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மாதாந் திர நடப் பு நிகழ் வுகள் முக்கியமான ககள் வி மற் றும்
பதில் கள் - நவம் பர் 2021
Q1. சக்திகாந்த தாஸ் ாிசர்வ் வங்கியின் _________
கவர்னர் ஆவார்.
(a) 21வது
(b) 22வது
(c) 23வது
(d) 24வது
(e) 25வது
Q2. எந்த மாநிலம், மாநில ஆற்றல் திறன் குறியீடு
(SEEI) 2020 இல், முதலிடம் பிடித்துள்ளது?
(a) குஜராத்
(b) ககரளா
(c) ராஜஸ்தான்
(d) கர்நாடகா
(e) மகாராஷ்டிரா
Q3. ஒவ்வவாரு

ஆண்டும் உலகம் முழுவதும்

அன்று

____________

உலக

சிக்கன

தினம்

அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) அக்கடாபர் 29
(b) அக்கடாபர் 30
(c) அக்கடாபர் 31
(d) அக்கடாபர் 28
(e) அக்கடாபர் 27

Q5. ஹடம்ஸ் உயர் கல்வியின் (THE) உலக
நற்வபயர் தரவாிஹச 2021 இல், எந்த இந்திய கல்வி
நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது?
(a) IIFT -புது வடல்லி
(b) IISc -வபங்களூரு
(c) IIT -வமட்ராஸ்
(d) IIM -அகமதாபாத்
(e) IIT -பம்பாய்
Q6. ஹடம்ஸ் உயர் கல்வியின் (THE) உலக
நற்வபயர் தரவாிஹச 2021 இல், எந்த கல்வி
நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது?
(a) ஸ்டான்கபார்ட் பல்கஹலக்கழகம்
(b)
கலிகபார்னியா
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப்
வடக்னாலஜி
(c)
வதாழில்நுட்பத்திற்கான
மாசசூவசட்ஸ்
நிறுவனம்
(d) ைார்வர்ட் பல்கஹலக்கழகம்
(e) ஆக்ஸ்கபார்டு பல்கஹலக்கழகம்
Q7. பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மாதவன் கிருஷ்ணன் நாயர்
சமீபத்தில் காலமானார். அவர் ஒரு ____________.
(a) வானியற்பியல் நிபுணர்
(b) இருதயகநாய் நிபுணர்
(c) பழங்கால ஆராய்ச்சியாளர்
(d) அண்டவியல் நிபுணர்
(e) புற்றுகநாயியல் நிபுணர்

Q4. உலகின் மிகப்வபாிய ஹைட்ரஜன் எாிவபாருள்
வசல்

மின்நிஹலயத்ஹத,

எந்த

நாடு

வதாடங்கியுள்ளது?
(a) ைாங்காங்
(b) சிங்கப்பூர்
(c) ரஷ்யா
(d) வமாாிஷியஸ்
(e) வதன் வகாாியா
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Q8.

பின்வரும்

மிகப்வபாிய

எந்த

மாநிலம்,

நறுமணப்

இந்தியாவின்

பூங்காஹவத்

திறந்து

ஹவத்துள்ளது?
(a) உத்தரகாண்ட்
(b) பஞ்சாப்
(c) இமாச்சல பிரகதசம்
(d) அசாம்
(e) ககரளா
Q9. சுனாவ் சுகபாய் சமீபத்தில் காலமானார். அவர்
எந்த நாட்ஹட கசர்ந்தவர்?
(a) சீனா
(b) வதன் வகாாியா
(c) ஜப்பான்
(d) வட வகாாியா
(e) தாய்லாந்து
Q10. இந்தியாவில், ராஷ்ட்ாிய ஏக்தா திவாஸ்
அல்லது கதசிய ஒற்றுஹம

தினம்

ஒவ்வவாரு

ஆண்டும் __________ அன்று அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) அக்கடாபர் 31
(b) அக்கடாபர் 30
(c) அக்கடாபர் 29
(d) அக்கடாபர் 28
(e) அக்கடாபர் 17
Q11. இந்தியாவின் முதல் மனிதர்கஹளக் வகாண்ட
கடல்

பணிஹய

டாக்டர்

ஜிகதந்திர

சிங்

அதிகாரப்பூர்வமாக துவக்கி ஹவத்தார். பணிக்கு
என்ன வபயர்?
(a) நீர்நிதி
(b) சாகர்யன்
(c) சமுத்ராயன்
(d) சிந்துயன்
(e) சக்தி
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Q12. 2020-21க்கான ஊழியர்களின் வருங்கால
ஹவப்பு நிதி (EPF) ஹவப்புத் வதாஹகக்கான வட்டி
விகிதம் என்ன?
(a) 6.1%
(b) 7.4%
(c) 8.9%
(d) 8.1%
(e) 8.5%
Q13. உலக ஹசவ தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும்
___________ அன்று வகாண்டாடப்படுகிறது.
(a) நவம்பர் 1
(b) நவம்பர் 2
(c) நவம்பர் 3
(d) நவம்பர் 4
(e) நவம்பர் 5
Q14. கதசிய நிறுவன சட்ட கமல்முஹறயீட்டு
தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) புதிய தஹலவாின்
வபயஹரக் குறிப்பிடவும்.
(a) விமல்ஜல்லன்
(b) ராமலிங்கம் சுதாகர்
(c) திலீப்அஸ்கப
(d) அகசாக் பூஷன்
(e) ரஞ்சன் ககாகாய்
Q15. மார்க்வகட் ககப் மூலம் மிகப்வபாிய
நிறுவனமாக
மாற
ஹமக்கராசாப்ட்
எந்த
நிறுவனத்ஹத ஹகயகப்படுத்தியது?
(a) ஆப்பிள்
(b) கூகுள்
(c) இன்வடல்
(d) அகடாப்
(e) வடஸ்லா
Q16. மத்திய கூட்டுறவு அஹமச்சர் ஸ்ரீஅமித் ஷா
“பால் சைகார்” திட்டத்ஹத வதாடங்கி ஹவத்தார்.
பால் சைகார் திட்டத்தின் வமாத்த வசலவு ________
ஆகும்.
(a) ரூ 1000 ககாடி
(b) ரூ 2000 ககாடி
(c) ரூ 3000 ககாடி
(d) ரூ 4000 ககாடி
(e) ரூ 5000 ககாடி
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Q17. மத்திய அஹமச்சர் டாக்டர் ஜிகதந்திர சிங்

Q21. ‘கங்கா உத்சவ் 2021 - நதி திருவிழா’

___________ இல் ‘சர்தார் பகடல் தஹலஹமத்துவ

பின்வரும் எந்த நாட்களில் வகாண்டாடப்படும்?

ஹமயத்ஹத’ நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

(a) அக்கடாபர் 31 முதல் நவம்பர் 4, 2021 வஹர

(a) மணாலி

(b) நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 3, 2021 வஹர

(b) ஹநனிடால்

(c) நவம்பர் 2 முதல் நவம்பர் 5, 2021 வஹர

(c) முகசாாி

(d) நவம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 7, 2021 வஹர

(d) ஸ்ரீநகர்

(e) அக்கடாபர் 3 முதல் நவம்பர் 2, 2021 வஹர

(e) இம்பால்
Q18.

நகரந்திர

சிங்

கதாமர்

"ஆப்பிள்

திருவிழாஹவ" பின்வரும் எந்த மாநிலம்/ யூடியில்
வதாடங்கி ஹவத்தார்?

துஷில்

என்பது

எந்த

நாட்டினால்

உருவாக்கப்பட்ட P1135.6 வஹகஹயச் கசர்ந்த
இந்திய கடற்பஹட கபார்க்கப்பல்?
(a) ரஷ்யா

(a) அந்தமான் நிக்ககாபார் தீவு

(b) அவமாிக்கா

(b) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

(c) ஜப்பான்

(c) உத்தரகாண்ட்

(d) இஸ்கரல்

(d) சண்டிகர்

(e) சீனா

(e) லடாக்
Q19. வபாது விவகார ஹமயத்தின் (பிஏசி) வபாது
விவகாரக்

Q22.

குறியீட்டின்

(பிஏஐ

2021)

6வது

Q23. ஆக்ஸ்கபார்டு ஆங்கில அகராதி (OED) 2021
ஆல் ஆண்டின் சிறந்த வார்த்ஹதயாக பின்வரும்

பதிப்பின்படி, நிர்வாகச் வசயல்திறனில் ‘வபாிய

வார்த்ஹதகளில் எது கதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது?

மாநிலங்களில்’ முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது?

(a) தனிஹமப்படுத்தல்

(a) குஜராத்

(b) ககாவிட்

(b) ககரளா

(c) வாக்ஸ்

(c) ஒடிசா

(d) சம்விதான்

(d) கர்நாடகா

(e) காலநிஹல அவசரநிஹல

(e) கமற்கு வங்காளம்
Q24.

பத்திாிக்ஹகயாளர்களுக்கு

Q20. இந்தியன் ரயில்கவ ககட்டாிங் & டூாிசம்

குற்றங்களுக்கான

கார்ப்பகரஷன்

வகாண்டுவருவதற்கான

லிமிவடட்

பின்வருவனவற்றில்
பயணிகளுக்கு

எதனுடன்

(a) முகநூல்
(b) கூகுள்பிகள
(c) ட்ரு காலர்
(d) எல்கலா கபஜஸ்
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இஹணந்து

தகவல்வதாடர்புகளில்

நம்பிக்ஹகஹய அளிக்கிறது?

(e) வாட்ஸாப்

(IRCTC)
அதிக

தண்டஹனஹய

ஆண்டுகதாறும்

சர்வகதச
___________

எதிரான
முடிவுக்குக்
தினம்
அன்று

அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) 6 நவம்பர்
(b) நவம்பர் 5
(c) நவம்பர் 4
(d) 3 நவம்பர்
(e) 2 நவம்பர்
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Q25. ஆதித்யா பிர்லா வைல்த் இன்சூரன்ஸுடன்

Q29.

சமீபத்தில்

காலமானார். அவர் எந்த நாட்டின் முன்னாள்

எந்த

வங்கி

கபங்க்ஸ்யூரன்ஸ்

அஹ்மத்

ஷா

பார்ட்னர்ஷிப்பில் நுஹழந்துள்ளது?

பிரதமர்?

(a) ஆர்பிஎல் வங்கி

(a) பாகிஸ்தான்

(b) கரூர் ஹவஸ்யா வங்கி

(b) சவுதி அகரபியா

(c) ஃவபடரல் வங்கி

(c) பங்களாகதஷ்

(d) டிசிபி வங்கி

(d) ஈரான்

(e) ஐடிஎஃப்சி முதல் வங்கி

(e) ஆப்கானிஸ்தான்

Q26. கபங்க்பஜாருடன் எந்த வங்கி உள்ளது . com

Q30.

வாடிக்ஹகயாளர்களின் கடன் தகுதிஹய அளவிட
FinBooster என்ற இஹண-முத்திஹர கிவரடிட்
கார்ஹட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

Q27. பின்வருவனவற்றில் எவடல்கிவ் ைுருன்
பகராபகாரப்

பட்டியல்

2021

இல்

முதலிடம் பிடித்தவர் யார்?

நஹடவபற்றது?

Q31. சுமார் 35 டன் (35,000 கிகலா) எஹடயுள்ள
12 அடி நீளமுள்ள ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாாியார் சிஹல
ஹமசூஹரச் கசர்ந்த சிற்பி ___________ என்பவரால்
கட்டப்பட்டது.

(a) ரத்தன் டாடா

(a) கிாிஷ் குமார் ராவத்

(b) அசிம் பிகரம்ஜி

(b) ராஜ்குமார் சர்மா

(c) ஜாம்வசட்ஜி டாடா

(c) விமல் திாிபாதி

(d) லட்சுமி மிட்டல்

(d) அர்ஜுன் கயாகிராஜ்

(e) முககஷ் அம்பானி

(e) சஞ்சய் கநகி

Q28. "ஜான் லாங்: ைிந்துஸ்தானின் வாண்டரர்,
அவதூறு,

ரானியின்

வழக்கறிஞர்" என்ற புத்தகத்ஹத எழுதியவர் யார்?

Q32. இந்தியாவின் முதல் கூஹர டிஹரவ்-இன்
திகயட்டர் __________ இல் வதாடங்கப்பட்டது.
(a) வடல்லி
(b) வஜய்ப்பூர்
(c) லக்கனா

(d) அமித் ரஞ்சன்

(d) வகால்கத்தா

(e) ரஜ்னிஷ் குமார்

(e) மும்ஹப
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நாட்டில்

(e) நியூசிலாந்து

(e) வயஸ் வங்கி

(c) சி கக ககாியாலி

எந்த

(d) இத்தாலி

(d) ஐசிஐசிஐ வங்கி

(b) சஞ்சய் பாரு

பின்வரும்

ஜூகடா

(c) பிரான்ஸ்

(c) ஆக்சிஸ் வங்கி

(a) அயாஸ் கமமன்

சாம்பியன்ஷிப்

ககளாகதார்

(b) இந்தியா

(b) ஆர்பிஎல் வங்கி

ைிந்துஸ்தானியின்

காது

சமீபத்தில்

(a) வஜர்மனி

(a) எச்.டி.எப்.சி வங்கி

இந்தியா

உலக

அகமதுசாய்
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கபார்

Q33. நவம்பர் 01, 2021 முதல் நஹடமுஹறக்கு வரும்

Q36.

வஹகயில்

சுற்றுச்சூழஹல

சீனாவின்

பிரதான

நிலப்பரப்பில்

மற்றும்

ஆயுத

சுரண்டுவஹதத்

கமாதலில்

தடுப்பதற்கான

கசஹவ வழங்குவஹத நிறுத்தியதாக எந்த நாடு

சர்வகதச தினம் ஆண்டுகதாறும் ________ அன்று

அறிவித்துள்ளது?

அனுசாிக்கப்படும் ஒரு சர்வகதச நாளாகும்.

(a) யாைூ ஐஎன்சி

(a) நவம்பர் 6

(b) கூகுள்

(b) நவம்பர் 5

(c) ஹமக்கராசாப்ட்

(c) நவம்பர் 4

(d) இன்வடல்

(d) நவம்பர் 3

(e) அகடாப்

(e) நவம்பர் 2

Q34. ாிசர்வ் வங்கியின் விதிமுஹறகஹளப் பூர்த்தி
வசய்ய பயனர்களுக்கு உதவ, பின்வரும் எந்த
நிறுவனம் சமீபத்தில் கடாக்கஹனகசஷன் தீர்வான
‘கசஃப் கார்ஹட’ அறிமுகப்படுத்தியது?
(a) Mobikiwi
(b) Paytm
(c) CCAvenue
(d) PayU
(e) PhonePe

ஆடவர்

சாம்பியன்ஷிப்பில்
வவன்றார்
(a) பிரகர் ராணா
(b) ஆகாஷ் குமார்
(c) விகாஸ் சுக்லா
(d) ஷிகர் பிரபாத்
(e) சுமித் வர்மா

உலக
வவண்கலப்

இல் இந்தியப் பல்கஹலக்கழகங்களில் எந்த இந்திய
நிறுவனம் முதலிடத்தில் இருந்தது?
(a) IISC- வபங்களூரு
(b) IIT-பம்பாய்
(c) IIT- வடல்லி
(d) IIT-வமட்ராஸ்
(e) IIT-குவைாத்தி

Q35. இந்திய குத்துச்சண்ஹட வீரர் _________ AIBA
2021

Q37. QS உலக பல்கஹலக்கழக தரவாிஹச 2022

குத்துச்சண்ஹட
பதக்கத்ஹத

Q38. "The Sage with Two Horns: Unusual Tales
from

Mythology"

என்ற

புதிய

புத்தகத்தின்

ஆசிாியர் யார்?
(a) விஜய் ககாககல
(b) அவ்னி கதாஷி
(c) சத்யகதவ் பர்மன்
(d) சுதா மூர்த்தி
(e) நமிதா ககாககல
Q39. ஒவ்வவாரு ஆண்டும் எந்த கததியில் கதசிய
புற்றுகநாய்

விழிப்புணர்வு

தினம்

அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) நவம்பர் 3
(b) நவம்பர் 4
(c) நவம்பர் 5
(d) நவம்பர் 6
(e) நவம்பர் 7
6
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Q40. சமீபத்தில், ககாவிட்-19 சிகிச்ஹசக்கு உலகின்
முதல் வாய்வழி மாத்திஹரஹய பின்வரும் எந்த நாடு

Q44. பின்வருவனவற்றில் ‘’நாட் ஜஸ்ட் கிாிக்வகட்:

அங்கீகாித்துள்ளது?

எ ாிப்கபார்ட்டர்ஸ் ஜர்னி’’ என்ற புத்தகத்ஹத

(a) அவமாிக்கா

எழுதியவர் யார்?

(b) பிாிட்டன்

(a) அவதார் சிங் பாசின்

(c) பிரான்ஸ்

(b) பிரதீப் இதழ்

(d) பிகரசில்

(c) கக கஜ அல்கபான்ஸ்

(e) UAE

(d) குஷன் சர்க்கார்
(e) கபாாியா மஜும்தார்

Q41. மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்ஹக மற்றும்
பாரம்பாியத்ஹதக்
சமீபத்தில்

எந்த

வகாண்டாடும்
நாடு

நிஹனவு

வஹகயில்
நாணயத்ஹத

Q45.

சர்வகதச

ஆண்டும்

கதிாியக்க

__________

தினம்

ஒவ்வவாரு

அன்று

உலகளவில்

மூங்கில்

வசய்யப்பட்ட

மற்றும்

ஸ்டம்புகஹள

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

அனுசாிக்கப்படுகிறது.

(a) ரஷ்யா

(a) நவம்பர் 8

(b) ஜப்பான்

(b) நவம்பர் 7

(c) யுகக

(c) நவம்பர் 9

(d) அவமாிக்கா

(d) நவம்பர் 06

(e) சவுதி அகரபியா

(e) நவம்பர் 10

Q42. அக்கடாபர் 2021 இல் சரக்கு மற்றும் கசஹவ

Q46.

வாி (ஜிஎஸ்டி) மூலம் கசகாிக்கப்பட்ட வருவாய்

கிாிக்வகட்

என்ன?

உருவாக்கிய மாநிலம் எது?

(a) ரூ 1.02 லட்சம் ககாடி

(a) அசாம்

(b) ரூ 1.16 லட்சம் ககாடி

(b) கமகாலயா

(c) ரூ 1.12 லட்சம் ககாடி

(c) திாிபுரா

(d) ரூ 1.17 லட்சம் ககாடி

(d) நாகாலாந்து

(e) ரூ. 1.30 லட்சம் ககாடி

(e) பீகார்

Q43. "தி சினிமா ஆஃப் சத்யஜித் கர" என்ற புதிய

Q47.

புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்?

வபறுபவர்களுக்கு வீடிகயா ஹலஃப் சான்றிதழ்

(a) அமிதவ் ககாஷ்

கசஹவஹய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

(b) திவ்யா தத்தா

(a) எஸ்.பி.ஐ

(c) அவதார் சிங் பாசின்

(b) பிஎப்ஆர்டிஏ

(d) பாஸ்கர் சட்கடாபாத்யாய்

(c) ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ

(e) ஆதித்ய குப்தா

(d) எஸ்ஐடிபிஐ

7

நாட்டின் முதல்
மட்ஹட

பின்வரும்

எந்த

நிறுவனம்

ஓய்வூதியம்
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(e) அசாம்

(e) ஆர்பிஐ
Q48.

பந்தன்

வங்கி

பிராண்ட்

எந்த

தூதராக

மாநிலத்திற்கான
ஜூபீன்கார்க்ஹக

Q52. இந்தியாவில், __________ ஒவ்வவாரு ஆண்டும்

நியமித்துள்ளது?

அஹனத்து சட்ட கசஹவகள் அதிகாாிகளாலும்

(a) அசாம்

"கதசிய

(b) மணிப்பூர்

வகாண்டாடப்படுகிறது.

சட்ட

கசஹவகள்

தினம்"

(a) 05 நவம்பர்

(c) கமற்கு வங்காளம்

(b) 06 நவம்பர்

(d) திாிபுரா

(c) 07 நவம்பர்

(e) நாகாலாந்து

(d) 08 நவம்பர்
Q49. மின்துஹற அஹமச்சர் ஆர்.கக.சிங் எந்த
மாநிலத்தில் "பகல்துல் ஹைட்கரா எவலக்ட்ாிக்
திட்டத்தின்"

மருசுதார்

ஆற்றின்

திருப்பத்ஹத

(e) 09 நவம்பர்
Q53. Brickwork , மதிப்பீடுகளின்படி FY22 இல்

துவக்கி ஹவத்தார்?

இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி விகிதம்?

(a) வதலுங்கானா

(a) 10-10.5 சதவீதம்
(b) 9-10.5 சதவீதம்

(b) சத்தீஸ்கர்

(c) 8-10.5 சதவீதம்

(c) ஜம்மு & காஷ்மீர்
(d) இமாச்சல பிரகதசம்

(d) 7-10.5 சதவீதம்

(e) அசாம்

(e) 6-10.5 சதவீதம்

Q50.

ஐகசாமார்பிக்

கலப்ஸ்

என்பது

எந்த

Q54. ககாவா கடல்சார் கான்க்களவ் (GMC) 2021

நிறுவனத்தால் AI- அடிப்பஹடயிலான மருந்து

இன்

எந்தப்

பதிப்பு

இந்திய

கடற்பஹடயால்

கண்டுபிடிப்பு வதாடக்கமாகும்?

ககாவாவில் உள்ள கடற்பஹட கபார் கல்லூாியில்

(a) டிசிஎஸ்

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது?

(b) அகடாப்

(a) 1வது

(c) ஹமக்கராசாப்ட்

(b) 2வது

(d) இன்வடல்

(c) 3வது

(e) ஆல்பவபட் இன்க்

(d) 4வது
(e) 5வது

Q51. கிழக்கு கமற்கு காசி மஹலகள் மாவட்டம்,
எந்த

மாநிலத்தில்

புதிதாக

வதாடங்கப்பட்ட

மாவட்டம்?
(a) திாிபுரா
(b) கமகாலயா
(c) மணிப்பூர்
(d) நாகாலாந்து
8

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

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

Q58.

வவளிநாட்டிலும்

“"வீட்டிலும்

வபாருளாதார

நிபுணர்:

ஒரு

ஒரு

தனிப்பட்ட

பயணம்".என்ற புதிய புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்?
(a) சுப்பிரமணியன் சுவாமி
(b) ஜும்பா லைிாி
(c) சங்கர் ஆச்சார்யா
(d) காகவாி பம்சாய்
(e) வவங்கடராகவன் சுபா சீனிவாசன்
Q55. பிரதமர் கமாடி _________ இல் பந்தர்பூருக்கு
இஹணப்ஹப
வநடுஞ்சாஹல

அதிகாிப்பதற்காக
மற்றும்

சாஹல

பல

கதசிய

திட்டங்கஹள

நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

(d) அசாம்

(d) பஞ்சாப்

(e) கமற்கு வங்காளம்

(e) வடல்லி
வமக்சிககா

சிட்டியில்

உள்ள

ஆட்கடாட்கராகமா வைர்மகனாஸ் கராட்ாிக்ஸில்
நஹடவபற்ற 2021 வமக்சிககா சிட்டி கிராண்ட்
பிாிக்ஹஸ வவன்றவர் யார்?

(d) கமக்ஸ் வவர்ஸ்டாப்பன்

(e) மகலசியா
9

இந்திய

உலகளாவிய
முதல்

புவி-அறிவியல்

வசயற்ஹகக்ககாளான குவாங்மு அல்லது SDGSAT-

(d) வியட்நாம்

(b) 16வது

Q61.

(e) பி. ககஸ்லி

(c) வதன் வகாாியா

(a) 15வது

(e) 14வது

(c) லூயிஸ் ைாமில்டன்

(b) ஜப்பான்

மாநாட்டின் 'c0c0n' நஹடவபறவுள்ளது?

(d) 18வது

(b) வசர்ஜிகயா வபவரஸ்

(a) சீனா

Q60. நவம்பர் 10-13 வஹர எந்த ஹசபர் பாதுகாப்பு

(c) 17வது

(a) சி. வலக்வலர்க்

1 ஐ ஏவியது எந்த நாடு?

பூர்வீகம்:

(c) ஜம்மு & காஷ்மீர்

(c) ராஜஸ்தான்

உலகின்

இஸ்லாம் தங்கப் பதக்கம் வவன்றார். அவள்

(b) பஞ்சாப்

(b) மகாராஷ்டிரா

Q57.

சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் 13 வயது தாஜாமுல்

(a) ைாியானா

(a) குஜராத்

Q56.

Q59. சமீபத்தில் நடந்த உலக கிக் பாக்ஸிங்

ாிசர்வ்

வங்கி

தனது

முதல்

கைக்கத்தாஹன

________

என்ற

வபயாில் வதாடங்கியுள்ளது.
(a) கபங்கிங் 2021
(b) பிளாக்வசயின் 2021
(c) ைார்பிங்கர் 2021
(d) லீகல் 2021
(e) வடவலப்பர் 2021
Q62.

நிஹலயான

ஹமயமாக

உருஹளக்கிழங்கு

உருவாக்க

‘திசு

விஹத
வளர்ப்பு
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அடிப்பஹடயிலான

விஹத

உருஹளக்கிழங்கு

விதிகள்-2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் இந்திய
மாநிலம் எது?
(a) தமிழ்நாடு
(b) குஜராத்
(c) கர்நாடகா
(d) உத்தரப் பிரகதசம்
(e) பஞ்சாப்
Q63. IBM கார்ப்பகரஷன் பின்வரும் எந்த நகரத்தில்
வாடிக்ஹகயாளர்
புதுஹம
ஹமயத்ஹத
வதாடங்கியுள்ளது?
(a) அவுரங்காபாத்
(b) கபாபால்
(c) கடராடூன்
(d) ஹமசூர்
(e) வகாச்சி

Q67. ஒவ்வவாரு ஆண்டும் எந்த கததியில் அஹமதி
மற்றும் வளர்ச்சிக்கான உலக அறிவியல் தினம்
வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) 6 நவம்பர்
(b) 7 நவம்பர்
(c) 8 நவம்பர்
(d) 9 நவம்பர்
(e) 10 நவம்பர்
Q68. சர்வகதச அறிவியல் மற்றும் அஹமதி வாரம்
(IWOSP) என்பது __________ முதல் ஒவ்வவாரு
ஆண்டும்

வகாண்டாடப்படும்

அனுசாிப்பு ஆகும்.
(a) நவம்பர் 9 முதல் 14 வஹர
(b) நவம்பர் 8 முதல் 13 வஹர
(c) நவம்பர் 7 முதல் 12 வஹர
(d) நவம்பர் 6 முதல் 11 வஹர

Q64. உலக மருந்துக் வகாள்ஹகக் குறியீட்டின்
1வது பதிப்பில் 30 நாடுகளில் இந்தியாவின்
தரவாிஹச என்ன?
(a) 11
(b) 18
(c) 25
(d) 27
(e) 30

(e) நவம்பர் 5 முதல் 10 வஹர

Q65. சர்வகதச ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கூட்டஹமப்பின்
தஹலவராக மீண்டும் கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டவர்
யார்?
(a) வபண்பா வசாிங்
(b) வமாாினாாி வதனாகப
(c) தியாி வவயில்
(d) ஞாகனந்திகரா நிங்ககாம்பம்
(e) நாிந்தர் பத்ரா

(c) ஐந்தாவது

Q66. "மாடர்ன் இந்தியா: சிவில் சர்வீசஸ் மற்றும்
இதர கபாட்டித் கதர்வுகள்" என்ற புதிய
புத்தகத்தின் ஆசிாியர் யார்?
(a) அமிதவ் ககாஷ்
(b) சித்தானந்த் ராஜ்கட்டா
(c) பூனம் தலால் தைியா
(d) அவதார் சிங் பாசின்
(e) ஆதித்ய குப்தா

(b) யுவனஸ்ககா
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உலகளாவிய

Q69. ஆடவர் டி20 கபாட்டிகளில் 3,000 ரன்கஹளக்
கடந்த

_______________

கிாிக்வகட்

வீரர்

என்ற

வபருஹமஹய கராைித் சர்மா வபற்றுள்ளார்.
(a) மூன்றாவது
(b) இரண்டாவது
(d) நான்காவது
(e) ஆறாவது
Q70. இஹளஞர்களுக்கான உயர் பிரதிநிதியாக
ஸ்பானியர்

கடனியல்

வடல்

வாகலஹவ

நியமித்தவர் யார்?
(a) யுனிவசஃப்
(c) சர்வகதச மனித உாிஹமகள் அறக்கட்டஹள
(d) சர்வகதச நீதிமன்றம்
(e)

ஐக்கிய

நாடுகளின்

மனித

உாிஹமகள்

ஆஹணயம்
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Q71. இந்தியாவில், கதசிய கல்வி தினம் ஒவ்வவாரு
ஆண்டும்

___________

அன்று

வகாண்டாடப்படுகிறது.
(a) நவம்பர் 11
(b) நவம்பர் 12
(c) நவம்பர் 13
(d) நவம்பர் 14
(e) நவம்பர் 15
Q72. கட்டுமானத் வதாழிலாளர்களுக்காக எந்த
யூனியன் பிரகதச அரசு ‘ஷ்ராமிக் மித்ரா’ (‘Shramik
Mitra’) திட்டத்ஹத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
(a) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
(b) புதுச்கசாி
(c) லட்சத்தீவு
(d) வடல்லி
(e) லடாக்
Q73.
பின்வருவனவற்றில்
யார்
அடுத்த
கடற்பஹடத் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) P K பூர்வார்
(b) C P வமாகந்தி
(c) வினீத் அகராரா
(d) R மாதவன்
(e) R ைாி குமார்
Q74. ஆம்கவ (Amway) இந்தியாவின் பிராண்ட்
தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
(a) யுவராஜ் சிங்
(b) அமீர் கான்
(c) அமிதாப் பச்சன்
(d) கசானு சூட்
(e) விராட் ககாலி
Q75. சர்வகதச கிாிக்வகட்டில் இருந்து ஓய்வு
வபறுவதாக டுஹவன் பிராகவா அறிவித்துள்ளார்.
அவர்
எந்த
கிாிக்வகட்
அணிக்காக
விஹளயாடினார்?
(a) நியூசிலாந்து
(b) ஆஸ்திகரலியா
(c) இங்கிலாந்து
(d) வவஸ்ட் இண்டீஸ்
(e) வதன்னாப்பிாிக்கா
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Q76. பின்வருவனவற்றில், பிரான்சின் பாாிஸில்
37வது பட்டத்ஹத (Masters Title) வவன்றவர்
யார்?
(a) அவலக்சாண்டர் ஸ்வவகரவ்
(b) கடனியல் வமட்வவகடவ்
(c) கநாவக் கஜாககாவிச்
(d) வடாமினிக் தீம்
(e) ரஃகபல் நடால்
Q77. "ஃஹபண்டிங் எ ஸ்ட்வரய்ட் ஹலன் பிட்வீன்
ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் - அன் இம்பர்ஃவபக்ட்,
எட் ைானஸ்ட் ாிஃப்வளக்ஷன்ஸ் ஆன் தி இந்திய
கடக்ஸ் கலண்ட்ஸ்ககப்" (“Finding A Straight
Line Between Twists and Turns – An Imperfect,
Yet Honest Reflections on the Indian Tax
Landscape”) என்ற புதிய புத்தகத்தின் ஆசிாியர்
யார்?
(a) அமித் ரஞ்சன்
(b) அசீம் சாவ்லா
(c) சுதா மூர்த்தி
(d) பிரதீப் இதழ்
(e) சுபத்ரா வசன் குப்தா
Q78. ககாகனரு ராமகிருஷ்ண ராவ் சமீபத்தில்
காலமானார். அவர் ஒரு _______________.
(a) கல்வியாளர்
(b) உளவியலாளர்
(c) தத்துவவாதி
(d) ஆசிாியர்
(e) கமகல உள்ள அஹனத்தும்
Q79. சர்வகதச கசாலார் கூட்டணியின் _______
உறுப்பு நாடாக அவமாிக்கா ஆனது.
(a) 101வது
(b) 102வது
(c) 103வது
(d) 104வது
(e) 105வது
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Q80. உலகளாவிய காலநிஹல மாற்ற வசயல்திறன்
குறியீட்டில் (Climate Change Performance
Index-CCPI) 2022 இல் இந்தியா _______ இடத்தில்
உள்ளது
(a) 09வது
(b) 10வது
(c) 11வது
(d) 12வது
(e) 13வது
Q81. கநாபல் பாிசு வபற்றவரும் முன்னாள் _______
ஜனாதிபதியுமான எஃப் டபிள்யூ டி கிளர்க் (FW de
Klerk) காலமானார்.

(e) யு.ஏ.இ (UAE)

Service Broadcasting Day) ஒவ்வவாரு ஆண்டும்
________ அன்று வகாண்டாடப்படுகிறது.

(c) நவம்பர் 13
(d) நவம்பர் 12
(e) நவம்பர் 11
Q85. இந்தியாவின் பணக்கார வபண்மணி யார்?
(a) ஃபால்குனி நாயர்

ஸ்கபஸ்எக்ஸ்,

இந்திய

வம்சாவளிஹயச்

கசர்ந்த விண்வவளி வீரர் _______ தஹலஹமயிலான 3
கபர் வகாண்ட குழுஹவ பயணத்ஹத சர்வகதச
விண்வவளி நிஹலய பயணத்திற்கு அனுப்பியது.

(d) சுனிதா வில்லியம்ஸ்

(d) நவம்பர் 11

(e) ராஜா சாாி

(e) நவம்பர் 10
Q83. இந்தியாவின் முதல் உடல்சார்ந்த கதசிய
சாம்பியன்ஷிப்

(first

Physical

Championships)

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது?

12

(b) நவம்பர் 14

(c) சிாிஷா பண்ட்லா

(c) நவம்பர் 12

(e) மகாராஷ்டிரா

(a) நவம்பர் 15

(b) ரவீஷ் மல்கைாத்ரா

(b) நவம்பர் 13

(d) உத்தரப் பிரகதசம்

அனுசாிக்கப்படுகிறது.

(a) வரங்கு கதவி

(a) நவம்பர் 14

(c) உத்தரகாண்ட்

ஆண்டும் __________ அன்று உலகம் முழுவதும்

Q86.

Q82. வபாது கசஹவ ஒளிபரப்பு தினம் (Public

(b) ஒடிசா

ஒவ்வவாரு

(e) ஜியா கமாடி

(d) வதன்னாப்பிாிக்கா

(a) கமற்கு வங்காளம்

தினம்

(d) ஏக்தா கபூர்

(c) இங்கிலாந்து

Yogasana

நிகமானியா

(c) கராஷ்னி நாடார்

(b) வநதர்லாந்து

National

உலக

(b) கிரண் மஜும்தார்-ஷா

(a) அவமாிக்கா (USA)

கயாகாசன

Q84.

