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പ്രതിമാസ ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ച

ാദ്യവുും

ഉത്തരങ്ങള ും മലയാളത്തിൽ -ജൂലല 2021
Q1.

ജൂണിൽ

രക്ക്

ചസവന

നികുതി

(ജിഎസ്ടി) യിൽ നിന്ന് രിരിച്ച വരുമാനും
എപ്തയാണ്?
(a) 1.04 ലക്ഷം ക
(b) 99,567 ക

ോടി രൂപ.

ോടി രൂപ.

(c) 1.06 ലക്ഷം ക
(d) 92,849 ക

ോടി രൂപ.

ോടി രൂപ.

(e) 1.08 ലക്ഷം രൂപ.
Q2.

ആപ്പരയാണ്

ച ാവ

വർണറായി

നിയമിച്ചത്?
(a) പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള
(b) ബന്ദരു ദത്തോകശ്േയ
(c) സേയകദവ് നോരോയണ ആരയ
(d) രകേശ് ബബയ്സ്
(e) േവർചന്ദദ്ബെകലോട്ടദ
Q3.

ഖാദ്ിപ്രകൃത്

പ്പരയിന്റിന്പ്പറ

അുംരാസഡർ”

“പ്രാൻഡ്

ആകുന്നത്

ആരാണ്?
ുേോർ സോനു

(a)

(b) ബോബ രോംകദവ്
(c) നകരശ്ന്ദകേോഡി
(d) അക്ഷയ്

ുേോർ

(e) നിേിൻ െഡ്
Q4.

ഏത്

വർണറായി
നിയമിച്ച ?
(a) ഉത്തർശ്പകദശ്
(b) ഹരിയോന
(c) േധയശ്പകദശ്
(d) പഞ്ചോബ്
(e) ആശ്രശ്പകദശ്
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രി
സുംസ്ഥാനത്തിന്പ്പറ
രന്ദരു

ദ്ത്താപ്തയപ്പയ

Q5.
പ്കൗഡ്
ചസാഴ്സ്ഡ്
ജിരിഎസ്
നാവിച ഷൻ
ആപ്ലിചക്കഷനുും
പ്പടക്
ഭീമനായ
ൂ ിളിന്പ്പറ
അനുരന്ധ
സ്ഥാരനവുമായ പ്പവയ്സിന്പ്പറ സിഇഒ
ആയി ആപ്പരയാണ് നിയമിച്ചത്?
(a) രജനി രർമ്മ
(b) സുനിേ ുേോരി
(c) രശ്േി കദരോയി
(d) കനഹ പോരിഖ്
(e) കസോണിയ സുേിേവർേ
Q6. ആരാണ് കർണാടക
വർണറായി
നിയമിക്കപ്പെട്ടത്?
(a) ഹരിബോബു ംപമ്പേി
(b) േംെുഭോയ് ചെൻഭോയ് പകട്ടൽ
(c) രോകജശ്ന്ദ വിരവനോഥ് അർകലക്കർ
(d) സേയകദവ് നോരോയണ ആരയ
(e) േവർചന്ദദ്ബെകലോട്ടദ
Q7. പ്പ റിയ ടിക്കറ്റ് തൽക്ഷണ വായ്രകൾ
നൽകുന്നതിനായി ചരാസ്റ്റ്പ്പരയ്ഡ് മിനി
ആരുംഭിക്കുന്നതായി
ഇനിെറയുന്ന
ചരയ്പ്പമന്്
അപ്ലിചക്കഷൻ
പ്രഖയാരിച്ചത് ഏതാണ്?
(a) കേോബി വിക്
(b) ക ോൺ
(c) കപടിഎം
(d) എയർബടൽ കപയ്ബേന്റ് ബോങ്കദ
(e) കയോകനോ
Q8. റിച്ചാർഡ് ചഡാണർ അടുത്തിപ്പട
അന്തരിച്ച . അചേഹും ഒരു _____________
ആയിരുന്നു.
(a) ചലച്ചിശ്േ ോരൻ
(b) ശ് ിക്കറ്റദ േോരം
(c) ഛോയോശ്െോഹ ൻ
(d) സംെീേ കമ്പോസർ
(e) നർത്ത ി
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Q9. രാജയത്തിന്പ്പറ ആതിഥ്യമരയാദ്യുും
ടൂറിസും
വയവസായവുും
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി
ഏത്
സ്ഥാരനവുമായി ടൂറിസും മപ്ന്താലയും
ധാരണാരപ്തത്തിൽ ഒെ വച്ച ?
(a) ബേയ്ക്കദ മേശ്ടിപ്പദ
(b) ക്ലിയർശ്ടിപ്പദ
(c) യോശ്േ
(d) ഈസിമേശ്ടിപ്പദ
(e) കെോയിബികബോ
Q10. ഐ.രി.എും പ്രസിഡന്്
രാജിവച്ചതാരാണ്?
(a) കഡവിഡ് എൻ. ോർ
(b) മേക്കൽ എൽ. എസ് യൂ
(c) കേോേസ് ബുബബർ
(d) അലക്സ് കെോർസ് ി
(e) ജിം വ്ഹിബേഹുര്സ്സ്്

സ്ഥാനും

Q11. ഫിച്ച് ചററ്റിും ിന്പ്പറ ഏറ്റവുും രുതിയ
പ്രവ നും
അനുസരിച്ച്
2021-22
സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിൽ
ഇന്തയൻ
സമ്പദ്വയവസ്ഥയുപ്പട ജിഡിരി വളർച്ചാ
നിരക്ക് എപ്തയാണ്?
(a) 11 രേേോനം
(b) 12 രേേോനം
(c) 10 രേേോനം
(d) 9 രേേോനം
(e) 8 രേേോനം

Q12.
‘മാൻചഡറ്റ്
എച്ച്കയു’
സമാരുംഭിക്കുന്നതിന്
______
മാസ്റ്റർകാർഡുമായി
രങ്കാളിത്തത്തിൽ
ഏർപ്പെട്ട .
(a) ക ോൺകപ
(b) ഇൻസ്റ്റോകേോകജോ
(c) ബിൽബഡസ്ക്
(d) കപടിഎം
(e) കേസർകപ
Q13.
മുൻ ണനാ
ചമഖല
വായ്ര
നൽകുന്നതിനായി
ഈ
ചമഖലകളിൽ
ഏതാണ് എുംഎസ്എുംഇ ചമഖലയായി
സർക്കാർ
അടുത്തിപ്പട
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
(a) േീബട്ടയിൽ, ബേോത്ത വയോപോരം
(b) വനവൽക്കരണവും കലോെിംെും
(c) േീൻപിടുത്തവും അ വോ ൾച്ചേും
(d)കേൻ,കേനീച്ചബേഴു ിന്റബേ
കേനീച്ച
വളർത്തലും ഉൽപോദനവും
(e) വനം, ബേോത്ത വയോപോരം
Q14.
ഇന്തയൻ
ലസനയും
അടുത്തിപ്പട
കയാപ്റ്റ്റൻ
ുർജിന്ദർ സിുംഗ് സൂരിയുപ്പട
(1999
രിർസ
മുണ്ട
ഓെചറഷനിൽ
അന്തരിച്ച )
ഒരു
യുദ്ധസ്മാരകും
__________________ ന് സമീരും ഉദ്ഘാടനും
പ്പ യ്തു.
(a) ശ്രീനെർ
(b) കസോൺേോർഗ്
(c) ശ്ഡോസ്
(d) െുൽേോർഗ്
(e) േുവ
Q15. എൻ ചവണുധാർ പ്പറഡ്ഡിയുമായി
ഇനിെറയുന്നവയിൽ
ഏത്
രദ്വി
രന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(a) പിഐ്
ബി ഡയേക്ടർ ജനേൽ
(b) എൻഐ്
ടിഐ ആകയോെിന്റബേ സിഇഒ
(c) ചീഫ് ഇൻ ർകേഷൻ മ്മീഷണർ
(d) ചീഫ് ിനോൻസ് മ്മീഷണർ
(e) ഓൾ ഇന്ത്യ കേഡികയോ ഡയേക്ടർ
ജനേൽ
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Q16. ചകശവ് ദ്ത്ത് അടുത്തിപ്പട അന്തരിച്ച .
ഏത്
കായിക
ഇനവുമായി

Q20.

രന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

പ്പഹയ്തിയുപ്പട കറൻസി എന്താണ്?

(a) ഷൂട്ടിംഗ്

ഏഷയൻ കെ് 2022 ന്
വഹിക്കാൻ തയ്യാറായ
രണ്ട്

(a) േുംമബ, പൂബന
(b) ഭുവകനരവർ, അഹംദോബോദ്

ോളൻ

(e) കശ്

ോൺ

Q21. ഇന്തയയിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത മാരിലടും
ആർരിചപ്ടഷൻ പ്പസന്റർ രാജയപ്പത്ത ഏത്
ന രത്തിലാണ് സ്ഥാരിക്കുന്നത്?
(a) പൂബന

(d) െോരിനെർ
(e) സൂേറ്റദ

ശാസ്പ്തത്തിനുള്ള
അവാർഡ്

Q22.

പ്രതിചരാധ

സവചപ്രരിതമായി
വിതരണും
രുതിയ

(a) അേർേയ ബസൻ

പ്പ

(c) രഘുേോം രോജൻ
(d) ജെദീഷ് ഭെവേി

അനുവദ്ിക്കുന്നതിനുും
യ്യ ന്നതിനുമായി

സുംവിധാനും

ഒരു

പ്രതിചരാധ

നൽകിയിരിക്കുന്ന ചരര് എന്താണ്?
(a) േിശ്േ

(e) അരവിന്ദദ സുശ്ബഹ്മണയൻ
Q19.
ഇനിെറയുന്നവയിൽ
ഏതാണ്
പ്പമചപ്ടാ
പ്പറയിൽ
ചകാർെചറഷൻ
ഇന്തയയിപ്പല
ആദ്യപ്പത്ത
ഫാസ്റ്റ്
ടാഗ്
അപ്പലെങ്കിൽ യൂണിലഫഡ് ചരയ്പ്പമന്്
ഇന്റർചഫസ്

(യുരിഐ)

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

രാർക്കിുംഗ്

(b) കേോഷിനി
(c) സ്പോർഷ്
(d) ശ്പയോസ്
(e) പരിക്ഷ
Q23. അന്തരിച്ച ഇന്തയൻ രാപ്രീയക്കാരൻ
വീരഭപ്ദ് സിുംഗ് ഏത് സുംസ്ഥാനപ്പത്ത മുൻ
മുഖയമപ്ന്തിയായിരുന്നു?
(a) ഹിേോചൽ ശ്പകദശ്
(b) െുജേോത്തദ

(c) ഡിഎ്
ംആർസി

(c) ഹരിയോന

(d) എൻഎ്
ംആർസി

(d) ബീഹോർ

(e) എൽഎ്
ംആർസി

(e) േഹോരോശ്ര
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പ്പരൻഷൻ

മപ്ന്താലയും രുറത്തിറക്കി. ആ സിസ്റ്റത്തിന്

ൗരിക് ബസു

സൗകരയും ആരുംഭിച്ചത്?
(a) സിഎ്
ംആർഎൽ
(b) എ്
ംഎ്
ംആർസി

(d) ക

(c) ബചമന്ന

ോൽക്കത്തയും പൂബന

ഹുംചരാൾട്ട്
റിസർച്ച്
ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്?
(b)

യ്യപ്പെട്ട .

(b) ബബംെളൂരു

(c) ചണ്ഡിെഡും െോരിനെേും
(d) േുംമബയും ദിലലിയും
സാമ്പത്തിക

പ്പമായ്സ് വീട്ടിൽ വച്ച് പ്പകാലപ്പ

(c) ബബോളീവിയോകനോ

ഇന്തയയിപ്പല
ഇനിെറയുന്ന
ന രങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

Q18.

ചജാവനൽ

(b) കെോർഡ്

(e) െുസ്േി

(e) ബ

പ്രസിഡന്്

(a) കലോേിൻ

(b) കഹോക്കി
(c) ബോഡ്േിന്റേൺ
(d) ബടന്നീസ്
Q17. വനിതാ
ആതിചഥ്യതവും

പ്പഹയ്തി
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Q24.

ഇന്തയൻ

ആദ്യപ്പത്ത

പ്പറയിൽചവ
ലിക്കുന്ന

ഇന്തയയിപ്പല

ശുദ്ധജല

തുരങ്ക

അചകവറിയും ‘അകവാട്ടിക് കിുംഗ്ഡും’ ഏത്
ന രത്തിലാണ് സ്ഥാരിച്ചത്?
(a) ഷിംല
(b) േുംമബ
(c) ബബംെളൂരു
(d) ബഡേോഡൂൺ
(e) ചണ്ഡിെഡ്
Q25. ആമചസാൺ

ഇന്തയയിൽ ആദ്യപ്പത്ത

ഡിജിറ്റൽ ചകപ്ന്ദും രുറത്തിറക്കിയത് ഏത്
ന രത്തിലാണ്?
(a) മഹദരോബോദ്
(b) ആശ്െ
(c) നയൂഡൽഹി
(d) സൂേറ്റദ
(e) ബ
Q26.

ോൽക്കത്ത
ചലാകത്തിപ്പല

കൂടിയ

മണൽചക്കാട്ട

ഏറ്റവുും

ഉയരും

അടുത്തിപ്പട

രാജയത്താണ് ഉദ്ഘാടനും പ്പ

ഏത്

യ്തത്?

(a) േഷയ
(b) ബഡൻേോർക്കദ
(c) ഇറ്റലി
(d) ശ്

ോൻസ്

(e) യുഎസ്എ
Q27.

ഇനിെറയുന്നവയിൽ

നയൂസ്പ്പലറ്റർ

പ്ലാറ്റ്ചഫാും

സമാരുംഭിച്ചത്?
(a) മേകശ്

ോകസോഫ്റ്റദ

(b) ടവിറ്റർ
(c) ആേകസോൺ
(d) ക

സ്ബുക്കദ

(e) Google
5

ഏതാണ്

“രുള്ളറ്റിൻ”

Q28.
രബ്ലിക്
എന്റർലപ്രസസ്
വകുെിപ്പന
(ഡിരിഇ)
ഏത്
മപ്ന്താലയത്തിന്
കീഴിലാണ്
ചകപ്ന്ദ
സർക്കാർ പ്പകാണ്ടുവന്നത്?
(a) വോണിജയ വയവസോയ േശ്ന്ത്ോലയം
(b) ക ോർപ്പകേറ്റദ ോരയ േശ്ന്ത്ോലയം
(c)
മേകശ് ോ
ബചേു ിട,
ഇടത്തരം
സംരംഭങ്ങളുബട േശ്ന്ത്ോലയം
(d)
ഉപകഭോക്തൃ
ോരയ
േശ്ന്ത്ോലയം,
ഭക്ഷണം, ബപോേുവിേരണം
(e) ധനേശ്ന്ത്ോലയം
Q29.
യുഎൻ
ഏജൻസിയുപ്പട
കണക്കനുസരിച്ച്,
അന്റാർട്ടിക്കയിപ്പല
ഉയർന്ന താരനില __________ സൃരിച്ച
ഒരു
വലിയ
ഉയർന്ന
സമ്മർേ
സുംവിധാനത്തിന്പ്പറ ഫലമാണ്?
(a) കപോളോർ കവോർബടക്സ്
(b) േന്ദബുദ്ധി
(c) ക ോൺ വയവസ്ഥ ൾ
(d) േൺസൂൺ
(e) ബജറ്റദ സ്ശ്ടീേു ൾ
Q30.
‘ലലറ്റ്
ഓഫ്
ഏഷയ
’:
____________________ പ്പല ഒരു ഇതിഹാസ
രചയാ-കവിതയുപ്പട
ജീവ രിപ്തമാണ്
ജയറാും രചമശിന്പ്പറ രുതിയ രുസ്തകും.
(a) േഹോത്മോെോരി
(b) ൌേേ ബുദ്ധ
(c) േദർ ബേകരസ
(d) േഹോവീര
(e) െുരു നോനോക് കദവ്
Q31.
എൻരിഎഫ്സികൾക്ക്
വായ്ര
നൽകുന്നത്
ഉൾപ്പെപ്പട
വിവിധ
പ്പറ ുചലറ്ററി മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ ലുംഘിച്ചതിന്
ഇനിെറയുന്നവയിൽ
ഏത്
രാങ്കിന്
റിസർവ്
രാങ്ക്
രണ
രിഴ
ുമത്തിയിട്ട ണ്ട്?
(a) ബോങ്കദ ഓഫ് ബകേോഡ
(b) ബന്ദൻ ബോങ്കദ
(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോങ്കദ
(d) കസ്റ്ററ്റദ ബോങ്കദ ഓഫ് ഇന്ത്യ
(e) േു ളിൽ പേഞ്ഞവബയലലോം
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Q32.

ഇന്തയൻ
ചസവന
പ്പ

സലയൂട്ട്'

'രവർ

സുംരുംഭത്തിൽ

ലസനയത്തിന്
ശമ്പള

രാചക്കജ്

പ്രതിചരാധ

ഇന്തയയിചലക്ക്

വാഗ്ദ്ാനും

ഇനിെറയുന്ന സിനിമ ഏതാണ്?

യ്യ ന്നതിനായി ഏത് രാങ്കാണ് ഇന്തയൻ

ലസനയവുമായി ധാരണാരപ്തും ഒെിട്ടത്?
(a) എച്ചദഡിഎഫ്സി ബോങ്കദ
(b) ബ

രൂെ

ഏത്

(b) ലെോൻ
.

Q36. ചദ്ശീയ മത്സ്യ കർഷക ദ്ിനും എലൊ
പ്പഹൽത്ത്

രാങ്കുമായി

രാൻകാഷുറൻസ്

ഒരു

രങ്കാളിത്തത്തിൽ

ഏർപ്പെട്ട ?

വർഷവുും _________ ആചഘാഷിക്കുന്നു?
(a) ജൂമല 12
(b) 11 ജൂമല
(c) 10 ജൂമല

(a) ആർബിഎൽ ബോങ്കദ

(d) ജൂമല 09

(b) ഐസിഐസിഐ ബോങ്കദ

(e) 08 ജൂമല

(c) എച്ചദഡിഎഫ്സി ബോങ്കദ

Q37.

