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மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான ககள்வி மற்றும் 

பதில்கள்- அக்கடாபர ்2021 
 

Q1. மக்களவை சபாநாயகர,் ஓம் 

பிரல்ா சமீபத்தில் நித்தி 2.0 

திடட்த்வத ததாடங்கி வைத்தார,் 

இது ____________ அவமசச்கத்தால் 

ததாடங்கப்படட்து 

(a) இளைஞர ் நலன் மற்றும் 

விளையாடட்ு அளமசச்கம் 

(b) சுற்றுலா அளமசச்கம் 

(c) மின் அளமசச்கம் 

(d) சுற்றுசச்ூழல், வன மற்றும் 

காலநிளல மாற்றம் அளமசச்கம் 

(e) உை்துளற அளமசச்கம் 
 
Q2. NPCI எந்த ைங்கியுடன் 'RuPay On-

the-Go' ததாடரப்ற்ற தகாடுப்பனவு 

தீரவ்ுகவளத் ததாடங்க 

கூடட்ுகசரந்்தது? 

(a) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(b) எசட்ிஎஃப்சி வங்கி 

(c) யயஸ் வங்கி 

(d) ககாடக் மஹிநத்ிரா வங்கி 

(e) ஐசிஐசிஐ வங்கி 
 
Q3. சரை்கதச தமாழிதபயரப்்பு 

தினம் தசப்டம்பர ் மாதம் எந்த 

கததியில் கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 27 யசப்டம்பர ்

(b) 28 யசப்டம்பர ்

(c) 29 யசப்டம்பர ்

(d) 30 யசப்டம்பர ்

(e) 26 யசப்டம்பர ்
 

 

Q4. மூத்த குடிமக்களுக்காக 'எல்டர ்

வலன்' என்ற தபயரில் 

இந்தியாவின் முதல் பான்-

இந்தியா தெல்ப்வலவன எந்த 

அவமசச்கம் ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) சமூக நீதி மற்றும் 

அதிகாரமைிதத்ல் அளமசச்கம் 

(b) மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 

யதாழில்நுடப் அளமசச்கம் 

(c) உணவு பதப்படுதத்ும் 

யதாழில்கை் அளமசச்கம் 

(d) சிறுபான்ளம விவகார 

அளமசச்கம் 

(e) யவைியுறவு அளமசச்கம் 

 

Q5. மாற்றுத்திறனாளிகளின் 

ைருமான ைரம்வப பாதுகாப்பு 

அவமசச்கத்திலிருந்து ைாழ்நாள் 

முழுைதும் குடும்ப 

ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியாக்க 

அரசாங்கம் சமீபத்தில் 

கமம்படுத்தியுள்ளது. புதிய ைரம்பு 

என்ன? 

(a) களடசி சம்பைதத்ில் 20% க்கும் 

குளறவானது 

(b) களடசி ஊதியதத்ில் 10% க்கும் 

குளறவாக 

(c) களடசி ஊதியதத்ில் 30% க்கும் 

குளறவாக 

(d) களடசி ஊதியதத்ில் 40% க்கும் 

குளறவாக 

(e) களடசியாக எடுக்கபப்டட் 

ஊதியதத்ில் 50% க்கும் குளறவாக 
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Q6. 2021 க்கான UNHCR Nansen 

அகதிகள் விருவத தைன்றைர ்

யார?் 

(a) மனிதாபிமான வைரச்ச்ிக்கான 

ஜீல் அல்கபனா சங்கம் 

(b) மனிதாபிமான ஒற்றுளமக்கான 

சமூகம் 

(c) தன்னாரவ் நிறுவனங்களுக்கான 

சரவ்கதச கவுன்சில் 

(d) யசஞ்சிலுளவ சங்கங்கைின் லீக் 

(e) மனிதாபிமான வைரச்ச்ிக்கான 

ஒற்றுளம 

 

Q7. Hwasong-8 ஒரு புதிய 

வெப்பரக்சானிக் ஏவுகவை 

ஆகும், இது சமீபத்தில் எந்த 

நாடட்ால் தைற்றிகரமாக 

கசாதிக்கப்படட்து? 

(a) ஜப்பான் 

(b) யதன் யகாரியா 

(c) வட யகாரியா 

(d) ளதவான் 

(e) சீனா 

 

Q8. ஜப்பானின் புதிய பிரதமராக 

கதரந்்ததடுக்கப்படட்ைர ்யார?் 

(a) மசகயாஷி மகன் 

(b) கயாஷிஹிகத சுகா 

(c) ஷின்கசா அகப 

(d) கயாஷிஹிககா கநாடா 

(e) ஃபுமிகயா கிஷிடா 

 

Q9. உலக கடல் நாள் 2021 

உலகளவில் _______ அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) யசப்டம்பர ்29 

(b) 30 யசப்டம்பர ்

(c) யசப்டம்பர ்28 

(d) யசப்டம்பர ்27 

(e) 25 யசப்டம்பர ்

 

Q10. "என் ைாழ்க்வக முழுைதுமாக: 

கைவல, குடும்பம் மற்றும் நமது 

எதிரக்ாலம் (My Life in Full: Work, Family 

and Our Future)" என்ற புத்தகம் 

பின்ைருைனைற்றில் யாருவடய 

நிவனைகம்? 

(a) சங்கீதா யரடட்ி 

(b) கிருதத்ிகா பாண்கட 

(c) கிரண் மஜும்தார-்ஷா 

(d) வநத்னா லூதர்ா 

(e) இநத்ிர நூயி 

 

Q11. சரை்கதச முதிகயார ்தினத்வத 

நிவனவுகூருைதற்காக ஐநாைால் 

எந்த நாள் அரப்்பைிக்கப்படட்து? 

(a) அக்கடாபர ்01 

(b) அக்கடாபர ்02 

(c) அக்கடாபர ்03 

(d) அக்கடாபர ்04 

(e) அக்கடாபர ்05 

 

Q12. கதசியப் பத்திரங்கள் 

வைப்புத்ததாவகயின் (National 

Securities Depositories) (NSDL) புதிதாக 

நியமிக்கப்படட் MD & CEO தபயர.் 

(a) ஜி.சிவகுமார ்

(b) பதம்ஜாசுநத்ுரு 

(c) ரஜனி குப்தா 

(d) பிரியா சிங் 

(e) குமார ்கவுரவ் 

 

Q13. ஐஐஎஃப்எல் தசல்ைம் ெுருன் 

இந்தியாவின் பைக்காரரக்ள் 

படட்ியலில் 2021 இல் யார ்

முதலிடம் பிடித்தார?் 

(a) ஷிவ் நாடார ்

(b) யகௌதம் அதானி 

(c) முககஷ் அம்பானி 

(d) எஸ்பி ஹிநத்ுஜா 

(e) குமார ்மங்கலம் பிரல்ா 
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Q14. IFSC இல் நிவலயான நிதி 

வமயத்தில் IFSCA ஆல் 

உருைாக்கப்படட் நிபுைர ்

குழுவின் தவலைர ்யார?் 

(a) சுஜாய் கபாஸ் 

(b) அமிதக்ரக் ்

(c) வி பாலசுப்ரமணியம் 

(d) சி.கக. மிஸ்ரா 

(e) கராஷன் சிங் 

 

Q15. இந்திய வீரர ் ரூபீந்தர ் பால் 

சிங் சமீபத்தில் எந்த 

விவளயாடட்ிலிருந்து ஓய்வு 

தபறுைதாக அறிவித்தார?் 

(a) கிரிக்யகட ்

(b) கபடம்ிண்டன் 

(c) ஹாக்கி 

(d) யடன்னிஸ் 

(e) ககால்ஃப் 

 

Q16. உலக வசை தினம் ஒை்தைாரு 

ஆை்டும் எந்த நாளில் 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) யசப்டம்பர ்30 

(b) அக்கடாபர ்01 

(c) அக்கடாபர ் முதல் 

யவை்ைிக்கிழளம 

(d) யசப்டம்பர ்29 

(e) அக்கடாபர ்02 

 

Q17. "பூமியில் மகிழ்சச்ியான 

மக்களின் நிலத்திலிருந்து 

நாளாகமம் (Chronicles from the Land of the 

Happiest People on Earth)" என்ற 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்யார?் 

(a) கவால் கசாயின்கா 

(b) பாரப்ரா ஸ்கீத ்

(c) கிறிஸ்கடாபர ்ஒகிக்கபா 

(d) சீனுவா அசய்சகப 

(e) ஜான் விக்கர ்

 

Q18. தசப்டம்பர ் 2021 இல், பிரதமர ்

கமாடி பிரகதி கூடட்த்தின் எந்த 

பதிப்பிற்கு தவலவம 

தாங்கினார?் 

(a) 34 

(b) 35 

(c) 38 

(d) 31 

(e) 40 

 

Q19. ஆை்டின் எந்த நாள் சரை்கதச 

காபி தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) யசப்டம்பர ்களடசி வியாழன் 

(b) அக்கடாபர ் முதல் 

யவை்ைிக்கிழளம 

(c) அக்கடாபர ்01 

(d) யசப்டம்பர ்30 

(e) யசப்டம்பர ்29 

 

Q20. கமனி பாக்கிகயா சமீபத்தில் 

ஓய்வு தபறுைதாக அறிவித்தார.் 

அைர ்எந்த துவறவய கசரந்்தைர ் 

(a) கிரிக்யகட ்வீரர ்

(b) குதத்ுசச்ண்ளட வீரர ்

(c) கால்பநத்ு வீரர ்

(d) ககால்ப் 

(e) ஸ்னூக்கர ்

 

Q21. இந்தியாவின் முதல் 

விவளயாடட்ு நடுைர ்வமயம் எந்த 

நகரத்தில் திறக்கப்படட்து? 

(a) புகன 

(b) அகமதாபாத ்

(c) ளஹதராபாத ்

(d) புது யடல்லி 

(e) யகால்கதத்ா 
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Q22. யுஎஸ் இந்தியா பிசினஸ் 

கவுன்சிலின் (US India Business Council) 

(யுஎஸ்ஐபிசி) 2021 உலகளாவிய 

தவலவம விருவத 

தைன்றைரக்ளின் தபயரக்வளக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ஷிவ் நாடார ் மற்றும் மல்லிகா 

ஸ்ரீனிவாசன் 

(b) என் சநத்ிரகசகரன் & ஜிம் 

கடக்யலட ்

(c) சுநத்ர ் பிசள்ச மற்றும் அகடனா 

ஃப்ரடீக்மன் 

(d) ஆதார ் பூனாவல்லா மற்றும் 

அடில்ளஜனுல்பாய் 

(e) ஷிவ் நாடார ் மற்றும் ஆதார ்

பூனாவல்லா 

 

Q23. CRISIL என்ற மதிப்பீடட்ு 

நிறுைனத்தின் புதிய MD & CEO ஆக 

யார ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) வினிதா பாலி 

(b) அமிஷ் கமதத்ா 

(c) கிரிஷ் பரஞ்சக்ப 

(d) ஷ்யாமலா ககாபிநாத ்

(e) விக்ரம் சிங் 

 

Q24. 2021 ைலது ைாழ்ைாதார விருது 

ைழங்கப்படட் இந்திய அவமப்பு 

எது? 

(a) எனக்கு மரங்கைின் 

நம்பிக்ளகளய யகாடுங்கை் 

(b) விநத்ிய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

இயற்ளக வரலாற்று அறக்கடட்ளை 

(c) சுலப் இன்டரக்நஷனல் 

(d) தூய்ளம இநத்ியா அறக்கடட்ளை 

(e) காடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கான 

சடட் முன்முயற்சி 

 

Q25. பை்வை விலங்குகளுக்கான 

உலக தினம் (WDFA) 

ஆை்டுகதாறும் எந்த நாளில் 

கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்01 

(b) அக்கடாபர ்02 

(c) அக்கடாபர ்03 

(d) அக்கடாபர ்04 

(e) அக்கடாபர ்05 

 

Q26. சரை்கதச அகிம்வச தினம் 

எந்த இந்தியத் தவலைரின் பிறந்த 

நாவளக் குறிக்கிறது? 

(a) ஜவஹரல்ால் கநரு 

(b) வல்லபாய் பகடல் 

(c) மகாதம்ா காநத்ி 

(d) சுபாஷ் சநத்ிர கபாஸ் 

(e) ராஜீவ் காநத்ி 

 

Q27. உலகின் மிகப்தபரிய காதி 

கதசியக் தகாடி சமீபத்தில் 

இந்தியாவின் எந்த இடத்தில் 

திறக்கப்படட்து? 

(a) லடாக் 

(b) சிக்கிம் 

(c) ஜம்மு & காஷ்மீர ்

(d) இமாசச்ல பிரகதசம் 

(e) உதத்ரகண்ட ்
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Q28. எந்த காரட்ட்ூன் கதாபாத்திரம் 

நமாமிககஞ்ச ் திடட்த்தின் 

அதிகாரப்பூரை் சின்னமாக 

இவைக்கப்படட்ுள்ளது? 
(a) ஷக்திமான் 
(b) கசாடட்ாபீம் 
(c) கமாடட்ுபடல்ு 
(d) சாசச்ா சவுதர்ி 
(e) சூப்பரக்மன் 
 
Q29. ஜல்ஜீைன் மிஷன் (JJM) என்ற 

இலக்வக சிறப்பாக அவடய 

பிரதமர ் கமாடி ஜல்ஜீைன் மிஷன் 

ஆப் மற்றும் ராஷ்டர்ியஜல்ஜீைன் 

ககாவஷ அறிமுகப்படுத்தினார.் 

எந்த ஆை்டில் பைி 

ததாடங்கப்படட்து? 
(a) 2019 
(b) 2014 
(c) 2017 
(d) 2015 
(e) 2020 
 
Q30. இந்தியாவில், அக்கடாபர ் 02 

முதல் 08 ைவர ைாரம் ஒை்தைாரு 

ஆை்டும் _________ என்று 

தகாை்டாடப்படுகிறது. 
(a) தூய்ளம வாரம் 
(b) கல்வி வாரம் 
(c) ஊடட்சச்தத்ு வாரம் 
(d) வனவிலங்கு வாரம் 
(e) விளையாடட்ு வாரம் 
 
Q31. 2021 ஆம் ஆை்டின் 

மருத்துைத்திற்கான கநாபல் பரிசு 

தைன்றைரின் தபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 
(a) ஹாரவ்ி J. ஆல்டர ் மற்றும் 

ளமக்ககல் W. யங் 
(b) வில்லியம் C. ககம்ப்யபல் மற்றும் 

எடவ்ரட் ்கமாசர ்
(c) கடவிட ் ஜூலியஸ் மற்றும் 

ஆரய்டம் படயபௌடட்ியன் 
(d) மரிகயா கயபசச்ி மற்றும் ரிசச்ரட் ்

ஆக்சல் 
(e) வில்லியம் C. ககம்ப்யபல் மற்றும் 

ளமக்ககல் W. யங் 
 

Q32. உலக ஆசிரியர ் தினம் 

உலகளவில் எப்கபாது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்01 

(b) அக்கடாபர ்02 

(c) அக்கடாபர ்03 

(d) அக்கடாபர ்04 

(e) அக்கடாபர ்05 

 

Q33. பின்ைரும் எந்த அைி, 2021 

டுராை்ட ் ககாப்வபவய 

தைன்றது? 

(a) யபங்களூரு FC 

(b) FC ஆரம்ி யரட ்

(c) FC ககாவா 

(d) FC முகமதியன் 

(e) ககாகுலம் ககரைா 

 

Q34. உலக கை்காடச்ி 2020, 

துபாயில் ஏற்பாடு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. இந்த 

கை்காடச்ியின் கருப்தபாருள் 

என்ன? 

(a) கல்சச்ர ்அண்ட ்எஜுககஷன் 

(b) கயநக்டிங் ளமன்டஸ்், கிரிகயடிங் 

தி ஃபியூசச்ர ்

(c) லிவ் கிறீன், லிவ் யபடட்ர ்

(d) பில்டிங் தி வரல்்ட ்ஆஃப் டுமாகரா 

(e) கமக்கிங் தி வரல்்ட ்ஆஃப் டுமாகரா 

 

Q35. இரை்டாைது ஐந்தாை்டு 

காலத்திற்கு கதரந்்ததடுக்கப்படட், 

எத்திகயாப்பியாவின் பிரதமரின் 

தபயவரக் குறிப்பிடவும். 

(a) ஜவார ்முகமது 

(b) யமல்ஸ் யஜனவி 

(c) யரயசப் தயிப் எரக்டாகன் 

(d) யடஸ்ஃகப டின்கா 

(e) அபி அகமது 
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Q36. பின்ைரும் எந்த நாள், 

இந்தியாவில் "கங்வக நதி 

டால்பின் தினம்" ஆக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 01 அக்கடாபர ்

(b) 03 அக்கடாபர ்

(c) 04 அக்கடாபர ்

(d) 05 அக்கடாபர ்

(e) 06 அக்கடாபர ்

 

Q37. தசப்டம்பர ் மாதத்தில், சரக்கு 

மற்றும் கசவை ைரி (GST) மூலம் 

கசகரிக்கப்படட் ைருைாய் என்ன? 

(a) ரூ 1.04 லடச்ம் ககாடி 

(b) ரூ 1.17 லடச்ம் ககாடி 

(c) ரூ 1.10 லடச்ம் ககாடி 

(d) ரூ 1.05 லடச்ம் ககாடி 

(e) ரூ 1.20 லடச்ம் ககாடி 

 

Q38. ஆஸ்திகரலிய கடற்பவட 

மற்றும் இந்திய கடற்பவட 

இவடயிலான இருதரப்பு 

பயிற்சியான 'AUSINDEX' இன் எந்த 

பதிப்பு, தசப்டம்பர ் 2021 இல் 

நடத்தப்படட்து? 

(a) 1 வது 

(b) 2 வது 

(c) 3 வது 

(d) 4 வது 

(e) 5 வது 

 

Q39. "ஸ்ைச ் பாரத் மிஷன்-அரப்ன் 

(SBM-U) 2.0" திடட்த்தின் இரை்டாம் 

கடட்த்திற்கு, எை்ைளவு ததாவக 

ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது? 

(a) ரூ 1.41 லடச்ம் ககாடி 

(b) ரூ 1.21 லடச்ம் ககாடி 

(c) ரூ 1.51 லடச்ம் ககாடி 

(d) ரூ 1.61 லடச்ம் ககாடி 

(e) ரூ 1.11 லடச்ம் ககாடி 

 

Q40. பின்ைரும் தபை் கிரிக்தகட ்

வீரரக்ளில், ஆஸ்திகரலிய 

மை்ைில், தடஸ்ட ் ஆடட்த்தில் 

சதம் அடித்த, முதல் இந்திய தபை் 

யார?் 

(a) மிதாலி ராஜ் 

(b) ஸ்மிருதி மநத்னா 

(c) தனியா பாடட்ியா 

(d) ஷஃபாலி வரம்ா 

(e) ஜூலன் ககாஸ்வாமி 
 

Q41. மிஹிதானா என்ற இனிப்பு 

உைவிற்காக இந்தியாவின் எந்த 

மாநிலம் ஜிஐ கடக் (GI tag) 

வைத்திருக்கிறது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) கமற்கு வங்கம் 

(c) ககரைா 

(d) மதத்ிய பிரகதசம் 

(e) குஜராத ்
 

Q42. சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் 

‘ஆசாதி@75-புதிய நகரப்்புற 

இந்தியா: உருமாறும் நகரப்்புற 

நிலப்பரப்பு (Azadi@75 – New Urban India: 

Transforming Urban Landscape)’ மாநாடு 

மற்றும் கை்காடச்ி பிரதமர ்

கமாடியால் சமீபத்தில் 

ததாடங்கப்படட்து? 

(a) ளஹதராபாத ்

(b) அகமதாபாத ்

(c) லக்கனா 

(d) யகால்கதத்ா 

(e) கடராடூன் 
 

Q43. JIMEX 2021 என்பது எந்த 

நாடட்ுடன் இந்தியா கமற்தகாை்ட 

ைருடாந்திர இருதரப்பு கடல் 

பயிற்சியின் 5 ைது பதிப்பாகும்? 

(a) யஜரம்னி 

(b) தாய்லாநத்ு 

(c) இதத்ாலி 

(d) ஜப்பான் 

(e) பிரான்ஸ் 
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Q44. ைடகிழக்கு 

மாநிலங்களுக்கான டக்ரான் 

அடிப்பவடயிலான தடுப்பூசி 

விநிகயாக மாதிரியான ஐ-டக்ரான் 

எந்த அவமப்பால் 

உருைாக்கப்படட்து? 

