பபாஞ்சா 

(b) பக.ராபஜந்திரன் 

(c) பதபபந்திரநாத் சாரங்கி 

(d) பமஜர ்எஸ். மணியம் 

(e) ராம்நாத் சரம்ா 

 

Q59. 2020 தடாக்கிதயா 

பாராலிம்பிக்கில் இந்தியா எத்தளன 

பதக்கங்களை வேன்றுை்ைது? 

(a) 15 

(b) 17 

(c) 18 

(d) 21 

(e) 19 
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Q60. எந்த வீரர் F1 டெச்ு கிராண்ட் 

பிரிக்ஸ் 2021 ஐ வேன்றார்? 

(a) லூயிஸ் ைாமில்டன் 

(b) பமக்ஸ் டவரஸ்்டாப்பன் 

(c) வால்படரி பபாட்டாஸ் 

(d) டசபாஸ்டியன் டவட்டல் 

(e) சி. டலக்டலரக்் 

 

Q61. நகர அடிப்பளடயிலான 

யுளனவடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் 

கம்வபனி லிமிவடட் நிறுேனத்தின் 

தளலேர் மற்றும் நிர்ோக 

இயக்குனராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார்? 

(a) எஸ்.எல்.திரிபதி 

(b) எஸ்.எம்.தியாகி 

(c) அஜய் பல்லா 

(d) மபனாகர ்சரம்ா 

(e) கிஷன் டரட்டி 

 

Q62. டுராண்ட் தகாப்ளபயின் 130 ேது 

பதிப்பில் எத்தளன அணிகை் 

பங்தகற்கின்றன? 

(a) 18 

(b) 20 

(c) 15 

(d) 16 

(e) 21 

 

Q63. 5 வெப்டம்பர் 2021 அன்று, 

குடியரசுத் தளலேர் ராம்நாத் 

தகாவிந்த் நாடு முழுேதும் எத்தளன 

ஆசிரியரக்ளுக்கு ததசிய ஆசிரியர் 

விருது ேழங்கினார்? 

(a) 28 

(b) 37 

(c) 44 

(d) 51 

(e) 25 

 

Q64. இந்தியாவின் முதல் டுதகாங் 

பாதுகாப்பு இருப்பு எந்த மாநிலத்தில் 

நிறுே திட்டமிடப்பட்டுை்ைது? 

(a) குஜராத் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) பகரளா 

(e) கரந்ாடகா 

 

Q65. தேைாண் கழிவுகைிலிருந்து உயிர் 

வெங்கற்கைால்(பதயா பிரிக்ஸ்) 

உருோக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் 

கட்டிடம் எந்த இடத்தில் 

திறக்கப்பட்டது? 

(a) ஐஐடி தைதராபாத் 

(b) ஐஐடி டடல்லி 

(c) ஐஐடி கான்பூர ்

(d) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(e) ஐஐடி பம்பாய் 

 

Q66. இந்தியா-ஆஸ்திதரலியா 

இருதரப்பு கடற்பளட பயிற்சி ஆஸ் 

இண்வடஸ் (AUSINDEX-2021) என்பது 

ஆண்டு பயிற்சியின் எந்த 

பதிப்பாகும்? 

(a) 3rd 

(b) 5th 

(c) 7th 

(d) 4th 

(e) 6th 

 

Q67. எந்த இந்திய பாலிவுட் 

ஆளுளம/நபர் ‘தபக் டு தி ரூட்ஸ்’ என்ற 

புத்தகத்ளத அறிமுகப் படுத்தினார்? 

(a) தமன்னா பாட்டியா 

(b) கரீனா கபூர ்

(c) ட்விங்கிள் கண்ணா 

(d) அனுஷ்கா சரம்ா 

(e) கத்ரீனா தகஃப் 
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Q68. இந்திய வபண்கை் ஹாக்கி 

வீராங்களன ராணி ராம்பால் மற்றும் 

கிரிக்வகட் வீரர் ஸ்மிருதி மந்தனா 

ஆகிதயார் எந்த ேங்கியின் பிராண்ட் 

அம்பாசிடராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) இண்டஸ்இண்ட் வங்கி 

(b) ஈக்விடாஸ் சிறிய நிதி வங்கி 

(c) உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி 

(d) இந்தியா பபாஸ்ட் பபடமண்ட்ஸ் வங்கி 

(e) இஎஸ்ஏஎப்(ESAF) சிறு நிதி வங்கி 

 

Q69. உணவு பதப்படுத்தும் ோரத்ளத 

உணவு பதப்படுத்தும் வதாழில்துளற 

அளமெெ்கம் _____________ இலிருந்து 

_______________ களடப்பிடித்து ேருகிறது. 

(a) டசப்டம்பர ்010 முதல் 16, 2021 வதர 

(b) டசப்டம்பர ்09 முதல் 15, 2021 வதர 

(c) டசப்டம்பர ்08 முதல் 14, 2021 வதர 

(d) டசப்டம்பர ்07 முதல் 13, 2021 வதர 

(e) டசப்டம்பர ்06 முதல் 12, 2021 வதர 

 

Q70. நீல ோனத்திற்கான ெர்ேததெ 

சுத்தமான காற்று தினம் உலகைவில் 

எந்த நாைில் களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்06 

(b) டசப்டம்பர ்03 

(c) டசப்டம்பர ்05 

(d) டசப்டம்பர ்07 

(e) டசப்டம்பர ்08 

 

Q71. இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி 

ேங்கியின் (EXIM ேங்கி) புதிய நிர்ோக 

இயக்குனராக (எம்டி) யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) ராபகஷ் சரம்ா 

(b) திபனஷ் காரா 

(c) ைரஷ் பூபபந்திர பங்காரி 

(d) ஷிகர ்மிட்டல் 

(e) சந்தீப் சிங் 

 

Q72. ெர்ேததெ எழுத்தறிவு தினம் 

ஒே்வோரு ஆண்டும் ___________ அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டசப்டம்பர ்05 

(b) டசப்டம்பர ்06 

(c) டசப்டம்பர ்07 

(d) டசப்டம்பர ்08 

(e) டசப்டம்பர ்09 

 

Q73. ஷிக்ஷக் பர்ே் -2021 ஐ பிரதமர் 

தமாடி வதாடங்கி ளேத்தார். நிகழ்வின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) எங்கள் பள்ளிகளில் புதுதம 

கலாசச்ாரம் 

(b) மகிழ்சச்ியான மற்றும் ஈரக்்கக்கூடிய 

கற்றதல ஊக்குவிக்க புதுதமயான 

கற்பித்தல் 

(c) தரம் மற்றும் நிதலயான பள்ளிகள்: 

இந்தியாவில் உள்ள பள்ளிகளிலிருந்து 

கற்றல் 

(d) மதிப்பீடட்ு முதறதய மாற்றுவது: 

முழுதமயான முன்பனற்ற அட்தட 

(e) அடிப்பதட கல்வியறிவு மற்றும் 

எண்ணியல் 
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Q74. அடுத்த 3 மாதங்கைில் உலகம் 

முழுேதும் எத்தளன இந்திய 

தூதரகங்கை்/ தூதரகங்கைில் 

ஆத்மநிர்பார் பாரத் மூளலளய 

அளமக்க TRIFED திட்டமிட்டுை்ைது? 

(a) 75 

(b) 100 

(c) 60 

(d) 150 

(e) 125 

 

Q75. ெமீபத்தில் காலமான 

தகெே்ததசிராஜு முன்பு மத்திய 

அளமெெ்ரளேயில் எந்த பதவியில் 

பணியாற்றினார்? 

(a) டபாருளாதார டசயலாளர ்

(b) சுகாதார டசயலாளர ்

(c) நிதிச ்டசயலாளர ்

(d) விவசாய டசயலாளர ்

(e) பாதுகாப்பு டசயலாளர ்
 

Q76. 2021 ெர்ேததெ எழுத்தறிவு 

தினத்தின் கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) மனித தமயப்படுத்தப்பட்ட 

மீட்புக்கான எழுத்தறிவு: டிஜிடட்ல் 

பிளதவ குதறத்தல் 

(b) எழுத்தறிவு மற்றும் பன்டமாழி 

(c) எழுத்தறிவு மற்றும் திறன் பமம்பாடு 

(d) COVID-19 டநருக்கடி மற்றும் அதற்கு 

அப்பால் கல்வியறிவு கற்பித்தல் மற்றும் 

கற்றல் 

(e) எழுத்தறிவு மற்றும் நிதலயான 

சமூகங்கள் 

 

Q77. ெமீபத்தில் தனது பதவியில் 

இருந்து விலகிய ஜப்பானின் 

பிரதமரின் வபயளரக் குறிப்பிடவும். 

(a) நருஹிபதா 

(b) ஷின்பசா அபப 

(c) பயாஷிஹிபகா பநாடா 

(d) TarōAsō 

(e) பயாஷிஹிபத சுகா 
 

Q78. ெமீபத்தில், 2021 ஆம் ஆண்டின் 7 

ேது யாமின் ஹொரிகா வுமன் ஆஃப் 

ெப்ஸ்தடன்ஸ் விருது யாருக்கு 

ேழங்கப்பட்டது? 

(a) ைரஷ்ிதா பகாயல் 

(b) சிம்ரன் பல்லா 

(c) கீதிகா தியாகி 

(d) நமீதா பகாகாய் 

(e) ைரஷ்ா பபடல் 

 

Q79. ெர்ேததெ ொளல கூட்டளமப்பின் 

இந்தியப் பிரிவின் தளலேராக 

நியமிக்கப்பட்டேர் யார்? 

(a) சதீஷ் பபரக் 

(b) சுப்மய் கங்பகாபாத்யாய் 

(c) சுமித் சரம்ா 

(d) ஆரிய சாட்டரஜ்ி 

(e) அரிந்தம் பாக்சி 

 

Q80. ஜனாதிபதியின் ேண்ண விருது 

எந்த துளறயில் ேழங்கப்படுகிறது? 

(a) கல்வி 

(b) இராணுவம் 

(c) இலக்கியம் 

(d) விதளயாடட்ு 

(e) பத்திரிதக 

 

Q81. எந்த மாநிலம் ேதன் பிதரம 

தயாஜனாளே வதாடங்கியுை்ைது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) பமற்கு வங்கம் 

(c) அசாம் 

(d) ைரியானா 

(e) குஜராத் 
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Q82. ஆந்திர பிரததெ அரசு, பின்ேரும் 

யாளர வபாருைாதார ஆதலாெகராக 

நியமித்துை்ைது? 

(a) குல்தீப் சிங் 

(b) J B டமாைபாத்ரா 

(c) ரஜினிஷ் குமார ்

(d) T V நபரந்திரன் 

(e) கமபலஷ் குமார ்பந்த் 

 

Q83. G20 க்கான இந்தியாவின் 

வஷர்பாோக, யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) நபரந்திர பமாடி 

(b) பியூஷ் பகாயல் 

(c) ராஜ்நாத் சிங் 

(d) டாக்டர ்ைரஷ்் வரத்ன் 

(e) நிதின் கட்கரி 

 

Q84. ேருமான ேரி தமல்முளறயீட்டு 

தீர்ப்பாயத்தின் தளலளம 

அதிகாரியாக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) ஈஷ்வர ்சந்த் தத்தா 

(b) பகாபி கிபஷார ்

(c) Y S டரடட்ி 

(d) G B தாஸ் 

(e) G S பண்ணு 

 

Q85. தாக்குதலில் இருந்து கல்விளயப் 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்ேததெ தினம் 

__________ அன்று உலகைவில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டசப்டம்பர ்09 

(b) டசப்டம்பர ்10 

(c) டசப்டம்பர ்11 

(d) டசப்டம்பர ்12 

(e) டசப்டம்பர ்13 

 

Q86. "கீதா தகாவிந்தா: வஜயததோஸ் 

டிளேன் ஒடிஸி" புத்தகத்தின் 

ஆசிரியரின் வபயளரக் குறிப்பிடவும். 

(a) பராஷ்னி திரிபாதி 

(b) சங்கர ்விஸ்வாஸ் 

(c) சஞ்சய் குமார ்

(d) ரிங்கு சரம்ா 

(e) உத்பால் K பானரஜ்ி 

 

Q87. WisePOSGo எனும் POS ொதனத்ளத 

அறிமுகப்படுத்திய ேங்கி எது? 

(a) கரந்ாடக வங்கி 

(b) ஆந்திர பிரபதச வங்கி 

(c) பீகார ்ஸ்படட் வங்கி 

(d) கூரம்ஞ்சல் வங்கி 

(e) ICICI வங்கி 

 

Q88. MSME களுக்கு கடன் ஆதரளே 

ேழங்க, எந்த ேங்கி NSIC உடன் கூட்டு 

தெர்ந்துை்ைது? 

(a) ICICI வங்கி 

(b) HDFC வங்கி 

(c) டயஸ் வங்கி 

(d) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(e) பகாடக் மஹிந்திரா வங்கி 

 

Q89. S&P உலகைாவிய 

மதிப்பீடுகைின்படி FY22 இல் 

இந்தியாவின் GDP என்னோகும்? 

(a) 8.2% 

(b) 7% 

(c) 9.5% 

(d) 8.9% 

(e) 9.1% 
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Q90. PRANA தபார்டல் எந்த 

அளமெெ்கத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) டபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் 

பமம்பாடட்ு அதமசச்கம் 

(b) உள்துதற அதமசச்கம் 

(c) கல்வி அதமசச்கம் 

(d) சுற்றுசச்ூழல் அதமசச்கம் 

(e) திறன் பமம்பாடு மற்றும் 

டதாழில்முதனபவார ்அதமசச்கம் 

 

Q91. எல்ஐசியின் ஆரம்ப வபாதுெ ்

ெலுளகளய (ஐபிஓ) நிர்ேகிக்க 

அரொங்கத்தால் எத்தளன ேணிக 

ேங்கியாைரக்ை் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) 12 

(b) 7 

(c) 10 

(d) 9 

(e) 8 

 

Q92. தபங்க் ஆஃப் பதராடா தனது 

டிஜிட்டல் ேங்கி தைத்ளத எந்த 

வபயரில் அளனத்து ேங்கி 

தெளேகளையும் ஒதர கூளரயின் கீழ் 

வகாண்டு ேருகிறது? 

(a) BOB அடைட் (bob Ahead) 

(b) BOB டநௌவ் (bob Now) 

(c) BOB யுதனட் (bob Unite) 

(d) BOB பவரல்்ட் (bob World) 

(e) BOB ரூப் (bob Roof) 

 

Q93. NIRF இந்தியா தரேரிளெ 2021 இன் 

ஒட்டுவமாத்த ேளக தரேரிளெயில் 

எந்த நிறுேனம் முதலிடம் 

பிடித்துை்ைது? 

(a) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(b) IISc டபங்களூரு 

(c) டடல்லி எய்ம்ஸ் 

(d) ஐஐடி டடல்லி 

(e) ஜாமியா ைம்தாரட்் 

 

Q94. உலகைாவிய ரீதியில் உலக 

தற்வகாளல தடுப்பு தினமாக 

ஆண்டுததாறும் களடபிடிக்கப்படும் 

நாை் எது? 

(a) 09 டசப்டம்பர ்

(b) 08 டசப்டம்பர ்

(c) 10 டசப்டம்பர ்

(d) 11 டசப்டம்பர ்

(e) 12 டசப்டம்பர ்
 

Q95. IDFC முதல் ேங்கியின் MD & CEO 

இன் வபயர், தமலும் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு RBI ஆல் மீண்டும் 

நியமிக்கப்பட்டேர் யார்? 

(a) ஷ்யாம்ஸ்ரீனிவாசன் 

(b) ரவ்னீத் கில் 

(c) பஜ பக்கிரிசாமி 

(d) வி. தவத்தியநாதன் 

(e) பஷாபா சரம்ா 

 

Q96. BHEL இந்தியாவின் முதல் 

உை்நாட்டு ேடிேளமக்கப்பட்ட உயர் 

ொம்பல் நிலக்கரி எரிோயு 

அடிப்பளடயிலான வமத்தனால் 

உற்பத்தி ஆளலளய எந்த நகரத்தில் 

நிறுவியது? 

(a) டசன்தன 

(b) தைதராபாத் 

(c) டகால்கத்தா 

(d) புபன 

(e) மும்தப 

 

Q97. ஜாரக்்கண்டில் நீர் விநிதயாக 

உை்கட்டளமப்ளப தமம்படுத்த எந்த 

நிதி அளமப்பு ெமீபத்தில் 112 

மில்லியன் அவமரிக்க டாலர் கடனுக்கு 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது? 

(a) ஆசிய பமம்பாடட்ு வங்கி 

(b) சரவ்பதச நாணய நிதியம் 

(c) உலக வங்கி 

(d) புதிய பமம்பாடட்ு வங்கி 

(e) சரவ்பதச நிதி நிறுவனம் 
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Q98. ஆசிய தமம்பாட்டு ேங்கி (ADB) 

ெமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவில் 

கிராமப்புற இளணப்ளப 

தமம்படுத்துேதற்கு கூடுதல் நிதியாக 

எே்ேைவு கடன் ேழங்க ஒப்புதல் 

அைித்துை்ைது? 

(a) 150 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் 

(b) 100 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் 

(c) 250 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் 

(d) 300 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் 

(e) 350 மில்லியன் அடமரிக்க டாலரக்ள் 

 

Q99. ததசிய வநடுஞ்ொளலயில் 

இந்தியாவின் முதல் அேெர 

தளரயிறங்கும் ேெதி எந்த 

மாநிலத்தில் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) பீகார ்

(b) உத்தரபிரபதசம் 

(c) மத்திய பிரபதசம் 

(d) பமற்கு வங்கம் 

(e) ராஜஸ்தான் 

 

Q100. திருெச்ிராப்பை்ைியின் தகால்டன் 

ராக் ரயில்தே பட்டளற (GOC) _____________ 

இலிருந்து ஆற்றல் தமலாண்ளமயில் 

சிறந்து விைங்குேதற்காக 22 ேது 

ததசிய விருளதப் வபற்றுை்ைது. 

(a) இந்தியப் பபாட்டி ஆதணயம் 

(b) இந்திய வரத்்தக சதப 

(c) இந்திய டதாழில் கூட்டதமப்பு 

(d) ஆற்றல் மற்றும் வள நிறுவனம் 

(e) இந்திய டபட்பராலியம் மற்றும் 

ஆற்றல் நிறுவனம் 

 

Q101. பிரதமர் தமாடி ெமீபத்தில் 

பிரிக்ஸ் மாநாடு 2021 க்கு தளலளம 

தாங்கினார். உெச்ிமாநாடு 

ேருடாந்திர திட்டத்தின் எந்த 

பதிப்பாக இருந்தது? 