(d) കസ്റ്ററ്റദ ബോങ്കദ ഓഫ് ഇന്ത്യ
(e) ആക്സിസ് ബോങ്കദ
Q34.

ആരാണ്

പ്പരും ളൂരുവിന്പ്പറ

സ്ഥാരക രിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(a) മഹദർ അലി
(b) നോദശ്പഭു ബ

ബമ്പൌഡ

(c)

ൃഷ്ണകദവരോയ

(d)

ൃഷ്ണരോജ വോഡിയോർ

(e) ടിപ്പു സുൽത്തോൻ

ർത്ത

(e) ബോജിേോവു േസ്േോനി

(e) ഐസിഐസിഐ ബോങ്കദ
ഇൻഷുറൻസ്

ച

(a) പേർപഞ്ചോരി

(d) പി.ബ

(d) ആക്സിസ് ബോങ്കദ
മാക്സ്

അടുത്തിപ്പട

(c) കദവദോസ്

ോട്ടക് േഹീശ്ന്ദ ബോങ്കദ

(c) അബേ ബോങ്കദ

Q33.

Q35. നാഷണൽ ഫിലിും ആർലക്കവ് ഓഫ്

ആകാശ്

മിലസലുകള പ്പട

നിർമ്മാണത്തിനുും വിതരണത്തിനുമായി
ഭാരത് ലഡനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്തയൻ
ചവയാമചസനയുമായി

_________

കരാർ

ഒെിട്ട ?
(a) 499 ക

ോടി രൂപ

(b) 599 ക

ോടി രൂപ

(c) 699 ക

ോടി രൂപ

(d) 799 ക

ോടി രൂപ

(e) 899 ക

ോടി രൂപ

Q38. ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2021
സ്പ്കിപ്റ്സ്

നാഷണൽ

സ്പ്പരലെിുംഗ്

രീ

ചനടിയത്?
(a) സോശ്ന്ദ കലോസ്
(b) ഡീൻ ലൂക്കോസ്
(c) കപോളിൻ ബബൽ
(d) ശ്

ോങ്കദ നയൂഹ us സർ

(e) മസല അവന്റ്-െോർഡ്
6
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Q39.
ആദ്യപ്പത്ത
രാസഞ്ചർ
സുംസ്ഥാനത്ത്
എത്തുചമ്പാൾ
ഇന്തയയുപ്പട
പ്പറയിൽചവ
പ്രചവശിക്കുന്നു.
(a) ഉത്തരോഖണ്ഡദ
(b) ശ്േിപുര
(c) േണിപ്പൂർ
(d) കെോവ
(e) അസം

പ്പപ്ടയിൻ
________
മാെിൽ

Q40. "ദ്ി പ്പപ്രഗ്നനാക്കിയ ലരരിൾ " എന്ന
രുസ്തകത്തിന്പ്പറ
ര യിതാവിന്പ്പറ
ചരര് നൽകുക.
(a) വിദയോ ബോലൻ
(b) അനുഷ് രർമ്മ
(c) കനഹ ധൂപിയ
(d) രീന പൂർ ഖോൻ
(e) േോണി േുഖർജി
Q41. രണ്ടാും തവണ ഏത് രാജയത്തിന്പ്പറ
പ്രധാനമപ്ന്തിയായി അരി അഹമ്മദ്ിപ്പന
നിയമിച്ച ?
(a) ടോൻസോനിയ
(b) ബേോസോംബിക്കദ
(c) എകേയോപയ
(d) േഡെോസ് ർ
(e) സീബഷൽസ്

ചലാക

Q44.

ജനസുംഖയാ

വർഷവുും __________ ആ

എലൊ

രിക്കുന്നു.

(a) 11 ജൂമല
(b) ജൂമല 12
(c) 13 ജൂമല
(d) 14 ജൂമല
(e) 15 ജൂമല
Q45. ആദ്യ വിുംരിൾഡൺ കിരീടും ചനടാൻ
ആഷ്പ്പലയ്

രാർട്ടി

ആപ്പരയാണ്

ചതാൽെിച്ചത്?
(a) ടി േോർട്ടിൻക

ോവ

(b) എലിനസവികേോലിന
(c)

കരോലിന പ്ലിസ്ക

ോവ

(d) ഇെോസവിയോബടക്
(e) സികേോണ ഹോബലപ്പദ
Q46.

രുതിയ

ഐടി

നിയമങ്ങൾ

രാലിക്കുന്നതിനായി ഇന്തയപ്പയ അവരുപ്പട
പ്പറസിഡന്് പ് ീവൻസ് ഓഫീസർ എന്ന്
ടവിറ്റർ അടുത്തിപ്പട ചരരു നൽകിയിട്ട ണ്ട്.
(a) േകഹഷ് ശ്രീവോസ്േവ
(b) ശ്രീ

ോന്ത്ദനോയക്

Q42.
ഇനിെറയുന്നവരിൽ
ആരാണ്
ചകാമൺപ്പവൽത്ത് ചരായിൻ്സ് ഓഫ്
ലലറ്റ് അവാർഡ് ചനടിയത്?
(a) നോകെരവർ ബേഡ്ഡി
(b) സുകരഷ് േു ുന്ദദ
(c) ഷോജി എൻ എം
(d) സയ്യിദ് ഉസ്േോൻ അസ്ഹർേക്സുസി
(e) കേോേസ് വിജയൻ

(c) സഞ്ജീവ് ചൗധരി

Q43. ഏത് ടീും ചകാെ അചമരിക്ക 2021 ചനടി?
(a) ശ്ബസീൽ
(b) ബബൽജിയം
(c) ബേക്സികക്കോ
(d) സ്ബപയിൻ
(e) അർജന്റേീന

(a) 11 ജൂമല

7

ദ്ിനും

(d) വിനയ്ശ്പ

ോശ്

(e) ബിനോയപോശ്േ
Q47.

യുവ

പ്രവർത്തകയായ

യൂസഫ്സായിപ്പയ

മലാല

ആദ്രിക്കുന്നതിനായി

ഐകയരാപ്രസഭ __________ ചലാക മലാല
ദ്ിനമായി പ്രഖയാരിച്ച .
(b) ജൂമല 12
(c) 13 ജൂമല
(d) 14 ജൂമല
(e) 15 ജൂമല
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ഇനിെറയുന്നവരിൽ

Q48.

വിുംരിൾഡൺ

ആരാണ്

ാമ്പയൻഷിെ്

2021

(b) ഹോരി റകയ്ൻ
(c) റജോർജിറയോ ചിറയലിേി
(d) കകലിയൻ എീംബപ്പ

ഡേർ

ൽ നദോൽ

(d) േോറ്റികയോ ബബബേറ്റിനി

(e) ലിറയോേോർറഡോ റബോണൂസി

(e) ബഹോേോസികയോബസബോകലോസ്
ഇന്തയയിപ്പല

Q49.

പ്കിപ്റ്ചറ്റാ ാമിക്

ാർഡൻ

ഏത്
യ്തത്?

(a) ഉത്തർശ്പകദശ്
(c) േഹോരോശ്ര
(e) െുജേോത്തദ
ചകപ്ന്ദമപ്ന്തി

നിതിൻ

ആദ്യപ്പത്ത

ഡ്കരി
സവകാരയ

എൽഎൻജി പ്പഫസിലിറ്റി പ്ലാന്് ________
ൽ ഉദ്ഘാടനും പ്പ
(a) ബ

യ്തു.

തമ്മിലുള്ള
േയതബ്ന്ത്
റബ്പ്ോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിേോയി
കൗൺസിൽ

റഫോർ

ിറലഷൻസ്

(b) േുംമബ

കൾച്ച ൽ

(ഐസിസിആർ)

ദിലലി

'ബീംഗബന്ധു

Q54.

ജൂൺ

േിമൻ

മോസത്തിറല

റെയർ

ഓഫ്

(d) നോഗ്പൂർ

ദ

മന്ത്്"

ോണ

(e) ലഖ്നൗ

(d) റസോഫി എറെററോൺ
(e) റബത്ത് മൂണി

Q51. 2020 ൽ യൂറ ോപ്യൻ ചോമ്പ്യൻഷിപ്പ്

Q55. ഇേിപ്പ യുന്നേരിൽ

റേടിയ

ജൂൺ

ഇേിപ്പ യുന്ന

"ഐസിസി

(b) ഷഫോലി േർമ്മ
(c) എലലിസ് റപ് ി

(c) ദിലലി

ഫുടറബോൾ

ട ീം

റെയർ

മോസത്തിൽ
ഓഫ്

ആറരയോണ്

"ഐസിസി
ദ

മന്ത്്"

റമൻ
എന്ന്

േോമകരണീം റചയ്തത്?
(a) റരോഹിത് ശർമ്മ

(a) ഒമോൻ
(b) ഇറ്റലി

(b) കവിന് ൺ ഡി റകോക്ക്

(c) കോേഡ
(d) ഇീംഗ്ലണ്ട്
(e) ബ്ബസ ൽ
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ബന്ധീം
ഇന്ത്യൻ

(c) ഭൂട്ടോൻ
(d) മയോൻമർ
(e) ബീംഗ്ലോറദശ്

ആരോണ്?
(a) സ്റേഹ

ോൽക്കത്ത

ഏതോണ്?

രോജയേുീം

(a) റേപ്പോൾ
(b) ബ്ശ ലങ്ക

(d) േധയശ്പകദശ്

ഇന്തയയിപ്പല

ഏത്

സർേകലോശോലയിൽ
റചയർ' സ്ഥോപ്ിക്കുീം?

(b) ഉത്തരോഖണ്ഡദ

Q50.

ഇന്ത്യയുീം

Q53.

ആദ്യപ്പത്ത

സുംസ്ഥാനത്താണ് ഉദ്ഘാടനും പ്പ

2020 ന്റ
ആറരയോണ്

(a) ഗിയോൻലുയിഗി റഡോണ ുമ്മ

(a) ബനോവോക് കജോകക്കോവിച്ചദ
(c) േോക

യൂറ ോ

തിരറെടുത്തത്?

ചനടിയത്?
(b) കേോജർ ബ

Q52. യുറേഫ
കളിക്കോരേോയി

(c) റകയ്ൽ ജോമിസൺ
(d) േിരോട റകോഹ്ലി
(e) റഡറേോൺ റകോൺറേ
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Q56.

റഫബ്ബുേരിയിൽ

2022

സീംസ്ഥോേമോണ്

റേറലോ

ഇന്ത്യ

ഏത്
യൂത്ത്

Q59. ഐഎീംടി മബ്ദോസുീം _______ ഇന്ത്യയുീം
ഒരുമിച്ചു

സോീംറേദൻ

റഗയിീംസ് സീംഘടിപ്പിക്കുന്നത്?

ആതിറേയതവീം േഹിക്കുീം .

(a) ഹരിയോേ

(a) േൺെസ്

(b) ഗുജ ോത്ത്

(b) റഡൽ
(c) എച്ച്.സി.എൽ

(c) ഉത്തർബ്പ്റദശ്

(d) എച്ച്പ്ി

(d) റഗോേ

(e) റസോണി

(e) മഹോരോബ്ര
Q57.

തറേശ യ

േിശവോസത്തിേുീം

സീംസ്കോരത്തിേുമോയി പ്ുതിയ േകുപ്പ്
സൃരിക്കുന്നതിന്

ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ

ഏതോണ്?

റചയ്യുന്നതിന്
ഏത്

യോക്ക്

ഇൻഷു ൻസ്

ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ

സീംസ്ഥോേമോണ്

ഇൻഷു ൻസ്

കമ്പ്േി

േോഷണൽ
ലിമിറ്റഡുമോയി

(b) അരുണോചൽ ബ്പ്റദശ്

(b) അസീം

(c) ഹിമോചൽ ബ്പ്റദശ്

(c) ബ്തിപ്ുര

(d) പ്ശ്ചിമ ബീംഗോൾ

(d) റകരളീം

(e) ഉത്തരോേണ്ഡ്

(e) ആബ്ന്ധബ്പ്റദശ്
ഇേിപ്പ യുന്നേരിൽ

യൂറ ോ

Q60. ഹിമോലയൻ

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. (a) സിക്കിീം

(a) ഉത്തരോേണ്ഡ്

Q58.

2021

2020

റഗോൾഡൻ

റേടിയത്?
(a) ലയണൽ റമസ്സി
(c) റേയ്മർ
(c) ബ്കിറയോറേോ റ ോണോൾറഡോ
(d) കകലിയൻ എീംബറപ്പ
(e) റപ്ോൾ റപ്ോഗ്ബ

ആരോണ്
ബൂട്ട്

Q61.

ഇേിപ്പ യുന്നേരിൽ

അഞ്ോീം

തേണ

ആരോണ്
റേപ്പോളിറല

ബ്പ്ധോേമബ്ന്ത്ിയോയത്?
(a) േഡ്ഗ ബ്പ്സോദ് ശർമ്മ ഒലി
(b) ബിദയോറദേി ഭണ്ഡോരി
(c) അഗ്നി ബ്പ്സോദ് സപ്റകോട്ട
(d) റഷർ ബഹോദൂർ ഡയൂബ
(e) പ്ുഷ്പ് കമൽ ദഹൽ
Q62.

ഒളിമ്പ്ിക്

ജിീംേോറിക്

റഗയിീംസിന്റ
മത്സരറത്ത

േിലയിരുത്തുന്നതിേോയി
തിരറെടുക്കറപ്പട്ട

ആദയറത്ത

ഇന്ത്യക്കോരൻ ആരോണ്?
(a) ബ്ശ കോന്ത്് കിഡോമ്പ്ി
(b) ദ പ്ക് കബ്ബ
(c) അഭോസ് ജോ
(d) റമോഹിത് ബോറഗൽ
(e) ഭേോേി റദേി
9
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Q63. 2026 റല

റലോക

ചോമ്പ്യൻഷിപ്പിന്

ബോഡ്മിന് ൺ

Q67. 679 റമഗോേോട്ട്

ആതിറേയതവീം

ജലകേദയുത

റലോേർ

അരുൺ
പ്ദ്ധതി

േഹിക്കുന്ന രോജയീം?

േികസിപ്പിക്കുന്നതിേോയി

(a) കചേ

ഇന്ത്യയുമോയി

b) ജപ്പോൻ

റഡോളർ കരോർ ഒപ്പിട്ട രോജയീം?
(b) ഭൂട്ടോൻ

(d) േിയറ്റ്േോീം

(c) റേപ്പോൾ

(e) മറലഷയ
യശ്പ്ോൽ

അന്ത്രിച്ചു.

ശർമ

അറേഹീം

അടുത്തിറട

ഒരു

____________

േണ്ടർഫുൾ

'മിറർ.

അടുത്തിറട

’റപ്ോൾ

അന്ത്രിച്ചു.

അറേഹീം ഒരു ____________ ആയിരുന്നു.

(b) ഹോസയേടൻ

(a) എഴുത്തുകോരൻ

(c) അഭിഭോഷകൻ

(b) ഗുസ്തിക്കോരൻ

(d) ച ഫ് ജറിസ്

(c) സോമ്പ്ത്തിക ശോസ്ബ്തജ്ഞൻ

(e) ബ്കിക്കറ്റ് തോരീം
പ്റരതേോയ

ഹോരപ്പൻ

കോലഘട്ടത്തിറല

കരകൗശല

േസ്തുക്കൾ ________________ ൽ കറണ്ടത്തി.
(a) ജൽഗോവ്, മഹോരോബ്ര

(d) ഗോയകൻ
(e) േർത്തകൻ
Q69.

ഗുജ ോത്തിറല

േോഷണൽ

ഗോന്ധിേഗ ിറല

റഫോ ൻസിക്

സർേകലോശോലയിൽ

(b) ഗുരുബ്ഗോീം, ഹരിയോേ

അധിഷ്ഠിത

(c) അലീംഗിർ, ഉത്തർബ്പ്റദശ്

സയൻസ്
ഗറേഷണ

മികേിന്റ

റകബ്രീം

ആരോണ് ഉദ്ഘോടേീം റചയ്തത്?

(d) സിന്ധ്, പ്ഞ്ോബ്

(a) രോീംേോഥ് റകോേിര്

(e) ഈശവര, ഗുജ ോത്ത്

(b) രോജ്േോഥ് സിീംഗ്

യുഎസ്

ആസ്ഥോേമോയുള്ള

എയ്റ ോസ്റപ്സ്

കമ്പ്േിയോയ

റബോയിീംഗിൽ

(e) കചേ
ഓർറഡോർഫ്

(a) റജയോതിശോസ്ബ്തജ്ഞൻ

Q65.

(d) പ്ോകിസ്ഥോൻ
Q68.

ആയിരുന്നു.

Q66.

യുഎസ്

(a) ബീംഗ്ലോറദശ്

(c) ഇന്ത്യ

Q64.

1.3 ബിലയൺ

േിന്ന്

ഇന്ത്യൻ

(c) േറരബ്ര റമോദി
(d) അമിത് ഷോ
(e) എീം. റേങ്കയ്യ േോയിഡു

േോേികറസേയ്ക്ക് _____ അന്ത്ർേോഹിേി

Q70.

േിരുദ്ധ

സോറ്റകലറ്റ് ജിസോറ്റ് -1 േിറേപ്ിക്കോൻ

ലഭിച്ചു.
(a)09 മത്
(b)10 മത്
(c)11 മത്
(d)12 മത്
(e)13 മത്
10

യുദ്ധേിമോേീം

പ്ി

-8

ഐ

ഓഗറിൽ

ഏത്

ജിറയോ

ബഹിരോകോശ

ഇറമജിീംഗ്
ഏജൻസി

പ്ദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്?
(a) ISRO
(b) NASA
(c) JAXA
(d) CNSA
(e) EUSA
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Q71. 2025 ഓപ്പട ഓർ ാനിക് ആകുന്നതിന്
എസ്എസ്ഒസിഎയുമായി പ്തിരാർലട്ടറ്റ്
ധാരണാരപ്തത്തിൽ
ഇനിെറയുന്ന

ഒെ വച്ച

യൂണിയൻ

പ്രചദ്ശും

ഏതാണ്?
(a) ചണ്ഡിെഡ്
(b) ലക്ഷദവീപ്
(c) ആൻഡേോനും നികക്കോബോേും
(d) ലഡോക്കദ
(e) ജമ്മു
Q72.

