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പ്രതിമാസ ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ച

ാദ്യവുും

ഉത്തരങ്ങളുും മലയാളത്തിൽ - ആഗസ്റ്റ് 2021
എത്ര

Q1.

കടുവ

സംരക്ഷണകകത്രങ്ങൾക്ക്

2021

ലെ

കലോബൽ കൺസർകവഷൻ അകഷേർഡ്
ടടഗർ

സ്റ്റോൻകഡർഡിന്ലെ

(CA | TS)

അംഗീകോരം െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) 14
(b) 18
(c) 20
(d) 25
(e) 30
Q2.

വർഷത്തിൽ

ഏര്

ദിവസമോണ്

കെോക കെഞ്ചർ ദിനം ആചരിക്കുന്നര്?
(a) 29 ജൂടെ
(b) 27 ജൂടെ
(c) 28 ജൂടെ
(d) 30 ജൂടെ
(e) 31 ജൂടെ
Q3. 2021 ജൂടെയിൽ നടന്ന 2021 ഇന്ത്യഇകന്ത്ോകനഷയ

കകോർപോറ്റ്

ദേിവത്സര

പരിപോടിയുലട ഏര് പരിപ്പോയിരുന്നു?
(a) 42 -ാോമര്
(b) 36 ആം
(c) 51 -ാോമര്
(d) 60 -ാോമര്
(e) 62 മര്
Q4.

ആരോണ്

ഭോരര്

ബിൽകപയുലട

പുരിയ സിഇഒ ആയി നിയമിക്കലപ്പട്ടര്?
(a) പോയൽ കപോഡിയ
(b) എൻ കവണുധർ ലെഡ്ഡി
(c) പി സോയിനോഥ്
(d) ദീപ്തി പിള്ള ശിവൻ
(e) നൂപൂർ ചരുർകവദി
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Q5. മിഷൻ നിരയോരക് ബോകനോ രോലെ
പെയുന്ന
ഏര്
സംസ്ഥോനവുമോയി
ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
(a) ഉത്തർത്പകദശ്
(b) രോജസ്ഥോൻ
(c) പഞ്ചോബ്
(d) മഹോരോഷ്ത്ട
(e) മധയത്പകദശ്
Q6. ആനര് രോധോകൃഷ്ണൻ അടുത്തിലട
അഭിമോനകരമോയ
വിൽ
എയ്സ ലനർ
അവോർഡ് കനടിയിട്ടുണ്ട്. അവോർഡ് ഏര്
കമഖെയുമോയി ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
(a) രികയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ്
(b) കോയിക വയവസോയം
(c) പത്രത്പവർത്തനം
(d) കകോമിക് വയവസോയം
(e) സോഹിരയം
Q7. മഹോരോഷ്ത്ട ഭൂഷൺ ലസെക്ഷൻ
കമ്മിറ്റി
ഐരിഹോസിക
പിന്നണി
ഗോയകലന
ഏകകണ്ഠമോയി
രിരലെടുത്തു ____________.
(a) സുനിധി ചൗഹോൻ
(b) കത്ശയ ക
ോഷോൽ
(c) ആശ കഭോലെ
(d) എസ്. ജോനകി
(e) അൽക്ക യോഗ്നിക്
Q8. 2021 ജൂൺ അവസോനകത്തോലട കമോദി
സർക്കോരിന്ലെ ധനക്കമ്മി വോർഷിക
െക്ഷയത്തിന്ലെ ________ വലര എത്തുന്നു.
(a) 19.2%
(b) 18.2%
(c) 17.2%
(d) 16.2%
(e) 15.2%
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Q9.
കലോലചെയിൻ
സോമ്പത്തിക
സോകേരിക
സ്ഥോപനമോയ
ഐബിബിഐസി ടത്പവറ്റ് െിമിറ്റഡിൽ
എത്ര
ബോേുകൾ
ഓഹരികൾ
എടുത്തിട്ടുണ്ട്?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
Q10.
ഉന്നര
വിദയോഭയോസത്തിൽ
വിദയോർത്ഥികൾക്ക്
ഒന്നിെധികം
എൻത്ടികളും എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളും
നൽകുന്ന അക്കോദമിക് ബോേ് ഓഫ്
ലത്കഡിറ്റ്
ഉൾലപ്പലട
ഒന്നിെധികം
വിദയോഭയോസ
സംരംഭങ്ങൾ
ആരോണ്
ആരംഭിച്ചര്?
(a) നകരത്ര കമോദി
(b) അമിര് ഷോ
(c) എം. ലവേയ്യ നോയിഡു
(d) രോംനോഥ് കകോവിര്
(e) ധർകമത്ര ത്പധോൻ
Q11. നോവികകസനയുലട പുരിയ ടവസ്
ചീഫ് ആയി ആരോണ് നിയമിരനോയര്?
(a) ടവസ് അഡ് മിെൽ ജി. അകശോക്
കുമോർ
(b) ടവസ് അഡ് മിെൽ ആർ. ഹരി കുമോർ
(c)
ടവസ്
അഡ് മിെൽ
എസ്.എൻ
ക
ോർകമഡ്
(d) ടവസ് അഡ് മിെൽ ആർ ബി പണ്ഡിറ്റ്
(e) ടവസ് അഡ് മിെൽ ഡി.ലക. ത്രിപരി

Q13. ഇന്ത്യയിൽ എന്നോണ് മുെീം വനിരോ
അവകോശ ദിനം ആചരിക്കുന്നര്?
(a) ഓഗസ്റ്റ് 02
(b) ആഗസ്റ്റ് 01
(c) ജൂടെ 31
(d) ജൂടെ 30
(e) ഓഗസ്റ്റ് 03
Q14. 2021 ലെ കെോകമോനയരിെക് കദശീയ
അവോർഡിന്

ആരോണ്

രിരലെടുക്കലപ്പട്ടര്?
(a) അസിം കത്പംജി
(b) ദിെീപ് ഷോങ്വി
(c) ശിവ് നോടോർ
(d) രത്തൻ ടോറ്റ
(e) ടസെസ് പൂനവല്ല
Q15. 2021 ജൂടെയിൽ ചരക്ക് കസവന
നികുരിയിൽ

നിന്ന്

(GST)

കശഖരിച്ച

വരുമോനം എന്ത്ോണ്?
(a) 1.23 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(b) 1.16 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(c) 1.03 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(d) 1.37 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(e) 1.41 െക്ഷം കകോടി രൂപ

Q12. ഓഗസ്റ്റ് ആദയവോരം 01 മുരൽ 07
വലര,
എല്ലോ
വർഷവും
ഈ
നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ
എന്ത്ിെോണ്
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നര്?
(a) കെോക അെിമരി വിരുദ്ധ വോരം
(b) കെോക അെർജി വോരം
(c) കെോക ടൂെിസം വോരം
(d) കെോക മുെയൂട്ടൽ വോരം
(e) കെോക പരിസ്ഥിരി വോരം
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Q16.
കടോക്കികയോ
ഒളിമ്പിക്സിലെ
വനിരോ ബോഡ് മിന്െൺ സിംഗിൾസിൽ
ടചനയുലട ഹി ബിങ്ജിയോകവോലയ
കരോൽപ്പിച്ച്
രോലെ
പെയുന്നവരിൽ
ആരോണ് ലവേെം കനടിയര്?
(a) ടസന കനവോൾ
(b) ത്ശീകോന്ത്് കിഡംബി
(c) സോനിയ മിർസ
(d) ബി. സോയിത്പണീര്
(e) പിവി സിന്ധു

Q20. കകോ -ത്ബോൻഡഡ് രൂപ കപ ലത്കഡിറ്റ്
കോർഡുകളുലട രണ്ട് വകകഭദങ്ങൾ - LIC
CSL 'െൂമിൻ' പ്ലോറ്റിനം ലത്കഡിറ്റ് കോർഡ്,
LIC CSL ' ഇകേെ് ' എന്നിവ LIC CSL രോലെ
പെയുന്ന ഏര് ബോേുമോയി ഒന്നിച്ചോണ്
സമോരംഭിക്കുന്നര്?
(a) SBI
(b) IDBI
(c) കനെോ ബോേ്
(d) ലയസ് ബോേ്
(e) കകോട്ടക് മൻഹീത്ര ബോേ്

Q17.
ഇസുെു
ഉടോന
അടുത്തിലട
വിരമിക്കൽ ത്പഖയോപിച്ചു. അകേഹം ഏര്
രോജയലത്ത
ത്കിക്കറ്റ്
ടീമിനോയി
കളിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) പോകിസ്ഥോൻ
(b) ത്ശീെേ
(c) ബംലോകദശ്
(d) ഇന്ത്യ
(e) അഫ്ഗോനിസ്ഥോൻ

Q21. ISRO-NASA സംയുക്ത ദൗരയം NISAR
(NASA-ISRO സിന്ത്റ്റിക് അപ്പർച്ചർ െഡോർ)
ഉപത്ഗഹം
വികക്ഷപിക്കുന്നര്
ഏര്
വർഷമോണ്?
(a) 2021
(b) 2022
(c) 2023
(d) 2024
(e) 2025

Q18.
ഈയിലട
അന്ത്രിച്ച
കവൾഡ്
മോകസ്റ്റഴ്സ് സേർണ്ണ ലമഡൽ കജരോവോയ
ത്ടോക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് കളിക്കോരിയുലട
കപര്.
(a) മോൻ കൗർ
(b) സൂെത്ത് സിംഗ് മോത്തൂർ
(c) ഡികേോ സിംഗ്
(d) അനൂകെോഡ് ജഗ്നൗത്ത്
(e) കനുത്പിയ

Q22. SBI അരിന്ലെ YONO, YONO ടെറ്റ്
പ്ലോറ്റ്കഫോമിനോയി ആരംഭിച്ച പുരിയരും
ലമച്ചലപ്പടുത്തിയരുമോയ
ഫീച്ചെിന്ലെ
കപര് നൽകുക.
(a) SIM ടബൻഡിങ്
(b) SBI ടബൻഡിങ്
(c) YONO ടബൻഡിങ്
(d) YONO ടെറ്റ് ടബൻഡിങ്
(e) SBI ടെറ്റ് ടബൻഡിങ്

Q19. 2022 -ൽ പുെത്തിെങ്ങോനിരിക്കുന്ന
'ഇൻ ആൻ ഐഡിയൽ കവൾഡി'ന്ലെ
രചയിരോവ് ആരോണ്?
(a) അരവിര് അഡിഗ
(b) അനിരോ കദശോയി
(c) ജുംപെഹിരി
(d) കുനോൽബസു
(e) അമിരോവ് ക
ോഷ്

Q23.
ആരോണ്
അർകമനിയയുലട
ത്പധോനമത്ന്ത്ിയോയി
വീണ്ടും
നിയമിരനോയര്?
(a) കഹോവിക് അത്ബഹോമയൻ
(b) കോലരൻ കോരലപരയൻ
(c) കസർസ് സർഗസയൻ
(d) അർലമൻ സോർക്കിസിയൻ
(e) നികക്കോൾ പോശിനയൻ
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Q24. മയോൻമർ ടസനിക കമധോവിയോയ
_________ രോൽക്കോെിക ത്പധോനമത്ന്ത്ിയോയി
നിയമിരനോയി.
(a) രോൻ കശേ
(b) മൗങ് ആലയ
(c) മിൻ ആങ്ഹടളങ്
(d) കസോ വിൻ
(e) ഓങ് സോൻ സയൂകി
Q25. 'ഡുകരർ ഓവർ ത്ഡോഫ്റ്റ് സ്ീം'
എന്നെിയലപ്പടുന്ന
ഓവർ
ത്ഡോഫ്റ്റ്
സൗകരയം ആരംഭിക്കുലമന്ന് ത്പഖയോപിച്ച
ബോേ് ഏരോണ്?
(a) HDFC ബോേ്
(b) ICICI ബോേ്
(c) എസ് ബോേ്
(d) ആക്സിസ് ബോേ്
(e) IDBI ബോേ്
Q26. ഇനിപ്പെയുന്നരിൽ ഏര് നഗരമോണ്
100 ശരമോനം കകോവിഡ് -19 ത്പരികരോധ
കുത്തിവയ്പ്പ് കനടിയ ആദയ ഇന്ത്യൻ
നഗരം?
(a) ഇംഫോൽ
(b) ഭുവകനശേർ
(c) ഇൻകഡോർ
(d) സൂെത്ത്
(e) ലചടന്ന
Q27. ഇറ്റെിയുലട _________ പുരുഷന്മോരുലട
100 മീറ്റെിൽ ലെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്
സേർണം
അവകോശലപ്പടോൻ
അസോധോരണമോയ
സംശയോസപദമോയ
ഒരു കമഖെലയ മെികടന്നു.
(a) ഉടസൻ കബോൾട്ട്
(b) ആലത്ര ഡി ത്ഗോലെ
(c) ലത്ഫഡ് ലകർെി
(d) െകമോണ്ട് മോർലസൽ കജക്കബ്സ്
(e) കയോഹോൻ കലക്ക്
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Q28. വനിരകളുലട 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ
ഒളിമ്പിക് സേർണം കനടിയരോര്?
(a) ലഷല്ലി-ആൻ കത്ഫസർ-ടത്പസ്
(b) ലഷെിക്ക ജോക്സൺ
(c) എലെയ്ൻ കരോംസൺ-ലഹെോ
(d) ടീഹ്ന ഡോനികയൽസ്
(e) കലോെൻസ് ത്ഗിഫിത്ത്
Q29. കടോക്കികയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷ
സിംഗിൾസ്

സേർണം

ജർമ്മനിയുലട
കോലരൻ

കനടിയ

െഷയകോരനോയ

___________

ഖചകനോവിലന

6-3

6-1

ന്

കരോൽപ്പിച്ചു.
(a) ലനോവോക് കജോകക്കോവിച്ച്
(b) ഡോനിയിൽ. ലമദ്ലവകദവ്
(c) ലസ്റ്റഫി ത്ഗോഫ്
(d) അെക്സോണ്ടർ ലസേകരവ്
(e) െോകഫൽ നദോൽ
Q30.

ഇനിപ്പെയുന്ന

ഏെോമലത്ത

ഏരോണ്

CONCACAF

രന്ലെ

കഗോൾഡ്

കപ്പ്

കനടിയ രോജയം?
(a) ലമക്സികക്കോ
(b) യുടണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ്
(c) കോനഡ
(d) ജടമക്ക
(e) ഖത്തർ
Q31. െിസർവ് ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI)
'ഏജൻസി

ബോേ്'

ത്പവർത്തിക്കോൻ

പട്ടികയിൽ

ആയി
കചർത്ത

ബോേ് രോലെ പെയുന്നവയിൽ ഏരോണ്?
(a) SBI
(b) HDFC ബോേ്
(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ്
(d) ബോേ് ഓഫ് ബകെോഡ
(e) IDBI ബോേ്
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Q32. 2021 കഫോർചയൂൺസ് കലോബൽ 500
പട്ടികയിൽ എത്ര ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ
ഉണ്ട്?
(a) 11
(b) 5
(c) 3
(d) 7
(e) 9

Q36. 2021 ലെ ഡിജിറ്റൽ ബോേിംഗ്
അവോർഡുകളിൽ
____________
നോൽ
ഡിജിറ്റൽ
ബോേിംഗിലെ
ഏറ്റവും

Q33. പകർച്ചവയോധി ത്പരിസന്ധികലള
കനരിടോൻ അരിന്ലെ അംഗരോജയങ്ങലള
സഹോയിക്കുന്നരിന് IMF എത്രകത്തോളം
ലെകക്കോർഡ് ജനെൽ അകെോകക്കഷൻ

(d) കഫോർചയൂൺ കലോബൽ 500 െിസ്റ്റ്
(e) ഫിനോൻഷയൽ ടടംസ്, ദി ബോേർ

ഫണ്ട് SDR കഫോമിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) 500 ബിെയൺ കഡോളർ
(b) 650 ബിെയൺ കഡോളർ
(c) 550 ബിെയൺ കഡോളർ
(d) 600 ബിെയൺ കഡോളർ
(e) 400 ബിെയൺ കഡോളർ
Q34. ഇന്ത്യൻ പോരോെിമ്പിക് സം
മോയ
'കോർ
കദ
കമൽ
ടു'യുലട
രീം
കസോങ്ങിന്ലെ സംഗീരസംവിധോയകനും
ഗോയകനും ആരോണ്?
(a) വിത്കോന്ത്് കകനി
(b) ഗുരുദോസ് ൌത്ത്
(c) രവി ചൗഹോൻ
(d) സെ്ജ ീവ് സിംഗ്

നൂരനമോയ ആകഗോള വിജയിയോയി DBS
ലന ആദരിക്കലപ്പട്ടു.
(a) ടടംസ് നൗ, ഇകക്കോണമി
(b) കഫോർബ്സ് ബിസിനസ്, ബോേിംഗ്
(c) കലോബൽ ഇക്കകണോമിക് ഇൻഡക്സ്

Q37. കെോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ
നക്ഷത്ര
നീെക്കല്ലുകൾ
___________
ത്പകദശലത്ത രര്നപുരയിൽ കലണ്ടത്തി.
(a) ത്ശീ െേ
(b) ഇന്ത്യ
(c) പോകിസ്ഥോൻ
(d) ബംലോകദശ്
(e) മയോൻമർ
Q38. രോലെ പെയുന്നവയിൽ െോകഫൽ
വിമോനം
ടിപ്പിച്ച രണ്ടോമലത്ത എയർ
കബസ് ഏരോണ്?
(a) അംബോെ എയർകഫോഴ്സ് കസ്റ്റഷൻ
(b) ഹസിമോര എയർ കബസ്
(c) കെ എയർകഫോഴ്സ് കസ്റ്റഷൻ
(d) കപോർട്ട് ലലയർ എയർ കബസ്

(e) സെ്ജയ് കുമോർ

(e) ഭുജ് എയർ കബസ്

Q35.
2021-22-ലെ
ത്പധോനമത്ന്ത്ി
മുത്ദ
കയോജന
(PMMY) ത്പകോരം
സർക്കോർ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വോയ്പ വിരരണ െക്ഷയം
എത്രയോണ്?
(a) 3.21 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(b) 4 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(c) 3 െക്ഷം കകോടി രൂപ

Q39. അടുത്തിലട ടെഫ് ഇൻഷുെൻസ്
കകോർപ്പകെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുലട IPO
മോകനജിംഗ് ഡയെക്ടെോയി നിയമിച്ചര്

(d) 4.50 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(e) 5.50 െക്ഷം കകോടി രൂപ
6

ആലരയോണ്?
(a) അരിജിര് ബസു
(b) ദിവോകർ ഗുപ്ത
(c) സുനിൽ കമത്ത
(d) മിനി ഐപ്പ്
(e) അശേനി ഭോട്ടിയ
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Q40. QS ലബസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്െ് സിറ്റീസ്
െോേിംഗിന്ലെ
ഏറ്റവും
പുരിയ
പരിപ്പിൽ _______, ______ എന്നിവ ആകഗോള
കടോപ്പ് -100 പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുെത്തോയി,
നിെവിൽ
യഥോത്കമം
106,
110
െോേുകളിെോണ് അവ.
(a) ലചടന്ന, ഡൽഹി
(b) ലകോൽക്കത്ത ലബംഗളൂരു
(c) ഡൽഹി, മുംടബ
(d) ഡൽഹി, ലകോൽക്കത്ത
(e) മുംടബ , ലബംഗളൂരു
Q41.
മഹോരോഷ്ത്ടയുലട
കെോകോയുക്തയോയി
നിയമിരനോയര്?
(a) ബി എസ് കകോശയോരി
(b) വി എം കോനലഡ
(c) എം എൽ രഹെിയോനി
(d) യു ടി ഖംര
(e) പി ടി കസോളേി

പുരിയ
ആരോണ്

Q42. RBIയുലട ഏര് മുൻ ഗവർണർക്കോണ്
ഈയിലട ഇനോഗുെൽ ലത്പോഫസർ സി
ആർ
െോവു
ലസന്െിനെി
കഗോൾഡ്
ലമഡൽ നൽകിയര്?
(a) ര
ുെോം രോജൻ
(b) Dr. ടവ വി ലെഡ്ഡി
(c) സി രംഗരോജൻ
(d) ശയോമള കഗോപിനോഥൻ
(e) ബിമൽ ജെൻ

Q44.
രോലെ
പെയുന്ന
ഏര്
സംസ്ഥോനമോണ്
'ഭൂകോംപ്
അകെർട്ട്'
എന്ന്
കപരിട്ടിരിക്കുന്ന
ആദയകോെ
ഭൂകമ്പത്തിന്ലെ
ആദയ
മുന്നെിയിപ്പ്
ലമോടബൽ
ആപ്ലികക്കഷൻ
ആരംഭിച്ചര്?
(a) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്
(b) ഉത്തരോഖണ്ഡ്
(c) പഞ്ചോബ്
(d) രോജസ്ഥോൻ
(e) ആസോം
Q45. കവോഡകഫോൺ ഐഡിയ (ഇകപ്പോൾ
Vi) കബോർഡിന്ലെ കനോൺ-എക്സികയൂട്ടീവ്
ഡയെക്ടർ,
കനോൺ-എക്സികയൂട്ടീവ്
ലചയർമോൻ എന്നീ സ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആരോണ് രോജിവച്ചര്?
(a) വിമൽ കുമോർ
(b) ഹിമോൻഷു കപോനിയ
(c) കരോഹിര് വർമ്മ
(d) സകന്ത്ോഷ് സിംഗ്
(e) കുമോർ മംഗളം ബിർള
Q46.
ഈയിലട
അന്ത്രിച്ച
പത്മത്ശീ
അവോർഡ്
കജരോവും
കഡോത്ഗി
എെുത്തുകോരനുമോയ
കവിയുലടയും
കപര്.
(a) കോളിയന്നൻ ഗൗണ്ടർ
(b) പദ്മ സച്ച്കദവ്
(c) കകശവ് ദത്ത്
(d) വീരഭത്ദ സിംഗ്
(e) പി ലക വോരയർ

Q43. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കഹോക്കി ടീം _______
ലന പരോജയലപ്പടുത്തി 41 വർഷത്തിനു
കശഷം ആദയ ഒളിമ്പിക് ലമഡൽ കനടി.
(a) ജർമ്മനി
(b) ഓസ്കത്ടെിയ
(c) ലബൽജിയം
(d) പോകിസ്ഥോൻ
(e) ലനരർെോൻഡ്
7
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Q47. ഇന്ത്യൻ നോവിക കപ്പെോയ ____________

Q50.

ഒഡീഷയിലെ

സംസ്ഥോനം ഇരുവലര POCSO കകോടരി

ടപരൃക

കഗോപോൽപൂരിലെ

രീരകദശ

രുെമുഖകത്തക്ക്

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ

പദ്ധരി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല?

വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നോവികകസനയുലട

(a) കകരളം

ആദയലത്ത കപ്പെോയി.

(b) രോജസ്ഥോൻ
(c) പശ്ചിമ ബംഗോൾ

(a) അരിഹന്ത്്

(d) ജോർഖണ്ഡ്

(b) രബോർ

(e) സിക്കിം

(c) രൽവോർ
(d) വിരോട്

Q51.

(e) ഖഞ്ചർ
Q48.

വധശിക്ഷ

ഗവർണർക്ക്

ഉൾലപ്പലടയുള്ള

മോപ്പ്

നൽകോനോകുലമന്ന്

കകോടരി.

മോപ്പുനൽകോനുള്ള

ഗവർണെുലട

അധികോരം

നടപടിത്കമത്തിന്ലെ
ത്പകോരം

നൽകിയ

ത്കിമിനൽ

കകോഡ്
ഒരു

_______

വയവസ്ഥലയ

മെികടക്കുന്നു.
(a) 435 A
(b) 434 A
(c) 433 A
(d) 431 A
(e) 432 A

കെോകത്തിലെ

ആം

(a) 74 ആം
(b) 75 ആം
(c) 76 ആം
(d) 77 ആം
(e) 78 ആം
Q52. ______- ന്ലെ പുരിയ ത്പസിഡന്െോയി
ടെസി

ഔകദയോഗികമോയി

(a) ഇെോൻ
(b) ഇെോഖ്
(c) ഖത്തർ
(d) ഒമോൻ
കെോഡ് സ്

______-

(BRO)
ൽ

ഉയരം

നിർമ്മിക്കുകയും
ലചയ്യുകയും ലചയ്ത ു.
(a) ഖർദുങ് െോ പോസ്

കിെക്കൻ

കെോകത്തിലെ

കൂടിയ

കെോഡ്

ലോക്ക്-കടോപ്പിംഗ്

(e) ഇത്സകയൽ
Q53. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്
സംരംഭത്തിന് കീെിെുള്ള സ്ീമുകൾക്ക്
ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ
സംസ്ഥോനത്തിന്

ഏര്
നോെ്

SKOCH

അവോർഡുകൾ െഭിച്ചര്?
(a) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്

(b) ഉംെിംല പോസ്

(b) കകരള

(c) ചോങ് െോ പോസ്

(c) രമിഴ്നോട്

(d) ബോര െച്ച െോ പോസ്

(d) മഹോരോഷ്ത്ട

(e) ടോലോങ് െോ പോസ്

(e) പശ്ചിമ ബംഗോൾ
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_______

സരയത്പരിജ്ഞ ലചയ്ത ു.