எங்கு

Q87. ________ மாநில அரசு, சாஹல விபத்துகளில்
முதலில்

பதிலளிப்பவர்கஹளப்

பயிற்றுவிப்பதற்காக, ரக்ஷக் (Rakshak) என்ற
வபயாில் சாஹலப் பாதுகாப்பு முன்முயற்சிஹயத்
வதாடங்கியுள்ளது.
(a) கர்நாடகா
(b) ஜார்கண்ட்
(c) கமற்கு வங்காளம்
(d) ஒடிசா
(e) ராஜஸ்தான்
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மாற்றத்திற்காக
காத்திருக்க
முடியாது.
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளுடன் நமது கநரம்
முடிந்துவிட்டது (Change Can’t Wait. Our Time
with Antibiotics is Running Out)
(d) நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பிகஹள
எடுத்துக்வகாள்வதற்கு முன், தகுதிவாய்ந்த
சுகாதார நிபுணாிடம் ஆகலாசஹன வபறவும்
(Seek advice from a qualified healthcare
professional before taking antibiotics)
(e) நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பிகள்:
கவனமாக
ஹகயாளவும் (Antibiotics: Handle with Care)
(c)

Q88. புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனில்
ஆளுநர்கள் மற்றும் வலப்டினன்ட் கவர்னர்களின்
51வது மாநாட்டில் உஹரயாற்றியவர் யார்?
(a) ராம் நாத் ககாவிந்த்
(b) அமித் ஷா
(c) நகரந்திர கமாடி
(d) ராஜ்நாத் சிங்
(e) ஓம் பிர்லா
Q89.
ஜப்பானின்
பிரதமராக
மீண்டும்
கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டவர் யார்?
(a) ஃபுமிகயா கிஷிடா (Fumio Kishida)
(b) கயாஷிைிட் சுகா (Yoshihide Suga)
(c) ஷின்கசா அகப (Shinzo Abe)
(d) கயாஷிைிககா கநாடா (Yoshihiko Noda)
(e) மசகயாஷி வசன் (Masayoshi Son)
Q90. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (RBI) எந்த கிவரடிட்
கார்டு
வழங்குபவருக்கு
விதிக்கப்பட்ட
கட்டுப்பாடுகஹள நீக்கியுள்ளது?
(a) அவமாிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் (American Express)
(b) டின்வனர்ஸ் கிளப் இன்டர்கநஷனல் லிமிவடட்
(Diners Club International Limited)
(c) மாஸ்டர்கார்டு (Mastercard)
(d) விசா (VISA)
(e) டிஸ்கவர் ஹபனான்சியல் சர்வீசஸ் (Discover
Financial Services)
Q91.
உலக
ஆண்டிஹமக்கராபியல்
(Antimicrobial) விழிப்புணர்வு வாரம் 2021 இன்
கருப்வபாருள் என்ன?
(a) கவனமாகக்
ஹகயாளவும்:
நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பிகஹளப்
பாதுகாப்பதற்காக
ஒன்றுபட்டது (Handle with care: United to
preserve antimicrobials)
(b) விழிப்புணர்ஹவ பரப்புங்கள், எதிர்ப்ஹப
நிறுத்துங்கள் (Spread Awareness, Stop
Resistance)
13

Q92. ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உணவுத்
திட்டத்தின் (UN-WFP) நல்வலண்ணத் தூதராக
யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) கடவிட் வபக்காம்
(b) ஆயுஷ்மான் குரானா
(c) முகுந்தகம் சர்மா
(d) கடனியல் ப்ரூல்
(e) M. கநத்ரா
Q93.
கபாஹதப்வபாருள்
கட்டுப்பாட்டு
பணியகத்தின் (Narcotics Control Bureau -NCB)
இயக்குநர் வஜனரலாக (DG) நியமிக்கப்பட்டவர்
யார்?
(a) சத்ய நாராயண் பிரதான்
(b) குல்தீப் சிங்
(c) குர்பீர்பால் சிங்
(d) பிரதீப் சந்திரன் நாயர்
(e) சுகபாத் குமார் வஜய்ஸ்வால்
Q94. ப்ராவஜக்ட்-75(Project-75), யார்டு 11878
(Yard 11878) இன் 4வது ஸ்கார்பீன் (Scorpene)
நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்
இந்திய
கடற்பஹடக்கு
வழங்கப்பட்டது, இது INS _____________ ஆக
இயக்கப்படும்.
(a) வாகீர்
(b) கல்வாாி
(c) கரஞ்ச்
(d) கந்கதாி
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(d) அஜய் சிப்பர் மற்றும் சல்மான் அனீஸ் கசாஸ்
(e) சித்தானந்த் ராஜ்கட்டா மற்றும் சுபா சீனிவாசன்

(e) கவலா
Q95. ஐஆர்சிடிசியின் (IRCTC’s) ராமாயண
சர்க்யூட்
ரயில்
பட்டியலில்
பத்ராசலம்
(Bhadrachalam) சமீபத்தில் ஒரு இடமாக
கசர்க்கப்பட்டுள்ளது. அது எங்கக அஹமந்துள்ளது?
(a) தமிழ்நாடு
(b) கர்நாடகா
(c) வதலுங்கானா
(d) ஆந்திரப் பிரகதசம்
(e) ககரளா
Q96. இந்திய கடற்பஹடக்கும் ராயல் தாய்
கடற்பஹடக்கும் இஹடயிலான இந்கதா-தாய்
கார்கபட்டின் (Indo-Thai CORPAT) எந்தப் பதிப்பு
2021
நவம்பர்
12
முதல்
14
வஹர
நடத்தப்படுகிறது?
(a) 29வது
(b) 30வது
(c) 31வது
(d) 32வது
(e) 33வது
Q97.
பாராளுமன்ற
கமல்சஹபயின்
வபாதுச்வசயலாளர் யார்?
(a) PPK ராமச்சார்யுலு
(b) கதஷ் தீபக் வர்மா
(c) முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி
(d) V. லக்ஷ்மிகாந்த ராவ்
(e) PC கமாடி

புதிய

Q99. நுகர்கவார் விஹலக் குறியீட்டால் (Consumer
Price Index - CPI) அளவிடப்படும் சில்லஹற
பணவீக்கம், அக்கடாபாில் ____ சதவீதமாக சற்று
உயர்ந்தது.
(a) 4.48
(b) 5.48
(c) 6.48
(d) 7.48
(e) 8.48
Q100. குடியரசுத் தஹலவர் ராம்நாத் ககாவிந்தால்
எந்த நாட்டு ராணுவத் தளபதிக்கு 'இந்திய ராணுவ
வஜனரல்' என்ற வகௌரவப் பதவி வழங்கப்பட்டது?
(a) மியான்மர்
(b) கநபாளம்
(c) பங்களாகதஷ்
(d) பூட்டான்
(e) இலங்ஹக

Q98. _____________ எழுதிய "அன்கஷக்லிங் இந்தியா:
ைார்ட் த்ருத்ஸ் அண்ட் கிளீயர் சாய்ஸ்சஸ் பார்
எகனாமிக் ாிஹவவல் " ("Unshackling India: Hard
Truths and Clear Choices for Economic Revival)
என்ற புத்தகம்.
(a) பிரதீப் இதழ் மற்றும் சுதா மூர்த்தி
(b) திாிபுர்தமன் சிங் மற்றும் அடீல் ைுஹசன்
(c) பாஸ்கர் சட்கடாபாத்யாய் மற்றும் அமித்
ரஞ்சன்
14

Q101.

இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு

ஒருமுஹற

நஹடவபறும் ராணுவப் பயிற்சி “EX சக்தி 2021”
இந்தியாவிற்கும்

எந்த

நாட்டிற்கும்

இஹடகய

நஹடவபற உள்ளது?
(a) ஆஸ்திகரலியா
(b) இலங்ஹக
(c) பிரான்ஸ்
(d) கநபாளம்
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(e) சீனா

(e) 15 நவம்பர்
உணவுத்

Q106. ைபீப்கஞ்ச் (Habibganj) ரயில் நிஹலயம்

திட்டத்தின் (World Food Programme - WFP)

ராணி கம்லாபதி ரயில் நிஹலயம் என வபயர்

நல்வலண்ணத்

மாற்றம் வசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் நிஹலயம்

Q102.

ஐக்கிய

நாடுகளின்

உலக

தூதராக

யார்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

எந்த நகரத்தில் உள்ளது?

(a) ஹமக்ககல் ஃபாஸ்வபண்டர்

(a) கான்பூர்

(b) ஃவபலிசிடாஸ் கராம்கபால்ட்

(b) வசன்ஹன

(c) ைன்கனா ப்ரூல்

(c) அகமதாபாத்

(d) கடனியல் ப்ரூல்

(d) கபாபால்

(e) ஜான் வகர்ாி

(e) சூரத்

Q103. ஜனவாி 2023 முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு

Q107. ‘FORCE IN STATECRAFT’ என்ற புத்தகத்ஹத
எழுதியவர் யார்?
(a) அகலாக் ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் தருணா சிங்
(b) VS ரத்கதார் மற்றும் தில்லிப் குமார் ரூட்
(c) அஜய் குமார் மற்றும் அர்ஜுன் சுப்ரமணியம்
(d) ராஜ் கமல் ஆர்யா மற்றும் சித்தார்த் சர்மா
(e) அஜய் குமார் மற்றும் தில்லிப் குமார் ரூட்

இந்தியாவில்

இருந்து

சர்வகதச

சட்ட

ஆஹணயத்தின் (International Law Commission ILC) உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
(a) பி.வி. கதாஷி
(b) ராகுல் வமஹ்கராத்ரா
(c) சித்ரா விஸ்வநாத்
(d) விகனாத் குமார்
(e) பிமல் பகடல்
Q104.

குழந்ஹதகள்

விஹளயாட்டு

ஆஹட

பிராண்டான PLAETO இன் பிராண்ட் தூதராகவும்
வழிகாட்டியாகவும் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) விராட் ககாலி
(b) ராகுல் டிராவிட்
(c) கராைித் சர்மா
(d) KL ராகுல்
(e) ாிஷாப் பந்த்
Q105. ஆண்டுகதாறும் உலக நீாிழிவு தினமாக
(World

Diabetes

வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) 12 நவம்பர்
(b) 13 நவம்பர்
(c) 14 நவம்பர்
(d) 11 நவம்பர்
15

Day)

எந்த

நாள்

Q108. ___________ பிறந்த நாஹளக் குறிக்கும்
வஹகயில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர் 14 ஆம்
கததி குழந்ஹதகள் தினம் வகாண்டாடப்படுகிறது.
(a) ஜவைர்லால் கநரு
(b) சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்
(c) இந்திரா காந்தி
(d) சகராஜினி நாயுடு
(e) பாலகங்காதர திலகர்
Q109. ED, CBI இயக்குநர்களின் பதவிக் காலத்ஹத
________ வஹர நீட்டிக்க மத்திய அரசு அவசரச்
சட்டம் வகாண்டு வருகிறது.
(a) 4 ஆண்டுகள்
(b) 5 ஆண்டுகள்
(c) 6 ஆண்டுகள்
(d) 3 ஆண்டுகள்
(e) 8 ஆண்டுகள்
Q110. வாங்கலா (Wangala) பண்டிஹக பின்வரும்
எந்த மாநிலத்தில் வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) அசாம்
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(b) மணிப்பூர்
(c) நாகாலாந்து
(d) கமகாலயா
(e) சிக்கிம்
Q111. 2021 டி20 உலகக் ககாப்ஹப இறுதிப்
கபாட்டியில் ஆட்டநாயகன் பட்டத்ஹத வவன்ற
வீரர் யார்?
(a) ஆகரான் பின்ச்
(b) மிட்வசல் மார்ஷ்
(c) கடவிட் வார்னர்
(d) ககன் வில்லியம்சன்
(e) பாபர் அசாம்
Q112.
சமீபத்தில்
மஹறந்த
புகழ்வபற்ற
வரலாற்றாசிாியரும்
எழுத்தாளருமான
பாபாசாககப் புரந்தகர இந்த ஆட்சியாளர்களில்
யாஹரப் பற்றி விாிவாக எழுதினார்?
(a) டாக்டர் பாபாசாககப் அம்கபத்கர்
(b) மகாராஜா பிர் பிக்ரம்
(c) கதவி அைில்யா பாய் கைால்கர்
(d) சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ்
(e) மகாராஜ் ரஞ்சீத் சிங்

(a) நவம்பர் 14
(b) நவம்பர் 15
(c) நவம்பர் 16
(d) நவம்பர் 13
(e) நவம்பர் 12
Q116. 2021 சர்வகதச குழந்ஹதகள் அஹமதி பாிசு
யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது?
(a) கநைா குப்தா மற்றும் ஓம் பிரகாஷ் குப்தா
(b) ஜிவின் கசகல் மற்றும் லக்ஷித் கசகல்
(c) அத்விக் கசானி மற்றும் எஹ்சான் கசானி
(d) விைான் அகர்வால் மற்றும் நவ் அகர்வால்
(e) லக்ஷித் கசகல் மற்றும் ஓம் பிரகாஷ் குப்தா
Q117. நவம்பர் 2021 இல் அண்டார்டிகாவிற்கான
அறிவியல் பயணத்தின் (Scientific Expedition to
Antarctica) எந்தப் பதிப்ஹப இந்தியா சமீபத்தில்
வகாடியஹசத்தது?
(a) 41வது
(b) 39வது
(c) 45வது
(d) 43வது
(e) 44வது

Q113. 2021 F1 பிகரசிலியன் கிராண்ட் பிாிக்ஹஸ
வவன்ற F1 வீரர் யார்?
(a) லூயிஸ் ைாமில்டன்
(b) கமக்ஸ் வவர்ஸ்டாப்பன்
(c) வால்கடாி கபாட்டாஸ்
(d) சார்லஸ் வலக்வலர்க்
(e) S. வபவரஸ்
Q114. SITMEX - 21 என வபயாிடப்பட்ட முத்தரப்பு
கடல்சார் பயிற்சி எந்த நாடுகளுக்கு இஹடகய
நஹடவபறும்?
(a) இந்தியா, பங்களாகதஷ் மற்றும் ரஷ்யா
(b) இந்தியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து
(c) இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர்
(d) இந்தியா, இலங்ஹக மற்றும் ஆஸ்திகரலியா
(e) இலங்ஹக, ஜப்பான் மற்றும் ரஷ்யா
Q115. கதசிய பத்திாிஹக
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
16

தினம்

எப்கபாது

Q118. சகிப்புத்தன்ஹமக்கான சர்வகதச தினம்
ஆண்டுகதாறும்
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) நவம்பர் 13
(b) நவம்பர் 15
(c) நவம்பர் 14
(d) நவம்பர் 17

எந்த

நாளில்

(e) நவம்பர் 16
Q119. புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி துஹறயில்
ஒத்துஹழக்க இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பகரஷன்
லிமிவடட் (IOCL) உடன் எந்த நிறுவனம் சமீபத்தில்
புாிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தில்
ஹகவயழுத்திட்டுள்ளது?
(a) எண்வணய் மற்றும் இயற்ஹக எாிவாயு கழகம்
(b) ஸ்டீல் அத்தாாிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிவடட்
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(c) ககால் இந்தியா லிமிவடட்
(d) கதசிய அனல் மின் கழகம்
(e) பாரத் வைவி எலக்ட்ாிக்கல்ஸ் லிமிவடட்
Q120. IQAir காற்றின் தரம் மற்றும் மாசு நகர
தரவாிஹச 2021 இல் எந்த இந்திய நகரம் முதலிடம்
பிடித்துள்ளது?
(a) மும்ஹப
(b) வடல்லி
(c) வகால்கத்தா
(d) கமகல உள்ள அஹனத்தும்
(e) இரண்டும் a & c
Q121. பிரதமர் நகரந்திர கமாடி சமீபத்தில் எந்த
மாநிலத்தில் பூர்வாஞ்சல் விஹரவுச்சாஹலஹய
திறந்து ஹவத்தார்?
(a) மகாராஷ்டிரா
(b) உத்தரப்பிரகதசம்
(c) ைாியானா
(d) குஜராத்
(e) பீகார்
Q122. _______ அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட
கிஹளகஹளக் வகாண்ட அஹனத்து ஹவப்புஎடுக்கும் (deposit-taking) NBFC கஹளயும்
(NBFCs-D)
ஆறு
மாதங்களுக்குள்
உள்
ஒம்புட்ஸ்கமஹன
நியமிக்குமாறு
RBI
கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.
(a) 20
(b) 15
(c) 05
(d) 10
(e) 15
Q123. கமாசடி தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்ஹவ
ஏற்படுத்த, “மூஹ் கபண்ட் ரககா” (“Mooh Band
Rakho”) என்ற பிரச்சாரம் எந்த வங்கியால்
வதாடங்கப்பட்டுள்ளது?
(a) SBI
(b) ICICI வங்கி
17

(c) HDFC வங்கி
(d) Axis வங்கி
(e) Yes வங்கி
Q124. உலக நாள்பட்ட நுஹரயீரல் அஹடப்பு
கநாய் COPD (chronic obstructive pulmonary
disease) தினம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் எந்த நாளில்
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) நவம்பர் மூன்றாவது திங்கள்
(b) நவம்பர் மூன்றாவது புதன்கிழஹம
(c) நவம்பர் மூன்றாவது வசவ்வாய்
(d) நவம்பர் மூன்றாவது ஞாயிறு
(e) நவம்பர் மூன்றாவது வியாழன்
Q125. சமீபத்தில் காலமான சர்வகதச அளவில்
அதிகம்

விற்பஹனயாகும்

எழுத்தாளர்

வில்பர்

ஸ்மித் (Wilbur Smith) எந்த நாட்ஹடச் கசர்ந்தவர்?
(a) பிரான்ஸ்
(b) ஆஸ்திகரலியா
(c) கனடா
(d) வதன்னாப்பிாிக்கா
(e) இங்கிலாந்து
Q126. தற்கபாது ாிசர்வ் வங்கியின் கபவமண்ட்ஸ்
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வடவலப்வமன்ட் ஃபண்டின்
(PIDF - Payments Infrastructure Development
Fund) வமாத்த கார்பஸ் (total corpus) எவ்வளவு?
(a) ரூ 614 ககாடி
(b) ரூ 250 ககாடி
(c) ரூ 451 ககாடி
(d) ரூ 525 ககாடி
(e) ரூ 500 ககாடி
Q127.

இந்தியாவில்

(National

Epilepsy

கதசிய

வலிப்பு

Day)

தினம்

எப்கபாது

அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) நவம்பர் 16
(b) நவம்பர் 17
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(c) நவம்பர் 15

(b) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

(d) நவம்பர் 14

(c) சர்வகதச நாணய நிதியம்

(e) நவம்பர் 18

(d) ஆசிய உள்கட்டஹமப்பு முதலீட்டு வங்கி
(e) a & b இரண்டும்
Q131.

UBS

வசக்யூாிட்டிஸ்

படி,

2021-22ல்

இந்தியாவின் ஜிடிபி (GDP) வளர்ச்சி விகிதம்
என்ன?
(a) 9.5%
(b) 8.5%
(c) 10.5%
(d) 11.5%
(e) 12.5%
Q128. ‘பக்கக புலிகள் காப்பகம் 2047 காலநிஹல
மாற்றம் குறித்த பிரகடனத்திற்கு’ எந்த மாநில அரசு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
(a) அசாம்
(b) திாிபுரா
(c) வதலுங்கானா
(d) மணிப்பூர்
(e) அருணாச்சல பிரகதசம்
Q129. இந்தியாவின் முதல் 'புல் கன்சர்கவட்டாி'
(‘grass conservatory’) அல்லது 'வஜர்ம்பிளாசம்
(germplasm) பாதுகாப்பு ஹமயம்' பின்வரும் எந்த
மாநிலத்தில் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது?
(a) அசாம்
(b) கமற்கு வங்காளம்
(c) நாகாலாந்து
(d) உத்தரகாண்ட்
(e) மணிப்பூர்
Q130.