(a) இஸ்கரா 

(b) இநத்ிய மருதத்ுவ ஆராய்சச்ி 

கவுன்சில் 

(c) டிஆரட்ிஓ 

(d) இநத்ிய யதாழில்நுடப் நிறுவனம், 

யசன்ளன 

(e) எல் & டி 

 

Q45. 2021 ஆம் ஆை்டு 

இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு 

தைன்றைரக்ளின் தபயர.் 

(a) சியுகுகரா மனாகப, கிைாஸ் 

ஹாயசல்கமன் மற்றும் ஜாரஜ்ிகயா 

பாரிசி 

(b) ஆண்டர்ியா எம். யகஸ், ஜிம் 

பீபிை்ஸ் மற்றும் ளமக்ககல் கமயர ்

(c) யரய்ன்ஹாரட் ்யஜன்யசல், டிடியர ்

குகலாஸ் மற்றும் கிப் கதாரன்் 

(d) ஆரத்ர ்பி. யமக்யடானால்டு, பீடட்ர ்

ஹிக்ஸ் மற்றும் ஆடம் ளரஸ் 

(e) ஆரத்ர ் பி. யமக்யடானால்டு, ஜிம் 

பீபிை்ஸ் மற்றும் கிப் கதாரன்் 

 

Q46. சீதஷல்ஸில் எல்வலகள் 

இல்லாத ைரி ஆய்ைாளரக்ளுக்கு 

(TIWB) பங்குதாரர ் நிரை்ாகமாக 

இந்தியா 

கதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த 

முயற்சி எந்த அவமப்பால் 

ததாடங்கப்படட்து? 

(a) UNESCO 

(b) World Bank மற்றும் WTO 

(c) UNDP மற்றும் OECD 

(d) FATF 
(e) ADB 
 

Q47. ததாடக்க தமல்டை்ாடட்ர ்

சாம்பியன்ஸ் தசஸ் 

சுற்றுப்பயைத்தின் 

தைற்றியாளரின் தபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ஃகபபியாகனா கருவானா 

(b) யசரஜ்ி கரஜ்ாகின் 

(c) யவஸ்லி கசா 

(d) விஸ்வநாதன் ஆனநத் ்

(e) கமக்னஸ் காரல்்சன் 

 

Q48. ஆை்டுகதாறும் அக்கடாபர ்

மாதம் இைற்றில் எது 

கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) கணித விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

(b) கதசிய பக்கவாதம் விழிப்புணரவ்ு 

மாதம் 

(c) மாரப்க புற்றுகநாய் 

விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

(d) மனநல விழிப்புணரவ்ு மாதம் 

(e) உடல் ஆகராக்கிய விழிப்புணரவ்ு 

மாதம் 

 

Q49. இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

கடற்பவட விமானம் தாங்கி 

கப்பலான ஐஎன்எஸ் 

விக்ரமாதித்யாவில் NAV-eCash 

அடவ்டவய 

அறிமுகப்படுதத்ுைதாக அறிவித்த 

ைங்கி எது? 

(a) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(b) பாரத ஸ்கடட ்வங்கி 

(c) ஐடிபிஐ வங்கி 

(d) எசட்ிஎப்சி வங்கி 

(e) யபடரல் வங்கி 
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Q50. எரிக் ெனுகஷக் மற்றும் 

டாக்டர ் ருக்மைி பானரஜ்ி 

ஆகிகயாருக்கு சமீபத்தில் 2021 

யிடான் பரிசு (Yidan Prize) 

ைழங்கப்படட்ுள்ளது. பின்ைரும் 

எந்த துவறயில் யிடான் பரிசு (Yidan 

Prize) ைழங்கப்படுகிறது? 

(a) யதாழில்துளற ஆராய்சச்ி 

(b) விவசாய ஆராய்சச்ி 

(c) வங்கி ஆராய்சச்ி 

(d) சுகாதார ஆராய்சச்ி 

(e) கல்வி ஆராய்சச்ி 

 

Q51. கைதியியலுக்கான 2021 

கநாபல் பரிவச தைன்றைரக்ளின் 

தபயவர குறிப்பிடவும். 

(a) ரிசச்ரட் ் யஹன்டரச்ன் மற்றும் 

யபன் ஃயபரிங்கா 

(b) யஜனிபர ்டவுடன்ா மற்றும் அகிரா 

கயாஷிகனா 

(c) யபஞ்சமின் லிஸ்ட ்மற்றும் கடவிட ்

கமக்மில்லன் 

(d) வில்லியம் E. கமாரன்ர ் மற்றும் 

பால் L. கமாடர்ிச ்

(e) யஜனிபர ் டவுடன்ா மற்றும் யபன் 

ஃயபரிங்கா 

 

Q52. உலக பருத்தி தினம் 

ஆை்டுகதாறும் எந்த நாளன்று 

கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்07 

(b) அக்கடாபர ்06 

(c) அக்கடாபர ்05 

(d) அக்கடாபர ்04 

(e) அக்கடாபர ்08 

 

Q53. 5 ஆை்டுகளில், எத்தவன PM 

MITRA தமகா ஜவுளி பூங்காக்கவள 

அவமக்க அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

(a) 5 

(b) 15 

(c) 12 

(d) 10 

(e) 7 

 

Q54. மூடீஸ் முதலீடட்ாளர ் கசவை, 

சமீபத்தில் இந்தியாவின் 

இவறயாை்வம மதிப்பீடட்ு 

கை்கைாடட்த்வத _______ ஆக 

திருத்தியுள்ளது. 

(a) நிளலயானது 

(b) எதிரம்ளற 

(c) நடுநிளல 

(d) பிரதானமானது 

(e) கநரம்ளற 

 

Q55. சமீபத்தில் காலமான அரவிந்த் 

திரிகைதி, எந்த ததாழிவல 

சாரந்்தைர?் 

(a) இலக்கியவாதி 

(b) யபாருைாதார நிபுணர ்

(c) விளையாடட்ு வீரர ்

(d) நடிகர ்

(e) பாடகர ்

 

Q56. ஒரு நிறுைனம், தசாத்து 

மறுசீரவமப்பு நிறுைனமாக 

தசயல்பட, குவறந்தபடச் நிகர 

தசாந்த நிதி கதவை என்ன? 

(a) ரூ .1 ககாடி 

(b) ரூ .2 ககாடி 

(c) ரூ. 3 ககாடி 

(d) ரூ. 4 ககாடி 

(e) ரூ. 5 ககாடி 
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Q57. மகாராஷ்டிராவின் பால்கர ்

மாைடட்த்தின் ைடாவில், பரைலாக 

ைளரக்்கப்படும் ____________ 

ைவகயான ைட ககாலத்திற்கு 

‘புவிசார ் குறியீடு’ (GI) 

ைழங்கப்படட்ுள்ளது. 

(a) மஞ்சை் 

(b) இஞ்சி 

(c) பருதத்ி 

(d) அரிசி 

(e) மிைகாய் 
 

Q58. பின்ைரும் எந்த மாநில அரசு, 

சமீபத்தில் மாைவிகளுக்கு 

பிராை்டட ் சானிடட்ரி 

நாப்கின்கவள ைழங்க 'ஸ்கைசச்ா' 

திடட்த்வத அறிமுகப்படுத்தியது? 

(a) ஆநத்ிரா 

(b) யதலுங்கானா 

(c) கரந்ாடகா 

(d) ககரைா 

(e) ஒடிசா 
 

Q59. பின்ைருைனைற்றில் கநரடி, 

மவறமுக ைரிகவள ைசூலிக்கும், 

முதல் திடட்மிடப்படட் தனியார ்

துவற ைங்கி எது? 

(a) சிடட்ி வங்கி 

(b) ஆக்ஸிஸ் வங்கி 

(c) யபடரல் வங்கி 

(d) ககாடக் மஹிநத்ிரா வங்கி 

(e) HDFC வங்கி 
 

Q60. ISSF ஜூனியர ் உலக 

சாம்பியன்ஷிப்பில், 50 மீ வரபிள் 

கபாடட்ியின் ஆை்கள் பிரிவில், 

இறுதிப் கபாடட்ிவய தைன்றைர ்

யார?் 

(a) ருதர்ாங்க்்ஷ பாடட்ில் 

(b) தனுஷ் ஸ்ரீகாநத் ்

(c) பாரத் ்மகிஜா 

(d) நாம்யா கபூர ்

(e) ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் கதாமர ்
 

Q61. 2021-22 நிதியாை்டில் உலக 

ைங்கியின் படி இந்திய 

தபாருளாதாரத்தின் 

மதிப்பிடப்படட் ஜிடிபி ைளரச்ச்ி 

விகிதம் என்ன? 

(a) 7.2% 

(b) 9.1% 

(c) 7.5% 

(d) 8.3% 

(e) 8.9% 

 

Q62. பிரதமர ் நகரந்திரகமாடி 

சமீபத்தில் 35 பிரஷர ் ஸ்விங் 

அடஸ்ாரப்்ஷன் (Pressure Swing 

Adsorption) (பிஎஸ்ஏ) ஆக்ஸிஜன் 

ஆவலகவள நாடட்ுக்கு 

அரப்்பைித்தார.் இந்த ஆவலகள் 

எந்த நிதியின் கீழ் 

உருைாக்கப்படட்ுள்ளன? 

(a) PM கவனிப்பு 

(b) இநத்ியா உை்கடட்ளமப்பு திடட் 

கமம்பாடட்ு நிதி 

(c) பிரதமரின் கதசிய நிவாரண நிதி 

(d) இநத்ியா ககாவிட ் -19 நிவாரண 

நிதி 

(e) முதலளமசச்ரின் யபாது நிவாரண 

நிதி 
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Q63. இந்தியாவில் ஒை்தைாரு 

ஆை்டும் அக்கடாபர ் 08 அன்று 

விமானப்பவட தினம் 

தகாை்டாடப்படுகிறது. 2021 இல், 

விமானப்பவட தினத்தின் எந்த 

பதிப்பு தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) 72 

(b) 65 

(c) 91 

(d) 89 

(e) 90 

 

Q64. இந்த முக்கிய 

துவறமுகங்களின் தவலைராக பி 

எல் ெரநாத் 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார?் 

(a) ஜவஹரல்ால் கநரு கபாரட் ்டிரஸ்ட ்

(b) தீன்தயாை் துளறமுக 

அறக்கடட்ளை 

(c) விசாகப்படட்ினம் துளறமுக 

அறக்கடட்ளை 

(d) சியாமா பிரசாத ் முகரஜ்ி கபாரட் ்

டிரஸ்ட ்

(e) பாரதிப் கபாரட் ்டிரஸ்ட் 

 

Q65. முககஷ் அம்பானி 2021 ஆம் 

ஆை்டில் ஃகபாரப்்ஸ் இந்தியா 

பைக்காரர ் படட்ியலில் 

முதலிடத்வதப் பிடித்தார,் 

ததாடரந்்து __________ பைக்கார 

இந்தியர ் என்ற இடத்வத தக்க 

வைத்துக் தகாை்டார.் 

(a) 17 வது 

(b) 12 வது 

(c) 14 வது 

(d) 09 வது 

(e) 05 வது 

 

Q66. அக்கடாபர ் மாதத்தின் 

இரை்டாைது தைள்ளிக்கிழவம 

ஆை்டுகதாறும் எந்த நாள் 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) உலக முடள்ட தினம் 

(b) உலக ளசவ தினம் 

(c) உலக காபி தினம் 

(d) உலக வாளழ தினம் 

(e) உலக காய்கறி தினம் 

 

Q67. "தபாருளாதார நிபுைர ்

காந்தி: மகாத்மாவின் அரசியல் 

தபாருளாதாரத்தின் கைரக்ள் 

மற்றும் ததாடரப்ு (Economist Gandhi: The 

Roots and the Relevance of the Political Economy of 

the Mahatma)" என்ற தவலப்பில் 

புத்தகத்தின் ஆசிரியரின் 

தபயவரக் குறிப்பிடவும். 

(a) சஞ்சீவ் பிக்சநத்ானி 

(b) ஆஷிஷ் தவான் 

(c) தீப் கல்ரா 

(d) யஜய்திரத்ராவ் 

(e) சஞ்சய் குமார ்

 

Q68. 2021 ஆம் ஆை்டில், அக்கடாபர ்

04 முதல் 10, 2021 ைவர உலக 

முதலீடட்ாளர ்ைாரம் (WIW) ஏற்பாடு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. ைருடாந்திர 

நிகழ்வை எந்த அவமப்பு ஏற்பாடு 

தசய்கிறது? 

(a) நிதி நிளலதத்ன்ளம வாரியம் 

(b) பதத்ிரங்கை் ஆளணயங்கைின் 

சரவ்கதச அளமப்பு 

(c) நிதி நடவடிக்ளக பணிக்குழு 

(d) யபாருைாதார ஒதத்ுளழப்பு 

மற்றும் கமம்பாடட்ுக்கான அளமப்பு 

(e) உலக வங்கி 
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Q69. சுற்றுலா அவமசச்கம் IRCTC 

உடன் இவைந்து _________________ 

துைக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக புத்த 

சரக்்யூட ் ரயில் FAM 

சுற்றுப்பயைத்வத ஏற்பாடு 

தசய்துள்ளது. 

(a) ஆசாடிக்கா அமிரத் மகஹாதஸ்வ் 

(b) ஆதம் நிரப்ார ்பாரத ்

(c) உகத கதஷ்கா ஆம்நாக்ரிக் 

(d) யடககாஅப்னா கதஷ் 

(e) ஸ்வலம்பன் 

 

Q70. ER கஷக் __________ இன் முதல் 

இயக்குனர ் தஜனரலாக 

தபாறுப்கபற்றார.் 

(a) ஆயுத இயக்குனரகம் 

(b) அமலாக்க இயக்குநரகம் 

(c) யபாருைாதார கமம்பாடட்ு 

இயக்குநரகம் 

(d) நகரப்்புற விவகார இயக்குநரகம் 

(e) யதாழில்கை் மற்றும் வணிக 

இயக்குநரகம் 

 

Q71. உலக அஞ்சல் தினம் 

ஆை்டுகதாறும் எந்த நாளில் 

குறிக்கப்படுகிறது? 

(a) 7 அக்கடாபர ்

(b) 8 அக்கடாபர ்

(c) 10 அக்கடாபர ்

(d) 9 அக்கடாபர ்

(e) 6 அக்கடாபர ்

 

Q72. FinTech Hackathon, 'I-Sprint'21' எந்த 

நிறுைனத்தால் ததாடங்கப்படட்து? 

(a) RBI 

(b) IFSCA 

(c) NPCI 

(d) NASSCOM 

(e) SEBI 

 

Q73. மிஷன் கைச ் குை்டல் (Mission 

Kavach Kundal) என்ற சிறப்பு ககாவிட ்-

19 தடுப்பூசி இயக்கத்வத எந்த 

மாநிலம் ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) ககரைா 

(c) குஜராத ்

(d) சதத்ீஸ்கர ்

(e) ஜாரக்்கண்ட ்
 

Q74. அக்கடாபர ் மாதத்தில் உலக 

புலம்தபயரந்்த பறவைகள் தினம் 

எந்த நாளில் ைருகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்10 

(b) அக்கடாபரின் இரண்டாவது 

சனிக்கிழளம 

(c) அக்கடாபர ்09 

(d) அக்கடாபர ்11 

(e) அக்கடாபரின் இரண்டாவது 

யவை்ைிக்கிழளம 
 

Q75. அன்ஷு மாலிக் சமீபத்தில் 

எந்த விவளயாடட்ு துவறயில் 

இந்தியாவிற்கு தைள்ளிப் பதக்கம் 

தைன்றுள்ளார?் 

(a) பூப்பநத்ு 

(b) துப்பாக்கி சுடுதல் 

(c) மல்யுதத்ம் 

(d) சதுரங்கம் 

(e) ஹாக்கி 
 

Q76. இந்தியாவின் எந்தப் பதிப்பு - 

இங்கிலாந்து கூடட்ு நிறுைன 

அளவிலான இராணுைப் பயிற்சி 

AJEYA WARRIOR உடற்பயிற்சி 

உத்தரகை்ட ் சவுபாத்தியாவில் 

ததாடங்கியது? 

(a) 10 வது 

(b) 11 வது 

(c) 5 வது 

(d) 6 வது 

(e) 8 வது 
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Q77. இயற்வக மற்றும் 

மக்களுக்கான உயர ் லடச்ியக் 

கூடட்ைியில் இவைந்த 

முக்கியமாக ைளரந்்து ைரும் 

தபாருளாதாரங்களின் பிரிக்ஸ் 

கூடட்வமப்பில் பின்ைரும் நாடு 

எது? 

(a) பிகரசில் 

(b) ரஷ்யா 

(c) இநத்ியா 

(d) சீனா 

(e) யதன்னாப்பிரிக்கா 

 

Q78. துவை-சொரா 

ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள 

குழந்வதகளுக்கு RTS, S/AS01 (RTS, S) 

தடுப்பூசிவய பரைலாகப் 

பயன்படுத்த WHO 

பரிந்துவரத்துள்ளது. RTS, S என்பது 

________________ க்கு எதிராக 

தசயல்படும் ஒரு தடுப்பூசி. 

(a) எசஐ்வி/எய்டஸ்் 

(b) சின்னம்ளம 

(c) யபரியம்ளம 

(d) மகலரியா 

(e) கரபிஸ் 

 

Q79. பின்ைரும் எந்த நிறுைனம் 

சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கான 2021 

மாநில கல்வி அறிக்வகவய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது: 

ஆசிரியர ் இல்வல, ைகுப்பு 

இல்வல (State of the Education Report for 

India: No Teacher, No Class)? 

(a) UNICEF 

(b) UNESCO 

(c) UNEP 

(d) UNDP 

(e) UNFCCC 

 

Q80. 2021 ல் உலக அஞ்சல் 

தினத்தின் கருப்தபாருள் என்ன? 

(a) புதுளம, ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் 

கசரத்த்ல் 

(b) நாங்கை் எப்கபாதும் 

வழங்கிகனாம் 

(c) மீடக் புதுளம 

(d) வணிகம் மற்றும் மக்களுக்கு 

பதவிளய வழங்குவதற்காக 

(e) பாதுகாப்பு கண்டுபிடிப்பு 
 

Q81. இந்தியாவில், எந்த நாவள 

கதசிய அஞ்சல் தினமாக 

அரப்்பைிக்கப்படட்ுள்ளது? 

(a) 10 அக்கடாபர ்

(b) 09 அக்கடாபர ்

(c) 08 அக்கடாபர ்

(d) 11 அக்கடாபர ்

(e) 12 அக்கடாபர ்
 

Q82. ரிவலயன்ஸ் இை்டஸ்டர்ஸ்ீ 

லிமிதடட ் (ஆரஐ்எல்) சீன 

நிறுைனமான ஆரஇ்சி 

குழுமத்தின் எத்தவன சதவீத 

பங்குகவள அதன் துவை 

நிறுைனமான ரிவலயன்ஸ் நியூ 

எனரஜ்ி கசாலார ் லிமிதடட ்

(ஆரஎ்ன்இஎஸ்எல்) மூலம் 

ைாங்கியுள்ளது? 
(a) 80% 
(b) 60% 
(c) 70% 
(d) 100% 
(e) 50% 
 

Q83. எந்த வீரர ் F1 துருக்கிய 

கிராை்ட ் பிரிக்ஸ் 2021 ஐ 

தைன்றார?் 

(a) கமக்ஸ் யவரஸ்்டாயபன் 

(b) யசரஜ்ிகயா யபயரஸ் 

(c) வால்கடரி கபாடட்ாஸ் 

(d) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

(e) சி. யலக்யலரக்் 
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Q84. சமீபத்தில் காலமான டாக்டர ்

அப்துல் காதர ்கான் எந்த நாடட்ின் 

அணு விஞ்ஞானி? 

(a) பாகிஸ்தான் 

(b) பங்கைாகதஷ் 

(c) ஆப்கானிஸ்தான் 

(d) ஈரான் 

(e) இநத்ியா 

 

Q85. சரை்கதச தபை் குழந்வதகள் 

தினம் எப்கபாது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்09 

(b) 12 அக்கடாபர ்

(c) 11 அக்கடாபர ்

(d) 08 அக்கடாபர ்

(e) 10 அக்கடாபர ்

 

Q86. பதுகம்மா பை்டிவக எந்த 

மாநிலத்தில் 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) கமகாலயா 

(b) யதலுங்கானா 

(c) அருணாசச்ல பிரகதசம் 

(d) திரிபுரா 

(e) ராஜஸ்தான் 

 

Q87. FICCI FY22 க்கான இந்தியாவின் 

GDP ைளரச்ச்ிவய ________________ என 

கைித்துள்ளது. 