ഓർഗടനകസഷൻ
െഡോക്കിലെ

ആദയലത്ത

വോർഷികമോയി അടയോളലപ്പടുത്തുന്നു.

ഇത്ബോഹിം

കബോർഡർ

Q49.

ഏറ്റവും

2021

അണുകബോംബിംഗിന്ലെ

കകസുകളിൽ രടവുകോർക്ക് സംസ്ഥോന
സുത്പീം

ഏര്
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ഇന്െർനോഷണൽ

Q54.

കസോളോർ

Q58. ഉപകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃര

അെയൻസ് ലത്ഫയിംവർക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ

കപയ്ലമന്െ്

ഒപ്പിടുന്ന

സൗകരയം

അഞ്ചോമലത്ത

രോജയമോയി

മോെിയ രോജയത്തിന്ലെ കപര് നൽകുക.
(a) ഇറ്റെി

െഭയമോക്കുന്നരിനോയി

നോഷണൽ കപയ്ലമന്െ് കകോർപ്പകെഷൻ

(b)

(d) യുഎഇ

ബജോജ്

അെയൻസ്

(c) SBI ടെഫ് ഇൻഷുെൻസ്

ലസൻത്ടൽ

കബോർഡ്

കഫോർ

(d) ടെഫ് ഇൻഷുെൻസ് കകോർപ്പകെഷൻ

പകരോക്ഷ നികുരികൾക്കും കസ്റ്റംസും

ഓഫ് ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യൻ

(e)

കസ്റ്റംസ്

ഇൻഫർകമഷൻ

കംപ്ലയിൻസ്

കപോർട്ടൽ

ആരംഭിച്ചു.

CBIC സ്ഥോപിരമോയ വർഷം?
(a) 1940
(b) 1958
(c) 1993
(d) 1964
(e) 1999

ത്പുഡൻഷയൽ

ICICI

Q59.

100

സുകവോളജിക്കൽ

വർഷത്തിനിലട
സർകവ

ഓഫ്

ഇന്ത്യയുലട ആദയ വനിരോ ഡയെക്ടെോയി
നിയമിരയോയരോര്?
(a) പിേി പന്ത്്
(b) സെ്ജന ശർമ്മ

_______ ഓലട 22,480 ലമഗോ വോട്ടുകളിൽ

(c) ത്പീരി കമോഹന്ത്ി

എത്തുലമന്ന് ത്പരീക്ഷിക്കുന്നു.
(a) 2027
(b) 2028
(c) 2029
(d) 2030
(e) 2031

(d) ധൃരി ബോനർജി

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ

ടെഫ്

ഇൻഷുെൻസ്

Q56. ഇന്ത്യയുലട ആണകവോർജ്ജ കശഷി

(e) രനു കൽെ
L1Difficulty 3
QTagsAppointments
Q60.
ഏരോണ്

ബോേർമോരുലട

ടത്ടബൽ

കകോ-ഓപ്പകെറ്റീവ്

മോർക്കറ്റിംഗ് ലഫഡകെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
(TRIFED)

അരിന്ലെ

ത്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തോൻ കപയ്ലമന്െ്

സ്ഥോപകദിനം ________ ന് ആക

ബോേുകലള അനുവദിച്ചര്?
(a) RBI
(b) SEBI
(c) IRDAI
(d) NABARD
(e) EXIM ബോേ്

(a) ആഗസ്റ്റ് 5

9

ടെഫ്

ഇൻഷുെൻസ്

(e) യുഎസ്എ

നികക്ഷപ

_______

(a) അവിവ ടെഫ് ഇൻഷുെൻസ്

(c) ത്ഫോൻസ്

Q57.

ഓകട്ടോകപ

ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) യുമോയി കചർന്നു.

(b) ജർമ്മനി

Q55.

ഇന്െർകഫസ്

34-ാോമര്
ോഷിച്ചു.

(b) ആഗസ്റ്റ് 6
(c) ആഗസ്റ്റ് 7
(d) ആഗസ്റ്റ് 8
(e) ആഗസ്റ്റ് 9
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Q61.
ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ
ഏരോണ്
ജെടവദയുര പദ്ധരിക്ക് മികവിനുള്ള
ത്ബൂണൽ ലമഡൽ െഭിച്ചര്?

Q65.

(a) കഖോകെോങ്ചു ജെടവദയുര പദ്ധരി
(b) മംഗ്ലഡച്ചു ജെടവദയുര പദ്ധരി
(c) രെ ജെടവദയുര പദ്ധരി
(d) ചുഖ ജെടവദയുര പദ്ധരി
(e) കുെിച്ചു ജെടവദയുര പദ്ധരി

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ

Q62.
ശുദ്ധജെത്തിന്ലെ
ത്പോധോനയലത്തക്കുെിച്ച് ത്ഗോമവോസികലള
അെിയിക്കുന്നരിനോയി _____ ൽ ‘പനിമോ’
അഥവോ ജെമോസം ആരംഭിച്ചു.

ത്ഗോമീണ

ഇൻഷുെൻസ്

SBI

(a) മണിപ്പോൽ ലടക്കനോളജി െിമിറ്റഡ്
(b) െിെയൻസ് ഇൻഡസ്ത്ടീസ്
(c) ഫയൂച്ചർ ത്ഗൂപ്പ്
(d) EAZY ബിസിനസ് ലസോെയൂഷൻസ്
മണിപ്പോൽ

(e)

ബിസിനസ്

ലസോെയൂഷൻസ്
രണ്ടോം

(e) സിക്കിം

ലടക്കനോളജി

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട്

ഓഫ്

ഇെക്ത്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇെക്കത്ടോണിക്സ്
എഞ്ചിനീകയഴ്സ് (IEEE) ഇന്െർനോഷണൽ
കകോൺഫെൻസ്

Q63.
ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ
ഏരോണ്
ഗുസതിക്കുള്ള അവോർഡ്/ശീർഷകം?
(a) അർജുന അവോർഡ്
(b) ധയോൻ ചര് അവോർഡ്
(c) സകന്ത്ോഷ് കത്ടോഫി
(d) ഡയൂെോൻഡ് കത്ടോഫി
(e) ഭോരര് കകസരി
സ്കമോൾ

ഓൺ

(ICORT-2021)

നടക്കുന്നു.

കെഞ്ച്
ഫെത്തിൽ

ഈ

സകമ്മളനം

സം
ടിപ്പിച്ചര്?
(a) DRDO
(b) BPCL
(c) NITI ആകയോഗ്
(d) വിദയോഭയോസ മത്ന്ത്ോെയം
(e) ISRO

ഫിനോൻസ്

ബോേ് "സൂകരയോദയ ലഹൽത്ത് ആൻഡ്
ലവൽനസ്
കസവിംഗ്്സ
അക്കൗണ്ട്"
ആരംഭിച്ചു, അര് ________________ രൂപയുലട
കടോപ്പ്-അപ്പ്
ആകരോഗയ
ഇൻഷുെൻസ്
ദ നം ലചയ്യുന്നു.
വോഗ്ോ

Q67. യൂകെോസ്കപോർട്ട് ഇന്ത്യ കബോളിവുഡ്
സൂപ്പർസ്റ്റോെും
കത്പമിയുമോയ

കമോകട്ടോജിപി
_______ലന

മുൻനിര

അവരുലട

കമോകട്ടോർസ്കപോർട്ട്

കത്പോപ്പർട്ടിയുലട

ഇന്ത്യൻ

അംബോസഡെോയി നിയമിച്ചു
(a) എം എസ് കധോണി
(b) കസോനുസൂഡ്

(c) 35 െക്ഷം രൂപ

(c) കജോൺ എത്ബഹോം

(d) 3.5 െക്ഷം
(e) 20 െക്ഷം രൂപ

(d) സൽമോൻ ഖോൻ
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ഏരോണ്

ജനെൽ ഇൻഷുെൻസ് ത്പഖയോപിച്ചര്?

Q66.

(a) 2.5 െക്ഷം രൂപ
(b) 25 െക്ഷം

വയോപനം

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നരിന്

(a) െഡോക്ക്
(b) ജമ്മു കശ്മീർ
(c) ഡൽഹി
(d) പഞ്ചോബ്

Q64. സൂകരയോദയ

വിപണികളിൽ

(e) കുനോൽകഖമു
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Q68. രകേശീയമോയി രൂപകൽപ്പന ലചയ്ത
______ കന്നി കടൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കോയി
രുെമുഖം വിടുന്നു.
(a) INS ടമോർ
(b)INS വിത്കോന്ത്്
(c) INS കനസ
(d) INS ഷംകഷർ
(e) INS കൽവരി
Q69. െിസർവ് ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) ___
ആയി

FY

22

-നുള്ള

െീലട്ടയിൽ

പണലപ്പരുപ്പ ലത്പോജക്ഷൻ പുരുക്കി.
(a) 2.3%
(b) 6.7%
(c) 4.6%
(d) 3.1%
(e) 5.7%
രോജീവ്

Q70.

ഗോന്ധി

കഖൽരര്ന

അവോർഡ് ഏര് കോയിക വയക്തിയുലട
കപരിെോണ്

പുനർനോമകരണം

ലചയ്യലപ്പട്ടര്?
(a) ധയോൻ ചര്
(b) മിൽഖോ സിംഗ്
(c) സുനിൽ ഗവോസ്കർ
(d) ലക ഡി സിംഗ് ബോബു
(e) ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ
Q71.

കടോക്കികയോ

കചോത്പ
സേർണ്ണ

അടുത്തിലട
ലമഡൽ

ഇനത്തിെോണ്?
(a) കബോക്സിംഗ്
(b) ഷൂട്ടിംഗ്
(c) ഗുസതി
(d) ജോവെിൻ കത്രോ
(e) ലടന്നീസ്
11

ഒളിമ്പിക്സിൽ

നീരജ്

ഇന്ത്യയ്ക്കോയി
കനടിയര്

ഏര്

Q72.
എല്ലോ
വർഷവും
___________ൽ
നടക്കുന്ന
കേിറ്റ്
ഇന്ത്യ
ദിനം ഒരു
വോർഷിക ആക
ോഷമോണ്.
(a) ഓഗസ്റ്റ് 4
(b) ഓഗസ്റ്റ് 5
(c) ഓഗസ്റ്റ് 6
(d) ഓഗസ്റ്റ് 7
(e) ഓഗസ്റ്റ് 8
Q73. കകത്ര മത്ന്ത്ി വീകരത്ര കുമോർ
അടുത്തിലട
ടനപുണയ
വികസനം
കത്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നരിനോയി
ഏര്
കപോർട്ടെും
ലമോടബൽ
ആപ്പും
ആരംഭിച്ചു?
(a) പിഎം-സർവജ്ഞ
(b) പിഎം-ദക്ഷ്
(c) പിഎം-ദൃശയ
(d) പിഎം-പരം
(e) പിഎം-സോക്ഷയം
Q74. 619 ലടസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ കനടിയ
അനിൽ കുംലലലയ മെികടന്ന് ലടസ്റ്റ്
ത്കിക്കറ്റിൽ
ഏറ്റവും
കൂടുരൽ
വിക്കറ്റുകൾ
കനടുന്ന
മൂന്നോമലത്ത
രോരലമന്ന ബഹുമരി ഏര് ബൗളെോണ്
കനടിയര്?
(a) സ്റ്റുവർട്ട് കത്ബോഡ്
(b) ലഡയ്ൽ ലസ്റ്റയ്ൻ
(c) ലജയിംസ് ആൻകഡഴ്സൺ
(d) ലജോത്ഫ ആർച്ചർ
(e) ഇഷോന്ത്് ശർമ്മ
Q75. ജപ്പോൻ എല്ലോ വർഷവും _______ൽ
നോഗസോക്കി ദിനമോയി ആചരിക്കുന്നു.
(a) ആഗസ്റ്റ് 6
(b) ആഗസ്റ്റ് 7
(c) ആഗസ്റ്റ് 8
(d) ആഗസ്റ്റ് 9
(e) ആഗസ്റ്റ് 10
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Q76. ഇന്ത്യൻ നോവികകസനയും ________ ഉം
ഉഭയകക്ഷി നോവിക അഭയോസം ‘സോലയദ്
രൽവോർ 2021’ അബുദോബി രീരത്ത്
നടത്തി.
(a) ബംലോകദശ് കനവി
(b) ഇെോൻ കനവി
(c) ഖത്തർ കനവി
(d) ഒമോൻ കനവി
(e) UAE കനവി

Q80. കദശീയ വിദയോഭയോസ നയം -2020
നടപ്പിെോക്കുന്നരുമോയി
ബന്ധലപ്പട്ട്
ഉത്തരവ്
പുെലപ്പടുവിച്ച
രോജയലത്ത
ആദയലത്ത സംസ്ഥോനം ഏരോണ്?
(a) കർണോടക
(b) രമിഴ്നോട്
(c) കകരളം
(d) ഹരിയോന
(e) ഉത്തർത്പകദശ്

Q77.
ഏരു
മുൻ
ഇന്ത്യൻ
ത്കിക്കറ്റ്
രോരമോണ്
കഹോംലെയ്ന ുമോയി
മൂന്ന്
വർഷലത്ത
രത്ന്ത്പരമോയ
പേോളിത്തത്തിൽ ഏർലപ്പട്ടര്.
(a) എംഎസ് കധോണി
(b) സുകരഷ് ലെയ്ന
(c) യുവരോജ് സിംഗ്
(d) ഇർഫോൻ പത്തോൻ
(e) വീകരത്ര കസവോഗ്

Q81. കെോക
ടജവ ഇന്ധന
ദിനം
കെോകലമമ്പോടും
ഏര്
ദിവസമോണ്
ആക
ോഷിക്കുന്നര്?
(a) ഓഗസ്റ്റിലെ ആദയ ശനിയോഴ്െ
(b) ഓഗസ്റ്റ് 10
(c) ആഗസ്റ്റ് 9
(d) ഓഗസ്റ്റിലെ ആദയ െോയെോഴ്െ
(e) ഓഗസ്റ്റ് 11

Q78. "ദി ഇയർ ദോറ്റ് വോസിന്െ് -ദി ഡയെി
ഓഫ്
എ
14-ഇയർ-ഓൾഡ്"
എന്ന
പുസതകത്തിന്ലെ രചയിരോവിന്ലെ കപര്
നൽകുക.
(a) കെോഷ്നി സച്ച്കദവ
(b) ത്ബിഷ ലജയിൻ
(c) കനിക ശർമ്മ
(d) സുമിര കപൂർ
(e) വിജയ കചോത്പ

Q82. ഇന്െർനോഷണൽ ആർമി ലഗയിംസ്
2021,
വോർഷിക
ടസനിക
യുദ്ധ
ലഗയിമുകളുലട ഏെോമലത്ത പരിപ്പോണ്,
ഏര്
രോജയമോണ്
വർഷം
കരോെും
സം
ടിപ്പിക്കുന്നര്?
(a) ഇത്സോകയൽ
(b) യുടണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ്
(c) െഷയ
(d) യുഎഇ
(e) ടചന

Q79.
ഉപകഭോക്തോക്കളുലട
പരോരി,
അകനേഷണം,
നിർകേശം,
സഹോയം
എന്നിവയ്ക്കുള്ള
ഏകീകൃര
പരിഹോരമോണ് ലെയിൽ മദോദ്. ഇര്
____________ ൽ െഭയമോണ്.
(a) 8 ഭോഷകളിൽ
(b) 14 ഭോഷകളിൽ
(c) 10 ഭോഷകളിൽ
(d) 22 ഭോഷകളിൽ
(e) 12 ഭോഷകളിൽ

Q83.
ഷോങ്ഹോയ്
കകോഓപ്പകെഷൻ
ഓർഗടനകസഷന്ലെ (SCO) എട്ടോമലത്ത
നീരിനയോയ മത്ന്ത്ിമോരുലട കയോഗത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ
ത്പരിനിധികലള
ത്പരിനിധീകരിച്ചര് ആരോണ്?
(a) കിരൺ െിജിജു
(b) അനുരോഗ് ഠോക്കൂർ
(c) ധർകമത്ര ത്പധോൻ
(d) ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി
(e) നകരത്ര കമോദി
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Q84. കദശീയ വനിരോ കമ്മീഷൻ (NCW)
ലചയർകപെ്സന്ലെ
വർഷകത്തക്ക്

കോെോവധി

നീട്ടി.

3
യുലട

NCW

ലചയർകപഴ്സൺ ആരോണ്?
(a) സമൃരി ഇെോനി
(b) കരഖ ശർമ്മ
(c) അർപിര ക

ോഷ്

(c) ആനരിലബൻ പകട്ടൽ
(d) കെോഷ്നി ഭട്ടോചോരയ
Q85. മഹോരോഷ്ത്ട െൂെൽ കണക്റ്റിവിറ്റി
ഇംത്പൂവ്ലമന്െ്
മിെയൺ
സം
(a)

കത്പോജക്റ്റിനോയി

കഡോളർ

വോയ്പ

300

അനുവദിച്ച

ടന ഏരോണ്?
ഏഷയൻ

ഇൻത്ഫോസ്ത്ടക്െർ

ഇൻലവസ്റ്റ്ലമന്െ് ബോേ്
(b) കെോക ബോേ്
(c) ഏഷയൻ വികസന ബോേ്
(d) ഇന്െർനോഷണൽ കമോണിറ്റെി ഫണ്ട്
(e) ഷോങ്ഹോയ് സഹകരണ സം

ടന

Q86. ഏര് ദിനമോയി നിരീക്ഷിക്കോനോണ്
ആഗസ്റ്റ് 10 സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നര്?
(a) കെോക ആനദിനം
(b) കെോക സിംഹ ദിനം
(c) കെോക കടുവ ദിനം
(d) കെോക മത്സയദിനം
(e) കെോക പക്ഷി ദിനം
Q87.

ഏര്

പരിശീെന

ITBP

ഓഫീസർമോരുലട

അക്കോദമിയിൽ

നിന്നോണ്

ത്പകൃരിയും ദീക്ഷയും കടന്നുകപോയര്?
(a) ലചടന്ന
(b) ചകമോെി
(c) ഗയ
(d) പോനിപ്പത്ത്
(e) മസൂെി
13

Q88. ഇന്ത്യ ഒടുവിൽ ഏറ്റവും നൂരനമോയ
ഉപത്ഗഹം (ജിസോറ്റ് -1) വികക്ഷപിക്കും.
ഏര്
രരത്തിെുള്ള
ഉപത്ഗഹമോണ്
ജിസോറ്റ് -1?
(a) ജികയോ ഇകമജിംഗ് സോറ്റ്ടെറ്റ്
(b) ജികയോസ്റ്റോറ്റിക് സോറ്റ്ടെറ്റ്
(c) കലോബൽ ലപോസിഷനിംഗ് സോറ്റ്ടെറ്റ്
(d) ത്ഗൗണ്ട് സോറ്റ്ടെറ്റ്
(e) കമ്മയൂണികക്കഷൻ സോറ്റ്ടെറ്റ്
Q89. ഗുജെോത്ത് ആരംഭിച്ച ഇ നഗർ
ലമോടബൽ
ആപ്ലികക്കഷനും
കപോർട്ടെും
ഇനിപ്പെയുന്ന
ഏര്
കസവനങ്ങൾക്ക് കവണ്ടിയോണ്?
(a) വസതു നികുരി
(b) ലത്പോഫഷണൽ നികുരി
(c) ലവള്ളവും ലത്ഡയികനജും
(d) ലകട്ടിട അനുമരി
(e) മുകളിൽ പെെവലയല്ലോം
Q90.
യുടണറ്റഡ്
കനഷൻസ്
ലസകയൂരിറ്റി കൗൺസിെിന്ലെ (UNSC)
രുെന്ന സംവോദത്തിന് ആദയം കനരൃരേം
നൽകുന്നര് സേരത്ന്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏര്
ത്പധോനമത്ന്ത്ിമോരോണ്?
(a) നകരത്ര കമോദി
(b) അടൽ ബിഹോരി വോജ്കപയി
(c) മൻകമോഹൻ സിംഗ്
(d) ലമോെോർജി കദശോയി
(e) ഇരിരോ ഗോന്ധി
Q91.
DAY-NRLMന്
കീെിെുള്ള
സേയംസഹോയ
സം
ങ്ങൾക്ക്
(SHG)
ഈടില്ലോത്ത വോയ്പ കളുലട പരിധി RBI
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്ത്ോണ് പുരിയ പരിധി?
(a) 10 െക്ഷം രൂപ
(b) 50 െക്ഷം രൂപ
(c) 20 െക്ഷം രൂപ
(d) 30 െക്ഷം രൂപ
(e) 40 െക്ഷം രൂപ

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

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS IN
MALAYALAM-AUGUST 2021

Q92. ATM കളിൽ പണമില്ലോലര വരുന്ന
അവസ്ഥയിൽ ബോേുകളിൽ നിന്ന് പിെ
ഈടോക്കുലമന്ന് RBI ത്പഖയോപിച്ചു. ഏര്
രീയരി മുരൽ പദ്ധരി ത്പോബെയത്തിൽ
വരും?
(a) ഡിസംബർ 01, 2021
(b) നവംബർ 01, 2021
(c) ലസപ്റ്റംബർ 01, 2021
(d) ഒക്കടോബർ 01, 2021
(e) ജനുവരി 01, 2022
Q93. വർഷത്തിലെ ഏര് ദിവസമോണ്
അര്െറ്റിക്സ് ലഫഡകെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ജോവെിൻ കത്രോ ദിനമോയി ത്പഖയോപിച്ചര്?
(a) ഓഗസ്റ്റ് 07
(b) ആഗസ്റ്റ് 06
(c) ആഗസ്റ്റ് 08
(d) ആഗസ്റ്റ് 09
(e) ആഗസ്റ്റ് 10
Q94. ഈ വർഷലത്ത ഇന്ത്യോ ഇന്െർലനറ്റ്
ഗകവണൻസ് കഫോെം (IIGF) -2021 ന്ലെ
മീറ്റിംഗ് എന്ത്ോണ്?
(a) ഡിജിറ്റടെകസഷൻ
(b) ഇനീഷികയഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ
കപലമൻെ്സ്
(c) ലടക് ഡിജി-ഇന്ത്യ
(d) ഇൻെർലനറ്റ് ഗകവണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(e) ഇൻേൂസിവ് ഇന്െർലനറ്റ് കഫോർ
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ
Q95.
അടുത്തിലട,
നോഗോെോൻഡിന്
ആദയലത്ത വോൻ ധൻ 2020-21 ലെ
വോർഷിക അവോർഡുകളിൽ കദശീയ
അവോർഡുകൾ െഭിച്ചു. നോഗോെോൻഡിന്
എത്ര അവോർഡുകൾ െഭിച്ചു?
(a) രണ്ട്
(b) മൂന്ന്
(c) ഒന്ന്
(d) ഏെ്
(e) അഞ്ച്
14

Q96. DABUS എന്ന AI സംവിധോനത്തിന്
"ത്ഫോക്ടൽ
ജയോമിരി
അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
ഭക്ഷണ
പോത്രവുമോയി" ബന്ധലപ്പട്ട കപറ്റന്െ് ഏര്
രോജയമോണ് നൽകിയര്?
(a) ദക്ഷിണ ലകോെിയ
(b) ദക്ഷിണോത്ഫിക്ക
(c) ടചന
(d) ത്ഫോൻസ്
(e) ജപ്പോൻ
Q97.
കുട്ടികളുലട
കക്ഷമത്തിനോയി
UNICEF ഇന്ത്യയുമോയി ഒരു വർഷലത്ത
സംയുക്ത
സംരംഭം
ആരംഭിക്കുന്ന
കസോഷയൽ മീഡിയ പ്ലോറ്റ്കഫോം ഏരോണ്?
(a) ടേിറ്റർ
(b) കൂ
(c) കഫസ്ബുക്ക്
(d) ഗൂഗിൾ
(e) െിേ്ഡ്ഇൻ
Q98.
മുഹമ്മദ്
കമോഖ്ബെിലന
ഏര്
രോജയത്തിന്ലെ ടവസ് ത്പസിഡന്െോയി
നിയമിച്ചു?
(a) ഇെോൻ
(b) ഇെോഖ്
(c) ഇത്സോകയൽ
(d) ഈജിപ്ത്
(e) സൗദി അകെബയ
Q99.
RBI
യുലട
ബോേിംഗ്
രട്ടിപ്പ്
കബോധവൽക്കരണ ത്പചോരണത്തിനോയി
രോലെ
പെയുന്നവരിൽ
ആരോണ്
ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുന്നര്?
(a) ചോനു ടസകഖോം മീരോബോയി
(b) ബജ്െംഗ് പുനിയ
(c) രവികുമോർ ദഹിയ
(d) െവ്െിന കബോർകഗോലഹയ്ൻ
(e) നീരജ് കചോത്പ
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Q100. കദശീയ ഭക്ഷയ എണ്ണ മിഷൻഓയിൽ പോം (NMEO-OP) എന്നരിനോയി
ത്പധോനമത്ന്ത്ി നകരത്ര കമോദി _________ രൂപ
ത്പഖയോപിച്ചു.
(a) 5,000 കകോടി രൂപ
(b) 10,000 കകോടി
(c) 11,000 കകോടി
(d) 14,000 കകോടി
(e) 16,000 കകോടി
Q101. 28 -ാോമര് ASEAN െീജിയണൽ
കഫോെം
മത്ന്ത്ിരെ
കയോഗം
ഏര്
രോജയത്തിന്ലെ
അദ്ധയക്ഷരയിെോണ്
നടന്നര്?
(a) ഇത്സോകയൽ
(b) െഷയ
(c) ത്ഫോൻസ്
(d) ത്ബൂടണ
(e) ഇന്ത്യ
Q102. ISRO ലസത്കട്ടെി കഡോ ലക ശിവൻ
ലഹൽത്ത്
QUEST
പഠനം
ഔപചോരികമോയി ഉദ്
ോടനം ലചയ്ത ു.
കചോദയത്തിൽ QUEST ന്ലെ U എന്ത്ോണ്
അർത്ഥമോക്കുന്നര്?
(a) അപ്ലിഫ്റ്റ്ലമന്െ്
(b) അണ്ടർകടക്കൻ
(c) അപ്ത്ഗകഡഷൻ
(d) അപ്പർ
(e) അപ്കഡറ്റ്
Q103. ആമകസോൺ ലവബ് കസവനങ്ങൾ
േൗഡ്
ദോരോവോയി
രിരലെടുത്തിരിക്കുന്നര്
ഏര്
ബോേിന്ലെ AI യിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന
ബോേിംഗ് ശക്തിലപ്പടുത്തോനോണ്?
(a) RBI
(b) SBI
(c) UCO ബോേ്
(d) HDFC ബോേ്
(e) RBL ബോേ്
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Q104.