(a) 12 

(b) 13 

(c) 15 

(d) 11 

(e) 14 

 

Q102. ஃபின்வடக்குகை் மற்றும் 

ேங்கிகளுக்காக(fintechs and banks) nFiNi 

கடன் அட்ளட ேெதி எந்த 

நிறுேனத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) என்.பி.சி.ஐ 

(b) பஞ்சாப் பநஷனல் வங்கி 

(c) எஸ்.பி.ஐ 

(d) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(e) டயஸ் வங்கி 

 

Q103. கார்பன் ளட ஆக்ளெளட 

தநரடியாக காற்றில் இருந்து பிடிக்க 

ேடிேளமக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்வபரிய ஆளல எந்த நாட்டில் 

திறக்கப்பட்டது? 

(a) பின்லாந்து 

(b) சுவிட்சரல்ாந்து 

(c) டநதரல்ாந்து 

(d) ஸ்வீடன் 

(e) ஐஸ்லாந்து 

 

Q104. உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் 

ஆண்டுததாறும் எந்த நாைில் இமாலய 

திோஸ் அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 09 டசப்டம்பர ்

(b) 08 டசப்டம்பர ்

(c) 07 டசப்டம்பர ்

(d) 11 டசப்டம்பர ்

(e) 10 டசப்டம்பர ்
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Q105. பூமி கண்காணிப்பு 

வெயற்ளகக்தகாை், காஃவபன் -5 02 

(Gaofen-5 02) எந்த நாட்டால் ஏேப்பட்டது? 

(a) பிரான்ஸ் 

(b) ஜப்பான் 

(c) அடமரிக்கா 

(d) சீனா 

(e) டதன்னாப்பிரிக்கா 

 

Q106. உெெ் தணிக்ளக 

நிறுேனங்கைின் ஆசிய அளமப்பின் 

(ASOSAI) ெட்டெளபயின் தளலேராக 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டேர் யார்? 

(a) துஷார ்பமத்தா 

(b) தீபக் தாஸ் 

(c) சுபரஷ் என் பபடல் 

(d) சுஷில் சந்திரா 

(e) கிரிஷ் சந்திர முரம்ு 

 

Q107. பிட்காயிளன ததசிய 

நாணயமாக ஏற்றுக்வகாண்ட முதல் 

நாடு எது? 

(a) கியூபா 

(b) எல் சால்வடார ்

(c) வியட்நாம் 

(d) டபாலிவியா 

(e) கம்பபாடியா 

 

Q108. ெமீபத்தில், கீழ்க்கண்டேரக்ைில் 

யார் சிறுபான்ளமயினருக்கான 

ததசிய ஆளணயத்தின் தளலேராக 

நியமிக்கப்பட்டார்? 

(a) இக்பால் சிங் லால்புரா 

(b) சுபரஷ் என். பட்படல் 

(c) யஷ்வரத்ன் குமார ்சின்ைா 

(d) பக.என்.வியாஸ் 

(e) பக.சிவன் 

 

Q109. "புல்லட்ஸ் ஓேர ்பம்பாய்: ெத்யா 

மற்றும் ஹிந்தி ஃபிலிம் தகங்ஸ்டர்" 

என்ற தளலப்பில் ஒரு புதிய புத்தகம் 

பின்ேருேனேற்றில் யார் எழுதியது? 

(a) பகாபால் வரம்ா 

(b) விஷால் பரத்வாஜ் 

(c) உதய் பாட்டியா 

(d) மபனாஜ் பாஜ்பாய் 

(e) அனுராக் காஷ்யப் 

 

Q110. 2021 பிரிக்ஸ் உெச்ி மாநாட்டின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) பிரிக்ஸ்@15: பிரகாசமான 

எதிரக்ாலத்திற்கான வலுவான 

கூட்டாண்தம 

(b) பிரிக்ஸ்@15: டதாடரச்ச்ி, 

ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் ஒருமித்த 

கருத்துக்கான பிராக்ஸ் ஒத்துதழப்பு 

(c) பிரிக்ஸ்@15: 4 வது டதாழில்துதற 

புரட்சியில் உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ி 

மற்றும் பகிரப்பட்ட டசழிப்புக்கான 

ஒத்துதழப்பு 

(d) பிரிக்ஸ்@15: புதுதமயான 

எதிரக்ாலத்திற்கான டபாருளாதார 

வளரச்ச்ி 

(e) பிரிக்ஸ்@15: பிரிக்ஸ் கூடட்ு - 

உலகளாவிய வளரச்ச்ியின் உந்து சக்தி 

 

Q111. வதற்கு-வதற்கு 

ஒத்துளழப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகை் 

தினம் ___________ அன்று 

நிளனவுகூரப்படும் ஒரு ெர்ேததெ 

நாை். 

(a) 12 டசப்டம்பர ்

(b) 10 டசப்டம்பர ்

(c) 11 டசப்டம்பர ்

(d) 09 டசப்டம்பர ்

(e) 13 டசப்டம்பர ்
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Q112. உலக முதலுதவி தினம் எப்தபாது 

உலகைவில் களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்இரண்டாவது புதன் 

(b) டசப்டம்பர ் இரண்டாவது 

டவள்ளிக்கிழதம 

(c) டசப்டம்பர ் இரண்டாவது 

சனிக்கிழதம 

(d) டசப்டம்பர ் இரண்டாவது 

வியாழக்கிழதம 

(e) டசப்டம்பர ்இரண்டாவது ஞாயிறு 

 

Q113. நாட்டின் எந்த நகரத்தில் 

ெரத்ாரத்ாம் பேளன பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி ெமீபத்தில் திறந்து ளேத்தார்? 

(a) லக்பனா 

(b) தைதராபாத் 

(c) புது டடல்லி 

(d) அகமதாபாத் 

(e) படராடூன் 

 

Q114. ளமயத்தால் காந்தி ஸ்மிருதி 

மற்றும் தர்ஷன் ெமிதி (GSDS) துளணத் 

தளலேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) திலீபஸ்பப 

(b) சஞ்சீவ்பால்யன் 

(c) விபஜந்தர ்குப்தா 

(d) சாரட்்டிலால் பகாயல் 

(e) விஜய் பகாயல் 

 

Q115. யாஹூவின் புதிய தளலளம 

நிர்ோக அதிகாரியாக (சிஇஓ) 

கீழ்கண்டேரக்ைில் யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) வில்லியம் ருபடா 

(b) ஜிம் லான்பசான் 

(c) டரபனட் தநபபாரக்் 

(d) ஸ்காட் டகஸ்லர ்

(e) பஜம்ஸ் வாரன்ர ்

 

Q116. இந்தியா ெமீபத்தில் தனது முதல் 

2+2 மந்திரி உளரயாடளல கீழ்கண்ட 

எந்த நாடுகளுடன் தமற்வகாண்டது? 

(a) இஸ்பரல் 

(b) டஜரம்னி 

(c) ஆஸ்திபரலியா 

(d) பிரான்ஸ் 

(e) இத்தாலி 

 

Q117. இந்தியாவின் மிகப்வபரிய 

திறந்தவேைி படகு எந்த இடத்தில் 

திறக்கப்பட்டது? 

(a) ராணிபகத் 

(b) டாரஜ்ிலிங் 

(c) படராடூன் 

(d) ரிஷிபகஷ் 

(e) தநனிடால் 

 

Q118. இந்தியாவின் முதல் 

வெயற்ளகக்தகாை் மற்றும் அணு-

ஏவுகளண கண்காணிப்பு கப்பலின் 

வபயர் என்ன ? 

(a) ஐஎன்எஸ் பரவ்ாட ்

(b) ஐஎன்எஸ் டடஸ் 

(c) ஐஎன்எஸ் ஏக்லாவ்யா 

(d) ஐஎன்எஸ் துருவ் 

(e) ஐஎன்எஸ் தாரத்்தி 
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Q119. குஜராத்தின் புதிய 

முதலளமெெ்ராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) வஜுபாய் வாலா 

(b) பூபபந்திர பபடல் 

(c) ஆனந்திடபன் பபடல் 

(d) லா கபணசன் 

(e) மன்சுக் மாண்டவியா 

 

Q120. F1 இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

2021 வேற்றியாைரின் வபயர் என்ன? 

(a) லாண்படா பநாரிஸ் 

(b) லூயிஸ் ைாமில்டன் 

(c) படனியல் ரிசச்ியாரப்டா 

(d) ஜாரஜ்் ரஸ்ஸல் 

(e) வால்டடரிபபாட்டாஸ் 

 

 

Q121. இந்தி திோஸ் அல்லது ஹிந்தி 

தினம் ஒே்வோரு ஆண்டும் ________ 

அன்று இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்ே 

வமாழியாக ஹிந்தி 

பிரபலமளடேளதக் குறிக்கும். 

(a) 10 டசப்டம்பர ்

(b) 11 டசப்டம்பர ்

(c) 12 டசப்டம்பர ்

(d) 13 டசப்டம்பர ்

(e) 14 டசப்டம்பர ்

 

Q122. இந்தியாவில் திளன ளமயமாக 

மாறுேதற்காக எந்த மாநிலம் 

ெமீபத்தில் திளனத் திட்டத்ளதத் 

வதாடங்கியுை்ைது? 

(a) சத்தீஸ்கர ்

(b) ஜாரக்்கண்ட் 

(c) உத்தரபிரபதசம் 

(d) மத்திய பிரபதசம் 

(e) பஞ்சாப் 

 

Q123. இந்தியா எந்த நாட்தடாடு 

"காலநிளல நடேடிக்ளக மற்றும் நிதி 

திரட்டல் உளரயாடல் (CAFMD)" ஐ 

வதாடங்கியுை்ைது? 

(a) ஆஸ்திபரலியா 

(b) டஜரம்னி 

(c) அடமரிக்கா 

(d) ஜப்பான் 

(e) பிரான்ஸ் 

 

Q124. PM-KUSUM இன் கீழ் ஆஃப்-கிரிட் 

தொலார் பம்புகளை நிறுவுேதில் 

பின்ேரும் மாநிலங்கைில் எது 

முதலிடத்ளத அளடந்துை்ைது? 

(a) ராஜஸ்தான் 

(b) ைரியானா 

(c) பஞ்சாப் 

(d) பகரளா 

(e) உத்தரகண்ட் 

 

Q125. அஸீஸ் அகன்னூெ ்எந்த நாட்டின் 

புதிய பிரதமராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார்? 

(a) துருக்கி 

(b) அல்ஜீரியா 

(c) இஸ்பரல் 

(d) டமாராக்பகா 

(e) ஆப்கானிஸ்தான் 

 

Q126. Nuakhai ஒரு அறுேளட திருவிழா, 

இது எந்த மாநிலத்ளதெ ்

தெர்ந்தேரக்ைால் 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) கரந்ாடகா 

(b) தமிழ்நாடு 

(c) ஆந்திர பிரபதசம் 

(d) டதலுங்கானா 

(e) ஒடிசா 
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Q127. ததசிய நிறுேன ெட்ட 

தமல்முளறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் 

(NCLAT) புதிய வெயல் தளலேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) நீதிபதி A I S சீமா 

(b) நீதிபதி பன்சி லால் பட ்

(c) நீதிபதி எம். பவணுபகாபால் 

(d) நீதிபதி என் வி ரமணா 

(e) நீதிபதி அரவிந்த் குமார ்மிஸ்ரா 

 

Q128. இந்த விண்வேைி-வதாழில்நுட்ப 

வதாடக்கங்கைில் இஸ்தராவுடன் 

அதன் நிபுணத்துேம் மற்றும் 

ேெதிகளைப் பயன்படுத்தி முளறயாக 

ஒப்பந்தம் வெய்த முதல் தனியார் 

நிறுேனம் எது? 

(a) துருவ விண்டவளி 

(b) அக்னிகுல் காஸ்பமாஸ் 

(c) டபல்லட்ரிக்ஸ் ஏபராஸ்பபஸ் 

(d) ஸ்தகரூட் விண்டவளி 

(e) ஹிந்துஸ்தான் ஏபராநாட்டிக்ஸ் 

 

Q129. 'இந்தியாவில் மனித உரிளமகை் 

மற்றும் பயங்கரோதம்' புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் யார்? 

(a) டகௌசிக் பாசு 

(b) சுப்பிரமணியன் சுவாமி 

(c) சஞ்சய் குப்பி 

(d) விஸ்ராம் பபடகர ்

(e) மனன் பட ்

 

Q130. ஆஸ்கார் வபர்னாண்டஸ் 

ெமீபத்தில் காலமானார். அேர் 

ஒரு/ஒரு ___________. 

(a) அரசியல்வாதி 

(b) பத்திரிதகயாளர ்

(c) நடிகர ்

(d) சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லர ்

(e) பின்னணிப் பாடகர ்

 

Q131. வெப்டம்பர் 2021 இல் எந்த நாட்டில் 

குோட் தளலேரக்ைின் முதல் உெச்ி 

மாநாடு நளடவபற உை்ைது? 

(a) அடமரிக்கா 

(b) ஜப்பான் 

(c) ஆஸ்திபரலியா 

(d) இந்தியா 

(e) இத்தாலி 

 

Q132. ஆர்பிஐ ஒழுங்குமுளற 

ொண்ட்பாக்ஸின் (ஆர்எஸ்) கீழ் 

‘மூன்றாேது கூட்டணிளய’ 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. இந்த 

கூட்டளமப்பின் கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) சில்லதற பணம் 

(b) எல்தலக் டகாடுப்பனவுகள் 

(c) எம்எஸ்எம்இ கடன் வழங்குதல் 

(d) பிளாக்டசயின் டதாழில்நுட்பம் 

(e) டசயற்தக நுண்ணறிவு 

 

Q133. எந்த நாைில் ஒே்வோரு ஆண்டும் 

ெர்ேததெ ஜனநாயக தினமாக 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 11 டசப்டம்பர ்

(b) 12 டசப்டம்பர ்

(c) 13 டசப்டம்பர ்

(d) 14 டசப்டம்பர ்

(e) 15 டசப்டம்பர ்

 

Q134. இரண்டாண்டுகளுக்கு ஒருமுளற 

நளடவபறும் வடஃப்எக்ஸ்தபா 

இராணுே கண்காட்சியின் தபாது, 

எந்தப் பிராந்தியத்துடன் ேழக்கமான 

பாதுகாப்பு உளரயாடளல 

நிறுேனமயமாக்க இந்தியா 

அறிவித்துை்ைது? 

(a) ஆஸ்திபரலியா 

(b) ஆசியா 

(c) ஐபராப்பா 

(d) ஆப்பிரிக்கா 

(e) டதன் அடமரிக்கா 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ


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

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

 

Q135. இந்தியாவின் முதல் ஃபாஸ்தடக் 

அடிப்பளடயிலான வமட்தரா பாரக்்கிங் 

ேெதி எந்த நகரத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) டசன்தன 

(b) புது டடல்லி 

(c) டபங்களூரு 

(d) லக்பனா 

(e) டகால்கத்தா 

 

Q136. 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 

ஐசிசி ஆண்கை் வீரராக எந்த வீரர் 

ததர்வு வெய்யப்பட்டுை்ைார்? 

(a) மாரன்ஸ் லாபுஷாக்பன 

(b) விராட் பகாலி 

(c) பஜா ரூட் 

(d) ஸ்டீவ் ஸ்மித் 

(e) பகன் வில்லியம்சன் 

 

Q137. இந்தியப் பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி எந்த நகரத்தில் ராஜா மதகந்திர 

பிரதாப் சிங் மாநில 

பல்களலக்கழகத்தின் அடிக்கல்ளல 

நாட்டினார்? 

(a) அலிகார ்

(b) பகாரக்பூர ்

(c) லக்பனா 

(d) ஆக்ரா 

(e) கான்பூர ்

 

Q138. ததசிய வபாறியாைர் தினம் 

இந்தியாவில் எந்த நாைில் 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 12 டசப்டம்பர ்

(b) 15 டசப்டம்பர ்

(c) 14 டசப்டம்பர ்

(d) 11 டசப்டம்பர ்

(e) 10 டசப்டம்பர ்

 

Q139. 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 

ஐசிசி மகைிர் விளையாட்டு வீரரின் 

வேற்றியாைரின் வபயர் என்ன? 

(a) சிபன ராணா 

(b) ஸ்டாபனி டடய்லர ்

(c) பகபி லூயிஸ் 

(d) எல்லிஸ் டபரர்ி 

(e) எமியர ்ரிசச்ரட்்சன் 

 

Q140. _______ ஸ்விஃப்ட் குதைாபல் 

தபவமண்ட்ஸ் இன்தனாதேஷன் 

(ஜிபிஐ) உடன் இளணந்து அதன் 

கார்ப்பதரட் 

ோடிக்ளகயாைரக்ளுக்கான எல்ளல 

தாண்டிய கட்டணங்களுக்கான 

உண்ளமயான தநர ஆன்ளலன் 

கண்காணிப்ளப 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

(a) HSBC வங்கி 

(b) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(c) நியம பட்டய வங்கி 

(d) டிபிஎஸ் வங்கி 

(e) கனரா வங்கி 

 

Q141. சூன்யா என்ற பிரெெ்ாரம் எந்த 

அளமப்பால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) நிதி ஆபயாக் 

(b) இந்திய இராணுவம் 

(c) இஸ்பரா 

(d) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(e) டிஆரட்ிஓ 

 

Q142. UNCTAD இன் படி 2021 ஆம் 

ஆண்டின் இந்திய வபாருைாதாரத்தின் 

ஜிடிபி ேைரெ்ச்ி விகிதம் என்ன? 

(a) 9.0% 

(b) 8.1% 

(c) 6.5% 

(d) 7.2% 

(e) 6.7% 
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Q143. இந்தியாவின் முதல் CO2 பிடிப்பு 

ஆளல, CO2 ஐ தநரடியாக வேடிப்பு 

உளல ோயுவிலிருந்து 

பிரித்வதடுக்கும் நிறுேனம் எந்த 

நிறுேனத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) ஓஎன்ஜிசி 

(b) BHEL 

(c) ஓஎன்ஜிசி 

(d) லாரச்ன் மற்றும் டூப்பரா 

(e) டாடா ஸ்டீல் 

 

Q144. இந்தியா 6 ேது அளமதி 

உடற்பயிற்சி -2021 இல் பங்தகற்கிறது. 

எந்த நாடு இப்பயிற்சிளய 

நடத்துகிறது? 

(a) ஆஸ்திபரலியா 

(b) சீனா 

(c) ரஷ்யா 

(d) இந்தியா 

(e) அடமரிக்கா 

 

Q145. அளனத்து ேளகயான 

கிரிக்வகட்டிலிருந்தும் ஓய்வு 

வபறுேதாக அறிவித்த லசித் மலிங்கா 

எந்த நாட்டுக்காக விளையாடினார்? 