(a) 7.0% 

(b) 7.5% 

(c) 8.6% 

(d) 9.1% 

(e) 10.5% 

 

Q88. உலக மனநல தினம் 

ஆை்டுகதாறும் எந்த நாளில் 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) 10 அக்கடாபர ்

(b) அக்கடாபர ்இரண்டாவது ஞாயிறு 

(c) அக்கடாபரின் இரண்டாவது 

சனிக்கிழளம 

(d) 09 அக்கடாபர ்

(e) 12 அக்கடாபர ்

 

Q89. ைாடிக்வகயாளர ் ததாடரப்ு 

திடட்த்தின் கீழ் எந்த ைங்கி '6S 

பிரசச்ாரத்வத' ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) பாரத ஸ்கடட ்வங்கி 

(b) யூனியன் வங்கி 

(c) மதத்ிய வங்கி 

(d) அலகாபாத ்வங்கி 

(e) பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கி 

 

Q90. பின்ைரும் ததலுங்கு 

திவரப்பட தயாரிப்பாளரக்ளில் 

யார ்சத்யஜித் கர விருதுக்கு கதரவ்ு 

தசய்யப்படட்ுள்ளார?் 

(a) எஸ்எஸ் ராஜயமௌலி 

(b) கசகர ்கம்முலா 

(c) பி ககாபால் 

(d) பூரி யஜகநாத ்

(e) திரிவிக்ரம் ஸ்ரீனிவாஸ் 

 

Q91. புதிதாக அவமக்கப்படட் 

இந்திய விை்தைளி சங்கத்தின் 

(ISpA) முதல் தவலைராக யார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) ராகஜஷ் கடாப் 

(b) ராகுல் வாடஸ்் 

(c) யஜயநத் ்பாடட்ீல் 

(d) ஏ.கக. பட ்

(e) விக்ரம் சிங் 
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Q92. 'நம்பிக்வகயின் காைலர ்- ஒரு 

ைங்கியாளரின் நிவனவு (The 
Custodian of Trust – A Banker’s Memoir’)' 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்யார?் 

(a) அருநத்தி படட்ாசச்ாரய்ா 

(b) ரஜினிஷ் குமார ்

(c) ஆதிதய்ா பூரி 

(d) திகனஷ் குமார ்காரா 

(e) ஓம் பிரல்ா 
 

Q93. கன்னியாகுமரி கிராம்புக்கு 

எந்த மாநிலம் சமீபத்தில் ஜிஐ கடக் 

தபற்றுள்ளது? 

(a) ககரைா 

(b) ஆநத்ிரா 

(c) கரந்ாடகா 

(d) தமிழ்நாடு 

(e) யதலுங்கானா 
 

Q94. பல பரிமாை ைறுவம குறியீடு 

(MPI) அறிக்வக எந்த 

நிறுைனத்தால் 

தைளியிடப்படட்து? 

(a) யுஎன்டிபி 

(b) உலக வங்கி 

(c) உலக யபாருைாதார மன்றம் 

(d) சரவ்கதச நாணய நிதியம் 

(e) ஏடிபி 
 

Q95. தபாருளாதார 

அறிவியலுக்கான 2021 கநாபல் 

பரிசு தைன்றைரக்ளின் 

தபயரக்வளக் குறிப்பிடவும். 

(a) பால் மில்க்கராம் மற்றும் ராபரட் ்

பி. வில்சன் 

(b) ளமக்ககல் கியரமர,் எஸ்தர ்

டுஃப்கலா மற்றும் அபிஜித ்பானரஜ்ி 

(c) கடவிட ் காரட்ு, கஜாசுவா டி. 

ஆங்கிரிஸ்ட ் மற்றும் ளககடா 

டபிை்யூ. இம்யபன்ஸ் 

(d) பால் ளமக்ககல் கராமர ் மற்றும் 

ரிசச்ரட் ்தாலர ்

(e) கடவிட ் காரட்ு மற்றும் ராபரட் ் பி. 

வில்சன் 
 

Q96. உலக கீல்ைாதம் தினம் 

எப்கபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 11 அக்கடாபர ்

(b) 12 அக்கடாபர ்

(c) 10 அக்கடாபர ்

(d) 09 அக்கடாபர ்

(e) 08 அக்கடாபர ்

 

Q97. இந்திய இரயில்கை சமீபத்தில் 

ததற்கு மத்திய ரயில்கை (SCR) க்கு 

இரை்டு நீை்ட தூர ரயில்கவள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, 

இரை்டு ரயில்களுக்கும் என்ன 

தபயர?் 

(a) திரிசூல் மற்றும் கருடன் 

(b) ஷிகர ்மற்றும் தனுஷ் 

(c) திரிசூல் மற்றும் தனுஷ் 

(d) ருதர்ா மற்றும் கருடன் 

(e) கருடன் மற்றும் திரிசூல் 

 

Q98. தநடுமுடி கைணு சமீபத்தில் 

காலமானார.் அைர ்ஒரு __________. 

(a) வானியல் இயற்பியலாைர ்

(b) நடிகர ்

(c) நங்கூரம் 

(d) கிரிக்யகட ்வீரர ்

(e) வழக்கறிஞர ்
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Q99. நீதிபதி ராகஜஷ் பிை்டால் 

சமீபத்தில் ___________________ இன் 

தவலவம நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்படட்ார.் 

(a) அலகாபாத ்உயர ்நீதிமன்றம் 

(b) யகால்கதத்ா உயர ்நீதிமன்றம் 

(c) ககாவா உயர ்நீதிமன்றம் 

(d) ககரை உயர ்நீதிமன்றம் 

(e) அசாம் உயர ்நீதிமன்றம் 

 

Q100. பிரிவு 217 இன் படி, ஒரு உயர ்

நீதிமன்றத்தின் ஒை்தைாரு 

நீதிபதியும் _____________________ ஆல் 

நியமிக்கப்படுைார.் 

(a) ஜனாதிபதி 

(b) ஆளுநர ்

(c) இநத்ியாவின் தளலளம நீதிபதி 

(d) துளணத ்தளலவர ்

(e) முதல்வர ்

 

Q101. ஃபின்தடக் ஸ்டாரட்அ்ப் 

பாரத்பீயின் புதிய தவலைராக 

யார ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) அஷ்வினி குமார ்திவாரி 

(b) அன்ஷுலா காநத் ்

(c) திகனஷ் குமார ்காரா 

(d) ரஜினிஷ் குமார ்

(e) கராஹித ்வரம்ா 

 

Q102. ஆை்டின் எந்த நாள் கபரிடர ்

குவறப்புக்கான சரை்கதச 

நாளாகக் குறிக்கப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்13 

(b) அக்கடாபர ்10 

(c) அக்கடாபர ்12 

(d) அக்கடாபர ்11 

(e) அக்கடாபர ்14 

 

Q103. 2021 ஐ எஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியர ்

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய 

துப்பாக்கி சுடும் அைி எத்தவன 

பதக்கங்கவள தைன்றுள்ளது? 
(a) 31 
(b) 52 
(c) 43 
(d) 28 
(e) 36 
 

Q104. இந்திய கதசிய மனித 

உரிவமகள் ஆவையத்தின் (NHRC) 

28 ைது நிறுைன தின நிகழ்சச்ியில் 

பிரதமர ் கமாடி சமீபத்தில் 

உவரயாற்றினார.் 

என்தெசஆ்ரச்ியின் தவலைர ்

யார?் 

(a) நீதிபதி இநத்ிரா பானரஜ்ி 

(b) நீதிபதி ஜகதீஷ் சிங் ககஹர ்

(c) நீதிபதி ராம் சிங் சரம்ா 

(d) நீதிபதி விக்ரமஜித ்யசன் 

(e) நீதிபதி அருண் குமார ்மிஸ்ரா 
 

Q105. பின்ைரும் எந்த நாடட்ின் 

ைளரச்ச்ித் திடட்ங்களுக்கு 200 

மில்லியன் அதமரிக்க டாலர ்கடன் 

ஆதரவை ைழங்க இந்தியா 

சமீபத்தில் ஒப்புக்தகாை்டது? 

(a) கஜகஸ்தான் 

(b) உஸ்யபகிஸ்தான் 

(c) தஜிகிஸ்தான் 

(d) கிரக்ிஸ்தான் 

(e) அஜரள்பஜான் 
 

Q106. சரை்கதச எரிசக்தி நிறுைனம் 

(IEA) அதன் முழுகநர 

உறுப்பினராக _____ ஐ 

அவழத்துள்ளது. 

(a) அயமரிக்கா 

(b) இநத்ியா 

(c) பிரான்ஸ் 

(d) மகலசியா 

(e) ஐக்கிய இராசச்ியம் 
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Q107. உலகின் முதல் தானியங்கி 

மற்றும் டிவரைர ் இல்லாத சுய-

ஓடட்ுநர ்ரயிவல ெம்பரக்் நகரில் 

ததாடங்கிய நாடு எது? 

(a) யு.எஸ் 

(b) கனடா 

(c) ரஷ்யா 

(d) யஜரம்னி 

(e) ஜப்பான் 

 

Q108. அதலக்சாை்டர ்

தஷல்லன்தபரக்் எந்த நாடட்ின் 

புதிய அதிபராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார?் 

(a) ஆஸ்திரியா 

(b) கநாரக்வ 

(c) யடன்மாரக்் 

(d) ஸ்வீடன் 

(e) சுவிடச்ரல்ாநத்ு 

 

Q109. பாரத்கப நிறுைனத்தின் 

தவலைராக கீழ்கை்டைரக்ளில் 

யார ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) ஹிகதநத்ிரா கடவ் 

(b) எஸ் எஸ் மல்லிகாரஜ்ுன ராவ் 

(c) ஏ எஸ் ராஜீவ் 

(d) திகனஷ் குமார ்காரா 

(e) ரஜினிஷ் குமார ்

 

Q110. எனரஜ்ி எஃபிசியன்சி 

சரவ்ீசஸ் லிமிதடட ் நிறுைனத்தின் 

தவலவம நிரை்ாக அதிகாரியாக 

யார ்நியமிக்கப்படுகிறார?் 

(a) அஜய் குமார ்மிஸ்ரா 

(b) அருண் குமார ்மிஸ்ரா 

(c) அனில் குமார ்மிஸ்ரா 

(d) அமர ்குமார ்மிஸ்ரா 

(e) ஆகாஷ் குமார ்மிஸ்ரா 

 

Q111. இந்திய அரசு பைர ்

ஃவபனான்ஸ் காரப்்பகரஷன் 

லிமிதடட ் (PFC) க்கு எந்த 

அந்தஸ்வத ைழங்கியுள்ளது? 

(a) நவரதன்ா 

(b) மினிரதன்ா 

(c) மகாரதன்ா 

(d) பாரதரதன்ா 

(e) கயாகரதன்ா 

 

Q112. ஐஎம்எஃப் படி 2021-22 

நிதியாை்டில் இந்திய 

தபாருளாதாரத்திற்கான ஜிடிபி 

ைளரச்ச்ி விகிதம் எை்ைளவு? 

(a) 10.5% 

(b) 8.5% 

(c) 7.5% 

(d) 9.5% 

(e) 11.5% 

 

Q113. சரை்கதச தரநிவல நாள் 

ஒை்தைாரு ஆை்டும் 

உலதகங்கிலும் எந்த நாளில் 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) 12 அக்கடாபர ்

(b) 14 அக்கடாபர ்

(c) 13 அக்கடாபர ்

(d) 11 அக்கடாபர ்

(e) 15 அக்கடாபர ்

 

Q114. 2021 புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி நாடட்ின் கைரச்ச்ி 

குறியீடட்ில் (RECAI) இந்தியாவின் 

நிவல என்ன? 

(a) 5 வது 

(b) 2 வது 

(c) 3 வது 

(d) 4 வது 

(e) 1 வது 
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Q115. ஆசிய கமம்பாடட்ு ைங்கி 

(ஏடிபி) சமீபத்தில் ைளரும் உறுப்பு 

நாடுகளுக்கு (டிஎம்சி) 2019-2030 

காலநிவல நிதி இலக்குகவள 

கமம்படுத்தியுள்ளது. புதிய 

இலக்கு என்ன? 

(a) $ 100 பில்லியன் 

(b) $ 80 பில்லியன் 

(c) $ 120 பில்லியன் 

(d) $ 150 பில்லியன் 

(e) $ 200 பில்லியன் 

 

Q116. சரை்கதச மின் கழிவு தினம் 

(IEWD) ஒை்தைாரு ஆை்டும் ________ 

அன்று உலகளவில் 

தகாை்டாடப்படுகிறது. 

(a) அக்கடாபரின் இரண்டாவது 

வியாழக்கிழளம 

(b) 14 அக்கடாபர ்

(c) 13 அக்கடாபர ்

(d) அக்கடாபரின் இரண்டாவது 

புதன்கிழளம 

(e) 15 அக்கடாபர ்

 

Q117. நாடட்ின் தபாருளாதார 

மை்டலங்களுக்கு பல மாதிரி 

இவைப்புகவள 

ைழங்குைதற்காக முழுவமயான 

மற்றும் ஒருங்கிவைந்த 

உள்கடட்வமப்பு கமம்பாடட்ிற்காக 

வமயத்தால் ததாடங்கப்படட் 

டிஜிடட்ல் தளத்தின் தபயர?் 

(a) PM சஞ்சார ்

(b) PM ரஃப்தார ்

(c) PM உரஜ்ா பால் 

(d) PM பிரகதி 

(e) PM கதி சக்தி 

 

Q118. ஃபயர-்கபால்டட்ின் புதிய 

பிராை்ட ் அம்பாசிடராக யார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) ஷாருக்கான் 

(b) ஜான் ஆபிரகாம் 

(c) விராட ்ககாலி 

(d) கசானு சூட ்

(e) அமிதாப் பசச்ன் 

 

Q119. 2021 உலக தர நிரை்ய 

தினத்தின் கருப்தபாருள் என்ன? 

(a) வீடிகயா தரநிளலகை் 

உலகைாவிய அரங்ளக 

உருவாக்குகின்றன 

(b) நிளலயான வைரச்ச்ி 

இலக்குகளுக்கான தரநிளலகை் - 

ஒரு சிறநத் உலகதத்ிற்கான 

பகிரப்படட் பாரள்வ 

(c) கிரகதள்த தரதத்ுடன் 

பாதுகாதத்ல் 

(d) சரவ்கதச தரநிளலகை் மற்றும் 

நான்காவது யதாழில்துளற புரடச்ி 

(e) சரவ்கதச தரநிளலகை் 

உலகைாவிய நிளல 

 

Q120. பின்ைருைனைற்றில் 

அக்கடாபர ் 2021 இல் இந்தியா 

முழுைதும் வமக்கரா 

ஏடிஎம்கவளத் ததாடங்க 

அறிவித்த ைங்கி எது? 

(a) எசட்ிஎஃப்சி வங்கி 

(b) யயசு வங்கி 

(c) அசச்ு வங்கி 

(d) ககாடக் மஹிநத்ிரா வங்கி 

(e) இண்டஸ்இண்ட ்வங்கி 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


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

19            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

Q121. இந்திய அரசு எத்தவன புதிய 

பாதுகாப்பு தபாதுத்துவற 

நிறுைனங்கவள 100 சதவீத 

அரசுக்கு தசாந்தமான 

நிறுைனமாக ஆவை 

ததாழிற்சாவல ைாரியத்வத (OFB) 

மறுசீரவமக்க அவமத்துள்ளது? 

(a) 7 

(b) 5 

(c) 9 

(d) 6 

(e) 8 

 

Q122. உலகளாவிய பசி குறியீடு 

(GHI) 2021 இல் இந்தியாவின் நிவல 

என்ன? 

(a) 81 

(b) 101 

(c) 116 

(d) 94 

(e) 99 

 

Q123. உலக உைவு தினம் எப்கபாது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 13 அக்கடாபர ்

(b) 14 அக்கடாபர ்

(c) 16 அக்கடாபர ்

(d) 15 அக்கடாபர ்

(e) 17 அக்கடாபர ்

 

Q124. உலகின் சிறந்த முதலாளிகள் 

2021 ஃகபாரப்்ஸ் தரைரிவசயில் 

இந்திய நிறுைனங்களில் எந்த 

இந்திய நிறுைனம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது? 

(a) ஆயுை் காப்பீடட்ு நிறுவனம் 

(b) டாடா ஆகலாசளன கசளவகை் 

(c) எச.்டி.எப்.சி 

(d) பாரத ஸ்கடட ்வங்கி 

(e) ரிளலயன்ஸ் இண்டஸ்டர்ஸ்ீ 
 

Q125. எந்த நிறுைனம் UFill என்ற 

தானியங்கி எரிதபாருள் 

ததாழில்நுடப்த்வத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) HPCL 

(b) BPCL 

(c) IOCL 

(d) ONGC 

(e) BHEL 

 

Q126. 2021-22 க்கான இந்தியன் 

ைங்கி சங்கத்தின் (ஐபிஏ) புதிய 

தவலைராக நியமிக்கப்படட்ைர.் 

(a) ராகஜநத்ிர மல் கலாதா 

(b) ஆதரஷ்் யசயின் ஆனநத் ்

(c) ஏ.கக ககாயல் 

(d) பி. சதாசிவம் 

(e) கராஹித ்சரம்ா 

 

Q127. 'வமபரக்ிங்ஸ் (MyParkings)' 

தசயலி எந்த மாநகராடச்ி 

நிறுைனத்தால் ததாடங்கப்படட்து? 

(a) புது தில்லி மாநகர சளப 

(b) பிரஹன் மும்ளப மாநகராடச்ி 

(c) அகரத்லா நகராடச்ி 

(d) யதற்கு யடல்லி மாநகராடச்ி 

(e) வாரணாசி மாநகராடச்ி 

 

Q128. "ெுனர ் ொத்தில்" முதல் 

"விஸ்ைகரம்ா ைடிக்கா" எந்த 

இடத்தில் அவமக்கப்படட்து? 

(a) பாடன்ா 

(b) ராஞ்சி 

(c) ராம்பூர ்

(d) ககாடட்ா 

(e) பாஸ்பூர ்

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


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

20            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

Q129. தபாது கபாக்குைரத்தில் 

கராப்கை கசவைகவளப் 

பயன்படுத்திய இந்தியாவின் 

முதல் நகரம் எது? 

(a) சிம்லா 

(b) ககாயம்புதத்ூர ்

(c) கடராடூன் 

(d) சூரத ்

(e) வாரணாசி 
 

Q130. உலக மாைைரக்ள் தினம் 

ஒை்தைாரு நாளிலும் 

கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 13 அக்கடாபர ்

(b) 14 அக்கடாபர ்

(c) 15 அக்கடாபர ்

(d) 12 அக்கடாபர ்

(e) அக்கடாபர ்16 
 

Q131. ஐக்கிய நாடுகள் மனித 

உரிவமகள் கவுன்சிலின் (UNHRC) 

2022-2024 உறுப்பினராக இந்தியா 

மீை்டும் கதரந்்ததடுக்கப்படட்து. 

இது 47 உறுப்பினரக்வளக் 

தகாை்ட கவுன்சிலின் 

உறுப்பினராக இந்தியாவின் ________ 

காலமாகும். 

(a) 8 வது 

(b) 3 வது 

(c) 4 வது 

(d) 6 வது 

(e) 7 வது 
 

Q132. கூடட்ு கடல் 2021 என்பது எந்த 

இரை்டு நாடுகளுக்கு 

இவடகயயான கூடட்ு கடற்பவட 

பயிற்சியாகும்? 

(a) சீனா மற்றும் அயமரிக்கா 

(b) அயமரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா 

(c) சீனா மற்றும் ரஷ்யா 

(d) இநத்ியா மற்றும் ஜப்பான் 

(e) ரஷ்யா மற்றும் ஜப்பான் 
 

Q133. தசன்வன சூப்பர ் கிங்ஸ் 

(சிஎஸ்கக) இந்தியன் பிரமீியர ்லீக் 

(ஐபிஎல்) படட்த்வத 2021 

தைன்றுள்ளது. இந்த தைற்றியின் 

மூலம், சிஎஸ்கக அைி ஐபிஎல் 

படட்த்வத அதன் 

ததாடக்கத்திலிருந்து எத்தவன 

முவற ககாரியுள்ளது? 