െീ-ലകോകമഴ്സ്

മോർക്കറ്റ്

കോഷിടഫയുലട

ആദയ

കപ്ലസോയ
ത്ബോൻഡ്

അംബോസഡർ ആരോണ്?
(a) ത്പിയേ കചോത്പ
(b) രോജ്്ുമോർ െോവു
(c) നീരജ് കചോത്പ
(d) ബജ്െംഗ് പുനിയ
(e) വികനഷ് കഫോഗട്ട്
ആനകളുലട

Q105.ആകഗോള

സുരക്ഷയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമോയി
എല്ലോ

വർഷവും

കെോക

_______ൽ

ആനദിനം ആചരിക്കുന്നു.
(a) ആഗസ്റ്റ് 12
(b) ആഗസ്റ്റ് 14
(c) ആഗസ്റ്റ് 10
(d) ആഗസ്റ്റ് 13
(e) ആഗസ്റ്റ് 11
Q106.

2021

അന്ത്ോരോഷ്ത്ട

യുവജന

ദിനത്തിന്ലെ ത്പകമയം എന്ത്ോണ്?
(a)

2030

കെക്കുള്ള

വെി:

ഇല്ലോരോക്കുകയും

ദോരിത്ദയം

സുസ്ഥിരമോയ

ഉൽപോദനവും ഉപകഭോഗവും കനടുകയും
ലചയ്യുക
(b) യുവജന സമോധോനം
(c)

വിദയോഭയോസലത്ത

പരിവർത്തനം

ലചയ്യുന്നു
(d)

ആകഗോള

ത്പവർത്തനത്തിനുള്ള

യുവജന ഇടപെകൽ
(e)ഭക്ഷയ
പരിവർത്തനം
മനുഷയന്ലെയും
ആകരോഗയത്തിനോയി

സംവിധോനങ്ങൾ
ലചയ്യുന്നു:
ത്ഗഹത്തിന്ലെയും
യുവ

കണ്ടുപിടിത്തം
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Q107.

അടുത്തിലട,

രീരത്തുള്ള

ഒഡിഷ

DRDO

ചോണ്ഡിപൂരിലെ

ഇന്െകത്ഗറ്റഡ് ലടസ്റ്റ് കെഞ്ചിൽ (ITR) നിന്ന്
മിഡിൽ

കെഞ്ച്

ത്കൂയിസ്

സബ്കസോണിക്

മിടസൽ

__________

വിജയകരമോയി പരീക്ഷിച്ചു.
(a) ആകോശ്
(b) നിർഭയ്
(c) അഗ്നി
(d) ലഹെിന
(e) നോഗ്
Q108.

ഇകന്ത്ോ-പസഫിക്കിലെ

ഗേോം

രീരത്ത് ആഗസ്റ്റ് 21 മുരൽ വോർഷിക
മെബോർ നോവിക അഭയോസങ്ങൾ കേോഡ്
കനവീസ് ഏലറ്റടുക്കും. കേോഡ് കൺത്ടി
െിസ്റ്റിൽ ഉൾലപ്പടോത്ത രോജയം ഏരോണ്?
(a) ഇന്ത്യ
(b) യുഎസ്
(c) ജപ്പോൻ
(d) ഓസ്കത്ടെിയ
(e) ടചന
Q109. രോലെ പെയുന്ന സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ
ഏര്

സംസ്ഥോന

സേോരത്ന്ത്യ

സർക്കോരോണ്

ത്പസ്ഥോനമോയ

കകക്കോരി

Q110. ഇന്ത്യയും ______ ഉം രങ്ങളുലട ആദയ
നോവികോഭയോസം അൽ-ലമോലഹദ് അൽഹിരി
2021
നടത്തോൻ
രയ്യോെോയിക്കെിെു.
(a) ഖത്തർ
(b) ഒമോൻ
(c) സൗദി അകെബയ
(d) UAE
(e) ഇെോൻ
Q111. ഈ നഗരങ്ങളിൽ ഏരോണ് സേച്ഛ്
സർകവക്ഷൻ 2021 ത്പകോരം ഇന്ത്യയിലെ
ആദയലത്ത 'വോട്ടർ പ്ലസ്' സർട്ടിടഫഡ്
നഗരമോയി ത്പഖയോപിച്ചര്?
(a) പൂലന
(b) അഹമ്മദോബോദ്
(c) ഇൻകഡോർ
(d) ഷിംെ
(e) കഭോപ്പോൽ
Q112.
2021
സ്ടകത്ടോക്സ്
കവൾഡ്
എയർകപോർട്ട് അവോർഡ് പട്ടിക ത്പകോരം
രോജയലത്ത
ഏറ്റവും
മികച്ച
എയർകപോർട്ടോയി
രിരലെടുക്കലപ്പട്ട
ഇന്ത്യൻ എയർകപോർട്ട് ഏരോണ്?
(a) മുംടബ വിമോനത്തോവളം
(b) ടഹദരോബോദ് വിമോനത്തോവളം
(c) ലബംഗളൂരു വിമോനത്തോവളം
(d) ഡൽഹി വിമോനത്തോവളം
(e) ലകോൽക്കത്ത വിമോനത്തോവളം

ലത്ടയിൻ കകോൺസപിെസിലയ കകക്കോരി
ലത്ടയിൻ

ആക്ഷൻ

എന്ന്

പുനർനോമകരണം ലചയ്ത ര്?
(a) പശ്ചിമ ബംഗോൾ
(b) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്
(c) ഉത്തരോഖണ്ഡ്
(d) ഉത്തർത്പകദശ്
(e) മധയത്പകദശ്
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Q113.കെോക അവയവദോന ദിനം എല്ലോ
വർഷവും
ഏര്
ദിവസമോണ്
ആചരിക്കുന്നര്?
(a) ആഗസ്റ്റ് 11
(b) ആഗസ്റ്റ് 13
(c) ആഗസ്റ്റ് 12
(d) ആഗസ്റ്റ് 10
(e) ആഗസ്റ്റ് 14
Q114. 2021 -ൽ ഡയൂെോൻഡ് കപ്പിന്
ആരികഥയരേം വഹിക്കുന്ന നഗരം?
(a) സൂെത്ത്
(b) ടഹദരോബോദ്
(c) മുംടബ
(d) ലകോൽക്കത്ത
(e) ലഡെോഡൂൺ
Q115.ആകഗോള ഇടര് ടകയ്യർ ദിനം
ആകഗോളമോയി
ആചരിക്കുന്നര്
എന്നോണ്?
(a) ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടോം ബുധനോഴ്െ
(b) 12 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 13 ഓഗസ്റ്റ്
(d) ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടോം വയോെോഴ്െ
(e) 14 ആഗസ്റ്റ്
Q116.ഡയുെോൻഡ് കപ്പ് ഏര് കോയിക
ഇനങ്ങളുമോയി ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
(a) കഹോക്കി
(b) ഫുട്കബോൾ
(c) ബോഡ് മിന്െൺ
(d) ലടന്നീസ്
(e) ത്കിക്കറ്റ്
Q117.
പുരുഷ
വിഭോഗത്തിൽ
ജൂടെയിലെ ICC ലപ്ലയർ ഓഫ് ദ മന്ത്്
ആരോണ്?
(a) മിച്ചൽ മോർഷ്
(b) വിരോട് കകോഹ്െി
(c) ലഹയ്ഡ ൻ വോൽഷ് ജൂനിയർ
(d) ഷോക്കിബ് അൽ ഹസൻ
(e) കജോ െൂട്ട്
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Q118.ലവസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കയോപ്റ്റൻ ___________
വനിരോ
വിഭോഗത്തിലെ
ജൂടെ
മോസലത്ത ICC ലപ്ലയർ ഓഫ് ദി മന്ത്ിലന
രിരലെടുത്തു.
(a) ലഹയ്െി മോരയൂസ്
(b) സ്റ്റോലഫനി ലടയ്െർ
(c) ഫോത്തിമ സന
(d) ഷഫോെി വർമ
(e) രോധ യോദവ്
Q119.ഭക്ഷയവസതുക്കളുലട
വിെ
മൃദുെമോയരിനോൽ ജൂടെയിൽ ചില്ലെ
പണലപ്പരുപ്പം ________ ആയി കുെെു.
(a) 1.59%
(b) 2.59%
(c) 6.59%
(d) 3.59%
(e) 5.59%
Q120. രോലെ പെയുന്നവയിൽ ഏരോണ്
2021
ലെ
സ്ടകത്ടോക്സ്
കവൾഡ്
എയർകപോർട്ട്
അവോർഡുകളിൽ
ഒന്നോമലരത്തിയര്?
(a)
കടോക്കികയോയിലെ
ഹകനഡ
വിമോനത്തോവളം
(b)
സിംഗപ്പൂരിലെ
ചൻഗി
വിമോനത്തോവളം
(c)
ഇഞ്ചികയോൺ
ഇന്െർനോഷണൽ
എയർകപോർട്ട്
(d) ഹമദ് അന്ത്ോരോഷ്ത്ട വിമോനത്തോവളം,
കദോഹ
(e)
നരിര
ഇന്െർനോഷണൽ
എയർകപോർട്ട്, കടോക്കികയോ
Q121. ഇന്ത്യൻ നോവികകസന ഈയിലട
ഏര്
രോജയത്ത്
സം
ടിപ്പിച്ച
ബഹുരോഷ്ത്ട SEACAT അഭയോസത്തിൽ
പലേടുത്തു?
(a) സിംഗപ്പൂർ
(b) കോനഡ
(c) ഇറ്റെി
(d) ത്ഫോൻസ്
(e) ജർമ്മനി
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Q122. ലവർചേൽ പ്ലോറ്റ്കഫോമിെൂലട IBSA
ടൂെിസം
മത്ന്ത്ിമോരുലട
മീറ്റിംഗ്
സം
ടിപ്പിച്ച രോജയം ഏരോണ്?
(a) ദക്ഷിണോത്ഫിക്ക
(b) ത്ബസീൽ
(c) ഇന്ത്യ
(d) സേീഡൻ
(e) അയർെൻഡ്
Q123.
2020
ലെ
കടോക്കികയോ
പോരോെിമ്പിക്സിൽ
ഏറ്റവും
വെിയ
ഇന്ത്യൻ
സം
ത്തിന്
സോക്ഷയം
വഹിക്കും.
ലഗയിംസിൽ
എത്ര
അംഗങ്ങളുള്ള
ഇന്ത്യൻ
ടീം
പലേടുക്കുന്നു?
(a) 59
(b) 45
(c) 63
(d) 54
(e) 60
Q124. ഏര് രോജയത്തിന്ലെ ആണവ
കശഷിയുള്ള
ഉപരിരെത്തിൽ
നിന്ന്
ഉപരിരെത്തികെക്കുള്ള
ബോെിസ്റ്റിക്
മിടസെോണ് ഗസനവി?
(a) യുഎഇ
(b) ഇെോൻ
(c) ഖത്തർ
(d) ബംലോകദശ്
(e) പോകിസ്ഥോൻ
Q125.
ഷോങ്ഹോയ്
കകോഓപ്പകെഷൻ
ഓർഗടനകസഷന്ലെ
(SCO)
അംഗരോജയങ്ങളുലട
ആെോമലത്ത
കോർഷിക മത്ന്ത്ിമോരുലട കയോഗത്തിൽ
അടുത്തിലട
കകത്ര
കൃഷി
മത്ന്ത്ി
സംസോരിച്ചു.ആ ചുമരെയുള്ള മത്ന്ത്ി
ആരോണ്?
(a) ത്പകോശ് ജോവകദക്കർ
(b) നകരത്ര സിംഗ് ലരോമർ
(c) രവോർ ചര് ലഗഹ്കെോട്ട്
(d) രവിശേർ ത്പസോദ്
(e) അമിര് ഷോ
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Q126. കടോക്കികയോയിലെ പോരോെിമ്പിക്
അര്െറ്റുകൾക്ക് സോമ്പത്തിക സഹോയം
നൽകുന്നരിനോയി രോലെ പെയുന്ന ഏര്
ബോേോണ് പോരോെിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഓഫ്
ഇന്ത്യയുമോയി
ഒരു
ധോരണോപത്രം
ഒപ്പുവച്ചര്?
(a) UCO ബോേ്
(b) കനെോ ബോേ്
(c) ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(d) കസ്റ്ററ്റ് ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(e) ഇന്ത്യൻ ബോേ്
Q127.
'കഹോണർ
FIRST'
ബോേിംഗ്
ലസോെയൂഷനുകൾ
ആരംഭിക്കുന്നരിനോയി ഏര് ബോേോണ്
ഇന്ത്യൻ
നോവികകസനയുമോയി
ധോരണോപത്രം ഒപ്പിട്ടര്?
(a) IDFC ഫസ്റ്റ് ബോേ്
(b) ആക്സിസ് ബോേ്
(c) ICICI ബോേ്
(d) HDFC ബോേ്
(e) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോേ്
Q128. രോലെ പെയുന്നവരിൽ ആരോണ്
‘ആക്സിെകെറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ: 7 ഇകയഴ്സ് ഓഫ്
കമോദി
ഗവലെന്െ’്
പുസതകം
പുെത്തിെക്കിയര്?
(a) രോജ്നോഥ് സിംഗ്
(b) എം ലവേയ്യ നോയിഡു
(c) രോം നോഥ് കകോവിര്
(d) നകരത്ര കമോദി
(e) അമിര് ഷോ
Q129. രോലെ പെയുന്നവയിൽ ഏരോണ് 3
ത്ടിെയൺ
മോർക്കറ്റ്
കയോപ്
കനടുന്ന
നോെോമലത്ത ഇന്ത്യൻ IT സ്ഥോപനം?
(a) ഇൻകഫോസിസ്
(b) ലടക് മഹീത്ര
(c) HCL ലടക്കനോളജീസ്
(d) ടോറ്റ കൺസൾട്ടൻസി കസവനങ്ങൾ
(e) വികത്പോ
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ലരക്കുകിെക്കൻ

Q130.

ഏഷയ

(a)

ടീച്ചിങ്

ഓലെന്െിങ്

കഫോർ

സഹകരണവും പരിശീെനവും (SEACAT)

ലത്പോഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലസർവിസസ്

ഏര് വർഷമോണ് സം

(b)

ടിപ്പിക്കുന്നര്?

ലത്ടയിനിങ്

കഫോർ

ഓലെന്െിങ്

(a) െഷയ

ലത്പോഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്

(b) ജപ്പോൻ

(c)

(c) ജർമ്മനി

ലത്പോഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്

(d) യുടണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ്

(d) ലത്ടയിനിങ് കഫോർ അഡേോൻസ്ലമന്െ്

(e) ടചന

ഇൻ

Q131. ഏര് ദിവസമോണ് 'വിഭജന ഭീകരര

(e)

അനുസമരണ

ലത്പോഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലസർവിസസ്

ദിനമോയി'

ആചരിക്കോൻ

കഫോർ

ലത്പോഡക്ടിവിറ്റി

ആൻഡ്

ലത്ടയിനിങ്

കഫോർ

ഓലെന്െിങ്

Q134. അടുത്തിലട, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള

(a) 14 ഓഗസ്റ്റ്

നോെ് ടസറ്റുകൾ െോംസർ പട്ടികയിൽ

(b) 15 ഓഗസ്റ്റ്

അന്ത്ോരോഷ്ത്ട

(c) 16 ഓഗസ്റ്റ്

ത്പോധോനയമുള്ള

രണ്ണീർത്തടങ്ങളോയി കചർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ

(d) 13 ഓഗസ്റ്റ്

നോലെണ്ണം

(e) 12 ഓഗസ്റ്റ്

ഇന്ത്യയിലെ

Q132.

ഊർജ്ജ-സേരത്ന്ത്

മോെോൻ

സർക്കോർ

രോജയമോയി

നിശ്ചയിച്ച

വർഷം

ഏരോണ്?
(a) 2041
(b) 2043
(c) 2045
(d) 2047
(e) 2049

കചർത്തരിനുകശഷം
ലമോത്തം

െോംസർ

ടസറ്റുകളുലട എണ്ണം എത്രയോണ്?
(a) 44
(b) 42
(c) 46
(d) 48
(e) 49
Q135. നഗര സേയംസഹോയ സം
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുലട

വിഷയ

വിദഗ്ദ്ധർ,

പഠകനോപകരണങ്ങൾ

എന്നിവയും

അരികെലെയും ത്പഭോഷണങ്ങൾ ആക്സസ്
ലചയ്യുന്നരിനുള്ള

സംരംഭമോണ്

TAPAS.

അദ്ധയോപനത്തിന്ലെ
ഗുണനിെവോരത്തിൽ

വിട്ടുവീഴ്െ

ലചയ്യോലര ഇര് ഭൗരിക േോസ് മുെിക്ക്
അനുബന്ധമോയി നൽകുന്നു. TAPAS ന്ലെ
പൂർണ രൂപം എന്ത്ോണ്?
19

ഓലെന്െിങ്

ലസർവിസസ്

ത്പധോനമത്ന്ത്ി ത്പഖയോപിച്ചര്?

Q133.

ടീച്ചിങ്

അടുത്തിലട

ം (SHG)

വിപണനത്തിനോയി
സർക്കോർ

ത്ബോൻഡ്

നോമവും കെോകഗോയും ആരംഭിച്ചു. ഈ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്

എന്ത്്

ത്ബോൻഡ്

നോമമോണ് നൽകിയിരിക്കുന്നര്?
(a) കസോൺചിെയ്യ
(b) നീെകണ്ഠൻ
(c) സരസ്
(d) ഗൗരയ്യ
(e) ശക്തി
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Q136. രകേശീയ കന്നുകോെി ഇനങ്ങളുലട

(a) അർകദശിർ കഗോലത്ദജ്

ശുദ്ധമോയ
സംരക്ഷിക്കുന്നരിനുള്ള

ഇനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലെ

(b) രരി കഗോലത്ദജ്

ആദയലത്ത

ജീകനോമിക്

(d) ബുർജീസ് കഗോലത്ദജ്

കന്നുകോെി

ചിപ്പിന്ലെ കപര് എന്ത്ോണ്?

(c) കരോഹൻ കഗോലത്ദജ്
(e) നോദിർ കഗോലത്ദജ്

(a) ഭോർഗൗ
(b) ഗൗധോം

Q140. 2021 ൽ ഇന്ത്യ അരിന്ലെ 75 -ആം

(c) ഇൻഡിഗൗ

സേോരത്ന്ത്യദിനം

(d) ഗൗകെോക്ക്

അടയോളലപ്പടുത്തുന്നു.

(e) കെോഹ്കഗോമരി

(a) ആസോദി കോ മകഹോത്സവം

"_____________"

ആയി

(b) ആസോദി കോ അമൃര് മകഹോത്സവ്
Q137. ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത കത്ഡോൺ

(c) ആസോദി കി കെോഷ്നി

കഫോെൻസിക്

(d) ആസോദി കി ശക്തി

കകത്രവും
ഉദ്

െോബും

ഏര്

ഗകവഷണ

സംസ്ഥോനത്തോണ്

(e) ഹിര് കി ആസോദി

ോടനം ലചയ്ത ര്?

(a) രമിഴ്നോട്
(b) മഹോരോഷ്ത്ട

Q141. 'ആസോദിക അമൃര് മകഹോത്സവ്'

(c) ഗുജെോത്ത്

വകര

(d) കകരളം

ആരംഭിക്കും?
(a) 100
(b) 75
(c) 50
(d) 25
(e) 30

ആക

(e) പശ്ചിമ ബംഗോൾ
Q138.

പകർച്ചവയോധി

സോധയരയുള്ള

ഭോവിയിൽ

ഉയർന്നുവരുന്ന

കരോഗകോരികളുലട
ആവിർഭോവലത്തക്കുെിച്ച്
കെോകോകരോഗയ
പുരിയ

സം

ഉപകദശക

പഠിക്കോൻ

ടന

സൃഷ്ടിച്ച

സം

ത്തിന്ലെ

കപലരന്ത്ോണ്?
(a) SAGO
(b) TAHO
(c) HALO
(d) PEARL
(e) DIAMOND
Q139.

ആദി

എക്സ്ത്പസ്

രോജയലത്ത

ലത്ടയിൻ

യുവോക്കൾക്ക്

ലരോെിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നരിനും
സമത്ഗമോയ

അടിസ്ഥോന

സഹോയിക്കുന്നരിനുമുള്ള ത്പധോനമത്ന്ത്ി
ഗരിശക്തി

സംരംഭം

ത്പധോനമത്ന്ത്ി

ത്പഖയോപിച്ചു.

സംരംഭങ്ങൾക്ക്

_________

ചിെവോകും.
കഗോലത്ദജ്

കഗോലത്ദജ്
ലചയർമോൻ

സ്ഥോനം രോജിലവക്കുലമന്ന് ത്പഖയോപിച്ചു,
ആരോണ് ത്ശീ കഗോലത്ദജിന്ലെ സ്ഥോനം
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ഭോരര്

സൗകരയവികസനത്തിന്

ഇൻഡസ്ത്ടീസിന്ലെ

ഏലറ്റടുക്കുക?

Q142.