எாிசக்தி

துஹறயில்

வபண்களின்

பங்களிப்ஹப அதிகாிக்க ‘WePOWER இந்தியா
பார்ட்னர்ஷிப்

ஃகபாரம்

(India

Partnership

Forum)’ வதாடங்கியுள்ள அஹமப்பு எது?
(a) உலக வங்கி
18

Q132. ஐசிசி ஆண்கள் கிாிக்வகட் கமிட்டியின்
புதிய தஹலவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
(a) VVS லக்ஷ்மன்
(b) வசௌரவ் கங்குலி
(c) வீகரந்திர கசவாக்
(d) சச்சின் வடண்டுல்கர்
(e) இர்பான் பதான்
Q133. உலக தத்துவ தினம் எப்கபாது உலகளவில்
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) நவம்பர் மூன்றாவது வசவ்வாய்
(b) நவம்பர் மூன்றாவது புதன்கிழஹம
(c) நவம்பர் மூன்றாவது வியாழன்
(d) நவம்பர் மூன்றாவது வவள்ளி
(e) நவம்பர் மூன்றாவது ஞாயிறு
Q134. இந்தியாவின் முதல் பிரத்கயக மீன்பிடி
வணிக காப்பகம் எந்த இடத்தில் திறக்கப்பட்டது?
(a) குருகிராம்
(b) கடராடூன்
(c) வகாச்சி
(d) புகன
(e) மும்ஹப
Q135. எத்தஹன விஹளயாட்டு வீரர்கள் மற்றும்
பயிற்சியாளர்களுக்கு முதல் SAI நிறுவன விருதுகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன?
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(a) 124
(b) 246
(c) 211
(d) 86
(e) 100

(c) Paytm Money
(d) அப்ஸ்டாக்ஸ் (Upstox)
(e) HDFC securities

Q136. இந்தியாவில், கதசிய இயற்ஹக மருத்துவ
தினம் (National Naturopathy Day) ஒவ்வவாரு
ஆண்டும்_____________
அன்று
அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) நவம்பர் 15
(b) நவம்பர் 16
(c) நவம்பர் 17
(d) நவம்பர் 18
(e) நவம்பர் 19

பிாிவின்

Q137. எந்த மாநிலத்தின் ‘கரஷன் ஆப்கக கிராம்’

Q141.

திட்டம் & ‘சிக்கல் வசல் மிஷன்’ (‘Ration Aapke

வபாதுச்வசயலாளர்

Gram’ scheme & ‘Sickle Cell Mission’) பிரதமர்

குட்வடரஸால்

நகரந்திர கமாடியால் வதாடங்கப்பட்டது?

ஒருங்கிஹணப்பாளராக

(a) ஆந்திரப் பிரகதசம்

Coordinator) நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

Q140. ‘பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள்’ (RRBs)

(b) உத்தரப்பிரகதசம்

கசஹவகளுக்கான ASSOCHAM விருஹதப் வபற்ற
வங்கி எது?
(a) கர்நாடக விகாஸ் கிராமினா வங்கி
(b) ஆர்யவர்ட் வங்கி (Aryavart Bank)
(c) கனரா வங்கி
(d) ககரளா கிராமின் வங்கி
(e) மகாராஷ்டிரா வங்கி
ஐக்கிய

நாடுகள்

சஹபயின்

அன்கடானிகயா

இந்தியாவில்

ஐநா

வசிப்கபார்

(UN

Resident

(d) கஜானாஸ் கர் ஸ்கடார்

Q138. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் உணவு
பியூஷ்

ககாயல்

எந்த

நகரத்தில் வதாடங்கினார்?

(e) ஜிம் லான்கசான்
Q142.

ஐக்கிய

அஹமப்பினால்

(a) ககாயம்புத்தூர்

நாடுகளின்
(UNWTO)

உலக

சுற்றுலா

சிறந்த

சுற்றுலா

கிராமங்களில் ஒன்றாக இந்தியாவின் எந்த கிராமம்

(b) ஹமசூர்

விருது வபற்றுள்ளது?

(c) மதுஹர

(a) லத்புரா காஸ், மத்தியப் பிரகதசம்

(d) தஞ்சாவூர்

(b) ககாங்தாங், கமகாலயா

(e) கவலூர்

(c) லக்கிம்பூர், உத்தரப் பிரகதசம்
நுண்ணறிவு

(AI)

மூலம்

இயங்கும் ‘வாய்ஸ் டிகரடிங்ஹக’ (‘Voice Trading’)
அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது?
(a) Groww
(b) வஜகராதா (Zerodha)
19

நிதிச்

(c) அவலக்சாண்டர் வஷல்லன்வபர்க்

(e) மத்திய பிரகதசம்

வசயற்ஹக

டிஜிட்டல்

(b) கஷாம்பி ஷார்ப்

(d) இமாச்சல பிரகதசம்

Q139.

சிறந்த

(a) நஜ்லா பவுடன் கராம்தாகன

(c) அருணாச்சல பிரகதசம்

அருங்காட்சியகத்ஹத

கீழ்

(d) கபாச்சம்பள்ளி, வதலுங்கானா
(e) கசாய், உத்தரகாண்ட்
Q143. இந்தியாவில் எத்தஹன ராஜ்ய ஹசனிக்
வாாியம் (Rajya Sainik Board) உள்ளது?
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(b) பாரத ஸ்கடட் வங்கி

(a) 38
(b) 28
(c) 25
(d) 20
(e) 34

(c) ஆர்பிஎல் வங்கி
(d) ஐசிஐசிஐ வங்கி
(e) ஆக்சிஸ் வங்கி

Q144. பாலிவுட் நடிகர் ______ மகாராஷ்டிராவின்
ககாவிட் தடுப்பூசி தூதராக வர உள்ளார்.
(a) ஷாருக் கான்
(b) சல்மான் கான்
(c) அமீர் கான்
(d) அக்ஷய் குமார்
(e) அஜய் கதவ்கன்
Q145. மத்திய மீன்வளம், கால்நஹட பராமாிப்பு
மற்றும் பால்வளத்துஹற அஹமச்சர் யார்?

உயரமான கமாட்டார் சாஹலயான உம்லிங் லா

(a) G. கிஷன் வரட்டி

பாஹஸ

(b) அனுராக் தாக்கூர்

பிளாக்டாப்பிங்

வசய்து

வபற்றுள்ளது?

(d) அஸ்வினி ஹவஷ்ணவ்

(a) எல்ஹல சாஹலகள் அஹமப்பு

(e) பூகபந்திர யாதவ்
2021

நிர்மாணித்து

கின்னஸ் உலக சாதஹனஹய எந்த அஹமப்பு

(c) பர்கஷாத்தம் ரூபாலா

Q146.

Q148. லடாக் யூனியன் பிரகதசத்தில் உலகின் மிக

(b) எல்ஹலப் பாதுகாப்புப் பஹட
டிகரஸ்

தரவாிஹசகளின்

(டிகரஸ்

லஞ்ச

ஆபத்து
கமட்ாிக்ஸ்)

உலகளாவிய பட்டியலில் இந்தியாவின் தரவாிஹச
என்ன?
(a) 53
(b) 77
(c) 82
(d) 95
(e) 108

(c)சாஹல

கபாக்குவரத்து

மற்றும்

வநடுஞ்சாஹலகள் அஹமச்சகம்
(d) இந்கதா-திவபத்திய எல்ஹலக் காவல்
(e) இந்திய கதசிய வநடுஞ்சாஹலகள் ஆஹணயம்
Q149. TRIFED ஆதி மகைாத்சவின் பிராண்ட்
தூதராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) நீரஜ் கசாப்ரா
(b) கமாி ககாம்
(c) மீராபாய் சானு

Q147.

இந்தியாவில்

கமம்படுத்துவதற்கும்

கால்பந்ஹத

ஆதாிப்பதற்கும்

டாடா

(d) பி.ஆர். ஸ்ரீகஜஷ்
(e) கலாவ்லினா கபார்ககாஹைன்

ஸ்டீலின் முழுச் வசாந்தமான துஹண நிறுவனமான
ஜாம்வஷட்பூர் கால்பந்து கிளப்புடன் எந்த வங்கி

Q150. 2031 ஐசிசி ஆண்கள் 50 ஓவர் உலகக்

மூகலாபாய ஒப்பந்தத்தில் ஹகவயழுத்திட்டுள்ளது?

ககாப்ஹபஹய எந்த நாடு நடத்தவுள்ளது?

(a) ைச்டிஎப்சி வங்கி

(a) இந்தியா
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(b) ஆஸ்திகரலியா
(c) இலங்ஹக
(d) இங்கிலாந்து
(e) வதன்னாப்பிாிக்கா
Q151.பின்வருவனவற்றில் வியன்னா வடன்னிஸ்
ஓபன் அல்லது எர்ஸ்கட கபங்க் ஓபன் 2021ஐ
வவன்றவர் யார்?
(a) கராஜர் வபடரர்
(b) ரஃகபல் நடால்
(c) கநாவக் கஜாககாவிச்
(d) அவலக்சாண்டர் ஸ்வவகரவ்
(e) கடனியல் வமட்வவகடவ்

(c) நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகஹளப் பாதுகாக்க
ஒன்றிஹணகவாம்
(d) விழிப்புணர்ஹவப் பரப்புங்கள், எதிர்ப்ஹப
நிறுத்துங்கள்
(e)
நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பிகள்:
கவனமாகக்
ஹகயாளவும்
Q155. இந்தியாவில், கதசிய பிறந்த குழந்ஹதகள்
வாரம் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் _________ முதல்
அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) நவம்பர் 15 முதல் 21 வஹர
(b) நவம்பர் 16 முதல் 22 வஹர
(c) நவம்பர் 17 முதல் 23 வஹர
(d) நவம்பர் 18 முதல் 24 வஹர
(e) நவம்பர் 19 முதல் 25 வஹர

Q152. உத்தரபிரகதசத்தின் முதல் காற்று மாசுக்
கட்டுப்பாட்டு ககாபுரம் (APCT) எந்த நகரத்தில்
அஹமக்கப்பட்டுள்ளது?
(a) மீரட்
(b) மதுரா
(c) லக்கனா
(d) கான்பூர்
(e) வநாய்டா

Q156. உலக குழந்ஹதகள் தினம் __________ அன்று

Q153. உலக கழிப்பஹற தினம் ___________ அன்று
உலகம்
முழுவதும் அதிகாரப்பூர்வ
ஐக்கிய
நாடுகளின்
சர்வகதச
தினமாக
அனுசாிக்கப்படுகிறது.
(a) நவம்பர் 19
(b) நவம்பர் 20
(c) நவம்பர் 21
(d) நவம்பர் 22
(e) நவம்பர் 23

Q157. உலக கபட்மிண்டன் கூட்டஹமப்பு (BWF)

Q154. உலக ஆண்டிஹமக்கராபியல் விழிப்புணர்வு
வார தீம் 2021 என்ன?
(a) நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் எதிர்காலம் நம்
அஹனவஹரயும் சார்ந்துள்ளது
(b)
நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பிகஹள
எடுத்துக்வகாள்வதற்கு
முன்,
தகுதிவாய்ந்த
சுகாதார நிபுணாிடம் ஆகலாசஹன வபறவும்
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வகாண்டாடப்படுகிறது.
(a) 16 நவம்பர்
(b) 17 நவம்பர்
(c) 18 நவம்பர்
(d) 19 நவம்பர்
(e) 20 நவம்பர்

கவுன்சிலின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க
வாழ்நாள்

சாதஹனயாளர்

விருதுக்கு

யார்

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) ஜ்வாலா குட்டா
(b) புல்கலலா ககாபிசந்த்
(c) பிரகாஷ் படுககான்
(d) நந்து நகடகர்
(e) பருப்பள்ளி காஷ்யப்
Q158.

__________

ஆல்

உருவாக்கப்பட்ட

உள்நாட்டிகலகய தயாாிக்கப்பட்ட இலகுரக கபார்
வைலிகாப்டர்கஹள

(LCH)

பிரதமர்

நகரந்திர

கமாடி ஒப்பஹடத்தார்.
(a) DRDO
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(b) HAL
(c) BHEL
(d) ISRO
(e) NTPC

(d) கிட்ஸ்கடக்ஓவர் (KidsTakeOver)
(e) குழந்ஹதகளுக்கு எதிரான வன்முஹறஹய
நிறுத்துங்கள்

Q159. _________________ மற்றும் __________________
ஐஎஃப்எஃப்ஐ (IFFI) 2021 இல் இந்த ஆண்டின்
சிறந்த இந்தியத் திஹரப்பட ஆளுஹம விருதுடன்
எளிதாக்கப்படும்.
(a) கைமா மாலினி மற்றும் பிரசூன் கஜாஷி
(b) பிரசூன் கஜாஷி மற்றும் சல்மான் கான்
(c) சல்மான் கான் மற்றும் கைமா மாலினி
(d) சஞ்சய் கபூர் மற்றும் ரன்வீர் சிங்
(e) பிரசூன் கஜாஷி மற்றும் சுஷ்மிதா வசன்
Q160. SIDBI பின்வருவனவற்றில் எதனுடன்
MSME
களுக்கு
உதவ
ஒரு
கூட்டுறஹவ
கமற்வகாண்டுள்ளது?
(a) அகமசான் இந்தியா
(b) பிளிப்கார்ட் இந்தியா
(c) ஹமக்கராசாப்ட் இந்தியா
(d) கூகுள் இந்தியா
(e) ஸ்னாப்டீல் இந்தியா
Q161. அவரது முதல் நாவலான ‘Lal Salaam: A
Novel’ எழுதியவர் யார்?
(a) பிகரமங்கா ககாஸ்வாமி
(b) ஆனந்திவபன் பகடல்
(c) ஷியாமளா ககணஷ்
(d) கிருதி காரந்த்
(e) ஸ்மிருதி இரானி

Q163. உலக வங்கியின் சமீபத்திய ‘உலக
வங்கியின்
பணம்
அனுப்பும்
விஹலகள்
உலகளாவிய தரவுத்தளம்’ அறிக்ஹகயின்படி, 2021
ஆம் ஆண்டில் 87 பில்லியன் அவமாிக்க
டாலர்கஹளப்
வபற்றதன்
மூலம்
உலகின்
மிகப்வபாிய பணம் அனுப்பும் நாடு எது?
(a) சீனா
(b) ஜப்பான்
(c) இந்கதாகனசியா
(d) இந்தியா
(e) பிகரசில்
Q164.

என்ற

"ஸ்ரீமத்ராமாயணம்"

நூஹல

எழுதியவர் யார்?
(a) நாகசுவாமி
(b) மீனா கந்தசாமி
(c) நீலகண்ட சாஸ்திாி
(d) கராைன் கங்குலி
(e) சசிகிரணாச்சார்யா
Q165.

ஆம்

2020

இலக்கியத்திற்கான

12வது

ஆண்டுக்கான
மணிப்பூர்

மாநில

விருஹத அவரது "Ei Amadi Adungeigi Ithat "
என்ற புத்தகத்திற்காக வபற்றவர் யார்?
(a) என். குஞ்சகமாகன் சிங்
(b) வபாில் தங்கா
(c) பச்சா மீகடய்

Q162. 2021 உலக குழந்ஹதகள் தினத்தின்
கருப்வபாருள் என்ன?
(a) ஒவ்வவாரு குழந்ஹதக்கும் ஒரு சிறந்த
எதிர்காலம்
(b) காலநிஹல மாற்றத்தின் தாக்கத்தில் கவனம்
வசலுத்த கவண்டிய கநரம்
(c) குழந்ஹதகள் உலஹக நீலமாக மாற்றுகிறார்கள்
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(d) எல். சமகரந்திர சிங்
(e) அஷாங்பாம் மினககதன் சிங்
Q166. இந்தியாவின் தூய்ஹமயான நகரமாக 2021
ஆம்

ஆண்டிற்கான

ஸ்வச்

சர்கவக்ஷன்

(SwachhSurvekshan) விருஹதப் வபற்ற நகரம்
எது?
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(a) அகமதாபாத்

(a) 20 நவம்பர்

(b) இந்தூர்

(b) 19 நவம்பர்

(c) மும்ஹப

(c) 21 நவம்பர்

(d) சூரத்

(d) 18 நவம்பர்

(e) கபாபால்

(e) 22 நவம்பர்

Q167. ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச் சஹப உலக

Q171.

வதாஹலக்காட்சி

தினமாக

எந்த

நாஹள

அர்ப்பணித்துள்ளது?

எந்த

நாளில்

(d) நவம்பர் மூன்றாவது திங்கள்

(e) 22 நவம்பர்

(e) நவம்பர் மூன்றாவது புதன்கிழஹம
காவல்

அறக்கட்டஹள

(IPF)

வவளியிட்ட IPF ஸ்மார்ட் கபாலிசிங் இன்வடக்ஸ்
2021 இல் எந்த மாநிலம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது?
(a) ஆந்திரப் பிரகதசம்
(b) குஜராத்
(c) உத்தரப்பிரகதசம்
(d) ராஜஸ்தான்
(e) உத்தரகாண்ட்
Q169. வதன்னாப்பிாிக்காவின் முன்னாள் ககப்டன்
வில்லியர்ஸ்

அஹனத்து

கிாிக்வகட்டிலிருந்தும்

ஓய்வு

வஹகயான
வபறுவதாக

அறிவித்துள்ளார். அவர் எந்த ஐபிஎல் அணிக்காக
விஹளயாடினார்?
(a) மும்ஹப இந்தியன்ஸ்
(b) வசன்ஹன சூப்பர் கிங்ஸ்
(c) வகால்கத்தா ஹநட் ஹரடர்ஸ்
(d) ராயல் கசலஞ்சர்ஸ் வபங்களூர்
(e) வடல்லி தஹலநகரங்கள்
Q170. உலக மீன்பிடி தினம் எப்கபாது உலகளவில்
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
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ஆண்டும்

(c) நவம்பர் மூன்றாவது வவள்ளி

(d) 21 நவம்பர்

டி

ஒவ்வவாரு

(b) நவம்பர் மூன்றாவது சனிக்கிழஹம

(c) 18 நவம்பர்

ஏபி

பாதிக்கப்பட்கடாருக்கான உலக நிஹனவு தினம்

(a) நவம்பர் மூன்றாவது ஞாயிறு

(b) 20 நவம்பர்

இந்திய

கபாக்குவரத்தால்

அனுசாிக்கப்படுகிறது?

(a) 19 நவம்பர்

Q168.