ശ്േീർ
ുജറാത്തിപ്പല

കച്ച്

ചമഖലയിൽ

ഇന്തയയിപ്പല ഏറ്റവുും വലിയ ചസാളാർ
രവർ രാർക്ക് ഏത് കമ്പനി നിർമ്മിക്കുും?
(a) ഓയിൽ ആൻഡ് നോച്ചുേൽ െയോസ്
ക ോർപ്പകേഷൻ
(b) സ്റ്റീൽ
ലിേിറ്റഡ്

അകേോേിറ്റി

ഓഫ്

ഇന്ത്യ

(c)
കദരീയ
േോപമവദയുേി
ക ോർപ്പകേഷൻ
(d) ക ോൾ ഇന്ത്യ ലിേിറ്റഡ്
(e)
ഭോര്
ലിേിറ്റഡ്

ബഹവി

ഇലക്ശ്ടിക്കൽസ്

Q73. ചലാക യുവജന ലനരുണയ ദ്ിനും
(WYSD)
എലൊ
വർഷവുും
__________
ആ രിക്കുന്നു.
(a) ജൂമല 11
(b) ജൂമല 12
(c) ജൂമല 13
(d) ജൂമല 14
(e) ജൂമല 15
Q74.

ആരാണ്

രാജയസഭയിൽ

ചനതാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്?
(a) പീയുഷ്കെോയൽ
(b) ഹർഷ് വർധൻ
(c) രകേഷ് കപോശ്ഖിയോൽ നിഷങ്കദ
(d) സകന്ത്ോഷ് െംഗ്വർ
(e) സദോനന്ദൌഡ
11

സഭാ

Q75.
ഡിയർപ്പനസ്
അലവൻസ്,
ഡിയർപ്പനസ് റിലീഫ് എന്നിവ 17% ൽ
നിന്ന്
_____
ആയി
വർദ്ധിെിക്കാൻ
മപ്ന്തിസഭ അും ീകാരും നൽകി.
(a) 20%
(b) 22%
(c) 24%
(d) 26%
(e) 28%
Q76. ചടാക്കിചയാ ഒളിമ്പിക്സ്
ാനത്തിന്പ്പറ
ായകന്പ്പറ
“ഹിന്ദുസ്ഥാനി ചവ”.
(a) കനഹോക്കക്കർ
(b) സുനിേിചൗഹോൻ
(c) അനനയ ബിർള
(d) അൽ യോഗ്നിക്
(e) കശ്രയകെോരോൽ

ിയറിുംഗ്
ചരര്

Q77. _______ നായി ചകപ്ന്ദ സ്ചരാൺസർ
പ്പ യ്ത ചദ്ശീയ ആയുഷ് മിഷൻ തുടരാൻ
മപ്ന്തിസഭ അും ീകാരും നൽകി.
(a) 2 വർഷം
(b) 5 വർഷം
(c) 7 വർഷം
(d) 10 വർഷം
(e) 15 വർഷം
Q78. ‘Urdu Poets and Writers – Gems of Deccan’
എന്ന
രുസ്തകത്തിന്പ്പറ
ര യിതാവിന്പ്പറ ചരര്.
(a) അബ്ദുൾ േഹ്മോൻ േുനിഫ്
(b) അബിദ് ആസോദ്
(c) ആബേർ ഹുമസൻ
(d) ബജ.എസ്. ഇഫ്കേക്കർ
(e) അബ്ദുേഹ്മോൻ
Q79.
റിസർവ്
രാങ്ക്
__________
നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
(a) േോസ്റ്റർ ോർഡ്
(b) വിസ
(c) രൂപ
(d) ആേകസോൺ കപ
(e) കപടിഎം

ന്
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Q80.
നയാൻ ചപ്രാപ് ാമിനായി ഇസ്ചറാ
വിജയകരമായി
രരീക്ഷിച്ച
എഞ്ചിന്

Q84.
ഇപ്സാചയലിൽ
എുംരസി
തുറക്കുന്നതിനുള്ള 1
ൾഫ് രാജയമായി

ചരര് നൽകുക.

മാറിയ ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

(a) ശ്പോഗ്േി എഞ്ചിൻ

(a) ബഹ്മേൻ

(b) വി ോസ് എഞ്ചിൻ
(c) െെൻ എഞ്ചിൻ
(d) ശ്പ ോശ് എഞ്ചിൻ

(b) ുമവറ്റദ
(c) യുഎഇ
(d) ഒേോൻ

(e) കേോഷ്നി എഞ്ചിൻ

(e) ഖത്തർ

Q81. ചലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവുും വലിയ 60

Q85. ഏത് സുംസ്ഥാന സർക്കാർ അടുത്തിപ്പട

പ്പമ ാവാട്ട്
രീക്ക്
ചസാളാർ
ചഫാചട്ടാചവാൾപ്പട്ടയ്ക്ക് ഫാമുകളിൽ ഒന്ന്

ഇലക്പ്ടിക് ലരക്ക് ടാക്സി സ്കീും 2021
ആരുംഭിച്ച ?

അടുത്തിപ്പട

(a) ആശ്രശ്പകദശ് സർക്കോർ

രുറത്തിറക്കിയ

രാജയും

ഏതാണ്?

(b) സിക്കിം സർക്കോർ

(a) മചന
(b) ജപ്പോൻ

(c) ബേലങ്കോന സർക്കോർ
(d) ക രള സർക്കോർ

(c) ഇന്ത്യ
(d) സിംെപ്പൂർ

(e)

(e) വിയറ്റദനോം

പ്ടാൻസ്ചരാർചട്ടഷൻ പ്പടക്ചനാളജി ആന്്

Q86.

ർണോട

സർക്കോർ

പ്പസന്റർ

ചഫാർ

അഡവാൻസ്ഡ്

Q82. ചലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത വാണിജയ
ചമാഡുലാർ സ്ചമാൾ റിയാക്ടറിന്പ്പറ

സിസ്റ്റുംസ്
സ്ഥാരിക്കുന്നതിന്
അക്കാദ്മി
ഓഫ്

(എസ്എുംആർ) ചരപ്പരന്താണ്, ഇതിന്പ്പറ

എഞ്ചിനീചയഴ്സ് നയൂ സൗത്ത് പ്പവയിൽസ്

നിർമ്മാണും

സർവകലാശാലയുമായി

അടുത്തിപ്പട

ല

നയിൽ

ഇന്തയൻ
ലഹചവ
കരാർ

ആരുംഭിച്ച .
(a) ലിംഗ് കലോംഗ് വൺ

ഒെിടുന്നു _______.
(a) വോരണോസി

(b) ചോങ്ജിയോങ്
(c) ദയോ കബ

(b) കനോയിഡ
(c) സൂേറ്റദ

(d) ിൻഷോൻ എസ്എ്
ംആർ
(e) ഹുവോബനംഗ്

(d) ബഡേോഡൂൺ
(e) കല

Q83. 14 ഏകദ്ിന പ്പസഞ്ചവറികൾ ചനടിയ

Q87.

രാരാർ ആസാും അടുത്തിപ്പട ഹാഷിും

ഉദ്ഘാടനും

അുംല, വിരാട് ചകാഹ്ലിപ്പയ മറികടന്നു.

സഹകരണ, കൺപ്പവൻഷൻ പ്പസന്ററിന്

എപ്ത ഇന്നിുംഗ്സുകളിലാണ് അചേഹും ഈ
ചനട്ടും ലകവരിച്ചത്?
(a) 76
(b) 81
(c) 84
(d) 98
(e) 100

ചരര് നൽകുക.
(a) രുശ്ദോക്ഷൻ

12

പ്രധാനമപ്ന്തി
പ്പ

ചമാദ്ി
യ്ത

അടുത്തിപ്പട
അന്താരാപ്ര

(b) രക്ഷക്
(c) കനശ്േ
(d) രക്തി
(e) സൂശ്േം
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Q88. മണ്ടുവാഡി പ്പറയിൽചവ ചസ്റ്റഷന്പ്പറ
ചരര് __________ പ്പറയിൽചവ ചസ്റ്റഷൻ.
(a) സർദോർ പോട്ടീൽ ബേയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ
(b) നകരശ്ന്ദ കേോദി ബേയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ
(c) ബനോേസ് ബേയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ
(d) കബോംബബ ബേയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ
(e) ഉ് ോൽ ബേയിൽകവ കസ്റ്റഷൻ

Q93. അന്താരാപ്ര നീതിനയായ ദ്ിനമായി

Q89.
ഇനിെറയുന്നവയിൽ
ഏതാണ്
എഎഫ്സി വിമൻസ് ക്ലബ് സിഷിെിൽ
ഇന്തയപ്പയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്
(a) പൂബന സിറ്റി എഫ്സി
(b) അലഖ്പുര എഫ്.സി.
(c) ശ് ിപ്സ എഫ്സി
(d) കെോ ുലം ക രള എഫ്.സി.
(e) ഐസവോൾ എഫ്.സി.

(e) ജൂമല 18

Q90. 2021 ജൂലല 15 ന് സ്കിൽ ഇന്തയ
മിഷന്പ്പറ
______
വാർഷികചത്താടനുരന്ധിച്ച് പ്രധാനമപ്ന്തി
നചരപ്ന്ദ ചമാദ്ി രാജയപ്പത്ത അഭിസുംചരാധന
പ്പ യ്തു.
(a) 4th
(b) 5th
(c) 8th
(d) 7th
(e) 6th

(b) സിക്കിം

Q91. എലൊ വർഷവുും ____________ ൽ
ആചഘാഷിക്കുന്ന
ഒരു
രരമ്പരാ ത
നാചടാടി ഉത്സ്വമാണ് ‘ചരാണാലു’.
(a) ബേലങ്കോന
(b) അസം
(c) േധയശ്പകദശ്
(d) ഹിേോചൽ ശ്പകദശ്
(e) ഒഡീഷ

എലൊ വർഷവുും _______ ആ

രിക്കുന്നു.

(a) ജൂമല 14
(b) ജൂമല 15
(c) ജൂമല 16
(d) ജൂമല 17
ഇനിെറയുന്നവയിൽ

Q94.

ഏത്

സുംസ്ഥാനമാണ് കരു സമൂഹത്തിനുും മറ്റ്
സാമ്പത്തികമായി

ദ്ുർരല

വിഭാ ങ്ങൾക്കുും

(ഇഡബ്ലയുഎസ്) 10%

റിസർചവഷൻ പ്രഖയാരിച്ചത്?
(a) ക

രളം

(c) ആശ്രശ്പകദശ്
(d) ജോർഖണ്ഡദ
(e) ഒഡീഷ
Q95.

സുചരഖ

സിപ്കി

അടുത്തിപ്പട

അന്തരിച്ച . അവൾ ഒരു / ഒരു ____________
ആയിരുന്നു
(a) ടിവി ആങ്കർ
(b) ക്ലോസിക്കൽ െോയ
(c) അഭിഭോഷ
(d) െോയ

ൻ

ൻ

ൻ

(e) നടി

Q92. മുംനൂൺ ഹുലസൻ അടുത്തിപ്പട
അന്തരിച്ച . ഇനിെറയുന്ന രാജയങ്ങളിൽ
മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അചേഹും?
(a) അഫ്െോനിസ്ഥോൻ
(b) ഇേോഖ്
(c) പോ ിസ്ഥോൻ
(d) ബംഗ്ലോകദശ്
(e) ഇേോൻ
13
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ഏത്

Q96.

രുതിയ

സുംസ്ഥാന

സർക്കാരാണ്

ഇലക്പ്ടിക്

പ്പവഹിക്കിൾ

ചരാളിസി -2021 രുറത്തിറക്കിയത്?
(a) േഹോരോശ്ര
(b) െുജേോത്തദ
(c) ഉത്തർശ്പകദശ്
(d) േധയശ്പകദശ്
(e) പഞ്ചോബ്
ഇനിെറയുന്നവയിൽ

Q97.
ചകരള

സുംസ്ഥാനും

ചകാവിഡ്

ആർക്കാണ്
സുംഘടിെിച്ച

വാക്സിചനഷൻ

ചപ്രാപ് ാും

'മാപ്തുകവച്ചും'?
(a) േുേിർന്ന പൗരന്മോർ
(b) െർഭിണിയോയ സ്ശ്േീ
(c) 18 വയസ്സിന്റ േോബഴയുള്ള

ുട്ടി

ൾ

(d) ശ്െോേ ജനസംഖയ
(e) ഇവബയോന്നുേിലല
സാചങ്കതിക

Q98.

ഇടപ്പരടലുകൾ

ഉരചയാ ിച്ച്

കർഷകപ്പര

സു മമാക്കുന്നതിന്

ഡിജിറ്റൽ

പ്ലാറ്റ്ചഫാമിന് ചരര് നൽകുക.
(a)

ിസോൻസംരിധി

(b)

ിസോൻ

(c)

ിസോൻ ഉനേി

(d)

ിസോൻശ്പെേി

(e)

ിസൻസോരേി

Q99.
പ്പവർ

ലയോൺ

ഇന്തയ,
വൽ

പ്ശീലങ്ക,

_______

പ്തിരാപ്ര

ടിടിഎക്സ് -2021 നടത്തുന്നു.
(a) േോലിദവീപ്
(b) േയോൻേർ
(c) ബംഗ്ലോകദശ്
(d) ഇേോൻ
(e) മചന
14

എന്നിവ
വയായാമും

Q100. ജൂവർ എയർചരാർട്ടിനുും ഫിലിും
സിറ്റിക്കുും
ഇടയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഇന്തയയുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത ചരാഡ് ടാക്സി.
ജൂവർ വിമാനത്താവളും എവിപ്പടയാണ്?
(a) നയൂഡൽഹി
(b) ഹരിയോന
(c) പഞ്ചോബ്
(d) ഉത്തർശ്പകദശ്
(e) രോജസ്ഥോൻ
Q101. റേൽസൺ മറണ്ടല അന്ത്ോരോബ്ര
ദിേീം
േർഷീം
റതോ ുീം
ഏത്
ദിേസമോണ് ആചരിക്കുന്നത്?
(a) ജൂകല 17
(b) ജൂകല 16
(c) ജൂകല 15
(d) ജൂകല 18
(e) ജൂകല 19
Q102.
ബ്പ്ോറദശിക
കണക്റ്റിേിറ്റി
േർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
ഇേിപ്പ യുന്ന
രോജയങ്ങളിൽ ഏതോണ് പ്ുതിയ കവോഡ്
ബ്ഗൂപ്പിീംഗ് രൂപ് കരിക്കോൻ സമ്മതിച്ചത്?
(a)
യു
എസ്,
അഫ്ഘോേിസ്ഥോൻ,
പ്ോക്കിസ്ഥോൻ, കിർഗിസ്ഥോൻ
(b)
യു
എസ്,
അഫ്ഘോേിസ്ഥോൻ,
പ്ോക്കിസ്ഥോൻ, ഉസ്റബക്കിസ്ഥോൻ
(c)
യു
എസ്,
അഫ്ഘോേിസ്ഥോൻ,
പ്ോക്കിസ്ഥോൻ, തുർക്റമേിസ്ഥോൻ
(d)
യു
എസ്,
അഫ്ഘോേിസ്ഥോൻ,
പ്ോക്കിസ്ഥോൻ, കസോഖ്സസ്തോൻ
(e)
യു
എസ്,
അഫ്ഘോേിസ്ഥോൻ,
പ്ോക്കിസ്ഥോൻ,
തജികിസ്തോൻ
Q103.
ഇന്ത്യയിൽ
ഇേിപ്പ യുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ
എേിറടയോണ്
ഗൂഗിൾ
അതിന്റ
രണ്ടോമറത്ത ഗൂഗിൾ ൌഡ്
റമേല ബ്പ്േയോപ്ിച്ചത് ?
(a) മുീംകബ
(b) റബീംഗളൂരു
(c) കഹദരോബോദ്
(d) അഹമ്മദോബോദ്
(e) ഡൽഹി NCR
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Q104. ഇന്ത്യയിറല
ഫലകൃഷി

ആദയറത്ത

അഭയോസീം

സേയോസി
അടുത്തിറട

ആരീംഭിച്ചത്

ഇേിപ്പ യുന്ന

സീംസ്ഥോേങ്ങളിൽ ഏതോണ്?
(a) പ്ഞ്ോബ്
(b) ഉത്തരോേണ്ഡ്
(c) ഹിമോചൽ ബ്പ്റദശ്
(d) ഉത്തർ ബ്പ്റദശ്
(e) ഹരിയോേ
Q105.

അടുത്തിറട

ിറപ്പോർട്ട്
കടുേ

േടന്ന

അേുസരിച്ച്,

റബ്ശണികളിൽ

WWF-UNEP
ഇന്ത്യയിറല

എബ്ത

സീംരേിത

ശതമോേീം

ബ്പ്റദശങ്ങൾക്ക്

പ്ു ത്തോണ്?
(a) 35%
(b) 30%
(c) 40%
(d) 45%
(e) 50%
Q106.