ോഷങ്ങൾക്കിലട ഇന്ത്യയിൽ എത്ര

(a) 1000 കകോടി രൂപ
(b) 10 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(c) 1000 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(d) 100 െക്ഷം കകോടി രൂപ
(e) 1100 െക്ഷം കകോടി രൂപ
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Q143.

ലമോഹ്െമോൻപൂർ,

ബിടെഗഡ്,
എന്നിവ

സോരോംഗഡ്-

ശക്തി,

ഏരു

പുരുരോയി

മകനത്രഗഡ്

സംസ്ഥോനത്തിലെ

രൂപീകരിച്ച

നോെ്

ജില്ലകളോണ്?
(a) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്
(b) ബീഹോർ
(c) ഛത്തീസഗഡ്
(d) ഹരിയോന
(e) പഞ്ചോബ്
Q144.

ഇന്ത്യയിലെ

ാോമലത്തയും

ലചെിലെ

ഏറ്റവും

69

-

പുരിയ

ത്ഗോൻഡ് മോസ്റ്റെുമോയ ഹർഷിര് രോജ ഏര്
നഗരത്തിൽ നിന്നോണ് വന്നര്?
(a) ലകോൽക്കത്ത
(b) പൂലന
(c) ഗുവോഹത്തി
(d) ഭുവകനശേർ
(e) ലഡെോഡൂൺ
Q145. ഇന്ത്യയുലട ഉപരോഷ്ത്ടപരി ത്ശീ എം
ലവേയ്യ

നോയിഡു

അടുത്തിലട

ജവഹർെോൽ ലനഹ്െു ലസന്െർ കഫോർ
അഡേോൻസഡ്

സയന്െിഫിക്

െിസർച്ചിന്ലെ ഇലന്നോകവഷൻ ആൻഡ്
ലഡവെപ്ലമന്െ്
ശിെോസ്ഥോപനം

ലസന്െെിന്ലെ
നിർവഹിച്ചു.

ഉടമസ്ഥരയിെുള്ള
നഗരത്തിെോണ്?
(a) ലബംഗളൂരു
(b) പൂലന
(c) ടഹദരോബോദ്
(d) അഹമ്മദോബോദ്
(e) െക്നൗ
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JNCASR

കകത്ര
ഏര്

Q146. ആശുപത്രി പരിസരത്തിനുള്ളിൽ
ഒരു
ഫയർ
കസ്റ്റഷൻ
സ്ഥോപിച്ച
ഇന്ത്യയിലെ
ആദയലത്ത
ആശുപത്രിയോയി
മോെിയ
ഇന്ത്യൻ
ആശുപത്രി ഏരോണ്?
(a) PGIMER, ചണ്ഡീഗഡ്
(b) അകപ്പോകളോ ആശുപത്രി, ലചടന്ന
(c) AIIMS, നയൂഡൽഹി
(d) സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രി, നയൂഡൽഹി
(e) കവദോന്ത് ആശുപത്രി, ഗുർത്ഗോം
Q147. കെോകത്തിലെ രണ്ടോമലത്ത വെിയ
കദശീയ ജീൻ ബോേ് നോഷണൽ ബയൂകെോ
ഓഫ് പ്ലോന്െ് ലജനറ്റിക് െികസോഴ്സസിൽ
സ്ഥോപിച്ചു. എവിലടയോണ് ഈ സൗകരയം
സ്ഥിരിലചയ്യുന്നര്?
(a) ദിസപൂർ
(b) ലഡെോഡൂൺ
(c) മുംടബ
(d) കോൺപൂർ
(e) നയൂഡൽഹി
Q148. സേോരത്ന്ത്യദിനകത്തോടനുബന്ധിച്ച്
സോയുധ
കസന,
കപോെീസ്,
അർദ്ധടസനിക
ഉകദയോഗസ്ഥർ
എന്നിവർക്ക് എത്ര രൗത്ദ പുരസ്ോരങ്ങൾ
രോഷ്ത്ടപരി
രോംനോഥ്
കകോവിര്
അംഗീകരിച്ചു.
(a) 155
(b) 177
(c) 144
(d) 122
(e) 134
Q149. 'ദി ത്ഡീം ഓഫ് ലെവെയൂഷൻ : എ
ബകയോത്ഗഫി
ഓഫ്
ജയത്പകോശ്
നോരോയൺ'
എന്ന
പുസതകത്തിന്ലെ
രചയിരോവ് ആരോണ്?
(a) സുജോര ത്പസോദ്
(b) ബിമൽ ത്പസോദ്
(c) വിനയ് നോരോയൺ
(d) ബിപിൻ ചത്ര
(e) ഓപ്ഷൻ 1 ഉം 2 ഉം
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Q150. അടുത്തിലട, RBI മഹോരോഷ്ത്ടയിലെ

Q154.

ഹടകൻലഡ

ഹിചികെമ

ഏര് ബോേിന്ലെ ടെസൻസ് െേോക്കി?

രോജയത്തിന്ലെ

(a) കർണോെ നഗരി സഹകരി ബോേ്

രിരലെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു?

(b) ഫികനോ ഇന്ത്യ ബോേ്

(a) സോംബിയ

(c) ധൻ െക്ഷ്മി ബോേ്

(b) കബോട്സേോന

(d) AU സ്കമോൾ ഫിനോൻസ് ബോേ്

(c)

(e) ആക്സിസ് ബോേ്

(d) ലകനിയ

ഏര്

ത്പസിഡന്െ്

ോന

(e) ചിെി
Q151.

അവരരിപ്പിച്ച

RBI

അവസോനിക്കുന്ന

മോർച്ച്

2021

കോെയളവിലെ

Q155. 'വയോയോമം ലകോേൺ 2021' എന്ന

സോമ്പത്തിക ഉൾലപ്പടുത്തൽ സൂചിക (FI-

ഉഭയകക്ഷി

സൂചിക) എത്രയോണ്?
(a) 53.9
(b) 55.5
(c) 57.1
(d) 59.4
(e) 60.3

ഇന്ത്യൻ നോവികകസനയും കവലെ ഏര്

ലെകക്കോർഡ്

നടന്നര്?
(a) യുഎസ്എ
(b) ജർമ്മനി
(c) സിംഗപ്പൂർ
കഫോകട്ടോത്ഗോഫിക്

(PROOF)

സംസ്ഥോനം/കകത്രഭരണ

ഏര്
ത്പകദശമോണ്

സമോരംഭിച്ചര്?

Q156. മുഹയിേീൻ യോസിൻ അടുത്തിലട
ഏര്

രോജയത്തിന്ലെ

ത്പധോനമത്ന്ത്ി

(b) ത്ശീെേ

(c) രോജസ്ഥോൻ

(c) ഭൂട്ടോൻ

(d) മധയത്പകദശ്

(d) മകെഷയ

(e) ഗുജെോത്ത്

(e) രോയ്െൻഡ്
സപിെിംലബർകഗോ

ഓപ്പൺ

ലചെ് ടൂർണലമന്െിൽ വിജയിച്ച ഇന്ത്യൻ
ലചെ് കളിക്കോരന്ലെ കപര് എന്ത്്?
(a) നിഹോൽ സരിൻ
(b) അനുരോഗ് മഹോമൽ
(c) ൌനക് സധേോനി
(d) ഗുകകഷ് ഡി
(e) കരോഹിര് വർമ്മ
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(e) ത്ബിട്ടൻ

(a) ടർക്കി

(b) ജമ്മു കശ്മീർ

2021

(d) ത്ഫോൻസ്

സ്ഥോനം രോജിവച്ചു?

(a) ഡൽഹി

Q153.

ഈയിലട

രോജയലത്ത നോവികകസനയും രമ്മിെോണ്

Q152. ലമോടബൽ ആപ്പ് ഓൺ-ടസറ്റ്
ലഫസിെിറ്റിയുലട

നോവികോഭയോസം

Q157.

അടുത്തിലട

അന്ത്രിച്ച

കസോകഡോകുവിന്ലെ പിരോവിന്ലെ കപര്
നൽകുക.
(a) സകിച്ചി ലടോകയോഡ
(b) മക്കി കോജി
(c) കകോകിച്ചിമികികമോകട്ടോ
(d) കിക്കുകന ഇലകഡ
(e) ഉലമരകരോ സുസുക്കി
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Q158. അകമരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
സിവിെിയൻ

അവോർഡ്

െഭിക്കുന്ന

ആദയ ഇന്ത്യക്കോരൻ ആരോണ്?
(a) നകരത്രകമോദി
(b) നീരജ് കചോത്പ
(c) മഹോത്മോ ഗോന്ധി
(d) ജവഹർെോൽ ലനഹ്െു
(e) സുബോഷ് ചത്ര കബോസ്
Q159.

കപോണ്ടികച്ചരിക്ക്

സേോരത്ന്ത്യം

െഭിച്ചര് എകപ്പോെോണ്?
(a) 15 ആഗസ്റ്റ് 1947
(b) 21 നവംബർ 1975
(c) 26 ജനുവരി 1952
(d) 13 ഡിസംബർ 1966
(e) 16 ആഗസ്റ്റ് 1962
Q160. െയണൽ ലമെി ___________ രവണ
യൂകെോപ്പിലെ

മികച്ച

കളിക്കോരനുള്ള

ബോെൺ

പുരസ്ോര കജരോവോയി.
(a) 7 രവണ
(b) 6 രവണ
(c) 10 രവണ
(d) 9 രവണ
(e) 5 രവണ

കസോക്കർ
ഡി

ഓർ

Q161.
2021
ലെ
BRICS
വയവസോയ
മത്ന്ത്ിമോരുലട 5 -ാോമര് കയോഗത്തിന്ലെ
അദ്ധയക്ഷസ്ഥോനം ഏര് രോജയത്തിനോണ്?
(a) ദക്ഷിണോത്ഫിക്ക
(b) ഇന്ത്യ
(c) ത്ബസീൽ
(d) െഷയ
(e) ടചന
Q162.
കഫോകട്ടോത്ഗോഫി
കത്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നരിനോയി
എല്ലോ
വർഷവും _______ ന് കെോക കഫോകട്ടോത്ഗോഫി
ദിനം ആക
ോഷിക്കുന്നു.
(a) 19 ആഗസ്റ്റ്
(b) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 21 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 22 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 23 ഓഗസ്റ്റ്
Q163.
മോനുഷിക
കസവനങ്ങൾ
ലചയ്യുകമ്പോൾ
ജീവൻ
നഷ്ടലപ്പട്ട
അലല്ലേിൽ
ജീവന്
അപോയകഹരു
സംഭവിച്ച
ലരോെിെോളികൾക്ക്
ആദരോെ്ജെി
അർപ്പിക്കോൻ
എല്ലോ
വർഷവും ______- ൽ കെോക മോനുഷിക
ദിനം (WHD) ആചരിക്കുന്നു.
(a) 16 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 17 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 18 ആഗസ്റ്റ്
(d) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 19 ആഗസ്റ്റ്
Q164.
കമൽകനോട്ടം
വഹിക്കുന്ന
സ്ഥോപനങ്ങളുലട
അനുരൂപര
ശക്തിലപ്പടുത്തുന്നരിനോയി
RBI
സ്ഥോപിച്ചിട്ടുള്ള PRISM എന്ത്ോണ്?
(a) വഞ്ചന കപയ്ലമന്െ് സംവിധോനങ്ങൾ
ടകകോരയം
ലചയ്യുന്നരിനുള്ള
കസോഫ്െ്ലെേയർ
(b) സുരക്ഷയ്ക്കോയുള്ള ആപ്ലികക്കഷൻ
അധിഷ്ഠ ിര കസോഫ്െ്ലെേയർ
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(c) ലവബ് അധിഷ്ഠ ിര ഒരു അറ്റം മുരൽ
അടുത്ത അറ്റം വലരയുള്ള വർക്ക്കലോ
അരിയത്ന്ത്വൽക്കരണ സത്മ്പദോയം

Q168.
കെോക
അര്െറ്റിക്സ്
U20
ചോമ്പയൻഷിപ്പിന്ലെ
2021
പരിപ്പിന്
ആരികഥയരേം വഹിക്കുന്ന രോജയം?

(d) ഒരു ആന്െിടവെസ് കസോഫ്റ്റ്ലവയർ
(e) എല്ലോ ഇ-ലകോകമഴ്സ് ടസറ്റുകളിെും
നടപ്പിെോകക്കണ്ട അരിയത്ന്ത്വൽക്കരണ
കസോഫ്െ്ലെേയർ

(a) ലകനിയ
(b) െഷയ
(c) ടചന
(d) പോകിസ്ഥോൻ
(e) ഇകന്ത്ോകനഷയ

Q165. ഇന്ത്യൻ നോവികകസനയുലട കപ്പൽ
INS
രൺവിജയ്
ദക്ഷിണ
ടചനോക്കടെിൽ ഉഭയകക്ഷി സമുത്ദ
അഭയോസം ഏലറ്റടുത്തിരിക്കുന്നര് ഏര്
രോജയവുമോയി?

Q169.
ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ
ആരോണ്
കകരളത്തിലെ
സോഹസിക
ടൂെിസത്തിന്ലെ
ത്ബോൻഡ്
അംബോസഡെോയി

(a) ടചന
(b) ജപ്പോൻ
(c) രോയ്െൻഡ്
(d) വിയറ്റ്നോം

രിരലെടുക്കലപ്പടുന്നര്?
(a) മുരളി ത്ശീശേർ
(b) ജോബിർ എം പള്ളിയോെിൽ
(c) സോജൻ ത്പകോശ്

(e) മകെഷയ

(d) പി ആർ ത്ശീകജഷ്
(e) അെക്സ് ആന്െണി

Q166.
ആനര
കണ്ണൻ
അന്ത്രിച്ചു.
അവൻ
ഒരു
ആയിരുന്നു.

ഈയിലട
______________

(a) രോഷ്ത്ടീയക്കോരൻ
(b) പത്രത്പവർത്തകൻ
(c) നടൻ
(d) പരിസ്ഥിരി ത്പവർത്തകൻ
(e) ഗോയകൻ
Q167. രോലെ പെയുന്നവരിൽ ആരോണ്
"OPERATION
KHUKRI"
എന്ന
പുസതകം
രചിച്ചര്?
(a) െക്ഷ്മി
ലസഗെും
മുൽക്
രോജ്

Q170. രോലെ പെയുന്ന സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ
ഇന്ത്യയിലെ
ആദയലത്ത
'സമോർട്ട്
ലഹൽത്ത് കോർഡ് സ്ീം' ആരംഭിക്കോൻ
ഒരുങ്ങുന്നര്?
(a) ഉത്തരോഖണ്ഡ്
(b) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്
(c) അസം
(d) കകരളം
(e) ഒഡീഷ
Q171.
ആകഗോള
ആകഗോളമോയി

ആനരും
(b) രോജ്പോൽ പുനിയയും ത്ശീമരി ദോമിനി
പുനിയയും

എന്നോണ്?
(a) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 19 ആഗസ്റ്റ്

(c) കിരൺ കബദി, നിരദ് സി ചൗധരി

(c) 18 ആഗസ്റ്റ്

(d) അമൃര ത്പീരം, അരുൺ ഷൗരി
(e) എം. വീരപ്പ ലമോയ്ല ി, രവി രോജൻ ശർമ്മ

(d) 17 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 16 ഓഗസ്റ്റ്
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Q172. FY22 ൽ ഇന്ത്യ കെറ്റിംഗുകൾ (Ind-Ra)
ത്പവചിച്ച ഇന്ത്യയുലട

പുരുക്കിയ GDP

വളർച്ചോ നിരക്ക് എത്രയോണ്?
(a) 9.10%
(b) 9.60%
(c) 9.40%
(d) 9.80%
(e) 10.00%
Q173. DISC 5.0 സംരംഭം ആരംഭിച്ചര് ഏര്
മത്ന്ത്ോെയമോണ്?
(a) കൃഷി, കർഷക കക്ഷമ മത്ന്ത്ോെയം
(b) ആകരോഗയ കുടുംബകക്ഷമ മത്ന്ത്ോെയം
(c) AYUSH മത്ന്ത്ോെയം
(d) സോംസ്ോരിക മത്ന്ത്ോെയം
(e) ത്പരികരോധ മത്ന്ത്ോെയം
Q174. UN സമോധോന കസനോംഗങ്ങളുലട
ഭത്ദരയും

സുരക്ഷയും

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നരിനോയി
സഹകരിച്ച്

UN

ഇന്ത്യ

മോയി

ആരംഭിച്ച

സോകേരിക രട്ട് ഏരോണ്?
(a) അൾട്ടികമറ്റ് വിശേൽ
(b) കകോഗ്നിസന്െ് വയൂ
(c) പ്ലഗ്ഗ്ഡ് ലവയർ
(d) യുടണറ്റ് അകവർ
(e) യുടണറ്റ് കൺത്ടി
Q175.

ഏര്

ഇന്ത്യൻ

കനരോവിന്ലെ

ജന്മവോർഷികകത്തോടനുബന്ധിച്ചോണ്
ഇന്ത്യയിൽ എല്ലോ വർഷവും സദ്ഭോവന
ദിവസ് ആചരിക്കുന്നര്?
(a) ശയോമ ത്പസോദ് മുഖർജി
(b) രോജീവ് ഗോന്ധി
(c) അടൽ ബിഹോരി വോജ്കപയി
(d) സർദോർ വല്ലഭോയ് പകട്ടൽ
(e) ജവഹർെോൽ ലനഹ്െു
25

Q176. ഇന്ത്യയിൽ, അക്ഷയ് ഊർജ ദിവസ്
ആക
ോഷിക്കുന്നര് എകപ്പോെോണ്?
(a) 19 ആഗസ്റ്റ്
(b) 17 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 18 ആഗസ്റ്റ്
(d) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 21 ഓഗസ്റ്റ്
Q177. അടുത്തിലട, ഒരു ഓൾ വുമൺ
ടത്ട-സർവീസസ്
പർവരോകരോഹക
സം
ം,
മൗണ്ട്
മണിരംഗ്
വിജയകരമോയി ഉയർത്തുകയും കദശീയ
പരോക ഉയർത്തുകയും ലചയ്ത ു. മൗണ്ട്
മണിരംഗ് ഏര് സംസ്ഥോനത്തോണ്?
(a) ഹിമോചൽ ത്പകദശ്
(b) െഡോക്ക്
(c) സിക്കിം
(d) ഉത്തരോഖണ്ഡ്
(e) അരുണോചൽ ത്പകദശ്
Q178. ഫരീദോബോദ് സമോർട്ട് സിറ്റി െിമിറ്റഡ്
കസോഷയൽ
മീഡിയയിൽ
അരിന്ലെ
സംരംഭങ്ങൾ
കത്പോത്സോഹിപ്പിക്കോൻ
സഹോയിക്കോൻ സോധയരയില്ലോത്ത ഒരു
സഹകോരി - കകോമിക് ഹീകെോ _______.
(a) ഇൻസ്ലപക്ടർ സ്റ്റീൽ
(b) സൂപ്പർ കമോൻകഡോ ത്ധുവ
(c) ദി സോധു
(d) ചോച്ച ചൗധരി
(e) കഭോക്കൽ
Q179. ധർകമത്ര ത്പധോൻ ____________ ൽ
സ്ഥോപിച്ച
AI- യിലെ ഗകവഷണ നവീകരണ കകത്രം ഉദ്
ോടനം ലചയ്ത ു.
(a) IIT-ഡൽഹി
(b) IIT-കബോംലബ
(c) IIT-മത്ദോസ്
(d) IIT-െൂർക്കി
(e) IIT-ടഹദരോബോദ്
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Q180. രോലെ പെയുന്നവയിൽ ഏരോണ്
രോജയലത്ത

ആദയലത്ത

EV

സൗഹൃദ

ടഹകവ?
(a)

ഡൽഹി

മുരൽ

ചണ്ഡിഗഡ്

വലരയുള്ള ടഹകവ
(b)

ത്ശീനഗർ

മുരൽ

കനയോകുമോരി

വലരയുള്ള ടഹകവ
(c) ഡൽഹി മുരൽ ലചടന്ന വലരയുള്ള
ടഹകവ
(d)

ഡൽഹി

മുരൽ

ലകോൽക്കത്ത

വലരയുള്ള ടഹകവ
(e) ഗുജെോത്ത് മുരൽ ഒഡീഷ വലരയുള്ള
ടഹകവ
Q181. നികയോ കശഖരങ്ങൾ ഏര് ബോേ്
ആരംഭിച്ച

DIY

ഡിജിറ്റൽ

രിരിച്ചടവ്

പ്ലോറ്റ്കഫോമോണ്?
(a) ലയസ് ബോേ്
(b) HDFC ബോേ്
(c) UCO ബോേ്
(d) ലകോടക് മഹീത്ര ബോേ്
(e) IDBI ബോേ്
Q182.

കസോമനോഥ

ബന്ധലപ്പട്ട

നിരവധി

കക്ഷത്രവുമോയി
പദ്ധരികൾ

ത്പധോനമത്ന്ത്ി നകരത്ര കമോദി അടുത്തിലട
ഉദ്

ോടനം

ലചയ്ത ു.

ചരിത്രപരമോയ

കക്ഷത്രം ഏര് സംസ്ഥോനത്തോണ് സ്ഥിരി
ലചയ്യുന്നര്?
(a) ഗുജെോത്ത്
(b) മധയത്പകദശ്
(c) ഉത്തർത്പകദശ്
(d) മഹോരോഷ്ത്ട
(e) ഉത്തരോഖണ്ഡ്
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Q183. കെോക സീനിയർ സിറ്റിസൺ ദിനം
എല്ലോ വർഷവും ഏര് ദിവസമോണ്
ആക
ോഷിക്കുന്നര്?
(a) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 21 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 22 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 23 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 24 ഓഗസ്റ്റ്
Q184.
UAEയിൽ
UPI
സൗകരയം
ആരംഭിക്കുന്നരിന്
NPCI
ഇന്െർനോഷണൽ
കപയ്ലമന്െ്
െിമിറ്റഡുമോയി
(NIPL)
കചർന്നിട്ടുള്ള
UAEയിലെ ബോേിന്ലെ കപര് നൽകുക.
(a) ദുബോയ് ഇെോമിക് ബോേ്
(b) യൂണിയൻ നോഷണൽ ബോേ്
(c) മഷ്ലെക്ക് ബോേ്
(d) എമികെറ്റ്സ് NBD
(e) ഇെോമിക വികസന ബോേ്
Q185. ഇൻഡിടഫയുമോയി സഹകരിച്ച്
ഈ കമ്പനികളിൽ ഏരോണ് 'ലചെുകിട
ബിസിനസ് വോയ്പ സംരംഭം' ഇന്ത്യയിൽ
അവരരിപ്പിച്ചര്?
(a) ടമകത്കോകസോഫ്റ്റ്
(b) ലിപ്്ോർട്ട്
(c) ഗൂഗിൾ
(d) ആമകസോൺ
(e) കഫസ്ബുക്ക്
Q186. രീത്വവോദത്തിന്ലെ ഇരകൾക്കുള്ള
അന്ത്ോരോഷ്ത്ട
അനുസമരണവും
ആദരോജ്ഞെ ദിനവും വർഷത്തിലെ
ഏര് ദിവസമോണ് ആക
ോഷിക്കുന്നര്?
(a) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 21 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 19 ആഗസ്റ്റ്
(d) 18 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 17 ഓഗസ്റ്റ്
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Q187. ഹുെൂണിന്ലെ 2021 കലോബൽ 500

Q191.

ഏറ്റവും

ഏറ്റവും

മൂെയമുള്ള

കെോകത്തിലെ
കമ്പനിയോയി

കമ്പനികളിൽ

ഏറ്റവും

മൂെയമുള്ള

ഉയർന്നുവന്ന

കമ്പനി

ഈയിലടയോയി

ഇന്ത്യയിലെ

ഉയരം

കൂടിയ

സസയസംബന്ധിയോയ പോർക്ക് എന്ന പട്ടം
െഭിച്ച കമഖെ ഏരോണ്?

ഏരോണ്?

(a) ഷിംെ

(a) ആമകസോൺ

(b) ചകമോെി

(b) കഫസ്ബുക്ക്

(c) ലഡെോഡൂൺ

(c) ടമകത്കോകസോഫ്റ്റ്

(d) കിന്നൗർ

(d) ആപ്പിൾ

(e) അൽകമോെ

(e) ലടൻലസന്െ്
Q188. ശോന്ത്ി െോൽ ലജയിനിലന ഏര്
ബോേിന്ലെ

MD

യോയും

CEO

യോയും

നിയമിച്ചു?