சாஹலப்

Q172. புகழ்வபற்ற பஞ்சாபி நாட்டுப்புற பாடகர்
__________ நீண்டகால கநாயினால் காலமானார்.
(a) வசன்னிவபயின்ஸ்
(b) தில்பிாீத் தில்லான்
(c) குர்மீத்பாவா
(d) பாப்பாய் ராய்
(e) ககன் ககாக்ாி
Q173. கபாட்டியில் இந்திய வில்வித்ஹத வீரர்கள்
____________ பதக்கங்கஹளப் வபற்று பதக்கப்
பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்ஹதப் பிடித்தனர்.
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 7
(e) 8
Q174. சர்வகதச கிாிக்வகட் கவுன்சிலின் தஹலஹம
நிர்வாக அதிகாாியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?
(a) மனு சாவ்னி
(b) வஜஃப் அலார்டிஸ்
(c) இம்ரான் குவாஜா
(d) கிவரக் பார்க்கல
(e) ஜான் வாக்கர்
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Q175. 2021 F1 கத்தார் கிராண்ட் பிாிக்ஹஸ
வவன்றவர் யார்?
(a) கமக்ஸ் வவர்ஸ்டாப்பன்
(b) வால்கடாிகபாட்டாஸ்
(c) வபர்னாண்கடா அகலான்கசா
(d) ஈ. ஓகான்
(e) லூயிஸ் ைாமில்டன்
Q176. உலக மீன்பிடி தினமான 2021 அன்று
2021-22க்கான சிறந்த கடல்சார் மாநில விருஹத
எந்த மாநிலம் வபற்றுள்ளது?
(a) மகாராஷ்டிரா
(b) குஜராத்
(c) ஆந்திரப் பிரகதசம்
(d) ஒடிசா
(e) ககாவா
Q177. தகவல் மற்றும் தகவல் வதாடர்பு
வதாழில்நுட்பம் (ICT) ‘Connect 2021’ பற்றிய
சர்வகதச மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி எந்த
அஹமப்பால் ஏற்பாடு வசய்யப்படும்?
(a) FICCI
(b) CII
(c) NPCI
(d) ASSOCHAM
(e) NITI Aayog
Q178. டாடா லிட்டகரச்சர் ஹலவ் (Tata Literature
Live!) வவற்றியாளாின் வபயஹரக் கூறுங்கள்!
2021க்கான வாழ்நாள் சாதஹனயாளர் விருது.
(a) அனிதா கதசாய்
(b) அருந்ததி ராய்
(c) விக்ரம் கசத்
(d) சல்மான் ருஷ்டி
(e) கசத்தன் பகத்
Q179. உலகின் முதல் பிட்காயின் நகரத்ஹத நிறுவ
எந்த நாடு திட்டமிட்டுள்ளது?
(a) அவமாிக்கா
(b) சுவிட்சர்லாந்து
(c) சிங்கப்பூர்
(d) ஈக்வடார்
(e) எல் சால்வடார்
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Q180. ஸ்கடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI)
Ecowrap
அறிக்ஹகயின்படி
2021-22
நிதியாண்டில் இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சியின்
வரம்பு என்ன?
(a) 8.3%-8.6%
(b) 9.3%-9.6%
(c) 9.7%-9.9%
(d) 8.5%-8.9%
(e) 8.1%-8.3%
Q181.
2021
இந்கதாகனசியா
மாஸ்டர்ஸ்
கபட்மிண்டன் கபாட்டியில் ஆண்கள் ஒற்ஹறயர்
பட்டத்ஹத வவன்ற வீரர் யார்?
(a) ஷி யூகி
(b) லின் டான்
(c) விக்டர் ஆக்சல்வசன்
(d) K. ஸ்ரீகாந்த்
(e) வகன்கடா வமாகமாட்டா
Q182. கல்வி அஹமச்சகம் சமீபத்தில் எந்த
நிறுவனத்தில் நாகனா வதாழில்நுட்பத்திற்கான
ஹமயம்

(Centre

for

Nanotechnology-CNT)

மற்றும் இந்திய அறிவு அஹமப்புக்கான ஹமயம்
(Centre for Indian Knowledge System -CIKS)
ஆகியவற்ஹற நிறுவியுள்ளது?
(a) IIT வடல்லி
(b) IIT கவுகாத்தி
(c) IIT கான்பூர்
(d) IIT பம்பாய்
(e) IIT ரூர்க்கி
Q183. மாற்று முதலீட்டு நிதிகளில் (AIFs) தங்கள்
வருடாந்திர
சதவீதத்ஹத

ஹவப்புத்வதாஹகயில்
முதலீடு

வசய்ய

எவ்வளவு
EPFO

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது?
(a) 3%
(b) 7%
(c) 4%
(d) 5%
(e) 8%
Q184. உலகின் மிகப்வபாிய இஹசக்குழுவிற்கான
கின்னஸ் சாதஹனஹய எந்த நாடு பஹடத்துள்ளது?
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(a) வவனிசுலா
(b) அர்வஜன்டினா
(c) சிலி
(d) ஈக்வடார்
(e) ஸ்வபயின்

Q185. டாடா லிட்கரச்சர் ஹலவ்! 2021க்கான
கவிஞர் விருது வபற்றவர்?
(a) மீனா கந்தசாமி
(b) விக்ரம் கசத்
(c) அடில் ஜுஸ்ஸாவாலா
(d) ஜீத் ஹதயில்
(e) கராஷன் ஷர்மா
Q186. ராணி ஹகடின்லியு (Rani Gaidinliu)
பழங்குடியின
சுதந்திரப்
கபாராளிகள்
அருங்காட்சியகத்திற்கான அடிக்கல் சமீபத்தில்
எந்த மாநிலத்தில் நாட்டப்பட்டது?
(a) மணிப்பூர்
(b) குஜராத்
(c) வதலுங்கானா
(d) நாகாலாந்து
(e) திாிபுரா
Q187.
ககால்ட்கமன்
சாச்ஸின்
சமீபத்திய
அறிக்ஹகயின்படி,
2021-22
நிதியாண்டில்
இந்தியப் வபாருளாதாரத்தின் ஜிடிபி வளர்ச்சி
விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?
(a) 8.8%
(b) 9.1%
(c) 10.5%
(d) 7.2%
(e) 7.9%
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Q188. சிறந்த நடிகருக்கான 2021 சர்வகதச எம்மி
விருதுகள் யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன?
(a) கடவிட் வடன்னன்ட்
(b) மாட் ஸ்மித்
(c) பீட்டர் கபால்டி
(d) ஹமக்ககல் ஷீன்
(e) ஜான் டிாிட்டி
Q189. இந்தியாவில், நவம்பர் 24 அன்று குரு கதக்
பகதூர் தியாகி தினமாக வகாண்டாடப்படுகிறது.
அவர் சீக்கியர்களின் _________ குரு ஆவார்.
(a) 2nd
(b) 4th
(c) 7th
(d) 9th
(e) 10th
Q190. டிஜிட்டல் கபங்கிங் மற்றும் மதிப்பு
கூட்டப்பட்ட
‘டிகரட்

கசஹவகஹள

எமர்ஜ்’

ஆன்ஹலன்

(‘Trade

வழங்குவதற்காக
Emerge’)

தளத்ஹத

எந்த

என்ற
வங்கி

வதாடங்கியுள்ளது?
(a) ICICI வங்கி
(b) பாரத ஸ்கடட் வங்கி
(c) பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கி
(d) HDFC வங்கி
(e) வயஸ் வங்கி
Q191. லச்சித் தினம் (Lachit Day) எந்த இந்திய
மாநிலத்தால்

ஆண்டுகதாறும்

வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) தமிழ்நாடு
(b) ககாவா
(c) அசாம்
(d) ைாியானா
(e) குஜராத்
Q192.

யுஹனவடட்

கிங்டம்

மற்றும்

அவமாிக்காவுடன் புதிய அணுசக்தியால் இயங்கும்
நீர்மூழ்கிக் கப்பல் பாதுகாப்பு கூட்டணியின் ஒரு
பகுதியாக மாறியுள்ள நாடு எது?
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(a) ஆஸ்திகரலியா
(b) ஜப்பான்
(c) ரஷ்யா
(d) இந்தியா
(e) சீனா
Q193. அப்தல்லா ைம்கடாக் எந்த நாட்டின்
பிரதமராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
(a) ஹநஜீாியா
(b) மாலி
(c) எாித்திாியா
(d) சூடான்
(e) ஏமன்
Q194.
பிரதமருக்கான
வபாருளாதார
ஆகலாசஹனக் குழு (EAC-PM) இந்தியாவின்
உண்ஹமயான வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின்
(GDP) வளர்ச்சிஹய FY23 இல் ___________ என்று
கணித்துள்ளது.
(a) 6-5-6.9%
(b) 7.0-7.5%
(c) 8.9-9.5%
(d) 9.8-10.3%
(e) 10.0-11.6%
Q195. மகலசியாவில் உள்ள ககாலாலம்பூாில் ABU
- UNESCO அஹமதி ஊடக விருதுகள்-2021 இல்
பின்வருவனவற்றில்
எது
விருதுகஹளப்
வபற்றுள்ளது?
(a) தூர்தர்ஷன்
(b) அகில இந்திய வாவனாலி
(c) விவித் பாரதி
(d) பிரசார் பாரதி
(e) a & b இரண்டும்
Q196. 2021-22 முதல் SDG நகர்ப்புற அட்டவஹண
மற்றும் டாஷ்கபார்டில் (SDG Urban Index &
Dashboard) எந்த நகரம் முதல் இடத்ஹதப்
பிடித்துள்ளது?
(a) சிம்லா
(b) கவுகாத்தி
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(c) சண்டிகர்
(d) வகாச்சி
(e) சூரத்
Q197. நிதி ஸ்திரத்தன்ஹம வாாியத்தால் (Financial
Stability Board-FSB) வவளியிடப்பட்ட 2021
உலகளாவிய அஹமப்பு சார்ந்த வங்கிகளின் (GSIBs) பட்டியலில் எந்த வங்கி முதலிடம்
பிடித்துள்ளது?
(a) வவல்ஸ் பார்ககா
(b) கஜபி கமார்கன் கசஸ்
(c) கமார்கன் ஸ்டான்லி
(d) ககால்ட்கமன் சாக்ஸ்
(e) உலக வங்கி
Q198. எந்த நாட்டின் விண்வவளி நிறுவனம்
கவண்டுவமன்கற விண்கலத்ஹத சிறுககாள்களில்
கமாதவிட DART பணிஹய வதாடங்கியுள்ளது?
(a) ரஷ்யா
(b) இஸ்கரல்
(c) சீனா
(d) அவமாிக்கா
(e) இந்தியா
Q199. 2021 ஏடிபி இறுதிப் கபாட்டியில் வவன்ற
வடன்னிஸ் வீரர் யார்?
(a) கராஜர் வபடரர்
(b) கடனியல் வமட்வவகடவ்
(c) ஸ்வடபகனாஸ் சிட்சிபாஸ்
(d) கநாவக் கஜாககாவிச்
(e) அவலக்சாண்டர் ஸ்வவகரவ்
Q200.

வபண்களுக்கு

எதிரான

ஒழிப்பதற்கான சர்வகதச
வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) 24 நவம்பர்
(b) 25 நவம்பர்
(c) 23 நவம்பர்
(d) 22 நவம்பர்

வன்முஹறஹய

தினம்

எப்கபாது

(e) 21 நவம்பர்
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(e) பிரைலாத் சிங் பகடல்
Q201.

வபண்களுக்கு

ஒழிப்பதற்கான 2021
கருப்வபாருள் என்ன?

எதிரான

வன்முஹறஹய

சர்வகதச

தினத்தின்

வன்முஹறஹய முடிவுக்குக் வகாண்டுவர நிதி
திரட்டுங்கள்! (Orange the World: Raise Fund to End
Violence against Women Now!)
(d) உலகம் ஆரஞ்சு:#HearMeToo (Orange the
World:#HearMeToo)
(e) உலகம் ஆரஞ்சு: தஹலமுஹற சமத்துவம்
கற்பழிப்புக்கு எதிராக நிற்கிறது (Orange the
World: Generation Equality Stands Against Rape)
Q202. எந்த நகரத்தின் படல்பானி (Patalpani)
நிஹலயம்

பழங்குடியினாின்

அஹடயாளமான தந்தியா பில் (Tantya Bhil)
வபயாிடப்பட்டது?

உடன்

வவளியிட்டுள்ளது.
(a) உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி (Ujjivan Small
Finance Bank)
(b) A U ஸ்மால் ஃஹபனான்ஸ் வங்கி (A U Small
Finance Bank)
(c) யூனிட்டி ஸ்மால் ஃஹபனான்ஸ் வங்கி (Unity
Small Finance Bank)
(d) ESAF சிறு நிதி வங்கி (ESAF Small Finance Bank)
(e) உத்கர்ஷ் சிறு நிதி வங்கி (Utkarsh Small Finance
Bank)
Q205.
பாண்டிச்கசாி
கூட்டுறவு
பால்
உற்பத்தியாளர்கள்

யூனியன்

உடன்

(PONLAIT)

லிமிவடட்

தனிப்பட்ட

பால்

பண்ஹணயாளர்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக எந்த
வங்கி

புாிந்துணர்வு

ஒப்பந்தத்தில்

ஹகவயழுத்திட்டுள்ளது?
(a) கபங்க் ஆஃப் இந்தியா
(b) பாரத ஸ்கடட் வங்கி
(c) கபங்க் ஆஃப் பகராடா
(e) இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி

(b) வஜய்ப்பூர்
(c) இந்தூர்

Q206. வநாய்டா சர்வகதச விமான நிஹலயம்

(d) வடல்லி

உத்தரபிரகதசத்தின் ____________ சர்வகதச விமான

(e) புகன

நிஹலயம் ஆகும்.
CSIR

ஜிக்யாசா

திட்டத்தின்

கீழ்

குழந்ஹதகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் வமய்நிகர்
அறிவியல்

ஆய்வகத்ஹத

அறிமுகப்படுத்திய

அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப அஹமச்சாின்
வபயஹரக் குறிப்பிடவும்.
(a) ராவ் இந்தர்ஜித் சிங்
(b) தர்கமந்திர பிரதான்
(c) ரவி சங்கர் பிரசாத்
(d) ஜிகதந்திர சிங்
27

___________

(d) கனரா வங்கி

(a) பாட்னா

Q203.

வங்கிஹய

PMC

இஹணப்பதற்கான வஹரவுத் திட்டத்ஹத ஆர்பிஐ

(a) உலகம் ஆரஞ்சு: வபண்களுக்கு எதிரான
வன்முஹறஹய இப்கபாகத ஒழிக்கவும்! (Orange the
World: End Violence against Women Now!)
(b) ஆரஞ்சு தி கவர்ல்ட்: நிதி, பதில், தடுக்க,
கசகாிக்க! (Orange the World: Fund, Respond,
Prevent, Collect!)
(c) ஆரஞ்சு தி கவர்ல்ட்: வபண்களுக்கு எதிரான

ரயில்

Q204.

(a) 4வது
(b) 5வது
(c) 6வது
(d) 3வது
(e) 7வது
Q207. FY22 இல் Moody இன் படி இந்தியாவின்
GDP வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?
(a) 9.3%
(b) 8.7%
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(c) 10.1%
(d) 7.6%
(e) 9.9%

(d) 22 நவம்பர்

Q208. பிரதான் மந்திாி காிப் கல்யாண் ஆன்

Q212. கபாிடர் கமலாண்ஹமக்கான 5வது உலக

(e) 27 நவம்பர்

கயாஜனாஹவ (PMGKAY) எந்த காலம் வஹர

காங்கிரஸ்

நீட்டிக்க

நஹடவபற்றது?

மத்திய

அஹமச்சரஹவ

ஒப்புதல்

(WCDM)

அளித்துள்ளது?

(a) ஹைதராபாத்

(a) ஜூஹல 2022

(b) மும்ஹப

(b) ஜனவாி 2022

(c) வடல்லி

(c) கம 2022

(e) வகால்கத்தா

(e) மார்ச் 2022
Q209. 2021 இல் 13வது ASEM உச்சிமாநாட்ஹட
எந்த நாடு நடத்துகிறது?
(a) தாய்லாந்து
(b) சிங்கப்பூர்
(c) கம்கபாடியா
(d) வதன் வகாாியா
(e) சீனா
Q210. ஊதிய விகிதக் குறியீட்டின் (Wage Rate
Index-WRI) மாற்றப்பட்ட அடிப்பஹட ஆண்ஹட
மாற்றியுள்ளது.

புதிய

அடிப்பஹட

ஆண்டு என்ன?
(a) 2018
(b) 2020
(c) 2014
(d) 2016
(e) 2021
Q211. இந்திய அரசியலஹமப்பு தினம் எப்கபாது
அனுசாிக்கப்படுகிறது?
(a) 26 நவம்பர்
(b) 25 நவம்பர்
(c) 24 நவம்பர்
28

நகரத்தில்

(d) குவைாத்தி

(d) அக்கடாபர் 2022

அரசாங்கம்

எந்த

Q213. பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள ககாவிட்
தடுப்பூசிஹய வாங்குவதற்கு எந்த நிதி அஹமப்பு
இந்தியாவிற்கு
$1.5
பில்லியன்
கடஹன
அனுமதித்துள்ளது?
(a) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
(b) உலக வங்கி
(c) புதிய வளர்ச்சி வங்கி (New Development Bank)
(d) புனரஹமப்பு மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான
ஐகராப்பிய
வங்கி
(European
Bank
for
Reconstruction and Development)
(e) சர்வகதச நாணய நிதியம் (International
Monetary Fund)
Q214. இந்தியாவில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர்
26 அன்று _________ பிறந்த நாஹளக் குறிக்கும்
வஹகயில்
கதசிய
பால்
தினம்
நிஹனவுகூரப்படுகிறது.
(a) சி. ரங்கராஜன்
(b) எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன்
(c) நார்மன் கபார்லாக்
(d) ஆர்.எஸ். கசாதி
(e) டாக்டர். வர்கீஸ் குாியன்
Q215. நிர்மலா சீதாராமன் கதஜஸ்வினி &
ைவுசாலா திட்டங்கஹளயும், ஷிகர் & ஷிகாரா
திட்டங்கஹளயும்
எந்த
மாநிலம்/யூடியில்
வதாடங்கிஹவத்தார்?
(a) அசாம்
(b) மணிப்பூர்
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(c) டாமன் & ஹடயூ
(d) ஜம்மு & காஷ்மீர்
(e) அருணாச்சல பிரகதசம்

(d) NFT
(e) Corona

Q216. பகயாவடக்னாலஜி துஹறயின் (DBT) கீழ்
உள்ள கதசிய மூஹள ஆராய்ச்சி ஹமயம் (NBRC)
SWADESH எனப்படும் உலகின் முதல் மல்டிமாடல்
நியூகராஇகமஜிங்
தரவுத்தளத்ஹத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
DBT-NBRC
எந்த
நகரத்தில் உள்ளது?
(a) குர்கான்
(b) புகன
(c) ஹைதராபாத்
(d) புது தில்லி
(e) கான்பூர்

வடஹ்சில்கஹள

Q217. ஷாங்காய் ஒத்துஹழப்பு அஹமப்பின் (SCO)

Q221. UDAN திட்டத்தின் மூலம் பிராந்திய விமான

அரசாங்கத்

இஹணப்ஹப கமம்படுத்த எந்த நிறுவனம் சிவில்

தஹலவர்கள்

எந்த

Q220.