കയോൻസ ിന്

മയൂറട്ടഷേുകൾ

കോരണമോകുന്ന
കറണ്ടത്തുന്നതിന്

ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ
കബ്ഡേർ'

ഏതോണ്

'NB

എന്ന ിയറപ്പടുന്ന

AI

അൽറഗോരിതീം േികസിപ്പിറച്ചടുത്തത്?
(a) IIT ഡൽഹി
(b) IIT റബോീംറബ
(c) IIT േരഗ്പ്ൂർ
(d) IIT മബ്ദോസ്
(e) IIT കോൺപ്ൂർ
Q107.
'ഇന്ത്യ

ഇേിപ്പ യുന്നേരിൽ
ററോ ി'

എന്ന

എഴുതിയത്?
(a) Dr. രഘുരോീംരോജൻ
(b) Dr. ഡി. സുബ്ബ ോഒ
(c) Dr. ബിമൽജലോൻ
(d) Dr. കേ േി റ ഡ്ഡി
(e) Dr. സി രീംഗരോജൻ
15

ആരോണ്
പ്ുസ്തകീം

Q108. കസബർ സുരേ സ്ഥോപ്േമോയ
ിസ്ക്
ഐകയു
സവന്ത്മോക്കുന്നതിന്
ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ
ഏതോണ്
അടുത്തിറട കരോർ ഉണ്ടോക്കിയത്?
(a) ഗൂഗിൾ
(b) കമറബ്കോറസോഫ്ട
(c) ആപ്പിൾ
(d) റഫസ്ബുക്
(e) ആമറസോൺ
Q109. സീംസ്ഥോേത്ത് 'േൺ റലോക്ക്, ഒരു
ഉൽപ്പന്നീം' പ്ദ്ധതി അേതരിപ്പിക്കുറമന്ന്
അടുത്തിറട
ബ്പ്േയോപ്ിച്ചതു
ഇേിപ്പ യുന്ന
സീംസ്ഥോേങ്ങളിൽ
ഏതോണ്?
(a) മഹോരോബ്ര
(b) തമിഴ് േോട
(c) പ്ഞ്ോബ്
(d) ഉത്തർ ബ്പ്റദശ്
(e) ഹരിയോേ
Q110.
ജമ്മു
കശ്മ രിറലയുീം
ലഡോക്കിറലയുീം റപ്ോതു കഹറക്കോടതി
____ എന്ന് പ്ുേർേോമകരണീം റചയ്തു.
(a) കഹ റകോർട്ട് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ്
കോശ്മ ർ ആൻഡ് ലഡോഖ്സ
(b) ജമ്മു ആൻഡ് കോശ്മ ർ, ലഡോഖ്സ
കഹ റകോർട്ട്
(c) റകോമൺ
റകോർട്ട്
ഓഫ്
ജമ്മു
ആൻഡ് കോശ്മ ർ ആൻഡ് ലഡോഖ്സ
(d) ജമ്മു
ആൻഡ്
കോശ്മ ർ
കഹ
റകോർട്ട്
(e) കഹ റകോർട്ട് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ്
കോശ്മ ർ
Q111. സയൻസ് രരയചവക്ഷണ
വർഷും ചതാറുും ആ രിക്കുന്നു?
(a) 16 ജൂമല
(b) 17 ജൂമല
(c) 18 ജൂമല
(d) 19 ജൂമല
(e) 20 ജൂമല

ദ്ിനും
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Q112. ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആപ്പരയാണ്
മരണാനന്തരും ചമാഹൻ ര ൻ രത്നയ്ക്ക്
നൽകുന്നത്?
(a) സുേി് ബോനർജി
(b) അേി് ബോനർജി
(c) ഷിബോജി ബോനർജി
(d) സംെീേ ബോനർജി
(e) അഭിജിത്തദ ബോനർജി
Q113.
എചൊൾ
ചവണപ്പമങ്കിലുും
രാങ്കിും ുമായി രന്ധപ്പെട്ട ച ാദ്യങ്ങൾ
ഉരചഭാക്താക്കപ്പള
സഹായിക്കുന്നതിന്
ഇനിെറയുന്ന
ഏത്
ആർട്ടിഫിഷയൽ
ഇന്റലിജൻസ്-രവർഡ്
പ്പവർ വൽ
അസിസ്റ്റന്റാണ്
പ്പഫഡറൽ
രാങ്ക്
സമാരുംഭിച്ചത്?
(a) FABY
(b) FEBY
(c) FECBY
(d) FEDDY
(e) FEDERY
Q114. അന്താരാപ്ര പ്കിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ
(ഐസിസി)
അതിന്പ്പറ
78-ാാമത്
വാർഷിക പ്പരാതുചയാ ത്തിൽ _________,
_______, _______ എന്നിവപ്പര അും ങ്ങളാക്കി.
(a)
േംകെോളിയ,
േോജിക്കിസ്ഥോൻ,
സവിറ്റദസർലൻഡ്
(b) േംകെോളിയ, േുർക്കി, സവിറ്റദസർലൻഡ്
(c)
േംകെോളിയ,
േോജിക്കിസ്ഥോൻ,
സവോസിലോൻഡ്
(d)
േൗേീഷയസ്,
േോജിക്കിസ്ഥോൻ,
സവിറ്റദസർലൻഡ്
(e) േൗേീഷയസ്, േുർക്കി, സവോസിലോൻഡ്
Q115. "ആർഎസ്എസ്: രിൽഡിുംഗ് ഇന്തയ
പ്തൂ പ്പസവാ" എന്ന രുസ്തകത്തിന്പ്പറ
ര യിതാവ് ആരാണ്?
(a) നകരശ്ന്ദ കേോദി
(b) അേി് ഷോ
(c) രകേശ് കപോശ് ിയോൽ
(d) േനു എസ് പിള്ള
(e) സുധോൻഷു േിത്തൽ
16

Q116.

പ്പരൻഷൻ

വിചദ്ശ

ഫണ്ട്

പ്പറ ുചലറ്ററി

കമ്പനികപ്പള

ഫണ്ടുകളിൽ

പ്പരൻഷൻ
വപ്പര

________________

നിലനിർത്താൻ അനുവദ്ിച്ച .
(a) 45%
(b) 25%
(c) 49%
(d) 74%
(e) 100%
Q117.

മഹാരാപ്രയിപ്പല

ചമഖല

മുൻ ണനാ

വായ്രയുമായി

വികസന

രന്ധപ്പെട്ട
സുംരുംഭങ്ങൾ

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി

രാങ്ക്

ഓഫ്

മഹാരാപ്ര _________ യുമായി ധാരണാരപ്തും
ഒെിട്ട .
(a) SIDBI
(b) SEBI
(c) NABARD
(d) EXIM Bank
(e) ADB
Q118.

ഇനിെറയുന്ന

ഏതാണ്

ഹജ്ജിൽ

സ്പ്തീകള പ്പട

രുരുഷ

രാജയങ്ങളിൽ
രപ്പങ്കടുക്കുന്ന
രക്ഷാകർതൃ

ആവശയും അവസാനിെിച്ചത്?
(a) സൗദി അകേബയ
(b) യുഎഇ
(c) ഖത്തർ
(d) ഒേോൻ
(e) ഇേോൻ
Q119. ________ ൽ കുനാരിയ പ് ാമത്തിൽ
രാലിക

രഞ്ചായത്ത്

വിജയകരമായി

നടന്നു.
(a) രോജസ്ഥോൻ
(b) െുജേോത്തദ
(c) ഉത്തർശ്പകദശ്
(d) േധയശ്പകദശ്
(e) േഹോരോശ്ര
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Q120. ചബ്ലാക്ക്പ്പ
ഉരചയാ ിച്ച്
നൽകുന്ന

യിൻ സാചങ്കതികവിദ്യ
വിദ്യാഭയാസ

ചരഖകൾ

ഇന്തയയിപ്പല

ആദ്യപ്പത്ത

സുംസ്ഥാനും

ഇനിെറയുന്ന

സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

(c)

രളം
ർണോട

(d) േഹോരോശ്ര
അടുത്തിറട

റേയോമ

ഷയ

പ്ര േിച്ച

ബ്പ്തിറരോധ

സീംേിധോേത്തിന്റ

മികസൽ

റപ്ര് േൽകുക.

(a) S-300
(b) S-400
(c) S-500
(d) S-600
(e) S-700
Q122.

റ ോപ്പർ

േികസിപ്പിറച്ചടുത്ത

ആദയമോയി

ഇത്തരത്തിലുള്ള

ഓക്സിജൻ

റ ഷേിീംഗ്

ഉപ്കരണത്തിന്റ

റപ്ര് േൽകുക

ആരോണ്

Q125.

(e) പശ്ചിേ ബംെോൾ
Q121.

IIT

(a) YUVA
(b) FEDDY
(c) ROGER
(d) AMLEX
(e) TEMEX

(a) േേിഴ്നോട്
(b) ക

Q124.

രോജയസഭയുറട

റഡപ്യൂട്ടി ല ഡ ോയി േിയമിക്കറപ്പട്ടത്?
(a) തമ്പ്ിദുകര
(b) മുഖ്സതോർ അബ്ബോസ് േഖ്സേി
(c) റകശവ് ബ്പ്സോദ് മൗരയ
(d)

ോീം റഗോേിര് ചൗധരി

(e) ദിറേശ് ശർമ്മ
Q126.
അപ്പ്

‘റോൻഡ്

സ്ക മി’ന്റ

കോലോേധി

ഇന്ത്യ

_______ േർഷീം

ബോങ്കിീംഗ്,

ധേകോരയ

കമ്പ്േിയോയ

റഗോൾഡ്മോൻ

______________ ൽ

ഒരു

േറര ഇന്ത്യൻ സർക്കോർ േ ട്ടി.

തു ന്നു.

(a) 2025
(b) 2022
(c) 2028
(d) 2030
(e) 2024

(a) റകോച്ചി

ആറഗോള

റസേേ
സോച്ച്സ്
റകബ്രീം

(b) റചകന്ന
(c) കഹദരോബോദ്
(d) റബീംഗളൂരു

Q123.

ഇന്ത്യയിറല

എണ്ണ

സ്ഥോപ്േമോയ

റകോർപ്പറ ഷേിൽ
കഹബ്ഡജൻ’

ഏറ്റേുീം

േലിയ

ഇന്ത്യൻ

ഓയിൽ

ആദയറത്ത

െോന്്

(e) പ്േോജി

‘ബ്ഗ ൻ

എേിറടയോണ്

ആരീംഭിക്കുന്നത്?
(a) റകോൽക്കത്ത
(b) റടഹ് ോഡൂൺ
(c) കോൺപ്ൂർ
(d) റേോയിഡ
(e) മേുര
17
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ആരുപ്പട

ആത്മകഥ്യാണ്

Q127. പ്തിേഞ്് 12.7 എീംഎീം എീം 2
േോററ്റോ
സ്ഥിരതയോർന്ന
േിദൂര
േിയബ്ന്ത്ണ
റതോക്ക്
എൽബിറ്റ്
സിറങ്ങളിൽ േിന്ന് സോറങ്കതിക കരോർ
കകമോറ്റീം റചയ്തോണ് േിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ ഏത് രോജയമോണ്
എൽബിറ്റ്
സിറങ്ങളുമോയി
ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്?
(a) UK
(b) USA
(c) UAE
(d) ഇബ്സോറയൽ
(e) ജപ്പോൻ

Q131.

Q128. എലലോ റദശ യ റഗയിീംസ് റമഡൽ
റജതോക്കൾക്കുീം സ്റപ്ോർടസ് റപ്ൻഷൻ
ഉ പ്പുേൽകുന്ന
സീംസ്ഥോേ
സർക്കോർ
ഏതോണ്?
(a) ഗുജ ോത്ത്
(b) ബ ഹോർ
(c) പ്ഞ്ോബ്
(d) റകരള
(e) അസോീം

(b) ഐ.ഡി.ബി.ഐ.

'The

Stranger in The Mirror'
(a) കരഖർ പൂർ
(b)

ബീർ കബദി

(c) നസേുദ്ദീൻ ഷോ
(d) രോക

ഷ് ഓംശ്പ

ോശ് ബേഹ്േ

(e) അനുപം കഖർ
Q132.

ലമചപ്കാ,

പ്പ

റുകിട,

സുംരുംഭങ്ങൾക്കായി
രങ്കാളിത്തും

ഇടത്തരും

ചകാ-പ്പലൻഡിുംഗ്

ആരുംഭിക്കുപ്പമന്ന്

യു

ജിആർഒ കയാരിറ്റൽ പ്രഖയാരിച്ച .
(a) എസ്ബിഐ
(c) കബോബ്
(d) എച്ചദഡിഎഫ്സി
(e) ഐസിഐസിഐ
Q133.

അടുത്തിപ്പട

ലവസ്

പ്രസിഡന്്

'രപ്പലെക്കു രട്ടാഭിചഷകും' എന്ന രുസ്തകും
രുറത്തിറക്കി.
ഏതാണ്

ഇനിെറയുന്നവയിൽ

ഈ

രുസ്തകവുമായി

Q129. ഏഷയൻ ഡേലപ്റമന്് ബോങ്ക്
ഇന്ത്യയുറട
സോമ്പ്ത്തിക
േളർച്ചോ
ബ്പ്േചേീം
______ ആയി
FY22 യിൽ
ബ്പ്േചിക്കുന്നു.
(a) 10%
(b) 09%
(c) 11%
(d) 12%
(e) 13%

രന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?

Q130.
ഇന്ത്യൻ
ഇൻറിറ്റയൂട്ട്
ഓഫ്
റഹ ിററ്റജ്
സ്ഥോപ്ിക്കോൻ
ഇേിപ്പ യുന്നേയിൽ
ഏത്
േഗര
സർക്കോർ ത രുമോേിച്ചു?
(a) ബ്ശ േഗർ
(b) റലഹ്
(c) റേോയിഡ
(d) റചകന്ന
(e) ബീംഗളുരു

റൂരിന പ്ഫാൻസിസ് ചലാക പ്പറചക്കാർഡ്
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(a) എനർജി ബസക്ടർ
(b) ശ്െോേീണ ഇന്ത്യയും

ൃഷിയും

(c) ഖനനം
(d)

യറ്റുേേി വി

സനം

(e) സേുശ്ദ വിഭവങ്ങൾ
Q134. പ്പരറുവിൽ നടന്നുപ്പകാണ്ടിരിക്കുന്ന
രാരാ സ്ചരാർട്ട് കെിൽ രാരാ ഷൂട്ടർ
സൃരിച്ച .

അവർ

എയ്ത്

നാട്ട കാരിയാണ് ________________.
(a) പഞ്ചോബ്
(b) ബീഹോർ
(c) ക

രളം

(d) ഹരിയോന
(e) േധയശ്പകദശ്
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Q135.
ിര
അന്തരിച്ച .

സരാഭായ്
അടുത്തിപ്പട
____________________
ന്പ്പറ

സഹസ്ഥാരകയായിരുന്നു അവർ.
(a)

നോഷണൽ

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടദ

ഓഫ്

ഡിമസൻ
(b) നോഷണൽ ഹയൂേൻ ജീകനോം േിസർച്ചദ
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടദ
(c) നോഷണൽ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടദ
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടദ

ഓഫ്

ബടക്കനോളജി
(e) വോർദ്ധ യബത്തക്കുേിച്ചുള്ള

കദരീയ

(d)

നോഷണൽ

Q136.

'രാങ്ക്

വിത്ത്

എ

ചസാൾ:

ഇകവിറ്റാസ്'
എന്ന
രുസ്തകത്തിന്പ്പറ
ര യിതാവ് ആരാണ്?

ഇ-ടാഗ്'

'സുരഭി

ഉരചയാ ിച്ച്

(a)

ോസ്റ്റോഗ് ശ്പശ്നം

(b) മവദയുേി ബിൽ
(c) ഭൂേിയുബട ഇ-കഡോ
(d) കഹോർട്ടി
(e)
ന്നു

ൾച്ചർ ഉ്പോദനം

ഷണം
ോലി

യുബേന്റകേഷൻ

അടിസ്ഥോനേോക്കിയുള്ള

ൾ

Q140. ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2020സീസണിപ്പല

എഐഎഫ്എഫ്

രുരുഷന്മാരുപ്പട

ഫുട്ചരാൾ

കളിക്കാരനായി തിരപ്പെടുക്കപ്പെട്ടത്?
(a) സുനിൽ കഛശ്േി

(a) ദുവൂരി സുബ്ബേോവു
(b) സി ബ െരിയോലി

(b) സഹോൽ അബ്ദുൾ സേദ്

(c) യലേഞ്ചിലി രിവോജി
(d) എൻ വി രേണ
(e) ആർവി രവീശ്ന്ദൻ

(d) സകന്ദഷ് ജിംെൻ

Q137. ഇന്തയയിൽ, എലൊ വർഷവുും _________

ന രമാണ്

ന്

“ചദ്ശീയ

പ്രചക്ഷരണ

(c) െുർശ്പീ് സിംഗ് സരു
(e) ഇഷോൻ പണ്ഡിറ്റ

ദ്ിനും”

അതിന്പ്പറ

‘ഹിചസ്റ്റാറിക് അർരൻ ലാൻഡ്സ്ചകെ്
(a) െവോളിയർ
(b) ഓർച്ച
(c) ജബൽപൂർ

(d) ജൂമല 22
(e) ജൂമല 21

_________

യുപ്പനസ്ചകാ

(d) കഭോപ്പോൽ

ചവൾഡ്

പ്പഫഡചറഷൻ

ഓഫ്

(ഡബ്ലയുഎഫ്എൻ)

എലൊ

ഓചരാ

വർഷവുും

മസ്തിഷ്ക ദ്ിനും ആചഘാഷിക്കുന്നു.
(a) ജൂമല 20

ചലാക

(e) a, b എന്നിവ രണ്ും
Q142.

ചലാകത്തിപ്പല

ആദ്യപ്പത്ത

3

ഡി

പ്രിന്റഡ് സ്റ്റീൽ കാൽനട രാലും ഏത്
ന രത്തിലാണ് തുറന്നത്?
(a) ആംസ്റ്റർഡോം, ബനേർലോൻഡ്

(b) ജൂമല 22

(b) കജോർജിയ, യുമണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റദസ്

(c) ജൂമല 21

(c) ഗ്ലോസ്കെോ, സ്ക

(d) ജൂമല 24
(e) ജൂമല 23

(d) കേോം, ഇറ്റലി

19

ഏത്

ചപ്രാജക്ടിന്’ കീഴിൽ തിരപ്പെടുത്തത്?

(b) ജൂമല 24
(c) ജൂമല 23

നയൂചറാളജി

ഇനിെറയുന്നവയിൽ

Q141.

ആ രിക്കുന്നു.
(a) ജൂമല 25

Q138.

ഏതാണ്

തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക?

21

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടദ

ഇനിെറയുന്നവയിൽ

Q139.

ോട്ടദലൻഡ്

(e) ജനീവ, സവിറ്റദസർലൻഡ്
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Q143. യുഎൻ ടാക്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ 2021

Q147.

മുതൽ 2025 വപ്പരയുള്ള കാലയളവിൽ

ഇന്തയയിപ്പല

അും മായി ആപ്പരയാണ് നിയമിച്ചത്?

വിദ്യാർത്ഥിയുപ്പട ചരര്.
(a) ബ

ുൽദീപ് സിംഗ്

(a)

അടുത്തിപ്പട

ഏറ്റവുും

(b) ലൂസി ഡി അകശ്ബ

(c) രശ്േി ആർ ദോസ്

(c) സോേോ കനോസ്

(d) ടി വി നകരശ്ന്ദൻ

(d) ഭോെീരേി അമ്മ

(e) ബേകബക്ക ശ്െിൻസ്പോൻ

(e) ജീൻ

Q144. ആയ്ക്കർ ദ്ിവാസ് (ആദ്ായനികുതി

Q148.

നികുതി ആചഘാഷിച്ച .

