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కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఉత్తమమ ైన మొదటి 100 ప్రశ్నలు 
 

Q1. హాంగ్ కాాంగ్ మరియు షాాంఘ ై బ్యాంక ాంగ్ కారపొరషేన్ 
(HSBC) ఆసయిా కు స్వతాంతర డ రైెకటర్ గా ఎవరు 
నియమాంచబడడా రు? 

(a) చాందడ కొచచర్ 

(b) అన్షు లా కాాంత్ 

(c) అరుాంధతీ భట్్ట చడరయ 
(d) ఆదతియ పుర ి

(e) రజనీష్ కుమార్ 

 
Q2. కేాంద్రపాలిత పరా ాంతమ నై్ లడఖ్ దడవరా ఏ జాంతువు రాషట ర 
జాంతువుగా పరేపొన్బడ ాంది? 

(a) జాగావర్ 

(b) ఎరర పాాండడ 
(c) కాశ్మీర్ స్ాట గ్ 

(d) మాంచష చిరుతపులి 

(e) హమిాలయ పులి 

 
Q3. పరపాంచ జాబితడలోని రాబో బ్యాంక్ యొకొ 2021 గలో బల్ 
ట్్ప్ 20 డ ైర ీకాంపనెీలోో  స్ాా న్ాం ప ాందిన్ భ్రతీయ డ ైర ీకాంపెనీ 
పేరు ఏమట్ి?  

(a) ఒరిస్ాా రాషట ర స్హకార పాల ఉతొతి్తదడరుల స్మాఖ్య 
(b) ఆాంధరపరదశే్ పాడ  పరిశ్రమ అభివృదిి  స్హకార స్మాఖ్య 
(c) గుజరాత్ కో ఆపరేట్వి్ మల్ొ మారెొట్ిాంగ్ ఫెడరేషన్  
(d) కరాా ట్క స్హకార పాల స్మాఖ్య 
(e) ఉతిరపరదేశ్ స్హకార పాల స్మాఖ్య 
 

 

Q4. డ జిట్ల్ పాో ట్ ఫారమ్ 'ఇ-స్ో ర్ా', ఇ-వయరాా ల స్మస్యన్ష 
పరిషొరిాంచడడనిక  ఏ స్ాంసా్ దడవరా అభివృదిి  చేయబడుత ాంది? 

(a) IIT మదడర స్ష 
(b) IIT ఢ లో్ల 

(c) IIT కాన్పొర్ 

(d) IIT హ ైద్రాబ్ద్ 

(e) IIT ముాంబ్యి 

Q5. KYC నిబాంధన్లన్ష త లుస్షకోవడాంలో కొనిి 
నిబాంధన్లన్ష ఉలోాంఘిాంచిన్ాంద్షకు యాక ాస్ బ్యాంక్ పెై RBI 

ఎలాాంట్ి ద్రవయ జరిమానడ విధిాంచిాంది? 

(a) రూ.1 కోట్ ి

(b) రూ. 25 లక్షలు 
(c) రూ. 70 లక్షలు 
(d) రూ. 55 లక్షలు 
(e) రూ. 65 లక్షలు 
 
Q6. ట్ ైమ్ా వరలా్ యూనివరిాట్ీ రాయాంక ాంగ్ా 2022 లో ట్్ప్ 
400 జాబితడలో భ్రతదేశానిక  చ ాందని్ మూడు స్ాంసా్లు 
ఉనడియి. ఏ విశ్వవిదడయలయాం అగరస్ాా న్ాంలో ఉాంది? 

(a) హరవరా్ యూనివరిాట్ ీ

(b) కాలిఫో రిి యా ఇనిసిటట్యయట్ ఆఫ్ ట్ కాిలజీ 

(c) స్ాట న్ ఫో రా్ విశ్వవిదడయలయాం 

(d) ఆక్ా ఫరా్ విశ్వవిదడయలయాం 

(e) కేాంబిరడ్్జ విశ్వవిదడయలయాం 

 
 

Q7. భ్రతదేశ్ాం ఇట్ీవల ఏ దశే్ాంత  గగన్తల పరయోగ 
మాన్వరహిత వ మైానిక వాహన్ాం (ALUAV) కోస్ాం పరా జెక్ట 
ఒపొాంద్ాం (PA) పె ైస్ాంతకాం చేసిాంది? 

(a) రషాయ 
(b) జపాన్ 

(c) ఫరా న్ా 
(d) యున టై్ డ్జ సేటట్ా 
(e) ఇట్ల్ల 
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Q8. భ్రతదేశ్ాం న్షాండ  ఆసియా స్ాొాష్ ఫెడరేషన్ (ASF) 

ఉపాధయక్షుడ గా ఎవరు నియమతులయాయరు? 

(a) సెైరస్ పో ాంచడ 
(b) కె. రాజెాందిరన్ 

(c) దేబ ాంద్రనడథ్ స్ారాంగ ి

(d) మేజర్ S. మణియాం 
(e) రామ్ నడథ్ శ్రీ 
 

Q9. పరభుతవ రాంగ పరిశ్రమ అయిన్ ఇాంజనీర్ా ఇాండ యా 
లిమట్ డ్జ యొకొ మొద్ట్ి మహిళా చ రై్ పరాన్ & మనేజేిాంగ్ 
డ ైరెకటర్ ఎవరు? 

(a) రుబీనడ తడయగ ి

(b) మ ైత్తర రడె ా  
(c) వారిిక శుకాో  
(d) స్ౌమయ శ్రీ 
(e) అకృత్త శుకాో  
 

Q10. భ్రతదశే్ాంలో మొట్టమొద్ట్ ిడుగాాంగ్ స్ాంరక్షణ కాేంద్రాం 
ఏ రాషట రాంలో స్ాా పిాంచబడుత ాంది? 

(a) గుజరాత్ 

(b) మహరాషట ర 
(c) తమళనడడు 
(d) కరేళ 

(e) కరాా ట్క 

 

Q11. ఏ భ్రతీయ బ్ల్లవుడ్జ న్ట్ి 'బ్యక్ ట్ు ద ిరూట్ా' అనే 
పుసి్కానిి పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) తమనడి భ్ట్యిా 
(b) కరనీడ కపూర్ 

(c) ట్ివాంక ల్ ఖ్నడి 

(d) అన్షషొ శ్రీ 
(e) కత్తరనడ కెఫై్ 

Q12. నీలి ఆకాశ్ాం కొరకు అాంతరా్ తీయ స్వచఛమ ైన్ గాలి 
దినోతావాం పరపాంచవాయపిాంగా ఏ రలజున్ జరుగుతుాంది? 

(a) సెపెటాంబర్ 06 

(b) సపెెటాంబర్ 03 

(c) సెపెటాంబర్ 05 

(d) సపెెటాంబర్ 07 

(e) సెపెటాంబర్ 08 

 
Q13. పరధడని మోద ీ“శిక్షక్ పర్వ -2021” ని పరా రాంభిాంచడరు. 
ఈ కారయకరమాం యొకొ నపేధయాం ఏమట్ి? 

(a) పాఠశాలలో ఆవిషొరణ స్ాంపరదడయానిి పో ర తాహిాంచడాం 

(b) ఆన్ాందిాంచ ే మరియు ఆకరుణయీమ నై్ అభ్యస్ానిి 
పో ర తాహిాంచడడనిక  విన్పతి బో ధన్ 

(c) నడణయత మరయిు సిారమ నై్ పాఠశాలలు: భ్రతదేశ్ాంలోని 
పాఠశాలల న్షాండ  నేరుచకోవడాం 
(d) అససె్ మ ాంట్ ససి్టమ్ ని మారచడాం: స్ాంపూరా పో ర గెరస్ కారా్ 

(e) పరా థమక అక్షరాస్యత మరయిు స్ాంఖ్ాయశాసి్రాం 
 
Q14. ఏ బ్యాంక్ “WisePOSGo” POS పరికరానిి 
పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) కరాా ట్క బ్యాంక్ 

(b) ఆాంధరపరదశే్ బ్యాంక్ 

(c) బీహర్ సేటట్ బ్యాంక్ 

(d) కూరీాంచల్ బ్యాంక్ 

(e) ఐసఐిసఐి బ్యాంక్ 

 
Q15. ఇాంట్రేి షన్ల్ రలడ్జ ఫడెరషేన్ ఆఫ్ ఇాండ యా చడపటర్ 
అధయక్షుడ గా ఎవరు నియమతులయాయరు? 

(a) స్తీష్ పరేఖ్ 

(b) స్షబబయ్ గాంగలపాధడయయ 

(c) స్షమత్ శ్రీ 
(d) ఆరయన్ ఛట్రీ్ 
(e) అరిాంద్ాం బ్గిచ 
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Q16. PRANA పో రటల్ న్ష ఏ మాంత్తరతవ శాఖ్ పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) మహిళా మరియు శిశు అభివృదిి  మాంత్తర 
(b) హ ాం వయవహరాల మాంత్తర 
(c) విదడయ మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(d) పరాయవరణ మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(e) న ైపుణడయభివృదిి  మరియు వయవస్ాా పక మాంత్తర 
 

Q17. భ్రతదేశ్ాంలో మొద్ట్ిస్ారగిా దేశ్మయాంగా 
రూప ాందిాంచిన్ హ  ై యాష్ కోల్ గాయసఫిికషేన్ ఆధడరిత 
మథనడల్ ఉతొతి్త కరాీగారానిి BHEL ఏ న్గరాంలో ఏరాొట్ు 
చేసిాంది? 