(a) இலங்தக 

(b) பங்களாபதஷ் 

(c)பநபாளம் 

(d) இந்தியா 

(e) பாகிஸ்தான் 

 

Q146. நேம்பர ் 2021 இல் எந்த 

மாநிலத்தில் முதல் உலகைாவிய புத்த 

மாநாட்ளட இந்திய அரசு நடத்தும்? 

(a) இமாசச்ல் பிரபதசம் 

(b) மத்தியப் பிரபதசம் 

(c) குஜராத் 

(d) பமகாலயா 

(e) பீகார ்

 

Q147. AI- அடிப்பளடயிலான 

வமாழிவபயர்ப்பாைர் வமன்வபாருை் 

‘Project Udaan’ எந்த இந்திய 

நிறுேனத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) கான்பூர ்ஐஐடி 

(b) ஐஐடி டடல்லி 

(c) ஐஐடி டமட்ராஸ் 

(d) ஐஐடி பம்பாய் 

(e) ஐஐடி தைதராபாத் 

 

Q148. ஓதொன் படலத்ளத 

பாதுகாப்பதற்கான ெர்ேததெ தினம் 

(உலக ஓதொன் தினம்) ஆண்டுததாறும் 

எந்த நாைில் களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 15 டசப்டம்பர ்

(b) 14 டசப்டம்பர ்

(c) 16 டசப்டம்பர ்

(d) 13 டசப்டம்பர ்

(e) 12 டசப்டம்பர ்

 

Q149. பின்ேரும் எந்த நிறுேனம் 

ெமீபத்தில் இந்தியாவில் காரக்ை் 

உற்பத்திளய நிறுத்துேதாக 

அறிவித்தது? 

(a) ஃபியட் 

(b) கியா 

(c) டடாபயாட்டா 

(d) ஃபபாரட்ு 

(e) ஹிந்துஸ்தான் பமாட்டாரஸ்் 

 

Q150. ஈக்வினாக்ஸ் ('Equinox' ) 

தீர்வுகைின் வதாகுப்பு _________________ 

மூலம் வதாடங்கப்பட்டது. 

(a) டிசிஎஸ் 

(b) இன்பபாசிஸ் 

(c) கூகுள் 

(d) ஆப்பிள் 

(e) சிக்மா டடக் 
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Q151. அணு ெக்தி வகாண்ட நீரம்ூழ்கிக் 

கப்பல்களை உருோக்க, 

ஆஸ்திதரலியா எந்த நாடுகளுடன் 

கூட்டு தெர்ந்துை்ைது? 

(a) இந்தியா மற்றும் அடமரிக்கா 

(b) இங்கிலாந்து மற்றும் அடமரிக்கா 

(c) பிரான்ஸ் மற்றும் டஜரம்னி 

(d) இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் 

(e) அடமரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் 

 

Q152. மத்திய அளமெெ்ரளேயால், 

தமாட்டார் ோகன துளறயின் PLI 

திட்டத்திற்கு எே்ேைவு வதாளக 

ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது? 

(a) ரூ .26,058 பகாடிகள் 

(b) ரூ. 46,058 பகாடிகள் 

(c) ரூ .36,058 பகாடிகள் 

(d) ரூ 16,058 பகாடிகள் 

(e) ரூ .56,058 பகாடிகள் 

 

Q153. தகேல்த் வதாடர்பு துளறயில், 

மத்திய அளமெெ்ரளேயால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதிய FDI ேரம்பு 

என்ன? 

(a) 85% 

(b) 49% 

(c) 74% 

(d) 100% 

(e) 51% 

 

Q154. 'இந்தியாவில் நகர்ப்புற 

திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கை்' 

என்ற தளலப்பிலான அறிக்ளக, எந்த 

அளமப்பால் வேைியிடப்பட்டது? 

(a) TERI 

(b) நித்தி ஆபயாக் 

(c) டவளியுறவு அதமசச்கம் 

(d) NABARD 

(e) RBI 

 

Q155. வதாளலதூரப் பகுதிகைில் நிதிெ ்

தெளேகளை ஊக்குவிக்க, 'ஒரு கிராம 

பஞ்ொயத்து-ஒரு டிஜி-தப ெகி' 

திட்டத்ளத, எந்த மாநிலம்/UT 

வதாடங்கியுை்ைது? 

(a) டடல்லி 

(b) மத்தியப் பிரபதசம் 

(c) ராஜஸ்தான் 

(d) உத்தரகண்ட் 

(e) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்

 

Q156. இந்தியாவின் முதல் யூதரா 

மதிப்பிலான பசுளம பத்திரம், எந்த 

நிறுேனத்தால் ேழங்கப்பட்டது? 

(a) NLC இந்தியா லிமிடடட் 

(b) மஹிந்திரா ஃதபனான்ஸ் 

(c) பவர ் ஃதபனான்ஸ் காரப்்பபரஷன் 

லிமிடடட் 

(d) NHPC லிமிடடட் 

(e) ONGC 

 

Q157. ததசிய மாணேர் பளட (NCC) 

பற்றிய விரிோன ஆய்வுக்காக, 

பாதுகாப்பு அளமெெ்கத்தால் 

அளமக்கப்பட்ட குழுவின் தளலேர் 

யார்? 

(a) வசுதா காமத் 

(b) ஆனந்த் மஹிந்திரா 

(c) MS பதானி 

(d) தபஜயந்த் பாண்டா 

(e) விபனாத் கண்ணா 

 

Q158. உலக தநாயாைி பாதுகாப்பு 

தினம் ஒே்வோரு ஆண்டும் ___________ 

அன்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

(a) 14 டசப்டம்பர ்

(b) 15 டசப்டம்பர ்

(c) 17 டசப்டம்பர ்

(d) 16 டசப்டம்பர ்

(e) 18 டசப்டம்பர ்

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ


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

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

 

Q159. 2021 உலக தநாயாைி பாதுகாப்பு 

தினத்தின் கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) பசஃப் டைல்த் ஒரக்்கரஸ்், பசஃப் 

பபடஷன்ட்ஸ் 

(b) பபடஷன்ட் பசஃப்டட்ி: எ குபளாபல் 

டைல்த் பிரியாரிட்டி 

(c) டைல்த் ஒரக்்கர ் பசஃப்ட்டி: எ 

பிரியாரிட்டி ஃபார ்பபடஷன்ட் பசஃப்டட்ி 

(d) பசஃப் டமட்டரன்ல் அண்ட ்நியூபாரன்் 

பகர ்

(e) குபளாபல் டைல்த் பிரியாரிட்டி, பசஃப் 

பபடஷன்ட்ஸ் 

 

Q160. அஜீஸ் ஹஜினி ெமீபத்தில் 

காலமானார். அேர் ஒரு ______________ 

ஆோர். 

(a) அரசியல்வாதி 

(b) எழுத்தாளர ்

(c) பாடகர ்

(d) பத்திரிதகயாளர ்

(e) கிரிக்டகட் வீரர ்

 

 

Q161. எஸ்சிஓ மாநிலத் தளலேரக்ைின் 

கவுன்சிலின் 2021 கூட்டம் எந்த 

இடத்தில் நளடவபற்றது? 

(a) துஷன்பப 

(b) பிஷ்டகக் 

(c) அஷ்கபாத் 

(d) டபய்ரூட் 

(e) காபூல் 

 

Q162. சூர்யா கிரண் –எக்ஸ்வி(The Surya 

Kiran –XV) என்பது எந்த நாட்டுடன் 

இளணந்து இந்திய இராணுேத்தின் 

கூட்டு இராணுே பயிற்சி ஆகும்? 

(a) இலங்தக 

(b) பநபாளம் 

(c) மாலத்தீவு 

(d) பங்களாபதஷ் 

(e) சீனா 

 

Q163. ஆண்டின் எந்த நாை் உலக 

மூங்கில் தினமாக 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 17 டசப்டம்பர ்

(b) 15 டசப்டம்பர ்

(c) 16 டசப்டம்பர ்

(d) 18 டசப்டம்பர ்

(e) 19 டசப்டம்பர ்

 

Q164. 'என்ளனயும் மற்றேரக்ளையும் 

வமாழிவபயரத்்தல்' (‘Translating Myself 

and Others’) புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

யார்? 

(a) அருந்ததி ராய் 

(b) சுதா மூரத்்தி 

(c) அனிதா பதசாய் 

(d) பசத்தன் பகத் 

(e) ஜும்பா லஹிரி 

 

Q165. 2021 ஆம் ஆண்டு ெர்ேததெ 

கடதலார தூய்ளம தினத்தின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) கடல் விலங்கு: டபலிகன் 

(b) குப்தபதய கடலில் அல்ல 

டதாட்டியில் தவக்கவும் 

(c) குப்தப இல்லாத கடற்கதரதய 

அதடதல் 

(d) இயற்தகக்கான பநரம் 

(e) குப்தப இல்லாத கடல்கள் 
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Q166. SCO மாநிலத் தளலேரக்ைின் 21 

ேது கூட்டத்தில் இந்தியாவின் 

தனிப்பட்ட பிரதிநிதி யார்? 

(a) பியூஷ் பகாயல் 

(b) நிரம்லா சீதாராமன் 

(c) நிதின் கட்கரி 

(d) எஸ். டஜய்சங்கர ்

(e) ராஜ் நாத் சிங் 

 

Q167. ெர்ேததெ சிேப்பு பாண்டா தினம் 

ஒே்வோரு ஆண்டும் எந்த நாைில் 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்மூன்றாவது ஞாயிறு 

(b) டசப்டம்பர ் மூன்றாவது 

டவள்ளிக்கிழதம 

(c) டசப்டம்பர ்மூன்றாவது சனிக்கிழதம 

(d) டசப்டம்பர ்மூன்றாவது புதன் 

(e) டசப்டம்பர ்மூன்றாவது திங்கள் 

 

Q168. ததசிய சிறுவதாழில் கழகத்தின் 

தளலேர் மற்றும் நிர்ோக 

இயக்குநராக (சிஎம்டி) யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) ஷிகர ்சிங் 

(b) பிரகார ்குமார ்

(c) சுபரஷ் ஜிண்டால் 

(d) அல்கா நாங்கியா அபராரா 

(e) விபனாத் வரம்ா 

 

Q169. இந்தியாவின் 61 ேது 

வமன்வபாருை் வதாழில்நுட்ப பூங்கா 

ளமயம் ________ இல் திறக்கப்பட்டது. 

(a) மணிப்பூர ்

(b) சிக்கிம் 

(c) பமகாலயா 

(d) திரிபுரா 

(e) நாகாலாந்து 

 

Q170. ெர்ேததெ ெம ஊதிய தினம் 

ஆண்டுததாறும் எந்த நாைில் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 18 டசப்டம்பர ்

(b) 11 டசப்டம்பர ்

(c) 15 டசப்டம்பர ்

(d) 13 டசப்டம்பர ்

(e) 14 டசப்டம்பர ்

 

Q171. நீதிளய வீட்டு ோெலில் 

ேழங்குேதற்காக, நீதித்துளற 

வதாடங்கிய பிரெெ்ாரத்தின் வபயர் 

என்ன? 

(a) பசவா சமரப்ன் 

(b) நியாய ரக்ஷா 

(c) ஏக் பைல் 

(d) அப்னா ைக் 

(e) ஏக் ஜஸ்டிஸ் 

 

Q172. 10 ஆசிய ெந்ளதகைில், UPI QR-

அடிப்பளடயிலான 

வகாடுப்பனவுகளை ஏற்றுக்வகாை்ை, 

NPCI எந்த நிறுேனத்துடன் கூட்டு 

தெர்ந்துை்ைது? 

(a) லிக்விட் குரூப் 

(b) பபங்கிங் சரக்்கிள் 

(c) தை பரடியஸ் 

(d) பில் டிரஸ்ட் 

(e) ட்ரீம் 11 

 

Q173. தரவு முளறதகடு சிக்கல்கை் 

காரணமாக, ேருடாந்திர ேணிகம் 

வெய்யும் அறிக்ளக, இனி 

வேைியிடப்படாது. இந்த அறிக்ளக 

எந்த அளமப்பால் வேைியிடப்பட்டது? 

(a) ஐக்கிய நாடுகள் பமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

(b) சரவ்பதச நாணய நிதியம் 

(c) உலக டபாருளாதார மன்றம் 

(d) உலக வங்கி 

(e) ஆசிய பமம்பாடட்ு வங்கி 
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Q174. ஃபிதனா தபவமண்ட்ஸ் 

ேங்கியின் முதல் பிராண்ட் 

அம்பாசிடராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) பங்கஜ் கபூர ்

(b) அமிதாப் பசச்ன் 

(c) நீரஜ் பசாப்ரா 

(d) ராஜ்குமார ்ராவ் 

(e) பங்கஜ் திரிபாதி 

 

Q175. ஹர்மிலன் கவுர ் வபயின்ஸ், 60 

ேது ததசிய திறந்த தடகை 

ொம்பியன்ஷிப்பின் எந்த தபாட்டியில், 

ததசிய ொதளன பளடத்துை்ைார்? 

(a) 800 மீ 

(b) 1000 மீ 

(c) 1500 மீ 

(d) 400 மீ 

(e) 100 மீ 

 

Q176. அமரீந்தர் சிங் ராஜினாமா 

வெய்த பிறகு, பஞ்ொப் மாநிலத்தின் 

புதிய முதல்ேராக யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) சுக்ஜிந்தர ்சிங் ரந்தாவா 

(b) சரண்ஜித் சிங் சன்னி 

(c) சுனில் ஜகர ்

(d) நவ்பஜாத் சிங் சித்து 

(e) கரண் சித்து 

 

Q177. சிறாராவகாங் மிைகாய் மற்றும் 

டாவமங்லாங் ஆரஞ்சு ஆகியளே, எந்த 

மாநிலத்தின் புதிய புவியியல் குறியீடு 

(GI) வபற்ற வபாருட்கைாகும்? 

(a) லடாக் 

(b) அந்தமான் நிக்பகாபார ்தீவு 

(c) மணிப்பூர ்

(d) ஜம்மு காஷ்மீர ்

(e) ஆந்திர பிரபதசம் 

 

Q178. 'ளஷனிங் சீக் யூத் ஆஃப் 

இண்டியா' என்ற தளலப்பிலான 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) விஷால் பகாயல் 

(b) சத்னம் சிங் சந்து 

(c) அம்ரித்பால் கவுர ்

(d) பிரப்லீன் சிங் 

(e) விபனாத் சரம்ா 

 

Q179. 2021 ஆசிய ஸ்னூக்கர் 

ொம்பியன்ஷிப்ளப வேன்ற வீரர் யார்? 

(a) பங்கஜ் அத்வானி 

(b) கீத் பசதி 

(c) ஆதித்யா பமத்தா 

(d) சouரவ் பகாத்தாரி 

(e) தின்கர ்சரம்ா 

 

Q180. எந்த மாநிலம் கூப்பர் மஹ்சீர் 

அல்லது கட்லிளய, தனது மாநில 

மீனாக அறிவித்துை்ைது? 

(a) பகாவா 

(b) பகரளா 

(c) சிக்கிம் 

(d) நாகாலாந்து 

(e) அசாம் 
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Q181. ெர்ேததெ அளமதி தினம் 

ஆண்டுததாறும் எப்தபாது 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 20 டசப்டம்பர ்

(b) 22 டசப்டம்பர ்

(c) 21 டசப்டம்பர ்

(d) 19 டசப்டம்பர ்

(e) 23 டசப்டம்பர ்

 

Q182. அக்தடாபர் 2021 முதல் தகா-

பிராண்டட் கிவரடிட் கார்ளட ேழங்க 

HDFC, தபடிஎம் உடன் இளணந்துை்ைது. 

கிவரடிட் காரட்ுகை் எந்த தைத்ளத 

அடிப்பளடயாகக் வகாண்டளே? 

(a) அடமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் 

(b) மாஸ்டரக்ாரட்ு 

(c) ரூபப 

(d) விசா 

(e) பபபால் 

 

Q183. உலகைாவிய கண்டுபிடிப்பு 

அட்டேளண 2021 இல் இந்தியாவின் 

தரேரிளெ என்ன? 

(a) 39 

(b) 63 

(c) 54 

(d) 48 

(e) 46 

 

Q184. ெர்ேததெ காது தகைாததார் 

ோரம் (IWD), 2021 வெப்டம்பர் 

மாதத்தின் எந்த ோரத்தில் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்21 முதல் 27 வதர 

(b) டசப்டம்பர ்20 முதல் 26 வதர 

(c) டசப்டம்பர ்15 முதல் 21 வதர 

(d) டசப்டம்பர ்14 முதல் 20 வதர 

(e) டசப்டம்பர ்13 முதல் 19 வதர 

 

Q185. 2021 எம்மி விருதில், சிறந்த 

நாடகத் வதாடருக்கான விருளத 

வேன்ற நிகழ்ெச்ி எது? 

(a) பமர ்ஆஃப் ஈஸ்ட்டவுன் 

(b) தி கிடரௌன் 

(c) டடட் லாபசா 

(d) பைக்ஸ் 

(e) தி க்வீன்ஸ் பகம்பிட் 

 

Q186. ஷாங்காய் ஒத்துளழப்பு 

அளமப்பின் 9 ேது உறுப்பினர் ஆன 

நாடு எது? 

(a) ஆப்கானிஸ்தான் 

(b) ஈராக் 

(c) பாகிஸ்தான் 

(d) பங்களாபதஷ் 

(e) ஈரான் 

 

Q187. 2021 இன் உலகைாவிய 

கண்டுபிடிப்பு குறியீட்டில், எந்த நாடு 

முதலிடம் பிடித்துை்ைது? 

(a) ஸ்வீடன் 

(b) பநாரப்வ 

(c) டஜரம்னி 

(d) சுவிட்சரல்ாந்து 

(e) அடமரிக்கா 

 

Q188. 'தி த்ரீ கான்ஸ்: அண்ட் தி 

எமர்வஜன்ஸ் ஆஃப் நியூ இந்தியா' 

எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 

(a) காடவரி பம்தச 

(b) ரவீஷ் குமார ்

(c) பரக்ா தத் 

(d) பசகர ்குப்தா 

(e) பநைா தீட்சித் 
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Q189. ஜிம்மி கிரே்ீஸ் ெமீபத்தில் 

காலமானார். அேர் _______________ ஐெ ்

தெர்ந்த வதாழில்முளற கால்பந்து வீரர் 

ஆோர். 

(a) ஸ்டபயின் 

(b) இத்தாலி 

(c) இங்கிலாந்து 

(d) சிலி 

(e) அரட்ஜன்டினா 

 

Q190. பத்மஸ்ரீ விருது வபற்ற தணு 

பத்மநாபன் ெமீபத்தில் காலமானார். 