ഇന്തയൻ

സ്ചരാൺസറായി

ഡിജിറ്റൽ,

സുസ്ഥിര

ചലാരൽ

വയാരാര
പ്പല

2021

സർചവയിൽ

ഇന്തയ

യ്തു.

സുംഘത്തിന്പ്പറ

ഇന്തയൻ

ഒളിമ്പിക്

ോർപ്പകേഷൻ

അഖിചലന്തയാ

Q149.

ഫുട്ചരാൾ

പ്പഫഡചറഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) 2020-21
വർഷപ്പത്ത

വനിതാ

ഫുട്ചരാൾ

കളിക്കാരനായി

(a) 70.32 രേേോനം

ആരാണ്

തിരപ്പെടുക്കപ്പെട്ടത്?

(b) 80.32 രേേോനം

(a) നംകെോം ബോലോകദവി

(c) 90.32 രേേോനം

(b) അദിേി ചൗഹോൻ

(d) 60.32 രേേോനം

(c) കലോയികേോങ്ബോം അരലേോ കദവി

(e) 50.32 രേേോനം

(d) ബേയ്കേോൾ കേോക്കി
ആചരാ യ

ഇൻഷുറർ

മാക്സ് രൂെ പ്പഹൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്
സവയും __________ എന്ന് രുനർനാമകരണും
യ്തു.

(e) കശ്െസ് ഡോങ്മേ
Q150. രാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരുപ്പട വായ്ര
രരിധി ആർരിഐ 25 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന്
_________ ആയി വർദ്ധിെിക്കുന്നു.

(a) സിവ ബൂപ്പ ആകരോെയ ഇൻഷുേൻസ്

(a) 1 ക

ോടി രൂപ

(b) ഐവ ബൂപ്പ ആകരോെയ ഇൻഷുേൻസ്

(b) 2 ക

ോടി രൂപ

(c) ലിവ ബൂപ്പ ആകരോെയ ഇൻഷുേൻസ്

(c) 3 ക

ോടി രൂപ

(d) നിവയ ബൂപ്പ ആകരോെയ ഇൻഷുേൻസ്

(d) 4 ക

ോടി രൂപ

(e) നിവ ബൂപ്പ ആകരോെയ ഇൻഷുേൻസ്

(e) 5 ക

ോടി രൂപ

20

ചടാക്കിചയാ

(e) അദോനി ശ്െൂപ്പദ

സൗകരയപ്പത്തക്കുറിച്ച ള്ള

പ്പ

പ്പ യിുംസിൽ

നടക്കുന്ന

(d) ലോർസൻ, ടയൂകശ്ബോ

(e) ജൂമല 24

ഒറ്റപ്പെട്ട

ഇചൊൾ

(c) േിലയൻസ് ഇൻഡസ്ശ്ടീസ്

(d) ജൂമല 23

Q146.

ോൽബേന്റ്

(b) ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ക

(c) ജൂമല 26

_______ സ്ചകാർ പ്പ

ന്ന

(a) ടോറ്റ കേോകട്ടോഴ്സ്

(b) ജൂമല 25

യുഎൻ

പ്പ

അചസാസിചയഷൻ _________ ൽ എത്തി.

(a) ജൂമല 27

Q145.

പ്രായും

യ്ൻ േന

(b) ബജ ബി കേോഹൻപോശ്േ

ദ്ിനും) ________ ന് ചകപ്ന്ദ ചരാർഡ് ചനരിട്ട ള്ള

അന്തരിച്ച

107-ൽ
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ഇന്തയയിപ്പല

Q151. “An Ordinary Life: Portrait of an Indian
Generation”
എന്ന
രുസ്തകും

Q155.

ര

രട്ടികയിൽ

ിച്ചിരിക്കുന്നത് _______ ആണ്.

യുപ്പനസ്ചകായുപ്പട

ചലാക

ലിഖിതമാണ്?

(b) സുനിൽ അകേോേ

(a)

(c) അകരോക് ലവോസ

(b) ഭീംബബറ്റദ

(d) സുരീൽ ചശ്ന്ദ

(c) േഹോകബോധി കക്ഷശ്േം

പ്പവള്ളി

പ്പമഡൽ

മിരാരായി
ചനടി.

ഏത്

ാനു

ചനടി

ലസചഖാും

ഇന്തയയുപ്പട

പ്പമഡൽ

സുംഭവത്തിലാണ്

അവർ

രാജയപ്പത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?
(a) ഭോകരോദവഹനം

കേോക്കദ ബഷൽട്ടേു

ൾ

ോണ്കചോളപുരം

(e) ധരസുരം
Q156.

ജൂലല

17

ന്

ഇന്റർനാഷണൽ

ചസാളാർ അലയൻസ് (ഐഎസ്എ) യിൽ
ച

ർന്ന

ഇനിെറയുന്ന

രാജയങ്ങളിൽ

ഏതാണ്?
(a)

ിൻലോൻഡ്

(b) കനോർകവ

(b) ജിംനോസ്റ്റിക്സ്

(c) സവീഡൻ

(c) കബോക്സിംഗ്

(d) സവിറ്റദസർലൻഡ്

(d) സ്ശ്പിന്റേിംഗ്

(e) ബഡൻേോർക്കദ

(e) ബടന്നീസ്
Q153. ചലാക മുങ്ങിമരണ പ്രതിചരാധ ദ്ിനും
വർഷും ചതാറുും _______ നടത്തപ്പെടുന്നു.
(a) 29 ജൂമല

Q157. ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആപ്പരയാണ്
എച്ച്സിഎൽ

പ്പടക്ചനാളജീസ്

ലിമിറ്റഡിന്പ്പറ

മാചനജിുംഗ്

ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്?

(b) 28 ജൂമല

(a) രിവ് നോദർ

(c) 27 ജൂമല

(b) സി വിജയ

(d) 26 ജൂമല

ുേോർ

(c) രയോംശ്രീനിവോസൻ

(e) 25 ജൂമല

(d) ഹികേശ്ന്ദ കഡവ്

Q154. എലൊ വർഷവുും ജൂലല 26 നാണ്
കാർ ിൽ

ഏത്

േിയ രുകശ്ദരവര കക്ഷശ്േം

(d) െംമെബ

Q152. ചടാക്കിചയാ ഒളിമ്പിക്സ് 2020 ൽ

ലരതൃക

ഇനിെറയുന്നവയിൽ

(a) ടി. എൻ. കരരൻ

(e) രശ്േി കദരോയി

39-ാാമത്

വിജയ്

(e) വിരവീർ അഹൂജ

ദ്ിവാസ്

ആചഘാഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷും രാജയും
കാർ ിൽ യുദ്ധത്തിപ്പല _________ വിജയപ്പത്ത
ആചഘാഷിക്കുന്നു.
(a) 21 വർഷം
(b) 22 വർഷം
(c) 24 വർഷം
(d) 25 വർഷം
(e) 23 വർഷം
21
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Q158. വനിതകള പ്പട 10 മീറ്റർ എയർ
ലറഫിളിൽ ചടാക്കിചയാ ഒളിമ്പിക്സിന്പ്പറ
ആദ്യ സവർണ്ണ പ്പമഡൽ യാങ് കവിയാൻ
ചനടി. അവർ ഏത് രാജയത്ത് നിന്നാണ്?
(a) വിയറ്റദനോം
(b) േോയലൻഡ്
(c) ഇകന്ത്ോകനഷയ
(d) ജപ്പോൻ
(e) മചന
Q159. ആച ാള കാർഷിക കയറ്റ മതിയിൽ
3.1 ശതമാനും രങ്കാളിത്തമുള്ള 2019 ൽ
ഇന്തയ
ഇനിെറയുന്നവയിൽ
സ്ഥാനത്താണ്?
(a) 10
(b) 11
(c) 15
(d) 09
(e) 17
Q160. സീനിയർ ഐരിഎസ് ഓഫീസർ
നസീർ കമലിപ്പന ഇനിെറയുന്നവയിൽ
ഏത്
ചരാർട്ട്ചഫാളിചയായിചലക്ക്
നിചയാ ിച്ച ?
(a) ബയൂകേോ ഓഫ് ഇൻബവസ്റ്റികെഷൻ
ഡയേക്ടർ ജനേൽ
(b) ബയൂകേോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവികയഷൻ
ബസ യൂരിറ്റി ഡയേക്ടർ ജനേൽ
(c)
ബസൻശ്ടൽ
ബയൂകേോ
ഓഫ്
ഇൻബവസ്റ്റികെഷൻ ഡയേക്ടർ ജനേൽ
(d) ഇന്റേലിജൻസ് ബയൂകേോ ഡയേക്ടർ
ജനേൽ
(e) ദിലലി കപോലീസ് ഡയേക്ടർ ജനേൽ
Q161. യൂചറാെ എന്ന വയാഴത്തിന്പ്പറ
പ്ന്ദപ്പനക്കുറിച്ച ള്ള
ഭൂമിയുപ്പട
ആദ്യ
ദ്ൗതയ അചനവഷണമാണ് യൂചറാെ ക്ലിെർ
ദ്ൗതയും.
ഏത്
രഹിരാകാശ
ഏജൻസിയാണ് ദ്ൗതയും ഏപ്പറ്റടുക്കുന്നത്?
(a) NASA
(b) ISRO
(c) JAXA
(d) EUSA
(e) CNSA
22

Q162. സിആർരിഎഫ് എലൊ വർഷവുും
ജൂലല 27 ന് അതിന്പ്പറ വളർത്തൽ ദ്ിനും
ആ

രിക്കുന്നു. 2021 ൽ, ചസന അതിന്പ്പറ

_______ ഉയർത്തൽ ദ്ിനും ആ

രിക്കുും

(a) 92
(b) 83
(c) 75
(d) 89
(e) 99
Q163.

പ്പകയർ

ചററ്റിുംഗ്

അനുസരിച്ച്,

സാമ്പത്തിക വർഷും 22 പ്പല ഇന്തയയുപ്പട
ജിഡിരി

വളർച്ചാ

നിരക്ക്

__________

രരിധിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
(a) 6.5-7%
(b) 9-10%
(c) 7.1-8.2%
(d) 8.8-9%
(e) 9.1-10.3%
Q164. ജനിതകമാറ്റും വരുത്തിയ സവർണ്ണ
അരിയുപ്പട

വാണിജയ

അും ീകാരും

ഉൽരാദ്നത്തിന്

ലഭിച്ച

ചലാകത്തിപ്പല

ആദ്യപ്പത്ത രാജയും ഏതാണ്?
(a)

ിൻലോൻഡ്

(b) ഐസ്ലോന്റ്
(c) ബനേർലോന്റ്സ്
(d) ചിലി
(e)

ിലിപ്പീൻസ്

Q165. ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണ് പ്രിയ
മാലിക് അടുത്തിപ്പട ഇന്തയയ്ക്ക് സവർണും
ചനടിയത്?
(a) െുസ്േി
(b) കബോക്സിംഗ്
(c) ഷൂട്ടിംഗ്
(d) കെോൾഫ്
(e) ബടന്നീസ്
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Q166.
രിപ്തരരമായ ചരചഷയാ പ്പഡൽ
പ്രാചഡാ
പ്പരാളിവാർഡ്,
പ്പററ്റിചറാ
രാർക്ക് എന്നിവ 2021 ൽ രുതുതായി
ച ർത്ത
യുപ്പനസ്ചകായുപ്പട
ചലാക
ലരതൃക ലസറ്റ കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അവ
ഏത്
ന രത്തിലാണ്
സ്ഥിതിപ്പ യ്യ ന്നത്?
(a) പോരീസ്
(b) ഇറ്റലി
(c) േോശ്ഡിഡ്
(d) കേോം
(e) ബബർലിൻ

Q170.
പ്പസാഹ്റ
ജലവിതരണ
രദ്ധതിയുമായി രന്ധപ്പെട്ട സുംസ്ഥാനും

Q167. ഏത് സുംസ്ഥാനത്തിന്പ്പറ മുഖയമപ്ന്തി
സ്ഥാനും രാജിവച്ച രി എസ് പ്പയദ്യൂരെ?
(a) ബേലങ്കോന
(b) ക രളം
(c) െുജേോത്തദ
(d) േേിഴ്നോട്
(e) ർണോട

റഹപ്പകറ്ററ്റിസ്

Q168. കണ്ടൽ രരിസ്ഥിതി വയവസ്ഥയുപ്പട
അന്താരാപ്ര ദ്ിനും എലൊ വർഷവുും
നടക്കുന്ന
ഒരു
അന്താരാപ്ര
ആചഘാഷമാണ്.
(a) 24 ജൂമല
(b) 25 ജൂമല
(c) 26 ജൂമല
(d) 27 ജൂമല
(e) 28 ജൂമല
Q169. സിും െൂരിപ്പല സൺസീെ് പ് ൂെ്
ചലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവുും വലിയ billion 2
രിലെയൺ മൂലയമുള്ള ചലാട്ടിുംഗ് ചസാളാർ
ഫാും ഇനിെറയുന്ന ഏതു രാജയത്തിൽ
നിർമ്മിക്കുും?
(a) ഇകന്ത്ോകനഷയ
(b) ിലിപ്പീൻസ്
(c) സവിറ്റദസർലൻഡ്
(d) േയോൻേർ
(e) േകലഷയ
23

ഏതാണ്?
(a) േികസോേം
(b) േണിപ്പൂർ
(c) അസം
(d) കേഘോലയ
(e) ശ്േിപുര
Q171. റലോകോറരോഗയ

സീംഘടേ

േർഷേുീം
ജൂകല
റഹപ്പകറ്ററ്റിസ്

28

ആചരിക്കുന്നു.

2021

എലലോ

ന്

“റലോക
ദിേമോയി”

റല

റലോക

ദിേത്തിന്റ

ബ്പ്റമയീം

എന്ത്ോണ്?
(a) റഹപ്പകറ്ററ്റിസ് ഇലലോതോക്കുക
(b) റടറ്
റചയ്യുക.
റഹപ്പകറ്ററ്റിസ്

ചികിത്സിക്കുക.

(c)
റഹപ്പകറ്ററ്റിസ്
ഇലലോതോക്കുന്നതിേോയി േിറേപ്ിക്കുക
(d) റഹപ്പകറ്ററ്റിസ് രഹിത ഭോേി
(e) റഹപ്പകറ്ററ്റിസ് കോത്തിരിക്കോേോേിലല
Q172. റലോക ബ്പ്കൃതി സീംരേണ ദിേീം
എലലോ
േർഷേുീം
ആചരിക്കുന്നു.

_________ൽ

(a) 26 ജൂകല
(b) 27 ജൂകല
(c) 28 ജൂകല
(d) 29 ജൂകല
(e) 30 ജൂകല
Q173.

_______

മുേയമബ്ന്ത്ിയോയി

ന്റ

പ്ുതിയ
ബസേരോജ്

റബോമ്മോയി തിരറെടുക്കറപ്പട്ടു.
(a) തമിഴ് േോട
(b) കർണോടക
(c) ആബ്ന്ധ ബ്പ്റദശ്
(d) റഗോേ
(e) റകരള

www.adda247.com/ml/ | Adda247KeralaPSCyoutube | Adda247App | t.me/Adda247Kerala

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN
MALAYALAM-JULY 2021

Q174. രേ മബ്ന്ത്ി രോജ്േോഥ് സിീംഗ് ______
റല
SCO
ബ്പ്തിറരോധ
മബ്ന്ത്ിമോരുറട
റയോഗത്തിൽ പ്റങ്കടുക്കുീം.
(a) കിർഗിസ്ഥോൻ
(b) കചേ
(c) അഫ്ഗോേിസ്ഥോൻ
(d) ഉസ്റബക്കിസ്ഥോൻ
(e) തജികിസ്തോൻ
Q175. ജപ്പോേിറല
റമോമിജി
േിഷിയ
ഒളിമ്പ്ിക്സിൽ
ഏറ്റേുീം
ബ്പ്ോയീം
കു െ സവർണ്ണ റമഡൽ റജതോക്കളിൽ
ഒരോളോയി.
ഏത്
കോയിക
ഇേത്തിലോണ്?
(a) സ്റകറ്റ്റബോർഡിങ്
(b) റബോക്സിങ്
(c) ഷൂട്ടിീംഗ്
(d) റടബിൾ റടന്ന സ്
(e) ബോഡ്മിന് ൺ
Q176.
ആേിറമഷൻ,
േിഷവൽ
ഇഫക്റ്റുകൾ,
റഗയിമിീംഗ്
എന്നിേയ്ക്കോയി
റകബ്രീം
രൂപ് കരിക്കോൻ
ഇന്ത്യൻ
സർക്കോർ.
ഇത്
ആരുമോയി
സഹകരിച്ചോണ്
സജ്ജമോക്കുന്നത്?
(a) IIT കോൺപ്ൂർ
(b) IIT ഡൽഹി
(c) IIT മബ്ദോസ്
(d) IIT റബോീംറബ
(e) IIT ൂർക

Q177.

ിസർവ് ബോങ്ക് േിലേിൽ "CBDC"

എന്ന

റപ്രിൽ

ക ൻസിക്ക്

സവന്ത്ീം
ഘട്ടീം

ഡിജിറ്റൽ
ഘട്ടമോയുള്ള

േടപ്പോക്കൽ

തബ്ന്ത്ത്തിലോണ്

ബ്പ്േർത്തിക്കുന്നത്.

പ്ൂർണ്ണ

CBDCയുറട

രൂപ്ീം എന്ത്ോണ്?
(a)

റസൻബ്ടൽ

ബിസിേസ്

ഡിജിറ്റൽ

ബയൂറ ോ

ഡിജിറ്റൽ

ക ൻസി
(b)

റസൻബ്ടൽ

ക ൻസി
(c) റസൻബ്ടൽ ബോങ്ക് ഡിജിറ്റൽ ക ൻസി
(d)

റസൻബ്ടൽ

റബ്ബോക്കർ

ഡിജിറ്റൽ

ക ൻസി
(e) റസൻബ്ടൽ

ബി്റകോയിൻ

ഡിജിറ്റൽ

ക ൻസി
Q178. 24 മണിക്കൂർ
ടോപ്പിൽ

േിന്ന്

അടിസ്ഥോേത്തിൽ
റേരിട്ട്

േിലേോരമുള്ള
ആളുകൾക്ക്

ഉയർന്ന
കുടിറേള്ളീം

ലഭയമോകുന്ന

ആദയറത്ത േഗരത്തിന്റ

ഇന്ത്യയിറല

റപ്ര്.