(a) 4 

(b) 3 

(c) 5 

(d) 2 

(e) 1 

 

Q134. தசபி தீரவ்ு உத்தரவுகள் 

மற்றும் குற்றங்கவள கூடட்ுைது 

குறித்து நான்கு கபர ் தகாை்ட 

உயர ் அதிகாரம் தகாை்ட 

ஆகலாசவனக் குழுவை 

அவமத்துள்ளது. இந்தக் குழுவின் 

தவலைர ்யார?் 

(a) பிஆர ்ரகமஷ் 

(b) விஜய் சி தாகா 

(c) பிகக மல்கஹாதர்ா 

(d) டிஎன் ராவல் 

(e) விகனாத ்வரம்ா 
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Q135. நைரங் வசனிக்கு எந்த 

நிறுைனங்களின் தவலைரின் 

கூடுதல் தபாறுப்பு 

ைழங்கப்படட்ுள்ளது? 

(a) காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுளற மற்றும் 

கமம்பாடட்ு ஆளணயம் 

(b) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற 

மற்றும் கமம்பாடட்ு ஆளணயம் 

(c) இநத்ிய யதாளலதய்தாடரப்ு 

ஒழுங்குமுளற ஆளணயம் 

(d) இநத்ிய பதத்ிரங்கை் மற்றும் 

பரிவரத்த்ளன வாரியம் 

(e) திவால் மற்றும் திவால் வாரியம் 

 

Q136. ைறுவமவய ஒழிப்பதற்கான 

சரை்கதச தினம் எப்கபாது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 18 அக்கடாபர ்

(b) 17 அக்கடாபர ்

(c) 16 அக்கடாபர ்

(d) 15 அக்கடாபர ்

(e) 14 அக்கடாபர ்

 

Q137. அக்கடாபர ் 16, 2021 அன்று 

உயரத்்தும் நாளின் எந்த பதிப்வப 

இந்தியாவின் கதசிய பாதுகாப்பு 

காைலர ்(NSG) கைனித்தது? 

(a) 30 

(b) 19 

(c) 28 
(d) 37 

(e) 48 
 

Q138. கரந்ாடக ைங்கி லிமிதடட ்

நிறுைனத்தின் புதிய தவலைராக 

யார ்நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) பாலகிருஷ்ணா அல்ஸ் எஸ் 

(b) ககசவ் கிருஷ்ணாராவ் கதசாய் 

(c) பிரதீப் குமார ்பஞ்சா 

(d) உமா சங்கர ்

(e) கதவித ்சரம்ா 

 

Q139. 2021 SAFF சாம்பியன்ஷிப்வப 

தைல்ல இந்தியா எந்த அைிவய 

தைன்றது? 

(a) இலங்ளக 

(b) கநபாைம் 

(c) மகலசியா 

(d) ஜப்பான் 

(e) பங்கைாகதஷ் 

 

Q140. கஜானாஸ் காெ்ர ் ஸ்கடார ்

எந்த நாடட்ின் புதிய பிரதமராக 

பதவிகயற்றார?் 

(a) கநாரக்வ 

(b) ஸ்வீடன் 

(c) அயரல்ாநத்ு 

(d) யஜரம்னி 

(e) ஸ்யபயின் 

 

Q141. எந்த சிறுககாள்கவள ஆய்வு 

தசய்ய லூசி மிஷன் நாசாைால் 

ததாடங்கப்படட்து? 

(a) யஹரம்்ஸ் 

(b) பூமிளய கடக்கும் சிறுககாை்கை் 

(c) இக்காரஸ் 

(d) டக்ராஜன் விண்கற்கை் 

(e) யபன்னு 

 

Q142. தனியுரிவம உரிவமகவள 

ைழங்குைதற்காக எந்த மாநிலம் 

‘கமரா கர ் கமகர நாம் ‘ திடட்த்வத 

ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) குஜராத ்

(b) பஞ்சாப் 

(c) மதத்ிய பிரகதசம் 

(d) ராஜஸ்தான் 

(e) மகாராஷ்டிரா 
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Q143. கசச்ா எை்தைவய 

ைாங்குைதற்காக இந்தியாவிடம் 

இருந்து இலங்வக அரசு எை்ைளவு 

கடன் ககாரியது? 

(a) 100 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலரக்ை் 

(b) 200 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலரக்ை் 

(c) 500 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலரக்ை் 

(d) 300 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலரக்ை் 

(e) 400 மில்லியன் அயமரிக்க 

டாலரக்ை் 

 

Q144. இந்தியாவின் புவிசார ்

ஆற்றல் ைவரபடத்வத ததாடங்க 

எந்த அவமப்புடன் நிதி ஆகயாக் 

ஒத்துவழத்துள்ளது? 

(a) கூகுை் 

(b) முகநூல் 

(c) இன்யடல் 

(d) டிஆரட்ிஓ 

(e) இஸ்கரா 

 

Q145. கைளாை் கழிவுகவள 

உயிரிப் தபாருடக்ளாக 

மாற்றுைதற்கான 

ததாழில்நுடப்த்வத 

உருைாக்கியதற்காக 2021 ஆம் 

ஆை்டிற்கான ததாடக்க 

‘எரத்்ஷாட ்பரிசு’ தைன்றைர ்யார?் 

(a) விதய்ுத ்கமாகன் 

(b) கராஷன் சரம்ா 

(c) ஷஃபாலி பிஷ்ட ்

(d) ப்ரதீத்ி குமாரி 

(e) கமல்பிரதீ ்கவுர ்

 

Q146. ஆரப்ிஐ உத்தரவுகவளப் 

பின்பற்றாததால் எஸ்பிஐக்கு 

ரிசரை்் ைங்கி எை்ைளவு அபராதம் 

விதித்துள்ளது? 

(a) ரூ. 5 ககாடி 

(b) 4 ககாடி 

(c) ரூ. 3 ககாடி 

(d) ரூ .2 ககாடி 

(e) ரூ .1 ககாடி 

 

Q147. 2021 க்கான WHO உலகளாவிய 

காசகநாய் அறிக்வகயின்படி, 

காசகநாய் ஒழிப்பில் எந்த நாடு 

கமாசமாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளது? 

(a) ஆப்கானிஸ்தான் 

(b) ஆஸ்திகரலியா 

(c) இநத்ியா 

(d) பங்கைாகதஷ் 

(e) ரஷ்யா 

 

Q148. மத்திய கநரடி ைரிகள் 

ைாரியம் (CBDT) சாரப்ாக கநரடி ைரி 

ைசூலிக்க சமீபத்தில் எந்த 

ைங்கிவய ரிசரை்் ைங்கி 

அங்கீகரித்துள்ளது? 

(a) யயஸ் வங்கி 

(b) ஆரப்ிஎல் வங்கி 

(c) லடச்ுமி விலாஸ் வங்கி 

(d) கரூர ்ளவஸ்யா வங்கி 

(e) டிபிஎஸ் வங்கி 

 

Q149. எந்த நாடு லாங் மாரச் ் -2D 

ராக்தகடட்ில் 'ஸிகெ' என்ற முதல் 

சூரிய ஆய்வு தசயற்வகக்ககாவள 

ஏவியது? 

(a) ஜப்பான் 

(b) சீனா 

(c) அயமரிக்கா 

(d) வியடந்ாம் 

(e) மகலசியா 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


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

23            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

Q150. ஆக்ஸிஸ் ைங்கியின் MD & CEO 

யின் தபயவரக் குறிப்பிடவும், 

அைருவடய பதவிக்கு மீை்டும் 

நியமனம் சமீபத்தில் RBI ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்படட்து. 

(a) அமிதாப் சவுதர்ி 

(b) சநத்ீப் பக்ஷி 

(c) தீபக் பகரக ்

(d) ராணா கபூர ்

(e) ரஜினிஷ் குமார ்

 

Q151. 2021 தமரச்ர ் சிஎஃப்எஸ் 

குகளாபல் தபன்ஷன் இன்தடக்ஸ் 

சரக்ையில் இந்தியாவின் கரங்க் 

என்ன? 

(a) 30 

(b) 45 

(c) 35 

(d) 40 

(e) 50 

 

Q152. உலக 

ஆஸ்டிகயாகபாகராசிஸ் தினம் 

(WOD) ஆை்டுகதாறும் ____________ 

அன்று தகாை்டாடப்படுகிறது. 

(a) 18 அக்கடாபர ்

(b) 21 அக்கடாபர ்

(c) 20 அக்கடாபர ்

(d) 19 அக்கடாபர ்

(e) 17 அக்கடாபர ்

 

Q153. பைானி கதவி ஒரு இந்திய 

தடகள வீரர ் ஆைார,் அைர ் ____________ 

துவறயில் நாடவ்ட 

பிரதிநிதித்துைப்படுதத்ுகிறார.் 

(a) ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 

(b) வில்விதள்த 

(c) பளு தூக்குதல் 

(d) குதத்ுசச்ண்ளட 

(e) ஃயபன்சிங் 

 

Q154. சரை்கதச சவமயல்காரரக்ள் 

தினம் ஆை்டுகதாறும் எந்த 

நாளில் கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 17 அக்கடாபர ்

(b) 18 அக்கடாபர ்

(c) 20 அக்கடாபர ்

(d) 19 அக்கடாபர ்

(e) 21 அக்கடாபர ்

 

Q155. உள்துவற அவமசச்ர ் அமித் 

ஷா ' கசைா ஹி சங்கதன் (Seva Hi 

Sangathan)' திடட்த்தின் கீழ் கமாடி 

கைன்கவள எந்த மாைடட்ங்களில் 

ததாடங்கினார?் 

(a) யகௌசாம்பி 

(b) கரபகரலி 

(c) குஷிநகர ்

(d) அலிகார ்

(e) கான்பூர ்

 

Q156. “Actually… I Met Them: A Memoir” 

புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்யார?் 

(a) ஏ ஆர ்ரஹ்மான் 

(b) ஷபானா ஆஸ்மி 

(c) குல்சார ்

(d) சங்கர ்மகாகதவன் 

(e) கசதத்ன் பகத ்

 

Q157. ததாவலதூர கிராமங்களுக்கு 

அரசு கசவைகவள ைழங்க 

‘பிரசாசன் காை் கக சங் (Prashasan 

Gaon ke Sang)’ பிரசச்ாரத்வத எந்த 

மாநிலம் ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) பீகார ்

(b) உதத்ரபிரகதசம் 

(c) மதத்ிய பிரகதசம் 

(d) கமற்கு வங்கம் 

(e) ராஜஸ்தான் 
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Q158. எந்த ஆயுள் காப்பீடட்ு 

நிறுைனம் ‘‘ சரல் பசச்த் பீமா 

திடட்த்வத (Saral Bachat Bima Plan)’’ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) எஸ்பிஐ ஆயுை் காப்பீடு 

(b) இநத்ியா முதல் ஆயுை் காப்பீடட்ு 

நிறுவனம் 

(c) ஐசிஐசிஐ ப்ரூயடன்ஷியல் ஆயுை் 

காப்பீடு 

(d) எச.்டி.எப்.சி ஆயுை் காப்பீடு 

(e) மத ஆகராக்கிய காப்பீடு 
 

Q159. இந்திய பளுதூக்கும் 

கூடட்வமப்பின் தவலைராக யார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) யபண்பா டீகசரிங் 

(b) டி வி நகரநத்ிரன் 

(c) உஜ்வாலா சிங்கானியா 

(d) சஹ்கதவ் யாதவ் 

(e) நரிநத்ர ்பாதர்ா 
 

Q160. கதசிய ஆராய்சச்ி 

கமம்பாடட்ு கழகத்தின் புதிய 

தவலைர ் மற்றும் நிரை்ாக 

இயக்குனராக 

நியமிக்கப்படட்ுள்ள நபரின் 

தபயவரக் குறிப்பிடவும். 

(a) பவன் குமார ்ககாயங்கா 

(b) அமித ்ரஸ்கதாகி 

(c) பிரதிவா கமாஹபதர்ா 

(d) எம் கவணுககாபால் 

(e) விகனாத ்கண்ணன் 
 

Q161. 2021 BNP பரிபாஸ் ஓபன் 

தடன்னிஸ் கபாடட்ியில் ஆை்கள் 

ஒற்வறயர ் கபாடட்ியில் தைன்ற 

வீரர ்யார?் 

(a) பிலிப் கபாலயசக் 

(b) ஆண்டர்ி ருப்யலவ் 

(c) நிககாகலாஸ் பசிலாஷ்விலி 

(d) ககமரூன் கநாரி 

(e) ஜான் பியரஸ்் 
 

Q162. உலகளாவிய உைவு 

பாதுகாப்பு (ஜிஎஃப்எஸ்) 

அடட்ைவை 2021 இல் 

இந்தியாவின் நிவல என்ன? 

(a) 71 

(b) 82 

(c) 55 

(d) 64 

(e) இளவ எதுவுமில்ளல 

 

Q163. அடவ்டகளின் கடாக்கவன 

கசஷனுக்காக NTS தளத்வத எந்த 

நிறுைனம் ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) ஆர்.பி.ஐ 

(b) கூகுை் கப 

(c) பாரத ஸ்கடட ்வங்கி 

(d) யசபி 

(e) என்.பி.சி.ஐ 

 

Q164. காைல்துவற நிவனவு தினம் 

எந்த நாடக்ளில் 

கவடபிடிக்கப்படுகிறது? 

(a) 20 அக்கடாபர ்

(b) 19 அக்கடாபர ்

(c) 21 அக்கடாபர ்

(d) 22 அக்கடாபர ்

(e) 18 அக்கடாபர ்

 

Q165. இந்தியாவில் மியூசச்ுைல் 

ஃபை்ட ் சங்கத்தின் புதிய 

தவலைராக யார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) நிகலஷ் ஷா 

(b) பாலசுப்பிரமணியன் 

(c) யசௌவுரப் நானாவதி 

(d) அசுகதாஷ் பிஷ்கனாய் 

(e) கரானித ்சரம்ா 
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Q166. குஷிநகர ் சரை்கதச விமான 

நிவலயத்வத பிரதமர ் கமாடி 

சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் 

திறந்து வைத்தார?் 

(a) மதத்ியப் பிரகதசம் 

(b) பீகார ்

(c) உதத்ரபிரகதசம் 

(d) குஜராத ்

(e) மகாராஷ்டிரா 

 

Q167. "என் ைானத்தில் 

நடச்த்திரங்கள் (The Stars in My Sky)" 

புத்தகம் ________ எழுதியது. 

(a) தியா மிரச்ா 

(b) விதய்ா பாலன் 

(c) ஷபானா ஆஸ்மி 

(d) திவ்யா ததத்ா 

(e) லதா ததத்ா 

 

Q168. குங் ஃபூ நன்ஸ் தற்காப்புக் 

கவல கல்வி பரிவச 2021 தைன்றது. 

விருது எந்த நிறுைனத்தால் 

ததாடங்கப்படட்து? 

(a) யுயனஸ்ககா 

(b) சரவ்கதச யசஞ்சிலுளவ சங்கம் 

மற்றும் யசம்பிளற இயக்கம் 

(c) கிரன்ீ பீஸ் 

(d) யுனியசஃப் 

(e) WHO 
 

 

Q169. ைன்முவறயான 

கபாவதப்தபாருள் குற்றங்கள் 

அதிகரித்து ைருைதால் எந்த நாடு 

60 நாள் அைசர நிவலவய 

அறிவித்துள்ளது? 

(a) யபரு 

(b) ஈக்வடார ்

(c) ஸ்யபயின் 

(d) எல் சால்வடார ்

(e) இதத்ாலி 

 

Q170. டிஜிடட்ல் ததாழில்நுடப்ங்கள் 

குறித்த சரை்கதச மாநாடு மற்றும் 

கை்காடச்ி “எதிரக்ால 

ததாழில்நுடப்ம் 2021” எந்த 

அவமப்பால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது? 

(a) CII 
(b) FICCI 
(c) NPCI 
(d) NASSCOM 
(e) NITI 
 

Q171. ஜூவல 01, 2021 முதல் 

அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படட் 

ஒடட்ுதமாத்த DA/DR விகிதம் என்ன? 

(a) 21% 
(b) 31% 
(c) 28% 
(d) 35% 
(e) 33% 
 

Q172. 2021 க்கான சிந்தவன 

சுதந்திரத்திற்கான ஐகராப்பிய 

யூனியனின் உயரிய மனித 

உரிவமப் பரிசு, சாககராை் பரிசு 

யாருக்கு ைழங்கப்படட்து? 

(a) கிராயரம்ிஷ் 

(b) அயலக்ஸி நவால்னி 

(c) கபாரிஸ் யயல்டச்ின் 

(d) கராமன் புகராடட்ாயசவிச ்

(e) புரூக் ஒயிட ்
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Q173. RBI சமீபத்தில் ரூ .1 ககாடி பை 

அபராதம் விதித்துள்ளது, 

கடட்ைம் தசலுதத்ும் மற்றும் 

தீரவ்ுத் திடட்ங்கள் சடட்ம், 2007 இன் 

பிரிவு 26 (2) இன் கீழ் 

விதிமுவறகவள மீறியதற்காக 

பைம் தசலுதத்ும் ைங்கி? 

(a) ஜிகயா கபயமண்டஸ்் வங்கி 

(b) ஏரய்டல் கபயமண்டஸ்் வங்கி 

(c) ஆதிதய்ா பிரல்ா கபயமண்டஸ்் 

வங்கி 

(d) ஃபிகனா யகாடுப்பனவு வங்கி 

(e) கபடிஎம் யகாடுப்பனவு வங்கி 

 

Q174. சரை்கதச திைறல் 

விழிப்புைரவ்ு தினம் எப்கபாது 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 22 அக்கடாபர ்

(b) 20 அக்கடாபர ்

(c) 19 அக்கடாபர ்

(d) 21 அக்கடாபர ்

(e) 23 அக்கடாபர ்

 

Q175. எந்த மாநில அரசு நைம்பர ்

2021 முதல் "முகமந்திரி கரஷன் 

ஆப்ககத்ைார ் கயாஜனா" 

தசயல்படுத்தப்படும் என்று 

அறிவித்துள்ளது? 

(a) அசாம் 

(b) உதத்ரப் பிரகதசம் 

(c) ஒடிசா 

(d) மதத்ிய பிரகதசம் 

(e) தமிழ்நாடு 

 

Q176. உலக நீதித் திடட்ம் (WJP) சடட் 

விதிகளின் குறியீடு 2021 இல் 

இந்தியாவின் தரைரிவச என்ன? 

(a) 32 
(b) 51 
(c) 79 
(d) 105 
(e) 121 
 

Q177. இந்தியா கபாரட்ஸ்் குகளாபல் 

லிமிதடட ் (IPGL) இன் MD யாக யார ்

நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர?் 

(a) நீரதாண்டன் 

(b) அகலாக் மிஸ்ரா 

(c) ஜக்ஜித ்பவாடியா 

(d) அருண்ரஸ்கத 

(e) ராகஜஷ் பன்சால் 

 

Q178. பாதுகாப்பு அவமசச்ர ்

ராஜ்நாத் சிங் ததாடங்கிய "வீர ்

சாைரக்்கர:் பிரிவிவனவயத் 

தடுக்கக்கூடிய மனிதன் (Veer 

Savarkar: The Man Who Could Have Prevented 

Partition)" என்ற புத்தகத்வத 

எழுதியைர ்யார?் 

(a) உதய் மஹூரக்ர ்

(b) சிராயு பண்டிட ்

(c) ஜீத ்தயில் 

(d) சஞ்சய் பாரு 

(e) a & b இரண்டும் 

 

Q179. கீழ்கை்டைற்றில் எது 

சமீபத்தில் ைடிைவமப்பாளர ்

மைஷ்ீ மல்கொத்ராவின் எம்எம் 

ஸ்வடல்களில் 40% பங்குகவள 

ைாங்கியது? 

(a) ரிளலயன்ஸ் இண்டஸ்டர்ஸ்ீ 

லிமியடட ்

(b) அதானி குழுமம் 

(c) ஆதிதய்ா பிரல்ா ஃகபஷன் & 

ரயீடயில் லிமியடட ்

(d) இன்பினிடட்ி ரயீடய்ல் லிமியடட் 

(e) டய்ரண்ட ்லிமியடட ்
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Q180. எலிசதபத் மகாராைிவய 

அரச தவலைர ் பதவியில் இருந்து 

நீக்கி, குடியரசாகத் தயாராகி 

ைரும் நிவலயில், 

பின்ைருைனைற்றில் எந்த நாடு 

அதன் முதல் அதிபவரத் 

கதரந்்ததடுதத்ுள்ளது? 

(a) யசயிண்ட ்லூசியா 

(b) யசயின்ட ்வின்யசன்ட் 

(c) பாரப்டாஸ் 

(d) கிகரனடியநஸ் 

(e) டிரினிடாட ்மற்றும் யடாபாககா 
 

Q181. ஆை்டுகதாறும் அக்கடாபர ்

மாதத்தில் எந்த நாள் சரை்கதச 

பனிசச்ிறுத்வத தினமாக 

தகாை்டாடப்படுகிறது? 