(a) చ న ైి  

(b) హ ైద్రాబ్ద్ 

(c) కోల్ కతడ 
(d) పుణ ె

(e) ముాంబ  ై
 
Q18. గలలడా న్ రాక్ రెైలవవ వర్ొ షాప్ (GOC), త్తరుచిచరాపలోిక  
_____________ న్షాండ  ఎన్రీ్ మేనజే మ ాంట్ లో ఉన్ిత్తక  
గాన్ష 22 వ జాతీయ అవారుా  లభిాంచిాంది. 
(a) కాాంపిట్షీన్ కమషన్ ఆఫ్ ఇాండ యా 
(b) ఇాండ యన్ ఛడాంబర్ ఆఫ్ కామర్ా  
(c) భ్రతీయ పరిశ్రమల స్మాఖ్య 
(d) శ్క ి మరియు వన్రుల స్ాంసా్ 

(e) ఇాండ యన్ ఇనిసిటట్యయట్ ఆఫ్ పెట్రర లియాం అాండ్జ ఎన్రీ్ 
 
Q19. ఫిన్ ట్ క్ లు మరయిు బ్యాంకుల కోస్ాం nFiNi కెరడ ట్ కారా్ 
స్ద్షపాయానిి ఏ కాంపెనీ పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) NPCI 

(b) పాంజాబ్ నేషన్ల్ బ్యాంక్ 

(c) ఎస్ బిఐ 

(d) ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ 

(e) YES బ్యాంక్ 

Q20. బిరక్ా శిఖ్రాగర స్మావేశ్ాం 2021 యొకొ థీమ్ ఏమట్ి? 

(a) బిరక్ా@15: ఉజవల భవిషయతుి  కోస్ాం బలమ ైన్ 
భ్గస్ావమయాం 

(b) బిరక్ా@15: పరాంపర, స్మగరత మరియు ఏకాభిపరాయాం 
కోస్ాం బిరక్ా-అాంతః స్హకారాం. 
(c) బిరక్ా@15: 4వ పారిశరా మక విపోవాంలో స్మగర వృదిి  
మరియు భ్గస్ావమయ శరరయస్షా కోస్ాం స్హకారాం 

(d) బిరక్ా@15: విన్పతి భవిషయతుి  కోస్ాం ఆరిాక వృదిి  
(e) బిరక్ా@15: బిరక్ా భ్గస్ావమయాం - పరపాంచ అభివృదిిక  చలద్క 
శ్క ి 
 
Q21. క ాంది వాట్లిో బిట్ కాయిన్ న్ష జాతీయ కరెనీాగా 
సవవకరిాంచిన్ మొద్ట్ ిదశే్ాం? 

(a) కూయబ్ 
(b) ఎల్ స్ాలవడడర్ 

(c) వియతడిాం 
(d) బొ ల్లవియా 
(e) కాంబో డ యా 
 

Q22. భ్రతదశే్పు మొట్టమొద్ట్ ి ఉపగరహాం మరయిు 
న్పయక ోయర్-క్ష పణి ట్ర్ క ాంగ్ షిప్ కు ఏ పేరు పెట్్ట రు? 

(a) INS పరవతాం 
(b) INS తేజ 

(c) ఐఎన్ఎస్ ఏకలవయ 
(d) INS ధృవ్ 

(e) ఐఎన్ఎస్ ధరిి 
 

Q23. F1 ఇట్్లియన్ గార ాండ్జ పిర 2021 విజతే పరేు? 

(a) లాాండో నోరసి్ 

(b) లూయిస్ హమలటన్ 

(c) డేనియల్ రకి యారలా  
(d) జార్్ రసెాల్ 

(e) వాలవి రి బొ ట్్ట లు 
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Q24. కేాంద్రాం గాాంధీ స్ీృత్త మరయిు ద్రశన్ స్మత్త (GSDS) 

క  వ సై్ ఛ ైరీన్ గా ఎవరు నియమతులయాయరు? 

(a) దిల్లప్ అసేబ 
(b) స్ాంజీవ్ బ్లయన్ 

(c) విజేాంద్ర్ గుపాి  
(d) చడరిి లాల్ గలయల్ 

(e) విజయ్ గలయల్ 

 

Q25. క ాంది వాట్లిో ఎవరు యాహూ యొకొ కొతి చీఫ్ 
ఎగి్కూయట్వి్ ఆఫవస్ర్ (CEO) గా నియమాంచబడడా రు? 

(a) విలియాం రూట్ర 
(b) జిమ్ లానో్ న్ 

(c) రనెోట్ న ైబో ర్్ 

(d) స్ాొట్ కెసో్ర్ 

(e) జేమ్ా వారిర్ 

 

Q26. భ్రతదేశ్ాంలో చిరుధడనడయల కేాంద్రాంగా అభివృదిి  
చ ాంద్డడనిక  గాన్ష ఏ రాషట రాం ఇట్వీల మలడో ట్ మషన్ న్ష 
పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) ఛతిీస్ గఢ్ 

(b) జారఖాండ్జ 

(c) ఉతిర పరదేశ్ 

(d) మధయపరదేశ్ 

(e) పాంజాబ్ 

 

Q27. న్షవాఖ్ె ై జుహర్ అనేద ి ఏ భ్రతీయ రాషాట ర నిక  
చ ాందిన్వారు జరుపుకున ేపాంట్ పాండుగ? 

(a) కరాా ట్క 

(b) తమళనడడు 
(c) ఆాంధర పరేా 
(d) త లాంగాణ 

(e) ఒడ షా 

Q28. ఆస్ాొర్ ఫెరాిాండ జ ఇట్వీల కన్షిమూశారు. అతన్ష 
ఒక ___________. 

(a) రాజకయీవతిే 

(b) జరిలిస్ట 
(c) న్ట్ుడు 
(d) పరాయవరణవేతి 

(e) పేోబ్యక్ సిాంగర్ 

 
Q29. అణుశ్క ిత  న్డ చే జలాాంతరా్ ములన్ష అభివృదిి  
చేయడడనిక  ఆసేట రలియా ఏ దేశాలత  భ్గస్ావమయాం కలిగి 
ఉాంది? 

(a) ఇాండ యా మరియు యుఎస్ 

(b) యుకె మరయిు యుఎస్ 

(c) ఫరా న్ా మరయిు జరీనీ 

(d) UK మరియు ఫరా న్ా 
(e) యుఎస్ మరయిు ఫరా న్ా 
 
Q30. ఆర్ బిఐ రెగుయలవట్రీ శాాండ్జ బ్క్ా (ఆర్ ఎస్) క ాంద్ ‘థరా్ 
కోహ ర్ట’ న్ష పరా రాంభిాంచిాంది. ఈ స్మత్త యొకొ నపేధయాం 
ఏమట్ి? 

(a) రిట్ లై్ చ లోిాంపులు 
(b) కార స్ బో రార్ చ లోిాంపులు 
(c) MSME లడాండ ాంగ్ 

(d) బ్ో క్ చ యిన్ ట్ కాిలజీ 

(e) కృత్తరమ మేధస్షా 
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Q31. ట్ లికాాం రాంగాంలో కేాంద్ర మాంత్తరవర్ాం ఆమోదిాంచిన్ కొతి 
FDI పరిమత్త ఏమట్ి?  

(a) 85% 

(b) 49% 

(c) 74% 

(d) 100%  

(e) 51% 

 

Q32. ఆగస్షట  2021 క  గాన్ష ICC మహళిా పేోయర్ ఆఫ్ ది 
మాంత్ విజేత పేరు? 

(a) సేిహ్ రాణడ 
(b) స్ాట ఫనీ ట్లేర్ 

(c) గాబీ లూయిస్ 

(d) ఎలో్లస్ పరెీర 
(e) ఈమ యర్ రిచరాసన్ 

 

Q33. UNCTAD పరకారాం 2021 ఆరిిక స్ాంవతారాంలో లో 
భ్రత ఆరిాక వయవసా్ యొకొ GDP వృదిి  రేట్ు అాంచనడ 
ఏమట్ి?  

(a) 9.0% 

(b) 8.1% 

(c) 6.5% 

(d) 7.2%  

(e) 6.7% 

 

Q34. స్పరయ క రణ్ -XV అనేద ిఏ దేశ్ాంత  కలిస ిభ్రత సెనై్యాం 
యొకొ స్ాంయుకి సెనైిక శిక్షణ వాయయామాం? 

(a) శ్మరలాంక 

(b) నేపాల్ 

(c) మాలీ్లవ్ా 
(d) బాంగాో దేశ్ 

(e) చ ైనడ 
 

Q35. 'ట్ర్ నేలేట్ిాంగ్ మ సైేల్్ అాండ్జ అద్ర్ా' పుసి్క రచయిత 
ఎవరు? 

(a) అరుాంధత్త రాయ్ 

(b) స్షధ మూరిి 
(c) అనిత దేశాయ్ 

(d) చతేన్ భగత్ 

(e) ఝుాంపా లహర ి

 

Q36. AI ఆధడరిత భ్షా అన్షవాద్ స్ాఫ్ట వరే్ 'పరా జకె్ట ఉడడన్' 

ఏ భ్రతీయ స్ాంసా్ దడవరా పరా రాంభిాంచబడ ాంది? 