ഇന്ത്യയിലെ

െിമിറ്റഡ്
ഏര്

അടുത്തിലട
നഗരത്തിെോണ്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വെിയ കലോട്ടിംഗ്
(a) വിശോഖപട്ടണം

(b) UCO ബോേ്

(b) സൂെത്ത്

(c) ICICI ബോേ്

(c) കരവ

(d) കോനെോ ബോേ്

(d) രിരുവനന്ത്പുരം

(e) ബോേ് ഓഫ് ബകെോഡ

(e) െോഞ്ചി

Q189. 2021 ൽ ഇന്ത്യയിൽ _______ വലര
സംസ്ൃര വോരം ആചരിക്കുന്നു.
(b) ആഗസ്റ്റ് 15 മുരൽ ഓഗസ്റ്റ് 21 വലര
(c) ഓഗസ്റ്റ് 19 മുരൽ ഓഗസ്റ്റ് 25 വലര
(d) ഓഗസ്റ്റ് 17 മുരൽ ഓഗസ്റ്റ് 23 വലര
(e) ഓഗസ്റ്റ് 18 മുരൽ ഓഗസ്റ്റ് 24 വലര
Q190. 2021 ലെ ലമൽബണിലെ ഇന്ത്യൻ
ആക
ഫീച്ചർ

ോഷത്തിൽ
ഫിെിം"

Q193. ടസബർ സുരക്ഷ മൾട്ടി-കഡോണർ
ത്ടസ്റ്റ്

(a) ഓഗസ്റ്റ് 21 മുരൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 വലര

"മികച്ച

NTPC

കസോളോർ PV പദ്ധരി അവരരിപ്പിച്ചര്?

(a) ഇന്ത്യൻ ബോേ്

ചെച്ചിത്ര

Q192.

(IFFM)

അവോർഡ്

ഫണ്ട്

ഏര്

സം

ടനയോണ്

ആരംഭിച്ചര്?
(a) IMF
(b) WEF
(c) World ബോേ്
(d) UNDP
(e) ADB
Q194.

ഈ

ഭരണോധികോരികളിൽ

ആരോണ്

ഹിസോർ

കനടിയ സിനിമ ഏരോണ്?

വിമോനത്തോവളത്തിന്ലെ കപര് മോറ്റിയര്?

(a) ലഷർണി

(a) രോജോ ഹരിശ്ചത്ര

(b) ദി കത്ഗറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ

(b) മഹോരോജ അത്ഗകസൻ

(c) െുകഡോ

(c) അഹെയബോയ് കഹോൾക്കർ

(d) പിേി എല്ലി?

(d) െോണി െക്ഷ്മിഭോയ്

(e) സൂരെയ് കപോത്ടു

(e) െസിയ സുൽത്തോൻ

27

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

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS IN
MALAYALAM-AUGUST 2021

Q195. കെോക സംസ്ൃര ദിനം എല്ലോ
വർഷവും
ഏര്
ഇന്ത്യൻ
ഉത്സവകത്തോടനുബന്ധിച്ചോണ്
ആചരിക്കുന്നര്?
(a) രക്ഷോ ബന്ധൻ
(b) ദീപോവെി
(c) ഗകണഷ് ചരുർത്ഥി
(d) സേോരത്ന്ത്യദിനം
(e) ഓണം

Q199. ഈയിലട അന്ത്രിച്ച മുരിർന്ന
ഇന്ത്യൻ
രോഷ്ത്ടീയക്കോരൻ
കെയോൺ
സിംഗ് ഏര് സംസ്ഥോനത്തിന്ലെ മുൻ
മുഖയമത്ന്ത്ിയോയിരുന്നു?
(a) ഹരിയോന
(b) മധയത്പകദശ്
(c) ബീഹോർ
(d) ഉത്തർത്പകദശ്
(e) രോജസ്ഥോൻ

Q196. CVC പുനർനിർമ്മിച്ച ബോേിംഗ്
ആൻഡ് ഫിനോൻഷയൽ കത്ഫോഡുകൾ
(ABBFF)
പുനർനിർമ്മിച്ച
ഉപകദശക
സമിരിയുലട
ലചയർമോനോയി
നിയമിരനോയര് ആരോണ്?
(a) അജയ് ബംഗ
(b) ത്കിസ് കഗോപോെകൃഷ്ണൻ
(c) നോരോയണ മൂർത്തി
(d) ടി എം ഭോസിൻ
(e) കെോഷ്നി സിംഗോൾ

Q200.
മരത്തിന്ലെകയോ
വിശേോസത്തിന്ലെകയോ
അടിസ്ഥോനത്തിൽ
അത്കമത്തിന്ലെ
ഇരകലള അനുസമരിക്കുന്ന അന്ത്ോരോഷ്ത്ട
ദിനം
എല്ലോ
വർഷവും
_________
ന്
ആക
ോഷിക്കുന്നു.
(a) 22 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 23 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 21 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 20 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 19 ആഗസ്റ്റ്

Q197. ഇസമോയിൽ സോത്ബി യോകക്കോബിലന
ഏര്
രോജയത്തിന്ലെ
പുരിയ
ത്പധോനമത്ന്ത്ിയോയി നിയമിച്ചു?
(a) ഇെോഖ്
(b) മകെഷയ
(c) സൗദി അകെബയ
(d) മോെിദേീപ്
(e) ഇെോൻ
Q198. രടെമില്ലോത്ത സേയം കസവന
അനുഭവവും കചോദയങ്ങൾ/ത്പശ്നങ്ങളുലട
കവഗത്തിെുള്ള
പരിഹോരവും
നൽകുന്നരിന്
BPCL
ആരംഭിച്ച
AIത്പോപ്തമോക്കിയ
ചോറ്റ്കബോട്ടിന്ലെ
കപര്
നൽകുക.
(a) SHAKTI
(b) VED
(c) URJA
(d) VAJRA
(e) VANDANA
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Q201.
വിദൂര
ലസൻസിംഗും
GIS
അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
വിവരങ്ങളും
ഉപകയോഗിച്ച്
പുരിയ
MGNREGA
അസറ്റുകൾക്കോയി
ആസൂത്രണം
ലചയ്യുന്നരിനുള്ള
ഒരു
കപോർട്ടെോണ്
യുക്തധോര.
ഏര്
സം
ടനയോണ്
കപോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചര്?
(a) ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ
(b) NPCI
(c) ISRO
(d) BSNL
(e) ടമകത്കോകസോഫ്റ്റ്
Q202.
മണിപ്പൂരിന്ലെ
പുരിയ
ഗവർണെോയി ആരോണ് നിയമിരനോയര്?
(a) ടി ലക രംഗരോജൻ
(b) െോ. ഗകണശൻ
(c) ആർ. ടവത്തിെിംഗം
(d) പി. വിൽസൺ
(e) കരോഹിര് ഗുപ്ത
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Q203. കപയ്ലമന്െ് കഗറ്റ്കവ, കപോയിന്െ്
ഓഫ് ലസയിൽ ലമഷീനുകൾ, ലത്കഡിറ്റ്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമത്ഗമോയ
പരിഹോരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കോൻ HDFC ബോേ്
അടുത്തിലട ഏര് കമ്പനിയുമോയി ഒന്ന്
കചർന്നു ?
(a) കഫസ്ബുക്ക്
(b) ആമകസോൺ
(c) കപടിഎം
(d) ഗൂഗിൾ
(e) ടമകത്കോകസോഫ്റ്റ്
Q204. 2021 ൽ ________ മുരൽ കെോക ജെ
വോരം ആകഗോളമോയി ആചരിക്കുന്നു.
(a) ഓഗസ്റ്റ് 22 മുരൽ 26 വലര
(b) ആഗസ്റ്റ് 26 മുരൽ 30 വലര
(c) ആഗസ്റ്റ് 25 മുരൽ 29 വലര
(d) ആഗസ്റ്റ് 24 മുരൽ 28 വലര
(e) ആഗസ്റ്റ് 23 മുരൽ 27 വലര
Q205. ലബംഗളൂരുവിലെ ലമകത്ടോ ലെയിൽ
ശൃംഖെ
വിപുെീകരിക്കുന്നരിന്
ഇന്ത്യൻ സർക്കോരുമോയി 500 മിെയൺ
കഡോളർ വോയ്പ ഒപ്പുവച്ച സോമ്പത്തിക
സ്ഥോപനം ഏരോണ്?
(a) ADB
(b) കെോക ബോേ്
(c) IMF
(d) AIIB
(e) EBRD

Q206.
നികയോകബോൾട്ട്
ഇന്ത്യയിലെ
ആദയലത്ത
രകേശീയ
കമോകട്ടോർ
വീൽലചയർ
വോഹനമോണ്.
ഏര്
സ്ഥോപനമോണ് വോഹനം വികസിപ്പിച്ചര്?
(a) IIT ടഹദരോബോദ്
(b) IIT ഡൽഹി
(c) IIT കോൺപൂർ
(d) IIT മത്ദോസ്
(e) IIT കബോംലബ
Q207. അമൃരമകഹോത്സവ് ത്ശീ ശക്തി
ഇലന്നോകവഷൻ ചെഞ്ച് 2021 ഇന്ത്യയിൽ
UN സ്ത്രീകളുമോയി പേോളിത്തകത്തോലട
ഏര് സം
ടനയോണ് ആരംഭിച്ചര്?
(a) MyGov
(b) NITI ആകയോഗ്
(c) ലസൻത്ടൽ വിജിെൻസ് കമ്മീഷൻ
(d) ഇന്ത്യയിലെ മത്സര കമ്മീഷൻ
(e) DRDO
Q208. 2021 ലെ കെോക ജെ വോരത്തിന്ലെ
ത്പകമയം എന്ത്ോണ്?
(a) ജെം, പരിസ്ഥിരി വയവസ്ഥകൾ,
മനുഷയവികസനം
(b)
ത്പരികരോധകശഷി
കവഗത്തിൽ
ലകട്ടിപ്പടുക്കുക
(c) ജെവും കോെോവസ്ഥോ വയരിയോനവും:
രേരിരലപ്പടുത്തുന്ന ത്പവർത്തനം
(d) സമൂഹത്തിനുള്ള ലവള്ളം - എല്ലോം
ഉൾലപ്പലട
(e) ലവള്ളവും മോെിനയവും: കുെയ്ക്കുക,
വീണ്ടും ഉപകയോഗിക്കുക
Q209. ഇന്ത്യൻ നോവികകസനയും _____
നോവികകസനയും രമ്മിെുള്ള സംയുക്ത
നോവിക
അഭയോസത്തിന്ലെ
രണ്ടോം
പരിപ്പോണ് ടസർ-അൽ-ബഹർ.
(a) UAE
(b) സൗദി അകെബയ
(c) ഒമോൻ
(d) ഖത്തർ
(e) ഇെോൻ
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Q210. രോലെ പെയുന്നവരിൽ ആരോണ്
'അത്ഡസ് ബുക്ക്: എ പലിഷിംഗ് ലമകമോർ
ഇൻ ദി ടടം ഓഫ് കകോവിഡ് ' എന്ന
പുസതകത്തിന്ലെ രചയിരോവ് ആര്?
(a) രജനി ശർമ്മ
(b) രകമശ് കുമോർ കമത്ത
(c) െിരുകമകനോൻ
(d) അെ്ജെി സിംഗ്
(e) വികവക് ബിത്ര
Q211. സുരക്ഷിര നഗരങ്ങളുലട സൂചിക
2021 അനുസരിച്ച്, നഗര സുരക്ഷയുലട
നിെവോരത്തിൽ 60 ആകഗോള നഗരങ്ങലള
െോേ് ലചയ്ത കെോകത്തിലെ 48 -ാോമലത്ത
സുരക്ഷിര നഗരമോണ് നയൂഡൽഹി. ഏര്
സം
ടനയോണ്
സൂചിക
പുെത്തിെക്കുന്നര്?
(a) അന്ത്ോരോഷ്ത്ട നോണയനിധി
(b) ഇക്കകണോമിസ്റ്റ് ഇന്െെിജൻസ് യൂണിറ്റ്
പ രൻസി ഇന്െർനോഷണൽ
(c) ത്ടോന്സല
(d) കെോക സോമ്പത്തിക കഫോെം
(e) കെോക ബോേ്

അഫ്ഗോനിസ്ഥോനിൽ
പൗരന്മോലര
ഇന്ത്യൻ

അധിനികവശ
നിന്ന്

രങ്ങളുലട

ഒെിപ്പിക്കുന്നരിനോയി
സർക്കോർ

ഏലറ്റടുത്ത

ദൗരയത്തിന്ലെ കപര് എന്ത്ോണ്?
(a) ഓപ്പകെഷൻ കദവി ശക്തി
(b) ഓപ്പകെഷൻ വീർ ശക്തി
(c) ഓപ്പകെഷൻ ശിവശക്തി
(d) ഓപ്പകെഷൻ കോളി ശക്തി
(e) ഓപ്പകെഷൻ ദുർഗോ ശക്തി
Q215.

2021

-ലെ

സുരക്ഷിര

സൂചികയിൽ

ഏര്

നഗര
നഗരം

ഒന്നോമലരത്തി?
(a) നയൂകയോർക്
(b) സിംഗപ്പൂർ
(c) കടോക്കികയോ
(d) സിഡ് നി
(e) കകോപ്പൻകഹഗൻ

Q212.
സഹകരണ
മത്ന്ത്ോെയത്തിൽ
കജോയിന്െ് ലസത്കട്ടെിയോയി ആലരയോണ്
നിയമിച്ചര്?
(a) മദ്കനഷ് കുമോർ മിത്ശ
(b) ത്പകമോദ് കുമോർ ലമഹർദ
(c) ത്പിയ രെ്ജൻ
(d) അഭയ് കുമോർ സിംഗ്
(e) അമിര് കുമോർ

Q216.

Q213. കവൾഡ് െികസോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട്
(WRI) ഇന്ത്യയുമോയി പേോളിത്തകത്തോലട
'കഫോെം കഫോർ ഡികോർബടണസിംഗ്
ത്ടോൻസ്കപോർട്ട്'
ആരംഭിച്ച
ഏജൻസി
ഏരോണ്?
(a) MyGov
(b) NPCI
(c) NITI ആകയോഗ്
(d) ISRO
(e) DRDO

Q217.
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രോെിബോൻ

Q214.

ഏര്

സംസ്ഥോനമോണ്

ലഫസ്റ്റിവൽ 2021 ആക

വഞ്ചുവ

ോഷിച്ചര്?

(a) ത്രിപുര
(b) മണിപ്പൂർ
(c) അരുണോചൽ ത്പകദശ്
(d) ആസോം
(e) സിക്കിം
അർബൻ

ബോേുകൾക്ക് 4-രെ

കകോ-ഓപ്പകെറ്റീവ്
ടന നിർകേശിച്ച

RBI നികയോഗിച്ച പോനെിന്ലെ ലചയർമോൻ
ആരോണ്?
(a) എം രോകജശേർ െോവു
(b) എസ് ജനകിരോമൻ
(c) എൻ എസ് വിശേനോഥൻ
(d) സുദർശൻ ലസൻ
(e) എൻ.ലക. കസോധി
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Q218. 2021 ലെ കെോക അര്െറ്റിക്സ് U20
ചോമ്പയൻഷിപ്പിൽ
കെോംഗ്
ജംപിൽ
ലവള്ളി ലമഡൽ കനടിയര് ആരോണ്?
(a) അമിര് ഖത്രി
(b) ടഷെി സിംഗ്
(c) മോരിയപ്പൻ രേകവെു
(d) ലരക്ക് ചര്
(e) ഗുർശരൻ സിംഗ്
Q219. ഏര് സംസ്ഥോന സർക്കോരോണ് ത്ശീ
ബസവ
അന്ത്ോരോഷ്ത്ട
പുരസ്ോരം
നൽകുന്നര്?
(a) കകരളം
(b) രമിഴ്നോട്
(c) കർണോടക
(d) മഹോരോഷ്ത്ട
(e) ലരെേോന
Q220. ഈയിലട അന്ത്രിച്ച ഹോസയനടൻ
സീൻ കെോക്ക് ഏര് രോജയക്കോരനോണ്?
(a) USA
(b) ത്ബിട്ടൻ
(c) ത്ഫോൻസ്
(d) അഫ്ഗോനിസ്ഥോൻ
(e) ഇറ്റെി
Q221.
ഇന്ത്യയിൽ
സ്റ്റോർട്ട്-അപ്പ്
ഇകക്കോസിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നരിനോയി
ഏര് മത്ന്ത്ോെയമോണ് SAMRIDH കത്പോത്ഗോം
അടുത്തിലട ആരംഭിച്ചര്?
(a)
ഇെക്കത്ടോണിക്സ്
ആൻഡ്
ഇൻഫർകമഷൻ
ലടക്കനോളജി
മത്ന്ത്ോെയം
(b)
സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ആൻഡ്
കത്പോത്ഗോം
നടത്തിപ്പ് മത്ന്ത്ോെയം
(c)
ടമകത്കോ,
ലചെുകിട,
ഇടത്തരം
സംരംഭങ്ങളുലട മത്ന്ത്ോെയം
(d) ആകരോഗയ കുടുംബകക്ഷമ മത്ന്ത്ോെയം
(e) ധനമത്ന്ത്ോെയം
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Q222. ഏര് മത്ന്ത്ോെയമോണ് സുജെം എന്ന
കപരിൽ

100

ദിവസലത്ത

ത്പചോരണം

സംസ്രണ

വയവസോയ

ആരംഭിച്ചര്?
(a)

ഭക്ഷയ

മത്ന്ത്ോെയം
(b) ജെശക്തി മത്ന്ത്ോെയം
(c) കെോഡ് ഗരോഗര, ടഹകവ മത്ന്ത്ോെയം
(d) യുവജനകോരയ കോയിക മത്ന്ത്ോെയം
(e) ത്പരികരോധ മത്ന്ത്ോെയം
Q223.

ഇന്ത്യയിലെ

ടഹത്ഡജൻ

ആദയലത്ത

ത്ഗീൻ

ഇെക്കത്ടോടെസർ

നിർമ്മോണ യൂണിറ്റ് ഏര് നഗരത്തിെോണ്
അവരരിപ്പിച്ചര്?
(a) വിശോഖപട്ടണം
(b) ലചടന്ന
(c) ടഹദരോബോദ്
(d) ലബംഗളൂരു
(e) ലഡെോഡൂൺ
Q224. കെോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെുരും
ഉയരകമെിയരുമോയ നിരീക്ഷണ ചത്കം
ഏര്

നഗരത്തിെോണ്

വികക്ഷപിക്കുന്നര്?
(a) നയൂകയോർക്ക്
(b) െണ്ടൻ
ട
(c) ലവല്ലിംഗ്ൺ
(d) സിംഗപ്പൂർ
(e) ദുബോയ്
Q225.

ഏര്

ഫിൻലടക്

സ്ഥോപനമോണ്

"12% േബ്" ആപ്പ് ആരംഭിച്ചര്?
(a) കഫോൺകപ
(b) കപടിഎം
(c) ഭോരര്കപ
(d) കപോളിസിബസോർ
(e) ലമോബികിക്
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Q226.
കദശീയ
സുരക്ഷയുലട
ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള
BRICS
ഉന്നര
ത്പരിനിധികളുലട 11 -ാോമര് മീറ്റിംഗിന്
ഇന്ത്യ
അടുത്തിലട
ആരികഥയരേം
വഹിച്ചു.
കയോഗത്തിന്
കനരൃരേം
നൽകിയ ഇന്ത്യയുലട കദശീയ സുരക്ഷോ
ഉപകദഷ്ടോവിന്ലെ കപര് എന്ത്്?
(a) സോമന്ത്്കഗോയൽ
(b) നൃകപത്രമിത്ശ
(c) ബിപിൻ െോവത്ത്
(d) അജിര് കഡോവൽ
(e) ധർകമത്രത്പധോനൻ
Q227. ഏര് ബോേിന്ലെ MD യോയും CEO
യോയും സരീപ്ബക്ഷിലയ നിയമിക്കോൻ
RBI അംഗീകോരം നൽകി?
(a) ICICI ബോേ്
(b) HDFC ബോേ്
(c) കകോടക് മഹീത്ര ബോേ്
(d) ലയസ് ബോേ്
(e) IDBI ബോേ്
Q228. ഇന്ത്യ-കസോക്കിസ്ഥോൻ സംയുക്ത
പരിശീെന
വയോയോമം,
"KAZIND-21",
വോർഷിക
ഉഭയകക്ഷി
ടസനിക
അഭയോസത്തിന്ലെ ഏര് പരിപ്പോണ്?
(a) 4 ആം
(b) 3 ആം
(c) 5 ആം
(d) 7 ആം
(e) 9 ആം
Q229. കള്ളപ്പണം ലവളുപ്പിക്കൽ രടയോൻ
രോലെ പെയുന്ന മധയപൂർവ നഗരം ഏര്
ത്പകരയക കകോടരി സ്ഥോപിച്ചു?
(a) ദുബോയ്
(b) ലകയ്കെോ
(c) മസ്റ്റ്
(d) ബഹോരിൻ
(e) ലബയ്െൂട്ട്
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Q230. NCDEX അടുത്തിലട സമോരംഭിച്ച
അത്ഗി
കകമ്മോഡിറ്റീസ്
ബോസ്റ്റിലെ
ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത കമഖെോ സൂചിക
ഏരോണ്?
(a) SAUREX
(b) GUAREX
(c) WARUEX
(d) AGIREX
(e) NCAGEX
Q231. സർക്കോർ അടുത്തിലട ആളില്ലോ
എയർത്കോഫ്റ്റ്
സിസ്റ്റംസ്
(UAS)
നിയമങ്ങൾ,
2021,
ഉദോരവൽക്കരിച്ച
കത്ഡോൺ നിയമങ്ങൾ, 2021 എന്ന് ആക്കി.
ഉദോരവൽക്കരിച്ച കത്ഡോൺ നിയമങ്ങൾ,
2021 െം ിക്കുന്നരിനുള്ള പരമോവധി
പിെ എത്രയോണ്?
(a) ഒരു െക്ഷം രൂപ
(b) 2 െക്ഷം രൂപ
(c) 3 െക്ഷം രൂപ
(d) 4 െക്ഷം രൂപ
(e) 5 െക്ഷം രൂപ
Q232. 2021 ലെ EASE പരിഷ്്രണ സൂചിക
അവോർഡിൽ (EASE 3.0 അവോർഡുകൾ)
ഏര് ബോേോണ് ഒന്നോമലരത്തിയര്?
(a) യൂണിയൻ ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(b) ബോേ് ഓഫ് ബകെോഡ
(c) കസ്റ്ററ്റ് ബോേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(d) ഇന്ത്യൻ ബോേ്
(e) കനെോ ബോേ്
Q233. PIDF സ്ീമിന് കീെിൽ ടയർ -1, ടയർ 2 ലസന്െെുകളിൽ നിന്ന് ഏര് സ്ീമിന്ലെ
ഗുണകഭോക്തോക്കലള ഉൾലപ്പടുത്തുലമന്ന്
RBI അടുത്തിലട ത്പഖയോപിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) ത്പധോനമത്ന്ത്ി ഉജ്ജേെ കയോജന
(b) സൗഭോഗയ പദ്ധരി
(c) PM KISAN
(d) PM SVANidhi പദ്ധരി
(e) PM ജൻ ധൻ പദ്ധരി
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Q234. ബോേ് ജീവനക്കോരുലട കുടുംബ
ലപൻഷൻ
കെിെ
ശമ്പളത്തിന്ലെ
എത്ര
ശരമോനമോയി
വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ
ഇന്ത്യൻ സർക്കോർ അംഗീകരിച്ചു?
(a) 40%
(b) 30%
(c) 20%
(d) 10%
(e) 50%
Q235. ഏര് ബോേിന്ലെ ഇടക്കോെ CEO
ആയി
ഈയിലട
കകരോൾ
ഫുർട്ടോകഡോലയ രിരലെടുത്തു?
(a) ESAF സ്കമോൾ ഫിനോൻസ് ബോേ്
(b) ഇകേിറ്റോസ് സ്കമോൾ ഫിനോൻസ് ബോേ്
(c) ഉജ്ജീവൻ സ്കമോൾ ഫിനോൻസ് ബോേ്
(d) ഉര്കർഷ് സ്കമോൾ ഫിനോൻസ് ബോേ്
(e) കൂർമഞ്ചൽ സ്കമോൾ ഫിനോൻസ്
ബോേ്
Q236.
ഇന്െർനോഷണൽ
മിെിട്ടെി
ആൻഡ് ലടക്നിക്കൽ കഫോെം 'ARMY 2021'
_______ ൽ സം
ടിപ്പിച്ചു?
(a) ഓസ്കത്ടെിയ
(b) യുടണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ്
(c) ത്ഫോൻസ്
(d) ഇന്ത്യ
(e) െഷയ
Q237. 2021-22-നുള്ള ലമച്ചലപ്പടുത്തിയ
ആക്സസ് ആൻഡ് സർവീസ് എക്സെൻസ്,
EASE-4.0
എന്നിവ
ധനമത്ന്ത്ോെയം
അെിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. EASE- യുലട ഏറ്റവും
പുരിയ പരിപ്പിന്ലെ ത്പകമയം എന്ത്ോണ്?
(a) സോകേരികവിദയ ത്പോപ്തമോക്കിയരും
െളിരവൽക്കരിച്ചരും
സഹകരണ
ബോേിംഗ്
(b) അഭിെഷണീയ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സമോർട്ട്,
ലടക്-ത്പോപ്തമോക്കിയ ബോേിംഗ്,
(c) േീൻ, സമോർട്ട് ബോേിംഗ്
(d)
ഭോവിയിലെ
ബോേിംഗിനുള്ള
മോർഗ്ഗകരഖ
(e) ഡിജിറ്റൽ ബോേിംഗിന്ലെ ഭോവി
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Q238. ‘ആക്സിെകെറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ: 7 ഇകയഴ്സ്
ഓഫ്
കമോദി
ഗവലെന്െ്’
പുസതകത്തിന്ലെ രചയിരോവ് ആരോണ്?
(a) ലക ലക ടശെജ
(b) പിണെോയി വിജയൻ
(c) എം.ലക. സ്റ്റോെിൻ
(d) ലക ലജ അൽകഫോൺസ്
(e) ഉർജിര് പകട്ടൽ
Q239. വനിരോ സംരംഭകരേ പ്ലോറ്റ്കഫോം
"WEP
Nxt"
ഏര്
കമ്പനിയുലട
പേോളിത്തകത്തോലട
NITI
ആകയോഗ്
ആരംഭിച്ചു? (a) IBM
(b) HCL
(c) Cisco
(d) Infosys
(e) TCS
Q240. മോെിദേീപിലെ കത്ഗറ്റർ പുരുഷ
കണക്റ്റിവിറ്റി കത്പോജക്റ്റിനോയി (GMCP)
ധനസഹോയം നൽകുന്നരിന് എത്ര രുക
ഇന്ത്യ
നിയത്ന്ത്ണകരഖയോയി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) 300 മിെയൺ കഡോളർ
(b) 400 മിെയൺ കഡോളർ
(c) 200 മിെയൺ കഡോളർ
(d) 100 മിെയൺ കഡോളർ
(e) 500 മിെയൺ കഡോളർ
Q241. വടക്കുകിെക്കൻ കമഖെ (NER) ജില്ലോ
2021-22 ലെ SDG സൂചികയിൽ ഈസ്റ്റ്
സിക്കിം
ഒന്നോമലരത്തി.
സൂചിക
സമോരംഭിച്ചര് ആര് ?
(a) NITI ആകയോഗ്
(b)
വടക്കുകിെക്കൻ
കമഖെയുലട
വികസന മത്ന്ത്ോെയം
(c) UNDP
(d) മുകളിൽ പെെവലയല്ലോം
(e) ഇലരോന്നുമല്ല
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Q242. ESHRAM കപോർട്ടെിൽ
രജിസ്റ്റർ
ലചയ്യുന്ന
ഓകരോ
അസം
ടിര
ലരോെിെോളിക്കും
______
അപകട
ഇൻഷുെൻസ് പരിരക്ഷ െഭിക്കും.
(a) 1.0 െക്ഷം രൂപ
(b) 2.0 െക്ഷം രൂപ
(c) 3.0 െക്ഷം രൂപ
(d) 4.0 െക്ഷം രൂപ
(e) 5.0 െക്ഷം രൂപ