(a) കോൺപ്ൂർ
(b) പ്ുരി
(c) പ്ൂറേ
(d) ഹൽദവേി
(e) മണോലി
ആയുർറേദീം

Q179.

റബ്പ്ോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിേോയി
ഇേിപ്പ യുന്ന
സർക്കോരോണ്

ഏത്
'റദേരേയ'

സീംസ്ഥോേ
പ്ദ്ധതി

തയ്യോ ോക്കിയത്?
(a) ഉത്തരോേണ്ഡ്
(b) തമിഴ് േോട
(c) ഗുജ ോത്ത്
(d) മധയ ബ്പ്റദശ്
(e) ബ്തിപ്ുര
24
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Q180.

റബ്പ്ോജക്റ്റുകൾ

IMF

ഇന്ത്യയുറട സോമ്പ്ത്തിക

FY22-

ൽ

േളർച്ച _______

ഇന്തയയിപ്പല

Q184.

ഇതിഹാസ

കായികതാരങ്ങളിപ്പലാരാളായ

നന്ദു

നചടക്കർ അന്തരിച്ച . ഏത് കളിയുമായി

ആയി ബ്പ്േചിച്ചു.
(a) 9.5%
(b) 8.5%
(c) 7.5%
(d) 6.5%
(e) 5.5%

അചേഹും രന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Q181. അന്താരാപ്ര കടുവ ദ്ിനും വർഷും

(e) ബടന്നീസ്

ചതാറുും ഏത് ദ്ിവസമാണ് വരുന്നത്?

Q185.

(a) ജൂമല അവസോന േിങ്കളോഴ്ച

യുപ്പനസ്ചകായുപ്പട

(b) 28 ജൂമല

ലസറ്റായി

(c) ജൂമല അവസോന ഞോയേോഴ്ച

ചരഖപ്പെടുത്തിയിട്ട ണ്ട്. ഈ ലസറ്റ് ഏത്

(d) 29 ജൂമല

രാജയത്താണ് സ്ഥിതിപ്പ

(a) ബോഡ്േിന്റേൺ
(b) കഹോക്കി
(c) കവോളികബോൾ
(d)

ുട്കബോൾ

(a) ശ്

(e) 30 ജൂമല
യുഎസ്ഐഐഡിയുപ്പട

Q182.

ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലീൻ എയർ കാറ്റലിസ്റ്റ്
ചപ്രാപ് ാമിചലക്ക്

രാജയത്ത്

തിരപ്പെടുക്കപ്പെടുന്ന

ഏക

നിന്ന്
ഇന്തയൻ

ന രും ഏതാണ്?

സിറ്റിചയാ
2021

ചലാക
ജൂലല

(c) ശ്ബസീൽ
(d) യുമണറ്റഡ്

ിംഗ്ഡം

(e) ജർമ്മനി
Q186.

രുതിയ

ചറാചരാട്ടിക്സ്

സിഇഒ

ആരാണ്

-

(a) സുന്ദർ പിച്ചോയ്

(d) േുംമബ

(c) േോർക്കദ സക്കർബർഗ്

(e) ബ

(d) ബവൻഡി ടോൻ മവറ്റദ

ോൽക്കത്ത
ഇവരിൽ

ആരാണ്

ചരാലീസ്

സതയപ്രതിജ്ഞ പ്പ
(a) സുകബോധ്

യ്തത്?

ുേോർ ജയ്സവോൾ

ുേോർ രുക്ല

(d) രോം

പൂർ

(e) രോക

ഷ് അസ്േോന

ഈയിപ്പട

കമ്മീഷണറായി

(b) േകന്നം നോകെരവര േോവു

25

ന്

(b) ഇറ്റലി

(b) ലോേി കപജ്

(c) ഋഷി

27

യ്യ ന്നത്?

(c) ഇൻകഡോർ

ഡൽഹി

ലരതൃക

ആന്തരികൻ?

(b) പൂബന

Q183.

മാർക്സിപ്പന

ോൻസ്

കമ്പനിയുപ്പട

(a) അഹമ്മദോബോദ്

രർപ്പല

(e) ബജഫ് ബബകസോസ്
Q187. നജീബ് മകിതപ്പയ ഈയിപ്പട ഏത്
രാജയത്തിന്പ്പറ

പ്രധാനമപ്ന്തിയായി

നിയമിച്ച ?
(a) ഇശ്സോകയൽ
(b) പലസ്േീൻ
(c) ബലബനൻ
(d) അഫ്െോനിസ്ഥോൻ
(e) ഇേോഖ്
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Q188. സൗരയൂഥ്ത്തിപ്പല ഏറ്റവുും വലിയ

Q192.

ഉരപ് ഹും ഏതാണ്?

ചജാചളാക്കിയ

(a) ക

ചലക്ക് കയറ്റ മതി പ്പ

ോകബോസ്

(b) ഡീകേോസ്

Q189. എലൊ സർക്കാർ ചസവനങ്ങളിലുും
പ്ടാൻസ്പ്പജൻഡർമാർക്ക്
നൽകുന്ന

സുംവരണും

ആദ്യപ്പത്ത

ഇന്തയൻ

സുംസ്ഥാനമായി മാറിയ സുംസ്ഥാനും?
(b) േഹോരോശ്ര
(c) േധയശ്പകദശ്

(e) ലണ്ൻ
Q193. 'എയർചരാർട്ട് ഇൻ എ ചരാക്സ്'
സ്ഥാരിക്കുന്നതിനായി

ഐരിഎും

കമ്പനിയുമായി

രത്ത്

വർഷപ്പത്ത

രങ്കാളിത്തും

ഏത്

(a)

രളം
അന്താരാപ്ര

2021

കടുവ

ദ്ിനത്തിന്പ്പറ പ്രചമയും എന്താണ്?
ളുബട

സംരക്ഷണത്തിനുള്ള

പുേിയ പരിസ്ഥിേി
അവരുബട

(b)

യ്തു.

എയർചരാർട്ട് ഒെിട്ട ?

(d) രോജസ്ഥോൻ

ടുവ

______

(d) ബംഗ്ലോകദശ്

പ്ലാറ്റ്ചഫാും

ർണോട

(a)

ആദ്യമായി

(c) നയൂകയോർക്കദ

(e) െോനിേീഡ്

Q190.

ഭൂത്

(b) ബബർലിൻ

(d) അറ്റദലസ്

(e) ക

മുളക്

നിന്നുള്ള

(a) ബീജിംഗ്

(c) ബടലികസ്റ്റോ

(a)

നാ ാലാൻഡിൽ

അേിജീവനം

നമ്മുബട

കനേോജി

സുഭോഷ്

ചശ്ന്ദകബോസ്

അന്ത്ോരോശ്ര വിേോനത്തോവളം
ബോംഗ്ലൂർ

(b)

ഇന്റേർനോഷണൽ

എയർകപോർട്ടദ ലിേിറ്റഡ്
(c) ബചമന്ന അന്ത്ോരോശ്ര വിേോനത്തോവളം
(d)

സർദോർ

വലലഭ്

ഭോയ്

മ

യിലോണ്

അന്ത്ോരോശ്ര വിേോനത്തോവളം

(c)

ണക്ട് 2 മടെർ

(e)

(d) ഇകപ്പോൾ
(e)

ടുവ

ബള സംരക്ഷിക്കു

ടുവബയ സംരക്ഷിക്കു

മനുഷയക്കടത്തിപ്പനതിരായ

ദ്ിനമായി ആ
(a) 28 ജൂമല
(b) 29 ജൂമല
(c) 30 ജൂമല

രിക്കുന്നു.

രോം

ദോസ്

അന്ത്ോരോശ്ര

വിേോനത്തോവളം

ചലാക

യുഎസ്എ

2021

കിരീടും

ചനടിയത്

ആരാണ്?
(a) കേോഷ്നി േിവോരി
(b) ആർഷി ലോലോനി
(c) േീരോ

സരി

(d) 27 ജൂമല

(d) മവകദഹി കഡോംബശ്െ

(e) 31 ജൂമല

(e) രശ്േി േൻേൽ

26

ജീ

Q194. സൗന്ദരയ മത്സ്രത്തിൽ മിസ് ഇന്തയ

Q191. ഐകയരാപ്രസഭ എലൊ വർഷവുും
_______

െുരു

പകട്ടൽ
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പ്പരാതു,

Q195.

സവകാരയ,

ഇടങ്ങളിൽ

ഡിജിറ്റൽ
സ്പ്തീകള പ്പട

സുംരക്ഷണത്തിനായി

രിങ്ക്

സുംരക്ഷണ

രദ്ധതി എന്ന ചരരിൽ രുതിയ സുംരുംഭും

ഐകയരാപ്രസഭയുപ്പട

Q199.

അസുംബ്ലിയുപ്പട
ആരാണ്?

(a) ക

(a)

(b)

ർണോട

േരിയ

ബ

ർണോണ്

എസ്പികനോസ

(b) േിജ്ജനി േുഹമ്മദ്-ബകന്ദ

(d) െുജേോത്തദ
(e) ആശ്രോശ്പകദശ്

(c) കവോൾക്കൻ കബോസ്

Q196. IIT _________ വികസിെിച്ച ചകാവിഡ്

(d) അബ്ദുള്ള ഷോഹിദ്

RNA പ്പടസ്റ്റ് കിറ്റ് "COVIHOME"

(e) േികേോലോവ് ലജോക്കദ

ോൺപൂർ

താപ്പഴ

Q200.

(c) ഡൽഹി

ചദ്ശീയ

(d) മഹദരോബോദ്

കിരീടും ചനടിയത്?

(e) േൂർക്കി
ചപ്രാെർട്ടി

ചകാളിചയഴ്സിൽ

കൺസൾട്ടന്്

ഇന്തയയുപ്പട

ീഫ്

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി (സിഇഒ)

വനിതാ

ഓൺലലൻ

ആരാണ്
പ്പ

സ്സ്

(a) െരിേ െുപ്േ
(b) അഞ്ചൽ സൂദ്
(c) ശ്രീജ കരഷോശ്ദി

ആരാണ് നിയമിതനായത്?

(d) അർപിേ േുഖർജി

(a) രകേശ് നോയർ

(e) വന്ത്ി

(b) സവോേി െുപ്േ

ിർ

രറയുന്നവരിൽ

(b) േശ്ദോസ്

Q197.

-ാാമത്

െോർസസ്

(c) േേിഴ്നോട്

(a)

76

പ്പസഷന്പ്പറ പ്രസിഡന്് സ്ഥാനും ചനടിയത്

ആരുംഭിച്ചത് ഏത് സുംസ്ഥാനമാണ്?
രളം

(UNGA)

ജനറൽ

അെർവോൾ

(c) രീേൾ കെോയൽ
(d) ധർകേശ്ന്ദ സിംഗ്
(e) സച്ചിൻ
Q198.

ുേോർ

OBC-

പ്പമഡിക്കൽ

കൾക്ക്

______

സീറ്റ കളിൽ

സുംവരണും

എന്നിവ

സുംവരണും,

EWS-

ന്

10%

സർക്കാർ

പ്രഖയാരിച്ച
(a) 30%
(b) 27%
(c) 33%
(d) 10%
(e) 17%

27

www.adda247.com/ml/ | Adda247KeralaPSCyoutube | Adda247App | t.me/Adda247Kerala

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTION AND ANSWERS IN
MALAYALAM-JULY 2021

SOLUTIONS
S1. Ans.(d)
Sol. Centre mopped up Rs 92,849 crore GST for
the month of June of which CGST is Rs 16,424
crore, SGST is Rs 20,397 crore, IGST is Rs 49,079
crore (including Rs 25,762 crore collected on
import of goods) and Cess is Rs 6,949 crore
(including Rs 809 crore collected on import of
goods)
S2. Ans.(a)
Sol. P. S. SreedharanPillai is an Indian politician,
attorney, and author, who is currently serving as
the 19th Governor of Goa state.
S3. Ans.(e)
Sol. The Union Minister for Road Transport and
Highways & MSME, NitinGadkari, virtually
inaugurated India’s first and only paint made
from cow dung, under the brand name
‘KhadiPrakritk Paint’.
S4. Ans.(b)
Sol. BandaruDattatreya is an Indian politician
serving as the current Governor of the State of
Haryana since 2021. He was the Member of
LokSabha for Secunderabad from 2014 to 2019.
S5. Ans.(d)
Sol. Indian-American, Neha Parikh, has been
appointed as the CEO of Waze, a crowd-sourced
GPS navigation app and a subsidiary of tech
giant Google.
S6. Ans.(e)
Sol. Thaawar Chand Gehlot is an Indian
politician who is the current and 19th Governor
of Karnataka from 6 July 2021.
S7. Ans.(c)
Sol. Paytm has announced the launch of
Postpaid Mini, small-ticket loans that will give
users the flexibility to access loans ranging from
Rs 250 - Rs 1,000, in partnership with Aditya
Birla Finance Ltd.
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S8. Ans.(a)
Sol. Richard Donner passing away, and instantly
flashed back to the great entertainers that he had
made. The 91-year-old filmmaker was at the
forefront of some of the most popular genres in
the history of mainstream cinema: the superhero
movie, the horror flick, the buddy cop romps.
S9. Ans.(c)
Sol.
The
tourism
ministry
signed
a
Memorandum of Understanding (MoU) with
Yatra to strengthen and enable the tourism and
hospitality industry.
S10. Ans.(e)
Sol. Jim Whitehurst has announced he is
stepping down as the president of IBM.
Whitehurst's resignation is being seen as one of
the several management moves IBM announced.
S11. Ans.(c)
Sol. Fitch Ratings has revised its GDP growth
projection for India in 2021-22 (FY22) to 10%.
Earlier it has projected the same at 12.8%.
S12. Ans.(e)
Sol. Razorpay has partnered with Mastercard to
launch ‘MandateHQ’. It is a payment interface
that will help card-issuing banks to enable
recurring payments for their customers.
S13. Ans.(a)
Sol. Ministry of Micro, Small and Medium
Enterprises has decided to include Retail and
Wholesale trade as MSMEs but only for the
limited purpose of Priority Sector Lending.
S14. Ans.(d)
Sol. Indian Army inaugurated war memorial of
Capt Gurjinder Singh Suri who died during 1999
'Birsa Munda' operation. On the occasion of the
birthday of Captain Gurjinder Singh Suri, who
died during the operation "Birsa Munda" in
1999, the Indian Army inaugurated a war
memorial in memory of Captain in Gulmarg
near the Line of Control (LOC).
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S15. Ans.(e)
Sol. N Venudhar Reddy, an Indian Information
service, IIS Officer of 1988 batch today took
charge as Director General of All India Radio.
S16. Ans.(b)
Sol. India’s one of finest hockey players, a
double Olympic gold medalist Keshav Datt
passed away on 7 July at 95.
S17. Ans.(a)
Sol. Women's Asian Cup in India will be held in
Mumbai and Pune after the Asian Football
Confederation dropped Bhubaneswar and
Ahemdabad as venues to minimise the travelling
time for participants and ensure an "optimum
environment" for a bio-secure bubble.
S18. Ans.(b)
Sol. Indian economist Kaushik Basu has been
awarded the Humboldt Research Award for
Economics. The award was conferred on him by
Professor Dr Hans-Bernd Schäfer of Bucerius
Law School in Hamburg, Germany.
S19. Ans.(c)
Sol. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has
launched India's first FASTag or Unified
Payments Interface (UPI)-based parking facility
to reduce the time for entry and payment.
S20. Ans.(b)
Sol. Haitian gourde is the currency of North
American country, Haiti.
S21. Ans.(d)
Sol. The Gujarat Maritime University has signed
a Memorandum of Understanding (MoU) with
the International Financial Services Centres
Authority (IFSCA) in GIFT City to set up the
Gujarat International Maritime Arbitration
Centre (GIMAC).
S22. Ans.(c)
Sol. Ministry of Defence has implemented
SPARSH [System for Pension Administration
(Raksha)] which is a web-based system, for
automated sanction and disbursement of defence
pension.
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S23. Ans.(a)
Sol. Senior Congress leader and former
Himachal Pradesh Chief Minister, Virbhadra
Singh, has passed away, battling a prolonged
illness.
S24. Ans.(c)
Sol. The Indian Railways has launched India’s
first movable freshwater tunnel aquarium
‘Aquatic Kingdom’ at the Krantivira Sangolli
Rayanna Railway Station, which is also known
as Bengaluru City Railway Station.
S25. Ans.(d)
Sol. E-Commerce company, Amazon has
launched its first Digital Kendra in India in
Surat, Gujarat.
S26. Ans.(b)
Sol. A sandcastle in Denmark has entered into
new Guinness World Record for being the tallest
sandcastle in the world.
S27. Ans.(d)
Sol. Social Media Giant Facebook has
announced a set of publishing and subscription
tools named Bulletin, aimed to promote
independent writers in the US.
S28. Ans.(e)
Sol. Central government has decided to bring
Department of Public Enterprises (DPE) under
finance ministry.
S29. Ans.(c)
Sol. According to the UN agency, the high
temperatures in Antarctica are a result of a large
high-pressure
system
creating
"fohn
conditions"(In simple terms, this is a change
from wet and cold conditions one side of a
mountain, to warmer and drier conditions on the
other (leeward) side.), which are downslope
winds creating significant surface warming.
S30. Ans.(b)
Sol. A new book titled "The Light of Asia"
authored by Jairam Ramesh is a biography of an
epic bio-poem on the Buddha.
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S31. Ans.(e)
Sol. The RBI on 8th July said it has imposed
penalties on SBI, Bank of Baroda, IndusInd Bank,
Bandhan Bank and 10 other lenders for
contravention of various regulatory norms,
including on lending to NBFCs.
S32. Ans.(d)
Sol. The country’s third-largest private lender
Axis Bank has signed MOU with the Indian
Army offering a defence service salary package
under its “Power Salute” initiative.
S33. Ans.(e)
Sol. Max Bupa Health Insurance, a standalone
health insurer, has entered into a bancassurance
partnership with Axis Bank, the country’s third
largest private sector bank.
S34. Ans.(b)
Sol. The Karnataka state government decided to
develop 46 Kempegowda heritage sites located
in Bengaluru Urban, Bengaluru Rural,
Ramanagara, Chikballapura, and Tumakuru
districts, in a bid to promote tourism.
S35. Ans.(d)
Sol. National Film Archive of India (NFAI),
announced a significant addition of the original
camera negative of Rajkumar Hirani's 2014 film
'PK' in its collection. The filmmaker handed the
negatives over to Director NFAI, Prakash
Magdum, in Mumbai.
S36. Ans.(c)
Sol. National Fish Farmers’ Day is celebrated
every year on 10 July, by the Department of
Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal
Husbandry and Dairying in association with the
National Fisheries Development Board (NFDB).
S37. Ans.(a)
Sol. The Bharat Dynamics Limited (BDL) has
signed a contract with the Ministry of Defence
for the manufacture and supply of Akash
missiles to the Indian Air Force (IAF). The total
worth of the deal is around Rs 499 crore.
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S38. Ans.(e)
Sol. Zaila Avant-garde, an African-American,
from New Orleans in Louisiana, has won the
2021 Scripps National Spelling Bee.
S39. Ans.(c)
Sol. A passenger train Rajdhani Express from
Assam’s Silchar railway station has reached the
Vaingaichunpao railway station in Manipur for a
trial run, putting the state on the Indian
Railways map.
S40. Ans.(d)
Sol. Kareena Kapoor Khan has announced her
new book titled Kareena Kapoor Khan's
Pregnancy Bible. The actor has also called it her
'third child. She shared her experience while
writing the book.
S41. Ans.(c)
Sol. Ethiopia’s ruling Prosperity Party on July 10
was declared the winner of last month’s national
election in a landslide, assuring a second fiveyear term for Prime Minister AbiyAhmsed.
S42. Ans.(d)
Sol.
Syed
Osman
AzharMaqsusi
won
Commonwealth Points of Light award.
Hyderabad’s hunger activist Syed Osman
AzharMaqsusi, who has been feeding thousands
of people every day as part of his food drive
‘Hunger Has No Religion’ was awarded a top
UK award recently.
S43. Ans.(e)
Sol. Argentina won their first major title in 28
years on 10th July and Lionel Messi finally won
his first medal in a blue-and-white shirt when an
Angel Di Maria goal gave them a 1-0 win over
Brazil and a record-equalling 15th Copa
America.
S44. Ans.(a)
Sol. Every year on July 11, the world observes
World Population Day. The size of a nation’s
population has a major impact on its
development and operations.
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S45. Ans.(c)
Sol. In Wimbledon Tennis Tournament,
Australian top seed Ashleigh Barty has won the
Women’s singles title defeating eighth seed
Karolina Pliskova of Czech Republic.
S46. Ans.(d)
Sol. As per the information updated on Twitter’s
website, VinayPrakash is the Resident Grievance
Officer (RGO). Users can contact him using an
email ID listed on the page.
S47. Ans.(b)
Sol. The United Nations has declared 12th July
as World Malala Day to honour the young
activist, MalalaYousafzai.
S48. Ans.(a)
Sol. In the men category, Novak Djokovic
defeated MatteoBerrettini in the Wimbledon
final, 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3, to win his sixth
Wimbledon title and 20th Grand Slam trophy.
S49. Ans.(b)
Sol. India’s first cryptogamic garden, with
around 50 different species grown, has been
inaugurated in Deoban area of Dehradun in
Uttarakhand.
S50. Ans.(d)
Sol. The Union Minister for Road Transport and
Highways, NitinGadkari, inaugurated India’s
first private Liquefied Natural Gas (LNG) facility
plant at Nagpur in Maharashtra.