(a) அக்கடாபர ்21 

(b) அக்கடாபர ்22 

(c) அக்கடாபர ்20 

(d) அக்கடாபர ்23 

(e) அக்கடாபர ்24 
 

Q182. "ஸ்ரீ தன்ைந்திரி தஜனரிக் 

தமடிக்கல் ஸ்கடார"் திடட்த்வத 

எந்த மாநில முதல்ைர ்

ததாடங்கியுள்ளார?் 

(a) கமற்கு வங்கம் 

(b) ஜாரக்்கண்ட ்

(c) சதத்ீஸ்கர ்

(d) மகாராஷ்டிரா 

(e) கரந்ாடகா 
 

Q183. மாஸ்டரக்ாரட்ு, DFC, USAID உடன் 

எந்த ைங்கி இந்திய MSME க்காக $ 

100 மில்லியன் கடன் ைசதிவய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) எச.்டி.எப்.சி வங்கி 

(b) ஆரப்ிஎல் வங்கி 

(c) ஆக்சிஸ் வங்கி 

(d) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

(e) யயஸ் வங்கி 
 

Q184. பாரதி அக்ஸா ஆயுள் 

காப்பீடு எந்த சிறு நிதி 

ைங்கியுடன் ைங்கிக் காப்பீடட்ு 

கூடட்ுக்குள் நுவழந்துள்ளது? 

(a) ஜன சிறு நிதி வங்கி 

(b) சூரக்யாதாய் சிறு நிதி வங்கி 

(c) ஈக்விடாஸ் சிறிய நிதி வங்கி 

(d) ESAF சிறு நிதி வங்கி 

(e) உதக்ரஷ்் சிறு நிதி வங்கி 

 

Q185. "இந்தியாவின் 

மாநிலங்களின் கதாற்றம் கவத" 

என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்யார?் 

(a) சுப்பிரமணியன் சுவாமி 

(b) ஜும்பா லஹிரி 

(c) பிரப்லீன் சிங் 

(d) யவங்கடராகவன் சுபா 

சீனிவாசன் 

(e) காகவரி பம்ளச 

 

Q186. அரசாங்க நிறுைனம் UIDAI 

"ஆதார ் கெக்கத்தான் 2021" என்ற 

தவலப்பில் கெக்கத்தான் 

நடத்துகிறது. UIDAI இன் முழு 

ைடிைம் என்ன? 

(a) Unified Identification Authority of India 
(b) United Identification Authority of India 

(c) Unitary Identification Authority of India 
(d) Union Identification Authority of India 

(e) Unique Identification Authority of India 
 

Q187. பரம்பிக்குளம் புலிகள் 

பாதுகாப்பு அறக்கடட்வள புவி 

காப்பாளர ் விருவத 

தைன்றுள்ளது. பரம்பிக்குளம் 

புலிகள் காப்பகம் எங்குள்ளது? 

(a) யதலுங்கானா 

(b) ககரைா 

(c) தமிழ்நாடு 

(d) கரந்ாடகா 

(e) ஆநத்ிரப் பிரகதசம் 
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Q188. தசயற்வக நுை்ைறிவு (AI) 

ததாழில்நுடப்ங்கவள 

கமம்படுதத்ும் இந்தியாவில் 

ஸ்டாரட்அ்ப்கவள ஆதரிக்கும் 10 

ைார முன்முயற்சியின் 

ததாடக்கத்வத 

பின்ைருைனைற்றில் எது 

சமீபத்தில் அறிவித்தது? 

(a) கூகுை் 

(b) ஐபிஎம் 

(c) ஆப்பிை் 

(d) இன்யடல் 

(e) ளமக்கராசாப்ட ்

 

Q189. பின்ைருைனைற்றில் எது 

சமீபத்தில் நிதி நடைடிக்வக 

பைிக்குழு (FATF) சாம்பல் 

படட்ியலில் கசரக்்கப்படட்து? 

(a) யதன் யகாரியா 

(b) துருக்கி 

(c) ஆப்கானிஸ்தான் 

(d) கநபாைம் 

(e) இலங்ளக 

 

Q190. _______ ஒை்தைாரு ஆை்டும் 

கமால் தினம் 

தகாை்டாடப்படுகிறது, இது 

அவனத்து கைதியியல் 

ஆரை்லரக்ளிவடகய பிரபலமாக 

உள்ளது. 

(a) அக்கடாபர ்19 

(b) 20 அக்கடாபர ்

(c) அக்கடாபர ்21 

(d) அக்கடாபர ்22 

(e) அக்கடாபர ்23 

 

Q191. உலக கபாலிகயா தினமாக 

கவடபிடிக்கப்படும் நாள் எது? 

(a) 24 அக்கடாபர ்

(b) 23 அக்கடாபர ்

(c) 22 அக்கடாபர ்

(d) 21 அக்கடாபர ்

(e) 20 அக்கடாபர ்

 

Q192. _________ திவரப்படம் 

'கூழாங்கல்' ஆஸ்கார ் 2022க்கான 

இந்தியாவின் அதிகாரப்பூரை் 

நுவழவு. 

(a) யதலுங்கு 

(b) மளலயாைம் 

(c) தமிழ் 

(d) யபங்காலி 

(e) கன்னடம் 

 

Q193. கீழ்கை்டைரக்ளில் யார ்

சமீபத்தில் ICRA வின் நிரை்ாக 

இயக்குனராகவும், குழும CEO 

ஆகவும் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார?் 

(a) ராம்நாத ்கிருஷ்ணன் 

(b) நீராடண்டன் 

(c) ஆர்.கக.லக்்ஷமன் 

(d) சநத்ாககாசச்ார ்

(e) ஒஸ்மான் கவாலா 

 

Q194. சமீபத்தில் டிஆரட்ிஓைால் 

கசாதவன தசய்யப்படட் 

விமானத்தின் அதிகைக 

தசலைழிக்கக்கூடிய ைான்ைழி 

இலக்கின் (HEAT) தபயர.் 

(a) நிபய் 

(b) அபியாஸ் 

(c) விராட ்

(d) ஆகாஷ் 

(e) அக்னி 
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Q195. ஆை்டின் எந்த நாள் ஐக்கிய 

நாடுகள் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

(a) 24 அக்கடாபர ்

(b) 23 அக்கடாபர ்

(c) 22 அக்கடாபர ்

(d) 21 அக்கடாபர ்

(e) 20 அக்கடாபர ்

 

Q196. ஆசாதிகா அமிரத் 

மகொத்சை் 

தகாை்டாடட்ங்கவள 

நிவனவுகூரும் ைவகயில் இந்திய 

கடற்பவட எந்த இடத்தில் 

கடகலார படககாடட்ம் 

கரகாடட்ாவை ஏற்பாடு 

தசய்துள்ளது? 

(a) யசன்ளன முதல் புதுசக்சரி வளர 

(b) யகாசச்ி முதல் ககாவா வளர 

(c) யபங்களூரு முதல் ககாவா வளர 

(d) யகாசச்ி முதல் யசன்ளன வளர 

(e) யகாசச்ி முதல் புதுசக்சரி வளர 

 

Q197. அவனத்து 

ைாக்குசச்ாைடிகளின் டிஜிடட்ல் 

கமப்பிங்கிற்காக இந்திய கதரத்ல் 

ஆவையம் (ECI) 

அறிமுகப்படுத்திய தமாவபல் 

தசயலியின் தபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ஐராவத ்

(b) திரிசூல் 

(c) கருடன் 

(d) பீம் 

(e) சக்தி 

 

Q198. 2022 ல் ததற்காசிய 

கூடட்வமப்பு குறுக்கு நாடு 

சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் 56 ைது 

கதசிய குறுக்கு நாடு 

சாம்பியன்ஷிப்வப எந்த இந்திய 

மாநிலம் நடத்தும்? 

(a) ககாவா 

(b) யதலுங்கானா 

(c) அசாம் 

(d) நாகாலாநத்ு 

(e) திரிபுரா 

 

Q199. "என் ைாழ்க்வகக்காக 

எழுதுதல்" என்ற ததாகுப்பு எந்த 

ஆசிரியரால் தைளியிடப்படட்து? 

(a) சல்மான் ருஷ்டி 

(b) கசதத்ன்பகத ்

(c) சுதாமூரத்த்ி 

(d) கராஹித ்குமார ்

(e) ரஸ்கின் பாண்ட ்

 

Q200. விை்தைளிக் குப்வபகவளத் 

தைிக்கும் 

ததாழில்நுடப்ங்கவளச ் கசாதித்து 

சரிபாரக்்க சீனா ஏைப்படட் புதிய 

தசயற்வகக்ககாளுக்கு என்ன 

தபயர?் 

(a) Shijian-21 

(b) Haotian-21 

(c) Tianzun-21 

(d) Yanwang-21 

(e) Be-Shu-21 

 

Q201. "உங்களுக்கான புதுவமகள் 

(Innovations for You)" என்ற டிஜி 

புத்தகத்வத எந்த அவமப்பு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) இநத்ியாவில் முதலீடு 

யசய்யுங்கை் 

(b) NPCI 

(c) அடல் இன்கனாகவஷன் மிஷன் 

(d) இஸ்கரா 

(e) டிஆரட்ிஓ 
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Q202. கடச்ிகளின் மாநாடட்ின் 

(COP26) பக்கைாடட்ில், எந்ததந்த 

நாடுகளுடன் இந்தியா 

ஒத்துவழத்துள்ளது? 

(a) ஐக்கிய இராசச்ியம் மற்றும் 

ஜப்பான் 

(b) ஆஸ்திகரலியா, ஜபப்ான் மற்றும் 

ஐக்கிய இராசச்ியம் 

(c) ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திகரலியா 

(d) ஆஸ்திகரலியா மற்றும் ஐக்கிய 

இராசச்ியம் 

(e) யுளனயடட ்கிங்டம், நியூசிலாநத்ு 
 

Q203. 2021-2023 ஆம் ஆை்டிற்கான 

உலக முதலீடட்ு ஊக்குவிப்பு 

முகைர ் சங்கத்தின் (WAIPA) 

தவலைராக நியமிக்கப்படட்ைர?் 

(a) யஜரம்னி 

(b) இநத்ியா 

(c) ஆஸ்திகரலியா 

(d) ஐக்கிய அரபு எமிகரடஸ்் 

(e) ஓமன் 
 

Q204. 2022 ஆம் ஆை்டுக்கான 

கஜாசப் ஏ. குஷ்மன் விருதுக்கு 

கதரந்்ததடுக்கப்படட் இந்திய 

விஞ்ஞானியின் தபயவரக் 

குறிப்பிடவும். 

(a) ராஜீவ் நிகாம் 

(b) சுனில் பால் 

(c) குணால் கம்ரா 

(d) துருவ் பூசன் 

(e) விக்ரம் சிங் 
 

Q205. 2021 யுவனதடட ் ஸ்கடடஸ்் 

கிராை்ட ் பிரிக்வஸ தைன்ற 

ஃபாரம்ுலா ஒன் டிவரைர ்யார?் 

(a) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

(b) கமக்ஸ் யவரஸ்்டாப்பன் 

(c) யசரஜ்ிகயா யபயரஸ் 

(d) வால்கடரி கபாடட்ாஸ் 

(e) டி. ரிசச்ியாரக்டா 
 

Q206. இந்தியாவின் 1ைது மாநில 

அரசுக்கு தசாந்தமான 

ைனவிலங்கு டிஎன்ஏ கசாதவன 

பகுப்பாய்வு ஆய்ைகம் ____________ இல் 

திறக்கப்படட்து. 

(a) கபாபால் 

(b) மதுளர 

(c) ககாயம்புதத்ூர ்

(d) ககாரக்பூர ்

(e) நாக்பூர ்
 

Q207. எந்த ஸ்மால் ஃவபனான்ஸ் 

ைங்கி சமீபத்தில் பைம் 

தசலுதத்ும் 

விழிப்பூடட்ல்களுக்காக QR ஒலி 

தபடட்ிவய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) ஜன சிறு நிதி வங்கி 

(b) சூரக்யாதாய் சிறு நிதி வங்கி 

(c) AU சிறு நிதி வங்கி 

(d) ஈக்விடாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

(e) உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி 
 

Q208. 2021 தடன்மாரக்் ஓபன் 

ஆை்கள் ஒற்வற கபடம்ிை்டன் 

சாம்பியன்ஷிப்வப தைன்ற வீரர ்

யார?் 

(a) யகன்கடா யமாகமாடட்ா 

(b) விக்டர ்ஆக்சல்யசன் 

(c) யசன் லாங் 

(d) ஆண்டரஸ்் ஆண்டன்சன் 

(e) யுககா ககாபயாஷி 
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Q209. பின்ைருைனைற்றில் 51ைது 

தாதாசாககப் பால்கக விருது 

தபற்றைர ்யார?் 

(a) அமிதாப் பசச்ன் 

(b) தரக்மநத்ிரா 

(c) ராஜ் கபூர ்

(d) ரஜினிகாநத் ்

(e) திலீப் குமார ்
 

Q210. ________ மற்றும் _________ ஆகியவை 

2022 முதல் இந்தியன் பிரமீியர ்

லீக்கின் (ஐபிஎல்) ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும் இரை்டு புதிய 

அைிகள். 

(a) கடராடூன் மற்றும் பாடன்ா 

(b) அகமதாபாத ்மற்றும் லக்கனா 

(c) யஜய்ப்பூர ்மற்றும் சூரத ்

(d) கபாபால் மற்றும் புகன 

(e) காஷ்மீர ்மற்றும் தரம்சாலா 
 

Q211. திறந்ததைளி மலம் கழிப்பு 

இல்லாத (ODF) மற்றும் ஒை்தைாரு 

வீடட்ிற்கும் மின்சாரம் தகாடுக்கும் 

இலக்வக அவடந்துள்ள முதல் 

மாநிலம் எது? 

(a) ஹரியானா 

(b) ராஜஸ்தான் 

(c) ககாவா 

(d) அசாம் 

(e) ஆநத்ிரப் பிரகதசம் 
 

Q212. பள்ளிக் கல்வி மற்றும் 

எழுத்தறிவுத் துவறயின் நிபுன் 

பாரத் திடட்த்திற்காக 

அவமத்துள்ள கதசிய 

ைழிகாடட்ுதல் குழுவின் தவலைர ்

யார?் 

(a) பி வாசுகதவன் 

(b) ளபஜயநத் ்பாண்டா 

(e) அன்னபூரண்ா கதவி 

(d) விகரநத்ிர குமார ்

(e) தரக்மநத்ிர பிரதான் 
 

Q213. வசபர ் பாதுகாப்பிற்காக, 

எந்த ைங்கி மத்திய உயரக்ைிைி 

கமம்பாடட்ு வமயம் (C-DAC) உடன் 

கூடட்ு கசரந்்துள்ளது? 

(a) பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கி 

(b) யூனியன் கபங்க் ஆஃப் இநத்ியா 

(c) பாரத ஸ்கடட ்வங்கி 

(d) இநத்ிய மதத்ிய வங்கி 

(e) அலகாபாத ்வங்கி 

 

Q214. பின்ைரும் யார,் 2021 ஆம் 

ஆை்டுக்கான தஜரம்ன் புத்தக 

ைரத்்தகத்தின் அவமதிப் பரிவச 

தைன்ற முதல் கறுப்பினப் தபை் 

ஆைார?் 

(a) சூசனா கிைாரக்் 

(b) கஜன் குடால் 

(c) மரியா யரஸ்ஸா 

(d) சிடச்ி டங்கயரம்கா 

(e) சகுநத்லா ஹரக்சிங் தில்ஸ்யடட ்

 

Q215. கீழ்க்கை்டைரக்ளில் யார,் 

MotoGP படட்ம் 2021 ஐ 

தைன்றுள்ளார?் 

(a) ஃகபபிகயா குவாரட்ராகரா 

(b) பிரான்யசஸ்ககா பாக்னாயா 

(c) கஜான் மிர ்

(d) கபால் எஸ்பரக்ாகரா 

(e) எனியா பாஸ்டியானினி 

 

Q216. "கமலா ொரிஸ்: 

ஃதபகனாமினல் வுமன்" என்ற 

புதிய புத்தகத்வத எழுதியைர ்

யார?் 

(a) அமிதவ் ககாஷ் 

(b) சிதானநத் ்ராஜ்கடட்ா 

(c) அவதார ்சிங் பாசின் 

(d) ஜும்பா லஹிரி 

(e) ஆதிதய் குப்தா 
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Q217. பின்ைரும் எந்த நிறுைனம், 

இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

வெடர்ஜன் தயாரிக்கும் பசுவம 

ஆவலவய அவமக்க உள்ளது? 

(a) SAIL 

(b) BPCL 

(c) NTPC 

(d) HPCL 

(e) GAIL 

 

Q218. நாடட்ின் முக்கிய 

துவறமுகத்திற்கான, 

இந்தியாவின் முதல் கரடிகயா 

ஓைர ்இன்டரத்நட ்புகராடக்டாகால் 

(ROIP) அவமப்பு எந்த 

துவறமுகத்தில் 

தைளியிடப்படட்து? 

(a) காண்டல்ா துளறமுகம் 

(b) ஜவஹரல்ால் கநரு துளறமுகம் 

(c) பாரதீப் துளறமுகம் 

(d) சியாமா பிரசாத ் முகரஜ்ி 

துளறமுகம் 

(e) மும்ளப துளறமுகம் 

 

Q219. ஆசாதி கா அம்ரித் 

மகொத்சை் தகாை்டாடட்த்தின் 

ஒரு பகுதியாக அம்ரித் 

மகொத்சை் ைவலதயாலிவய 

(Podcast) எந்த அவமசச்கம் 

ததாடங்கியுள்ளது? 

(a) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அளமசச்கம் 

(b) கலாசச்ார அளமசச்கம் 

(c) கல்வி அளமசச்கம் 

(d) மின் அளமசச்கம் 

(e) உை்துளற அளமசச்கம் 

 

Q220. "தகாங்கன் சக்தி 2021" என்ற 

பயிற்சியானது, எந்த நாடட்ுடன் 

இந்திய ஆயுதப் பவடகளின் முதல் 

முப்பவடப் பயிற்சியாகும்? 

(a) ஐக்கிய இராசச்ியம் 

(b) ஆஸ்திகரலியா 

(c) இஸ்கரல் 

(d) இலங்ளக 

(e) அயமரிக்கா 

 

Q221. ததாழிலாளரக்ளுக்கு மானிய 

விவலயில் இ-ைாகனங்கவள 

ைழங்க ‘Go Green’ திடட்த்வத எந்த 

மாநில முதல்ைர ்

ததாடங்கியுள்ளார?் 

(a) மகாராஷ்டிரா 

(b) கமற்கு வங்காைம் 

(c) மதத்ிய பிரகதசம் 

(d) குஜராத ்

(e) ஹரியானா 

 

Q222. ஷை்கத் மிரச்ிகயாகயை் எந்த 

நாடட்ின் அதிபராக 2ைது 

முவறயாக 

கதரந்்ததடுக்கப்படட்ுள்ளார?் 

(a) எகிப்து 

(b) அஜரள்பஜான் 

(c) உஸ்யபகிஸ்தான் 

(d) கிரக்ிஸ்தான் 

(e) துருக்கி 

 

Q223. எந்த ைங்கி இை்டிககாவுடன் 

இவை பிராை்டட ் கிதரடிட ்

காரட்ு ‘கா-சிங்’ ஐ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

(a) கரூர ்ளவஸ்யா வங்கி 

(b) சவுத ்இநத்ியன் வங்கி 

(c) கரந்ாடக வங்கி 

(d) பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கி 

(e) ககாடட்க் மஹிநத்ிரா வங்கி 
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Q224. எசட்ிஎஃப்சி லிமிதடட ் எந்த 

கபதமை்ட ் ைங்கியுடன் 

இவைந்து மலிவு விவலயில் 

வீடட்ுக் கடன்கவள ைழங்குகிறது? 

(a) கபடிஎம் கபயமண்டஸ்் வங்கி 

(b) ஏரய்டல் கபயமண்டஸ்் வங்கி 

(c) இநத்ியா கபாஸ்ட ் கபயமண்டஸ்் 

வங்கி 

(d) ஃபிகனா கபயமண்டஸ்் வங்கி 

(e) ஜிகயா கபயமண்டஸ்் வங்கி 
 

Q225. FloBiz, பின்ைருைனைற்றில் 

யாவர அதன் முதன்வமத் 

தயாரிப்பான எனது பில் 

புக்கிற்கான பிராை்ட ் தூதராக 

நியமித்துள்ளது? 