(a) IIT కాన్పొర్ 

(b) IIT ఢ లో్ల 

(c) IIT మదడర స్ 

(d) IIT బ్ాంబ  
(e) IIT ఐఐట్ ి

 

Q37. ZEE ఎాంట్ర్ ట్ ైన్ మ ాంట్ ఎాంట్ర్ పెైరజసె్ లిమట్ డ్జ న్ష ఏ 
మీడ యా కాంపెనీలో విల్లన్ాం చసే్షి నడిరు? 

(a) స్ాట ర్ ఇాండ యా పెైరవటే్ లిమట్ డ్జ 

(b) స్ో నీ పికచర్ా న ట్ వర్ొస ఇాండ యా 
(c) జాతీయ ద్సి్క్ 

(d) ఏషయిాన ట్ స్ాట ర్ కమూయనికషేన్ా 
(e) అరిస్ోట కార ట్ ల్లజర్ లిమట్ డ్జ 

 

Q38. నడయయాం అాందిాంచడాం కోస్ాం జసిటస్ డ పార్ట మ ాంట్ 
పరా రాంభిాంచిన్ పరచడరానిక  పరేు? 

(a) సేవా స్మరొన్ 

(b) నడయయ రక్ష 

(c) ఏక్ పహల్ 

(d) అపాి హక్ 

(e) ఏక్ జసిటస్ 
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Q39. భ్రతదశే్ాంలోని పటె్ుట బడ దడరులు మరయిు వాయపారాల 
కోస్ాం నషేన్ల్ సిాంగిల్ విాండో  సిస్టమ్ (NSWS) న్ష ఏ 
మాంత్తరతవ శాఖ్ పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) విదేశ్మ వయవహరాల మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(b) ఆరిాక మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(c) వాణిజయ మరియు పరశి్రమల మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(d) కారిీక మరియు ఉపాధి మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(e) విదడయ మాంత్తరతవ శాఖ్ 

 
Q40. సరిారాఖ్ ాంగ్ చిలో్ల మరయిు ట్్మ ాంగ్ లాాంగ్ ఆరెాంజ ఏ 
రాషాట ర నిక  చ ాందని్ కొతి జియోగార ఫకిల్ ఇాండ క్ా (GI) ట్్యగ్ 
చేయబడ న్ ఉతొతుి లు? 

(a) లడఖ్ 

(b) అాండమాన్ నికోబ్ర్ దవీపాం 

(c) మణిపూర్ 

(d) జమూీ కాశ్మీర్ 

(e) ఆాంధరపరదేశ్ 

 

Q41. యాపలి్ స్హ స్ృషిటకరి ________ పెైరవేట్ సేొ స్ అనే 
కొతి సేొస్ స్ాట ర్ట అప్ ని పరా రాంభిాంచిాంద ి

(a) జెఫ్ బ జ స్ 

(b) ఎలోన్ మస్ొ 
(c) రచిరా్ బర్ న్ాన్ 

(d) సవటవ్ వోజిియాక్ 

(e) బిల్ గేట్ా 
 

Q42. వరలా్ ఫారీససి్ట డ ే2021 యొకొ థీమ్ ఏమట్ి? 

(a) పరపాంచ ఆరలగాయనిి మారచడాం 

(b) అాంద్రిక ీ స్షరక్ష తమ ైన్ మరియు స్మరావాంతమ ైన్ 
ఔషధడలు 
(c) ఫారీసవ: మీ ఆరలగయాం కొరకు ఎలోపుొడప విశ్వసిాంచేవారు  
(d) ఫారీసిస్షట లు మీ మాంద్షల నిపుణులు 
(e) మీ భ్గస్ావమ ఆరలగయాంలో ఉన్ి ఫారీసిస్షట లు 

Q43. జాతీయ పెన్ున్ విధడన్ దినోతావాం (ఎన్ పిఎస్ దివాస్) 
న్ష ఏ రలజున్ పాట్ిాంచడలని పిఎఫ్ ఆర్ డ ఎ పరకట్ిాంచిాంది? 

(a) 31 డ సెాంబర్ 

(b) 30 సపెెటాంబర్ 

(c) 01 అకోట బర్ 

(d) 01 న్వాంబర్ 

(e) 02 అకోట బర్ 

 
Q44. చ డా రుణడల నిరవహణ కోస్ాం పరభుతవాం ఏరాొట్ు చసేిన్ 
భ్రత రుణ పరిషాొర కాంపనెీ లిమట్ డ్జ (IDRCL) యొకొ 
చ లోిాంపు మూలధన్ాం ఎాంత? 

(a) రూ. 50.5 లక్షలు 
(b) రూ. 60.5 లక్షలు 
(c) రూ. 70.5 లక్షలు 
(d) రూ. 80.5 లక్షలు 
(e) రూ. 90.5 లక్షలు 
 
Q45. ఇాంట్రేి షన్ల్ ఆస్ాట ర న్మకల్ యూనియన్ ఆరిొ ట్ిక్ 
ఎక్ా పోో రర్ కు __________ పరేు మీద్ చాంద్షర ని ద్క్ష ణ ధషర వాం 
వదీ్ ఒక బిలాం పేరు పటె్ిటాంది. 
(a) స్ాల్ల రెైడ్జ 

(b) వల్లద్ అబుీ లత్త 

(c) జాన్ M. గుర న్ా ఫలాె్ 

(d) జ రాా న్ బ రజ ఫెలార్ 

(e) మాథపయ హ న్ాన్ 

 
Q46. భ్రతదేశ్ాం ఏ దేశ్ాంత  "కెలోమటే్ యాక్షన్ అాండ్జ ఫెనైడన్ా 
మొబిలడైజషేన్ డ ైలాగ్ (CAFMD)" ని పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) ఆసేట రలియా 
(b) జరీనీ 

(c) యున ైట్ డ్జ సేటట్ా 
(d) జపాన్ 

(e) ఫరా న్ా 
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Q47. భ్రతదశే్ాంలో మొట్టమొద్ట్ ియూరల విలువ కలిగిన్ 
గీరన్ బ్ాండ్జ ఏ కాంపెనీ దడవరా జారీ చేయబడ ాంది? 

(a) NLC ఇాండ యా లిమట్ డ్జ 

(b) మహ ాందడర  ఫెనైడన్ా 
(c) పవర్ ఫెనైడన్ా కారపొరేషన్ లిమట్ డ్జ 

(d) NHPC లిమట్ డ్జ 

(e) ONGC 

 

Q48. నషేన్ల్ కాంపనెీ లా అపవొలవట్ ట్ిరబుయన్ల్ (NCLAT) 

కొతి తడతడొలిక చ ైర్ పరాన్ గా ఎవరు నియమతులయాయరు? 

(a) జసిటస్ A I S చీమా 
(b) జసిటస్ బనీా లాల్ భట్ 

(c) జసిటస్ ఎాం. వణేుగలపాల్ 

(d) జసిటస్ ఎన్ వి రమణ 

(e) జసిటస్ అరవిాంద్ కుమార్ మశరా  
 

Q49. ఆరిాక సిారతవాం మరయిు అభివృదిి  మాండలి (FSDC) 

యొకొ 24 వ స్మావేశ్ాం ఇట్వీల జరగిిాంది. ఈ FSDC 

చ ైర్ పరాన్ ఎవరు? 

(a) ఆరిాక మాంత్తర 
(b) ఆర్ బిఐ గవరిర్ 

(c) పరధడన్ మాంత్తర 
(d) ఆరిాక కారయద్రశి 
(e) న్రేాంద్ర మోడ ీ

 

 

Q50. కారబన్ డయాకెైాడ్జ న్ష నేరుగా గాలి న్షాండ  బయట్కు 
వేరుచయేడడనిక  రూప ాందిాంచిన్ పరపాంచాంలోనే అత్తపెదీ్ పాో ాంట్ 
ఏ దశే్ాంలో పరా రాంభిాంచబడ ాంది? 

(a) ఫినడో ాండ్జ 

(b) సివట్్రాో ాండ్జ 

(c) న ద్రాో ాండ్జా 
(d) సవవడన్ 

(e) ఐస్ లాయాండ్జ 

 
Q51. ఆసియన్ ఆర్న జైేషన్ ఆఫ్ స్షపవరాం ఆడ ట్ 
ఇనిసిటట్యయషన్ా (ASOSAI) అసెాంబోీ చ ైరీన్ గా ఎవరు 
ఎనిికయాయరు? 

(a) తుషార్ మ హతడ 
(b) దపీక్ దడస్ 

(c) స్షరషే్ ఎన్ పట్ేల్ 

(d) స్షశ్మల్ చాంద్ర 
(e) గిరషీ్ చాంద్ర మురుీ 
 
Q52. PM-KUSUM క ాంద్ ఆఫ్-గిరడ్జ స్ో లార్ పాంపుల 
స్ాంస్ాా పన్లో క ాంది ఏ రాషట రాం అగరస్ాా నడనిి స్ాధిాంచిాంది? 

(a) రాజస్ాా న్ 

(b) హరాయనడ 
(c) పాంజాబ్ 

(d) కరేళ 

(e) ఉతిరాఖ్ాండ్జ 

 
Q53. భ్రత్ ప ేతన్ పాయిాంట్ ఆఫ్ సలే్ (పఓిఎస్) బిజిన స్ 
‘భ్రత్ సెైవప్’ పరా రాంభిాంచడడనిక  ఏ బ్యాంకుత  భ్గస్ావమయాం 
కలిగి ఉాంది? 