S51. Ans.(b)
Sol. The European Championship final pits
England and Italy against each other. Italy won
3-2 on penalties.
S52. Ans.(a)
Sol. Italy's Goalkeeper Gianluigi Donnarumma
named player of UEFA EURO 2020. Italy
defeated England in the UEFA Euro 2020 final in
penalty shootout after the score was tied at 1-1
after extra time.
S53. Ans.(e)
Sol. Delhi University will have a ‘Bangabandhu
Chair’ to foster a better understanding of
developments in Bangladesh. An MoU was
signed between the Indian Council for Cultural
Relations (ICCR) and Delhi University in
Dhaka to set up this Chair at Delhi University.
S54. Ans.(d)
Sol. England Left-arm spinner Sophie Ecclestone
has been named as ICC Women Player of the
Month for June. She is the second English female
to win the title after Tammy Beaumont, who was
awarded the title in February 2021.
S55. Ans.(e)
Sol. In Men’s category, New Zealand opener
Devon Conway has bagged ICC Player of the
Month for June. He became the first New
Zealand player to win the award after an
astounding first month in Test cricket.
S56. Ans.(a)
Sol. The state government of Haryana will
organise the Khelo India Youth Games 2021 in
February 2022.
S57. Ans.(b)
Sol. The Assam Cabinet has announced the
creation of an independent department to
protect and preserve the “faith, culture and
traditions
of
tribes
and
indigenous
communities” of the state.
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S58. Ans.(c)
Sol. Portugal captain and modern-day great
Cristiano Ronaldo won the Euro 2020 Golden
Boot after finishing as the top-scorer in the
tournament.
S59. Ans.(e)
Sol. IIT Madras Pravartak Technologies
Foundation (IITM-PTF) and Sony India Software
Centre Pvt Ltd have joined hands to organise a
national-level hackathon named ‘SAMVEDAN
2021 - Sensing Solutions for Bharat’.
S60. Ans.(b)
Sol. National Research Centre on Yak (NRCY) in
West Kameng district, Arunachal Pradesh has
tied up with the National Insurance Company
Ltd. for insuring Himalayan Yak.
S61. Ans.(d)
Sol. Nepali Congress President Sher Bahadur
Deuba on 13th July became the country’s Prime
Minister for the fifth time.
S62. Ans.(b)
Sol. Deepak Kabra has become the first Indian to
be selected for judging the gymnastics
competition of the Olympic Games, a life goal
achieved for the man who knew he wouldn’t
have made it there as an active gymnast because
of his not-so-strong fundamentals.
S63. Ans.(c)
Sol. India will host the World Badminton
Championships in 2026, the sport’s global
governing body, BWF.
S64. Ans.(e)
Sol. Former Indian middle-order batsman
Yashpal Sharma, who was also a member of the
Kapil Dev-led World Cup-winning team, passed
away on 13th Jult after suffering a cardiac arrest.
S65. Ans.(a)
Sol. A Maharashtra archaeologist may have hit a
jackpot by discovering several potteries and
artefacts, dating back to the later era of the Indus
Valley Civilization (IVC), at Yawal in Jalgaon
district.
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S66. Ans.(b)
Sol. Indian Navy received the 10th antisubmarine warfare aircraft P-8I from the USbased aerospace company Boeing.
S67. Ans.(c)
Sol. Nepal has signed a USD 1.3 billion deal with
India, to develop a 679-megawatt Lower Arun
Hydropower
project,
located
between
Sankhuwasabha and Bhojpur districts in eastern
Nepal.
S68. Ans.(b)
Sol. The renowned American professional
wrestler, Paul Orndorff, who is best known with
his nickname Mr. Wonderful, has passed away.
S69. Ans.(d)
Sol. Home Minister Amit Shah has inaugurated
a research-based centre of excellence at National
Forensic Science University in Gandhinagar,
Gujarat.
S70. Ans.(a)
Sol. The Indian Space Research Organisation
(ISRO) is getting back into launch activity fully
at Sriharikota spaceport with the planned
orbiting of geo imaging satellite GISAT-1
onboard GSLV-F10 rocket on August 12.
S71. Ans.(d)
Sol. A tripartite Memorandum of Understanding
has been signed between the Administration of
Union Territory of Ladakh and Ladakh
Autonomous
Hill
Development
Council
Leh/Kargil with Sikkim State Organic
Certification Agency (SSOCA) regarding the
implementation
of
PrampragatKrishiVikasYojana
and
Mission
Organic Development Initiative. The aim of
MoU is to convert Ladakh into organic by 2025.
S72. Ans.(c)
Sol. NTPC Ltd., India’s largest power generator
is set to construct the country’s single-largest
solar photovoltaic project at Rann of Kutch
region in Khavada, Gujarat.
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S73. Ans.(e)
Sol. The World Youth Skills Day (WYSD) is
observed every year on July 15 as a day to
recognize the strategic importance of equipping
young people with skills for employment, decent
work and entrepreneurship, and to highlight the
crucial role of skilled youth in addressing
current and future global challenges.

S80. Ans.(b)
Sol. The Indian Space Research Organisation
(ISRO) has successfully conducted the third
long-duration hot test of the liquid propellant
Vikas Engine for the core L110 liquid stage of the
human-rated GSLV Mk III vehicle, as part of the
engine qualification requirements for the
GaganyaanProgramme.

S74. Ans.(a)
Sol. Union Minister PiyushGoyal has been
appointed as the Leader of the House in
RajyaSabha. His appointment is effective from
July 06, 2021. He will succeed Thawar Chand
Gahlot, who has taken charge as the Governor of
Karnataka.

S81. Ans.(d)
Sol. Singapore unveiled one of the world’s
largest floating solar panel farms, which can
produce enough electricity to power the island’s
five water treatment plants. The project is part of
efforts by the country to meet a goal of
quadrupling its solar energy production by 2025
to help tackle climate change.

S75. Ans.(e)
Sol. The Union Cabinet headed by Prime
Minister NarendraModi has approved an
increase in the Dearness Allowance to Central
Government employees and Dearness Relief to
pensioners to 28 per cent.
S76. Ans.(c)
Sol. Singer Ananya Birla has teamed up with
music maestro AR Rahman to launch a cheer
song for Indian sports personalities as they gear
up for Tokyo Olympics. Titled “Hindustani
Way”, the song has been sung by Ananya and
composed by Rahman.
S77. Ans.(b)
Sol. Cabinet approves continuation of centrally
sponsored scheme National AYUSH Mission for
5 years from FY 2021-2026.

S82. Ans.(a)
Sol. China has officially begun the construction
of the world’s first commercial modular small
reactor ‘Linglong One’ at the Changjiang
Nuclear Power Plant in the country’s Hainan
Province.
S83. Ans.(b)
Sol. Pakistan captain Babar Azam with the
century he scored against England became the
fastest batsman to notch up 14 ODI centuries in
terms of innings, surpassing the likes of Hashim
Amla (84), Indian captain Virat Kohli (103), and
Australian batsman David Warner (98). He
reached his 14th ton in his 81st ODI innings.

S78. Ans.(d)
Sol. Vice President M. Venkaih Naidu has
received a book entitled ‘Urdu Poets and Writers
– Gems of Deccan’ authored by senior journalist,
J.S. Ifthekhar.

S84. Ans.(c)
Sol. The United Arab Emirates has became the
first Gulf nation to open an embassy in Israel,
nearly a year after both countries signed an
agreement to normalise diplomatic ties. The new
mission is located in Tel Aviv Stock Exchange
building.

S79. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India has imposed
restrictions on Mastercard Asia/Pacific Private
Limited for adding new domestic customers
from 22nd July 2021.

S85. Ans.(e)
Sol. Karnataka Chief Minister, BS Yediyurappa
has unveiled the Karnataka Electric Bike Taxi
scheme-2021. This will serve as a bridge between
public transport and daily commuters.
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S86. Ans.(b)
Sol. The Indian Academy of Highway Engineers
(IAHE) under the Ministry of Road Transport
and Highways has inked an agreement with the
University of New South Wales, Australia for
setting up a Centre for Advanced Transportation
Technology and Systems (CATTS) in Noida,
Uttar Pradesh.
S87. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has
inaugurated the International Cooperation and
Convention Centre "Rudraksh", in Varanasi,
Uttar Pradesh.
S88. Ans.(c)
Sol. The Manduadih railway station has been
finally renamed as Banaras by the Northeastern
railways (NER). The NER replaced the old
signboard with the new one which read
'Banaras' after the Railway Board gave its nod
for the new name.
S89. Ans.(d)
Sol. The All India Football Federation (AIFF) has
nominated Gokulam Kerala FC to represent
India in the AFC Club Championship 2020-21.
S90. Ans.(e)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has
addressed the nation on July 15, 2021, on the
occasion of World Youth Skills Day 2021 and the
6th anniversary of the Skill India Mission.

S93. Ans.(d)
Sol. World Day for International Justice is
observed on 17th July every year. It is observed
to recognise the strengthening system of
international justice and also to promote the
rights of the victims.
S94. Ans.(c)
Sol. The Andhra Pradesh government
announced a 10% reservation for the Kapu
community and other Economically Weaker
Sections (EWS) for appointments in the initial
posts and services in State government in
accordance with the Constitution (103rd
Amendment) Act, 2019.
S95. Ans.(e)
Sol. Three-time national award-winning actress
Surekha Sikri has passed away. The three-time
National Award winner is best known for her
performances in ‘Tamas’, ‘Mammo’, ‘Salim
Langde Pe Mat Ro’, ‘Zubeidaa’, ‘Badhaai Ho’
and daily soap ‘Balika Vadhu’.
S96. Ans.(a)
Sol. The Maharashtra state government has
launched the new Electric Vehicle Policy-2021.
The policy announced by the State Environment
Minister, Aaditya Thackeray aims to accelerate
the adoption of Battery Electric Vehicles in the
country.

S91. Ans.(a)
Sol. ‘Bonalu’ is a traditional folk festival
celebrated every year in the Telugu month of
Ashadham (falling in June/July), in the twin
cities of Hyderabad and Secunderabad, and
some other parts of Telangana state.

S97. Ans.(b)
Sol. The Kerala government's campaign
'mathrukavacham' to vaccinate all the pregnant
women in the state against COVID-19 infection
was inaugurated at the district level recently.

S92. Ans.(c)
Sol. Former president of Pakistan Mamnoon
Hussain passed away. Mamnoon Hussain, who
was born in Agra in 1940 and migrated with his
parents to Pakistan in 1947, served as the 12th
President of Pakistan between September 2013
and September 2018.

S98. Ans.(e)
Sol. In order to facilitate farmers to get ‘right
information at right time’ in their desired
language,
a
digital
platform
namely
‘KisanSarathi’ was launched jointly by Narendra
Singh Tomar, Minister for Agriculture and
Farmers Welfare.
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S99. Ans.(a)
Sol. Top defence officials from India, Sri Lanka
and the Maldives participated in a virtual
trilateral tabletop exercise "TTX-2021".
S100. Ans.(d)
Sol. Indian Port Rail and Ropeway Corporation
Ltd (IPRCL) has prepared a Detailed Project
Report or DPR for the pod taxi service between
Noida Airport at Jewar and Film City. This is a
14 km stretch. This will be India’s first pod taxi
service.
S101. Ans.(d)
Sol. Nelson Mandela International Day (also
Mandela Day) is held every year on July 18
globally to honour the legacy of the late
President of South Africa, Nelson Mandela. The
day 18 July marks the birth anniversary of the
great South African leader, who was born in
1918.
S102. Ans.(b)
Sol. The United States, Afghanistan, Pakistan,
and Uzbekistan, have agreed in principle to
establish a new quadrilateral diplomatic
platform focused on enhancing regional
connectivity.
S103. Ans.(e)
Sol. Google Cloud launched its new cloud
region in Delhi-NCR (National Capital Region)
to serve its customers in India and Asia-Pacific.
S104. Ans.(c)
Sol. India’s first monk fruit cultivation exercise
began in HP’s Kullu. The ‘monk fruit’ from
China, which is known for its properties as noncaloric natural sweetener, was introduced for
field trials in Himachal Pradesh by the
Palampur-based Council of Scientific Research
and
Industrial
Technology-Institute
of
Himalayan Bio-resource Technology (CSIRIHBT) in Kullu.
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S105. Ans.(a)
Sol. According to WWF-UNEP report, 35% of
India's tiger ranges outside protected areas. The
report, A Future for All – A need for HumanWildlife Coexistence, examined increasing
human-wildlife conflict, and has found that
marine and terrestrial protected areas only cover
9.67 per cent globally.
S106. Ans.(d)
Sol. IIT-Madras develops AI algorithm called
'NBDriver' to spot cancer-causing mutations.
The algorithm uses a relatively unexplored
technique of leveraging DNA composition to
pinpoint genetic alterations responsible for
cancer progression, which is difficult using
present methodologies.
S107. Ans.(c)
Sol. Former RBI governor BimalJalan writes a
new book titled 'The India Story’ The book
focuses on India’s economic history and aims to
provide lessons for the future of India’s political
economy.
S108. Ans.(b)
Sol. Microsoft has reached a deal to acquire
RiskIQ, a San Francisco-based provider of
cybersecurity services, including malware and
spyware monitoring and mobile app security.
S109. Ans.(e)
Sol. Deputy Chief Minister of Haryana recently
announced to introduce 'One Block, One
Product' scheme in the state. To encourage and
promote small industries in the rural areas, the
Haryana government will soon introduce the
'One Block, One Product' scheme.
S110. Ans.(a)
Sol. The ‘Common High Court for the Union
Territory of Jammu and Kashmir and Union
Territory of Ladakh’ has been officially renamed
as the ‘High Court of Jammu and Kashmir and
Ladakh.’
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S111. Ans.(e)
Sol. Science Exploration Day (also called Moon
Day) is marked every year on 20 July. It was on
this day in 1969, the first humans to land on the
Moon’s surface.
S112. Ans.(c)
Sol. Former India and Mohun Bagan shotstopper Shibaji Banerjee, who famously denied
Brazil’s legendary football player Pele from
scoring a goal in an exhibition match in 1977,
will be conferred with Mohun Bagan Ratna
posthumously.
S3. Ans.(d)
Sol. The Federal Bank launched FEDDY, an
Artificial Intelligence-powered virtual assistant
to help customers with banking-related queries
anytime.
S114. Ans.(a)
Sol. The International Cricket Council (ICC)
inducted Mongolia, Tajikistan, and Switzerland
as members at its 78th Annual General Meeting.
S115. Ans.(e)
Sol. BJP leader Sudhanshu Mittal''s book on the
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has now
been translated into Chinese language. "RSS:
Building India Through SEWA", which talks of
RSS''s history, ideology and policies, and their
subsequent impact on the nation, was brought
out by Har-Anand Publications in 2019.
S116. Ans.(d)
Sol. Government notified a hike in the foreign
direct investment limit in pension fund
management to 74% from 49% under the
national pension system (NPS), opening doors
for experienced foreign partners in this space
and facilitating more competition in the
fledgling segment.