(a) பங்கஜ் திரிபாதி 

(b) கசானு சூட ்

(c) ராஜ்குமார ்ராவ் 

(d) மகனாஜ் பாஜ்பாய் 

(e) விக்கி யகௌஷல் 
 

Q226. ஏரியன் 5 ராக்தகட ் மூலம் 

ஏைப்படட் “சிராகுஸ் 4ஏ” என்ற 

ராணுை தகைல் ததாடரப்ு 

தசயற்வகக்ககாவள எந்த நாடு 

ஏவியது? 

(a) ஸ்வீடன் 

(b) யஜரம்னி 

(c) பிரான்ஸ் 

(d) யுகக 

(e) யு.எஸ் 
 

Q227. பின்ைரும் எந்த நாடு அனிதா 

ஆனந்வத அதன் கதசிய 

பாதுகாப்பு அவமசச்ராக 

நியமித்துள்ளது? 

(a) இதத்ாலி 

(b) யுகக 

(c) அயமரிக்கா 

(d) கனடா 

(e) ஆஸ்திகரலியா 
 

Q228. தடஃப் எக்ஸ்கபா 2022க்கான 

தூதரக்ளின் ைடட் கமவசக்கு 

தவலவம தாங்கியைர ்யார?் 

(a) நகரநத்ிர கமாடி 

(b) ராஜ்நாத ்சிங் 

(c) அமித ்ஷா 

(d) ஆனநத் ்குமார ்

(e) பியூஷ் ககாயல் 

 

Q229. HDFC ைங்கி, HDFC ERGOவில் எந்த 

சதவீத பங்வக ைாங்கியுள்ளது? 

(a) 8.99% 

(b) 7.99% 

(c) 6.99% 

(d) 5.99% 

(e) 4.99% 

 

Q230. சரை்கதச அனிகமஷன் தினம் 

ஒை்தைாரு ஆை்டும் ____________ 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

(a) அக்கடாபர ்25 

(b) அக்கடாபர ்26 

(c) அக்கடாபர ்27 

(d) அக்கடாபர ்28 

(e) அக்கடாபர ்29 

 

Q231. எந்த இந்திய மாநிலம், தனது 

தசாந்த ைனவிலங்கு தசயல் 

திடட்ம் 2021-30 ஐ நிவறகைற்றிய 

முதல் மாநிலமாக மாறியது? 

(a) கமற்கு வங்காைம் 

(b) ஜாரக்ண்ட ்

(c) மகாராஷ்டிரா 

(d) சதத்ீஸ்கர ்

(e) அசாம் 
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Q232. தபகாசவஸப் பயன்படுத்தி 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

கை்காைிப்பு குற்றசச்ாடட்ுகவள 

விசாரிக்க மூன்று கபர ் தகாை்ட 

குழுவை உசச் நீதிமன்றம் 

நியமித்துள்ளது. இந்த குழுவின் 

தவலைர ்யார?் 

(a) ஆர ்வி ரவீநத்ிரன் 

(b) யகௌசிக் பசு 

(c) தஹ்மிமா ஆனம் 

(d) ரகமஷ் பாபு 

(e) சி கக கரய்ாலி 

 

Q233. MeitY ஸ்டாரட்அ்ப் ெப், 

‘ஆப்ஸ்ககல் அகாடமி’ 

திடட்த்வதத் ததாடங்க, பின்ைரும் 

எந்த நிறுைனத்துடன் கூடட்ு 

கசரந்்துள்ளது? 

(a) ஐபிஎம் 

(b) ளமக்கராசாப்ட ்

(c) கூகுை் 

(d) இன்ஃகபாசிஸ் 

(e) இன்யடல் 

 

Q234. ‘பாரிஸ் உடன்படிக்வகக்குப் 

பிறகு உலகளாவிய காலநிவல 

ததாழில்நுடப் முதலீடட்ுப் 

கபாக்குகள் குறித்த 

ஐந்தாை்டுகள்’ என்ற 

அறிக்வகயின்படி, இந்தியாவின் 

தரைரிவச என்ன? 

(a) 5 வது 

(b) 6 வது 

(c) 7 வது 

(d) 8 வது 

(e) 9 வது 

 

Q235. உடல்நலக் காப்பீடு 

ைழங்குைதற்கு, கூகுள் கப எந்த 

தபாதுக் காப்பீடட்ு 

நிறுைனத்துடன் இவைந்துள்ளது? 

(a) SBI யபாது காப்பீடட்ு நிறுவனம் 

(b) ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் 

நிறுவனம் 

(e) யரலிககர ்இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் 

(d) பாரத்ி AXA யபாது காப்பீடு 

(e) பஜாஜ் அளலயன்ஸ் யஜனரல் 

இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் 

 

Q236. இந்தியாவின் பசுவம ஆற்றல் 

விருது 2020 இல், பின்ைரும் எந்த 

நிறுைனத்திற்கு ‘சிறந்த 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயனர’் 

விருது ைழங்கப்படட்ுள்ளது? 

(a) ஹீகரா கமாடக்டாகாரப்் 

(b) TVS கமாடட்ார ்நிறுவனம் 

(c) பஜாஜ் ஆடக்டா 

(d) இநத்ியா யமஹா கமாடட்ார ்

(e) கஹாண்டா கமாடட்ார ் ளசக்கிை் 

மற்றும் ஸ்கூடட்ர ்இநத்ியா 
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Q237. ரியான் தடன் டஸ்கசட ்

சரை்கதச கிரிக்தகடட்ில் இருந்து 

ஓய்வு தபற்றார.் அைர ் எந்த 

கிரிக்தகட ் அைியுடன் 

ததாடரப்ுவடயைர?் 

(a) ஸ்காடல்ாநத்ு 

(b) அயரல்ாநத்ு 

(c) இங்கிலாநத்ு 

(d) யநதரல்ாநத்ு 

(e) ஆஸ்திகரலியா 

 

Q238. ‘AIIMS கம ஏக் ஜங் லடக்த ெுஏ’ 

என்ற புத்தகத்வத எழுதியைர ்

யார?் 

(a) ரகமஷ் கபாக்ரியால் நிஷாங்க் 

(b) ஹரஷ்் வரத்ன் 

(c) கிரண் ரிஜிஜு 

(d) நகரநத்ிர கமாடி 

(e) ஜிகதநத்ிர சிங் 
 

Q239. தபாருளாதார ஆகலாசவனக் 

குழு-PM இன் தவலைர ்யார?் 

(a) விமல் குமார ்

(b) பிரகார ்மிடட்ல் 

(c) கராஹித ்சரம்ா 

(d) பிகபக் யடப்ராய் 

(e) அமித ்ததத்ா 

 

Q240. பிரதமர ்திரு நகரந்திர கமாடி 

____________ ததன்கிழக்கு ஆசிய 

நாடுகளின் கூடட்வமப்பு (ASEAN)-

இந்தியா உசச்ி மாநாடட்ில் கலந்து 

தகாை்டார.் 

(a) 16 வது 

(b) 17 வது 

(c) 18 வது 

(d) 19 வது 

(e) 20 வது 

 
 

CURRENT AFFAIRS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(b) 

Sol. The Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla 

inaugurated the NIDHI 2.0 (National Integrated 

Database of Hospitality Industry) scheme, during 

an event organised by Ministry of Tourism, on the 

occasion of 2021 World Tourism Day. 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. The National Payments Corporation of India 

(NPCI) has partnered with private sector lender 

YES Bank to launch first-of-its-kind ‘RuPay On-the-

Go’ contactless payments solutions. 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. Every year, International Translation Day is 

marked on 30 September. The International 

Federation of Translators (FIT) organise the day 

ever since it was set up in 1953. 

 

S4. Ans.(a) 
Sol. Ministry of Social Justice & Empowerment has 
launched India’s first Pan-India helpline for senior 
citizens named ‘Elder Line’ for which the toll-free 
number is 14567. 
 
S5. Ans.(c) 
Sol. The child/sibling will be eligible for family 
pension for life, if his/her overall income from 
sources other than family pension is less than 30% 
of the last pay drawn by the deceased government 
servant/pensioner concerned plus the dearness 
relief admissible thereon. 
 
S6. Ans.(a) 
Sol. A humanitarian organization from Yemen has 
been declared as the the winner of the 2021 UNHCR 
Nansen Refugee Award. The organisation named 
“Jeel Albena Association for Humanitarian 
Development”, founded in 2017 by Ameen Jubran, 
has won the prestigious honour to support and 
provide a lifeline to tens of thousands of Yemenis 
people displaced by the country’s conflict. 
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S7. Ans.(c) 

Sol. North Korea successfully tested a new 

hypersonic missile called Hwasong-8 on September 

28, 2021, in a bid to increase nation’s capabilities 

for self-defence. 

 

S8. Ans.(e) 

Sol. Japan’s former Foreign Minister, Fumio Kishida 

has won the ruling party’s leadership election, 

virtually ensuring that he will become the country’s 

next prime minister. Kishida won 257 votes in a 

runoff to defeat Taro Kono, a popular vaccines 

minister who previously held the positions of 

defence and foreign minister. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. World Maritime Day 2021 is observed globally 

on 30th September. The exact date of celebrating 

World Maritime Day is left to the individual 

governments but is usually celebrated during the 

last week in September. 

 

S10. Ans.(e) 

Sol. In her book, My Life in Full: Work, Family and 

our Future, Indra Nooyi focusses on the importance 

that organisational support plays in working 

women’s lives. 

 

S11. Ans.(a) 

Sol. International Day of Older Persons is observed 

globally on 1st October every year. The day aims to 

raise awareness about issues affecting the elderly, 

such as senescence and elder abuse, and appreciate 

the contributions that older people make to society. 

 

S12. Ans.(b) 

Sol. PadmajaChunduru has been appointed as the 

managing director and chief executive officer (MD 

& CEO) of National Securities Depositories (NSDL). 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. Reliance Industries Chairman, MukeshAmbani 

has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 

for the 10th consecutive year. In 2021, his total net 

worth was recorded at Rs 7,18,000crore. 

 

S14. Ans.(d) 

Sol. The International Financial Services Centres 

Authority (IFSCA) has constituted an Expert 

Committee to recommend approach towards 

development of Sustainable Finance Hub at IFSC. 

The expert committee will be chaired by Shri C.K. 

Mishra, Former Secretary to Government of India, 

Ministry of Environment, Forest& Climate Change. 

 

S15. Ans.(c) 

Sol. The Olympic bronze medal-winning Indian 

hockey player Rupinder Pal Singh has announced 

his retirement from international hockey with 

immediate effect on September 30, 2021 to make 

way for young and talented players. 

 

S16. Ans.(b) 

Sol. World Vegetarian Day is observed annually on 

October 1 globally to raise awareness about the 

ethical, environmental, health, and humanitarian 

benefits of a vegetarian lifestyle. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. A novel titled “Chronicles from the Land of the 

Happiest People on Earth” authored by Wole 

Soyinka has been released. 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister ShriNarendraModi chaired the 

38th PRAGATI meeting on September 29, 2021 to 

review multiple projects, grievances and 

programmes of central and state government. 

PRAGATI stands for Pro-Active Governance and 

Timely Implementation. 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. International Coffee Day is celebrated on 

October 01 every year to celebrate millions of 

people across the world who do hard work to 

create and serve the beverage in the consumable 

form such as farmers, roasters, baristas, and coffee 

shop owners etc. 
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S20. Ans.(b) 

Sol. Manny Pacquiao Announces Retirement From 

Professional Boxing. After 26 years and 72 

professional bouts, Former world champion Manny 

Pacquiao announced his retirement from 

professional boxing. 

 

S21. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister of Law and Justice, 

ShriKirenRijiju has inaugurated the first Sports 

Arbitration Centre of India at Ahmedabad in 

Gujarat. 

 

S22. Ans.(a) 

Sol. The US India Business Council (USIBC) has 

chosen Shiv Nadar and MallikaSrinivasan as the 

recipient of its 2021 Global Leadership Award. 

 

S23. Ans.(b) 

Sol. Amish Mehta has been appointed as the new 

Managing Director and Chief Executive Officer (MD 

& CEO) of rating agency Crisil with effect from 

October 01, 2021. 

 

S24. Ans.(e) 

Sol. Delhi-based environmental organisation “Legal 

Initiative for Forest and Environment (LIFE)” has 

been felicitated with the 2021 Right Livelihood 

Award, an international honour, also known as 

Sweden’s alternative Nobel Prize. 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. Every Year since 1983, the World Day for 

Farmed Animals (WDFA) is observed on October 

02, which marks the birth anniversary of the 

Mahatma Gandhi. 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. The International Day of Non-Violence marks 

the birth anniversary of the Father of the Nation, 

Mahatma Gandhi. he year 2021 marks 152nd birth 

anniversary of the global peace icon who was born 

on 2 October 1869, in Porbandar in Gujarat. 

 

S27. Ans.(a) 

Sol. The world’s largest national flag, made up of 

Khadi cloth, has been installed in Leh, Ladakh, on 

the occasion of 152nd birth anniversary of 

Mahatma Gandhi on October 02, 2021. The tricolor 

is 225-feet long and 150-feet wide. It weighs 

around 1,000 kg. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. The iconic Indian comic book cartoon 

character, Chacha Chaudhary, whose brain works 

faster than a computer, has been declared as the 

official mascot for the centrally-sponsored Namami 

Gange Programme. 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi virtually 

launched the Jal Jeevan Mission App and Rashtriya 

Jal Jeevan Kosh, on October 02, 2021, as a part of the 

flagship Jal Jeevan Mission (JJM), launched in 2019. 

 

S30. Ans.(d) 

Sol. Ever year, the Wildlife Week is celebrated in 

India from October 02 to 08, to conserve and 

protect the fauna or animal life of the country. In 

2021, we are celebrating 67th Wildlife Week. 

 

S31. Ans.(c) 

Sol. Two American scientists David Julius and 

Ardem Patapoutian have jointly won the 2021 

Nobel Prize for Medicine on October 04, 2021. 

 

S32. Ans.(e) 

Sol. World Teachers’ Day, also known as 

International Teachers Day, is held annually on 

October 5 since 1994. 

 

S33. Ans.(c) 

Sol. FC Goa beat Mohammedan Sporting to win 

their maiden Durand Cup football title, 1-0, in the 

final, held at Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, 

Kolkata. 
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S34. Ans.(b) 

Sol. The World Expo 2020 has been organised at 

Dubai in the United Arab Emirates from 1 October 

2021 to 31 March 2022. The main theme of the 

Dubai Expo 2020 is “Connecting Minds, Creating 

the Future”. 

 

S35. Ans.(e) 

Sol. The Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed 

has been sworn in for a second five-year term. He 

was administered the oath of office by Supreme 

Court Chief Justice Meaza Ashenafi. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. In India, the ‘Ganga River Dolphin Day’ is 

observed every year on October 5, to raise 

awareness and encourage conservation of Ganga 

River Dolphins. 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. The government has collected Rs 1,17,010 

crore GST for the month of September which is 23% 

higher than the same period last year. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. ‘AUSINDEX’: India, Australia Participate In 4th 

Edition Of Biennial Maritime Series. India and 

Australia on September 30 participated in the 

fourth iteration of the biennial maritime series 

‘AUSINDEX’. 

 

S39. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi launched 

the second phase of the Swachh Bharat Mission-

Urban (SBM-U) on October 01, 2021, from Dr 

Ambedkar International Centre in New Delhi. The 

outlay of SBM-U 2.0 is around Rs 1.41 lakh crore. 

 

S40. Ans.(b) 

Sol. In a historic moment in women's cricket, Smriti 

Mandhana became the first Indian woman to score 

a Test hundred on Australian soil. 

 

S41. Ans.(b) 

Sol. The first consignment of Geographical 

Indication (GI) tagged sweet dish Mihidana, from 

Bardhaman, West Bengal has been exported to the 

Kingdom of Bahrain. 

 

S42. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

inaugurated ‘Azadi@75 – New Urban India: 

Transforming Urban Landscape’ Conference-cum-

Expo in Lucknow at the Indira Gandhi Pratishthan 

on October 05, 2021, as a part of Azadi@75 

celebrations. The theme of the three-day event is 

“New Urban India”. 

 

S43. Ans.(d) 

Sol. The fifth edition of India – Japan Maritime 

Bilateral Exercise JIMEX will be held from 06 to 08 

October 2021. 

 

S44. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister for Health and Family 

Welfare, Shri Mansukh Mandaviya, launched ‘i-

Drone’, a drone-based vaccine delivery model for 

Northeast states, on October 04, 2021.The i-Drone 

has been developed by Indian Council of Medical 

Research (ICMR).i-Drone stands for ICMR’s Drone 

Response and Outreach in North East. 

 

S45. Ans.(a) 

Sol. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and 

Giorgio Parisi wins Nobel Prize in Physics 2021. 

 

S46. Ans.(c) 

Sol. TIWB is a joint initiative of the United Nations 

Development Programme (UNDP) and the 

Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), since its launch in 2015. 

 

S47. Ans.(e) 

Sol. World Chess Champion Magnus Carlsen has 

won the inaugural Meltwater Champions Chess 

Tour (MCCT), to claim the non-fungible token 

(NFT) trophy, and $1,00,000 in the finals on 

October 04, 2021. 
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S48. Ans.(c) 

Sol. Every year the Breast Cancer Awareness Month 

(BCAM) is observed in the month of October, from 

01 to 31. 

 

S49. Ans.(b) 

Sol. State Bank of India (SBI) announced the launch 

of SBI’s NAV-eCash card on INS Vikramaditya, the 

largest naval aircraft carrier of India. 

 

S50. Ans.(e) 

Sol. Professor Eric Hanushek and Dr. Rukmini 

Banerji awarded the 2021 Yidan Prize- the world’s 

highest education accolade. Out of 130 nominated 

countries, Dr. Rukmini Banerji, Pratham’s CEO has 

been awarded the 2021 Yidan Prize for Education 

Development for improving learning outcomes in 

schools at scale. 

 

S51. Ans.(c) 

Sol. The Nobel Prize in Chemistry for the year 2021 

has been awarded jointly to Benjamin List 

(Germany) and David MacMillan (the USA) “for the 

development of asymmetric organocatalysis”. 

 

S52. Ans.(a) 

Sol. The WHO-recognised World Cotton Day (WCD) 

is observed every year on October 07 since 2019 to 

celebrate the international cotton industry and its 

contribution to communities and the global 

economy. 
 

 

S53. Ans.(e) 

Sol. The Centre has approved the setting up of 

seven new mega textile parks, or PM MITRA parks 

across the country in an effort to help furthering the 

growth of textile sector in the economy and 

position India strongly on the Global textiles map. 

The total outlay for the project has been set at Rs 

4,445 crore for five years. 

 

S54. Ans.(a) 

Sol. Rating agency Moody’s Investors Service has 

upgraded India’s sovereign rating outlook to 

‘stable’ from ‘negative’, following an improvement 

in the financial sector and faster-than expected 

economic recovery across sectors. 

 

S55. Ans.(d) 

Sol. Veteran television actor ArvindTrivedi, who is 

famously known for his iconic role of demon-king 

Raavan in RamanandSagar’s TV serial Ramayan, 

has passed away suffering from age-related issues. 

He was 82. 

 

S56. Ans.(b) 

Sol. Asset Reconstruction Company owned the fund 

of not less than Rs 2 crore or such other amount not 

exceeding 15% of total financial assets acquired or 

to be acquired by the securitisation company or 

reconstruction company. 

 

S57. Ans.(d) 

Sol. A variety of rice widely grown in Wada in the 

Palghar district of Maharashtra has been given a 

‘Geographical Indication’ (GI) tag, which will give it 

a unique identity as well as wider markets. 

 

S58. Ans.(a) 

Sol. Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan 

Mohan Reddy launched the 'Swechha' program to 

tackle the stigma attached to menstruation, 

prioritize female personal hygiene, and encourage 

a healthy dialogue of information.Under the 

initiative, the state government will provide quality 

branded sanitary napkins to female students at 

government educational institutions, free of cost. 
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S59. Ans.(d) 
Sol. Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) has received 
approval from the government for collection of 
direct & indirect taxes, such as income tax, Goods 
and Services Tax (GST) etc, through its banking 
network. 
 
S60. Ans.(e) 
Sol. Young Indian shooter, AishwaryPratap Singh 
Tomar smashed the world record in the final to win 
gold in the men's 50m rifle 3 positions event at the 
ISSF Junior World Championships in Lima, Peru. 
 