(a) పాంజాబ్ నషేన్ల్ బ్యాంక్ 

(b) HDFC బ్యాంక్ 

(c) సేటట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండ యా 
(d) యాక ాస్ బ్యాంక్ 

(e) ఐసఐిసఐి బ్యాంక్ 
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Q54. వ -ైబ రక్ అనేది 5-నిమషాల యోగా పో ర ట్రకాల్ అపిో కషేన్, 

వరిొాంగ్ ప ర ఫెషన్ల్ పెై ద్ృషిట  పెట్ిట, ఏ మాంత్తరతవ శాఖ్ 
పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) ఆయుష్ మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(b) యువజన్ వయవహరాలు మరయిు కీరడల మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(c) ఆరలగయ & కుట్ుాంబ స్ాంక్షేమ మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(d) మహిళా మరయిు శిశు అభివృదిి  మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(e) హ ాం వయవహరాల మాంత్తరతవ శాఖ్ 

 
Q55. పరముఖ్ కాశ్మీరీ వేరాొట్ువాద్ నడయకుడు మరయిు 
అనిి పారీటల హురియత్ కాన్్రనె్ా (APHC) మాజీ చీఫ్, 

______ కన్షిమూశారు. 
(a) మరెైవజ ఉమర్ ఫరూక్ 

(b) ముకాి ర్ అహీద్ వాజా 
(c) స్యయద్ అల్ల షా గీలాని 

(d) అజరు భట్ 

(e) జరూన్ భట్ 

 
Q56. ఎకోాోర్ట మరియు ఇాంపో ర్ట బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండ యా 
(EXIM బ్యాంక్) కొతి మనేేజిాంగ్ డ రైెకటర్ (MD) గా ఎవరు 
ఎాంపికయాయరు? 

(a) రాకేశ్ శ్రీ 
(b) దనిేష్ ఖ్ారా 
(c) హరు భూపేాంద్ర బాంగార ి

(d) శిఖ్ర్ మట్టల్ 

(e) స్ాందపీ్ సిాంగ్ 

 

Q57. రాషట రపత్త వరా పురస్ాొరాం ఏ రాంగాంలో ఇవవబడుతుాంది? 

(a) విద్య 
(b) సెైనిక 

(c) స్ాహతియాం 
(d) కీరడలు 
(e) జరిలిజాం 

Q58. ఇట్ీవల తన్ పద్వి న్షాంచి వ దైొలిగిన్ జపాన్ 
పరధడన్మాంత్తర పేరు? 

(a) న్రుహతి  
(b) షిాంజ  అబ  
(c) యోషిహకిో నోడడ 
(d) తడరా ఆస ి

(e) యోషిహడిే స్షగా 
 

Q59. ఇట్ీవల, 7వ యామన్ హజారకిా ఉమ న్ ఆఫ్ 
స్బ్ స్ాట న్ా అవారుా  2021 ఎవరిక  లభిాంచిాంది? 

(a) హరిుత గలయల్ 

(b) సిమాాన్ భలాో  
(c) గతీ్తక తడయగ ి

(d) న్మత గలఖ్లవ 
(e) హరు పట్లే్ 

 

Q60. 2020 ట్రకోయ పారాలిాంపిక్ా లో అవని లవఖ్రా 
భ్రతదశేానిక  మొద్ట్ి బాంగారు పతకానిి గెలిచడరు అయితే 
ఆమ  ఏ కీరడలో బాంగారు పతడకానిి గెలుచషకునడిరు? 

(a) విలువిద్య 
(b) షూట్ిాంగ్ 

(c) ట్ నిిస్ 

(d) బ్యడ ీాంట్న్ 

(e) ట్ేబుల్ ట్ నిిస్ 

 

Q61. ఫాలోపేమ ాంట్ డ స్ాట నిాాంగ్ పరచడరాం ఏ స్ాంసా్ దడవరా 
పరా రాంభిాంచబడ ాంది? 

(a) SBI 

(b) RBI 

(c) ఆరిాక మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(d) RuPay  

(e) ICICI బ్యాంకు 
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Q62. ట్రకోయ పారాలిాంపిక్ా లో ఏ కీరడలో భ్రత పారా అథ్ ోట్ 
స్షమత్ ఆాంట్ిల్ బాంగారు పతకానిి స్ాధిాంచడరు? 

(a) డ స్ొస్ త ర  
(b) జావ లిన్ త ర  
(c) షాట్ పుట్ 

(d) లాాంగ్ జాంప్ 

(e) హ  ైజాంప్ 

 

Q63. Phonepe ఇట్వీల భీమా వాయపారానిి 
నిరవహిాంచడడనిక  IRDAI న్షాండ  వీట్లిో ఏ లడైసనె్ా ప ాందాింది? 

(a) మశ్రమ బోర కర్ లడసైెన్ా 
(b) ర-ీఇన్పారెన్ా బోర కర్ లడైసనె్ా 
(c) కారపొరటే్ ఏజెాంట్ లడసైెన్ా 
(d) డ రైెక్ట బోర క ాంగ్ లడసైెన్ా 
(e) వయక ిగత ఏజెాంటో్ లడైసనె్ా 
 

Q64. 2020 పారాలిాంపిక్ా లో ఏ కీరడలో యోగేష్ కథషనియా 
భ్రతదశేానిక  రజత పతకాం స్ాధిాంచడరు? 

(a) షూట్ిాంగ్ 

(b) షాట్ పుట్ 

(c) డ స్ొస్ త ర  
(d) జావ లిన్ త ర  
(e) రెజోిాంగ్ 

 

Q65. హాంగ్ కాాంగ్ మరయిు షాాంఘ  ై బ్యాంక ాంగ్ కారపొరషేన్ 
(HSBC) ఆసయిా కు స్వతాంతర డ రైెకటర్ గా ఎవరు 
నియమాంచబడడా రు? 

(a) చాందడ కొచచర్ 

(b) అన్షు లా కాాంత్ 

(c) అరుాంధతీ భట్్ట చడరయ 
(d) ఆదతియ పుర ి

(e) రజనీష్ కుమార్  

Q66. ఇట్ీవల క రకటె్ న్షాంచి రిట్ రైెీాంట్ పరకట్ిాంచిన్ స్షట వర్ట 
బినీి ఏ దశేానిక  ఆడడడు? 

(a) న్పయజిలాాండ్జ 

(b) భ్రతదేశ్ాం 
(c) ఆసేట రలియా 
(d) వ సిటాండసీ్ 

(e) ఇాంగాో ాండ్జ 

 

Q67. న్రేాంద్ర మోడ  యొకొ అాంచనడ పరకారాం, కాయలడాండర్ 
ఇయర్ 2021లో భ్రతదేశ్ాం యొకొ అాంచనడ వయేబడా 
GDP వృదిిరటే్ు ఎాంత? 

(a) 9.3% 

(b) 9.9% 

(c) 9.1% 

(d) 9.6%  

(e) 9.8% 

 

Q68. భ్రతీయ డ జిట్ల్ చ లోిాంపుల ప ర వ డైర్ బిల్ డ స్ొ న్ష ఏ 
కాంపెనీ కొన్షగలలు చేస్ోి ాంది? 

(a) Razorpay 

(b) PayU 

(c) CCAvenue 

(d) PAYTM 

(e) Flipkart  

 

Q69. ఇట్వీల అాంతరా్ తీయ ఖ్గలళ స్ాంఘాం (IAU) గౌరవ 
స్భుయడ గా ఎాంపికెనై్ మొద్ట్ ిభ్రతీయుని పేరు ఏమట్ి? 

(a) క రసి్ న్ కారీిక్ 

(b) స్ో మక్ రాయచౌద్ర ి

(c) జయాంత్ నడరిోకర్ 

(d) డోరే్ ఆాంగుచక్ 

(e) రౌన్క్ శ్రీ 
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Q70. ఇట్వీల అల్్లరయిన్ నేవీత  ఇాండ యన్ నేవీ 
నిరవహిాంచిన్ మ ైడ న్ మారిట్ మై్ పారటన్ర్ షిప్ వాయయామాంలో 
పాలగ్ న్ి భ్రతీయ నౌక ఏది? 

(a) INS తలావర్ 

(b) INS తబ్ర్ 

(c) INS ట్ గ్ 

(d) INS త్తరకాంద్ 

(e) INS త్తరశూల్  
 

Q71. భ్రతదశే్ అతుయన్ిత నడయయస్ాా న్ాంలో 
నియమాంచబడ న్ నడయయమూరుి ల మొతిాం స్ాంఖ్య ఎాంత? 

(a) 31 

(b) 35 

(c) 33  

(d) 30 

(e) 32 

 

Q72. IMF భ్రతదేశానిక  చసేిన్ మొతిాం సెొ షల్ డడర యిాంగ్ 
రెైట్ా (SDR) కటే్్యిాంపు ఎాంత? 

(a) SDR 12.57 బిలియన్షో   
(b) SDR 19.41 బిలియన్షో   
(c) SDR 13.66 బిలియన్షో   
(d) SDR 17.72 బిలియన్షో   
(e) SDR 15.62 బిలియన్షో   
 

Q73. ఇట్ీవల 6 వ ఈస్టర్ి ఎకనడమక్ ఫో రమ్ (ఈఈఎఫ్) 
లో పరధడని మోదీ పరస్ాంగిాంచడరు. 2021 EEF శిఖ్రాగర 
స్మావశేానిక  ఆత్తథయమచిచన్ దశే్ాం ఏది? 