S118. Ans.(a)
Sol. According to the Ministry of Hajj and
Umrah, Saudi Arabia, women can now register
for the annual Hajj pilgrimage without a male
guardian (marham).
S119. Ans.(b)
Sol. The Kunariya village of Kutch district in
Gujarat has come out with a unique idea of
holding Balika Panchayat.
S120. Ans.(d)
Sol. Maharashtra will be the first state in the
country to issue educational documents using
blockchain technology. Forgery of documents is
a serious concern for various educational and
other institutions.
S121. Ans.(c)
Sol. Russia has successfully test-fired its new S500 air defence missile systems, from a southern
training range, Kapustin Yar, on July 20, 2021.
S122. Ans.(a)
Sol. The Government of India has extended the
duration of the ‘Stand Up India Scheme’ up to
the year 2025. The scheme was launched by the
Prime Minister on 05 April 2016 to facilitate
loans to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and
women borrowers, to promote entrepreneurship
among them.

S117. Ans.(c)
Sol. Bank of Maharashtra has signed a
Memorandum of Understanding (MoU) with
National Bank for Agriculture & Rural
Development (NABARD) to boost ongoing
developmental initiatives linked to priority
sector lending in Maharashtra.
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S123. Ans.(e)
Sol. Indian Oil Corporation (IOC), India’s largest
oil firm, will build the first ‘green hydrogen’
plant of the country at its Mathura refinery, to
meet the growing demand for both oil and
cleaner forms of energy.

S129. Ans.(a)
Sol. The Asian Development Bank (ADB) has
downgraded India’s economic growth forecast
for the financial year 2021-22 (FY22) to 10 per
cent, in its Asian Development Outlook (ADO)
Supplement for July.

S124. Ans.(d)
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT),
Ropar has developed a first-of-its-kind Oxygen
Rationing Device called AMLEX, to save the
oxygen
which
otherwise
gets
wasted
unnecessarily, and in turn, increase the life of
medical oxygen cylinders three folds.

S130. Ans.(c)
Sol. The government has decided to set up the
Indian Institute of Heritage at Noida, Gautam
Buddha Nagar.

S125. Ans.(b)
Sol. Union minister Mukhtar Abbas Naqvi has
been appointed as the deputy Leader of the
House in RajyaSabha. Mukhtar Abbas Naqvi is
one of the few leaders in BJP who is believed to
have a good working relationship with other
political parties.
S126. Ans.(c)
Sol. Banking and financial services major
Goldman Sachs has opened a new facility in
Hyderabad as part of its commitment to expand
its global centre for engineering and business
innovation in India. The new office is expected
to have about 800 people by year-end and grow
to over 2,500 people by 2023.
S127. Ans.(d)
Sol. Ordnance Factory Tiruchirappalli hands
over Fifteen 12.7 mm M2 NATO Stabilized
Remote Control Gun to Indian Navy & 10 to
Indian Coast Guard. It is manufactured with
transfer of technology agreement from Elbit
Systems, Israel.
S128. Ans.(e)
Sol. Chief Minister HimantaBiswaSarma said
that along with Olympics, Asian and
Commonwealth games medalists, the medal
winners in National Games would also get
government job.
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S131. Ans.(d)
Sol. Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra on
21th July said he is coming up with his
autobiography, The Stranger In The Mirror.
Published by Rupa Publications, the book will
hit the stands across the country on July 27.
S132. Ans.(c)
Sol. U GRO Capital announced the launch of a
co-lending partnership for micro, small and
medium enterprises with Bank of Baroda.
S133. Ans.(b)
Sol. Vice President Releases Book 'Palleku
Pattabhishekam'
On
Rural
India
And
Agriculture. Releasing the book 'Palleku
Pattabhishekam'
by
former
MP
Shri
Yalamanchili Sivaji at Dr Marri Channa Reddy
Human Resource Development Institute in
Hyderabad, the Vice President said that villages
and agriculture are intrinsically connected and
we must address their issues holistically to bring
'Gram Swarajya' to our villages.
S134. Ans.(e)
Sol. Madhya Pradesh shooter, Rubina Francis
has set a world record at the ongoing Para Sport
Cup in Peru.
S135. Ans.(a)
Sol. Gira Sarabhai Co-founder Of National
Institute of Design Passes Away At 98. The
pioneer of design education in the nation has
played a vital part in establishing several other
institutions and also made remarkable
contributions in the field of art and architecture.
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S136. Ans.(b)
Sol. Duvvuri Subbarao, Former Governor, RBI
released Dr. C K Garyali’s book, ‘Bank with a
Soul: Equitas’. Dr. C K Garyali is a founder
trustee of EDIT (Equitas Development Initiative
Trust) and the book chronicles the journey of
Equitas and EDIT in transforming the lives of
women with frequent social reform initiatives
helping them setup micro-enterprises.
S137. Ans.(c)
Sol. In India, the “National Broadcasting Day” is
observed on July 23 every year, to celebrate the
radio, which has been an important part in
people’s life in India, both as an easy medium of
entertainment along with new.
S138. Ans.(b)
Sol. The World Federation of Neurology (WFN)
celebrates World Brain Day on every July 22,
focusing on a different theme each year.
S139. Ans.(e)
Sol. Dvara E-Dairy Solutions, a portfolio
company of Dvara Holdings has launched an
artificial intelligence (AI) led digital tag 'Surabhi
e-Tag' to identify cattle based on muzzle identity
(muzzle images of the cattle are collected
through the Surabhi mobile application).
S140. Ans.(d)
Sol. Senior India defender, Sandesh Jhingan was
named the AIFF men’s Footballer of the
Year 2020-21 season.
S141. Ans.(e)
Sol. UNESCO: Historic Urban Landscape project
launched for Gwalior, Orchha.In the state of
Madhya Pradesh, the cities of Orchha and
Gwalior have been selected by UNESCO under
its ‘Historic Urban Landscape Project.’ This
project was started in the year 2011.
S142. Ans.(a)
Sol. Amsterdam, has unveiled the world’s first
3D-printed steel bridge. This project has been
opened on the Oudezijds Achterburgwal canal
in the city of Amsterdam.
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S143. Ans.(c)
Sol. FinMin Joint Secretary Rashmi R Das
appointed to UN Tax Committee. Rasmi Ranjan
Das, a Joint secretary of the Finance Ministry has
been appointed to the UN tax committee as a
member for the term period 2021 to 2025.
S144. Ans.(e)
Sol. The Central Board of Direct Taxes (CBDT)
observed the 161st Income Tax Day (also known
as Aaykar Diwas) on 24 July 2021.
S145. Ans.(c)
Sol. India has scored 90.32 per cent in the 2021
UN Global Survey on Digital and Sustainable
Trade Facilitation. India’s score was 78.49 per
cent in 2019.
S146. Ans.(e)
Sol. The standalone health insurer Max Bupa
Health Insurance has rebranded itself as ‘Niva
Bupa Health Insurance. This development comes
after the company’s promoter, Max India, which
owned 51 per cent of the insurer sold its stake to
True North in February 2019 for Rs 510 crore.
S147. Ans.(d)
Sol. Bhageerathi Amma, the oldest woman in
India to take the equivalency exams, has passed
away due to age-related ailments. She was 107years-old.
S148. Ans.(e)
Sol. The Indian Olympic Association has roped
in Adani Group as a sponsor for the Indian
contingent at the ongoing Tokyo Games. IOA
secretary general Rajiv Mehta, who is in Tokyo,
announced the development.
S149. Ans.(a)
Sol. Indian Women’s National Team Forward,
Ngangom Bala Devi has been named as the All
India Football Federation (AIFF) Women's
Footballer of the Year 2020-21.
S150. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India on Friday
increased the limit of personal loans given to any
director of a bank to Rs 5 crore, from Rs 25 lakh
earlier
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S151. Ans.(c)
Sol. Former election commissioner Ashok
Lavasa has come out with a book titled “An
Ordinary Life: Portrait of an Indian Generation.”

S157. Ans.(b)
Sol. Vijayakumar, president and chief executive
officer, has been appointed as the managing
director for five years.

S152. Ans.(a)
Sol.
India’s
ace
weightlifter
SaikhomMirabaiChanu has claimed a silver
medal in the Women’s 49kg category, at Tokyo
2020 Olympics on July 24, 2021.

S158. Ans.(e)
Sol. Yang Qian of China took gold in the
women’s 10m air rifle final to secure the first
gold medal of the 2020 Summer Games at the
Asaka Shooting Range

S153. Ans.(e)
Sol. World Drowning Prevention Day, declared
through the April 2021 UN General Assembly
Resolution “Global drowning prevention”, is
held annually on 25 July. This global advocacy
event serves as an opportunity to highlight the
tragic and profound impact of drowning on
families and communities and to offer life-saving
solutions to prevent it.

S159. Ans.(d)
Sol. India cracked into the top ten list of
agricultural produce exporters in 2019 with a
significant share within the export of rice, soya
beans, cotton and meat, according to a World
Trade Organisation (WTO) report on trends in
world agricultural trade in recent 25 years.

S154. Ans.(b)
Sol. Kargil Vijay Diwas is celebrated every year
on July 26 since the year 1999, to mark India’s
victory over Pakistan in the Kargil conflict. This
year nation is celebrating the 22 years of victory
in the Kargil war.
S155. Ans.(a)
Sol. The KakatiyaRudreswara Temple, (also
known as the Ramappa Temple) at Palampet,
Mulugu district, near Warangal in Telangana has
been inscribed on UNESCO’s World Heritage
list, during the 44th session of the World
Heritage Committee of UNESCO. With this
latest induction, there are 39th World Heritage
Sites located in India.

S160. Ans.(b)
Sol. Senior IPS officer Nasir Kamal has been
appointed the Director-General of the Bureau of
Civil Aviation Security (BCAS).
S161. Ans.(a)
Sol. The US space agency NASA has selected
California-based SpaceX to provide launch
services for Earth’s first mission to conduct
detailed investigations of Jupiter’s moon Europa.
The mission called ‘Europa Clipper mission’ is
scheduled to be launched in October 2024 on a
Falcon Heavy rocket from Launch Complex 39A
at NASA’s Kennedy Space Center in Florida.

S156. Ans.(c)
Sol. Sweden has ratified the framework
agreement for the International Solar Alliance
(ISA) and is now a member of the global
platform, which is an initiative of India aimed at
promoting renewable energy and sustainable
development.
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S162. Ans.(b)
Sol. The Central Reserve Police Force (CRPF),
observed its 83rd Raising Day on 27 July 2021.
CRPF is India’s largest Central Armed Police
Force, under the authority of the Ministry of
Home Affairs (MHA).

S169. Ans.(b)
Sol. Singapore’s Sunseap Group says it plans to
spend $2 billion to build the world’s largest
floating solar farm and energy storage system in
neighbouring Indonesian city Batam, which will
double its renewable power generation capacity.

S163. Ans.(d)
Sol. The Care Ratings agency has estimated the
Gross Domestic Product (GDP) growth rate of
India to be in the range of 8.8 to 9 percent in the
current financial year, that is 2021-22 (FY22).

S170. Ans.(d)
Sol. Union Home Minister Amit Shah along with
chief minister Conrad K. Sangma inaugurated
the much-awaited Greater Sohra Water Supply
Scheme at Sohra in East Khasi Hills, Meghalaya.

S164. Ans.(e)
Sol. The Philippines has become the first country
in the world to get approval for the commercial
production of genetically modified “golden
rice”, a variety of rice enriched with nutrients to
help reduce childhood malnutrition.

S171. Ans.(e)
Sol. This year theme of World Hepatitis Day
2021 is ‘Hepatitis Can’t Wait’. World Health
Organization is observed on 28th July every year
as “World Hepatitis Day”.

S165. Ans.(a)
Sol. Indian Wrestler Priya Malik has won a Gold
Medal at the 2021 World Cadet Wrestling
Championship in Budapest, Hungary.
S166. Ans.(c)
Sol. The historic Paseo del Prado boulevard and
Retiro Park of Madrid, in Spain has been granted
the status of UNESCO World Heritage Sites on
July 25, 2021.
S167. Ans.(e)
Sol. Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa
has announced his resignation from the top post
on July 26, 2021, when his government
completed two years in the state, after being
elected to power in 2019.
S168. Ans.(c)
Sol. The International Day for the Conservation
of the Mangrove Ecosystem (or World Mangrove
Day) is celebrated annually on 26 July to raise
awareness of the importance of mangrove
ecosystems as “a unique, special and vulnerable
ecosystem” and to promote solutions for their
sustainable management, conservation and uses.
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S172. Ans.(c)
Sol. World Nature Conservation Day is
observed on 28th July every year. The main
objective of celebrating this day is to raise
awareness about protecting nature and adopting
best practices for conserving our natural
resources.
S173. Ans.(b)
Sol. The Bharatiya Janata Party’s (BJP)
legislature party has unanimously elected
Lingayat MLA Basavaraj S Bommai as the new
Chief Minister of Karnataka.
S174. Ans.(e)
Sol. Raksha Mantri Rajnath Singh is on a threeday visit to Dushanbe, Tajikistan from July 2729, 2021 to attend the annual meeting of the
Defence Ministers of Shanghai Cooperation
Organisation (SCO) member states.
S175. Ans.(a)
Sol. Japan's Momiji Nishiya became one of the
youngest individual Olympic champions in
history when she won the inaugural women's
skateboarding gold at the age of 13 years and 330
days.
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S176. Ans.(d)
Sol. The Union Government has decided to set
up a National Centre of Excellence for
Animation, Visual Effects, Gaming and Comics
for creating a world-class talent pool in India to
cater to the Indian as well as a global industry. It
will be set up in collaboration with the Indian
Institute of Technology, Bombay.
S177. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India is currently
working on a phased implementation strategy
for its own digital currency, Central Bank Digital
Currency (CBDC), and will launch it in the
wholesale and retail segments soon.
S178. Ans.(b)
Sol. Puri has become the first city in India where
people can avail high-quality drinking water
directly from the tap on a 24-hour basis.
S179. Ans.(d)
Sol. In order to promote AYUSH in Madhya
Pradesh and to link it with employment, the
government has made the ‘Devaranya’ scheme.
S180. Ans.(a)
Sol. The International Monetary Fund (IMF) has
sharply cut India’s economic growth projection
by 300 basis points, from 12.5 per cent to 9.5 per
cent for the financial year 2021-22 (FY22).
S181. Ans.(d)
Sol. International Tiger Day ( also called Global
Tiger Day) is celebrated every year on July 29 to
raise awareness for tiger conservation.
S182. Ans.(b)
Sol. The Indore city of Madhya Pradesh, or the
cleanest city of India, has become the only city
from the country to be selected for International
Clean Air Catalyst Programme.
S183. Ans.(e)
Sol. Border Security Force (BSF) Director
General (DG), Rakesh Asthana has been
appointed as the Delhi Police Commissioner on
July 27, 2021, with immediate effect.
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S184. Ans.(a)
Sol. Legendary Indian badminton player Nandu
Natekar, who became the first Indian to win the
international title in 1956, has passed away.
S185. Ans.(c)
Sol. The Sitio Burle Marx site, a landscape
garden in Brazilian city Rio de Janeiro has been
added to UNESCO’s list of World Heritage sites.
S186. Ans.(d)
Sol. Google-parent Alphabet will launch a new
robotics company - Intrinsic, which will focus on
building software for industrial robots. CEO of
Intrinsic: Wendy Tan White.
S187. Ans.(c)
Sol. Najib Mikati named as the new Prime
Minister of Lebanon. Najib Azmi Mikati is a
Lebanese politician and businessman who
served as Prime Minister of Lebanon in 2005 and
from 2011 to 2014. His appointment comes just
11 days after Saad Hariri resigned as prime
minister-designate.
S188. Ans.(e)
Sol. Astronomers have discovered evidence of
water vapor in the atmosphere of Jupiter's moon
Ganymede for the first time. Ganymede, the
largest moon in the Solar System, is covered in
an icy crust.
S189. Ans.(a)
Sol. Karnataka has become the first Indian state
to set aside government jobs for transgenders by
giving the community 1 percent reservation. The
quota will be applicable to transgender
candidates in all categories—general, scheduled
castes, scheduled tribes and other backward
classes.
S190. Ans.(b)
Sol. The theme/Slogan for 2021 International
Tiger Day celebration is “Their Survival is in our
hands”.
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S191. Ans.(c)
Sol. United Nations observes 30 July every year
as World Day Against Trafficking in Persons. In
2013, the General Assembly designated July 30
as the World Day against Trafficking in Persons
to raise awareness of the situation of victims of
human trafficking and for the promotion and
protection of their rights.
S192. Ans.(d)
Sol. A consignment of ‘Raja Mircha’, also
referred to as King Chilli or Bhoot Jolokia, from
Nagaland, has been exported to London for the
first time.
S193. Ans.(b)
Sol. Bangalore International Airport Limited
(BIAL), has signed a ten-year partnership with
the company IBM to set up the ‘Airport in a Box’
platform.
S194. Ans.(d)
Sol. Vaidehi Dongre, a 25-year-old girl from
Michigan, has been crowned Miss India USA
2021 at the beauty pageant. Arshi Lalani from
Georgia was declared the first runner up and
North Carolina's Mira Kasari was declared the
second runner up.

S197. Ans.(a)
Sol. Property consultant Colliers has appointed
Ramesh Nair as the chief executive officer (CEO)
for India and managing director, market
development, for Asia.
S198. Ans.(b)
Sol. The centre has announced 27% reservation
for OBCs and a 10% quota for students from the
economically weaker sections (EWS) for
undergraduate and postgraduate medical and
dental courses under the All-India Quota (AIQ)
scheme.
S199. Ans.(d)
Sol. Foreign Minister of Maldives Abdulla
Shahid won the Presidency of the 76th Session of
the United Nations General Assembly (UNGA).
S200. Ans.(e)
Sol. Vantika Agarwal has won the National
Women Online Chess title. She scored 9.5 points
from 11 rounds. Arpita Mukherjee of West
Bengal took the second spot and Tamil Nadu’s
Sreeja Seshadri secured the third spot in the
competition.

S195. Ans.(a)
Sol. The Kerala Police launched a new initiative
called the Pink Protection project for the
protection of women in public, private and
digital spaces.
S196. Ans.(d)
Sol. India’s first Rapid electronic Covid-19 RNA
Test kit that allows self-testing at home called
‘COVIHOME’ has been developed by a research
group at the Indian Institute of Technology
Hyderabad.
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