அேர் ஒரு _________________ ஆோர். 

(a) வானியல் இயற்பியலாளர ்

(b) இருதயபநாய் நிபுணர ்

(c) பழங்கால மருத்துவர ்

(d) வாடனாலி வானியலாளர ்

(e) அண்டவியல் நிபுணர ்

 

Q191. தற்தபாளதய ஏர் சீஃப் மார்ஷல் 

ஆர்.தக.எஸ் பதவுரியாவுக்குப் பிறகு, 

புதிய விமானப் பளடத் தளலேராக 

யார் நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) ரகுநாத் நம்பியார ்

(b) விபவக் ராம் சவுத்ரி 

(c) குரச்ச்ரண் சிங் பபடி 

(d) சந்தீப் சிங் 

(e) ரஞ்சித் சிங் 

 

Q192. 2021 வபாதுத் ததரத்லில் 

வேற்றிவபற்ற பிறகு மூன்றாேது 

பதவிளய வேன்ற கனடா பிரதமரின் 

வபயளரக் குறிப்பிடவும். 

(a) இம்மானுபவல் மக்பரான் 

(b) மத்பதயு டபரர்ி 

(c) பஜசன் டகன்னி 

(d) ஜஸ்டின் டர்ூபடா 

(e) ஜான் வில்லியம்ஸ் 

 

Q193. பின்ேரும் ஒே்வோரு ஆண்டும் 

வெப்டம்பர் 22 அன்று எந்த நாை் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) உலக புறா தினம் 

(b) உலக வாதழ தினம் 

(c) உலக ஆதம தினம் 

(d) உலக யாதனகள் தினம் 

(e) உலக காண்டாமிருக தினம் 

 

Q194. உத்திரபிரததெ அரசு எந்தப் 

பகுதியில் ‘எலக்ட்ரானிக் பாரக்்’ 

அளமக்க ஒப்புதல் அைித்துை்ைது? 

(a) காஜியாபாத் 

(b) ஆக்ரா 

(c) டநாய்டா 

(d) லக்பனா 

(e) கான்பூர ்

 

Q195. ஜனாதிபதி தகாவிந்த் ெமீபத்தில் 

ததசிய புதைாரன்ஸ் ளநட்டிங்தகல் 

விருது 2020 க்கு ேழங்கினார்: 

(a) பிரிக் எஸ் வி சரஸ்வதி 

(b) அருந்ததி ராய் 

(c) பமரி பகாம் 

(d) சீமா ராவ் 

(e) மீரா பாய் சானு 

 

Q196. ________ 2050 க்குை் உலகின் 

மூன்றாேது வபரிய 

இறக்குமதியாைராக முடியும். 

(a) டஜரம்னி 

(b) இந்தியா 

(c) இங்கிலாந்து 

(d) ஜப்பான் 

(e) பிரான்ஸ் 
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Q197. முகநூல் இந்தியா வபாது 

வகாை்ளக இயக்குநராக முன்னாை் 

ஐஏஎஸ் அதிகாரிளய __________ 

நியமித்துை்ைது. 

(a) முடித் கபூர ்

(b) ஜிபதந்திர சின்ைா 

(c) உபமஷ் ராவத் 

(d) ராஜீவ் அகரவ்ால் 

(e) டகௌதம் சரம்ா 

 

Q198. வபாருைாதார ஒத்துளழப்பு 

மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான அளமப்பு 

இந்தியாவின் FY22 ேைரெ்ச்ி திட்டத்ளத 

________ க்கு குளறத்தது. 

(a) 9.7% 

(b) 9.6% 

(c) 9.5% 

(d) 9.4% 

(e) 9.3% 

 

Q199. பின்ேருேனேற்றில் யார் 

தநார்தே வெஸ் ஓபன் 2021 மாஸ்டர்ஸ் 

பிரிவில் வேன்றது? 

(a) கிடாம்பி சுந்தரராஜன் 

(b) ஜா ஸ்ரீராம் 

(c) பிரவீன் எம் திப்பச 

(d) சப்தரஷ்ி ராய் சவுத்ரி 

(e) குபகஷ் 

 

Q200. ________ மற்றும் _________ 

கடற்களரகை் 'நீலக் வகாடி' 

ொன்றிதளழப் வபற்றுை்ைன. 

(a) ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா 

(b) பகாவா மற்றும் தமிழ்நாடு 

(c) பகரளா மற்றும் பகாவா 

(d) தமிழ்நாடு மற்றும் புதுசப்சரி 

(e) புதுசப்சரி மற்றும் கரந்ாடகா 

 

Q201. ெர்ேததெ ளெளக வமாழிகை் 

தினம் எப்தபாது 

அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 22 டசப்டம்பர ்

(b) 21 டசப்டம்பர ்

(c) 23 டசப்டம்பர ்

(d) 20 டசப்டம்பர ்

(e) 24 டசப்டம்பர ்

 

Q202. ஐ.நா வபாதுெ ்வெயலாைரால் 2021 

இல் 17 SDG ேழக்கறிஞரக்ைில் 

ஒருேராக நியமிக்கப்பட்ட இந்தியரின் 

வபயர். 

(a) பசானம் வாங்சுக் 

(b) ஆனந்த் குமார ்

(c) லக்்ஷமி அகரவ்ால் 

(d) தகலாஷ் சத்யாரத்்தி 

(e) ரவீஷ் குமார ்

 

Q203. ZEE என்டர்வடயின்வமன்ட் 

எண்டர்பிளரெஸ் லிமிவடட் எந்த ஊடக 

நிறுேனத்துடன் 

இளணக்கப்படுகிறது? 

(a) ஸ்டார ்இந்தியா பிதரபவட் லிமிடடட் 

(b) பசானி பிக்சரஸ்் டநட்டவாரக்்ஸ் 

இந்தியா 

(c) பதசிய தஸ்தக் 

(d) ஆசியடநட் ஸ்டார ்கம்யூனிபகஷன்ஸ் 

(e) அரிஸ்படாக்ராட் லீஷர ்லிமிடடட் 

 

Q204. வயஸ் ேங்கி ெமீபத்தில் தனது 

ோடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு கடன் 

அட்ளடளய ேழங்க எந்த கட்டண 

வநட்வோரக்்குடன் இளணந்துை்ைது? 

(a) டிஸ்கவர ்அட்தட 

(b) மாஸ்டரக்ாரட்ு 

(c) அடமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் 

(d) ரூபப 

(e) விசா 
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Q205. 2021-22 இல் ஏடிபி படி 

இந்தியாவின் ெமீபத்திய 

மதிப்பிடப்பட்ட ஜிடிபி ேைரெ்ச்ி 

விகிதம் என்ன? 

(a) 12% 

(b) 10% 

(c) 9% 

(d) 11% 

(e) 8% 

 

Q206. வபய்ஜிங் 2022 குைிரக்ால 

ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக்கின் 

அதிகாரப்பூர்ே குறிக்தகாை் என்ன? 

(a) பகிரப்படட் எதிரக்ாலத்திற்காக 

ஒன்றாக 

(b) பவகமாக, உயர,் வலுவான - ஒன்றாக 

(c) பபராரவ்ம் இங்கு வாழ்கிறது 

(d) ஒளிரும் இதயங்களுடன் 

(e) ஒன்றாக எங்களால் முடியும் 

 

Q207. இந்தியாவில் முதலீட்டாைரக்ை் 

மற்றும் ேணிகங்களுக்கான ததசிய 

ஒற்ளற ொைர அளமப்பு (NSWS) எந்த 

அளமெெ்கத்தால் வதாடங்கப்பட்டது? 

(a) டவளியுறவு அதமசச்கம் 

(b) நிதி அதமசச்கம் 

(c) வரத்்தகம் மற்றும் டதாழில்துதற 

அதமசச்கம் 

(d) டதாழிலாளர ்மற்றும் பவதலவாய்ப்பு 

அதமசச்கம் 

(e) கல்வி அதமசச்கம் 

 

Q208. 2021 ெர்ேததெ ளெளக 

வமாழிகைின் தினத்தின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) தசதக டமாழியுடன், அதனவரும் 

பசரக்்கப்படட்ுள்ளனர!் 

(b) தசதக டமாழிகள் அதனவருக்கும் 

உள்ளன! 

(c) அதனவருக்கும் தசதக டமாழி 

உரிதமகள் 

(d) நாங்கள் மனித உரிதமகளுக்காக 

தகடயழுத்திடுகிபறாம் 

(e) காது பகளாதவரக்ளுக்கான 

சமத்துவம் 

 

Q209. ோணிஜ்ய ெப்தாளே _______ ல் 

இருந்து வகாண்டாட ேரத்்தக 

அளமெெ்கம் முடிவு வெய்துை்ைது. 

(a) டசப்டம்பர ்19 முதல் 25 வதர 

(b) 20 முதல் 26 டசப்டம்பர ்வதர 

(c) டசப்டம்பர ்21 முதல் 27 வதர 

(d) 22 முதல் 28 டசப்டம்பர ்வதர 

(e) டசப்டம்பர ்23 முதல் 29 வதர 

 

Q210. பின்ேருபேரக்ைில் யார் 2021 

தெஞ்ெத்மக்கர் விருதுக்கு ததர்வு 

வெய்யப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) லிண்டா ரீட் 

(b) இதசயா நதானிபயல் 

(c) கபரன் மரப்ி 

(d) ஆயிஷா அல் மை்ரி 

(e) ஃதபரூஸ் ஃதபசா பீதர ்

 

Q211. '400 தடஸ்' எனும் புத்தகத்தின் 

ஆசிரியர் யார்? 

(a) ரவீந்தர ்சிங் 

(b) பசத்தன் பகத் 

(c) அமிஷ் திரிபாதி 

(d) துரப்ஜாய் தத்தா 

(e) அமிதவ் பகாஷ் 
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Q212. PFRDA எந்த நாைில், ததசிய 

ஓய்வூதிய அளமப்பு தினத்ளத (NPS 

திேஸ்) களடபிடிக்க அறிவித்துை்ைது? 

(a) 31 டிசம்பர ்

(b) 30 டசப்டம்பர ்

(c) 01 அக்படாபர ்

(d) 01 நவம்பர ்

(e) 02 அக்படாபர ்

 

Q213. ேட்டிவபறா கடன்களை 

நிர்ேகிப்பதற்காக, அரொங்கத்தால் 

நிறுேப்பட்ட இந்திய கடன் தீர்வுக் 

நிறுேனம் லிமிவடட் (IDRCL) இன் 

முதலீடு என்ன? 

(a) ரூ. 50.5 லட்சம் 

(b) ரூ. 60.5 லட்சம் 

(c) ரூ. 70.5 லட்சம் 

(d) ரூ. 80.5 லட்சம் 

(e) ரூ. 90.5 லட்சம் 

 

Q214. முன்னாை் காேல்துளற 

ஆளணயரான யுத்வீர் சிங் தத்ோல், 

ெமீபத்தில் காலமானார், அேர் எந்த 

மாநிலத்தின் முன்னாை் ஆளுநராக 

இருந்தார்? 

(a) சிக்கிம் 

(b) அருணாசச்ல பிரபதசம் 

(c) நாகாலாந்து 

(d) மணிப்பூர ்

(e) அசாம் 

 

Q215. பில் மற்றும் வமலிண்டா தகட்ஸ் 

அறக்கட்டளையால், 2021 இன் 

உலகைாவிய தகால்கீப்பர் விருது 

யாருக்கு ேழங்கப்பட்டது? 

(a) டஜனிபர ்பகால்பாஸ் 

(b) பஜக்கப் ஜுமா 

(c) பபலகா எம்டபட் 

(d) பும்தசல் பவண் டாம் 

(e) பும்தசல் மிலம்பபா-ங்குகா 

 

Q216. பை்ைிகளுக்கான புதிய 

பாடத்திட்டத்ளத உருோக்குேதற்கான 

கல்வி அளமெெ்கத்தின் குழுவின் 

தளலேர் யார்? 

(a) அபசாக் லவாசா 

(b) கஸ்தூரிரங்கன் 

(c) சான் சந்பதாக்கி 

(d) ராஜ்கிரண் ராய் ஜி 

(e) சாஹில் பசத் 

 

Q217. சிவில் விமான தபாக்குேரத்து 

அளமெெ்கத்தில் வெயலாைராக 

நியமிக்கப்பட்டேர் யார்? 

(a) ராஜீவ் பன்சால் 

(b) பசகர ்சி. மண்பட 

(c) அனுராதா பிரசாத் 

(d) விக்ரம் ராணா 

(e) சஞ்சய் சிங் 

 

Q218. நாகா ெமாதான 

தபெச்ுோரத்்ளதயில் ஈடுபட்டிருந்த _____ 

இன் ராஜினாமாளே, இந்திய அரசு 

ஏற்றுக்வகாண்டது. 

(a) ரபமஷ் பாய்ஸ் 

(b) பண்டாரு தத்தாத்ராய 

(c) ஆசச்ாரய்ா பதவ் வ்ரத் 

(d) பாகு சவுகான் 

(e) RN ரவி 

 

Q219. ஆரக்்டிக் ஆய்வுப்பயணம் 

தமற்வகாண்ட __________ இன் வபயளர, 

ெர்ேததெ ோனியல் ஒன்றியம், 

ெந்திரனின் வதன் துருேத்தில் உை்ை 

ஒரு தளரக்குழிவுப் பை்ைத்திற்கு 

வபயரிட்டுை்ைது. 

(a) பசலி தரட் 

(b) வலீத் அப்தலாதி 

(c) ஜான் M. க்ரன்ஸ்ஃடபல்ட ்

(d) பஜாரட்ான் ப்டரட்ஸ்ஃடபல்டர ்

(e) பமத்யூ டைன்சன் 
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Q220. பின்ேரும் எந்த நாடு, பிட்காயின் 

நிறுேனர் ெததாஷி நகதமாட்தடாவின் 

சிளலளய திறந்து ளேத்தது? 

(a) ஸ்பலாவாக்கியா 

(b) ஆஸ்திரியா 

(c) ைங்பகரி 

(d) உக்தரன் 

(e) ருபமனியா 

 

Q221. உலக மருந்தாளுனர் தினம் 

ஆண்டுததாறும் எந்த நாைில் 

வகாண்டாடப்படுகிறது? 

(a) 23 டசப்டம்பர ்

(b) 24 டசப்டம்பர ்

(c) 25 டசப்டம்பர ்

(d) 22 டசப்டம்பர ்

(e) 21 டசப்டம்பர ்

 

Q222. அந்திதயாதய தினம், 

இந்தியாவில் எந்த நாைன்று 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) டசப்டம்பர ்25 

(b) டசப்டம்பர ்24 

(c) டசப்டம்பர ்23 

(d) டசப்டம்பர ்22 

(e) டசப்டம்பர ்21 

 

 

Q223. உலகின் மிக உயர்ந்த மின்ொர 

ோகன ொர்ஜிங் நிளலயம் எந்த 

மாநிலத்தில் திறக்கப்பட்டுை்ைது? 

(a) உத்தரகண்ட் 

(b) சிக்கிம் 

(c) அசாம் 

(d) இமாசச்ல பிரபதசம் 

(e) திரிபுரா 

 

Q224. அந்திதயாதய தின 

வகாண்டாட்டம், எந்த இந்தியத் 

தளலேரின் பிறந்த நாளைக் 

குறிக்கிறது? 

(a) பண்டித் தீன்தயாள் உபாத்யாயா 

(b) ராம் மபனாகர ்பலாஹியா 

(c) சியாம பிரசாத் முகரஜ்ி 

(d) ஜபனஷ்வர ்மிஸ்ரா 

(e) இந்திரா காந்தி 

 

Q225. ஆப்பிைின் இளண 

கண்டுபிடிப்பாைரான _________ 

பிளரதேட்டீர் ஸ்தபஸ் என்ற புதிய 

விண்வேைி வதாடக்க நிறுேனத்ளத 

வதாடங்கியுை்ைார். 

(a) டஜஃப் டபபசாஸ் 

(b) எபலான் மஸ்க் 

(c) ரிசச்ரட்் பிரான்சன் 

(d) ஸ்டீவ் பவாஸ்னியாக் 

(e) பில் பகட்ஸ் 

 

Q226. உலக சுகாதார நிதிக்கான WHO 

தூதராக, யார் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) படவிட் பகமரூன் 

(b) டதரசா பம 

(c) படானி பிபளயர ்

(d) ஜான் பமஜர ்

(e) காரட்ன் பிரவுன் 
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Q227. "தி லாங் தகம்: ஹே் தி ளெனஸ்ீ 

வநதகாஷிதயட் வித் இண்டியா" என்ற 

புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் வபயளரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) விஜய் பகாகபல 

(b) ராம்ஜீத் சிங் பசாதி 

(c) கிரிஷ் ரூபாலா 

(d) சஞ்சய் அபராரா 

(e) பராஷ்னி கபூர ்

 

Q228. வெப்டம்பர் 26 முதல் 29 ேளர, 

இந்திய இராணுேம் "பிதஜாயா 

ெமஸ்கிருத மதஹாத்ஸே்" ஐ _______ இல் 

ஏற்பாடு வெய்யும். 

(a) டபங்களூரு 

(b) டகால்கத்தா 

(c) படராடூன் 

(d) பல 

(e) பாட்னா 

 

Q229. 2021 உலக மருந்தாைர் தினத்தின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) டிரான்ஸ்பாரம்ிங் கிபலாபல் டைல்த் 

(b) பசஃப் அண்ட ்எஃடபக்டிவ் டமடிசன்ஸ் 

ஃபார ்ஆள் 

(c) ஃபாரம்சி: ஆள்பவஸ் டிரஸ்டட ் ஃபார ்

யுவர ்டைல்த் 

(d) ஃபாரம்சிஸ்ட்ஸ் ஆர ்யுவர ்டமடிசன்ஸ் 

எக்ஸ்பரட்்ஸ். 

(e) ஃபாரம்சிஸ்ட்ஸ் யுவர ் பாரட்்னரஸ்் 

இன் டைல்த் 

 

Q230. "தி ஃபிராக்ெர்ட் ஹிமாலயா: ஹே் 

தி பாஸ்ட் தஷதடாஸ் தி பிவரெண்ட்" 

என்ற தளலப்பிலான புத்தகம், _________ 

ஆல் எழுதப்பட்டது. 

(a) லட்சுமண் சிங் 

(b) நிஷா நாராயணா 

(c) பசானி கான் 

(d) வித்யா பசதி 

(e) நிருபமா ராவ் 
 

Q231. புது தில்லியில் ெமீபத்தில் நடந்த 

ததசிய கூட்டுறவு மாநாட்டில் 

உளரயாற்றிய மத்திய கூட்டுறவு 

அளமெெ்ரின் வபயர். 