(a) ఫరా న్ా 
(b) రషాయ 
(c) జరీనీ 

(d) ఆసేట రలియా 
(e) ఇట్ల్ల 

Q74. ఎకెైాడ్జ లడైఫ్ ఇన్పారనె్ా కాంపెనీని కొన్షగలలు చేస్షి న్ి 
జీవిత బీమా కాంపెనీక  పేరు పెట్టాండ .  
(a) HDFC లడైఫ్ ఇన్పారెన్ా  
(b) LIC 

(c) SBI లడఫై్ ఇన్పారనె్ా  
(d) Max లడైఫ్ ఇన్పారెన్ా  
(e) Bajaj లడఫై్ ఇన్పారనె్ా  
 

Q75. హురున్ ఇాండ యా ఫూయచర్ యునికార్ి లిస్ట 2021 లో 
భ్రతదశే్ రాయాంక్ ఎాంత? 

(a) 4 వ 

(b) 2 వ 

(c) 3 వ 

(d) 6 వ 

(e) 5 వ 

 

Q76. న్గర ఆధడరతి యున ైట్ డ్జ ఇాండ యా ఇన్పారెన్ా 
కాంపెనీ లిమట్ డ్జ చ ైరీన్ మరియు మనేేజిాంగ్ డ రైెకటర్ గా ఎవరు 
నియమతులయాయరు? 

(a) S.L. త్తరపత్త 

(b) S.M తడయగ ి

(c) అజయ్ భలాో  
(d) మనోహర్ శ్రీ 
(e) క షన్ రెడ ా  
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Q77. డురాాండ్జ కప్ 130 వ ఎడ షన్ లో ఎనిి జట్ుో  
పాలగ్ ాంట్ునడియి? 

(a) 18 

(b) 20 

(c) 15 

(d) 16  

(e) 21 

 

Q78. 5 సెపెటాంబర్ 2021 న్, రాషట రపత్త రామ్ నడథ్ కోవిాంద్ 
దేశ్వాయపిాంగా ఎాంతమాంద ి ఉపాధడయయులకు జాతీయ 
ఉపాధడయయ అవారుా న్ష అాంద్జేశారు?  

(a) 28 

(b) 37 

(c) 44  

(d) 51 

(e) 25 

 

Q79. పాో సిటక్ కోస్ాం వలయ ఆరిాక వయవసా్న్ష 
పో ర తాహిాంచడడనిక  పాో సిటక్ ఒపొాందడనిి పరా రాంభిాంచిన్ 
ఆసియాలో మొద్ట్ ిదేశ్ాం భ్రతదశే్ాం. ఈ ఒపొాంద్ాం ఏ స్ాంసా్ 
స్హకారాంత  CII దడవరా కుద్షరుచకోవడాం జరిగిాంది? 

(a) యునిసెఫ్ ఇాండ యా 
(b) UNEP 

(c) ఫేస్ బుక్ ఇాండ యా 
(d) వరలా్ వ ైడ్జ ఫాండ్జ ఫర్ నేచర్ -ఇాండ యా  
(e) మ ైకరో స్ాఫ్ట ఇాండ యా 
 

Q80. ఏ రలజున్ అాంతరా్ తీయ దడతృతవ దినోతావానిి 
జరుపుకుాంట్్రు? 

(a) 06 సపెెటాంబర్ 

(b) 04 సపెెటాంబర్ 

(c) 05 సెపెటాంబర్ 

(d) 03 సెపెటాంబర్ 

(e) 07 సపెెటాంబర్ 

Q81. SIMBEX 2021 అనదేి భ్రతదశే్ాం మరయిు 
సిాంగపూర్ వారిుక ద వైపాక్ష క స్ముద్ర వాయయామాం. దీనిక  
స్ాంబాంధిాంచి ఈ వారిుక వాయయామాం ఎన్ివది? 

(a) 25 వ 

(b) 28 వ 

(c) 30 వ 

(d) 27 వ 

(e) 30 వ 

 
Q82. ఆయుష్ మాంత్తరతవ శాఖ్ ఒక స్ాంవతారాంలో ఎనిి 
గృహలకు ఔషధ మొకొలన్ష పాంపిణ ీచయేడడనిక  'ఆయుష్ 
ఆపేొ దడవర్' అన ేపరచడరానిి పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) 35 లక్షలు 
(b) 45 లక్షలు 
(c) 55 లక్షలు 
(d) 65 లక్షలు 
(e) 75 లక్షలు 
 
Q83. ద్క్ష ణ-ద్క్ష ణ స్హకారాం కోస్ాం ఐకయరాజయస్మత్త 
అాంతరా్ తీయ దినోతావాం జరుపుకొన ేతదేి? 

(a) 12 సపెెటాంబర్ 

(b) 10 సపెెటాంబర్ 

(c) 11 సెపెటాంబర్ 

(d) 09 సెపెటాంబర్ 

(e) 13 సపెెటాంబర్ 

 
Q84. పరపాంచ పరథమ చిక తా దినోతావానిి పరపాంచవాయపిాంగా 
ఎపుొడు నిరవహిస్ాి రు? 

(a) సెపెటాంబర్ రెాండవ బుధవారాం 

(b) సపెెటాంబర్ రెాండవ శుకరవారాం 

(c) సెపెటాంబర్ రెాండవ శ్నివారాం 

(d) సపెెటాంబర్ రెాండవ గురువారాం 

(e) సెపెటాంబర్ రెాండవ ఆదివారాం 
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Q85. పరధడన్ మాంత్తర న్రేాంద్ర మోడీ ఇట్వీల దేశ్ాంలోని ఏ 
న్గరాంలో స్రాీ రిమ్ భవన్ న్ష పరా రాంభిాంచడరు? 

(a) లకోి 

(b) హ ైద్రాబ్ద్ 

(c) న్పయఢ లో్ల 

(d) అహీదడబ్ద్ 

 

Q86. 10 ఆసయిా మారెొ టో్లో UPI QR- ఆధడరిత 
చ లోిాంపులన్ష ఆమోదిాంచడడనిక  NPCI ఏ స్ాంసా్త  
భ్గస్ావమయాం కలిగ ిఉాంది? 

(a) లిక వడ్జ గూర ప్ 

(b) బ్యాంక ాంగ్ స్రిొల్ 

(c) అధిక వాయస్ారాాం 

(d) బిల్ ట్రస్ట 
(e) డీరాం 11 

 

Q87. డటే్్ అకరమాల స్మస్యల కారణాంగా వారిుక ఈజ అఫ్ 
డపయిాంగ్ బిజిన స్ నివేదకి ఇకపెై విడుద్ల చేయబడద్ష. 
నివేదకిన్ష ఏ స్ాంసా్ విడుద్ల చేసిాంది? 

(a) ఐకయరాజయస్మత్త అభివృదిి  కారయకరమాం 

(b) అాంతరా్ తీయ ద్రవయ నిధ ి

(c) పరపాంచ ఆరిాక వేదకి 

(d) పరపాంచ బ్యాంక్ 

(e) ఆసియా అభివృదిి  బ్యాంకు 
 

Q88. ఫినో పమే ాంట్ా బ్యాంక్ దడవరా మొట్టమొద్ట్ి బర్ ాండ్జ 
అాంబ్సిడర్ గా ఎవరు నియమాంచబడడా రు? 

(a) పాంకజ కపూర్ 

(b) అమతడబ్ బచచన్ 

(c) నీరజ చలపరా  
(d) రాజ కుమార్ రావు 
(e) పాంకజ త్తరపాఠ ి

Q89. హరిీలన్ కౌర్ బ ైన్ా 60 వ జాతీయ ఓపెన్ అథ్ ోట్ిక్ా 
ఛడాంపియన్ షపి్ లో ఏ ఈవ ాంట్ లో జాతీయ రకిారుా  స్ృషిటాంచడరు? 

(a) 800 మీ 

(b) 1000 మీ 

(c) 1500 మీ 

(d) 400 మీ 

(e) 100 మీ 

 

Q90. బిల్ & మ లిాండడ గటే్ా ఫౌాండేషన్ 2021 గలో బల్ గలల్ 
కీపర్ అవారుా  ఎవరకి  లభిాంచిాంది? 

(a) జెనిఫర్ కోలాొస్ 

(b) జాకబ్ జుమా 
(c) బ్లడకా ఎాంబ ట్ 

(d) ఫమ జ్ ల్ వాన్ డడమ్ 

(e) ఫమ జ్ ల్ మాంబో -న్ష్ కా 
 

Q91. పాఠశాలల కోస్ాం కొతి పాఠాయాంశాలన్ష అభివృదిి  
చేయడడనిక  విదడయ మాంత్తరతవ శాఖ్ ఏరాొట్ు చసేిన్ పాయన ల్ 
అధిపత్త ఎవరు? 

(a) అశోక్ లావాస్ా 
(b) కె కస్పి రిరాంగన్ 

(c) చడన్ స్ాంత ఖి 

(d) రాజ క రణ్ రాయ్ జి 

(e) స్ాహిల్ సేథ్ 

 

Q92. పరపాంచాంలోనే అతయధిక ఎలక టిక్ వేహకిల్ ఛడరి్ాంగ్ సేటషన్ 
ఏ రాషట రాంలో పరా రాంభిాంచబడ ాంది? 