கவுன்சிலின்

(CHG)

மாநிலம்

மாநிலத்தில்

உருவாக்கும்

ஹசபர்

முன்வமாழிவுக்கு

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, அதன் பிறகு ஹசபர்
தாசில்தாஹரக்

வகாண்ட

நாட்டின்

முதல்

மாநிலமாக இது மாறும்?
(a) பீகார்
(b) உத்தரப்பிரகதசம்
(c) மத்திய பிரகதசம்
(d) ஒடிசா
(e) தமிழ்நாடு

20வது கூட்டம் எங்கு ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது?

விமான கபாக்குவரத்து அஹமச்சகத்துடன் கூட்டு

(a) பாகு

(e) பாக்தாத்

கசர்ந்துள்ளது?
(a) Ibibo
(b) IRCTC
(c) Yatra
(d) MakeMyTrip
(e) Cleartrip

Q218. இந்தியாவில் கதசிய உறுப்பு தான தினம்

Q222.

எப்கபாது அனுசாிக்கப்படுகிறது?

தளத்தில்

(b) நூர்-சுல்தான்
(c) பிஷ்வகக்
(d) அஷ்கபத்

(a) 27 நவம்பர்

இந்திய

கடற்பஹடயால்

கப்பல்துஹற
சமீபத்தில்

கசஹவக்கு அனுப்பப்பட்ட நான்காவது ஸ்கார்பீன்
நீர்மூழ்கிக்

கப்பலின்

வபயஹரக்

குறிப்பிடவும்.

(c) 25 நவம்பர்

(a) கல்வாாி

(d) 24 நவம்பர்

(b) கவலா

(e) 23 நவம்பர்

(c) கரஞ்ச்

Q219. 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வார்த்ஹதயாக
அகராதியால்

கடற்பஹட

வகுப்பு

(b) 26 நவம்பர்

காலின்ஸ்

மும்ஹபயின்

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட

(d) கந்கதாி
(e) வாகீர்

வசால் எது?

Q223. சனந்தா டான்டி (Sananta Tanty) சமீபத்தில்

(a) Meta
(b) Vax
(c) Crypto

காலமானார். அவர் ஒரு ____________.

29

(a) இஹசக்கஹலஞன்
(b) கிளாசிக்கல் பாடகர்
Adda247 tamil website | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247App

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

(c) கதக் நடனக் கஹலஞர்

(a) ஆந்திரப் பிரகதசம்
(b) உத்தரப்பிரகதசம்

(d) நடிகர்
(e) கவிஞர்
Q224. இந்தியாவில் இப்கபாது ஒவ்வவாரு 1000
ஆண்களுக்கும்

________

வபண்கள்

உள்ளனர்,

இன்னும் இளஹமயாக இல்ஹல, கமலும் மக்கள்
வதாஹக

வவடிப்பு

(c) பீகார்
(d) பஞ்சாப்
(e) ஜார்கண்ட்

அச்சுறுத்தஹல

எதிர்வகாள்ளவில்ஹல.
(a) 1,010
(b) 1,020
(c) 1,030
(d) 1,040
(e) 1,050
Q225. இராணுவத் தளபதி ________ இல் 'தக்ஷின்
சக்தி'
என்ற
இராணுவப்
பயிற்சிஹயக்
கவனிக்கிறார்.

Q228. பாலஸ்தீனிய மக்களுடனான சர்வகதச
ஒற்றுஹம நாள் என்பது ஒவ்வவாரு ஆண்டும்
________ அன்று ஐ.நாவால் நடத்தப்படும்.
(a) நவம்பர் 29
(b) நவம்பர் 26
(c) நவம்பர் 27
(d) நவம்பர் 28
(e) நவம்பர் 30
Q229. இந்திய மஹலகயறுதல் வபௌண்கடஷனின்
(IMF)

முதல்

வபண்

(a) வஜய்சால்மர்
(b) ராணிககத்
(c) சூரத்

கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டவர் யார்?

(d) கடராடூன்
(e) ராஞ்சி

(c) பிகரம்லதா அகர்வால்

Q226. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் தனியார்
வங்கியில் விளம்பரதாரர்களின் பங்கு மீதான
வரம்ஹப வங்கியின் வசலுத்தப்பட்ட வாக்களிக்கும்
பங்கு (voting equity) மூலதனத்தில் ___ சதவீதமாக

(e) ைர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட்

அதிகாித்துள்ளது.
(a) 26%
(b) 15%
(c) 21%
(d) 18%
(e) 20%

(a) வாக்லாவ் கிளாஸ்

Q227. NITI ஆகயாக் வவளியிட்ட வதாடக்க கதசிய
பல பாிமாண வறுஹமக் குறியீட்டில் (MPI)
அஹனத்து
பாிமாணங்களிலும்
இந்தியாவின்
ஏழ்ஹமயான மாநிலமாக உருவவடுத்த மாநிலம்
எது?
30

தஹலவராக

(a) அருணிமா சின்ைா
(b) பச்கசந்திாி பால்
(d) சந்கதாஷ் யாதவ்

Q230.

வசக்

குடியரசின்

புதிய

பிரதமராக

பதவிகயற்றவர் யார்?
(b) மிகலாஸ் ஜிமன்
(c) ஆண்ட்கரஜ் பாபிஸ்
(d) பீட்டர் ஃபியாலா
(e) லிவியா கிளாகசாவா
Q231.இந்திய ரயில்கவ உலகின் மிக உயரமான
தூண் ரயில் பாலத்ஹத மணிப்பூாில் கட்டுகிறது.
பாலத்தின் உயரம் என்ன?
(a) 151 மீட்டர்
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(b) 141 மீட்டர்
(c) 131 மீட்டர்
(d) 121 மீட்டர்
(e) 111 மீட்டர்
Q232. வசர்ாி ப்ளாசம் திருவிழா பின்வரும் எந்த
மாநிலத்தில் வகாண்டாடப்படுகிறது?
(a) கமகாலயா
(b) வதலுங்கானா
(c) அருணாச்சல பிரகதசம்
(d) திாிபுரா
(e) ராஜஸ்தான்
Q233.
காந்தாின்
BrandZ
India
2021
அறிக்ஹகயின்படி,
இந்தியா
முழுவதும்
"வதாழில்நுட்ப வஹக" இில் எந்த பிராண்ட் அதிக
கநாக்கமுள்ள
பிராண்டுகளாக
உருவவடுத்துள்ளது?
(a) Tata Tea
(b) Swiggy
(c) Samsung
(d) Amazon
(e) Asian Paints

வதாஹகஹய
கடனாளி
நிறுவனங்களில்
ஹவத்திருக்கும் எந்த வங்கியின் மீது இந்திய ாிசர்வ்
வங்கி 1 ககாடி ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது?
(a) பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கி
(b) பாரத ஸ்கடட் வங்கி
(c) யூனியன் கபங்க் ஆஃப் இந்தியா
(d) இந்திய மத்திய வங்கி
(e) அலகாபாத் வங்கி
Q235.
டிகரான்
இன்சூரன்ஸ்
தயாாிப்ஹப
விநிகயாகிப்பதற்காக TropoGo உடன் கூட்டு
கசர்ந்துள்ள வபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனம் எது?
(a) எஸ்பிஐ வபாது காப்பீட்டு நிறுவனம்
(b) ஓாியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
(c) வரலிககர் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
(d) பஜாஜ் அஹலயன்ஸ் வஜனரல் இன்சூரன்ஸ்
நிறுவனம்
(e) பார்தி ஆக்ஸா வபாது காப்பீடு நிறுவனம்

Q234. அந்த நிறுவனங்களின் வசலுத்தப்பட்ட
பங்கு மூலதனத்தில் 30%க்கும் அதிகமான

CURRENT AFFAIRS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS
S1. Ans.(e)
Sol. Shaktikanta Das assumed the charge as the
25th governor of RBI on December 12, 2018 for
three years.
S2. Ans.(d)
Sol. Karnataka state has topped the State Energy
Efficiency Index (SEEI) 2020. Rajasthan is on
second rank followed by Haryana on third.

Sol. World Thrift Day is celebrated every year on
October 31, across the world, but in India, the day
is celebrated annually on October 30.
S4. Ans.(e)
Sol. The Ministry of Trade, Industry and Energy of
South Korea held that the ‘Shinincheon Bitdream
Fuel Cell Power Plant’ at the Shinincheon Bitdream
headquarters of Korea Southern Power in Seo-gu,
Incheon has been completed and inaugurated.

S3. Ans.(c)
S5. Ans.(b)
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Sol. Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru
ranked among the top 100 (91-100) has topped the
Indian Institutes.
S6. Ans.(d)
Sol. Harvard University of the United States of
America (USA) has topped the 2021 ranking.
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
and University of Oxford from the United Kingdom
(UK) has secured the 2nd and 3rd rank
respectively.
S7. Ans.(e)
Sol. Padma Shri Dr Madhavan Krishnan Nair, an
eminent Oncologist and the founding director of the
Regional
Cancer
Centre
(RCC),
Thiruvananthapuram, Kerala has passed away in
Thiruvananthapuram, Kerala.
S8. Ans.(a)
Sol. The research wing of Uttarakhand forest
department inaugrated the biggest aromatic
garden of India in Lalkuan of Nainital district.
Established in an area of over 3 acre, the garden has
140 different species of aromatic species from
across India.

launched India’s First Manned Ocean Mission called
“Samudrayan project”at Chennai.
S12. Ans.(e)
Sol. Ministry of Finance has approved the interest
rate on employees’ provident fund (EPF) deposits
for 2020-21 at 8.5%. The rate has been kept
unchanged as for year 2019-20.
S13. Ans.(a)
Sol. World Vegan Day is held every year on
November 1. The day was first celebrated in the
year 1994 to commemorate the 50th anniversary of
the founding of UK-based The Vegan Society and
the coining of the terms “vegan” and “veganism”.
S14. Ans.(d)
Sol. Centre has appointed former Supreme Court
Judge Justice Ashok Bhushan as the new
Chairperson of the National Company Law
Appellate Tribunal (NCLAT).
S15. Ans.(a)
Sol. Microsoft Corp. has surpassed Apple Inc. to
become the world’s most valuable publicly-traded
company by market capitalisation.

S9. Ans.(c)
Sol. Hiroshima nuclear bomb attack survivor,
Sunao Tsuboi has passed away. A leading Japanese
campaigner against nuclear weapons who survived
the world's first atomic bomb attack has died at the
age of 96.

S16. Ans.(e)
Sol. The Union Minister of Cooperation ShriAmit
Shah launched the “Dairy Sahakar” scheme on
October 31, 2021 at Anand, Gujarat during a
function organised by Amul to celebrate the 75th
Foundation Year of Amul. Total outlay of the Dairy
Sahakar scheme is Rs 5000 crore.

S10. Ans.(a)
Sol. In India, the Rashtriya Ekta Diwas or National
Unity Day is observed every year on October 31
since 2014, to commemorate the birth anniversary
of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel.

S17. Ans.(c)
Sol. Union Minister DrJitendra Singh dedicated to
the nation “Sardar Patel Leadership Centre” at
LalBahadurShastri
National
Academy
of
Administration (LBSNAA) in Mussoorie.

S11. Ans.(c)
Sol. The Union Minister of State (Independent
Charge) Earth Sciences DrJitendra Singh officially

S18. Ans.(b)
Sol. Union Agriculture Minister, Narendra Singh
Tomar and Lt Governor, ManojSinha has virtually
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inaugurated Apple Festival, organized for the first
time in Srinagar, Jammu and Kashmir.
S19. Ans.(b)
Sol. Public Affairs Index (PAI 2021): Kerala topped
in governance performance. According to the 6th
edition of Public Affairs Index (PAI 2021) report by
the Public Affairs Centre (PAC), a Bengaluru- based
non-profit think tank, the top three slots have been
taken by Kerala, Tamil Nadu and Telangana among
18 large states.

S25. Ans.(c)
Sol. The Federal Bank and Aditya Birla Health
Insurance Co. Limited (ABHICL) entered into a
Bancassurance Partnership.
S26. Ans.(e)
Sol. Yes Bank and BankBazaar. com together
launched a Co-Branded credit card named
FinBooster to measure the Creditworthiness of the
customers.

S20. Ans.(c)
Sol. IRCTC &Truecaller partnered to reduce fraud
in the railways. The Indian Railway Catering &
Tourism Corporation Limited (IRCTC) has
partnered with Truecaller India to provide
passengers with greater trust in communication.
This partnership aims to reduce fraud in the
railways.
S21. Ans.(b)
Sol. ‘Ganga Utsav 2021 – The River Festival’ will be
Celebrated From 1st to 3rd Nov., 2021. National
Mission for Clean Ganga (NMCG) celebrates Ganga
Utsav every year to mark the anniversary of
announcement of River Ganga as the ‘National
River’ i.e. 4th November. This year’s Ganga Utsav is
being organised from 1st to 3rd November, 2021.

S27. Ans.(b)
Sol. Hurun India and EdelGive have jointly released
the Edelgive Hurun India Philanthropy List 2021.
The list was topped by Azim Premji, the founder
chairman of Wipro, with a donation of Rs 9,713
crore during fiscal 2020-21 which is around Rs 27
crore a day.

S22. Ans.(a)
Sol. The ship has been developed under the InterGovernmental Agreement (IGA) between India and
Russia in 2016 for the construction of four
additional P1135.6 class ships for Indian Navy.

S28. Ans.(d)
Sol. Amit Ranjan authored the book “John Lang:
Wanderer
of
Hindoostan,
Slanderer
of
Hindoostanee, Lawyer for the Ranee”.

S23. Ans.(c)
Sol. ‘Vax’ has been chosen as the word of the year
by the Oxford English Dictionary (OED) in 2021.

S29. Ans.(e)
Sol. Ahmad Shah Ahmadzai, the former Prime
Minister (PM) of Afghanistan and a renowned jihadi
leader passed away at the age of 77 in Kabul,
Afghanistan.

S24. Ans.(e)
Sol. The International Day to End Impunity for
Crimes against Journalists is observed annually on
2 November.
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Sol. The J&K team for deaf clinched 1st position in
World Deaf Judo Championship held at Paris
Versailles, France.
S31. Ans.(d)
Sol. The 12-feet long statue weighing around 35
tonnes (35,000kg) has been constructed by
Mysore-based sculptor Arjun Yogiraj.
S32. Ans.(e)
Sol. The first open air rooftop drive-in movie
theatre in India has been inaugurated at Jio World
Drive mall of Reliance Industries’ in Mumbai,
Maharashtra
S33. Ans.(a)
Sol. Yahoo Inc. has announced that the company
has stopped providing service in mainland China
with effect from November 01, 2021 due to the
increasingly challenging business and legal
environment in the country.
S34. Ans.(e)
Sol. Digital Payment firm, PhonePe has launched a
tokenization solution named ‘SafeCard’ for online
debit and credit card transactions.
S35. Ans.(b)
Sol. Indian boxer Akash Kumar managed to clinch
bronze medal at the 2021 AIBA Men’s World Boxing
Championships on November 05, 2021 at Belgrade
in Serbia.
S36. Ans.(a)
Sol. The International Day for Preventing the
Exploitation of the Environment in War and Armed
Conflict is an international day observed annually
on November 6.
S37. Ans.(b)
Sol. Indian Institute of Technology Bombay (IITB)
(42nd regionally) and IIT Delhi (45th regionally)
are the only two Indian institutions among the Top34

50. IIT Madras, which was in 50th place last year,
has lost four places and now ranks 54th.
S38. Ans.(d)
Sol. A new book titled “The Sage with Two Horns:
Unusual Tales from Mythology” authored by
SudhaMurty.
S39. Ans.(e)
Sol. The National Cancer Awareness Day is
observed annually in India on November 7, to
spread awareness on cancer, its symptoms and
treatment. According to the World Health
Organization (WHO), cancer is the second leading
cause of death globally.
S40. Ans.(b)
Sol. Britain's health regulators have approved the
world's first pill to treat cases of symptomatic
COVID-19. Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA) said, the antiviral
molnupiravir has been found to be safe and
effective at reducing the risk of hospitalisation and
death in people with mild to moderate COVID-19,
who are at increased risk of developing disease.
S41. Ans.(c)
Sol. The Government of the United Kingdom (UK)
has unveiled a £5 coin to commemorate the life and
legacy of Mahatma Gandhi. It is the first time
Mahatma Gandhi has been commemorated on an
official UK coin.
S42. Ans.(e)
Sol. Government collected Rs 1.30 lakh crores as
GST for October, 2nd highest since GST
implementation.
S43. Ans.(d)
Sol. A new book titled ‘The Cinema of Satyajit Ray’
written by the author BhaskarChattopadhyay and
published by Westland details the life of legendary
Indian Filmmaker – ‘Satyajit Ray’.
S44. Ans.(b)
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Sol. A book titled ‘’Not just cricket: A Reporters
Journey’’ by Pradeep Magazine is going to be
released.
S45. Ans.(a)
Sol. International Day of Radiology is observed
globally on 8th November every year. The theme
for 2021 is ‘Interventional Radiology – Active care
for the patient’.
S46. Ans.(c)
Sol. Bamboo and Cane Development Institute
(BCDI) of Tripura (Agartala) along with North East
Centre of Technology Application and Reach
(NECTAR) claimed to have developed the country's
first-ever bamboo made cricket bat maintaining all
the standard protocols used for manufacturing
cricket bats.
S47. Ans.(a)
Sol. The State Bank of India has launched a video
life certificate service for pensioners. This new
facility will allow pensioners to submit their life
certificates via video from their homes.
S48. Ans.(a)
Sol. Bandhan Bank has announced Popular
Assamese & Bollywood singer ZubeenGarg as the
brand ambassador for the Bank in Assam.
S49. Ans.(c)
Sol. Union Power Minister R K Singh virtually
inaugurated the diversion of Marusudar River of
PakalDul Hydro Electric Project in Kishtwar, J&K.
S50. Ans.(e)
Sol. Google parent company Alphabet Inc. has
launched a new company in London called
Isomorphic Labs. The company aims to use AI
(artificial intelligence) for drug discovery and
medicine to find cures for some of humanity’s most
devastating diseases.
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S51. Ans.(b)
Sol. The Meghalaya Cabinet has approved the
proposal of creation of a new district called Eastern
West Khasi Hills district.
S52. Ans.(e)
Sol. In India, 09 November is celebrated as
“National Legal Services Day” every year by all
Legal Services Authorities, to commemorate the
enactment of the Legal Services Authorities Act
1987 .
S53. Ans.(a)
Sol. Domestic credit rating agency Brickwork
Ratings has estimated the gross domestic product
(GDP) of India at 10-10.5 percent in the current
financial year, i.e. in 2021-22 (FY22).
S54. Ans.(c)
Sol. The third edition of Goa Maritime Conclave
(GMC) 2021 has been organised by the Indian Navy
from November 07 to 09, 2021 at Naval War
College, Goa.
S55. Ans.(b)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the
foundation stone and dedicated various National
Highway and Road projects to the nation in the
temple town of Pandharpur in Maharashtra.
S56. Ans.(d)
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has
won the 2021 Mexico City Grand Prix held at the
Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City.
S57. Ans.(a)
Sol. China has launched world’s first Earth-science
satellite, Guangmu or SDGSAT-1 on November 5,
2021 into space from the Taiyuan Satellite Launch
Center in the northern Shanxi Province.