(a) ராஜ்நாத் சிங் 

(b) நிதின்கட்கரி 

(c) அமித் ஷா 

(d) நபரந்திரபமாடி 

(e) பஜ.பி. நட்டா 
 

Q232. உலக சுற்றுெச்ூழல் சுகாதார 

தினம் எப்தபாது 

அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 23 டசப்டம்பர ்

(b) 24 டசப்டம்பர ்

(c) 25 டசப்டம்பர ்

(d) 26 டசப்டம்பர ்

(e) 27 டசப்டம்பர ்
 

Q233. ஐக்கிய நாடுகை் வபாதுெ ்

ெளபயின் (UNGA) 76 ேது அமர்வின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) நாம் விரும்பும் எதிரக்ாலம், நமக்குத் 

பததவயான ஐ.நா 

(b) உலகளாவிய டநருக்கடிகளுக்கு 

பயனுள்ள பதில்கள் 

(c) ஐக்கிய நாடுகள் சதபதய அதனத்து 

மக்களுக்கும் டபாருத்தமானதாக 

ஆக்குதல் 

(d) டசயலுக்கான புதிய அரப்்பணிப்பு 

(e) நம்பிக்தகயின் மூலம் டநகிழ்சச்ிதய 

உருவாக்குதல் 
 

Q234. இ-அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகல்களை 

நீதிமன்றங்கைிலிருந்து 

சிளறெெ்ாளலகளுக்கு 

மாற்றுேதற்காக உெெ் நீதிமன்றத்தால் 

வதாடங்கப்பட்ட அளமப்பின் வபயர். 

(a) SAFER 

(b) FASTER 

(c) WINNER 

(d) GIFT 

(e) TEZ 
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Q235. பத்திரப்பதிவு தநாட்டுகளை 

ேழங்க ரிெர்ே் ேங்கி நிர்ணயித்த 

குளறந்தபட்ெ டிக்வகட் அைவு என்ன? 

(a) ரூ. 5 பகாடி 

(b) ரூ .2 பகாடி 

(c) ரூ .1 பகாடி 

(d) ரூ. 3 பகாடி 

(e) ரூ. 4 பகாடி 

 

Q236. 2021 ரஷ்ய கிராண்ட் பிரிக்ஸின் 

வேற்றியாைர் யார்? 

(a) லூயிஸ் ைாமில்டன் 

(b) பமக்ஸ் டவரஸ்்டாப்பன் 

(c) வால்டடரிபபாட்டாஸ் 

(d) டசபாஸ்டியன் டவட்டல் 

(e) காரப்லாஸ் தசன்ஸ் ஜூனியர ்

 

Q237. எந்த அளமெெ்கம் ெமீபத்தில் 

அந்திதயாதயா திோஸில் 75 மாற்றுத் 

திறனாைிகளுக்கு ஹுனர்பாஸ் 

விருதுகளை ேழங்கியது? 

(a) உள்துதற அதமசச்கம் 

(b) சாதல பபாக்குவரத்து மற்றும் 

டநடுஞ்சாதல அதமசச்கம் 

(c) இதளஞர ் விவகாரங்கள் மற்றும் 

விதளயாடட்ு அதமசச்கம் 

(d) கிராமப்புற பமம்பாடட்ு அதமசச்கம் 

(e) கல்வி அதமசச்கம் 

 

Q238. உலக நதிகை் தினம் உலகம் 

முழுேதும் _____________ அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

(a) டசப்டம்பர ்நான்காவது திங்கள் 

(b) 26 டசப்டம்பர ்

(c) டசப்டம்பர ்நான்காவது ஞாயிறு 

(d) 25 டசப்டம்பர ்

(e) 24 டசப்டம்பர ்

 

Q239. 2021 உலக சுற்றுலா தினத்தின் 

கருப்வபாருை் என்ன? 

(a) சுற்றுலா மற்றும் பவதலகள்: 

அதனவருக்கும் சிறந்த எதிரக்ாலம் 

(b) சுற்றுலா மற்றும் ஊரக வளரச்ச்ி 

(c) சுற்றுலா மற்றும் டிஜிடட்ல் மாற்றம் 

(d) உள்ளடக்கிய வளரச்ச்ிக்கான 

சுற்றுலா 

(e) சமூக டபாருளாதார 

வாய்ப்புகளுக்கான சுற்றுலா 

 

Q240. இனிப்பு வேை்ைரிக்காயிலிருந்து 

_______ மாநிலம் புவியியல் அளடயாைக் 

குறிளயப் வபறுகிறது. 

(a) உத்தரபிரபதசம் 

(b) நாகாலாந்து 

(c) பகரளா 

(d) உத்தரகண்ட் 

(e) கரந்ாடகா 

 

Q241. உலகைாவிய தகேல் 

அணுகலுக்கான ெர்ேததெ தினம் 

எப்தபாது அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 26 டசப்டம்பர ்

(b) 27 டசப்டம்பர ்

(c) 28 டசப்டம்பர ்

(d) 29 டசப்டம்பர ்

(e) 30 டசப்டம்பர ்

 

Q242. உலக தரபிஸ் தினம் 

ஆண்டுததாறும் வெப்டம்பர் 28 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாை் 

யாருளடய இறப்பு தினத்ளத 

அனுெரிக்கப்படுகிறது? 

(a) ரிசச்ரட்் ஃதபஃபர ்

(b) எட்வரட்் தரட ்

(c) எமிலி ரூக்ஸ் 

(d) லூயிஸ் பாஸ்டர ்

(e) வில்டைல்ம் டகாள்பள 
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Q243. பின்ேருபேரக்ைில் யார் ததசிய 

தகடட் கார்ப்ஸ் (என்சிசி) டிஜியாக 

வபாறுப்தபற்றார்? 

(a) குரப்ிரப்ால் சிங் 

(b) நரிந்தர ்சிங் 

(c) எஸ்எல் மல்பைாத்ரா 

(d) எம் மாயதாஸ் 

(e) ஒரு பானரஜ்ி 

 

Q244. ICRA படி 2021-22 இல் இந்தியாவின் 

GDP கணிப்புகை் என்ன? 

(a) 8.00% 

(b) 9.00% 

(c) 10.00% 

(d) 11.00% 

(e) 12.00% 

 

Q245. இங்கிலாந்து கிரிக்வகட் 

ஆல்ரவுண்டர் ________ வடஸ்ட் 

தபாட்டிகைில் இருந்து ஓய்வு 

வபறுேதாக அறிவித்துை்ைார். 

(a) கிறிஸ் பவாக்ஸ் 

(b) படவிட் வில்லி 

(c) சாம் கரர்ன் 

(d) டமாயீன் அலி 

(e) பஜசன் ராய் 

 

Q246. 2021 ஆஸ்ட்ராோ ஓபன் மகைிர் 

இரட்ளடயர ் பட்டத்ளத வேன்ற 

வடன்னிஸ் தஜாடி யார்? 

(a) சானியா மிரச்ா மற்றும் ஷுவாய் ஜாங் 

(b) எலிஸ் டமரட்டன்ஸ் மற்றும் ஆரன்ா 

சபபலங்கா 

(c) லாரா சீகமண்ட் மற்றும் பவரா 

ஸ்பவானபரவா 

(d) டாமியா பாபபாஸ் மற்றும் 

கிறிஸ்டினா மலாடடபனாவிக் 

(e) விக்படாரியா அசடரன்கா மற்றும் 

பசாபியா டகனின் 

 

Q247. ெமீபத்தில் ஒடிொ மற்றும் 

ஆந்திரா மாநிலத்ளத பாதித்த 

சூறாேைி புயலின் வபயர். 

(a) ஆம்பன் 

(b) கதி 

(c) குலாப் 

(d) பிரபஞ்சன் 

(e) அம்புட ்

 

Q248. ஆகாஷ் ஏவுகளணயின் புதிய 

தமம்பட்ட பதிப்பின் முதல் 

வேற்றிகரமான தொதளன ெண்ளட 

டிஆர்டிஓோல் நடத்தப்பட்டது. புதிய 

ஏவுகளணயின் வபயர் என்ன? 

(a) ஆகாஷ் ஃதபன் 

(b) ஆகாஷ் டீலக்ஸ் 

(c) ஆகாஷ் ஏ 1 

(d) ஆகாஷ் அட்டாக் 

(e) ஆகாஷ் பிதரம் 

 

Q249. 2021 உலக வில்வித்ளத 

ொம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி 

எத்தளன பதக்கங்களை 

வேன்றுை்ைது? 

(a) 3 டவண்கலம் 

(b) 1 தங்கம் மற்றும் 3 டவள்ளி 

(c) 2 டவள்ளி மற்றும் 1 டவண்கலம் 

(d) 3 டவள்ளி 

(e) 2 தங்கம் 

 

Q250. புதுவடல்லியில் நளடவபற்ற 4 

ேது இந்திய-அவமரிக்க சுகாதார 

உளரயாடலில் இந்திய தூதுக்குழுளே 

ேழிநடத்தியேர் யார்? 

(a) பிரதிமா பூமிக் 

(b) ப்ரீதம் முண்பட 

(c) பாரதி பிரவின் பவார ்

(d) ரக்ஷா கட்பச 

(e) ரவுங்க் சிங் 
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Q251. 2021-22 நிதியாண்டின் 

இரண்டாம் பாதிக்காக (அக்தடாபர்-

மாரெ்)் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

ேழிேளகக்கான முன்பணத்தின் 

(WMA) ேரம்பு என்ன? 

(a) ரூ. 50,000 பகாடி 

(b) ரூ. 75,000 பகாடி 

(c) ரூ. 25,000 பகாடி 

(d) ரூ. 55,000 பகாடி 

(e) ரூ. 70,000 பகாடி 

 

Q252. பின்ேரும் நாட்கைில் எந்த நாை், 

உலக இதய தினமாக 

குறிக்கப்படுகிறது? 

(a) 26 டசப்டம்பர ்

(b) 27 டசப்டம்பர ்

(c) 28 டசப்டம்பர ்

(d) 29 டசப்டம்பர ்

(e) 30 டசப்டம்பர ்

 

Q253. வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அரிசி 

ஒயினான ஜூடிமாவுக்கான புவிொர் 

குறியீட்ளட, எந்த மாநிலம் 

வபற்றுை்ைது? 

(a) பகரளா 

(b) அசாம் 

(c) நாகாலாந்து 

(d) ஒடிசா 

(e) கரந்ாடகா 

 

Q254. வபருநிறுேன விேகாரங்கை் 

அளமெெ்கம் (MCA) உருோக்கிய 

நிறுேன ெட்டக் குழுவின், புதிய 

காலக்வகடு என்ன? 

(a) டிசம்பர ்2022 

(b) நவம்பர ்2022 

(c) அக்படாபர ்2022 

(d) டசப்டம்பர ்2022 

(e) ஆகஸ்ட் 2022 

 

Q255. உணவு இழப்பு மற்றும் கழிவு 

பற்றிய ெர்ேததெ விழிப்புணர்வு 

தினம், ஆண்டுததாறும் எந்த நாைில் 

களடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 29 டசப்டம்பர ்

(b) 28 டசப்டம்பர ்

(c) 27 டசப்டம்பர ்

(d) 26 டசப்டம்பர ்

(e) 30 டசப்டம்பர ்

 

Q256. 2022 முதல் 2027 ேளரயிலான 

காலகட்டத்தின், ெர்ேததெ அணுெக்தி 

அளமப்பின் (IAEA) வேைிப்புற 

தணிக்ளகயாைராக யார் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுை்ைனர்? 

(a) மபனாஜ் சின்ைா 

(b) ராஜீவ் டமை்ரிஷி 

(c) ஆர.்பக.மாத்தூர ்

(d) ஜி சி முரம்ு 

(e) உரஜ்ித் பபடல் 

 

Q257. எந்த மாநிலத்ளதெ ் தெர்ந்த 

தொஜத் வமஹந்தி, ெமீபத்தில் புவிொர் 

குறியீளட வபற்றது? 

(a) பஞ்சாப் 

(b) மகாராஷ்டிரா 

(c) உத்தரபிரபதசம் 

(d) உத்தரகண்ட் 

(e) ராஜஸ்தான் 

 

Q258. தெமிப்பு, ோரிய அளமப்பு 

விதிமுளறகளை மீறியதற்காக, எந்த 

ேங்கிக்கு, ரிெர்ே் ேங்கி ரூ. 2 தகாடி 

அபராதம் விதித்துை்ைது? 

(a) ICICI வங்கி 

(b) RBL வங்கி 

(c) பாரத ஸ்படட் வங்கி 

(d) டபடரல் வங்கி 

(e) ஆக்சிஸ் வங்கி 
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Q259. ளரடர் தகாப்ளப எந்த 

விளையாட்டுடன் வதாடர்புளடய 

தபாட்டியாகும்? 

(a) பகால்ஃப் 

(b) டடன்னிஸ் 

(c) பபட்மிண்டன் 

(d) ைாக்கி 

(e) கிரிக்டகட் 
 

Q260. தமாடி அரசு, ெமீபத்தில் 

‘பரசுராம்குண்ட்’ இன் ேைரெ்ச்ிக்கான 

பணிகளைத் வதாடங்கியுை்ைது. 

பரசுராம்குண்ட் எந்த மாநிலத்தில் 

அளமந்துை்ைது? 

(a) அசாம் 

(b) அருணாசச்ல பிரபதசம் 

(c) திரிபுரா 

(d) நாகாலாந்து 

(e) உத்தரகண்ட் 

 

CURRENT AFFAIRS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. At the ongoing Tokyo Paralympics 2020, 

India’s greatest paralympian, Devendra Jhajharia 

won the silver medal in the men’s javelin throw – 

F46 final event on August 30, 2021. 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. The Pension Fund Regulatory and 

Development Authority (PFRDA) has increased the 

entry age for the National Pension System (NPS) 

from 65 years to 70 years. Earlier the eligible age to 

invest in NPS was 18-65 years which has now been 

revised to 18-70 years. 

 

S3. Ans.(b) 

Sol. Indian paralympic shooter Avani Lekhara won 

the first gold medal for India at the Tokyo 

Paralympics 2020 in the women’s 10m air rifle 

standing SH1 event. 

 

S4. Ans.(d) 

Sol. RuPay has launched a strategic campaign titled 

– #FollowPaymentDistancing to promote and 

encourage contactless payments among customers. 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. Eminent Bengali writer Buddhadeb Guha, has 

passed away. He was the author of many notable 

works such as “Madhukari” (Honey Gatherer), 

“Koeler Kachhe” (Near the Koel bird) and “Sobinoy 

Nibedon” (Humble Offering). 
 

S6. Ans.(b) 
Sol. India’s Sumit Antil has won gold medal in men’s 
javelin throw F64 final event at the Tokyo 
Paralympics, and in the process set a new world 
record throw of 68.55m. The 23-year-old Sumit 
hails from Sonepat in Haryana. 
 
S7. Ans.(d) 
Sol. Flipkart-owned digital payments platform 
PhonePe has received an insurance broking licence 
from Insurance Regulatory and Development 
Authority of India (IRDAI). This means that with the 
new ‘direct broking’ licence, PhonePe can now 
distribute insurance products from all insurance 
companies in India, on its platform. 
 
S8. Ans.(c) 
Sol. India’s discus thrower Yogesh Kathuniya has 
clinched silver medal at the ongoing Tokyo 
Paralympics in the men’s Discus Throw F56 final 
event. Yogesh claimed the second spot with a throw 
of 44.38m. 
 
S9. Ans.(e) 
Sol. The former State Bank of India (SBI) chairman 
Rajnish Kumar has been appointed as an 
independent director of the Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation (HSBC) Asia entity 
on August 30, 2021. 
 
S10. Ans.(b) 
Sol. Indian all-rounder Stuart Binny has announced 
his retirement from all forms of cricket on August 
30, 2021. 
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S11. Ans.(d) 
Sol. Moody’s Investors Service has retained India’s 
growth forecast for the calendar year (CY) 2021 at 
9.6 percent, in its August update to ‘Global Macro 
Outlook 2021-22’ report. The GDP growth forecast 
for calendar year 2022 is retained at 7 percent. 
 
S12. Ans.(c) 
Sol. Amul, Gujarat Cooperative Milk Marketing 
Federation (GCMMF) has dropped two places to 
rank 18th in the Rabobank’s 2021 Global Top 20 
Dairy Companies list. Amul was placed at 16th spot 
in 2020. 
 
S13. Ans.(a) 
Sol. At the ongoing Tokyo Paralympics 2020, Indian 
shooter Singhraj Adana has won the bronze medal 
in the P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 final on August 
31, 2021. 
 
S14. Ans.(b) 
Sol. Netherlands-based Prosus NV has announced 
to acquire the Indian digital payments provider 
BillDesk and merge it with its own fintech service 
business PayU. The size of the deal is $4.7 billion. 
 
S15. Ans.(d) 
Sol. Dorje Angchuk, an Engineer in charge at the 
Indian Astronomical Observatory of the Indian 
Institute of Astrophysics (IIA) at Hanle in Ladakh 
region, has been admitted as an Honorary Member 
of the International Astronomical Union (IAU). 
 
S16. Ans.(c) 
Sol. India’s Mariyappan Thangavelu has won the 
silver medal in men’s high jump (T63) at the Tokyo 
Paralympics on August 31, 2021. He cleared the 
1.86m mark to take home silver. 
 
S17. Ans.(a) 
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT) 
Madras is working on developing an innovative 
digital model to address the problem of e-waste 
(electronic wastes). The digital platform, named as 
‘e-Source,’ will act as an exchange platform, to serve 
as an online marketplace for Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). 
 

S18. Ans.(e) 

Sol. South African cricketer Dale Steyn, who is 

regarded as one of the greatest fast bowlers of all 

time, has announced his retirement from all forms 

of cricket with immediate effect on August 31, 

2021, ending his 20 year long cricket journey. 

 

S19. Ans.(b) 

Sol. The Indian Naval Ship, INS Tabar, is on her 

goodwill visit to number of ports in Africa and 

Europe since June 2021 till September 2021. As a 

part of this visit, INS Tabar took part in the Maiden 

Maritime Partnership Exercise with Algerian Navy, 

off the Algerian coast, in the Mediterranean Sea. 

The Algerian Naval Ship ANS Ezzadjer participated 

in the exercise. 

 

S20. Ans.(c) 

Sol. For the first time in the history of Indian 

judiciary, nine new judges, including three women 

judges, took oath as Supreme Court judges on 

August 31, 2021, in one go. The Oath of Office and 

Secrecy was administered by Chief Justice of India 

N V Ramana. With the swearing-in of the nine new 

judges, the total strength of the Supreme Court has 

increased to 33, including the CJI. The total 

sanctioned strength Supreme Court is 34. 