(a) ఉతిరాఖ్ాండ్జ 

(b) సిక ొ ాం 
() అస్ాాాం 

(d) హిమాచల్ పరదశే్  
(e) త్తరపుర 
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Q93. "ద ి లాాంగ్ గేమ్: హౌ ద ి చ ైనీస్ బ రస్ారాలు విత్ 
ఇాండ యా" పుసి్క రచయిత పరేు ఏమట్ి? . 

(a) విజయ్ గలఖ్లవ  
(b) రాాంజీత్ సిాంగ్ స్ో ధ ి

(c) గరిీష్ రుపాల 

(d) స్ాంజయ్ అరలరా 
(e) రలషిి కపూర్ 

 

Q94. భ్రత సెనై్యాం సెపెటాంబర్ 26 న్షాంచి 29 వరకు "బిజ యా 
స్ాంస్ొృత్తక్ మహ తావ్"న్ష _________ లో నిరవహిస్షి ాంది. 
(a) బ ాంగళూరు 
(b) కోల్ కతడ  
(c) డ హాడపన్ 

(d) లవహ్ 

(e) పాట్్ి 

 

Q95. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరలడడ తన్ డ జిట్ల్ బ్యాంక ాంగ్ 
పాో ట్ ఫామ్ న్ష ఏ పరేుత  అనిి బ్యాంక ాంగ్ సేవలన్ష ఒకే 
తడట్ిపెకై  తీస్షకువచిచాంది?  

(a) bob Ahead 

(b) bob Now 

(c) bob Unite 

(d) bob World  

(e) bob Roof 
 

 

Q96. ఆర్ బిఐ మళో్ల మూడు స్ాంవతారాల పాట్ు ఐడ ఎఫ్ సి 
ఫస్ట బ్యాంక్ యొకొ ఎాండ  & సఇిఒ గా నియమాంచిన్ వయక ి 
పేరు? 

(a) శాయమ్ శ్మరనివాస్న్ 

(b) రవనీత్ గిల్ 

(c) జె పాయక రసి్ామ 

(d) వి. వ ైద్యనడథన్ 

(e) శోభ్ శ్రీ 
 

Q97. ‘భ్రతదేశ్ాంలో పట్టణ పరణడళిక స్ామరాయాంలో 
స్ాంస్ొరణలు’ అనే నివేదకిన్ష ఏ స్ాంసా్ విడుద్ల చసేిాంది? 

(a) TERI 

(b) నీత్త ఆయోగ్ 

(c) విదేశ్మ వయవహరాల మాంత్తరతవ శాఖ్ 

(d) నడబ్రా్ 

(e) ఆర్ బిఐ 

 
Q98. మారుమూల పరా ాంతడలలో ఆరిాక సేవలన్ష 
పో ర తాహిాంచడడనిక  ఏ రాషట రాం/కేాంద్రపాలిత పరా ాంతాం ‘వన్ గార మ 
పాంచడయితీ-వన్ డ ఐజిఐ-ప ేస్ఖి’ మషన్ న్ష పరా రాంభిాంచిాంది? 

(a) ఢ లో్ల 

(b) మధయపరదేశ్ 

(c) రాజస్ాా న్ 

(d) ఉతిరాఖ్ాండ్జ 

(e) జమూీ & కాశ్మీర్ 

 
Q99. ఆదడయపు పన్షి అపిొలవట్ ట్ిరబుయన్ల్ యొకొ 
అధయక్షుడ గా ఎవరు నియమతులయాయరు? 

(a) ఈశ్వర్ చాంద్ ద్తడి  
(b) గలప ిక షో ర్ 

(c) వ ైయస్ రడె ా  
(d) జిబి దడస్ 

(e) జిఎస్ పన్షి 
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Q100. ఆాంధరపరదేశ్ పరభుతవాం ఆరిాక స్లహదడరుగా ఎవరిని 
నియమాంచిాంది? 

(a) కులీ్లప్ సిాంగ్ 

(b) జె బి మోహపాతడర  

(c) రజనీష్ కుమార్ 

(d) ట్ ివి న్రేాంద్రన్ 

(e) కమలవష్ కుమార్ పాంత్

 

సమాధానాలు  
 

S1. Ans.(e) 

Sol. The former State Bank of India (SBI) 

chairman Rajnish Kumar has been appointed as 

an independent director of the Hongkong and 

Shanghai Banking Corporation (HSBC) Asia 

entity on August 30, 2021. 

 

S2. Ans.(d) 

Sol. Central Territory Ladakh declares snow 

leopard (Panther unica) as new state animal and 

black-necked crane (grass nicricolis) as new state 

bird. 

 

S3. Ans.(c) 

Sol. Amul, Gujarat Cooperative Milk Marketing 

Federation (GCMMF) has dropped two places to 

rank 18th in the Rabobank’s 2021 Global Top 20 

Dairy Companies list. Amul was placed at 16th 

spot in 2020. 

 

S4. Ans.(a) 

Sol. The Indian Institute of Technology (IIT) 

Madras is working on developing an innovative 

digital model to address the problem of e-waste 

(electronic wastes). The digital platform, named 

as ‘e-Source,’ will act as an exchange platform, to 

serve as an online marketplace for Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

 

S5. Ans.(b) 

Sol. On September 01, 2021, the Reserve Bank of 

India (RBI) imposed a cash fine of Rs.25 lakh on 

Axis Bank for violating certain rules to know your 

customer (KYC) norms. 

S6. Ans.(d) 

Sol. Top University - Oxford University in the 

United Kingdom tops the list for the sixth 

consecutive year. 

 

S7. Ans.(d) 

Sol. The Ministry of Defence, Government of 

India and US Department of Defence department 

have signed project agreement (PA) for air-

launched unmanned aerial vehicle (ALUAV) 

under the Joint Working Group Air Systems in 

Defence Technology and Trade Initiative (DTTI). 

THE PA was signed on July 30, 2021. 

 

S8. Ans.(a) 

Sol. The Secretary General of the Squash Rockets 

Federation of India (SRFI), Cyrus Poncha was 

unanimously elected vice president of the Asian 

Squash Federation (ASF) on September 04, 2021 

at the 41st annual general meeting of the ASF. 

 

S9. Ans.(c) 

Sol. Engineers India Limited (EIL), a state-owned 

engineering consultancy firm, announced that 

vartika shukla has taken over as the first female 

chairperson & managing director of the company. 

Shukla joined EIL in 1988 and has consulting 

experience with design, engineering and 

implementation of complexes in refining, gas 

processing, petrochemicals, fertilizer sectors. 
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S10. Ans.(c) 

Sol. The Tamil Nadu state government has 

announced the creation of India's first Dugong 

Conservation Reserve in the northern part of Palk 

Bay. 

 

S11. Ans.(a) 

Sol. Actress Tamannaah Bhatia has launched a 

book called 'Back to the Roots'. She wrote the 

book with celebrity lifestyle coach Luke 

Coutinho. 

 

S12. Ans.(d) 

Sol. International Clean Air Day for blue skies 

internationally is celebrated on September 07 to 

promote and facilitate measures to improve air 

quality. 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. 'Shikshik Parv -2021' theme "Quality and 

Sustainable Schools: Learning from Schools in 

India”. 

 

S14. Ans.(a) 

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

point of sale (POS) swiping machine called 

'WisePOSGo' to process business payments for 

merchant customers. 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. Ashoka Buildcon Managing Director and 

Promoter Satish Parekh takes over as President of 

India Chapter of International Road Federation 

(IRF). 

 

S16. Ans.(d) 

Sol. Union Minister for Environment, Forests and 

Climate Change Bhupender Yadav has launched 

a portal called Prana to control air pollution in 132 

cities across the country. 

 

S17. Ans.(b) 

Sol. India's first indigenously designed high ash 

coal gasification based methanol production 

plant opened at the BHEL R&D Center in 

Hyderabad. On the initiative of the Nitish Aayog, 

PMO-India and the Ministry of Coal, the Ministry 

of Science and Technology has sanctioned Rs. 

Provided a grant of Rs 10 crore. 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. Golden Rock Railway Workshop (GOC), 

Tiruchirappalli Receives 22nd National Award 

for Excellence in Energy Management from 

Confederation of Indian Industry (CII). 

 

S19. Ans.(a) 

Sol. National Payments Corporation of India 

(NPCI) Fiserv Inc. Credit card stock 'nFiNi' 

launched in partnership with Plug-and-Play. 

 

S20. Ans.(b) 

Sol. India-led Summit "BRICS@15: BRICS-In-

cooperation for series, integrity and consensus. 

 

S21. Ans.(b) 

Sol. El Salvador became the first country in the 

world to adopt bitcoin as a legal tender. The 

government is launching bitcoin ATMs, e-wallets 

and stylish kiosks. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8938/sankalpam-4-0-english-batch-telugu-live-classes-by-adda247


TOP 100 Current Affairs MCQS- September 
 

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

S22. Ans.(d) 

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

named INS Dhruv, has been commissioned from 

Visakhapatnam in Andhra Pradesh, on 

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

ballistic missile tracking ship has been built by the 

Hindustan Shipyard Limited in collaboration 

with the DRDO and National Technical Research 

Organisation (NTRO). 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. Daniel Ricciardo (McLaren, Australian-

Italian) has won the Formula One Italian Grand 

Prix 2021 title held at Autodromo Nazionale 

Monza track, Italy. This is the first victory for 

McLaren in 9 years. 

 

S24. Ans.(e) 

Sol. Former Union Minister Shri Vijay Goel has 

been appointed as the Vice-Chairman of Gandhi 

Smriti and Darshan Samiti (GSDS). It is the site of 

the Martyrdom of Mahatma Gandhi, the Father of 

the Nation. 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. The web service provider, Yahoo, has named 

Jim Lanzone as its new chief executive officer 

(CEO). 