S61. Ans.(d) 
Sol. The World Bank has estimated India’s real 
Gross Domestic Product (GDP) in the current fiscal 
year 2021-22 to grow by 8.3% in its latest economic 
update for South Asia. 
 
S62. Ans.(a) 
Sol. Prime Minister NarendraModi dedicated 35 
Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants to 
the nation on October 07, 2021 through video-
conferencing, during an event at AIIMS Rishikesh, 
Uttarakhand. These 35 PSA Oxygen Plants have 
been established under PM CARES, across 35 States 
and Union Territories. 
 
S63. Ans.(d) 
Sol. The Air Force Day is observed every year on 8 
October in India.The Air Force Day 2021 marks the 
89th anniversary of the official foundation day of 
the Indian Air force. 
 
S64. Ans.(e) 
Sol. P L Haranadh, an Indian Railway Traffic Service 
(IRTS) officer of 1994 batch, has been appointed as 
the new Chairman of Paradip Port Trust (PPT). 
 
S65. Ans.(c) 
Sol. The Reliance Industries Limited (RIL) 
Chairman MukeshAmbani has topped the Forbes 
India Rich list for 2021, released on October 07, 
2021. The list ranks India’s 100 richest Indians. He 
has retained his position as the wealthiest Indian 
for the 14th consecutive year on Forbes India list, 
since 2008. 
 

S66. Ans.(a) 
Sol. The World Egg Day is celebrated worldwide on 
the ‘Second Friday of October’ month each year 
since 1996. In 2021, the day is being observed on 
October 08, 2021. 
 
S67. Ans.(d) 
Sol. Indian Entrepreneur and writer JaithirthRao, 
popularly known as Jerry Rao, has come out with a 
book on Mahatma Gandhi titled “Economist Gandhi: 
The Roots and the Relevance of the Political 
Economy of the Mahatma”. 
 
S68. Ans.(b) 
Sol. The World Investor Week (WIW) is an 
initiative promoted by the International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) to 
raise awareness about the importance of investor 
education and protection and highlight the various 
initiatives of securities regulators in these two 
critical areas. In 2021, the 5th annual WIW is being 
observed between October 04 and October 10, 
2021. 
 
S69. Ans.(d) 
Sol. Union Minister of State for Tourism Ajay Bhatt 
flagged off the "Buddhist Circuit Train FAM Tour" 
from Safdarjung railway station (part of Delhi 
Suburban Railways). Ministry of Tourism in 
association with the Indian Railway Catering 
&Tourism Corporation (IRCTC) has organized the 
Buddhist Circuit Train FAM Tour as part of the 
Union government’s "DekhoApnaDesh" initiative. 
 
S70. Ans.(a) 
Sol. E.R. Sheikh assumed charge as first Director-
General of the Ordnance Directorate (Co-ordination 
and Services). It is the successor organization of 
Ordnance Factory Board (OFB). 
 
S71. Ans.(d) 
Sol. World Post Day is celebrated each year on 
October 9 globally. The purpose of World Post Day 
is to create awareness of the role of the postal 
sector in people’s and businesses’ everyday lives 
and its contribution to the social and economic 
development of countries. 
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S72. Ans.(b) 

Sol. The International Financial Services Centres 

Authority (IFSCA) has launched the global FinTech 

Hackathon Series ‘I-Sprint’21’. 

 

S73. Ans.(a) 

Sol. The state government of Maharashtra has 

launched a special Covid-19 vaccination drive 

named as Mission Kavach Kundal, with the target of 

inoculating 15 lakh people everyday. 

 

S74. Ans.(b) 

Sol. Every year, the World Migratory Bird Day 

(WMBD) is officially celebrated twice in a year since 

it started in 2006. Firstly it is held on Second 

Saturday of May and again on Second Saturday of 

October. In 2021, the WMBBD falls on May 08, 2021 

and October 09, 2021. 

 

S75. Ans.(c) 

Sol. At the 2021 World Wrestling Championships, 

Indian wrestler Anshu Malik created history as she 

became the first Indian women finalist at the World 

Championship, and also the first female player from 

India to claim a silver medal. 

 

S76. Ans.(d) 

Sol. The 6th Edition of India – UK Joint Company 

Level Military Training EXERCISE AJEYA WARRIOR 

has commenced at Chaubatia, Uttarakhand. 

 

S77. Ans.(c) 

Sol. India officially joined the High Ambition 

Coalition for Nature and People, a group of more 

than 70 countries encouraging the adoption of the 

global goal to protect at least 30 percent of the 

world’s land and ocean by 2030 (30x30). India is 

the first of the BRICS (Brazil, Russia, India, China 

and South Africa) bloc of major emerging 

economies to join the HAC. 

 

S78. Ans.(d) 

Sol. World Health Organization (WHO) is 

recommending widespread use of the RTS,S/AS01 

(RTS,S) malaria vaccine among children in sub-

Saharan Africa and in other regions with moderate 

to high P. falciparum malaria transmission. 

 

S79. Ans.(b) 

Sol. UNESCO launches 2021 State of the Education 

Report for India: No Teacher, No Class. This 

publication is the annual flagship report of UNESCO 

New Delhi and it is based on extensive research. 

 

S80. Ans.(c) 

Sol. The theme of 2021 World Post Day is “Innovate 

to recover.” 

 

S81. Ans.(a) 

Sol. In India, the National Postal Day is celebrated 

annually on 10 October, as an extension of World 

Post Day, which is celebrated on 9 October. 

 

S82. Ans.(d) 

Sol. Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), a 

wholly-owned subsidiary of Reliance Industries Ltd 

(RIL), has acquired 100 percent shareholding of 

REC Solar Holdings AS (REC Group), a Chinese 

state-owned solar power company. 

 

S83. Ans.(c) 

Sol. Valtteri Bottas (Mercedes-Finland) has won the 

F1 Turkish Grand Prix 2021, held on October 10, 

2021. This is his first title of this season. 

 

S84. Ans.(a) 

Sol. Dr Abdul Qadeer Khan, the man regarded as the 

“Father of Pakistan’s nuclear bomb”, has passed 

away, He was 85. 

 

S85. Ans.(c) 

Sol. The International Day of the Girl Child (also 

known as Day of Girls and the International Day of 

Girls) is observed annually on October 11 since 

2012. 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


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

42            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

S86. Ans.(b) 

Sol. The nine day floral festival has begun in 

Telangana. The festival began with excitement as 

the women were dressed in traditional clothes and 

colourful processions were carried out in 

Telangana, the Bathukamma festival is celebrated 

during Durga Navratri. 

 

S87. Ans.(d) 

Sol. Ficci projects 9.1% GDP growth for FY22. 

India’s GDP is expected to grow at 9.1 per cent in 

2021-22 as economic recovery, post the second 

wave of the pandemic, seems to be holding ground. 

 

S88. Ans.(a) 

Sol. World Mental Health Day is observed every 

year on 10 October globally for global mental health 

education, awareness and advocacy against social 

stigma. 

 

S89. Ans.(e) 

Sol. Punjab National Bank (PNB) has launched ‘6S 

Campaign’ under customer outreach programme to 

extend financial services at concessional rate 

during the festival season. 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. Well-known Telugu filmmaker B Gopal, alias 

Bejawada Gopal, has been chosen for the fourth 

Satyajit Ray Award for his overall contribution to 

Indian cinema. Instituted by the Satyajit Ray Film 

Society Kerala, a state-based organization, the 

award comprises Rs 10,000 cash prize, a memento, 

and plaque. 

 

S91. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi launched the 

Indian Space Association (ISpA) on October 11, 

2021 via videoconferencing. The ISpA is a private 

industry body which will act as a premier industry 

body for space and satellite companies in the 

country. First Chairman – Jayant Patil, L&T-NxT 

Senior Executive Vice President for Defence 

 

S92. Ans.(b) 

Sol. Former Chairman of the State Bank of India 

(SBI) Rajnish Kumar has come out with his memoir 

titled ‘The Custodian of Trust – A Banker’s Memoir’. 

 

S93. Ans.(d) 

Sol. The unique clove spice grown in the hills of 

Kanyakumari district in Tamil Nadu has been 

awarded a geographical indication (GI) as 

‘Kanyakumari clove’. 

 

S94. Ans.(a) 

Sol. The 2021 Multidimensional Poverty Index 

(MPI) Report was released on 7 October 2021. The 

report is produced jointly by UNDP and the Oxford 

Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 

 

S95. Ans.(c) 

Sol. The 2021 Nobel Prize in Economic Sciences has 

been awarded in two parts, the first half has been 

awarded to David Card “for his empirical 

contributions to labour economics”. The second 

half has been awarded jointly to Joshua D. Angrist 

and Guido W. Imbens “for their methodological 

contributions to the analysis of causal 

relationships.” 

 

S96. Ans.(b) 

Sol. The World Arthritis Day is observed every year 

on October 12 to raise awareness about arthritis, an 

inflammatory condition which causes pain and 

stiffness in joints which can worsen with age. 

 

S97. Ans.(a) 

Sol. For the first time, the Indian Railways has 

launched two long haul freight trains named 

“Trishul” and “Garuda” for the South Central 

Railway (SCR). 

 

S98. Ans.(b) 

Sol. National Award-winning actor Nedumudi Venu 

died at the age of 73. Nedumudi Venu won three 

National Film Awards, and six Kerala State Film 

Awards for his performances. 
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S99. Ans.(a) 

Sol. Justice Rajesh Bindal as the Chief Justice of the 

Allahabad High Court — one of the oldest high 

courts to be established in India. He is the senior-

most Judge of the Punjab and Haryana High Court 

and is currently the Acting Chief Justice of the 

Calcutta High Court. 

 

S100. Ans.(a) 

Sol. Article 217 :- Every Judge of a High Court shall 

be appointed by the President. 

 

S101. Ans.(d) 

Sol. The fintech startup, BharatPe has appointed 

former State Bank of India (SBI) Chairman Rajnish 

Kumar as the Chairman of its board. 

 

S102. Ans.(a) 

Sol. The United Nations International Day for 

Disaster Reduction is held annually on 13 October 

since 1989. 

 

S103. Ans.(c) 

Sol. The Indian shooters claimed a historic win with 

43 medals to stand atop in the medal table. These 

included 17 Gold, 16 Silver and 10 Bronze medal. 

 

S104. Ans.(e) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi addressed 

the 28th NHRC Foundation Day programme, 

through video conferencing on October 12, 2021, in 

the presence of Union Home Minister Amit Shah 

and NHRC chairperson. Chairperson of NHRC is 

Justice Arun Kumar Mishra. 

 

S105. Ans.(d) 

Sol. India, Kyrgyz Republic agree on 200 million US 

Dollar Line of Credit to support development 

projects. 

 

S106. Ans.(b) 

Sol. International Energy Agency (IEA) has invited 

India to become its full-time member. This 

membership invitation was given in the light that, 

India is world’s third-largest energy consumer. If 

this proposal is accepted, it will require India to 

increase its strategic oil reserved to 90 days 

requirement. 

 

S107. Ans.(d) 

Sol. Germany launches World’s First Self-Driving 

Train. German rail operator, Deutsche Bahn and 

industrial group, Siemens launched the first 

automated & driverless train of the world on 

October 11, 2021.The self-driving train was 

launched in the city of Hamburg. 

 

S108. Ans.(a) 

Sol. Alexander Schellenberg appointed Austria’s 

new Chancellor. Alexander Schellenberg was 

elected as Austrian Chancellor after resignation of 

Sebastian Kurz. 

 

S109. Ans.(e) 

Sol. Former State Bank of India chief Rajnish Kumar 

joins BharatPe as chairman. Rajnish Kumar, former 

chief of State Bank of India, has joined the Board of 

BharatPe, a fintech firm, as chairman. 

 

S110. Ans.(b) 

Sol. Energy Efficiency Services Limited (EESL), a 

joint venture of Public Sector Undertakings under 

the Ministry of Power has announced the 

appointment of Arun Kumar Mishra as chief 

executive officer (CEO) on deputation. 

 

S111. Ans.(c) 

Sol. The Government of India has accorded 

‘Maharatna’ status to the state-owned Power 

Finance Corporation Ltd (PFC) on October 12, 

2021. 
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S112. Ans.(d) 

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has 

estimated the Indian economy to grow by 9.5% in 

the current fiscal year, i.e 2021-22 (FY22) and 8.5% 

in FY23 (2022-23), in its latest World Economic 

Outlook report, released on October 12, 2021. 

 

S113. Ans.(b) 

Sol. The World Standards Day (WSD) (also known 

as International Standards Day) is celebrated 

globally on 14 October annually. 

 

S114. Ans.(c) 

Sol. India has retained the third position in the 58th 

Renewable Energy Country Attractiveness Index 

(RECAI) released by the consultancy firm Ernst & 

Young (EY). 

 

S115. Ans.(a) 

Sol. The Asian Development Bank (ADB) has 

announced an increase in its climate financing goals 

2019-2030 for developing member countries 

(DMCs) by $20 billion to $100 billion. 

 

S116. Ans.(b) 

Sol. The International E-Waste Day (IEWD) is 

celebrated on 14 October every year since 2018, to 

promote the correct disposal of e-waste throughout 

the world with the aim to increase re-use, recovery 

and recycling rates. 
 

 

S117. Ans.(e) 

Sol. With the vision of holistic and integrated 

infrastructure development in the country, Prime 

Minister Shri Narendra Modi inaugurated PM Gati 

Shakti-National Master Plan, from Pragati Maidan 

in New Delhi on October 13, 2021.The Rs 100 lakh 

crore PM Gati Shakti-National Master Plan aims to 

provide multi-modal connectivity to economic 

zones in the country. 

 

S118. Ans.(c) 

Sol. Indian wearable brand Fire-Boltt has named 

cricket captain Virat Kohli as its new brand 

ambassador. The skipper will participate in 

different marketing, ad and endorsement 

campaigns of the homegrown brand. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. World Standards Day 2021 theme is 

“Standards for sustainable development goals – 

shared vision for a better world”. 

 

S120. Ans.(d) 

Sol. To deliver essential banking services 

conveniently to a larger section of consumers living 

in relatively far-off areas, private lender Kotak 

Mahindra Bank Ltd announced the launch of Micro 

ATMs across the country. 

 

S121. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi dedicated seven 

new Defence PSUs, carved out of OFBs, to the 

nation, on October 15, 2021.These 7 new 

companies have been formed following the the 

dissolution of the 200-year-old Ordnance Factory 

Board (OFB) w.e.f October 01, 2021. 

 

S122. Ans.(b) 

Sol. India’s rank has dropped to 101st position 

among 116 countries in the Global Hunger Index 

(GHI) 2021. In 2020, India was placed at 94th spot, 

out of 107 countries. The 2021 GHI score of India is 

recorded at 27.5 out of 50, which comes under 

serious category. 
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S123. Ans.(c) 
Sol. World Food Day (WFD) is celebrated every 
year on 16 October across the globe to eradicate 
worldwide hunger from our lifetime. WFD also 
commemorates the date of founding of the United 
Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 
in 1945. 
 
S124. Ans.(e) 
Sol. Mukesh Ambani-led Reliance Industries has 
topped the Indian corporates in the World’s Best 
Employers 2021 rankings published by 
Forbes.Globally, Reliance is placed at 52nd position 
among 750 global corporates. 
 
S125. Ans.(b) 
Sol. The Bharat Petroleum Corporation Limited 
(BPCL) has launched an automated fuelling 
technology called “UFill”, to provide swift, secure 
and smart experience to its customers at outlets by 
providing them with control of fuelling. 
 
S126. Ans.(c) 
Sol. A K Goel, managing director and chief executive 
(MD & CEO) of UCO Bank has been elected as the 
chairman of Indian Bank’s Association (IBA) for 

2021-22. 
 
S127. Ans.(d) 
Sol. The Union Minister for Information and 
Broadcasting Shri Anurag Singh Thakur 
inaugurated the ‘MyParkings’ app on October 14, 
2021. The IOT technology-enabled app has been 
developed by Broadcast Engineering Consultants 
India Limited (BECIL) with South Delhi Municipal 
Corporation (SDMC) to digitize all authorized 
parking under SDMC municipal limits. 
 
S128. Ans.(c) 
Sol. The Government of India has decided to set up 
a “Vishwakarma Vatika” at every “Hunar Haats” to 
protect, preserve and promote India’s glorious 
legacy of centuries-old skills of artisans and 
craftsmen. The first such “Vishwakarma Vatika” has 
been set up in “Hunar Haat” at Rampur, Uttar 
Pradesh, organised from October 16 to 25, 2021. 
 

S129. Ans.(e) 

Sol. Varanasi of Uttar Pradesh will become the first 

city in India to use ropeway services in public 

transportation. Overall, Varanasi will be the third 

city in the world after Bolivia and Mexico City to use 

ropeway in public transportation. 

 

S130. Ans.(c) 

Sol. World Students’ Day is observed every year on 

October 15 to mark the birth anniversary of former 

President A. P. J. Abdul Kalam. 

 

S131. Ans.(d) 

Sol. India has been re-elected to the United Nations 

Human Rights Council (UNHRC) for a sixth term on 

October 14, 2021 with overwhelming majority. The 

new three year term of India will be effective from 

January 2022 to December 2024. 

 

S132. Ans.(c) 

Sol. The China and Russia joint naval exercises 

“Joint Sea 2021” kicked off at Russia’s Peter the 

Great Gulf, in the Sea of Japan, on October 14, 2021. 

 

S133. Ans.(a) 

Sol. Chennai Super Kings (CSK) defeated Kolkata 

Knight Riders (KKR) in the finals to win the 2021 

Indian Premier League (IPL) title. This was the 14th 

edition of IPL which is an India-based Cricket 

league in 20-20 format. This was the 4th win of 

Chennai Super Kings (CSK) in IPL, having 

previously won the tournament in 2010, 2011, and 

2018. 

 

S134. Ans.(b) 

Sol. The Securities and Exchange Board of India 

(SEBI), has constituted a four-member “high 

powered advisory committee on settlement orders 

and compounding of offences”.The Chairman of the 

committee will be Vijay C Daga, retired judge of 

High Court of Bombay. 
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S135. Ans.(e) 

Sol. The Securities and Exchange Board of India is 

the regulatory body for securities and commodity 

market in India under the jurisdiction of Ministry of 

Finance, Government of India. 

 

S136. Ans.(b) 

Sol. The International Day for the Eradication of 

Poverty is observed every year on 17 October 

across the globe. 

 

S137. Ans.(d) 

Sol. The National Security Guard (NSG) force, 

popularly known as Black Cats, observes its Raising 

Day on October 16, every year.The year 2021 marks 

the 37th anniversary of the establishment of the 

NSG. 

 

S138. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved 

the appointment of Pradeep Kumar Panja as the 

Chairman Karnataka Bank Ltd. 

 

S139. Ans.(b) 

Sol. India beat Nepal, 3-0, to win 2021 SAFF 

Championship final title, held on October 16, 2021, 

at the National Football Stadium in Male, Maldives. 

 

S140. Ans.(a) 

Sol. Jonas Gahr Store, the Leader of the Labour 

Party in Norway, has assumed the charge of the 

Prime Minister of Norway with effect from October 

14, 2021. 

 

S141. Ans.(d) 

Sol. The US space agency NASA has launched a first-

of-its kind mission called ‘Lucy Mission‘ to study 

Jupiter’s Trojan asteroids. The mission life of Lucy 

is 12-year, during which the spacecraft will fly by a 

total of eight ancient asteroids to study about solar 

system’s evolution. These will include one main-

belt asteroid and seven Jupiter Trojan asteroids. 

 

S142. Ans.(b) 

Sol. In Punjab, the Chief Minister Charanjit Channi 

launched a new scheme titled ‘Mera Ghar Mere 

Naam’ on October 17, 2021 which aims to confer 

proprietary rights on the people living in the houses 

within the ‘Lal Lakir’ of villages and the cities. 

 

S143. Ans.(c) 

Sol. The Government of Sri Lanka has sought a USD 

500 million credit line from India to pay for its 

crude oil purchases, as the country is facing severe 

foreign exchange crisis in the island nation, after 

the pandemic hit the nation’s earnings from 

tourism and remittances. 

 

S144. Ans.(e) 

Sol. NITI Aayog has launched the Geospatial Energy 

Map of India which will provide a holistic picture of 

all energy resources of the country.The map has 

been developed by NITI Aayog in collaboration 

with Indian Space Research Organisation (ISRO) 

and Energy Ministries of Government of India. 

 

S145. Ans.(a) 

Sol. Vidyut has been awarded in Clean our Air 

category, for his technology called ‘Takachar’, a 

small and portable device that uses crop residue to 

convert it into bio-products like fuel and fertilisers 

to reduce smoke emissions and combat air 

pollution. 