 

S21. Ans.(d) 

Sol. Axis Bank has partnered with BharatPe for the 

point of sale (PoS) business of BharatPe named 

BharatSwipe. 

 

S22. Ans.(a) 

Sol. The Union AYUSH Minister 

ShriSarbanandaSonowal launched ‘Y Break’ mobile 

application in New Delhi on September 01, 2021. 

The Y-Break (or the “Yoga Break) mobile 

application is a unique five-minute Yoga protocol 

app, designed especially for working professionals 

to de-stress, refresh and re-focus at their workplace 

to increase their productivity, and consists of 

Asanas, Pranayam and Dhyana. 
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S23. Ans.(d) 
Sol. World Coconut Day is observed on September 
02 every year since 2009. It is observed for 
promoting this tropical fruit and bringing 
awareness regarding its health benefits. 
 
S24. Ans.(c) 
Sol. America based Investment Bank, Morgan 
Stanley has maintained the GDP growth forecast of 
India at 10.5 percent for the financial year 2021-22 
(FY2022). 
 
S25. Ans.(b) 
Sol. Indian Institutes of Technology (IIT), Ropar 
and Kanpur and Faculty of Management Studies of 
Delhi University have jointly launched a living-
plant based air purifier named “Ubreathe Life”. 
 
S26. Ans.(d) 
Sol. India hosted the 8th Meeting of Agriculture 
Experts of Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC) Countries through video conferencing. 
The meeting was chaired by 
DrTrilochanMohapatra, Secretary, Department of 
Agricultural Research & Education & Director 
General of ICAR. 
 
S27. Ans.(e) 
Sol. GST collections moderate to ₹1.12 lakh crore in 
August. GST revenue remained above Rs 1 trillion-
mark for the second straight month in August at 
over Rs 1.12 trillion, 30 per cent higher than the 
collection in the year-ago period. 
 

 

S28. Ans.(b) 
Sol. J.B. Mohapatra appointed CBDT chairman. He 
has been appointed the chairman of the Central 
Board of Direct Taxes (CBDT). 
 
S29. Ans.(a) 
Sol. ZamboangaSibugay (ZamboangaSibugay, 
officially the Province of ZamboangaSibugay, is a 
province in the Philippines located in the 
Zamboanga Peninsula region in Mindanao)-based 
fisherman and community environmentalist 
Roberto Ballon among 2021 Ramon Magsaysay 
awardees The Ramon Magsaysay Award 
Foundation announced this year's five awardees in 
a virtual event. 
 
S30. Ans.(b) 
Sol. India’s economy grew by 20.1% during the 
April-June quarter of this financial year, as against 
a 24.4% contraction seen during the same period 
last year. The massive growth seen in the first 
quarter has made India the fastest-growing major 
economy across the globe. 
 
S31. Ans.(d) 
Sol. The Union Territory of Ladakh has declared 
snow leopard (Panther unica) as the new state 
animal and black-necked crane (Grus nicricollis) as 
the new state bird. 
 
S32. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi virtually 
released a special commemorative coin of Rs 125 to 
mark the 125th birth anniversary of ISKCON 
founder Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 
 
S33. Ans.(a) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) will setup a 
committee to scrutinize applications and give 
recommendations on New Umbrella Entity (NUE) 
licenses. The 5 member committee will be headed 
by Shri. P. Vasudevan. 
 
S34. Ans.(e) 
Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor 
Manoj Sinha launched a Rural Enterprises 
Acceleration Programme titled ‘Saath’ for Self Help 
Group (SHG) women. 
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S35. Ans.(d) 

Sol. The Shanghai based New Development Bank 

(NDB) has approved United Arab Emirates, 

Uruguay and Bangladesh as its new member 

countries. 

 

S36. Ans.(c) 

Sol. Mexican photographer Alejandro Prieto has 

emerged as the winner of the Bird Photographer of 

the Year (BPOTY) 2021. 

 

S37. Ans.(b) 

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

monetary penalty of Rs 25 lakh on Axis Bank for 

violating certain provisions of know your customer 

(KYC) norms, on September 01, 2021. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. Pankaj Kumar Singh, a 1988-batch IPS officer 

from the Rajasthan cadre, has taken charge as the 

new Director General (DG) of the Border Security 

Force (BSF) on August 31, 2021. 

 

S39. Ans.(a) 

Sol. Power Grid Corporation of India Limited 

(POWERGRID), a Maharatna CPSU under Ministry 

of Power, Government of India has been awarded 

the coveted “Association for Talent Development 

(ATD) 2021 BEST Award”. 

 

S40. Ans.(e) 

Sol. The Union Minister for Women and Child 

Development Smriti Zubin Irani inaugurated 

NUTRI GARDEN to mark the beginning of Poshan 

Maah – 2021 at All India Institute of Ayurveda 

(AIIA). 

 

S41. Ans.(c) 

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has 

made an allocation of Special Drawing Rights (SDR) 

12.57 billion to India. (approx USD 17.86 billion). 

With this, the total SDR holding of India has gone 

upto SDR 13.66 billion (equivalent to around USD 

19.41 billion). 

 

S42. Ans.(b) 

Sol. Prime Minister ShriNarendraModi virtually 

addressed the plenary session of the 6th Eastern 

Economic Forum (EEF), organised on September 

03, 2021 in Vladivostok, Russia. 

 

S43. Ans.(a) 

Sol. Private sector life insurer HDFC Life has 

announced to acquire 100 percent stake in Exide 

Life Insurance Company in a stock and cash deal, for 

Rs 6,887 crore. Subsequently, the Exide Life will be 

merged with HDFC Life, subject to regulatory 

approvals. 

 

S44. Ans.(c) 

Sol. Hurun Research Institute has released the 

Hurun India Future Unicorn List 2021, as per which 

India is the third largest Unicorn/startup 

ecosystem in the world. 

 

S45. Ans.(b) 

Sol. In Paralympics 2020, India’s ace archer 

Harvinder Singh has won bronze medal in men’s 

individual recurve open on September 03, 2021. 

 

S46. Ans.(d) 

Sol. Top University- University of Oxford in United 

Kingdom has topped the list for the sixth 

consecutive year. 

 

S47. Ans.(c) 

Sol. Indian para-athlete Praveen Kumar claimed a 

silver medal in the men’s high jump T64 event at 

Tokyo Paralympics. The 18-year-old Noida-based 

Praveen Kumar registered a jump of 2.07m, and 

also set a new Asian record. 

 

S48. Ans.(e) 

Sol. After winning an unprecedented gold recently, 

Indian para- shooter AvaniLekhara has now won a 

Bronze Medal for the country at the Paralympics 

Games in Tokyo, in 50m Rifle 3 Position SH1 event 

on September 03, 2021. 
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S49. Ans.(c) 

Sol. State-owned engineering consultancy firm 

Engineers India Ltd (EIL) announced VartikaShukla 

has assumed charge as the first woman 

Chairperson & Managing Director of the company. 

Shukla joined EIL in 1988 and possesses consulting 

experience comprising Design, Engineering and 

implementation of complexes in Refining, Gas 

Processing, Petrochemicals, Fertilizers sectors. 

 

S50. Ans.(b) 

Sol. The Maharashtra Government has decided to 

set up a world-class science city at Pimpri-

Chinchwad near Pune to develop a scientific 

outlook among the students and prepare them to 

become students in future. 

 

S51. Ans.(a) 

Sol. Union Minister for Finance & Corporate Affairs 

Smt. Nirmala Sitharaman chaired the 24th meeting 

of the Financial Stability and Development Council 

(FSDC). Finance Minister is the chairperson of 

FSDC. It must be noted that FSDC Sub-Committee is 

chaired by the Governor, RBI. 

 

S52. Ans.(d) 

Sol. India has become the first country in Asia to 

launch a Plastics Pact, a new platform to promote a 

circular system for plastics. The new platform 

‘India Plastic Pact’ is a joint effort of World-Wide 

Fund for Nature-India (WWF India) and the 

Confederation of Indian Industry (CII), and 

envisions to create a world where plastic is valued 

and does not pollute the environment. 

 

S53. Ans.(c) 

Sol. The International Day of Charity is observed 

annually on September 05. It was declared by the 

United Nations General Assembly in 2012. 

September 5 was chosen in order to commemorate 

the death anniversary of Mother Teresa, who had 

always been engaged in charitable work. 

 

S54. Ans.(b) 

Sol. The 28th edition of Singapore-India Maritime 

Bilateral Exercise (SIMBEX) took place from 

September 02 to 04, 2021. The SIMBEX-2021 

annual bilateral maritime exercise was hosted by 

the Republic of Singapore Navy (RSN) in the 

southern fringes of the South China Sea. 

 

S55. Ans.(e) 

Sol. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav 

celebration, the Ministry of AYUSH has launched a 

campaign titled ‘AYUSH AAPKE DWAR’, which aims 

to distribute medicinal plant saplings to 75 lakh 

households in one year. 

 

S56. Ans.(d) 

Sol. The Ministry of Defence, Government of India 

and US Department of Defence have signed a 

Project Agreement (PA) for Air-Launched 

Unmanned Aerial Vehicle (ALUAV), under the Joint 

Working Group Air Systems in the Defence 

Technology and Trade Initiative (DTTI). The PA 

was signed on July 30, 2021. 

 

S57. Ans.(c) 

Sol. In India, the Teachers’ Day is celebrated every 

year on September 05 since 1962.The day marks 

the birth anniversary of Dr Sarvepalli 

Radhakrishnan, an Indian philosopher, academic, 

and statesman, who defined the role of the teacher 

as someone who acts not only as an educator but 

also as a moral mentor and inculcates values among 

students. 
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S58. Ans.(a) 
Sol. Squash Rackets Federation of India (SRFI) 
Secretary-General, Cyrus Poncha has been 
unanimously elected as Vice-President of the Asian 
Squash Federation (ASF) on September 04, 2021, 
during the 41st annual general meeting of ASF. 
 
S59. Ans.(e) 
Sol. India finished their campaign at the Tokyo 
Paralympics 2020 with an all-time high 19 medals 
which includes five gold, eight silver, and six 
bronze. This is the best medal tally for India at 
single edition of the Paralympic Games. 
 
S60. Ans.(b) 
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has 
won the formula one Dutch Grand Prix 2021, held 
on September 05, 2021. 
 
S61. Ans.(a) 
Sol. The central government said S.L.Tripathy has 
been selected as the Chairman-cum-Managing 
Director of the city-based United India Insurance 
Company Limited. Tripathy is currently General 
Manager and Director at The New India Assurance 
Company Limited. He is appointed as CMD of United 
India from the date of assumption of charge of the 
office and up to the date of his attaining the age of 
superannuation. 
 
S62. Ans.(d) 
Sol. The 130th edition of the Durand Cup kicked off 
at the Vivekananda Yubabharati Krirangan in 
Kolkata. West Bengal CM Mamata Banerjee kicked 
the ball and inaugurated the tournament. 16 teams 
are playing in this edition of the oldest club football 
tournament in Asia. The final match will be held on 
3rd October. 
 
S63. Ans.(c) 
Sol. President Ram Nath Kovind on September 5, 
presented the National Teacher Award to 44 most 
talented teachers selected from all over the country 
on the occasion of Teachers’ Day. The award was 
also bestowed upon Pramod Kumar Shukla of 
Eklavya Model Residential School (EMRS), 
Chhattisgarh. It is the second award in a row for an 
EMRS established under the Ministry of Tribal 
Affairs. 
 

S64. Ans.(c) 

Sol. Tamil Nadu state government has announced 

to setup India’s first dugong conservation reserve 

at the northern part of the Palk Bay. 

 

S65. Ans.(a) 

Sol. India’s first building made of bio-bricks from 

agro-waste has been inaugurated at IIT Hyderabad. 

 

S66. Ans.(d) 

Sol. The 4th edition of AUSINDEX, a bilateral navy 

exercise between the Indian Navy and the Royal 

Australian Navy has begun from September 06, 

2021 and will continue up to September 10, 2021. 

 

S67. Ans.(a) 

Sol. Actress Tamannaah Bhatia launched her book 

‘Back to the Roots’. She has co-authored the book 

with celebrity lifestyle coach Luke Coutinho. 

 

S68. Ans.(b) 

Sol. Equitas Small Finance Bank (ESFB) has roped 

in Indian women hockey player, Rani Rampal and 

cricketer Smriti Mandhana as the brand 

ambassadors of the company. 

 

S69. Ans.(e) 

Sol. The Ministry of Food Processing Industries is 

observing ‘Food Processing Week’ from September 

06 to 12 2021, as a part of the celebration of ‘Azadi 

Ka Amrit Mahotsav’, to commemorate 75 years of 

India’s independence. 

 

S70. Ans.(d) 

Sol. The International Day of Clean Air for blue 

skies is observed globally on September 07 to 

promote and facilitate actions to improve air 

quality. 

 

S71. Ans.(c) 

Sol. Government has appointed 

HarshaBhupendraBangari as the new Managing 

Director (MD) of Export-Import Bank of India 

(EXIM Bank). 
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S72. Ans.(d) 

Sol. International Literacy Day is observed annually 

on September 8 across the world to highlight the 

importance of literacy to individuals, communities 

and societies. 

 

S73. Ans.(c) 

Sol. The theme of ‘Shikshak Parv-2021’ is “Quality 

and Sustainable Schools: Learnings from Schools in 

India”. 

 

S74. Ans.(a) 

Sol. Tribal Cooperative Marketing Development 

Federation of India (TRIFED) in collaboration with 

the Ministry of External Affairs, is setting up an 

AtmanirbharBharat corner in 75 Indian Missions/ 

Embassies across the world in the next 3 months. 

 

S75. Ans.(b) 

Sol. Former Union health secretary KeshavDesiraju 

has passed away, due to “acute coronary 

syndrome”. He was 66. 

 

S76. Ans.(a) 

Sol. The theme of 55th International Literacy Day is 

Literacy for a human-centred recovery: Narrowing 

the digital divide. 

 

S77. Ans.(e) 

Sol. Japanese Prime Minister YoshihideSuga would 

step down, setting the stage for a new premier after 

a one-year tenure marred by an unpopular COVID-

19 response and rapidly dwindling public support. 

 

S78. Ans.(d) 

Sol. Writer and Festival Director, NamitaGokhale 

was awarded the 7th YaminHazarika Woman of 

Substance Award 2021. The award is instituted in 

memory of YaminHazarika, the first woman from 

the Northeast to join the central police service. The 

award is given every year by a collective of women 

professionals since 2015. Namita’s recent novel, 

Jaipur Journals, was released in 2020. 

 

S79. Ans.(a) 

Sol. AshokaBuildcon Managing Director and 

promoter Satish Parekh has taken over as the 

president of India Chapter of International Road 

Federation (IRF). 

 

S80. Ans.(b) 

Sol. The President's Colour is the highest honour 

bestowed on a military unit in recognition of its 

exceptional service to the nation. 

 

S81. Ans.(e) 

Sol. The Government of Gujarat announced, that it 

plans on undertaking public welfare projects worth 

Rs. 1,000 crores jointly with non-resident Gujaratis 

by December 2022. The projects will be under the 

state government’s ‘Vatan Prem Yojana’. 

 

S82. Ans.(c) 

Sol. The Andhra Pradesh government has 

appointed Rajnish Kumar as its economic advisor. 

A former SBI chairman, Rajnish Kumar’s tenure in 

the cabinet rank position is for two years. 

 

S83. Ans.(b) 

Sol. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal 

has been appointed as India’s Sherpa for the G20 

which is an influential grouping that brings 

together the world's major economies. India will be 

holding the G20 Presidency from 1st December 

2022 and will convene the G20 Leaders’ Summit in 

2023 for the first time. India has been a member of 

the G20 since its inception in 1999. 
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S84. Ans.(e) 

Sol. The Government has appointed G.S. Pannu as 

Officiating President of Income Tax Appellate 

Tribunal (ITAT). G. S. Pannu is presently a Vice-

President, ITAT, New Delhi and will be Officiating 

President of ITAT with effect from September 6, 

2021 till appointment of regular President. 

 

S85. Ans.(a) 

Sol. International Day to Protect Education from 

Attack is observed globally on 9th September. In 

proclaiming the International Day to Protect 

Education from Attack to be celebrated for the first 

time in 2020. 

 

S86. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Culture Shri Kishan Reddy 

Gangapuram has launched a book titled “Gita 

Govinda: Jaydeva’s Divine Odyssey” authored by Dr 

Utpal K. Banerjee. 

 

S87. Ans.(a) 

Sol. The Karnataka Bank has launched an all-in-one 

Point-of-Sales (POS) swiping machine dubbed as 

‘WisePOSGo’, for its merchant customers to process 

business payments. 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. HDFC Bank has signed a memorandum of 

understanding (MoU) with the National Small 

Industries Corporation (NSIC) for providing credit 

support to the micro, small and medium enterprise 

(MSME) sector. 

 

S89. Ans.(c) 

Sol. S&P Global Ratings has revised India’s growth 

forecast and now expects the economy to grow 9.5 

per cent in 2021-22 (FY22). 

 

S90. Ans.(d) 

Sol. The Union Minister of Environment, Forest, 

and Climate Change, Bhupender Yadav launched a 

portal named PRANA, for regulation of air pollution 

in 132 cities across the country. 

 

S91. Ans.(c) 
Sol. The government of India has appointed 10 
merchant bankers for managing the Initial Public 
Offering of Life Insurance Corporation of India 

(LIC). The IPO of LIC is likely to be launched in the 
January-March quarter of 2022. 
 
S92. Ans.(d) 
Sol. Bank of Baroda has announced the launch of its 
digital banking platform named ‘bob World’. The 
aim of the platform is to provide all banking 
services under one roof. 
 
S93. Ans.(a) 
Sol. IIT Madras has topped the overall category 
ranking of the NIRF India Rankings 2021. 
 
S94. Ans.(c) 
Sol. International Association for Suicide 
Prevention (IASP) observes World Suicide 
Prevention Day (WSPD) on 10 September every 
year. The purpose of this day is to raise awareness 
around the globe that suicide can be prevented. 
 
S95. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has granted its 
approval for re-appointment of V. Vaidyanathan as 
the Managing Director & Chief Executive Officer 
(‘MD & CEO’) of the IDFC First Bank. 
 
S96. Ans.(b) 

Sol. The first-ever, indigenously designed High Ash 
Coal Gasification Based Methanol Production Plant, 
in India has been inaugurated at BHEL R&D centre 
at Hyderabad. The project was funded by the 
Department of Science and Technology, which 
provided aRs 10 crore grant, at the initiative of NITI 
Aayog, PMO-India and the Ministry of Coal. 
 
