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പ്രതിമാസ ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ച

ാദ്യവുും

ഉത്തരങ്ങളുും മലയാളത്തിൽ - പ്പസര്റുംബർ 2021
Q1.

വ്യക്തിഗത

വ്ാഹനങ്ങളുടെ

സൗജനയ

സഞ്ചാരത്തിനായി

സർക്കാർ

ഭാരത്

സീരീസ്

സീരീസ്)

(BH-

സവ്ിശേഷത

അവ്തരിപ്പിച്ചു. BH- സീരീസ് എത്ത
അക്ഷര ശ
(a) 09
(b) 12
(c) 11
(d) 10
(e) 08

ാഡാണ്?

Q2.

അനുസരിച്ച്

RBI

ശനപ്പാൾ
ക മിന്
സ്ീ

ഇൻശഡാ-

ടെമിറ്റൻസ്

ടെസിലിറ്റി

ീഴിലുള്ള

ഓൺലലൻ

െണ്ട്

ല

പരമാവ്ധി

മാറ്റത്തിനുള്ള

ഇെപാെ്

പരിധി

എത്തയാണ്?
(a) 2 ലക്ഷം രൂപ
(b) ഒരു ലക്ഷം രൂപ
(c) 3 ലക്ഷം രൂപ
(d) 5 ലക്ഷം രൂപ
(e) 4 ലക്ഷം രൂപ
Q3. പൂടനയിടല ആർമി സ്ശപാർട്് സ
ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട്

(ASI)

ായി

ഈയിടെ

ഏത്

Q4. ഇന്ത്യയിൽ ശേേീയ
ായി
ആെരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?
(a) 27 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 28 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 30 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 31 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 29 ഓഗസ്റ്റ്

േിനം

Q5. നയൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റു ൾടക്കതിരായ
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
േിനം
ഐ യരാഷ്ത്െസഭ
അംഗീ രിച്ച
േിവ്സമായ __________ വ്ർഷം ശതാെും
ആെരിക്കുന്നു.
(a) 28 ഓഗസ്റ്റ്
(b) 30 ഓഗസ്റ്റ്
(c) 29 ഓഗസ്റ്റ്
(d) 27 ഓഗസ്റ്റ്
(e) 31 ഓഗസ്റ്റ്
Q6.
ഓശരാ
ഇെപാെിനും
ഇന്ത്യശനപ്പാൾ
പണമെയ്ക്കൽ
സൗ രയത്തിന്
ീഴിലുള്ള
യാഷ്
അധിഷ്ഠിത
ല മാറ്റങ്ങളുടെ
പരമാവ്ധി പരിധി എത്തയാണ് ?
(a) 50,000 രൂപ
(b) ഒരു ലക്ഷം രൂപ
(c) 25,000 രൂപ
(d) 70,000 രൂപ
(e) 1.5 ലക്ഷം രൂപ

വ്യക്തിതവത്തിന്ടെ

ശപരിൽ

പുനർനാമ

രണം

ടെയ്യടപ്പട്ടു?
(a) ധ്യാൻ ചന്ദ്
(b) നീരജ് ചചാപ്പ
(c) ബജ്റംഗ് പുനിയ
(d) പി വി സിന്ധു
(e) വിരാട് ച
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Q7. ANANDA ടമാലൈൽ ആപ്പ് ഏത്

മൂഡീസ്

Q11.

ലണ്ടർ

സംഘെനയാണ് ആരംഭിച്ചത്?

അനുസരിച്ച്

വ്ർഷത്തിൽ

(a) RBI

ത്പതീക്ഷിത

(b) SBI
(c) LIC
(d) SEBI
(e) NABARD

ത്പവ്െനം എന്ത്ാണ്?

ഏത്

Q8.

ടൈൽജിയൻ

ളിക്കാരനാണ്
ത്ഗാൻഡ്

ത്പിക്്സ

മ്പനി

(a)

Q9. 2020 ശൊക്കിശയാ പാരാലിമ്പിക്ിസ ൽ

(b)

ശനെിയത്

ഏത്

ടഗയിമിലാണ്?

ഡയെി

യിൽ

ഇന്ത്യൻ
ചസ്റ്ററ്റ്

ച

ാ

ഇെം
ഡയെി

ു

.