Q245.
കസ്റ്റോപ്പ്
TB
പേോളിത്ത
കബോർഡിന്ലെ
ലചയർകപഴ്സണോയി
നിയമിരനോയര് ആരോണ്?
(a) ഹർഷ് വർധൻ
(b) മൻസുഖ് മണ്ഡവിയ
(c) കിരൺ െിജിജു
(d) ധർകമത്രത്പധോനൻ
(e) നകരത്രകമോദി

Q243. MANTHAN 2021 ബയൂകെോ ഓഫ്
കപോെീസ്
െിസർച്ച്
ആൻഡ്
ലഡവെപ്ലമന്െ് (BPR & D) ____ സഹകരിച്ച്
ആരംഭിച്ച ഒരു കദശീയ ഹോക്കകത്തോൺ
ആണ്.
(a) NPCI
(b) NABARD
(c) AICTE
(d) NITI Aayog
(e) ISRO

Q246.
വനിരോ
ശോക്തീകരണ
കകോൺഫെൻസിലനക്കുെിച്ചുള്ള
ആദയലത്ത G 20 മത്ന്ത്ിമോരുലട സകമ്മളനം
ലവർചേൽ കമോഡിെൂലട ഏര് രോജയമോണ്
ആരികഥയരേം വഹിച്ചര്?
(a) ഇന്ത്യ
(b) യുടണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ്
(c) ഇറ്റെി
(d) ജപ്പോൻ
ഡ
(e) യുടണറ്റഡ് കിംഗ്ം

Q244.
യൂണികവഴ്സൽ
കപോസ്റ്റൽ
യൂണിയന്ലെ (UPU) കൗൺസിൽ ഓഫ്
അഡ് മിനിസ്കത്ടഷൻ
(CA),
കപോസ്റ്റൽ
ഓപ്പകെഷൻസ്
കൗൺസിൽ
(POC)
എന്നിവയിലെ
അംഗമോയി
ഇന്ത്യ
രിരലെടുക്കലപ്പട്ടു.
UPU
വിന്ലെ
ആസ്ഥോനം ഏര് സ്ഥെത്തോണ്?
(a) കെോം, ഇറ്റെി
ഡ
(b) െണ്ടൻ, യുടണറ്റഡ് കിംഗ്ം
(c) പോരീസ്, ത്ഫോൻസ്
(d) ലബർൺ, സേിറ്റ്സർെൻഡ്
(e) നയൂകയോർക്ക്, US
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Q247.
SVEEP
കൺസൾകട്ടഷൻ
വർക്കക്ഷോപ്പ്
അടുത്തിലട
ഏര്
സം
ടനയോണ് സം
ടിപ്പിച്ചര്?
(a) RBI
(b) ഇന്ത്യൻ രിരലെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
(c) DRDO
(d) ഇന്ത്യൻ ആർമി
(e) മനുഷയോവകോശ കമ്മീഷൻ
Q248. ലഷകയർഡ് ലഡസ്റ്റിനി -2021 ഒരു
ബഹുരോഷ്ത്ട
സമോധോന
പരിപോെന
വയോയോമമോണ്, ഇര് 2021 ലസപ്റ്റംബെിൽ
നടക്കും. ഏര് രോജയമോണ് അഭയോസം
നടത്തുന്നര്?
(a) ടചന
(b) രോയ്െൻഡ്
(c) പോകിസ്ഥോൻ
(d) മകെഷയ
(e) മംകഗോളിയ
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Q249. 'കദശ്ലക ലമന്കെഴ്സ്' കത്പോത്ഗോമിന്ലെ
ത്ബോൻഡ് അംബോസഡെോയി ഡൽഹി
സർക്കോർ
ആലരയോണ്
രിരലെടുത്തര്?
(a) വിരോട് കകോഹ്െി
(b) കസോനുസുഡ്
(c) നീരജ് കചോത്പ
(d) രൺവീർ സിംഗ്
(e) ഷോരൂഖ് ഖോൻ
Q250. രീത്വവോദ വിരുദ്ധ കസനയോയ
നോഷണൽ ലസകയൂരിറ്റി ഗോർഡ് (NSG)
നടത്തുന്ന കദശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ കമോക്ക്
വയോയോമത്തിന് കപര് നൽകുക.
(a) യുധോബയോസ്
(b) ശക്തി
(c) ഖഞ്ചർ
(d) ഗോന്ധിവ്
(e) സമ്പൃരി
Q251.
വയക്തിഗര
വോഹനങ്ങളുലട
സൗജനയ സഞ്ചോരത്തിനോയി സർക്കോർ
ഭോരര്
സീരീസ്
(BH-സീരീസ്)
സവികശഷര
അവരരിപ്പിച്ചു.
BHസീരീസ് എത്ര അക്ഷര കകോഡോണ്?
(a) 09
(b) 12
(c) 11
(d) 10
(e) 08
Q252. RBI അനുസരിച്ച് ഇൻകഡോ-കനപ്പോൾ
ലെമിറ്റൻസ്
ലഫസിെിറ്റി
സ്ീമിന്
കീെിെുള്ള
ഓൺടെൻ
ഫണ്ട്
ടകമോറ്റത്തിനുള്ള പരമോവധി ഇടപോട്
പരിധി എത്രയോണ്?
(a) 2 െക്ഷം രൂപ
(b) ഒരു െക്ഷം രൂപ
(c) 3 െക്ഷം രൂപ
(d) 5 െക്ഷം രൂപ
(e) 4 െക്ഷം രൂപ
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Q253. പൂലനയിലെ ആർമി സ്കപോർട്സ്
ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട്
(ASI)
ഈയിലട
ഏര്
കോയിക വയക്തിരേത്തിന്ലെ കപരിൽ
പുനർനോമകരണം ലചയ്യലപ്പട്ടു?
(a) ധയോൻ ചര്
(b) നീരജ് കചോത്പ
(c) ബജ്െംഗ് പുനിയ
(d) പി വി സിന്ധു
(e) വിരോട് കകോഹ്െി
Q254. ഇന്ത്യയിൽ കദശീയ കോയിക ദിനം
ആചരിക്കുന്നര് എന്നോണ്?
(a) 27 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 28 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 30 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 31 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 29 ഓഗസ്റ്റ്
Q255. നയൂേിയർ ലടസ്റ്റുകൾലക്കരിരോയ
അന്ത്ോരോഷ്ത്ട ദിനം ഐകയരോഷ്ത്ടസഭ
അംഗീകരിച്ച ദിവസമോയ __________ വർഷം
കരോെും ആചരിക്കുന്നു.
(a) 28 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 30 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 29 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 27 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 31 ഓഗസ്റ്റ്
Q256. ഓകരോ ഇടപോടിനും ഇന്ത്യ-കനപ്പോൾ
പണമടയ്ക്കൽ
സൗകരയത്തിന്
കീെിെുള്ള
കയോഷ്
അധിഷ്ഠ ിര
ടകമോറ്റങ്ങളുലട പരമോവധി പരിധി
എത്രയോണ് ?
(a) 50,000 രൂപ
(b) ഒരു െക്ഷം രൂപ
(c) 25,000 രൂപ
(d) 70,000 രൂപ
(e) 1.5 െക്ഷം രൂപ
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Q257. ANANDA ലമോടബൽ ആപ്പ് ഏര്
സം

ടനയോണ് ആരംഭിച്ചര്?

(a) RBI
(b) SBI
(c) LIC
(d) SEBI
(e) NABARD
Q258. ഏര് കളിക്കോരനോണ് ലബൽജിയൻ
ത്ഗോൻഡ് ത്പിക്സ് 2021 കനടിയര്?
(a) കജോർജ് െെൽ
(b) െൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ
(c) മോക്സ് ലവർസ്റ്റോപ്പൻ
(d) ചോൾസ് ലെേർക്
(e) എസ്. ലവറ്റൽ

Q259. 2020 കടോക്കികയോ പോരോെിമ്പിക്സിൽ
ഭവിനലബൻ
പകട്ടൽ
ഇന്ത്യയ്ക്കോയി
ലവള്ളി
ലമഡൽ
കനടിയര്
ഏര്
ലഗയിമിെോണ്?
(a) ടഹ ജമ്പ്
(b) ഷൂട്ടിംഗ്
(c) ലടന്നീസ്
(d) ബോഡ് മിന്െൺ
(e) കടബിൾ ലടന്നീസ്
Q260.
ഈയിലടയോയി
കെോകത്തിലെ
ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിനിമോ രികയറ്റർ
െഭിച്ച സ്ഥെം ഇവയിൽ ഏരോണ്?
(a) മോച്ചു പിച്ചു
(b) ഷോൻത്ഗി-െോ, ടചന
(c) രിമ്പു
(d) െഡോക്ക്
(e) ദിസപൂർ

SOLUTIONS
S1. Ans.(a)
Sol. From India, 14 tiger reserves have received
the accreditation of the Global Conservation
Assured Tiger Standards (CA|TS), on the occasion
of International Tiger Day on July 29, 2021.

S4. Ans.(e)
Sol. Bharat Bill Payment System, NPCI’s flagship
bill payments platform that was hived off into a
separate subsidiary in April, has appointed former
PayU and Airtel Payments Bank executive Noopur
Chaturvedi as its new chief executive officer.

S2. Ans.(e)
Sol. World Ranger Day is observed every year on
31 July to commemorate the Rangers killed or
injured while on duty and to celebrate the work
that Rangers do to protect the world’s natural and
cultural heritage.

S5. Ans.(b)
Sol. The Rajasthan government's industries
department and the Rajasthan State Industrial
Development and Investment Corporation (RIICO)
have launched the ''Mission Niryatak Bano''
campaign to promote aspiring exporters in the
state.

S3. Ans.(b)
Sol. The 36th edition of CORPAT between India
and Indonesia is being held on 30 and 31 July
2021, in the Indian Ocean region. The Indian Naval
Ship (INS) Saryu, an indigenously built Offshore
Patrol Vessel and Indonesian Naval Ship KRI Bung
Tomo is undertaking coordinated patrol
(CORPAT).

S6. Ans.(d)
Sol. Mumbai-based graphic artist Anand
Radhakrishnan, 32, has won the prestigious Will
Eisner Comic Industry Award, considered the
Oscars equivalent of the comics world. The Eisner
Awards are given out annually and the award won
by Radhakrishnan -- Best Painter/Multimedia
Artist (interior art) -- recognises the creator of a
graphic novel’s art and images.
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S7. Ans.(c)
Sol. The Maharashtra Bhushan Selection
Committee chaired by Chief Minister Uddhav
Thackeray has unanimously selected legendary
playback singer Asha Bhosle for the prestigious
award.
S8. Ans.(b)
Sol. The central government's fiscal deficit stood
at Rs 2.74 lakh crore or 18.2 per cent of the full
year's Budget estimate at the end of June,
according to data released by the Controller
General of Accounts (CGA).
S9. Ans.(c)
Sol. Three of India’s biggest private lenders – ICICI
Bank, HDFC Bank and Axis Bank have taken stakes
in the blockchain financial technology firm IBBIC
Pvt Ltd.
S10. Ans.(a)
Sol. PM Modi has launched multiple educational
initiatives including the Academic Bank of Credit
that will provide multiple entries and exit options
for students in Higher education.
S11. Ans.(c)
Sol. Vice Admiral SN Ghormade (AVSM, NM)
assumed charge as the Vice Chief of Naval Staff on
July 31, 2021, at a formal ceremony in New Delhi.
S12. Ans.(d)
Sol. The World Breastfeeding Week (WBW) is
marked every year in the first week of August,
between 1 to 7 August, to raise awareness on the
importance of breastfeeding for mothers and
infants.
S13. Ans.(b)
Sol. In India, “Muslim Women’s Rights Day” is
celebrated across the nation on August 01 to
celebrate the enactment of the law against Triple
Talaq.
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S14. Ans.(e)
Sol. Dr Cyrus Poonawalla, Chairman of the Punebased vaccine maker Serum Institute of India (SII),
has been selected for the prestigious
LokmanyaTilak National Award for 2021.
S15. Ans.(b)
Sol. Goods and Services Tax (GST) collections for
July 2021 were ₹ 1.16 lakh crore, 33 per cent more
than the corresponding period of last year.
S16. Ans.(e)
Sol. India’s star shuttler PV Sindhu beat China’s
eighth seed He Bingjiao in women’s singles bronze
medal match on Sunday in Tokyo. She wins 21-13,
21-15. Sindhu becomes the first Indian female
Olympian to win two medals.
S17. Ans.(b)
Sol. Sri Lanka left-arm seam bowling all-rounder,
IsuruUdana has announced his retirement from
international cricket with immediate effect.
S18. Ans.(a)
Sol. Six-time world masters championship gold
medallist
and
multiple
Asian
Masters
Championship medallist athlete 105-year-d old
Man Kaur breathed her last at a DeraBassi Hospital
near Mohali on 31st August.
S19. Ans.(d)
Sol. Renowned novelist KunalBasu’s new work of
fiction, In An Ideal World, will be released next
year. The book, scheduled to released under the
publishing house’s ‘Viking’ imprint, is touted to be
a “powerful, gritty and fast-paced literary novel”
exploring a variety of themes relevant to the
current times — college, politics, family, crime
investigation and fanaticism. His other works:The
Yellow Emperor’s Cure,Kalkatta and Sarojini’s
Mother.
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S20. Ans.(b)
Sol. LIC Cards Services Limited (LIC CSL) and IDBI
Bank partnered to launch two variants of cobranded RuPay Credit Cards - LIC CSL ‘Lumine’
Platinum Credit Card and LIC CSL ‘Eclat’ Select
Credit Card powered by IDBI Bank. Initially, the
card variants are targeted to LIC Policyholders, LIC
Agents, and Employees of LIC of India and its
Subsidiaries/Associates.
S21. Ans.(c)
Sol. The ISRO-NASA Joint Mission NISAR (NASAISRO Synthetic Aperture Radar) satellite, which
aims to measure changes in the earth’s surface
globally using advanced radar images, is scheduled
to be launched in early 2023.
S22. Ans.(a)
Sol. India’s largest lender State Bank of India (SBI)
has launched a new and enhanced security feature
for its YONO and YONO Lite apps, called ‘SIM
Binding’, to protect customers from various digital
frauds.
S23. Ans.(e)
Sol. NikolPashinyan has been re-appointed as the
prime minister of Armenia by President
ArmenSarkissian on August 02, 2021.
S24. Ans.(c)
Sol. The Chief of the Myanmar military, Senior
General Min AungHlaing has taken over as the
interim prime minister of the country.

S27. Ans.(d)
Sol. Italy's Lamont Marcell Jacobs outshone a field
of unusual suspects to claim a shock Olympic gold
in the men's 100 metres, breaking retired
Jamaican star Usain Bolt's 13-year hold on the
blue-riband event.
S28. Ans.(c)
Sol. Elaine Thompson-Herah led a Jamaican sweep
in the women's 100 meters at the Tokyo Summer
Games, capturing gold in an Olympic-record time
of 10.61 seconds.
S29. Ans.(d)
Sol. Germany’s Alexander Zverev beats Russian
Karen Khachanov 6-3 6-1 to win the men’s singles
gold at the Tokyo Olympics.
S30. Ans.(b)
Sol. United States clinched an exhilarating 1-0
extra-time win over defending champion Mexico
to claim a seventh CONCACAF Gold Cup.
S31. Ans.(c)
Sol. The IndusInd Bank has been empanelled by
the Reserve Bank of India (RBI) to act as an
‘Agency Bank’. As an Agency Bank, IndusInd
becomes eligible to carry out transactions related
to all kinds of government-led businesses.

S25. Ans.(a)
Sol. HDFC Bank announced the launch of an
overdraft facility for small retailers in partnership
with CSC SPV. Known as ‘Dukandar Overdraft
Scheme’.
S26. Ans.(b)
Sol. Bhubaneswar has become the first Indian city
to achieve 100 per cent COVID-19 vaccination.
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S32. Ans.(d)
Sol. Seven Indian companies have found place in
2021 Fortune’s Global 500 list, which was released
on August 02, 2021. Mukesh Ambani-led Reliance
Industries Ltd is the highest-ranked Indian
company in the list in terms of revenue, with
revenues of nearly $63 billion. It is placed at 155th
spot globally.

S38. Ans.(b)
Sol. The Indian Air Force (IAF) formally inducted
the second squadron of Rafale jets at West
Bengal's Hasimara air base in Eastern Air
Command (EAC). Hasimara is the second IAF base
to be equipped with Rafale aircraft. The first
squadron of the Rafale jets is stationed at Ambala
Air Force station.

S33. Ans.(b)
Sol. The Board of Governors of the International
Monetary Fund (IMF) have approved a record
general allocation of $650 billion in IMF Special
Drawing Rights (SDR), to help boost global
liquidity.

S39. Ans.(d)
Sol. Mini Ipe took charge as managing director of
Life Insurance Corporation of India. Ipe is a postgraduate in commerce from Andhra University and
joined LIC in 1986 as a direct recruit officer.