S97. Ans.(a) 
Sol. Asian Development Bank (ADB) and the 
Government of India have signed a USD 112 million 
loan to develop water supply infrastructure and 
strengthen capacities of urban local bodies (ULBs) 
for improved service delivery in four towns in the 
state of Jharkhand. 
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S98. Ans.(d) 

Sol. The government of India and the Asian 

Development Bank (ADB) have signed a USD 300 

million loan as additional financing to scale up the 

improvement of rural connectivity to help boost the 

rural economy in the state of Maharashtra. 

 

S99. Ans.(e) 

Sol. Union Defence Minister, Rajnath Singh and 

Union Highways Minister, NitinGadkari 

inaugurated the Emergency Landing Facility on a 

National Highway in Rajasthan. 

 

S100. Ans.(c) 

Sol. The Golden Rock Railway Workshop (GOC), 

Tiruchchirappalli has bagged 22nd National Award 

for Excellence in Energy Management from the 

Confederation of Indian Industry (CII) for having 

adopted and implemented various energy 

conservation measures. 

 

S101. Ans.(b) 

Sol. Prime Minister of India Shri Narendra Modi 

chaired the 13th BRICS Summit on September 09, 

2021, through video conferencing. 

 

S102. Ans.(a) 

Sol. National Payments Corporation of India (NPCI) 

in partnership with Fiserv Inc. to launch the plug-

and-play RuPay credit card stack, ‘nFiNi’. 

 

S103. Ans.(e) 

Sol. The world’s largest plant designed to capture 

carbon dioxide out of the air began its operations in 

Iceland on September 08, 2021.The plant is named 

Orca, which means ‘Energy’ in Icelandic word. It 

will suck out up to 4,000 tons of CO2 per year. 

 

S104. Ans.(a) 

Sol. The National Mission for Clean Ganga 

organized Himalayan Diwas on September 09, 2021 

in association with Naula Foundation. 

 

S105. Ans.(d) 

Sol. China successfully launched a new Earth 

observation satellite, Gaofen-5 02, into space, 

aboard a Long March-4C rocket on September 07, 

2021, from the Taiyuan Satellite Launch Centre in 

north China’s Shanxi Province. 

 

S106. Ans.(e) 

Sol. The Comptroller and Auditor General (CAG) of 

India GC Murmu on 7th Sept was elected as the 

chairman of the assembly of Asian Organization of 

Supreme Audit Institutions (ASOSAI) for a period of 

three years from 2024 to 2027. 

 

S107. Ans.(b) 

Sol. El Salvador’s move to become the first country 

in the world to adopt bitcoin as legal tender. The 

government is rolling out bitcoin ATMs, an e-wallet 

and stylish kiosks. 

 

S108. Ans.(a) 

Sol. Former IPS officer Iqbal Singh Lalpura has been 

appointed chairman of the National Commission for 

Minorities. He hails from Punjab and has authored 

several books on Sikh philosophy. 

 

S109. Ans.(c) 

Sol. A new book has titled "Bullets Over Bombay: 

Satya and the Hindi Film Gangster" authored by 

Uday Bhatia. The Book deals with the testimonies 

from Ram Gopal Varma, Anurag Kashyap, Manoj 

Bajpayee, Vishal Bhardwaj, Saurabh Shukla. 

 

S110. Ans.(b) 

Sol. The theme of the India-led Summit was 

“BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for 

Continuity, Consolidation and Consensus.” 

 

S111. Ans.(a) 

Sol. The United Nations Day for South-South 

Cooperation is observed every year on September 

12 since 2011, to celebrate the economic, social and 

political developments made in recent years by 

regions and countries in the south. 
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S112. Ans.(c) 

Sol. World First Aid Day is observed on the second 

Saturday of September every year. In 2021 the 

World First Aid Day is being observed on 

September 11, 2021. 

 

S113. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister ShriNarendraModi inaugurated 

the SardardhamBhavan in Ahmedabad, Gujarat, via 

video conferencing on September 11, 2021. 

 

S114. Ans.(e) 

Sol. Former Union Minister Shri Vijay Goel has been 

appointed as the Vice-Chairman of Gandhi Smriti 

and DarshanSamiti (GSDS). It is the site of the 

Martyrdom of Mahatma Gandhi, the Father of the 

Nation. 

 

S115. Ans.(b) 

Sol. The web service provider, Yahoo, has named 

Jim Lanzone as its new chief executive officer 

(CEO). 

 

S116. Ans.(c) 

Sol. India and Australia are undertaking their first-

ever 2+2 ministerial dialogue at the Hyderabad 

House in New Delhi. 

 

S117. Ans.(a) 

Sol. India’s largest open-air fernery has been 

inaugurated in Ranikhet of Uttarakhand. The new 

centre will serve the dual objective of ‘conservation 

of fern species as well as ‘create awareness about 

their ecological role and promote further research. 

 

S118. Ans.(d) 

Sol. India’s first nuclear-missile tracking ship, 

named INS Dhruv, has been commissioned from 

Visakhapatnam in Andhra Pradesh, on September 

10, 2021. The 10,00 tonnes satellite and ballistic 

missile tracking ship has been built by the 

Hindustan Shipyard Limited in collaboration with 

the DRDO and National Technical Research 

Organisation (NTRO). 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. Bhupendra Patel has been chosen as the new 

Chief Minister of Gujarat at the BJP legislature 

meeting. He is a BJP MLA from the Ghatlodia 

assembly seat in Ahmedabad. This comes after the 

resignation of Vijay Rupani from the post of CM of 

Gujarat. 

 

S120. Ans.(c) 

Sol. Daniel Ricciardo (McLaren, Australian-Italian) 

has won the Formula One Italian Grand Prix 2021 

title held at AutodromoNazionale Monza track, 

Italy. This is the first victory for McLaren in 9 years. 

 

S121. Ans.(e) 

Sol. Hindi Diwas or Hindi Day is observed every 

year on 14 September to mark the popularity of 

Hindi as an official language of India. The language 

was adopted under Article 343 of the Indian 

Constitution. The first Hindi day was celebrated on 

14th September 1953. 

 

S122. Ans.(a) 

Sol. In Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel 

has announced the launch of ‘Millet Mission’, which 

aims to provide proper price rate to farmers for 

minor cereal crops. 

 

S123. Ans.(c) 

Sol. India and the United States of America (USA) 

have launched the “Climate Action and Finance 

Mobilization Dialogue (CAFMD)”. It will strengthen 

India-US bilateral cooperation on climate and 

environment. 

 

S124. Ans.(b) 

Sol. Haryana has topped among all other states of 

the country in terms of installation of off-grid solar 

pumps under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha 

Evam Utthan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), as per 

the data by the Union Ministry of New and 

Renewable Energy. 
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S125. Ans.(d) 

Sol. Aziz Akhannouch has been appointed as the 

new Prime Minister of Morocco by the country’s 

King Mohammed VI. 

 

S126. Ans.(e) 

Sol. Nuakhai Juhar, the agrarian festival of Western 

Odisha, was celebrated with religious fervour and 

tradition on September 11, 2021. 

 

S127. Ans.(c) 

Sol. Justice M. Venugopal has been appointed as the 

new Acting Chairperson of the appellate tribunal, 

National Company Law Appellate Tribunal 

(NCLAT) with effect from September 11, 2021. 

 

S128. Ans.(d) 

Sol. Skyroot Aerospace, a Hyderabad-based Space 

technology startup, has become the first private 

company to formally enter into an agreement with 

the Indian Space Research Organisation (ISRO) to 

get access their facilities and expertise for the 

development and testing of subsystems and 

systems of space launch vehicles. 

 

S129. Ans.(b) 

Sol. ‘Human Rights and Terrorism in India’, book by 

BJP MP Subramanian Swamy, released. The release 

of three dreaded terrorists in exchange for hijacked 

Indian Airlines passengers in Afghanistan’s 

Kandahar in 1999 is the “worst capitulation” to 

terrorists in India”s modern history, says BJP MP 

Subramanian Swamy. 

 

 

S130. Ans.(a) 
Sol. Veteran Rajya Sabha MP and former Union 
minister Oscar Fernandes has passed away. The 
senior Congress leader had served as the Union 
Cabinet Minister for Transport, Road and Highways 
and Labour and Employment, in Manmohan Singh’s 
UPA government. 
 
S131. Ans.(a) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi is set to attend 
the first-ever in-person QUAD (Quadrilateral 
Security Dialogue) Leaders’ Summit at the White 
House, in Washington D.C. on September 24, 2021. 
Quad nation comprise of India, Japan, the US and 
Australia. 
 
S132. Ans.(c) 
Sol. The Reserve Bank of India has announced the 
theme for the Third Cohort under the Regulatory 
Sandbox (RS) as ‘MSME Lending’. The application 
for the Third Cohort will be kept open from October 
01, 2021 to November 14, 2021. 
 
S133. Ans.(e) 
Sol. The International Day of Democracy is 
celebrated across the world on 15 September each 
year, since 2008. 
 
S134. Ans.(d) 
Sol. The Government of India has proposed to 
institutionalise the India-Africa Defence Dialogue, 
as a regular event, to be held on the sidelines of the 
biennial DefExpo military exhibition. The first 
India-Africa Defence Ministers Conclave (IADMC) 
was held at DefExpo in February 2020 in Lucknow. 
 
S135. Ans.(b) 
Sol. Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) has launched 
India’s first FASTag-based metro parking facility, at 
the Kashmere Gate metro station in partnership 
with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). 
 
S136. Ans.(c) 
Sol. Joe Root was voted the ICC Men's Player of the 
Month for August for his consistent performances 
in the Test series against India that was part of the 
next cycle of the ICC World Test Championship 
(WTC). 
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S137. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the 

foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh 

State University at Aligarh, in Uttar Pradesh, on 

September 14, 2021. 

 

S138. Ans.(b) 

Sol. In India, the Engineer’s Day is celebrated on 

September 15 every year, since 1968, to recognise 

the contribution of engineers’ in the development 

of the nation. The day marks the birth anniversary 

of the engineering pioneer of India, Sir 

Mokshagundam Vishweshvaraya, (popularly 

known as Sir MV). Sir MV was regarded as the 

“Father of Modern Mysore”. 

 

S139. Ans.(e) 

Sol. In women's cricket, Ireland's Eimear 

Richardson has had a sensational August as well 

and was adjudged the ICC Women's Player of the 

Month for August 2021. 

 

S140. Ans.(d) 

Sol. DBS Bank has launched real-time online 

tracking for cross-border payments for its 

corporate clients, in partnership with SWIFT Global 

Payments Innovation (GPI). DBS is the first bank in 

India and Asia-Pacific to offer this service to 

corporate clients, at no additional cost. 

 

S141. Ans.(a) 

Sol. Government think tank Niti Aayog in 

collaboration with US-based Rocky Mountain 

Institute (RMI) and RMI India, has launched a 

campaign named Shoonya, to promote zero-

pollution delivery vehicles by working with 

consumers and industry. 

 

S142. Ans.(d) 

Sol. The United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) has pegged India’s 

economic growth rate as follows, in its Trade and 

Development report released on September 15, 

2021: Calendar Year (CY) 2021 – 7.2%; Calendar 

Year 2022 – 6.7%. 

 

S143. Ans.(e) 

Sol. Tata Steel has commissioned India’s first 

carbon capture plant that extracts CO2 directly 

from the blast furnace gas, at its Jamshedpur Works 

on September 14, 2021. With this achievement, 

Tata Steel has become country’s first steel company 

to adopt such a carbon capture technology. 

 

S144. Ans.(c) 

Sol. The Indian military contingent comprising of 

an all arms combined force of 200 personnel is 

participating in the Exercise PEACEFUL MISSION -

2021, a Joint Counter Terrorism Exercise between 

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) member 

states. 

 

S145. Ans.(a) 

Sol. Sri Lankan fast bowler Lasith Malinga has 

announced his retirement from all forms of cricket. 

 

S146. Ans.(e) 

Sol. India is set to host the first-ever Global 

Buddhist Conference on November 19 and 20, 

2021, in Nava Nalanda Mahavihara campus, in 

Nalanda, Bihar. 

 

S147. Ans.(d) 

Sol. The Indian Institute of Technology (IIT) 

Bombay has launched ‘Project Udaan’, a language 

translator, to break language barrier in education, 

which hampers flow of message. 

 

S148. Ans.(c) 

Sol. The International Day for the preservation for 

Ozone layer (World Ozone Day) is observed 

annually on September 16 to spread awareness of 

the depletion of the Ozone Layer and search for 

solutions to preserve it. 

 

S149. Ans.(d) 

Sol. Ford Motor Company announced that it would 

stop producing cars in India as the global auto 

industry continues to grapple with a shortfall in 

semiconductors and other components due to 

supply chain disruptions. 
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S150. Ans.(b) 

Sol. IT services major Infosys formally launched its 

'Equinox' suite of solutions to help enterprises 

transform their online and in-store functions and 

deliver personalised omnichannel commerce 

experiences for B2B and B2C buyers. 

 

S151. Ans.(b) 

Sol. Australia, the UK and the US have announced a 

new trilateral security partnership, with its first 

initiative to develop nuclear-powered submarines 

for Australia. 

 

S152. Ans.(a) 

Sol. The Union Cabinet has approved a Production 

Linked Incentive (PLI) scheme for the automobile 

sector, with a budgetary allocation of Rs 26,058 

crores, to increase the production of components 

like cars, auto parts, and other related products in 

India. 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. Foreign Direct Investment (FDI) : government 

has increased the FDI in the Telecom sector under 

automatic route from 49% to 100%. 

 

S154. Ans.(b) 

Sol. NITI Aayog has launched a report titled 

‘Reforms in Urban Planning Capacity in India’ 

which presents measures to ramp up urban 

planning capacity in India. The report was released 

on September 16, 2021, jointly by NITI Aayog Vice 

Chairman Dr Rajiv Kumar, CEO Shri Amitabh Kant 

and Special Secretary Dr K. RajeswaraRao. 

 

S155. Ans.(e) 

Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor 

ManojSinha launched a new mission called ‘One 

Gram Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ on September 

14, 2021. The DIGI-Pay aims to promote door-to-

door digital banking and financial services in 

remote areas of the Union Territory. 

 

S156. Ans.(c) 

Sol. The leading power sector NBFC, Power Finance 

Corporation Ltd (PFC), successfully issued its 

maiden Euro Green Bond. The 7 -year Euro 300 

million Bond has been priced at 1.841 percent.This 

Euro Green Bond is first ever Euro denominated 

Green bond issuance from India. 

 

S157. Ans.(d) 

Sol. The Ministry of Defence has constituted a High 

Level Expert Committee, for a comprehensive 

review of National Cadet Corps (NCC). Former 

Member of Parliament (MP) ShriBaijayant Panda 

will be the Chairperson of the Committee. The 15-

member committee will also include Cricketer MS 

Dhoni and Mahindra Group Chairman Anand 

Mahindra as members. 

 

S158. Ans.(c) 

Sol. The World Patient Safety Day is observed on 

September 17 to create global awareness for 

patient safety and urge people to show their 

commitment to make healthcare safer. 

 

S159. Ans.(d) 

Sol. The theme for 2021 World Patient Safety Day 

is ‘Safe maternal and newborn care’. 

 

S160. Ans.(b) 

Sol. Noted writer and former secretary of Jammu 

and Kashmir Academy of Art, Culture and 

Languages Aziz Hajini passed away. 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. The 21st Meeting of the Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO) Council of Heads of State was 

held in hybrid format on September 17, 2021 in 

Dushanbe, Tajikistan. The meeting was held under 

the Chairmanship of President of Tajikistan, 

Emomali Rahmon. 

 

S162. Ans.(b) 

Sol. The 15th edition of Indo – Nepal Joint Military 

Training Exercise Surya Kiran will be held from 

September 20, 2021. 
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S163. Ans.(d) 

Sol. World Bamboo Day is observed every year on 

18 September to raise awareness of the benefits of 

bamboo and to promote its use in everyday 

products. 

 

S164. Ans.(e) 

Sol. The Pulitzer Prize-winning noted fiction writer, 

Jhumpa Lahiri, is set to launch her new book titled 

‘Translating Myself and Others’, which will 

highlight her work as a translator. 

 

S165. Ans.(b) 

Sol. In 2021, the day is being held on 18 September. 

The theme of International Coastal Clean-Up Day 

2021: “Keep trash in the bin and not in the ocean". 

 

S166. Ans.(d) 

Sol. The Indian delegation was led by Prime 

Minister Narendra Modi, who participated in the 

meeting via video-link and at Dushanbe, India was 

represented by External Affairs Minister, Dr S. 

Jaishankar. 

 

S167. Ans.(c) 

Sol. The International Red Panda Day (IRPD) is 

celebrated every year on ‘Third Saturday of 

September’. 

 

S168. Ans.(d) 

Sol. Alka Nangia Arora has been appointed as the 

Chairman cum Managing Director (CMD) of the 

National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC). 

 

 

S169. Ans.(e) 

Sol. Nagaland’s first and India’s 61st Software 

Technology Park of India (STPI) centre was 

inaugurated at Kohima. The inauguration of the 

STPI centre in Kohima is a fulfilment of Prime 

Minister Narendra Modi’s vision of creating a 

technology ecosystem in the northeast to create 

opportunities for future generations in the region. 

 

S170. Ans.(a) 

Sol. International Equal Pay Day is celebrated on 18 

September. The inaugural edition of the day was 

observed in the year 2020. 

 

S171. Ans.(c) 

Sol. Department of Justice under the Ministry of 

Law and Justice has launched the “Ek Pahal" 

campaign to encourage mass registration under 

Tele-Law. The Ek Pahal campaign will run across 

the country from 17th September till 2nd October. 

 

S172. Ans.(a) 

Sol. NPCI International Payments Ltd (NIPL) has 

partnered with Liquid Group Pte. Ltd. (Liquid 

Group) to enable UPI QR-based payments 

acceptance in 10 markets across North Asia and 

Southeast Asia. 

 

S173. Ans.(d) 

Sol. The World Bank Group has announced to 

discontinue the Doing Business report (popularly 

know as ease of doing business ranking). 

 

S174. Ans.(e) 

Sol. Fino Payments Bank (FPBL) has appointed 

Indian actor Pankaj Tripathi as its first brand 

ambassador, for a period of two-year, effective from 

September 01, 2021. 

 

S175. Ans.(c) 

Sol. Harmilan Kaur Bains of Punjab has created a 

new national record in the women’s 1500m race by 

clocking 4:05.39 to bag the gold in the women’s 

1500m event, at the 60th National Open Athletics 

Championships. 
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S176. Ans.(b) 

Sol. Charanjit Singh Channi has been elected as the 

new Chief Minister of Punjab by the Congress party. 