 

S26. Ans.(a) 

Sol. In Chhattisgarh, Chief Minister Bhupesh 

Baghel has announced the launch of the 'Millet 

Mission', which aims to provide farmers with the 

right rate for small grain crops. 

 

S27. Ans.(e) 

Sol. Nuwakhai Zuhar, an agricultural festival in 

western Odisha, is celebrated on September 11, 

2021 with religious fervor and tradition. 

S28. Ans.(a) 

Sol. Veteran Rajya Sabha MP and former Union 

minister Oscar Fernandes has passed away. 

Senior Congress leader Manmohan Singh's UPA 

served as union cabinet minister for transport, 

road and highways and labour and employment 

in the government. 

 

S29. Ans.(b) 

Sol. Australia, UK and US announce new 

tripartite security partnership, first initiative 

launched to develop nuclear-powered 

submarines for Australia. 

 

S30. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India has announced the 

theme for Third Cohort under regulatory 

sandbox (RS) as 'MSME Lending'. Application for 

Third Cohort will be kept open from October 01, 

2021 to November 14, 2021. 

 

S31. Ans.(d) 

Sol. Foreign Direct Investment (FDI): 

Government has increased FDI in telecom sector 

from 49% to 100% in automatic way. 

 

S32. Ans.(e) 

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

Richardson was named ICC Female Player of the 

Month for August 2021. 

 

S33. Ans.(d) 

Sol. The Trade and Development Report released 

by the United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) on September 15, 2021 

declared India's economic growth rate as follows: 

Calendar Year (CY) 2021 - 7.2%; Calendar Year 

2022 - 6.7%. 
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S34. Ans.(b) 

Sol. The 15th edition of Indo – Nepal Joint 

Military Training Exercise Surya Kiran will be 

held from September 20, 2021. 

 

S35. Ans.(e) 

Sol. The Pulitzer Prize-winning noted fiction 

writer, Jhumpa Lahiri, is set to launch her new 

book titled ‘Translating Myself and Others’, 

which will highlight her work as a translator. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. The Indian Institute of Technology (IIT) 

bombay launched a language translation 

software called 'Project Udaan', which was taken 

up to remove language gaps in education, which 

should not hinder the flow of messages. 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. ZEE Entertainment Enterprises Limited 

(ZEEL) unanimously approved the merger of the 

Board of Directors company with Sony Pictures 

Networks India (SPNI). 

 

S38. Ans.(c) 

Sol. The Law Department under the Law and 

Law Ministry has launched the "Ek Pahal" 

campaign to promote mass registration under 

tele-law. The Ek Pahal campaign will be held 

from September 17 to October 2 across the 

country. 

 

S39. Ans.(c) 

Sol. Union Minister for Commerce and Industry 

Shri Piyush Goyal launched the 'National Single 

Window System (NSWS)' on September 22, 2021 

for investors and businesses. 

 

S40. Ans.(c) 

Sol. Manipur's two popular products, namely 

Hathei Chilli, commonly known as Sirarakhong 

Chili and Tameng Long Orange, have received a 

geographical index (GI) tag. 

S41. Ans.(d) 

Sol. Apple's co-creator Steve Wozniak has 

launched a new space start-up called Privateer 

Space, bringing potential competition to a field 

dominated by billionaires Elon Musk, Jeff Bezos 

and Richard Branson 

 

S42. Ans.(c) 

Sol. The day was an initiative of the International 

Pharmaceutical Federation (FIP) along with the 

council of this organization. This year’s theme is 

“Pharmacy: Always trusted for your health“. 

 

S43. Ans.(c) 

Sol. Pension Fund Regulatory and Development 

Authority (PFRDA) celebrates October 01, 2021 as 

National Pension System Divas (NPS Divas). 

Recklessly launched the campaign under 'Azadi 

Ka Amrit Mahotsav' to promote pension and 

retirement plan for retirement PFRDA. 

 

S44. Ans.(d) 

Sol. The government has launched an asset 

management company (AMC) named India Debt 

Resolution Company Limited (IDRCL) for Rs. 

80.5 lakh on authorized capital of Rs 50 crore. 

 

S45. Ans.(e) 

Sol. The International Astronomical Union 

named a crater at the moon's south pole after the 

black Arctic explorer Matthew Henson, one of the 

world's first figures in 1909. 

 

S46. Ans.(c) 

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

launched the "Climate Action and Finance 

Mobilization Dialogue (CAFMD)". It strengthens 

India-US bilateral cooperation on climate and 

environment. 
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S47. Ans.(c) 

sol. The leading power sector NBFC, Power 

Finance Corporation Limited (PFC), has 

successfully issued its first Euro Green Bond. The 

7-year euro 300 million bond price is 1.841 per 

cent. This euro green bond is the first time a euro-

valuegreen bond has been issued from India. 

 

S48. Ans.(c) 

Sol. Justice M. Venugopal has been appointed as 

the new Acting Chairperson of the Appellate 

Tribunal, National Company Law Appellate 

Tribunal (NCLAT) with effect from September 11, 

2021. 

 

S49. Ans.(a) 

Sol. Union Minister for Economic and Corporate 

Affairs Mrs Nirmala Sitharaman chaired the 24th 

meeting of the Economic Stability and 

Development Council (FSDC). Finance Minister 

FSDC Chairperson. It should be noted that the Rbi 

Governor will preside over the FSDC sub-

committee. 

 

S50. Ans.(e) 

sol. The world's largest plant is designed to take 

carbon dioxide out of the air, with its operations 

starting in Iceland on September 08, 2021. The 

plant is named Orka, meaning 'shakti' in the 

Icelandic word. It sucks up to 4,000 tons of CO2 a 

year. 

 

 

S51. Ans.(e) 

Sol. The Comptroller and Auditor General of 

India (CAG) was elected Chairman of the Asian 

Organization of Supreme Audit Institutions 

(ASOSAI) Assembly on 7 September 20 for a 

period of three years from 2024 to 2027. 

 

S52. Ans.(b) 

Sol. According to data from the Union Ministry 

of New and Renewable Energy, Haryana has 

topped all other states in setting up off-grid solar 

pumps under Prime Minister Kisan Urja 

Suraksha Evam Uttan Mahabhian (PM-KUSUM). 

 

S53. Ans.(d) 

Sol. Axis Bank has partnered with BharatPe for 

the point of sale (PoS) business of BharatPe 

named BharatSwipe. 

 

S54. Ans.(a) 

Sol. The Union AYUSH Minister Shri Sarbananda 

Sonowal launched ‘Y Break’ mobile application in 

New Delhi on September 01, 2021. The Y-Break 

(or the “Yoga Break) mobile application is a 

unique five-minute Yoga protocol app, designed 

especially for working professionals to de-stress, 

refresh and re-focus at their workplace to increase 

their productivity, and consists of Asanas, 

Pranayam and Dhyana. 

 

S55. Ans.(c) 

Sol. Veteran Kashmiri separatist leader and 

former chief of the All Parties Hurriyat 

Conference (APHC), Syed Ali Shah Geelani 

passed away.  

 

S56. Ans.(c) 

Sol. Government appoints Harsha Bhupendra 

Bangari as New Managing Director (MD) of 

Export-Import Bank of India (EXIM Bank). 
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S57. Ans.(b) 

Sol. Presidents Color is the highest honor 

bestowed on a military unit in recognition of 

outstanding service to the country. 

 

S58. Ans.(e) 

Sol. Japan's Prime Minister Yoshihide Suga 

resigns, the venue for a new premiere after an 

unpopular COVID-19 response and a rapid 

decline in public support after a year in office. 

 

S59. Ans.(d) 

Sol. Writer and ceremonial director, Namitha 

Gokhale was awarded the 7th Yamin Hazarika 

Women of Substances Award 2021. The award 

was set up in memory of Yamin Hazarika, who 

joined the first police service of the north-eastern 

state. The award is given every year by a 

collective of women professionals since 2015. 

Namitha's recent novel Jaipur Journals was 

released in 2020. 

 

S60. Ans.(b) 

Sol. Indian paralympic shooter Avani Lekhara 

won the first gold medal for India at the Tokyo 

Paralympics 2020 in the women’s 10m air rifle 

standing SH1 event.  

 

S61. Ans.(d) 

Sol. RuPay has launched a strategic campaign 

titled – #FollowPaymentDistancing to promote 

and encourage contactless payments among 

customers.  

 

S62. Ans.(b) 

Sol. India’s Sumit Antil has won gold medal in 

men’s javelin throw F64 final event at the Tokyo 

Paralympics, and in the process set a new world 

record throw of 68.55m. The 23-year-old Sumit 

hails from Sonepat in Haryana. 

 

S63. Ans.(d) 

Sol. Flipkart-owned digital payments platform 

PhonePe has received an insurance broking 

licence from Insurance Regulatory and 

Development Authority of India (IRDAI). This 

means that with the new ‘direct broking’ licence, 

PhonePe can now distribute insurance products 

from all insurance companies in India, on its 

platform. 

 

S64. Ans.(c) 

Sol. India’s discus thrower Yogesh Kathuniya has 

clinched silver medal at the ongoing Tokyo 

Paralympics in the men’s Discus Throw F56 final 

event. Yogesh claimed the second spot with a 

throw of 44.38m. 