-ഓപ്പചററ്റീവ്

(e) ചടബിൾ വടന്നീസ്

സന

ാ-ഓപ്പചററ്റീവ് മിൽക്ക്

മാർക്കറ്റിംഗ് വെഡചറഷൻ
ർണാട

ച

ാ-ഓപ്പചററ്റീവ് മിൽക്ക്

ഉത്തർപ്പചദശ്

ച

ാ-ഓപ്പചററ്റീവ്

Q13. ശൊക്കിശയാ പാരാലിമ്പിക്ിസ ൽ P1
ശലാ

ത്തിടല

ഏറ്റവ്ും ഉയർന്ന സിനിമാ തിശയറ്റർ
ലഭിച്ച സ്ഥലം ഇവ്യിൽ ഏതാണ്?
(b) ഷാൻപ്ഗി-ലാ, ഹചന

വി

മിൽക്ക് വെഡചറഷൻ

(d) ബാഡ് മിന്റൺ

(a) മാച്ചു പിച്ചു

ക്ഷീര

രണ വെഡചറഷൻ

(c) ഗുജറാത്ത് ച

(e)

(c) വടന്നീസ്

ഈയിടെയായി

ആപ്ന്ധാപ്പചദശ്

വെഡചറഷൻ

(b) ഷൂട്ടിംഗ്

3

ഒറീസ

സഹ

(d)

(a) ഹഹ ജമ്പ്

(e) ദിസ്പൂർ

പട്ടി

ടല

മിൽക്ക് വപ്പാഡയൂചസഴ്സ് വെഡചറഷൻ

ഭവ്ിനടൈൻ പശട്ടൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി

(d) ലഡാക്ക്

ളുടെ

2021

20

മ്പനിയുടെ ശപര് നൽ

്

(e) എസ്. വവറ്റൽ

(c) തിമ്പു

ശൊപ്പ്

ശനെിയ

(c) മാക്സ് വവർസ്റ്റാപ്പൻ

ടമഡൽ

വ്ളർച്ചാ

ൊശൈാൈാങ്കിന്ടെ

ആശഗാള

(b) ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ

Q10.

ജിഡിപി

(a) 9.3%
(b) 9.9%
(c) 9.1%
(d) 9.6%
(e) 9.8%
Q12.

(a) ചജാർജ് റസ്സൽ

ടവ്ള്ളി

ഇന്ത്യയുടെ

2021

ശനെിയത്?

(d) ചാൾസ് വലക്ലർ

2021

പുരുഷന്മാരുടെ ______ SH1 ലെനലിൽ
സിംഗരാജ് അോന ടവ്ങ്കല ടമഡൽ
ശനെിയിട്ടുണ്ട്?
(a) ഷൂട്ടിംഗ്
(b) ജാവ്ലിൻ ചപ്താ
(c) ഹഹ ജമ്പ്
(d) ഗുസ്തി
(e) ചഷാട്ട് പുട്ട്
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Q14. ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ ശപയ്ടമന്െ്
ോതാക്കളായ
ൈിൽടഡസ്്ക
ഏടറ്റെുക്കുന്ന
മ്പനി ഏതാണ്?
(a) റാചസാർചപ
(b) ചപയു
(c) സിസി അവനയൂ
(d) ചപടിഎം
(e) ഫ്ലിപ്കാർട്ട്
Q15. അെുത്തിടെ ഇന്െർനാഷണൽ
ആസ്ശത്ൊണമിക്കൽ യൂണിയന്ടെ
(IAU)
ഓണെെി
അംഗമായി
തിരടെെുക്കടപ്പട്ട
ആേയ
ഇന്ത്യക്കാരന്ടെ ശപര്.
(a) പ് ിസ്ഫിൻ ാർത്തി ്
(b) ചസാമ ് റായ്ച ൗധ്രി
(c) ജയന്ത് നാർലിക്കർ
(d) ചഡാർവജ ആംഗ്ുച ക്ക്
(e) റൗന ് ശർമ്മ
Q16.
ശൊക്കിശയാ
2020
പാരാലിമ്പി ്സിൽ
ഏത്
ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാര-അത്ലറ്റ്
മാരിയപ്പൻ
തങ്കശവ്ലു
ടവ്ള്ളി
ശനെിയത്?
(a) ഡിസ്ക് ചപ്താ
(b) ജാവലിൻ ചപ്താ
(c) ഹഹ ജമ്പ്
(d) ഷൂട്ടിംഗ്
(e) ചടബിൾ വടന്നീസ്
Q17.
'ഇ-ശസാഴ്'്സ
എന്ന
ഡിജിറ്റൽ
പ്ലാറ്റ്ശൊം ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ഇന
മാലിനയത്തിന്ടെ
ത്പശ്ം
പരിഹരിക്കാൻ വ്ി സിപ്പിക്കുന്നത്?
(a) ഐഐടി മപ്ദാസ്
(b) ഐഐടി ഡൽഹി
(c) ഐഐടി ാൺപൂർ
(d) ഐഐടി ഹഹദരാബാദ്
(e) ഐഐടി ചബാംവബ
4