 

S146. Ans.(e) 

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

monetary penalty of Rs 1 crore on India’s largest 

public lender State Bank of India (SBI). 

 

S147. Ans.(c) 

Sol. WHO Global TB report for 2021: India worst-

hit country in TB elimination. On 14th October 

2021, the World Health Organisation (WHO) 

released the ‘Global TB report for 2021, where it 

highlighted the effects of COVID-19 which led to a 

huge reversal in the progress of Tuberculosis (TB) 

elimination. 
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S148. Ans.(d) 

Sol. RBI authorized Karur Vysya Bank (KVB) to 

collect Direct taxes. The Reserve Bank of India has 

authorized Karur Vysya Bank (KVB) to collect 

direct taxes on behalf of the Central Board of Direct 

Taxes (CBDT). 

 

S149. Ans.(b) 

Sol. China has successfully launched its 1st solar 

exploration satellite into space from the Taiyuan 

Satellite Launch Center in northern Shanxi Province 

aboard a Long March-2D rocket. 

 

S150. Ans.(a) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved 

the re-appointment of Amitabh Chaudhry as 

Managing Director (MD) and Chief Executive 

Officer (CEO) of private lender Axis Bank for a 

period of three years. 

 

S151. Ans.(d) 

Sol. India has been ranked at 40th position out of 

43 countries in the 2021 Mercer CFS Global Pension 

Index survey. India had an overall index value of 

43.3. 

 

S152. Ans.(c) 

Sol. The World Osteoporosis Day (WOD) is 

observed annually on October 20. 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. Indian Fencer Bhavani Devi has won the 

Charlellville National Competition in France in the 

individual women’s sabre event. 

 

S154. Ans.(c) 

Sol. The International Chefs Day is observed every 

year on 20 October. International Chefs Day was 

created by Dr. Bill Gallagher, a renowned chef and 

the former president of the World Association of 

Chefs Societies (World Chefs), in 2004. 

 

S155. Ans.(a) 

Sol. The Union Home Minister Amit Shah flagged off 

“Five Mobile Medical Vans” dubbed as Modi Van on 

October 19, 2021 in Kaushambi district of Uttar 

Pradesh. 

 

S156. Ans.(c) 

Sol. Legendary Indian poet-lyricist-director Gulzar 

has come out with his new book title “Actually… I 

Met Them: A Memoir”. 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. Rajasthan launched ‘Prashasan Gaon ke Sang’ 

Campaign to provide Government Services to 

Remote Villages. 

 

S158. Ans.(b) 

Sol. India First Life Insurance Company Limited 

(India First Life), a joint venture of Bank of Baroda 

and Union Bank of India introduced ‘’India First Life 

Saral Bachat Bima Plan’’. It is a savings and 

protection cover plan for the entire family. 

 

S159. Ans.(d) 

Sol. Sahdev Yadav, former Secretary General of 

IWLF, was unanimously elected as the President of 

the Indian Weightlifting Federation (IWLF). 

 

S160. Ans.(b) 

Sol. Commodore Amit Rastogi (Retd) has been 

appointed as the new Chairman & Managing 

Director of National Research Development 

Corporation (NRDC). 

 

S161. Ans.(d) 

Sol. Cameron Norrie has won the 2021 BNP Paribas 

Open tennis tournament in men’s single event. 

 

S162. Ans.(a) 

Sol. India has achieved 71st position in the Global 

Food Security (GFS) Index 2021 from among a list 

of 113 countries. The GFS Index is designed and 

constructed by London-based Economist Impact 

and is sponsored by Corteva Agriscience. 
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S163. Ans.(e) 

Sol. The National Payments Corporation of India 

(NPCI) has launched NPCI Tokenization system 

(NTS) to further enhance the safety of customers 

and provide a seamless shopping experience to 

consumers. The NPCI Tokenization System (NTS) 

will support the tokenisation of RuPay cards, to 

provide an alternate for storing card details with 

merchants. 

 

S164. Ans.(c) 

Sol. In India, the Police Commemoration Day is 

observed on October 21 every year. 

 

S165. Ans.(b) 

Sol. A Balasubramanian has been elected as the 

new Chairman of Association of Mutual Funds in 

India (AMFI). 

 

S166. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

inaugurated the Kushinagar International Airport 

in Uttar Pradesh on October 20, 2021. 

 

S167. Ans.(d) 

Sol. National Award-winning actress Divya Dutta 

has come up with her second book titled, “The Stars 

in My Sky: Those Who Brightened My Film 

Journey”. 

 

S168. Ans.(a) 

Sol. The well known Kung Fu Nuns of the Drukpa 

order of Buddhism has won the inaugural 

UNESCO’s Martial Arts Education Prize 2021, for 

their brave and heroic acts of service and 

championing of gender equality across the 

Himalayas. 

 

S169. Ans.(b) 

Sol. Ecuador’s President Guillermo Lasso has 

declared a 60-day state of emergency in the South 

American country on October 18, 2021, due to rise 

in violent drug crimes. 

 

S170. Ans.(c) 

Sol. The Confederation of Indian Industry (CII) has 

organised an International Conference and 

Exhibition on Digital technologies, “Future Tech 

2021- a Journey of digital transformation to 

technology adoption and acceleration”. 

 

S171. Ans.(b) 

Sol. The Union Cabinet has approved a further hike 

of 3 percent in Dearness Allowance (DA) and 

Dearness Relief (DR) for the central government 

employees and pensioners on October 21, 2021. 

The increase of 3% is over the existing rate of 28 

percent of the basic pay/pension and will be 

effective from July 1, 2021.Now after this hike, the 

DA/DR will increase to 31%. 

 

S172. Ans.(b) 

Sol. The European Parliament has awarded the 

European Union’s top human rights prize, Sakharov 

Prize for Freedom of Thought for 2021, to the 

imprisoned Russian opposition leader Alexei 

Navalny. 

 

S173. Ans.(e) 

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

penalty of Rs 1 crore on Paytm Payments Bank 

Limited (PPBL) over certain specified violations, as 

referred in Section 26 (2) of the Payment and 

Settlement Systems Act, 2007. 
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S174. Ans.(a) 

Sol. Every year October 22 is observed as 

International Stuttering Awareness Day, since 

1998. The day is intended to raise public awareness 

of the millions of people who have a speech 

disorder of stuttering or stammering. 

 

S175. Ans.(d) 

Sol. The government of Madhya Pradesh (MP) has 

announced the implementation of the scheme 

‘‘Mukhyamantri Ration ApkeDwarYojana”, which 

will start from November 2021. 

 

S176. Ans.(c) 

Sol. India has ranked 79 out of 139 countries and 

jurisdictions in the World Justice Project’s (WJP) 

Rule of Law Index 2021 report. 

 

S177. Ans.(b) 

Sol. The Appointments Committee of the Cabinet 

(ACC) has appointed Captain Alok Mishra as the 

Managing Director of India Ports Global Limited 

(IPGL). He is currently serving as the Head of 

operation and transformation lead at the Gateway 

Terminals India Pvt Ltd (GTI), Mumbai 

Maharashtra. 

 

S178. Ans.(e) 

Sol. Defence Minister launched the book “Veer 

Savarkar: The Man Who Could Have Prevented 

Partition” authored by UdayMahurkar and 

ChirayuPandit. 

 

S179. Ans.(a) 

Sol. Reliance Industries Ltd's Reliance Brands Ltd 

(RBL) and famous designer Manish Malhotra have 

announced a strategic partnership to acquire a 40 

percent stake in Malhotra's MM Styles Pvt Ltd. 

Launched in 2005, the Manish Malhotra luxury 

retail is spanned across four flagship stores in 

Mumbai, New Delhi, and Hyderabad, 2 SIS. 
 

S180. Ans.(c) 

Sol. Barbados has elected its first-ever president as 

it prepares to become a republic, removing Queen 

Elizabeth as head of state. Dame Sandra Mason, 72, 

is set to be sworn in on 30 November, which will 

mark the country's 55th anniversary of 

independence from Britain. 

 

S181. Ans.(d) 

Sol. Every year, October 23 is observed as 

International Snow Leopard Day since 2014. 

 

S182. Ans.(c) 

Sol. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel 

has virtually launched a new scheme named ‘Shri 

Dhanwantri Generic Medical Store scheme’ to 

provide low-cost generic medicines and enable 

seamless healthcare services to the vulnerable 

people of the state. 

 

S183. Ans.(a) 

Sol. HDFC Bank, Mastercard, DFC, USAID launched 

$100 Million Credit Facility for Indian MSMEs. 

 

S184. Ans.(e) 

Sol. Bharti AXA Life Insurance entered into a 

Bancassurance Partnership with Utkarsh Small 

Finance Bank. 

 

S185. Ans.(d) 

Sol. A book titled “The Origin Story of India’s States” 

authored by Venkataraghavan Subha Srinivasan. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Government agency UIDAI is hosting a 

Hackathon titled “Aadhaar Hackathon 2021”. The 

hackathon is starting on 28 Oct 21 and would 

continue till 31 Oct 21. 

 

S187. Ans.(b) 

Sol. Parambikulam Tiger Reserve is situated in 

Chittur taluk of Palakkad district, Kerala . 
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S188. Ans.(e) 
Sol. Microsoft recently announced the launch of 
Microsoft AI Innovate, a 10-week initiative that will 
support startups in India leveraging Artificial 
Intelligence (AI) technologies, helping them scale 
operations, drive innovation, & build industry 
expertise. 
 
S189. Ans.(b) 
Sol. In a briefing, FATF president Marcus Pleyer 
also said that three new countries Turkey, Jordan, 
and Mali have also been added to the Grey List. 
 
S190. Ans.(e) 
Sol. On 23rd October every year mole day is 
celebrated which is popular amongst all chemistry 
enthusiasts. This day is marked to commemorate 
and honour the Avogadro‘s number. 
 
S191. Ans.(a) 
Sol. The World Polio Day is celebrated annually on 
October 24, to raise awareness for polio vaccination 
and eradication of polio. 
 
S192. Ans.(c) 
Sol. Tamil film 'Koozhangal', has been announced 

as India’s official entry to the Oscars 2022. Shaji N. 
Karun, the Chairperson of the 15-member Selection 
Committee, set up by the Film Federation of India, 
made the announcement. 'Koozhangal' had also 
won the prestigious Tiger Award, the top honour at 
the 50th edition of the International Film Festival 
Rotterdam. 
 
S193. Ans.(a) 
Sol. Icra announced the appointment of Ramnath 
Krishnan as the company’s Managing Director and 
Group Chief Executive Officer. 
 
S194. Ans.(b) 
Sol. The Defence Research and Development 
Organisation (DRDO) successfully flight-tested the 
High-speed Expendable Aerial Target (HEAT)- 
ABHYAS, from the Integrated Test Range (ITR), 
Chandipur off the coast of Bay of Bengal in Odisha 
on October 22, 2021. 
 

S195. Ans.(a) 

Sol. Every year 24 October is celebrated as United 

Nations Day since 1948. 

 

S196. Ans.(b) 

Sol. The Indian Navy has organised an Offshore 

Sailing Regatta from Kochi to Goa, as a part of the 

Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, and above 

all, boost the spirit of adventure and ocean sailing 

among the Navy Personnel. 

 

S197. Ans.(c) 

Sol. The Election Commission of India (ECI) has 

launched the Garuda app for digital mapping of all 

polling stations, to ensure faster, smarter, 

transparent and timely completion of election 

work. 

 

S198. Ans.(d) 

Sol. The 2022 South Asian Federation Cross 

Country Championships is scheduled to be held in 

Kohima, Nagaland on January 15, 2022. Besides 

this, the 56th National Cross Country 

Championships will also be clubbed with the South 

Asian Federation Cross Country Championships. 

 

S199. Ans.(e) 

Sol. “Writing for My Life”, an anthology of author 

Ruskin Bond has been released. It contains some of 

the most exemplary stories, essays, poems and 

memories of Ruskin Bond. 

 

S200. Ans.(a) 

Sol. China successfully launched a new satellite 

named Shijian-21 on October 24, 2021.The satellite 

will be used to test and verify space debris 

mitigation technologies. 

 

S201. Ans.(c) 

Sol. The Atal Innovation Mission (AIM) of NITI 

Aayog has launched a Digi-book named 

“Innovations for You”. The sector in focus in this 

Digi-book is Healthcare. 
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S202. Ans.(d) 

Sol. India, Australia, and the UK in collaboration 

with small island developing states (SIDS), have 

planned to launch a new initiative “Infrastructure 

for Resilient Island States (IRIS)”, on the sidelines 

of the Conference of Parties (COP26). 

 

S203. Ans.(b) 

Sol. Invest India, a young startup within the 

Government of India, has been unanimously elected 

as the President of the World Association of 

Investment Promotion Agencies (WAIPA) for 2021-

2023. 

 

S204. Ans.(a) 

Sol. Dr. Rajiv Nigam, the former Chief Scientist at 

CSIR-National Institute of Oceanography (NIO), 

Goa, has been selected for the 2022 Joseph A. 

Cushman Award for Excellence in Foraminiferal 

Research. 

 

S205. Ans.(b) 

Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has 

won the 2021 United States Grand Prix held at the 

Circuit of the Americas in Austin, Texas, United 

States. 

 

S206. Ans.(e) 

Sol. India’s 1st State Government-owned Wildlife 

DNA testing analysis lab inaugurated in Nagpur. 

 

S207. Ans.(c) 

Sol. India’s Largest Small Finance Bank AU Small 

Finance Bank has launched QR (Quick Response) 

Code Sound Box to boost its digital payments, while 

making it the first bank to launch such a product. 

 

S208. Ans.(b) 

Sol. Danish Olympic champion Viktor Axelsen won 

the Mens’ single 2021 Denmark Open Badminton 

held at the Odense Sports Park, Denmark. 

 

S209. Ans.(d) 

Sol. Actor Rajinikanth was honored with the 

prestigious 51st Dadasaheb Phalke Award at the 

67th National Film Awards ceremony, for his 

contribution as an actor, producer and 

screenwriter. 

 

S210. Ans.(b) 

Sol. Ahmedabad and Lucknow are the two new 

teams that will be part of the Indian Premier League 

(IPL) from 2022. Hence taking the total number of 

teams in the competition to ten. RP-Sanjiv Goenka 

Group (RPSG) is the owner of the Lucknow team 

while CVC Capital Partners is the owner of the 

Ahmedabad team. 

 

S211. Ans.(c) 

Sol. Goa has become the 1st state to achieve Open 

Defecation Free (ODF) and Electricity for each 

household. Goa has also become the first state to 

provide tap water to every household under the 

“Har Ghar Jal Mission”. 

 

S212. Ans.(e) 

Sol. A National Steering Committee for NIPUN 

Bharat Mission setup by govt; headed by 

Dharmendra Pradhan. Department of School 

Education and Literacy has constituted National 

Steering Committee (NSC) for implementation of 

the NIPUN Bharat Mission. 

 

S213. Ans.(b) 

Sol. Union Bank partnered with CDAC to launch 1st 

of its kind initiative on Cyber Security Awareness. 

 

S214. Ans.(d) 

Sol. Tsitsi Dangarembga became 1st Black Woman 

to win Peace Prize of the German Book Trade 2021. 

 

S215. Ans.(a) 

Sol. Monster Energy Yamaha MotoGP’s Fabio 

Quartararo became the ‘’2021 MotoGP World 

Champion’’. 
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S216. Ans.(b) 

Sol. Chidanand Rajghatta authored a new Book 

titled “Kamala Harris: Phenomenal Woman”. 

 

S217. Ans.(e) 

Sol. State-owned GAIL (India) Ltd will build India's 

largest green hydrogen-making plant as it looks to 

supplement its natural gas business with carbon-

free fuel. 

 

S218. Ans.(d) 

Sol. The Syama Prasad Mookerjee Port (SPM) in 

Kolkata has become the first Major Indian Port to 

get a Radio over Internet Protocol (ROIP) System. 

 

S219. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister for Culture and Tourism, 

Shri. G.K Reddy launched the Amrit Mahotsav 

Podcast, as a part of the Azadi ka Amrit Mahotsav 

celebration by the ministry. 

 

S220. Ans.(a) 

Sol. The Armed Forces of India and the United 

Kingdom (UK) are undertaking the sea phase of the 

maiden Tri-Service exercise ‘Konkan Shakti 2021’ 

off the Konkan coast in the Arabian Sea from 

October 24 to 27, 2021. 

 

S221. Ans.(d) 

Sol. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel 

launched ‘Go-Green’ scheme & its Portal to provide 

electric two-wheelers at subzidised rates to 

construction and industrial workers of the state. 

 

S222. Ans.(c) 

Sol. Shavkat Mirziyoyev, the incumbent President 

of Uzbekistan has won a 2nd five-year term as the 

President of Uzbekistan. 

 

S223. Ans.(e) 

Sol. IndiGo and Kotak Mahindra Bank (KMB) 

entered into a strategic partnership for the launch 

of a co-branded credit card named ‘Ka-ching’. 

 

S224. Ans.(c) 

Sol. HDFC Ltd and India Post Payments Bank (IPPB) 

made a strategic partnership to offer HDFC Ltd’s 

home loans to ~4.7 crore customers of IPPB 

through its wide network of 650 branches and over 

1.36 lakh banking access points. 

 

S225. Ans.(d) 

Sol. FloBiz, a neobank for Indian Small to Medium 

sized Businesses (SMBs), announced Padma Shri 

Awardee actor Manoj Bajpayee as the brand 

ambassador for its flagship product myBillBook. 

 

S226. Ans.(c) 

Sol. France has successfully launched a state-of-

the-art satellite namely ‘Syracuse 4A’ into orbit 

which was carried off by Ariane 5 rocket from 

Kourou, in French Guiana. 

 

S227. Ans.(d) 

Sol. Indo-Canadian Anita Anand became just the 

second woman to be appointed Canada’s minister 

of national defence as Prime Minister Justin 

Trudeau announced his new cabinet. 

 

S228. Ans.(b) 

Sol. In a major outreach to the friendly foreign 

countries as also to the defence manufacturing 

industries of the world, Raksha Mantri Mr. Rajnath 

Singh chaired the Ambassadors’ Round Table for 

Def Expo 2022, in New Delhi. 

 

S229. Ans.(e) 

Sol. The Competition Commission of India (CCI) has 

approved the acquisition of 4.99 percent of the 

outstanding equity share capital in HDFC ERGO 

General Insurance Company by private sector 

lender HDFC Bank. 
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S230. Ans.(d) 

Sol. The International Animation Day is observed 

every year on October 28 to celebrate the art of 

animation and also recognise the artists, scientists 

and technicians behind animation. 

 

S231. Ans.(c) 

Sol. During the 17th meeting of the State Board for 

Wildlife (SBWL), the government of Maharashtra 

approved its own Wildlife Action Plan (2021-2030), 

which will be implemented over the next 10 years. 

 

S232. Ans.(a) 

Sol. SC set up a committee to Probe unauthorized 

surveillance using Pegasus in India; headed by R V 

Raveendran. 

 

S233. Ans.(c) 

Sol. MeitY Startup Hub, an initiative of the Ministry 

of Electronics and Information Technology (MeitY), 

and Google partnered to launch ‘Appscale 

Academy’, a growth and development programme, 

to train early to mid-stage startups across India. 

 

S234. Ans.(e) 

Sol. In accordance with the report ‘Five years on: 

Global climate tech investment trends since the 

Paris Agreement’ by London & Partners, and 

Dealroom. Co, India ranked 9th in the list of top 10 

countries for climate technology investment from 

2016 to 2021. 

 

S235. Ans.(a) 

Sol. SBI General Insurance made a technological 

partnership with Google Pay to enable the users to 

buy SBI General’s health insurance on the Google 

Pay app. 

 

S236. Ans.(b) 

Sol. TVS Motor Company has been awarded the 

‘Outstanding Renewable Energy User’ at the third 

Edition of India Green Energy Award 2020 by the 

Indian Federation of Green Energy (IFGE). 

 

S237. Ans.(c) 

Sol. Ryan ten Doeschate, 41-year-old Cricket all-

rounder from the Netherlands, announced 

retirement from International Cricket after 

Netherland failed to qualify for the Super 12 stage 

of the International Cricket Council (ICC) T20 

World Cup. 

 

S238. Ans.(a) 

Sol. Former Education Minister Ramesh Pokhriyal 

gifted his book ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte Hue’ to 

PM Modi. 

 

S239. Ans.(c) 

Sol. Central Government has reconstituted the 

seven-member Economic Advisory Council to the 

PM (EAC-PM). Bibek Debroy continues to be the 

Chairman of the Council. 

 

S240. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi attended 

the 18th Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN)-India Summit virtually. 
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