 

S65. Ans.(e) 

Sol. The former State Bank of India (SBI) 

chairman Rajnish Kumar has been appointed as 

an independent director of the Hongkong and 

Shanghai Banking Corporation (HSBC) Asia 

entity on August 30, 2021. 

 

S66. Ans.(b) 

Sol. Indian all-rounder Stuart Binny has 

announced his retirement from all forms of 

cricket on August 30, 2021. 

 

S67. Ans.(d) 

Sol. Moody’s Investors Service has retained 

India’s growth forecast for the calendar year (CY) 

2021 at 9.6 percent, in its August update to ‘Global 

Macro Outlook 2021-22’ report. The GDP growth 

forecast for calendar year 2022 is retained at 7 

percent. 

 

S68. Ans.(b) 

Sol. Netherlands-based Prosus NV has 

announced to acquire the Indian digital payments 

provider BillDesk and merge it with its own 

fintech service business PayU. The size of the deal 

is $4.7 billion. 
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S69. Ans.(d) 

Sol. Dorje Angchuk, an Engineer in charge at the 

Indian Astronomical Observatory of the Indian 

Institute of Astrophysics (IIA) at Hanle in Ladakh 

region, has been admitted as an Honorary 

Member of the International Astronomical Union 

(IAU). 

 

S70. Ans.(b) 

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

goodwill visit to number of ports in Africa and 

Europe since June 2021 till September 2021. As a 

part of this visit, INS Tabar took part in the 

Maiden Maritime Partnership Exercise with 

Algerian Navy, off the Algerian coast, in the 

Mediterranean Sea. The Algerian Naval Ship 

ANS Ezzadjer participated in the exercise. 

 

S71. Ans.(c) 

Sol. For the first time in the history of Indian 

judiciary, nine new judges, including three 

women judges, took oath as Supreme Court 

judges on August 31, 2021, in one go. The Oath of 

Office and Secrecy was administered by Chief 

Justice of India N V Ramana. With the swearing-

in of the nine new judges, the total strength of the 

Supreme Court has increased to 33, including the 

CJI. The total sanctioned strength Supreme Court 

is 34. 

 

S72. Ans (C) 

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has 

allocated $ 12.57 billion to India for exclusive 

drawing rights. (Approximately USD 17.86 

billion). With this, the total SDR holding in India 

reached SDR 13.66 billion (approximately USD 

19.41 billion). 

 

S73. Ans.(b) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

addresses the 6th Eastern Economic Forum (EEF) 

Plenary Session held on September 03, 2021 in 

Vladivostok, Russia. 

S74. Ans.(a) 

Sol. Private sector life insurer HDFC Life Exide 

has acquired a 100 per cent stake in Life Insurance 

Company for Rs. Bought for Rs 6,887 crore. 

Subsequently, subject to regulatory approvals, 

Exide Life will be merged with HDFC Life. 

 

S75. Ans.(c) 

Sol. Hurun Research Institute hurun India has 

released future unicorn list 2021, according to 

which India is the third largest unicorn/startup 

ecosystem in the world. 

 

S76. Ans.(a) 

Sol. S.L. Tripathi has been named chairman-cum-

managing director of the city's United India 

Insurance Company Limited, the central 

government said. Tripathi is currently general 

manager and director of New India Assurance 

Company Limited. He was appointed as the 

CMD of United India from the date of taking 

charge of the office and till the maximum period 

of age for him. 

 

S77. Ans.(d) 

Sol. The 130th edition of durand cup has started 

at Vivekananda Yuva Bharathi Krirangan in 

Kolkata. West Bengal CM Mamata Banerjee 

kicked the ball and started the tournament. This 

edition of Asia's oldest club football tournament 

has 16 teams playing. The final match will be 

played on October 3. 
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S78. Ans.(c) 

Sol. President Ram Nath Kovind on September 5, 

presented the National Teacher Award to 44 

talented teachers selected across the country on 

Teachers' Day. Pramod Kumar Shukla of Eklavya 

Model Residential School (EMRS), Chhattisgarh 

was also awarded. This is the second consecutive 

award for the EMRS set up under the Ministry of 

Tribal Affairs. 

 

S79. Ans.(d) 

Sol. India became the first country in Asia to 

launch a new platform, "Plastic Pact", to promote 

the circular system for plastic. The World-Wide 

Fund for Nature-India (WWF India) and the 

Confederation of Indian Industry (CII) jointly 

envisioned creating a new platform that has an 

environment and plastic value and a pollution-

free world.  

 

S80. Ans.(c) 

Sol. International Charity Day is celebrated 

annually on September 05. It was announced by 

the United Nations General Assembly in 2012. 

September 5 was chosen to mark the death 

anniversary of Mother Teresa, who has always 

been engaged in religious activities. 

 

S81. Ans.(b) 

Sol. The 28th edition of the Singapore-India 

Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX) was held 

from September 02 to 04, 2021. SIMBEX-2021 

Annual Bilateral Maritime Exercise Republic of 

Singapore Navy (RSN) is held on the coast of the 

South Sea in southern China. 

 

S82. Ans.(e) 

Sol. As part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav 

celebration, the AYUSH Ministry launched a 

campaign titled 'Ayush Aapke Dwar' which aims 

to distribute medicinal plants to 75 lakh 

households in a year. 

 

S83. Ans.(a) 

Sol. The United Nations Day for South-South 

Cooperation is observed every year on September 

12 since 2011, to celebrate the economic, social 

and political developments made in recent years 

by regions and countries in the south. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. World First Aid Day is observed on the 

second Saturday of September every year. In 2021 

the World First Aid Day is being observed on 

September 11, 2021. 

 

S85. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

inaugurated the Sardardham Bhavan in 

Ahmedabad, Gujarat, via video conferencing on 

September 11, 2021. 

 

S86. Ans.(a) 

Sol. NPCI International Payments Limited 

(NIPL) has partnered with Liquid Group to 

accept UPI QR-based payments in 10 markets 

across North Asia and Southeast Asia. (Liquid 

Group) 

 

S87. Ans.(d) 

Sol. The World Bank Group has announced that 

it is suspending the Doing Business report 

(known to be easy to do business ranking). 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. Fino Payments Bank (FPBL) has appointed 

Indian actor Pankaj Tripathi as its first brand 

ambassador, for a two-year period, effective 

September 01, 2021. 

 

S89. Ans.(c) 

Sol. Harmilan Kaur Bains of Punjab created a new 

national record in the women's 1500m race by 

clocking 4: 05.39 to win gold in the women's 

1500m event at the 60th National Open Athletics 

Championships. 
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S90. Ans.(e) 

Sol. 2021 Global Goalkeeper Award: Fum Zylm 

Lambo-Nkuka, former Under Secretary General 

of the United Nations and Executive Director of 

women UN. 

 

S91. Ans.(b) 

Sol. Former ISRO chief K. Kasturirangan will lead 

the Education Ministry panel to create new 

curriculum for schools. The committee will 

discuss "position papers" finalised by national 

focus groups on various aspects of the four 

regions that take inputs from the state curriculum 

frameworks. 

 

S92. Ans.(d) 

Sol. The world’s highest electric vehicle charging 

station has been inaugurated in Kaza village of 

Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh on 

September 23, 2021. The electric vehicle charging 

station is set up at a height of 500 ft. 

 

S93. Ans.(a) 

Sol. A book titled "The Long Game: How the 

Chinese Negotiate with India" authored by Vijay 

Gokhale. In this new book, former foreign 

secretary of India, Vijay Gokhale, unpacks the 

dynamics of India-China relations through the 

prism of six historical and recent events. 

 

S94. Ans.(b) 

Sol. Indian Army will organize “Bijoya Sanskritik 

Mahotsav” from 26 to 29 September in Kolkata. 

This Mahotsav will be observed to mark the 

golden jubilee of the India-Pak war 1971. 

 

S95. Ans.(d) 

Sol. Bank of Baroda has announced the launch of 

a digital banking platform named 'Bob World'. 

The platform aims to provide all banking services 

on one palm. 

 

S96. Ans.(d) 

Sol. IDFC V as Managing Director & Chief 

Executive Officer ('MD &CEO') of First Bank The 

Reserve Bank of India (RBI) has approved the 

reappointment of Vaidyanathan. 

 

S97. Ans.(b) 

Sol. NITI Aayog has launched a report titled 

'Reforms in Urban Planning Capacity in India' 

which provides measures to increase urban 

planning capacity in India. NITI Aayog Vice 

Chairman Dr Rajiv Kumar, CEO Shri Amitabh 

Kant and Special Secretary Dr K. Rajeshwara Rao 

jointly released the report on September 16, 2021. 

 

S98. Ans.(e) 

Sol. In Jammu and Kashmir, Lt Governor Manoj 

Sinha on September 14, 2021 launched a new 

mission called 'One Gram Panchayat-One DIGI-

Pe Sakhi'. Digi-Pay remotely aims to promote 

door-to-door digital banking and financial 

services in the Union Territory. 

 

S99. Ans.(e) 

Sol. G.S. Tax has been appointed by the 

Government as the official president of the 

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). G. S. 

Pannu will be the official president of the ITAT 

currently in force from September 6, 2021 until the 

appointment of a Vice President, ITAT, New 

Delhi, and regular president. 

 

S100. Ans.(c) 

Sol. The Andhra Pradesh government has 

appointed Rajnish Kumar as its economic 

advisor. Former SBI Chairman, Rajnish Kumar is 

in the cabinet rank position for two ye 
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