S34. Ans.(d)
Sol. Union Minister for Youth Affairs and Sports,
Shri Anurag Singh Thakur launched the theme
song for the Indian Paralympic contingent in New
Delhi on August 03, 2021. The song is titled “Kar
De Kamaal Tu”. The composer and singer of the
song is Sanjeev Singh, a Divyang cricket player
from Lucknow.
S35. Ans.(c)
Sol. The government has set the loans
disbursement target under the PM Mudra Yojana
(PMMY) at Rs 3 trillion for 2021-22 (FY22).
S36. Ans.(e)
Sol. DBS has been honoured as the global winner
for Most Innovative in Digital Banking by Financial
Times publication, The Banker, in its 2021
Innovation in Digital Banking Awards.
S37. Ans.(a)
Sol. World's largest star sapphire cluster has been
found in Ratnapura area of Sri lanka. The stone is
pale blue in colour. It was found by labourers
while digging a well in a gem trader's home.
Ratnapura is known to be the gem capital of the
country.
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S40. Ans.(e)
Sol. Mumbai and Bengaluru are out of the global
top-100 list and are currently ranking at 106 and
110, respectively in the latest edition of the QS
Best Student Cities Ranking.
S41. Ans.(b)
Sol. Governor B S Koshyari approved the
appointment of retired Bombay high court judge
Justice V M Kanade as the new Lokayukta of
Maharashtra, on the advice of the chief minister
Uddhav Thackeray. Maharashtra was without a
full-time Lokayukta for almost a year. The
previous Lokayukta, (retd) Justice M L Tahaliyani
had completed his tenure in August 2020.
S42. Ans.(c)
Sol. Renowned economist Jagdish Bhagwati and C
Rangarajan have been conferred with the
inaugural Prof CR Rao Centenary Gold Medal
(CGM). Bhagwati is professor of economics, law
and international relations at Columbia University
while C Rangarajan is the former chairman of the
Economic Advisory Council of the Prime Minister
and former governor of the Reserve Bank of India.
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S43. Ans.(a)
Sol. Indian men's hockey team defeated Germany
to win their first-ever Olympic medal in 41 years.
India wins the bronze medal in men's hockey after
beating Germany 5-4 at Tokyo Olympics. Before
this podium finish for bronze, India last climbed
up the Olympic podium in 1980, when it won its
8th gold at the Games.
S44. Ans.(b)
Sol. Uttarakhand Chief Minister, Pushkar Singh
Dhami has launched the first-of-its-kind
earthquake early warning mobile application,
named ‘Uttarakhand Bhookamp Alert’. The app has
been developed by IIT Roorkee, in association with
Uttarakhand State Disaster Management Authority
(USDMA).
S45. Ans.(e)
Sol. Aditya Birla Group Chairman Kumar
Mangalam Birla has stepped down as the NonExecutive Director and Non-Executive Chairman of
the Vodafone Idea (now Vi) Board. The Vi Board of
Directors have unanimously elected Himanshu
Kapania, currently a Non-Executive Director, as
the Non-Executive Chairman with effect.
S46. Ans.(b)
Sol. Noted author and Padma Shri awardee Padma
Sachdev, the first modern woman poet of Dogri
language.
S47. Ans.(e)
Sol. Indian Naval Ship Khanjar becomes the first
Indian Navy ship to call at the heritage coastal port
of Gopalpur in Odisha. The two-day visit was
organised as part of Aazadi ka Amrit Mahotsav as
well as Swarnim Vijay Varsh celebrations to
commemorate
the
75th
anniversary
of
Independence and 50th anniversary of the 1971
War. The visit of the ship was aimed at enhancing
ties & spreading awareness.
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S48. Ans.(c)
Sol. Court also said that the Governor’s power to
pardon overrides a provision given under Section
433A of the Code of Criminal Procedure.
S49. Ans.(b)
Sol. Border Roads Organisation (BRO) has
constructed and black-topped the highest road in
the world at Umlingla Pass in Eastern Ladakh. The
highest motorable road in the world is situated at
an altitude of 19,300 feet.
S50. Ans.(c)
Sol. The Union Cabinet has approved the
continuation of 1,023 fast track special courts,
including 389 exclusive POCSO courts, as a
centrally sponsored scheme for another two years.
Union minister Anurag Thakur said out of 31
states and union territories, 28 have started the
scheme. West Bengal is one of the states which has
not started the scheme.
S51. Ans.(c)
Sol. Annually 6th of August marks the anniversary
of the atomic bombing in Hiroshima during World
War II. 2021 marks the 76th anniversary of the
world’s first atomic bombing.
S52. Ans.(a)
Sol. Ebrahim Raisi was officially sworn in as the
new president of Iran on August 05, 2021. He won
the 2021 Iranian presidential election in June, with
62 per cent of the vote.
S53. Ans.(e)
Sol. The government of West Bengal has received
four SKOCH awards for its schemes under the Ease
of Doing Business initiative.
S54. Ans.(b)
Sol. Germany became the 5th country to sign the
International
Solar
Alliance
Framework
Agreement after amendments to it entered into
force on 8th January 2021, opening its
Membership to all Member States of the United
Nations.
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S55. Ans.(d)
Sol. Central Board of Direct Taxes and Central
Board of Excise and Customs with effect from
1.1.1964.
S56. Ans.(e)
Sol. India’s nuclear power capacity is expected to
reach 22,480 Mega Watts by 2031 from the
current 6,780 MegaWatts.
S57. Ans.(b)
Sol. Sebi has allowed payments banks to carry out
the activities of investment bankers to provide
easy access to investors to participate in public
and rights issues by using various payment
avenues, markets regulator.
S58. Ans.(e)
Sol. ICICI Prudential Life Insurance has tied up
with the National Payments Corporation of India
(NPCI) to provide a Unified Payments Interface
Autopay facility to its customers.
S59. Ans.(d)
Sol. The Indian government approved the
appointment of Dr Dhriti Banerjee as the director
of the Zoological Survey of India. She is a prolific
scientist, conducting research in zoogeography,
taxonomy, morphology and molecular systematics.
S60. Ans.(b)
Sol. Tribal Co-operative Marketing Federation of
India (TRIFED) has celebrated its 34th foundation
day on 6th August.
S61. Ans.(b)
Sol. The 720 MW Mangdechhu hydroelectric
project, an India-Bhutan venture, has been
awarded the prestigious Brunel Medal for
excellence in civil engineering by the UK-based
Institute of Civil Engineers.
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S62. Ans.(a)
Sol. ‘PaniMaah’ or water month has been launched
in Ladakh to inform villagers about the importance
of clean water. The Ladakh government has also
announced a reward of Rs 2.5 million for the first
block in each district that achieves the status of
‘HarGharJal’.
S63. Ans.(e)
Sol. Indian Wrestler Labhanshu Sharma won the
Bharat Kesari Wrestling Dangal 2021 organised in
Tamil Nadu. 20 years since the formation of
Uttarakhand, Labhanshu is the first to win the title
of Bharat Kesari for the state.
S64. Ans.(b)
Sol. Suryoday Small Finance Bank launched the
“Suryoday Health and Wellness Savings Account”,
a premium savings account product aimed at
ensuring that the customers’ wealth not only
grows but they and their families are also taken
care of on their health. This offers top-up health
insurance of Rs 25 lakhs, annual healthcare
package and on-call emergency ambulance
medical care Services.
S65. Ans.(e)
Sol. SBI General Insurance, one of India’s leading
General Insurance companies, announced a tie-up
with Manipal Business Solutions to increase
insurance penetration in the rural markets.
SahiPay, the fastest growing tech-enabled financial
inclusion platform of Manipal Business Solutions,
provides digital and financial services to
customers in semi-urban and rural India.
S66. Ans.(a)
Sol. The 2nd Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) International Conference on
Range Technology (ICORT-2021) is being held
virtually. The conference has been organised by
Integrated Test Range (ITR) Chandipur, a
laboratory of Defence Research and Development
Organisation (DRDO).
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S67. Ans.(c)
Sol. Eurosport India has appointed Bollywood
superstar and MotoGP enthusiast, John Abraham,
as the India Ambassador for their flagship
Motorsport property, MotoGP™.
S68. Ans.(b)
Sol. India's first indigenous aircraft carrier,
Vikrant set sail to begin its first sea trial. INS
Vikrant was designed by the Indian Navy's
Directorate of Naval Design (DND) and built at
Cochin Shipyard Limited (CSL).

S73. Ans.(b)
Sol. Union Minister for Social Justice &
Empowerment Dr. Virendra Kumar launched ‘PMDAKSH’ Portal and Mobile App, developed by the
Ministry, in collaboration with NeGD, to make the
skill development schemes accessible to the target
groups.
S74. Ans.(c)
Sol. James Anderson overtook Anil Kumble's tally
of 619 Test wickets to become the third-highest
wicket-taker in the Test cricket. He achieved this
huge feat after KL Rahul knocked one to wicketkeeper Jos Buttler.

S69. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has revised
upwards retail inflation projection for FY 22 to 5.7
per cent from 5.1 per cent, even as it retained real
GDP projection at 9.5 per cent.

S75. Ans.(d)
Sol. Japan commemorates the 9th of August every
year as Nagasaki day. On August 9, 1945, the
United States dropped an atomic bomb on
Nagasaki, Japan.

S70. Ans.(a)
Sol. Prime Minister NarendraModi has announced
that Rajiv Gandhi KhelRatna Award will be
renamed as Major Dhyan Chand KhelRatna Award.

S76. Ans.(e)
Sol. The Indian Navy and UAE Navy conducted the
bilateral naval exercise ‘Zayed Talwar 2021’ on
August 07, 2021, off the coast of Abu Dhabi.

S71. Ans.(d)
Sol. India’s star javelin thrower Neeraj Chopra
won a historic gold medal in men’s javelin throw at
the Tokyo 2020 Games. Neeraj Chopra threw
87.58m in his second attempt to claim the yellow
medal.
S72. Ans.(e)
Sol. Every year, the Quit India Day (or August
Kranti Day) is observed on 8 August to
commemorate the anniversary of Quit India
Movement, launched by Father of Nation,
Mohandas Karamchand Gandhi, on 8 August 1942
at the All-India Congress Committee session in
Bombay.
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S77. Ans.(a)
Sol. Home interiors brand HomeLane has entered
into a three-year strategic partnership with
Mahendra Singh Dhoni as an equity partner and
brand ambassador.
S78. Ans.(b)
Sol. Veteran actor Shabana Azmi has launched the
book titled "The Year That Wasn't – The Diary of a
14-Year-Old", which is penned by Kolkata girl
Brisha Jain.
S79. Ans.(e)
Sol. The Railway ministry toll-free number 139
can be used for all kinds of enquiries and making
complaints and the helpline facility is available
round-the-clock in 12 languages.
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S80. Ans.(a)
Sol. Karnataka has become the first state in the
country to issue the order with regard to the
implementation of the National Education Policy2020. The state government has issued an order
on the implementation of NEP-2020 with effect
from the current academic year 2021-2022.
S81. Ans.(b)
Sol. The International Biofuel Day (World Biofuel
Day) is observed every year on August 10 to raise
awareness about the importance of non-fossil fuels
as an alternative to conventional fossil fuels and
highlight the various efforts made by Government
in the biofuel sector.
S82. Ans.(c)
Sol. The 7th edition of the International Army
Games, 2021, will be held from 22 August to 04
September 2021 in Russia. The competition will be
hosted in eleven countries in the 2021 Games.
S83. Ans.(a)
Sol. The Union Law Minister Kiren Rijiju virtually
attended the eighth meeting of Ministers of Justice
of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
which concluded on August 06, 2021.
S84. Ans.(b)
Sol. The Government of India has given a threeyear extension to Rekha Sharma as Chairperson of
the National Commission for Women (NCW).

S86. Ans.(b)
Sol. World Lion Day is observed globally on
August 10 every year. World Lion Day is marked to
raise awareness about the king of beasts and the
efforts undertaken for their conservation.
S87. Ans.(e)
Sol. For the first time, the Indo-Tibetan Border
Police (ITBP) inducted women officers in combat.
Two women, Prakriti and Diksha, joined the ITBP
as combatised officers after completing their
training at the academy in Mussoorie.
S88. Ans.(a)
Sol. India will finally launch its most advanced
geo-imaging satellite (GiSAT-1), which will allow
better monitoring of the subcontinent, including
its borders with Pakistan and China, by imaging
the country 4-5 times a day.
S89. Ans.(e)
Sol. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has
launched eNagar mobile application and portal.
The eNagar covers 10 modules with 52 services
including property tax, professional tax, water &
drainage, Complaints and grievance redressal,
building permission, fire and emergency services.
Gujarat Urban Development Mission has been
appointed as a nodal agency for eNagar project.

S85. Ans.(c)
Sol. The Manila-based Asian Development Bank
has approved a USD 300 million loan as additional
financing for the ongoing Maharashtra Rural
Connectivity Improvement Project for upgrading
rural roads and connecting remote areas with
markets.
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S90. Ans.(a)
Sol. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi
chaired the United Nations Security Council
(UNSC) open debate on August 09, 2021 via video
conferencing. With this, PM Modi has become the
first Prime Minister of India to chair a UNSC open
debate.
S91. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India has raised the limit
for collateral free loans to Self-Help Groups (SHG)
under the DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya
Yojana – National Rural Livelihoods Mission) from
Rs. 10 lakhs to Rs. 20 Lakhs.
S92. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has
announced the launch of the ‘Scheme of Penalty
for non-replenishment of ATMs’, as per which it
will impose monetary penalties on ATMs/WLAs
that run out of cash. The scheme shall come into
effect from October, 01, 2021.
S93. Ans.(a)
Sol. The Athletics Federation of India (AFI) has
decided to name August 7 as ‘Javelin Throw Day’ in
India to honour Javelin thrower Neeraj Chopra,
who won India’s first Olympic gold medal in
athletics at Tokyo.

S96. Ans.(b)
Sol. South Africa grants a patent relating to a “food
container based on fractal geometry” to an
artificial intelligence (AI) system called DABUS.
DABUS (which stands for “device for the
autonomous bootstrapping of unified sentience”)
is an AI system created by Stephen Thaler, a
pioneer in the field of AI and programming.
S97. Ans.(c)
Sol. Facebook is launching a one-year joint
initiative with UNICEF India on ending violence
against children with a special focus on online
safety. The partnership seeks to create a safe
environment for children online as well as offline,
and aims to improve the 'resilience' and 'capacity'
of children to access the digital world safely as
well as increase skills of communities.
S98. Ans.(a)
Sol. Iran's new President Ebrahim Raisi named the
chairman of a powerful state-owned foundation
sanctioned by the United States as his first vicepresident. Mohammad Mokhber, has for years
headed the foundation known as Setad, or the
Execution of Imam Khomeini's order. Mokhber
was appointed to the position by the supreme
leader Ayatollah Ali Khamenei in 2007

S94. Ans.(e)
Sol. IIGF- 2021 will be planned for three days and
the theme of this year's meeting is Inclusive
Internet for Digital India. The Multi Stakeholder
concept is well adopted by IGF under the United
Nations.

S99. Ans.(e)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has started a
public awareness campaign to warn people against
digital banking frauds. For the new campaign, RBI
has roped in Olympic Gold medalist Neeraj Chopra.

S95. Ans.(d)
Sol. Nagaland has been conferred with seven
national awards on the first Van Dhan Annual
Awards 2020-21, during the celebration of 34th
foundation day of Tribal Cooperative Marketing
Development Federation of India Limited
(TRIFED).

S100. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has announced
a Rs 11,000 crore National Edible Oil Mission-Oil
Palm (NMEO-OP) to make India self-sufficient in
cooking oils, including palm oil. The government
will ensure that farmers get all the facilities, from
quality seeds to technology under the mission.
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S101. Ans.(d)
Sol. The Minister of State for External Affairs Dr.
Rajkumar Ranjan Singh led India’s delegation to
the 28th ASEAN Regional Forum (ARF) Foreign
Ministers Meeting. The Meeting was held under
the Chairmanship of Brunei Darussalam.

S107. Ans.(b)
Sol. The Defence Research and Development
Organisation (DRDO) has successfully test-fired
medium-range subsonic cruise missile Nirbhay
from the Integrated Test Range (ITR) at
Chandipur, off Odisha coast. Nirbhay is India’s first
Indigenous Technology Cruise Missile (ITCM).

S102. Ans.(c)
Sol. Dr K Sivan, Secretary, Chairman, ISRO
formally inaugurated the Health QUEST study
(Health Quality Upgradation Enabled by Space
Technology of ISRO) which will be undertaken by
20 private hospitals across India.

S108. Ans.(e)
Sol. The Quad country navies including, India, the
US, Japan and Australia, will be conducting the
annual Malabar naval exercises, from August 21,
off the coast of Guam, in the Indo-Pacific.

S103. Ans.(e)
Sol. RBL Bank has chosen Amazon Web Services
(AWS), an Amazon.com company, as its preferred
cloud provider to strengthen its AI powered
banking solutions and drive digital transformation
at the Bank, adding significant value to the Bank's
innovative offerings, saving costs, and tightening
risk controls.
S104. Ans.(b)
Sol. Cashify, a re-commerce marketplace that sells
and buys used smartphones and other electronic
gadgets, announced that it has appointed
Rajkummar Rao as its first brand ambassador. The
actor has signed a multi-year contract with the
company and he will promote the products across
digital media platforms through campaigns and
promotional activities.

S109. Ans.(d)
Sol. The Uttar Pradesh government has renamed a
landmark freedom movement event as Kakori
Train Action while paying tributes to the
revolutionaries who were hanged for robbing a
train at Kakori to buy weapons in 1925.
S110. Ans.(c)
Sol. India and Saudi Arabia are all set to conduct
their first-ever naval exercise Al-Mohed Al-Hindi
2021. To participate in the exercise, India’s
guided-missile destroyer INS Kochi reached Saudi
Arabia.
S111. Ans.(c)
Sol. India’s cleanest city, Indore, in Madhya
Pradesh has achieved another feat of being
declared as the country’s first ‘water plus’ certified
city, under the SwachhSurvekshan 2021.

S105. Ans.(a)
Sol. World Elephant Day is observed every year on
August 12 worldwide for the preservation and
protection of the global elephants.

S112. Ans.(d)
Sol. The Indira Gandhi International (IGI) Airport
in New Delhi has found place among world’s top
50 best airports in 2021 Skytrax World Airport
Awards.

S106. Ans.(e)
Sol. The theme of International Youth Day 2021,
“Transforming Food Systems: Youth Innovation
for Human and Planetary Health”.

S113. Ans.(b)
Sol. The World Organ Donation Day is celebrated
every year on August 13 to raise awareness about
the importance of organ donation and motivate
people to donate organs after death.

45

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

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS IN
MALAYALAM-AUGUST 2021

S114. Ans.(d)
Sol. Durand Cup, Asia’s oldest and world’s third
oldest football tournament, is all set to make a
comeback, after a year’s gap. The 130th edition of
Durand Cup is scheduled to be held in and around
Kolkata between September 05 to October 03,
2021.
S115. Ans.(c)
Sol. The International Left Handers Day is
observed on August 13 every year to celebrate the
uniqueness and differences of the left handers and
raise awareness of the advantages and
disadvantages of being left-handed in a
predominantly right-handed world.

S116. Ans.(b)
Sol. Durand is a domestic football competition in
India, organised by the Durand Football
Tournament Society (DFTS) and the Indian Army.
S117. Ans.(d)
Sol. Bangladesh all-rounder Shakib Al Hasan
named the ICC Player of the Month for July in
men's category.
S118. Ans.(b)
Sol. West Indies skipper Stafanie Taylor named
the ICC Player of the Month for July in women's
category.
S119. Ans.(e)
Sol. Retail inflation eased to 5.59% in July mainly
due to softening of food prices. The Consumer
Price Index (CPI)-based inflation was 6.26% in
June and 6.73% in July 2020.
S120. Ans.(d)
Sol. The Hamad International Airport in Doha,
Qatar, has been named the “Best Airport in the
World”.
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S121. Ans.(a)
Sol. The Indian Navy participated in the U.S. Navyled Southeast Asia Cooperation and Training
(SEACAT) military exercise in Singapore on August
10, 2021, to demonstrate its maritime maneuvers.
S122. Ans.(c)
Sol. India organized the IBSA (India, Brazil and
South Africa) Tourism Ministers’ meeting through
the virtual platform. The Union Minister of
Tourism of India, Shri G. Kishan Reddy, chaired the
meeting.
S123. Ans.(d)
Sol. The upcoming Tokyo Paralympics, will
witness the largest ever Indian contingent being
send, with 54 para-sportspersons participating
across 9 sports disciplines.
S124. Ans.(e)
Sol. The Pakistan Army successfully test-fired a
nuclear-capable surface-to-surface ballistic missile
Ghaznavi.
S125. Ans.(b)
Sol. The Union Minister of Agriculture and
Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar
addressed the 6th meeting of Agriculture Ministers
of the member countries of Shanghai Cooperation
Organization (SCO) on August 12, 2021, through
videoconferencing.
S126. Ans.(e)
Sol. Public sector Indian Bank has signed a MoU
with Paralympic Committee of India (PCI) as one
of the banking partners of the Paralympic Games
scheduled to commence from August 24 in Tokyo,
Japan. The bank, through its year-long association
with PCI, will provide financial assistance to
paralympic athletes.
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S127. Ans.(a)
Sol. The Indian Navy has inked a Memorandum of
Understanding (MoU) with the Infrastructure
Development Finance Company (IDFC) FIRST
Bank to initiate ‘Honour FIRST’, a premium
banking solution for serving personnel and
veterans of the Indian Navy.
S128. Ans.(b)
Sol. The Vice President, M. Venkaiah Naidu has
released a book ‘Accelerating India: 7 Years of
Modi Government’ at Upa-Rashtrapati Nivas. The
book commemorates the achievement and
evaluation of two elected terms of PM Modi as the
Head of Parliamentary.
S129. Ans.(c)
Sol. HCL Technologies’ market capitalisation
(market-cap) touched Rs 3 trillion for the first
time on Friday, becoming the fourth Indian
information technology (IT) firm to achieve this
milestone after Tata Consultancy Services (TCS),
Infosys and Wipro.
S130. Ans.(d)
Sol. The 20th edition of the exercise was organised
by the U.S. Navy, in Hybrid format, and included 20
other partner nations from Indo-Pacific region,
including India.
S131. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi has declared
that, August 14 will be observed as ‘Partition
Horrors Remembrance Day’ or ‘Vibhajan
Vibhishika Smriti Diwas’, in memory of people’s
struggles and sacrifices during the partition of the
country in 1947.
S132. Ans.(d)
Sol. Prime Minister set a target of becoming
energy independent by 2047 through a mix of
electric mobility, gas-based economy, doping
ethanol in petrol, and making the country a hub for
hydrogen production.
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S133. Ans.(e)
Sol. Union Minister for Social Justice and
Empowerment Dr. Virendra Kumar launched an
online portal TAPAS (Training for Augmenting
Productivity and Services).
S134. Ans.(c)
Sol. The total number of Ramsar sites in India have
reached 46, covering a surface area of 1,083,322
hectares. The sites have been recognised as
wetlands of international importance under the
Ramsar Convention.
S135. Ans.(a)
Sol. Ministry of Housing & Urban Affairs has
launched ‘SonChiraiya’, a brand and logo for
marketing of the urban Self-Help Group (SHG)
products.
S136. Ans.(c)
Sol. Dr Jitendra Singh today released ‘IndiGau’
chip. It is India’s first Cattle Genomic Chip for the
conservation of pure varieties of indigenous cattle
breeds like, Gir, Kankrej, Sahiwal, Ongole etc.
S137. Ans.(d)
Sol. India’s first Drone Forensic Lab and Research
Center has come up in Kerala. The inauguration of
the center was done by the Chief Minister of
Kerala, Shri. Pinarayi Vijayan.
S138. Ans.(a)
Sol. World Health Organization (WHO) has created
a new advisory group named, The International
Scientific Advisory Group for Origins of Novel
Pathogens, or SAGO.
S139. Ans.(e)
Sol. Adi Godrej will step down as the chairman of
Godrej Industries on October 01, 2021. He will be
replaced by Nadir Godrej, his younger brother.
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S140. Ans.(b)
Sol. India is celebrating the 75th Independence
Day on 15th August 2021 to mark the country’s
freedom from nearly two centuries of British
colonial rule. India is marking its 75th
Independence Day as “Azadi ka Amrit Mahotsav”.

S146. Ans.(c)
Sol. The All India Institute of Medical Science
(AIIMS) in New Delhi has become the first hospital
of India to house a fire station inside the hospital
premises, to meet any emergency. For this, AIIMS
has collaborated with Delhi Fire Service (DFS).

S141. Ans.(b)
Sol. Prime Minister NarendraModi addressed the
nation on the occasion of 75th Independence Day
on August 15, 2021 and announced that 75 ‘Vande
Bharat’ trains would connect different parts of the
country in 75 weeks of the celebration of
AzadikaAmritMahotsav.

S147. Ans.(e)
Sol. The Union Minister for Agriculture and
Farmers Welfare, ShriNarendra Singh Tomar
inaugurated the world’s second-largest National
Gene Bank at the National Bureau of Plant Genetic
Resources (NBPGR), Pusa, New Delhi.

S142. Ans.(d)
Sol. Prime Minister announced aRs 100 lakh
crorePradhanMantriGatishakti initiative which
will create employment opportunities for the
country's youth and help in holistic infrastructure
growth. Gatishakti will help local manufacturers
turn globally competitive and also develop
possibilities of new future economic zones.
S143. Ans.(c)
Sol. Chhattisgarh Chief Minister BhupeshBaghel
has announced the creation of four new districts
and 18 new tehsils in the state. The four new
districts are: MohlaManpur, Sarangarh-Bilaigarh,
Shakti, Manendragarh.
S144. Ans.(b)
Sol. The 20-year-old Chess player Harshit Raja
from Pune, Maharashtra has become the 69th
Grandmaster of India in Chess.