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

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

S58. Ans.(c)
Sol. Noted Economist and former Chief Economic
Adviser to the Government of India, Dr Shankar
Acharya has authored a new book titled “An
Economist at Home and Abroad: A Personal
Journey”.
S59. Ans.(c)
Sol. Tajamul Islam,13, is the first Kashmiri girl to
have represented India and won the gold medal —
in the under-14 age category — in World
Kickboxing Championship held at Cairo in Egypt.

Sol. IBM Corp. launched a client innovation centre
in Mysuru with support from the Karnataka Digital
Economy Mission (KDEM).
S64. Ans.(b)
Sol. India ranked 18 out of 30 countries in the 1st
edition of the Global Drug Policy Index which was
released by the Harm Reduction Consortium in
November 2021.
S65. Ans.(b)
Sol. Morinari Watanabe was re-elected as the
President of International Gymnastics Federation
or Fédération Internationale de Gymnastique (FIG)
for a period of three years.
S66. Ans.(c)
Sol. A new book titled “MODERN INDIA: For Civil
Services and Other Competitive Examinations” by
Poonam Dalal Dahiya.

S60. Ans.(e)
Sol. Chief of Defence Staff General Bipin Rawat will
inaugurate the 14th edition of 'c0c0n', an annual
Hacking and Cyber Security Briefing, which will be
held virtually from Nov10-13.

S67. Ans.(e)
Sol. World Science Day for Peace and Development
is celebrated each year on November 10 every year.
This day is celebrated to highlight the important
role that science play in society and the need to
engage the wider public in debates on emerging
scientific issues.
S68. Ans.(a)
Sol. International Week of Science and Peace
(IWOSP) is a global observance celebrated every
year from November 9 to 14.

S61. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India has launched its first
global hackathon named “HARBINGER 2021 –
Innovation for Transformation”. The theme of
HARBINGER 2021 is ‘Smarter Digital Payments’.

S69. Ans.(a)
Sol. Indian batter Rohit Sharma has completed
3000 T20I runs and became the third cricketer in
the world to achieve this feat.

S62. Ans.(e)
Sol. Punjab Cabinet headed by chief minister
Charanjit Singh Channi approved the ‘Punjab
Tissue Culture Based Seed Potato Rules-2021’ to
develop Punjab as a standard potato seed centre.

S70. Ans.(e)
Sol. The International Human Rights Foundation
(IHRF) has appointed the Spaniard Daniel del Valle
as the High Representative for Youth due to his
achievements in the thematic area of youth
empowerment and youth participation for the
United Nations.

S63. Ans.(d)
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S71. Ans.(a)
Sol. In India, the National Education Day is
celebrated on 11 November every year to
commemorate the birth anniversary of Maulana
Abul Kalam Azad, the first education minister of
independent India.

Sol. Well-known educationist, teacher, and
philosopher, Koneru Ramakrishna Rao passed
away due to age-related illness.
S79. Ans.(a)
Sol. The United States of America (USA) has joined
the International Solar Alliance (ISA) as a member
country on November 10, 2021.

S72. Ans.(d)
Sol. The Government of Delhi launched the
‘Shramik Mitra‘ scheme for construction workers.
Under the scheme, 800 ‘Shramik Mitras’ will reach
out to construction workers, and spread awareness
on the government schemes.

S80. Ans.(b)
Sol. India has been placed at 10th spot in the global
Climate Change Performance Index (CCPI) 2022
released by Germanwatch on the side-lines of the
COP26. In 2020 also India was at 10th position.

S73. Ans.(e)
Sol. Vice Admiral R Hari Kumar has been appointed
as the next Chief of the Naval Staff with effect from
30th November 2021.

S81. Ans.(d)
Sol. FW (Frederik Willem) de Klerk, the former
president of South Africa and the last white person
to head the country, has passed away due to cancer.

S74. Ans.(c)
Sol. Amway India appoints Bollywood actor
Amitabh Bachchan as their brand ambassador. As a
part of the momentous association, he will endorse
the brand Amway and all the Nutrilite products by
Amway.
S75. Ans.(d)
Sol. Trinidadian cricketer Dwayne Bravo, the
former captain of the West Indies cricket team has
confirmed his retirement from international
cricket.

S82. Ans.(c)
Sol. Public Service Broadcasting Day is celebrated
every year on November 12 to commemorate the
first and only visit of the Father of the Nation,
Mahatma Gandhi, to the studio of All India Radio,
Delhi in 1947.
S83. Ans.(b)
Sol. India’s first Physical National Yogasana
Championships
has
been
organised
in
Bhubaneswar, Odisha from November 11-13, 2021.

S76. Ans.(c)
Sol. Novak Djokovic (Serbia) defeated Danill
Medvedev (Russia) in the finals to win his 6th Paris
Title & the record 37th Masters Title at Paris,
France.

S84. Ans.(d)
Sol. The World Pneumonia Day is observed across
the world on November 12 every year to raise
awareness, promote prevention and treatment and
produce action to combat the disease.

S77. Ans.(b)
Sol. A new book ‘Finding A Straight Line Between
Twists and Turns’ authored by Aseem Chawla.

S85. Ans.(a)
Sol. Falguni Nayar, the CEO and founder of beauty
and fashion eCommerce platform Nykaa, has
become the richest self-made woman in India. She
founded Nykaa in the year 2012.

S78. Ans.(e)

S86. Ans.(e)
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Sol. US Space agency NASA and the Elon Muskowned private rocket company SpaceX have
launched “Crew 3” mission on November 10, 2021.
S87. Ans.(d)
Sol. The state government of Odisha has launched a
first of its kind road safety initiative named
Rakshak, to train first responders of road accidents.

superannuation on 31st August 2024 or until
further orders.
S94. Ans.(e)
Sol. 4th Scorpene submarine of the Project-75, Yard
11878 was delivered to the Indian Navy which will
be commissioned as INS (Indian Naval Ship) Vela.

S88. Ans.(a)
Sol. India’s President Shri Ram Nath Kovind
addressed the 51st Conference of Governors and
Lieutenant Governors at Rashtrapati Bhavan in
New Delhi.

S95. Ans.(c)
Sol. Bhadrachalam in Telengana added as a
destination in the IRCTC’s Ramayana Circuit train.
Bhadrachalam is home to Sree Sita Ramachandra
Swamy temple.

S89. Ans.(a)
Sol. Fumio Kishida leader of the Liberal Democratic
Party (LDP) has been re-elected as the Prime
Minister (PM) of Japan following the victory of the
LDP in the 2021 Parliament election.

S96. Ans.(d)
Sol. The 32nd Indo-Thai CORPAT between the
Indian Navy and the Royal Thai Navy is being
conducted from 12 – 14 November 2021.

S90. Ans.(b)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) lifted
restrictions imposed on 23rd April, 2021 with
immediate effect on credit card issuer Diners Club
International Ltd to onboard new customers.

S97. Ans.(e)
Sol. PC Mody, a former chairman of the Central
Board of Direct Taxes (CBDT), will be the new
secretary general of the Upper House of Parliament.
Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu has
signed an order to this effect.

S91. Ans.(b)
Sol. The 2021 theme, Spread Awareness, Stop
Resistance, calls on One Health stakeholders,
policymakers, health care providers, and the
general public to be Antimicrobial Resistance
(AMR) Awareness champions.
S92. Ans.(d)
Sol. Spanish-German Actor Daniel Brühl has been
named the Goodwill Ambassador for the United
Nations World Food Programme (UN-WFP).
S93. Ans.(a)
Sol. Satya Narayan Pradhan has been appointed as
the Director-General (DG) of Narcotics Control
Bureau (NCB) on a deputation till the date of his
38

S98. Ans.(d)
Sol. A book titled "Unshackling India: Hard Truths
and Clear Choices for Economic Revival" authored
by Ajay Chhibber and Salman Anees Soz.
S99. Ans.(a)
Sol. The retail inflation, measured by the Consumer
Price Index (CPI), slightly rose to 4.48 per cent in
October.
S100. Ans.(b)
Sol. In continuation of a tradition that started in
1950, Nepal Army Chief Gen Prabhu Ram Sharma
was conferred with the honorary rank of 'General
of the Indian Army' by President Ram Nath Kovind.
S101. Ans.(c)
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Sol. The Navies of India and France will carry out
6th edition of the biennial training exercise “EX
SHAKTI 2021” from November 15 to 26, 2021 in
Frejus, France.
S102. Ans.(d)
Sol. Spanish-German actor Daniel Bruhl has been
named a Goodwill Ambassador for the United
Nations World Food Programme (WFP).
S103. Ans.(e)
Sol. Professor Bimal Patel of India has been elected
to the International Law Commission for a period of
five-year. His five year term will start from January
1, 2023.
S104. Ans.(b)
Sol. Children’s footwear brand Plaeto has
announced the appointment of celebrated Indian
cricketer Rahul Dravid as its brand ambassador and
mentor.

Sol. On 14th November, Children’s Day is
celebrated every year to mark the birth anniversary
of India’s first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru.
S109. Ans.(b)
Sol. The central government of India promulgated
two ordinances for extending the tenure of
Directors of the Enforcement Directorate (ED) and
Central Bureau of Investigation (CBI) for up to five
years.
S110. Ans.(d)
Sol. Meghalaya state observed the ‘Wangala’, the
festival of 100 Drums Festival. It is a post-harvest
festival of the Garos tribe which is being held every
year to honour ‘Saljong’, the Sun God of Garos,
which also marks the end of the harvest season.

S105. Ans.(c)
Sol. World Diabetes Day is observed on 14th
November every year. The campaign aims to raise
awareness around the crucial role that nurses play
in supporting people living with diabetes.
S106. Ans.(d)
Sol. The Habibganj railway station in Bhopal,
Madhya Pradesh has been renamed after 18thcentury Gond Queen of Bhopal, Rani Kamlapati.
Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate
the revamped Rani Kamlapati railway station on
November 15, during his visit to Bhopal.
S107. Ans.(c)
Sol. India’s Defence Secretary Dr Ajay Kumar
released a book titled ‘FORCE IN STATECRAFT’ on
November 13, 2021 in New Delhi.
S108. Ans.(a)

S111. Ans.(c)
Sol. David Warner won the Player of the
Tournament title at the 2021 T20 World Cup final.
S112. Ans.(d)
Sol. The celebrated author was popularly known as
Babasaheb Purandare. He wrote extensively about
Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj.
S113. Ans.(a)
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has
won the 2021 F1 Sao Paulo Grand Prix (earlier
known as Brazilian Grand Prix).
S114. Ans.(b)
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Sol. The 3rd edition of the Trilateral Maritime
Exercise named SITMEX – 21 is being held from 15
to 16 Nov 21 in the Andaman Sea. The Navies of the
India, Singapore and Thailand will participate in the
event.
S115. Ans.(c)
Sol. National Press Day is observed on November
16 every year to celebrate free and responsible
press in India. It also commemorates the day when
the Press Council of India started functioning.
S116. Ans.(d)
Sol. Two Delhi-based teenage brothers Vihaan (17)
and Nav Agarwal (14) have won the 17th annual
KidsRights International Children’s Peace Prize for
tackling pollution in their home city by recycling
household waste.
S117. Ans.(a)
Sol. India successfully launched the 41st Scientific
Expedition to Antarctica on November 15, 2021.
S118. Ans.(e)
Sol. The International Day for Tolerance is
observed annually on 16 November. The day was
declared by UNESCO in 1995, on its fiftieth
anniversary, to generate public awareness of the
dangers of intolerance.
S119. Ans.(d)
Sol. NTPC signed an MoU with Indian Oil
Corporation Limited (IOCL) to collaborate in the
field of Renewable Energy and mutually explore
opportunities for supply of low carbon/RE RTC
(round the clock) captive power.
S120. Ans.(b)
Sol. Delhi topped the list with AQI at 556, Kolkata
and Mumbai recorded an AQI of 177 and 169,
respectively, at 4th and 6th position.
S121. Ans.(b)
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Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi
inaugurated the Purvanchal Expressway at
KarwalKheri in Sultanpur district of Uttar Pradesh
on November 16, 2021. It will connect Lucknow
with Ghazipur. The 341-km long Purvanchal
Express has been constructed at an estimated cost
of Rs 22,500 crore.
S122. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India has announced to
introduce the Internal Ombudsman mechanism for
Deposit-taking NBFCs (NBFCs-D) with 10 or more
branches.
S123. Ans.(c)
Sol. HDFC Bank Ltd has launched the second
edition of its “Mooh Band Rakho” campaign to raise
awareness on fraud prevention in support of
International Fraud Awareness Week 2021
(November 14-20, 2021).
S124. Ans.(b)
Sol. World COPD Day is observed on Third
Wednesday of November every year to raise
awareness about chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) and improve COPD care throughout
the world. The World COPD Day 2021 falls on
November 17, 2021.
S125. Ans.(d)
Sol. Internationally acclaimed Zambia-born South
African author Wilbur Smith has passed away. He
was 88. The global bestselling author has authored
49 novels and sold over 140 million copies
worldwide in more than 30 languages.
S126. Ans.(a)
Sol. The total corpus of Payments Infrastructure
Development Fund (PIDF) of RBI has reached Rs
614 crore. The PIDF scheme was launched by RBI in
January 2021, to subsidize deployment of payment
acceptance infrastructure (PoS) in Tier-3 to Tier-6

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

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

centres with a special focus on the North-Eastern
States of the country.

falls on 18 November.It was first celebrated in 2002
by the United Nations.

S127. Ans.(b)
Sol. In India, November 17 is observed every year
as National Epilepsy Day by the Epilepsy
Foundation, to create awareness about epilepsy.

S134. Ans.(a)
Sol. The first-of-its kind, dedicated fisheries
business incubator has been inaugurated in
Gurugram of Haryana to nurture fisheries start-ups
under real market-led conditions. The incubator is
known as LINAC- NCDC Fisheries Business
Incubation Centre (LlFlC).

S128. Ans.(e)
Sol. The government of Arunachal Pradesh
approved the ‘Pakke Tiger Reserve 2047
Declaration on Climate Change Resilient and
Responsive Arunachal Pradesh’, which aims to
promote “climate-resilient development” in the
state.
S129. Ans.(d)
Sol. India’s first ‘grass conservatory’ or ‘germplasm
conservation centre’ spread over an area of 2 acres
was inaugurated at Ranikhet in Almora district of
Uttarakhand.
S130. Ans.(e)
Sol. The event was organized by the World Bank
(WB) and Asian Development Bank (ADB) in
association with the India Smart Grid Forum (ISGF).
The event saw a panel discussion on expanding job
opportunities for women in India’s Clean Energy
Transition’.
S131. Ans.(a)
Sol. UBS Securities has made GDP growth rate
projections for India for 2021-22 (FY22) at 9.5%.
S132. Ans.(b)
Sol. The President of BCCI, Sourav Ganguly, has
been appointed as the Chairman of the ICC Men’s
Cricket Committee, during the ICC Board Meeting
held on 16 November 2021.
S133. Ans.(c)
Sol. World Philosophy Day is celebrated on Third
Thursday of November each year. In 2021, the day
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S135. Ans.(b)
Sol. Union Minister of Youth Affairs & Sports Shri
Anurag Thakur presented the first ever SAI
Institutional Awards to 246 athletes and coaches on
November 17, 2021 in New Delhi.From the total
246 awardees, 162 athletes and 84 coaches were
honoured in the Outstanding Award and Best
Award category.
S136. Ans.(d)
Sol. The National Naturopathy Day is observed in
India on 18 November every year, to promote
positive mental and physical health through
drugless system of medicine, called as Naturopathy.
S137. Ans.(e)
Sol. Prime Minister Narendra Modi inaugurated a
series of Tribal Welfare programmes on his visit to
Madhya Pradesh. PM Modi launched a welfare
scheme named ‘Ration Aapke Gram’ scheme &
‘Sickle Cell Mission’ of Madhya Pradesh.
S138. Ans.(d)
Sol. Union Minister, Piyush Goyal virtually
launched India’s first Digital Food Museum in
Thanjavur, Tamil Nadu.
S139. Ans.(c)
Sol. Paytm Money, the wholly-owned subsidiary of
Paytm, has launched ‘Voice Trading’, powered by
artificial intelligence (AI). It will allow users to
place a trade or get information about stocks via
single voice command.
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S140. Ans.(a)
Sol. The Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB)
got the award for the best ‘Digital Financial
Services’, in line with India’s vision of ‘Atmanirbhar
Bharat’, under the ‘Regional Rural Banks’ (RRBs)
category by Associated Chambers of Commerce and
Industry of India (ASSOCHAM).
S141. Ans.(b)
Sol. The United Nations Secretary General, Antonio
Guterres appointed Shombi Sharp of the United
States (US), a sustainable development expert, as
the UN Resident Coordinator in India.
S142. Ans.(d)
Sol. The Pochampally Village in Telangana State has
been selected as one of the best Tourism Villages by
the United Nations World Tourism Organisation
(UNWTO).
S143. Ans.(e)
Sol. To assist the Central Government in this
regard, there are 34 Rajya Sainik Boards and 403
Zila Sainik Boards in the country.
S144. Ans.(b)
Sol. Bollywood actor Salman Khan is to become the
Covid-vaccine ambassador of Maharashtra.
S145. Ans.(c)
Sol. Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry
and Dairying, Parshottam Rupala inaugurated the
country’s first-of-its kind, dedicated business
incubator to be known as LINAC- NCDC Fisheries
Business Incubation Centre (LlFlC).
S146. Ans.(c)
Sol. India has slipped to 82nd position (drop by 5
slots from 2020) with a risk score of 44 in the global
list of 2021 TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE
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Matrix) that measures business bribery risks,
which was released by TRACE International.
S147. Ans.(b)
Sol. The State Bank of India signed a strategic
agreement with Jamshedpur Football Club, a fully
owned subsidiary of Tata Steel, to promote and
support football in India. This is the first of its kind
of agreement by SBI in the game of football.
S148. Ans.(a)
Sol. The Border Roads Organisation has received
the Guinness World Record for constructing &
blacktopping the world highest motorable road
passing through the 19,024 feet 0.73 inches
(5798.251m) high Umlingla Pass in the Union
Territory of Ladakh.
S149. Ans.(b)
Sol. Olympic medallist and boxer Padma Vibhushan
MC Mary Kom was declared as brand ambassador
of the TRIFED Aadi Mahotsav. It is a national tribal
festival and a joint initiative of the Ministry of Tribal
Affairs and the TRIFED.
S150. Ans.(a)
Sol. India will co-host 2031 50-over WC & 2026 ICC
T20 WC2029 and host ICC Men’s Champions
Trophy. The International Cricket Council (ICC) has
announced the 14 host countries of the ICC men’s
white-ball events from 2024-2031.
S151. Ans.(d)
Sol. Alexander “Sascha” Zverev, a German
professional tennis player, won the fifth ATP title of
the season (2021) and 18th overall at the Vienna
Open 2021 or Erste Bank Open 2021 defeating
Frances Tiafoe of United States of America (USA).
S152. Ans.(e)
Sol. The Union Minister of Heavy Industries
Mahendra Nath Pandey inaugurated the first air
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pollution control tower of the state of Uttar Pradesh
in Noida.