 

S177. Ans.(c) 

Sol. Two famous products of Manipur, namely 

Hathei chilly, commonly known as the Sirarakhong 

chilly and Tamenglong Orange have received the 

Geographical Index (GI) tag. 

 

S178. Ans.(d) 

Sol. The book has been authored by Dr Prabhleen 

Singh, administrative officer at the Punjabi 

University, Patiala. 

 

S179. Ans.(a) 

Sol. Pankaj Advani of India won the Asian Snooker 

Championship 2021 by defeating Amir Sarkhosh. 

He won in the best of 11 frames final. 

 

S180. Ans.(c) 

Sol. The Government of Sikkim has declared 

‘Cooper Mahseer’ locally named as ‘Katley’ as the 

state fish. Neolissochilus hexagonolepis is the 

scientific name of the Cooper Mahseer. 

 

S181. Ans.(c) 

Sol. The International Day of Peace (or World Peace 

Day) is observed annually on 21 September, as a 

period to observe 24 hours of non-violence and 

cease-fire and to spread awareness and preach 

peace and harmony all across the globe. 

 

S182. Ans.(d) 

Sol. HDFC Bank has announced its partnership with 

leading payments company Paytm, to offer co-

branded credit cards on the Visa platform to 

businesspersons, millennials and merchants. 

 

S183. Ans.(e) 

Sol. India has been ranked at 46th place in the 

Global Innovation Index 2021 released by World 

Intellectual Property Organization (WIPO). 

 

S184. Ans.(b) 

Sol. Every year, the full week ending on the last 

Sunday of September is observed as the 

International Week of the Deaf (IWD). In 2021, IWD 

is being observed from September 20 to 26, 2021. 

 

S185. Ans.(b) 

Sol. The Crown has won the outstanding drama 

series at the 2021 Emmy Award. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Iran was officially admitted as a full member of 

the Shanghai Cooperation Organization (SCO) on 

18th Sept. The decision to admit Iran as a full 

member was declared in the 21th summit of the 

SCO leaders in Dushanbe, Tajikistan. 

 

S187. Ans.(d) 

Sol. Switzerland, Sweden, the U.S., and the U.K. and 

Republic of Korea are ranked among the top 5 

respectively. 

 

S188. Ans.(a) 

Sol. A book has titled "The Three Khans: And the 

Emergence of New India" authored by Kaveree 

Bamzai. 

 

S189. Ans.(c) 

Sol. Jimmy Greaves, one of England’s most prolific 

strikers and Tottenham Hotspur’s record 

goalscorer, has died at the age of 81. 

 

S190. Ans.(a) 

Sol. Renowned Theoretical physicist and 

cosmologist Professor Thanu Padmanabhan passed 

away. 

 

S191. Ans.(b) 

Sol. The Government of India has approved the 

appointment of Air Marshal Vivek Ram Chaudhari 

as the next Chief of the Air Staff (CoAS), with effect 

from October 01, 2021. 
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S192. Ans.(d) 

Sol. Canada Prime Minister Justin Trudeau has won 

the third term to serve as the PM of the country, 

after his party won the 2021 parliamentary 

elections on September 20, 2021. 

 

S193. Ans.(e) 

Sol. World Rhino Day is observed every year on 22 

September to celebrates and raise awareness of the 

need to protect all the five existing species of 

Rhinoceros. 

 

S194. Ans.(c) 

Sol. The Yogi Adityanath led Uttar Pradesh 

government has cleared a proposal to develop an 

‘Electronic Park’, along the Yamuna Expressway 

Industrial Development Authority (YEIDA) area, 

near Noida, to promote electronics industry. 

 

S195. Ans.(a) 

Sol. President Ram conferred the Award to Deputy 

Director General of Military Nursing Service Brig S 

V Saraswati for her immense contribution to the 

MNS as nurse administrator. National Florence 

Nightingale Award is the highest national 

distinction a nurse can achieve for selfless devotion 

and exceptional professionalism. 

 

S196. Ans.(b) 

Sol. India could become the world’s third-largest 

importer by 2050, according to a report released by 

the UK’s Department of International Trade. 

 

S197. Ans.(d) 

Sol. Facebook India has appointed former IAS 

officer Rajiv Aggarwal as the Director of Public 

Policy. He succeeds Ankhi Das, who quit the 

company in October last year. 

 

S198. Ans.(a) 

Sol. The Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) has marginally lowered 

India's growth projection for the ongoing fiscal to 

9.7%, a reduction of 20 basis points (bps). 

 

S199. Ans.(e) 

Sol. India's D Gukesh won his second consecutive 

tournament of this month, the Norway Chess Open 

2021 Masters section. Gukesh scored an unbeaten 

8.5/10 and finished a full point ahead of the 

competition to win the tournament. 

 

S200. Ans.(d) 

Sol. Two more beaches in India have been awarded 

“Blue Flag” certification, an international eco-level 

tag, taking the total number of such beaches in the 

country to 10. The two beaches to receive the 

certification this year are Kovalam in Tamil Nadu 

and Eden in Puducherry. 

 

S201. Ans.(c) 

Sol. The International Day of Sign Languages (IDSL) 

is celebrated annually across the world on 23 

September to raise awareness on sign languages 

and strengthen the status about sign languages. 

 

S202. Ans.(d) 

Sol. Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi has 

been appointed by UN Secretary-General Antonio 

Guterres as a Sustainable Development Goals (SDG) 

Advocate in the 76th UN General Assembly. 

 

S203. Ans.(b) 

Sol. The Board of Directors of ZEE Entertainment 

Enterprises Limited (ZEEL) has unanimously 

approved the merger of the company with Sony 

Pictures Networks India (SPNI). 

 

S204. Ans.(e) 

Sol. Private sector lender Yes Bank has partnered 

with Visa to offer credit cards to its customers, 

following the regulatory ban on Mastercard by RBI. 

 

S205. Ans.(b) 

Sol. The Asian Development Bank (ADB) has 

revised downwards India’s economic growth 

forecast for the current fiscal, 2021-22 (FY22) to 10 

percent. 
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S206. Ans.(a) 
Sol. The Beijing 2022 Winter Olympics unveiled its 
official motto, "Together for a Shared Future", 
during a ceremony at the city's Capital Museum. 
 
S207. Ans.(c) 
Sol. The Union Minister for Commerce and 
Industry, Shri Piyush Goyal, launched the ‘National 
Single Window System (NSWS)’, on September 22, 
2021, for the investors and businesses. 
 
S208. Ans.(d) 
Sol. The theme for the 2021 International Day of 
Sign Languages is “We Sign For Human Rights” 
highlighting how each of us – deaf and hearing 
people around the world – can work together hand 
in hand to promote the recognition of our right to 
use sign languages in all areas of life. 
 
S209. Ans.(b) 
Sol. The Commerce Ministry has decided to 
celebrate ‘Vanijya Saptah’ from 20 to 26 September. 
In this Saptah, many programmes and events will 
be organized to showcase India’s rising economic 
force across the country. 
 
S210. Ans.(e) 
Sol. Fairooz Faizah Beether of Bangladesh has been 
chosen for the 2021 Changemaker Award for her 
work promoting good health and well-being by the 
Bill and Melinda Gates Foundation. 
 
S211. Ans.(b) 
Sol. Chetan Bhagat will release his new novel titled 
‘400 Days’ on October 08, 2021. He has released the 
cover for the same. It is the third novel in the 
Keshav-Saurabh series, after ‘The Girl in Room 105’ 
and ‘One Arranged Murder’. 
 
S212. Ans.(c) 
Sol. Pension Fund Regulatory and Development 
Authority (PFRDA) will observe October 01, 2021 
as the National Pension System Diwas (NPS Diwas). 
This campaign has been started by PFRDA under 
the ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ to promote pension 
and retirement planning for a carefree ‘azad’ 
retirement. 
 

S213. Ans.(d) 

Sol. The government has set up an asset 

management company (AMC) named India Debt 

Resolution Company Ltd (IDRCL) with a paid-up 

capital of Rs. 80.5 lakh on an authorized capital of 

Rs 50 crore. 

 

S214. Ans.(b) 

Sol. Former Governor of Arunachal Pradesh and 

Commissioner of Delhi Police, Yudhvir Singh 

Dadwal, has passed away. He was 70. 

 

S215. Ans.(e) 

Sol. The 2021 Global Goalkeeper Award : Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, former United Nations under-

secretary-general and executive director of UN 

Women. 

 

S216. Ans.(b) 

Sol. Former ISRO chief K Kasturirangan to head 

education ministry’s panel to develop new 

curriculum for schools. The committee will discuss 

“position papers” finalised by national focus groups 

on different aspects of the four areas drawing 

inputs from state curriculum frameworks. 

 

S217. Ans.(a) 

Sol. Rajiv Bansal appointed as Secretary in the 

Ministry of Civil Aviation. Bansal is currently 

Chairman & Managing Director (CMD) of Air India. 

 

S218. Ans.(e) 

Sol. The government of India accepts RN Ravi's 

resignation as interlocutor for Naga peace talks. 

Ravi has negotiated for several years with key 

insurgent groups for the signing of the Naga Peace 

Accord. 

 

S219. Ans.(e) 

Sol. The International Astronomical Union has 

named a crater at the Moon’s south pole after the 

Arctic explorer Matthew Henson, a Black man who 

in 1909 was one of the first people to stand at the 

very top of the world. 
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S220. Ans.(c) 
Sol. Hungary has unveiled the statue of Bitcoin 
founder Satoshi Nakamoto. The imposing bronze 
statue was unveiled in Hungary’s capital, Budapest. 
 
S221. Ans.(c) 
Sol. The World Pharmacist Day is observed on 
September 25 annually to encourage activities that 
promote and advocate for the role of the 
pharmacist in improving health in every corner of 
the world. 
 
S222. Ans.(a) 
Sol. In India, the AntyodayaDiwas is observed every 
year on September 25, to mark the birth 
anniversary of PanditDeendayalUpadhyaya. 
 
S223. Ans.(d) 
Sol. The world’s highest electric vehicle charging 
station has been inaugurated in Kaza village of 
Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh on 
September 23, 2021. The electric vehicle charging 
station is set up at a height of 500 ft. 
 
S224. Ans.(a) 
Sol. In India, the AntyodayaDiwas is observed every 
year on September 25, to mark the birth 
anniversary of PanditDeendayalUpadhyaya. 
 
S225. Ans.(d) 
Sol. Apple's co-creator Steve Wozniak has launched 
a new space start-up called Privateer Space, 
bringing potential competition to a field dominated 
by billionaires Elon Musk, Jeff Bezos and Richard 
Branson. 
 

 

S226. Ans.(e) 
Sol. The WHO announced the appointment of The 
Rt Hon Gordon Brown, former Prime Minister of the 
United Kingdom, as WHO Ambassador for Global 
Health Financing. 
 
S227. Ans.(a) 
Sol. A book titled "The Long Game: How the Chinese 
Negotiate with India" authored by Vijay Gokhale. In 
this new book, former foreign secretary of India, 
Vijay Gokhale, unpacks the dynamics of India-China 
relations through the prism of six historical and 
recent events. 
 
S228. Ans.(b) 
Sol. Indian Army will organize 
“BijoyaSanskritikMahotsav” from 26 to 29 
September in Kolkata. This Mahotsav will be 
observed to mark the golden jubilee of the India-
Pak war 1971. 
 
S229. Ans.(c) 
Sol. The day was an initiative of the International 
Pharmaceutical Federation (FIP) along with the 
council of this organization. This year’s theme is 
“Pharmacy: Always trusted for your health“. 
 
S230. Ans.(e) 
Sol. A book titled "The Fractured Himalaya: How 
the Past Shadows the Present in India-China 
Relations", authored by NirupamaRao. The book 
traces how the origins of the dispute between India 
and China form part of a living history that shapes 
their fractious relationship today. 
 
S231. Ans.(c) 
Sol. The Union Home Minister and Minister of 
Cooperation, Amit Shah inaugurated and addressed 
the first-ever National Cooperative Conference 
(SehkaritaSammelan) at the Indira Gandhi Indoor 
Stadium in New Delhi. 
 
S232. Ans.(d) 
Sol. The International Federation of Environmental 
Health (IFEH) declared to observe World 
Environmental Health Day on 26 September every 
year. 
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S233. Ans.(e) 

Sol. The theme of 2021 UN General Assembly 

session was ‘building resilience through hope – to 

recover from Covid-19, rebuild sustainably, 

respond to the needs of the planet, respect the 

rights of people, and revitalise the United Nations’. 

 

S234. Ans.(b) 

Sol. Supreme Court of India has approved an 

electronic system named FASTER (Fast and 

Secured Transmission of Electronic Records). The 

FASTER system will be used for transferring e-

authenticated copies from courts to prisons. 

 

S235. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India has issued 

guidelines regarding the Securitisation of Standard 

Assets. As per the guidelines of RBI, the minimum 

ticket size for the issuance of securitization notes 

will be Rs 1 crore. 

 

S236. Ans.(a) 

Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has 

won the F1 Russian Grand Prix 2021. This is his 

100th Grand Prix win. 

 

S237. Ans.(d) 

Sol. The National Institute of Rural Development 

and Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad under 

the auspices of the Ministry of Rural Development 

presented Hunarbaaz Awards to 75 differently-

abled candidates from 15 states. 

 

S238. Ans.(c) 

Sol. The World Rivers Day is celebrated every year 

on the “Fourth Sunday of September” since 2005, to 

raise global awareness of the need to support, 

protect and preserve the rivers around the world. 

In 2021, the World Rivers Day is being celebrated 

on 26 September. Theme for World Rivers Day 

2021 is “Waterways in our communities”. 

 

S239. Ans.(d) 

Sol. The theme for World Tourism Day 2021 is 

“Tourism for Inclusive Growth”. UNWTO has 

designated it as an opportunity to look beyond 

tourism statistics and acknowledge that, behind 

every number, there is a person. 

 

S240. Ans.(b) 

Sol. Nagaland's "sweet cucumber" was awarded a 

geographical identification (GI) tag as an 

agricultural product under provisions of The 

Geographical Indications of Goods (Registration 

and Protection) Act, 1999. 

 

S241. Ans.(c) 

Sol. The International Day for the Universal Access 

to Information (commonly known as Access to 

Information Day) is held on 28 September ever 

year. 

 

S242. Ans.(d) 

Sol. The World Rabies Day also marks the death 

anniversary of the French chemist and 

microbiologist, Louis Pasteur’, who developed the 

first rabies vaccine. 

 

S243. Ans.(a) 

Sol. Lieutenant General Gurbirpal Singh has taken 

charge as the 34th Director General of National 

Cadet Corps (NCC). He succeeds Lt Gen Tarun 

Kumar Aich. 

 

S244. Ans.(b) 

Sol. The domestic credit rating agency ICRA has 

revised up the gross domestic product (GDP) 

growth rate of India for the financial year 2021-22 

(FY22) to 9 percent. 

 

S245. Ans.(d) 

Sol. England cricket all-rounder Moeen Ali has 

announced his retirement from the Test match 

career. The 34-year-old Ali made his debut in Test 

cricket in 2014 and represented England in 64 Test 

matches. 
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S246. Ans.(a) 

Sol. Star Indian tennis player Sania Mirza won her 

first title of the season as she and her Chinese 

partner Shuai Zhang beat the pair of Kaitlyn 

Christian and Erin Routliffe in the women’s doubles 

final of the Ostrava Open 

 

S247. Ans.(c) 

Sol. The India Meteorological Department (IMD) 

has issued a red alert for Odisha and Andhra 

Pradesh after the ‘Cyclone Gulab’ made landfall 

over Northwest and adjoining West-central Bay of 

Bengal. 

 

S248. Ans.(e) 

Sol. The Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) carried successful maiden 

test flight of a new version of the Akash Missile 

named ‘Akash Prime’ from Integrated Test Range 

(ITR), Chandipur, Odisha. 

 

S249. Ans.(d) 

Sol. The team India archers settled for three silver 

medals at the 2021 World Archery Championships, 

held in Yankton, South Dakota, United States from 

20 to 26 September 2021. 

 

S250. Ans.(c) 

Sol. Union Minister of State for Health and Family 

Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar led the Indian 

delegation at the 4th Indo-US Health Dialogue, held 

in New Delhi on September 27, 2021. The two-day 

Dialogue is a platform to deliberate upon multiple 

ongoing collaborations in the health sector 

between the two countries. 

 

S251. Ans.(a) 

Sol. The Reserve bank of India has set the limit for 

Ways and Means Advances (WMA) for the second 

half of the financial year 2021-22 i.e October 2021 

to March 2022 at Rs. 50,000 crore. 

 

S252. Ans.(d) 
Sol. World Heart Day is celebrated on 29 
September annually to draw people’s attention to 
heart illness and the range of associated health 

issues. 
 
S253. Ans.(b) 
Sol. Judima is a local fermented drink made with 
rice, brewed by the Dimasa community in Assam. It 
derives its name from words ju which means wine 
and Dima means ‘belonging to the Dimasa’. It is the 
first traditional brew in all of northeast to bag GI 
tag. 
 
S254. Ans.(d) 
Sol. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has 
once again extended the tenure of the Company 
Law Committee by one year until September 16, 
2022. Corporate affairs secretary Rajesh Verma is 
the present chairperson of the committee. 
 
S255. Ans.(a) 
Sol. The International Day of Awareness of Food 
Loss and Waste is celebrated on September 29, 
since 2020, to promote and implement global 
efforts to resolve the issue of food wastage. 
 
S256. Ans.(d) 
Sol. The Comptroller and Auditor General (CAG) of 
India, G C Murmu has been selected as the external 
auditor of the International Atomic Energy Agency 

(IAEA), for a period of six years. His tenure will be 
valid from 2022 to 2027. 
 
S257. Ans.(e) 
Sol. Sojat tehsil of the Pali district in Rajasthan has 
suitable geological structure, topography and 
drainage system, climate and soil for naturally 
cultivating the mehndi leave crop. 
 
S258. Ans.(b) 
Sol. RBI imposes Rs 2 crorepenalty on RBL Bank for 
breaching deposit, board composition norms. The 
Reserve Bank of India on 27th Sept imposed a 
penalty of Rs 2 crore on RBL Bank for breaching 
deposit, board composition norms. 
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S259. Ans.(a) 
Sol. US defeats Europe Won Ryder Cup golf 
tournament held in Wisconsin (US). The Americans 
defeated the European squad in the biennial 
tournament, which took place at Whistling Straits 
in Sheboygan County. 
 
S260. Ans.(b) 
Sol. The Modi government has started work for the 
development of ‘ParshuramKund’, a Hindu 
pilgrimage site on the Brahmputra plateau in the 
lower reaches of the Lohitriver in Arunachal 
Pradesh. 
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