S148. Ans.(c)
Sol. President Shri Ram NathKovind, the Supreme
Commander of the Armed Forces, has approved
144 Gallantry awards for armed forces, police and
paramilitary personnel on the occasion of
Independence Day 2021.
S149. Ans.(e)
Sol. The book, “The Dream of Revolution: A
Biography of Jayaprakash Narayan”, shares
anecdotes and never-before-told stories from the
life of the man who was known for his “emotional
hunger for transformative politics, shunning
power and incubating revolutionary ideas” . The
book is written by historian Bimal Prasad and
author Sujata Prasad and published by Penguin
Publication

S145. Ans.(a)
Sol. The Vice President of India Shri M Venkaiah
Naidu laid the foundation stone of Innovation and
Development Centre of Jawaharlal Nehru Centre
for Advanced Scientific Research (JNCASR),
Bengaluru.
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S150. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled
the licence of KarnalaNagariSahakari Bank of
Maharashtra. Consequently, the bank ceases to
carry on banking business, with effect from the
close of business.
S151. Ans.(a)
Sol. The annual FI-Index for the period ending
March 2021 is 53.9 while for the period ending
March 2017 it is 43.4. RBI will release the FI-Index
in the month of July every year. There is no base
year for this Index.
S152. Ans.(b)
Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor
ManojSinha unveiled a mobile application named
PROOF, to bring more transparency and
accountability in the governance system. PROOF
stands for ‘Photographic Record of On-site
Facility’.
S153. Ans.(c)
Sol. A 15-year-old young Indian Grandmaster
RaunakSadhwani has won the 19th Spilimbergo
Open chess tournament on August 15, 2021 in
Italy.
S154. Ans.(a)
Sol.
In
Zambia,
opposition
leader
HakaindeHichilema, of the United Party for
National Development , has won the 2021 general
Presidential election of the country.
S155. Ans.(e)
Sol. The Indian Naval Ship Tabar arrived at
Portsmouth in England on August 12, 2021, to
undertake the annual bilateral drill ‘Exercise
Konkan 2021’ between the Indian Navy and
Britain’s Royal Navy.
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S156. Ans.(d)
Sol.
The
Prime
Minister
of
Malaysia
MuhyiddinYassin and his cabinet resigned after
losing confidence vote in parliament.
S157. Ans.(b)
Sol. Maki Kaji, the creator of puzzle Sudoku passed
away at the age of 69 years due to bile duct cancer.
He was known as the father of Sodoku and was
from Japan.
S158. Ans.(c)
Sol. Mahatma Gandhi would be the first Indian to
receive a Congressional Gold Medal, an honour
bestowed upon great figures as George
Washington, Nelson Mandela, Martin Luther King
Jr, Mother Teresa, and Rosa Parks. The prestigious
Congressional Gold Medal to Mahatma Gandhi is
given posthumously in recognition of his
promotion of peace and nonviolence. The medal is
the highest civilian award in the United States.
S159. Ans.(e)
Sol. Puducherry on 16th August celebrated its De
Jure Transfer day. Speaker of the Puducherry
Assembly, R. Selvam, paid floral tributes at the
memorial in Kizhur, a remote hamlet in
Puducherry, where the transfer of power took
place on the same day in 1962.
S160. Ans.(b)
Sol. Lionel Messi joined star-packed Paris St
Germain after leaving Barcelona, the club where
he had begun, after 21 years. Messi, a six-time
winner of the Ballond'Or for Europe's best soccer
player, signed a two-year contract with an option
for a third year.
S161. Ans.(b)
Sol. The Union Minister of Commerce and
Industry, Consumer Affairs, Food & Public
Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal
chaired the 5th BRICS Industry Ministers Meeting.
India holds the Chairship of BRICS for 2021.
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S162. Ans.(a)
Sol. The World Photography Day is celebrated on
19 August every year to promote photography as a
hobby and also inspire photographers around the
globe to share a single photo with the rest of the
world.
S163. Ans.(e)
Sol. World Humanitarian Day (WHD) is observed
every year on 19 August to pay tribute to
humanitarian personnel and those workers who
lost or risked their lives while doing humanitarian
service.
S164. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India is putting in place a
Platform for Regulated Entities for Integrated
Supervision and Monitoring (PRISM), a web-based
end-to-end workflow automation system, to
strengthen compliance by supervised entities
(SEs). This is aimed at helping supervised entities
to strengthen their internal defences and
resilience and bringing focus on root cause
analysis.
S165. Ans.(d)
Sol. In continuation with the ongoing deployment
of Indian Navy ships in the South China Sea, INS
Ranvijay and INS Kora undertook bilateral
maritime exercise with Vietnam People’s Navy
(VPN) frigate VPNS Ly Thai To(HQ-012) on 18 Aug
21.
S166. Ans.(c)
Sol. Tamil star and popular TV host Anandha
Kannan passed away. He started his career with
Vasantham TV in Singapore before moving to
Chennai where he worked with Sun Music as a
video jockey.
S167. Ans.(b)
Sol. CDS General Bipin Rawat was presented a
book "OPERATION KHUKRI" by authors Major
General Rajpal Punia & Ms Damini Punia.
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S168. Ans.(a)
Sol. The 2021 edition of the World Athletics U20
Championships has been started in Nairobi, Kenya.
The impact of Covid on teams travelling and
logistics of moving vital equipment around the
world have proven to be a challenge, the governing
body said in a release.
S169. Ans.(d)
Sol. Olympian Parattu Raveendran Sreejesh (PR
Sreejesh), goalkeeper and former captain of the
Indian National Hockey team is set to be named as
the brand ambassador of adventure tourism in
Kerala.
S170. Ans.(e)
Sol. Odisha is all set to launch India’s first ‘Smart
Health Cards scheme’ covering its 3.5 crore people
of 96 lakh families under the Biju Swasthya Kalyan
Yojana.
S171. Ans.(a)
Sol. World Mosquito Day is observed on 20 August
annually to raise awareness about the causes of
malaria and how it can be prevented.
S172. Ans.(c)
Sol. India Ratings (Ind-Ra) has projected the GDP
growth rate for India for FY22 at 9.4%. Earlier
Indi-Ra had projected the rate at between 9.19.6%.
S173. Ans.(e)
Sol. aksha Mantri Shri Rajnath Singh launched
Defence India Startup Challenge (DISC) 5.0 under
Innovations for Defence Excellence – Defence
Innovation Organisation (iDEX-DIO) initiative, on
August 19, 2021 in New Delhi.
S174. Ans.(d)
Sol. India has launched a tech platform named
“UNITE Aware”, in collaboration with the UN, for
improving the safety and security of the UN
peacekeepers.

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

MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS IN
MALAYALAM-AUGUST 2021

S175. Ans.(b)
Sol. Every year India observes Sadbhavana Diwas
on August 20 to commemorate the birth
anniversary of late erstwhile Prime Minister, Rajiv
Gandhi.

S182. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi
inaugurated and laid the foundation stone of
multiple projects in Somnath, Gujarat on August
20, 2021 via video conferencing.

S176. Ans.(d)
Sol. Akshay Urja Diwas (Renewable Energy Day) is
observed every year on 20 August since 2004 to
raise awareness about the developments and
adoption of renewable energy in India.

S183. Ans.(b)
Sol. The World Senior Citizen Day is observed
globally on August 21 every year to raise
awareness about issues affecting older people,
such as deterioration with age and the abuse of the
elderly and support, honor and show appreciation
to seniors and to recognize their achievements.

S177. Ans.(a)
Sol. An ‘All Women Tri-Services Mountaineering
Team’ successfully scaled Mt Manirang (21,625 ft)
in Himachal Pradesh on August 15, 2021 and
unfurled the national flag as a part of
commemorative activities for ‘Azadi Ka Amrut
Mahotsav’, to celebrate the 75 years of
Independence.
S178. Ans.(d)
Sol. Faridabad Smart City Limited has roped in an
unlikely collaborator to help promote its
initiatives on social media – comic hero Chacha
Chaudhary.
S179. Ans.(e)
Sol. Union Education Minister Dharmendra
Pradhan has virtually inaugurated the Centre for
Research and Innovation in Artificial Intelligence
set up at the Indian Institute of TechnologyHyderabad (IIT-H).
S180. Ans.(a)
Sol. With a network of solar-based electric vehicle
charging stations, the Delhi-Chandigarh Highway
has become the country’s first EV-friendly
highway in the country.
S181. Ans.(d)
Sol. Kotak Mahindra Bank has launched a platform
named ‘Neo Collections’, which is a Do It Yourself
Digital Repayment Platform for missed loan
repayments.
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S184. Ans.(c)
Sol. NPCI International Payments Ltd (NIPL) has
partnered with Mashreq Bank to launch the
payment system facility of Unified Payments
Interface (UPI), in the UAE.
S185. Ans.(e)
Sol. Facebook India has launched “Small Business
Loans Initiative” in India in partnership with
online lending platform Indifi. India is the first
country where Facebook is rolling out this
programme.
S186. Ans.(b)
Sol. The International Day of Remembrance and
Tribute to the Victims of Terrorism is a UN
recognised day observed on August 21 to pay
tribute to the individuals across the globe who
have been attacked, injured, traumatized or lost
their lives because of terrorist attacks.
S187. Ans.(d)
Sol. Apple is the world’s most valuable company
(USD 2,443 billion) according to the Hurun Global
500 Most Valuable Companies list 2021.
S188. Ans.(a)
Sol. Shanti Lal Jain has been appointed as the
Managing Director and Chief Executive Officer of
Indian Bank for a period of three years. He will
replace Ms. Padmaja Chunduru as MD and CEO of
Indian Bank.
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S189. Ans.(c)
Sol. In 2021, India is observing the Sanskrit Week
from August 19 to August 25, 2021, to promote,
popularise and cherish the importance of ancient
language. In 2021, Sanskrit Day will be celebrated
on August 22, 2021.

S196. Ans.(d)
Sol. The Central Vigilance Commission (CVC) has
announced the re-appointment of T M Bhasin as
chairman of the Advisory Board for Banking and
Financial Frauds (ABBFF).

S190. Ans.(e)
Sol. Soorarai Pottru has won the “Best Feature
Film” Award at the Indian Film Festival of
Melbourne (IFFM) 2021.

S197. Ans.(b)
Sol. Ismail Sabri Yaakob has been appointed as the
new Prime Minister of Malaysia. Before this, he
was the Deputy Prime Minister of Malaysia.

S191. Ans.(b)
Sol. India’s highest altitude herbal park has been
inaugurated on Saturday at Mana village in
Chamoli district of Uttarakhand.
S192. Ans.(a)
Sol. NTPC has commissioned the largest floating
solar PV project in India of 25MW power on the
reservoir of its Simhadri thermal station in
Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This is also the
first solar project to be set up under the
Flexibilisation Scheme. This scheme was notified
by the Government of India in 2018.
S193. Ans.(c)
Sol. The World Bank has launched a new
‘Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund’, to better
roll-out cybersecurity development agenda in a
systematic manner.. World Bank has partnered
with four countries, namely Estonia, Japan,
Germany, and the Netherlands, to launch the fund.
S194. Ans.(b)
Sol. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar
has announced to rename the Hisar Airport as
Maharaja Agrasen International Airport.

S198. Ans.(c)
Sol. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)
launched (after pilot test) an AI-enabled chatbot,
named Urja to provide its customers a platform for
seamless self-service experience and faster
resolution of queries/issues. URJA is the first such
chatbot in the oil and gas industry in India.
S199. Ans.(d)
Sol. Former Chief Minister of Uttar Pradesh,
Kalyan Singh passed away at the age of 89 years
due to multiple organ failure.
S200. Ans.(a)
Sol. The International Day Commemorating the
Victims of Acts of Violence Based on Religion or
Belief is observed on August 22 every year since
2019.

S195. Ans.(a)
Sol. The World Sanskrit Day, (also known as
Sanskrit Diwas), is celebrated every year on
Shraavanapoornima, that is the Poornima day of
the Shraavana month in the Hindu calendar, which
is also marked as Raksha Bandhan. In 2021, this
day is being observed on August 22, 2021.
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S201. Ans.(c)
Sol. The Union Minister of State (Independent
Charge) for the Ministry of Science and
Technology, ShriJitendra Singh launched a new
Geospatial Planning Portal under Bhuvan named
“Yuktdhara” on August 23, 2021, to enable
planning of new MGNREGA assets using Remote
Sensing and GIS based information. The portal has
been jointly developed by ISRO and Ministry of
Rural Development.
S202. Ans.(b)
Sol. Senior BJP leader from Tamil Nadu, La.
Ganesan, has been appointed as the new Governor
of Manipur with effect from August 23, 2021.
S203. Ans.(c)
Sol. HDFC Bank and Paytm have partnered to build
comprehensive solutions across payment gateway,
point of sale machines and credit products. This
includes Paytm Postpaid which is a Buy Now Pay
Later (BNPL) solution, Eazy EMI and Flexi Pay.

S207. Ans.(a)
Sol. MyGov under the Ministry of Electronics and
Information Technology and UN Women have
joined hands to launch the AmritMahotsavShri
Shakti Innovation Challenge 2021. The aim of this
challenge is encourage technology solutions
developed by Women Entrepreneurs related to
Women’s Safety and Empowerment.
S208. Ans.(b)
Sol. The theme for World Water Week 2021 is
‘Building Resilience Faster’.
S209. Ans.(d)
Sol. The second edition of the joint naval exercise,
Zair-Al-Bahr, between the Indian Navy and Qatar
Emiri Naval Force (QENF) was conducted between
August 9 and 14 in the Persian Gulf.
S210. Ans.(c)
Sol. A book titled has ‘Address Book: A Publishing
Memoir in the time of COVID’ by RituMenon.

S204. Ans.(e)
Sol. The World Water Week is an annual event
organized by Stockholm International Water
Institute (SIWI) since 1991 to address the global
water issues and related concerns of international
development. The World Water Week 2021 has
been organised from 23-27 August, in entirely
digital format.

S211. Ans.(b)
Sol. From India, New Delhi and Mumbai have
found place in the Safe Cities Index 2021, released
by the Economist Intelligence Unit (EIU). New
Delhi is placed at 48th position with a score of
56.1, while Mumbai is at 50th place with score of
54.4.

S205. Ans.(a)
Sol. Asian Development Bank (ADB) and the
Government of India and have signed a $500
million loan to expand the metro rail network in
Bengaluru with the construction of two new metro
lines totaling 56 km in length.

S212. Ans.(d)
Sol. Abhay Kumar Singh has been appointed as
joint secretary in the Ministry of Cooperation. This
ministry was recently formed with an aim to
strengthen the cooperative movement in the
country.

S206. Ans.(d)
Sol. IIT Madras has developed India’s first
indigenous motorized wheelchair vehicle named
‘NeoBolt’, which can be used not only on roads but
even on uneven terrains.

S213. Ans.(c)
Sol. NITI Aayog and World Resources
Institute(WRI), India, jointly launched the ‘Forum
for Decarbonizing Transport’ in India. NITI Aayog
is the implementing partner for India.
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S214. Ans.(a)
Sol. The Ministry of External Affairs (MEA) has
given a name to India’s complex mission of
evacuating its citizens from war-torn Afghanistan,
as ‘Operation Devi Shakti’.
S215. Ans.(e)
Sol. Copenhagen, the capital city of Denmark, has
been named as the world’s safest city from among
60 global cities, in Safe Cities Index 2021, released
by the Economist Intelligence Unit (EIU).
S216. Ans.(d)
Sol. This festival is celebrated by Tiwa tribesmen
to mark their good harvest.Tiwa tribesmen
perform their traditional dnac eas they take part in
Wanchuwa Festival in Assam. It comes with songs,
dances, a bunch of rituals and people clad in their
native attires.
S217. Ans.(c)
Sol. RBI appointed panel under the chairmanship
of N. S. Vishwanathan suggests 4-tier structure for
Urban Co-operative Banks; minimum CRAR
(Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) for them
could vary from 9 per cent to 15 per cent.
S218. Ans.(b)
Sol. Shaili Singh claimed the women’s Long Jump
silver medal in the World Athletics U20
Championships.
S219. Ans.(c)
Sol. Karnataka government has selected Sri
Basavalinga Pattaddevaru, senior seer of Bhalki
Hiremath, for the prestigious Sri Basava
International Award. Minister for Kannada and
Culture V. Sunil Kumar will present the award at
Ravindra Kalakshetra in Bengaluru. The
septuagenarian seer has spent over five decades in
the Lingayat religious institution in Bidar district.
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S220. Ans.(b)
Sol. British comedian Sean Lock has passed away.
He was one of Britain’s finest comedians, his
boundless creativity, lightning wit and the
absurdist brilliance of his work, marked him out as
a unique voice in British comedy.
S221. Ans.(a)
Sol. Ministry of Electronics & Information
Technology
has
launched
the
“Start-up
Accelerators of MeitY for pRoduct Innovation,
Development
and
growth
(SAMRIDH)”
programme. The programme was launched by
ShriAshwiniVaishnav, Union Minister MeitY.
S222. Ans.(b)
Sol. Ministry of Jal Shakti has launched a ‘100 days
campaign’ named SUJALAM to create more and
more Open Defecation Free (ODF) Plus villages by
undertaking waste water management at village
level.
S223. Ans.(d)
Sol. US-based Ohmium International has started
India’s first green hydrogen electrolyzer
manufacturing unit at Bengaluru, Karnataka. The
factory will manufacture India-made Proton
Exchange
Membrane
(PEM)
hydrogen
electrolyzers.
S224. Ans.(e)
Sol. The world’s largest and tallest observation
wheel is set to be unveiled in Dubai, UAE on
October 21, 2021. The observation wheel called as
‘AinDubai’, is 250 m (820 ft) in height, located at
Bluewaters Island.
S225. Ans.(c)
Sol. BharatPe has launched “12% Club” app that
will allow consumers to invest and earn up to 12
percent annual interest or borrow at a similar rate.
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S226. Ans.(d)
Sol. The 11th Meeting of the BRICS High
Representatives Responsible for National Security
was held on August 24, 2021, via video
conferencing. The National Security Advisor of
India AjitDoval hosted the meeting, since India is
the chair for 2021 BRICS summit. The 15th BRICS
Summit is scheduled to be held in September
2021.
S227. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved
the re-appointment of SandeepBakhshi as the MD
& CEO of ICICI Bank.

S232. Ans.(c)
Sol. State Bank of India is the Overall winner of the
EASE Reforms Index Award 2021 (EASE 3.0
Awards). Bank of Baroda is second and Union
Bank of India is third.
S233. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India has announced to
include street vendors of tier-1 and tier-2 centres,
identified as part of the PM Street Vendor’s
AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi Scheme) as
beneficiaries under the Payments Infrastructure
Development Fund (PIDF) Scheme.

S228. Ans.(c)
Sol. The 5th edition of Indo- Kazakhstan Joint
Training Exercise, “KAZIND-21” will be held from
August 30 to September 11, 2021, at Training
Node, Aisha Bibi, Kazakhstan.

S234. Ans.(b)
Sol. Central Government has approved the Indian
Banks’ Association’s (IBA) proposal to increase the
family pension to 30% of the last salary drawn.

S229. Ans.(a)
Sol. Dubai Courts announced the establishment of
a specialised court, focused on combating money
laundering, within the Court of First Instance and
Court of Appeal. This court ties into a string of
initiatives aimed at reducing financial crimes and
follows the recent establishment of the Executive
Office of the Anti-Money Laundering & Countering
the Financing of Terrorism.

S235. Ans.(c)
Sol. Ujjivan Small Finance Bank has named Carol
Furtado as the interim CEO of the bank after the
whole time CEO Nitin Chugh resigned recently.

S230. Ans.(b)
Sol. India’s first sectoral index in the Agri
commodities basket i.e. GUAREX was launched by
the National Commodity and Derivatives Exchange
Limited (NCDEX).GUAREX is a price based sectoral
index which tracks the movement in the futures
contracts of guar gum refined splits and guar seed
on a real-time basis.
S231. Ans.(a)
Sol. Ministry of Civil Aviation has repealed the
Unmanned Aircraft Systems (UAS) Rules, 2021 and
replace the same with the liberalized Drone Rules,
2021. Maximum penalty for violations reduced to
INR 1 lakh.
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S236. Ans.(e)
Sol. The International Military and Technical
Forum ‘ARMY 2021’ has been organised in
Moscow, Russia from August 22 to 28, 2021, at
Patriot Expo, Kubinka Air Base and Alabino
military training grounds.
S237. Ans.(a)
Sol. The major theme for EASE 4.0 is “Technologyenabled, simplified, and collaborative banking.”
EASE stands for Enhanced Access & Service
Excellence (EASE).
S238. Ans.(d)
Sol. Prime Minister, Shri Narendra Modi received a
book titled ‘Accelerating India: 7 Years of Modi
Government’, on August 26, 2021, by former Union
Minister, Shri K J Alphons.
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S239. Ans.(c)
Sol. NITI Aayog in partnership with Cisco has
launched the next phase of the Women
Entrepreneurship Platform (WEP) titled “WEP
Nxt” to foster women entrepreneurship in India.
S240. Ans.(b)
Sol. The USD 400 million LoC will be provided by
Export-Import Bank of India (Exim Bank). The
project will be developed by Indian construction
and engineering firm, AFCONS, based in Mumbai,
Maharashtra.
S241. Ans.(d)
Sol. NITI Aayog and Ministry of Development of
North Eastern Region (M/DoNER) have launched
the North Eastern Region (NER) District SDG Index
Report and Dashboard 2021–22, with technical
support from UNDP. The index is based on NITI
Aayog’s SDG India Index.
S242. Ans.(b)
Sol. Every unorganised worker who registers on
the eSHRAM Portal will get Rs 2.0 Lakh Accidental
Insurance cover. (Rs 2.0 Lakh on death or
permanent disability and Rs 1.0 lakh on partial
disability).
S243. Ans.(c)
Sol. The Bureau of Police Research and
Development (BPR&D) in collaboration with the
All India Council for Technical Education (AICTE)
have launched a unique national Hackathon
named ‘MANTHAN 2021’.
S244. Ans.(d)
Sol. Universal Postal Union established in 1874,
the Universal Postal Union (UPU), with its
headquarters in the Swiss capital Berne, is the
second oldest international organization.
S245. Ans.(b)
Sol. Union Minister for Health and Family Welfare,
ShriMansukhMandaviya has taken over charge as
the Chairperson of Stop TB Partnership Board.
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S246. Ans.(c)
Sol. The First-ever G20 Ministerial Conference on
Women’s Empowerment was held at Santa
MargheritaLigure, Italy. It was held in mixed
format i.e people participated in physical form and
via video conference also. The Union Minister of
Women & Child Development, Smt. SmritiIrani
addressed the meet on behalf of India.
S247. Ans.(b)
Sol. The Election Commission of India (ECI)
organized Systematic Voters’ Education and
Electoral Participation (SVEEP) Consultation
Workshop on August 25-26, 2021.
S248. Ans.(a)
Sol. The armed force of the country China,
Pakistan, Mongolia and Thailand will take part in a
multinational peacekeeping exercise named
“Shared Destiny-2021”. The exercise will be held
in China in the month of September 2021.The
exercise will be held in China in the month of
September 2021.
S249. Ans.(b)
Sol. ArvindKejriwal, CM of Delhi has announced
that SonuSood will be the brand ambassador of the
Delhi government’s ‘DeshKe Mentors’ programme.
S250. Ans.(d)
Sol. NSG commandos undertake drills ‘Gandiv’
across country. Multiple cities in Uttar Pradesh,
Madhya Pradesh, Gujarat and the National Capital
Region are hosting synchronised commando drills
as part of a national mock exercise being carried
out by the counter-terrorist force National
Security Guard (NSG) to check its response time
and reaction to hostage and hijack-like situations.
S251. Ans.(d)
Sol. Ministry of Road Transport & Highways has
introduced a new registration mark for new
vehicles i.e. “Bharat series (BH-series)”. The
vehicles bearing the BH-series mark will not have
to require assignment of a new registration mark
when the owner of the vehicle shifts from one
State to another. Format of Bharat series (BHseries) Registration Mark – YY BH # XX (10
alphanumeric).
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S252. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India has increased the
limit of fund transfer under the Indo-Nepal
Remittance Facility Scheme from Rs 50,000 per
transaction to Rs 2 lakh per transaction.
S253. Ans.(b)
Sol. RakshaMantri, ShriRajnath Singh visited the
Army Sports Institute (ASI), Pune and he named
the Army Sports Institute stadium as “Neeraj
Chopra Stadium”.
S254. Ans.(e)
Sol. Every year, 29th August has been observed as
National Sports Day in India. The first National
Sports Day was celebrated on 29th August 2012,
on the birth anniversary of Major Dhyan Chand
who was the star of hockey team of India.
S255. Ans.(c)
Sol. The International Day against Nuclear Tests is
observed globally on 29th August. The day aims to
increase awareness about the effects of nuclear
weapon test explosions or any other nuclear
explosions and the need for their cessation as one
of the means of achieving the goal of a nuclearweapon-free world.

S257. Ans.(c)
Sol. The Life Insurance Corporation of India (LIC)
has launched the mobile application of its digital
paperless solution, ANANDA, for LIC agents.
ANANDA stands for AtmaNirbhar Agents New
Business Digital Application.
S258. Ans.(c)
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has
been declared the winner of the Belgian Grand
Prix 2021. The Belgian Grand Prix was stopped
due to rain and only two laps were completed.
S259. Ans.(e)
Sol. In table tennis, Indian paddler Bhavinaben
Patel has claimed historic silver medal at 2020
Paralymic Games at Tokyo on August 29, 2021, in
the women’s singles summit clash.
S260. Ans.(d)
Sol. The world’s highest movie theatre has
recently been inaugurated in Ladakh, which got its
first ever mobile digital movie theatre in the
Paldan area of Leh, at an altitude of 11,562 feet.

S256. Ans.(a)
Sol. However, for cash-based transfers under the
Indo-Nepal Remittance Facility, the per
transaction limit of Rs 50,000 will still be present
with a maximum number of transfers in a year
allowed at 12.
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