Limited, to the Indian Air Force chief Marshal Vivek
Ram Chaudhari.

S153. Ans.(a)
Sol. World Toilet Day is observed as an official
United Nations international day across the world
on 19th November 2021.

S159. Ans.(a)
Sol. Actor and BJP leader Hema Malini, and lyricist,
and former CBFC chief Prasoon Joshi will be
facilitated with the Indian Film Personality of the
Year award at the International Film Festival of
India 2021.

S154. Ans.(d)
Sol. World Antimicrobial Awareness Week Theme
2021 is Spread Awareness, Stop Resistance. The
theme calls on One Health stakeholders,
policymakers, health care providers, and the
general public to be Antimicrobial Resistance
(AMR) Awareness champions.
S155. Ans.(a)
Sol. In India, the National Newborn Week is
observed every year from 15 to 21 November. The
main purpose of the week is to reinforce the
importance of newborn health as a key priority
area of the health sector and reduce the infant
mortality rate by improving healthcare conditions
for babies in the neonatal period.
S156. Ans.(e)
Sol. The Universal/World Children’s Day is
celebrated on 20 November annually to promote
international togetherness, awareness among
children worldwide, and improving children’s
welfare.
S157. Ans.(c)
Sol. Indian badminton legend Prakash Padukone
has been selected for the prestigious Lifetime
Achievement Award for 2021 by the Badminton
World Federation (BWF) Council.
S158. Ans.(b)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has handed
over the indigenously built light combat helicopters
(LCH), developed by Hindustan Aeronautics
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S160. Ans.(d)
Sol. Small Industries Development Bank of India
(Sidbi) has entered into a partnership with Google
India Pvt Ltd (GIPL) for piloting a social impact
lending program with financial assistance up to ₹1
crore at competitive interest rates to MSMEs.
S161. Ans.(e)
Sol. Smriti Zubin Irani, Union Minister of Women
and Child Development is set to release her first
novel titled “Lal Salaam: A Novel”.
S162. Ans.(a)
Sol. Universal/World Children’s Day 2021 Theme:
A Better Future for Every Child.
S163. Ans.(d)
Sol. The United States (US) was its biggest source,
accounting for over 20% of these funds. India is
followed by China, Mexico, the Philippines, and
Egypt. In India, remittances are projected to grow
3% in 2022 to USD 89.6 billion.
S164. Ans.(e)
Sol. Vice President M. Venkaiah Naidu has released
the book ‘Srimadramayanam’ in Hyderabad. It has
been written by Sasikiranacharya.
S165. Ans.(b)
Sol. Novelist Beryl Thanga has received the 12th
Manipur State Award for Literature 2020 for his
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book – Ei Amadi Adungeigi Ithat’ (I and the then
island).
S166. Ans.(b)
Sol. Indore has been adjudged as the cleanest city
of India for the fifth consecutive year.
S167. Ans.(d)
Sol. World Television Day is commemorated on 21
November every year. The day is a reminder of the
power of visual media and how it helps in shaping
public opinion and influencing world politics.
S168. Ans.(a)
Sol. Andhra Pradesh Police has topped the ‘IPF
Smart Policing’ Index 2021, among 29 states and
Union Territories, released by Indian Police
Foundation (IPF) on November 18, 2021.
S169. Ans.(d)
Sol. Former South Africa captain AB de Villiers has
announced his retirement from all forms of cricket
on November 19, 2021. He had already retired from
international cricket in 2018. However, AB de
Villiers was still playing in the Indian Premier
League (IPL) for Royal Challengers Bangalore
(RCB), ever since joining the franchise in 2011.

Sol. Renowned Punjabi folk singer GurmeetBawa
has passed away following a prolonged illness. She
was 77.
S173. Ans.(d)
Sol. The 2021 Asian Archery Championships was
held in Dhaka, Bangladesh from November 14,
2021, to November 19, 2021. The Indian archers
bagged seven medals at the competition to occupy
second place in the medal table. This included one
gold, four silver and two bronze medals.
S174. Ans.(b)
Sol. The International Cricket Council (ICC) has
appointed Geoff Allardice as the permanent CEO of
the International Cricket governing body. He was
serving as interim CEO for more than eight months.
S175. Ans.(e)
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has
won the 2021 F1 Qatar Grand Prix. Max Verstappen
(Red Bull – Netherlands) came second while
Fernando Alonso (Alpine- Spain) came third.
S176. Ans.(c)
Sol. Andhra Pradesh has been named as the best
marine state in the country by the Department of
Fisheries.

S171. Ans.(a)
Sol. The World Day of Remembrance for Road
Traffic Victims is marked every year on Third
Sunday in the month of November. In 2021, World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims falls
on 21 November 2021.

S177. Ans.(b)
Sol. The Confederation of Indian Industry (CII) will
organise its flagship event ‘Connect 2021’ from
November 26 to 27 in Chennai, Tamil Nadu.
Connect is an international conference and
exhibition on information & communication
technology (ICT). Theme : “Building a Sustainable
Deep T’ech’N’ology Ecosystem”.
S178. Ans.(a)
Sol. India’s one of the best-selling authors, Anita
Desai has been conferred with the Tata Literature
Live! Lifetime Achievement Award for 2021 to
recognise her long literary career which spans over
50 years.

S172. Ans.(c)

S179. Ans.(e)

S170. Ans.(c)
Sol. World Fisheries Day is celebrated on 21
November every year by fishing communities
across the world.
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Sol. El Salvador President Nayib Bukele has
announced that the country is planning to build the
world’s first “Bitcoin City”.
S180. Ans.(b)
Sol. The State Bank of India (SBI) economists in its
research report – Ecowrap, has revised upwards
the GDP growth projection for India to range of
9.3%-9.6% for FY22 (2021-22).
S181. Ans.(e)
Sol. In badminton, top-seeded Kento Momota of
Japan beat Anders Antonsen of Denmark 21-17, 2111 to win men’s singles title at 2021 Indonesia
Masters Super 750 badminton tournament.
S182. Ans.(b)
Sol. The Union Education Minister Dharmendra
Pradhan inaugurated two new state-of-the-art
centres at IIT, Guwahati in Assam.
S183. Ans.(d)
Sol. The Central Board of Trustees (CBT) of the
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)
have approved that up to 5 percent of the annual
deposits can be invested in alternative investment
funds (AIFs) including infrastructure investment
trusts (InvITs).

S185. Ans.(c)
Sol. The Poet Laureate award for 2021 has been
conferred upon Indian poet Adil Jussawala.
S186. Ans.(a)
Sol. Union Home Minister Amit Shah laid the
foundation for ‘Rani Gaidinliu Tribal Freedom
Fighters Museum’ in Manipur.
S187. Ans.(b)
Sol. Wall Street brokerage Goldman Sachs has
predicted India’s GDP for FY22 at 9.1% in its recent
Macro Outlook 2022 report.
S188. Ans.(a)
Sol. David Tennant has been conferred with the
2021 International Emmy Awards for Best Actor.
S189. Ans.(d)
Sol. Every year, November 24 is celebrated as
Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur, the ninth
Guru of Sikhs, of Sikh religion.
S190. Ans.(a)
Sol. Private sector lender ICICI Bank has launched
an online platform called ‘Trade Emerge’ for Indian
exporters and importers to offer them digital
banking and value-added services.
S191. Ans.(c)
Sol. Lachit Divas (Lachit Day) is celebrated annually
in the Indian state of Assam, to mark the birth
anniversary of the legendary Ahom army general
Lachit Borphukan.

S184. Ans.(a)
Sol. Venezuela has set a new Guinness World
Record for the largest orchestra with 8,573
musicians playing together for more than five
minutes. The record was set by the country’s
National System of Youth and Children’s
Orchestras, known as “El Sistema”.
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S192. Ans.(a)
Sol. Australia officially became a part of the new
Nuclear-Powered Submarine defence alliance with
the United Kingdom and the United States after
signing a deal with the countries in Canberra,
Australia.
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S193. Ans.(d)
Sol. Sudan’s removed Prime Minister Abdalla
Hamdok was reappointed after signing a political
declaration to end the current political crisis by
Hamdok and Abdel Fattah Al-Burhan, general
commander of the Sudanese Armed Force.
S194. Ans.(b)
Sol. Economic Advisory Council to PM projected
India’s GDP growth at 7.0-7.5% in FY23.
S195. Ans.(e)
Sol. Doordarshan and radio show by All India Radio
has received multiple awards at ABU – UNESCO
Peace Media Awards-2021 at Kuala Lumpur in
Malaysia. The awards were given by UNESCO in
collaboration with Asia Pacific Broadcasting Union
under ‘Together for Peace’ initiative.
S196. Ans.(a)
Sol. Shimla has topped among the 56 urban areas
while Dhanbad in Jharkhand is at the bottom.
S197. Ans.(b)
Sol. JP Morgan Chase has topped the 2021 list of
globally systemic banks (G-SIBs) released by the
Financial Stability Board (FSB). In total 30 banks
have been identified as globally systemic banks (GSIBs) by FSB. These 30 banks are divided into four
“buckets”.
S198. Ans.(d)
Sol. The US space agency NASA has launched a firstof-its-kind mission named DART to change the path
of an asteroid by intentionally crashing a spacecraft
into it. DART stands for Double Asteroid
Redirection Test.
S199. Ans.(e)
Sol. In Tennis, Alexander Zverev of Germany beat
World No.2 Daniil Medvedev of Russia, 6-4, 6-4, in
the men’s single finals to clinch 2021 ATP Finals
title on November 21, 2021, held at Turin in Italy.

Sol. The United Nations designated International
Day for the Elimination of Violence Against Women
is celebrated worldwide on November 25.
S201. Ans.(a)
Sol. This year’s theme for the International Day for
the Elimination of Violence against Women is
“Orange the World: End Violence against Women
Now!”.
S202. Ans.(c)
Sol. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh
Chouhan announced the renaming of Indore’s
Patalpani railway station after tribal icon Tantya
Bhil, who was well known as ‘Indian Robin Hood’
by the tribals.
S203. Ans.(d)
Sol. Science and Technology Minister, Jitendra
Singh has launched India’s first Virtual Science Lab
for Children under CSIR (Council of Scientific and
Industrial Research) Jigyasa Programme. These
labs will connect students with scientists across the
country.
S204. Ans.(c)
Sol. Reserve Bank of India (RBI) revealed a draft
scheme for amalgamating the Punjab and
Maharashtra Cooperative (PMC) Bank with the
Delhi-based Unity Small Finance Bank Ltd. (USFB).
S205. Ans.(b)
Sol. The State bank of India (SBI) has signed an MoU
with Pondicherry Co-op. Milk Producers’ Union Ltd
(PONLAIT) for financing individual dairy farmers
up to Rs 3 Lakh.
S206. Ans.(b)
Sol. The Jewar airport is the second international
aerodrome in Delhi-National Capital Region (NCR).
It is the fifth international airport in Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh has now become the state with the
highest number of international airport in India.

S200. Ans.(b)
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S207. Ans.(a)
Sol. Moody’s Investors Service in its latest report
has projected that the economic growth in India
will rebound strongly. It has pegged GDP growth for
the nation at 9.3% in FY22.
S208. Ans.(e)
Sol. The Union Cabinet chaired by Prime Minister
Narendra Modi has approved the extension of
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana
(PMGKAY) for another four months. The Phase V of
PMGKAY scheme will be operational from
December 2021 till March 2022.
S209. Ans.(c)
Sol. The 13th edition of the ASEM (Asia-Europe
Meeting) Summit has been organised on November
25 and 26, 2021. The Summit is being hosted by
Cambodia as ASEM Chair.
S210. Ans.(d)
Sol. The Labour ministry has released the new
series of wage rate index (WRI) with the base year
being 2016.
S211. Ans.(a)
Sol. In India, the Constitution Day is observed every
year on November 26 to mark the anniversary of
the adoption of the Constitution of the country.

S214. Ans.(e)
Sol. Every year November 26 is celebrated as
National Milk Day in India.The day is being
observed since 2014 to commemorate the birth
anniversary of the Father of India’s White
Revolution, Dr. Verghese Kurien.
S215. Ans.(d)
Sol. Union Minister of Finance & Corporate Affairs,
Nirmala Sitharaman launched two schemes named
‘Tejasvini & Hausala schemes’ of J&K Bank for girls
under 18-35 years of age to start their businesses
and ‘Shikhar & Shikara’ schemes of Punjab National
Bank (PNB) for development of tourism in Jammu
and Kashmir (J&K).
S216. Ans.(a)
Sol. The unique brain initiative has been developed
by the DBT-National Brain Research Centre (DBTNBRC), Gurgaon, Haryana.
S217. Ans.(b)
Sol. The 20th SCO-CHG meeting was held in NurSultan in virtual format under the chairmanship of
Kazakhstan.

S212. Ans.(c)
Sol. The fifth edition of the World Congress on
Disaster Management (WCDM) was virtually
inaugurated by the Union Defence minister Shri
Rajnath Singh on November 24, 2021. The event
has been organised at the Indian Institute of
Technology (IIT) Delhi campus.
S213. Ans.(a)
Sol. The Asian Development Bank (ADB) has
approved $1.5 billion loan (approx Rs 11,185
crore) to help the Government of India purchase
safe and effective vaccines against the coronavirus
(COVID-19).
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S218. Ans.(a)
Sol. In India, the ‘National Organ Donation Day’ is
observed every year on 27 November since past 10
years.
S219. Ans.(d)
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Sol. Collins Dictionary has named the term ‘NFT’ as
the Word of the Year 2021. NFT is the acronym for
“non-fungible token.
S220. Ans.(c)
Sol. Madhya Pradesh Cabinet has approved the
proposal to create cyber tehsils in the state of
Madhya Pradesh. After this, MP will become the
first state in the country to have a cyber tehsil.
S221. Ans.(d)
Sol. MakeMyTrip partnered with the Ministry of
Civil Aviation to promote regional air connectivity
through the UDAN scheme. MakeMyTrip will now
power UDAN flights on the ‘AirSewa portal’ and
market them on its platform to promote its
services.
S222. Ans.(b)
Sol. Indian Navy has commissioned indigenously
built Scorpene-class submarine Vela at Mumbai’s
Naval Dockyard.
S223. Ans.(e)
Sol. Sahitya Akademi Award-winning, Eminent
Assamese poet Sananta Tanty has passed away due
to cancer in New Delhi.
S224. Ans.(b)
Sol. All three radical findings are part of the
summary findings of the fifth round of the National
Family and Health Survey (NFHS), which were
released by the Union health ministry. India now
has 1,020 women for every 1000 men, is not getting
any younger, and no longer faces the threat of a
population explosion.
S225. Ans.(a)
Sol. Army chief General, M M Naravane has
observed the military exercise 'Dakshin Shakti'
being held here with the Army and the Air Force
taking part in it. The exercise began in the deserts
of Jaisalmer.
48

S226. Ans.(a)
Sol. The cap on promoters’ stake in long run of 15
years has been raised from 15 percent (earlier) to
26 percent of the paid-up voting equity share
capital of the bank.
S227. Ans.(c)
Sol. Bihar has been adjudged as the state with
highest level of multidimensional poverty. 51.91
percent of the
state’s population are
multidimensionally poor.
S228. Ans.(a)
Sol. The International Day of Solidarity with the
Palestinian People is an UN-organized day held
every year on November 29.
S229. Ans.(e)
Sol. Noted mountaineer Harshwanti Bisht has been
elected as the first woman president of the Indian
Mountaineering Foundation (IMF).
S230. Ans.(d)
Sol. Petr Fiala has been sworn in as the new Prime
Minister of the Czech Republic by President Milos
Zeman.
S231. Ans.(b)
Sol. The Indian Railways is constructing the tallest
pier railway bridge of the world in Manipur. The
bridge is being built at a height of 141 metres.
S232. Ans.(a)
Sol. The three-day Shillong Cherry Blossom
Festival 2021 was inaugurated by Chief Minister of
Meghalaya, Conrad K Sangma and Ambassador of
Japan to India, Satoshi Suzuki.
S233. Ans.(d)
Sol. Kantar’s BrandZ India report 2021: Amazon,
Asian Paints, Tata Tea topped India’s Most
Purposeful Brand Rankings.
S234. Ans.(b)
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Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a
monetary penalty of Rs one crore on country’s
largest lender, State Bank of India (SBI) for holding
shares in the borrower companies of an amount
exceeding 30 per cent of the paid-up share capital
of those companies.

49

S235. Ans.(d)
Sol. Bajaj Allianz General Insurance announced its
partnership with deep-tech startup TropoGo for the
distribution of a drone Insurance product.
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