Q18. ടഡയ്ൽ ടസ്റ്റയ്ൻ അെുത്തിടെ
എല്ലാത്തരം
ത് ിക്കറ്റിൽ
നിന്നും
വ്ിരമിക്കൽ ത്പഖ്യാപിച്ചു. അശേഹം
ഏത് രാജയടത്ത ത്പതിനിധീ രിച്ചു?
(a) വവസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
(b) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(c) ഇംഗ്ലണ്ട്
(d) നയൂസിലാൻഡ്
(e) ദക്ഷിണാപ്െിക്ക
Q19. ഈയിടെ ഇന്ത്യൻ നാവ്ി ശസന
അൾജീരിയൻ
നാവ്ി ശസനയുമായി
നെത്തിയ
ണ ഷിപ്പ്
ടമയ്ഡ ൻ
മാരിലെം
പാർട്ർ
വ്യായാമത്തിൽ പടങ്കെുത്ത ഇന്ത്യൻ
പ്പൽ ഏതാണ്?
(a) ഐഎൻഎസ് തൽവാർ
(b) ഐഎൻഎസ് ടാബർ
(c) ഐഎൻഎസ് വടഗ്
(d) ഐഎൻഎസ് പ്തി ണ്ഡ്
(e) ഐഎൻഎസ് പ്തിശൂൽ
Q20.
ഇന്ത്യയുടെ
പരശമാന്നത
നീതിപീഠത്തിൽ
നിയമിതരായ
ജഡ്ിജ മാരുടെ
ആട
എണ്ണം
എത്തയാണ്?
(a) 31
(b) 35
(c) 33
(d) 30
(e) 32
Q21.
ശ ത്രഭരണ
ത്പശേേമായ
ലഡാക്കിന്ടെ
ഭരണ ൂെം
ഏത്
മൃഗടത്ത
സംസ്ഥാന
മൃഗമായി
നാമ രണം ടെയ്ത ു?
(a) ജാഗവാർ
(b) ചുവന്ന പാണ്ട
(c) ശ്മീർ സ്റ്റാഗ്
(d) ഹിമപ്പുലി
(e) ഹിമാലയൻ ടുവ
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Q22. 2021 ടസപ്റ്റംൈർ 01 ന് ISKCON
സ്ഥാപ

ന്ടെ

ജന്മവ്ാർഷി
എത്ത
മ ര
സ്ാ

ശത്താെനുൈന്ധിച്ച്

മൂലയമുള്ള

ഒരു

നാണയം

ത്പശതയ

ത്പധാനമത്ന്ത്ി

ശമാേി ഉേ്ഘാെനം ടെയ്ത ു?
(a) 100 രൂപ
(b) 125 രൂപ
(c) 200 രൂപ
(d) 250 രൂപ
(e) 50 രൂപ
അശപക്ഷ

Q23.

ൾ

മ രിശോധന
സൂക്ഷ്പ
നെത്തുന്നതിനും

നയൂ

എന്െിറ്റി

ലലസൻസു

ൾ

േുപാർേ

ൾ

(NUE)

സംൈന്ധിച്ച
നൽ

ുന്നതിനും

രൂപീ

അംടത്ൈല്ല

5 അംഗ

സമിതി

രിക്കുടമന്ന് RBI ത്പഖ്യാപിച്ചു.

ആരായിരിക്കും

ഈ

സമിതിയുടെ

തലവ്ൻ?
(a) പി.വാസുചദവൻ
(b) വമാഹമ്മദ് അൻവർ
(c) വിപ്

ം ധ്ണ്ട

(d) വഡചബാജിത് ബറുവ
(e) സവാതി ശർമ്മ
Q24.

െൂെൽ

എന്െർലത്പസസ്

ആക്ിസ ലശെഷൻ
സവാത്േയ

ത്ഗൂപ്പ്

(SHG)

സ്ത്തീ

ൾക്കായി

ത്രഭരണത്പശേേമാ

ണ് ആരംഭിച്ചത്?
(a) ചണ്ഡീഗഡ്
(b) രാജസ്ഥാൻ
(c) ഉത്തർപ്പചദശ്
(d) ഡൽഹി
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'സാത്ത്'
ഏത്

സംസ്ഥാനം/ശ

(e) ജമ്മു

ശത്പാത്ഗാം

ശ്മീർ

Q25.
BRICS
രാഷ്ത്െം
രൂപീ രിച്ച
പുതിയ വ്ി സന ൈാങ്കിന്ടെ (NDB)
പുതിയ
അംഗരാജയമായി
ഈ
രാജയങ്ങളിൽ
ഏതാണ്
ഉൾടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
(a) ബംഗ്ലാചദശ്
(b) UAE
(c) ഉറുചഗവ
(d) മു ളിൽ പറഞ്ഞവവയല്ാം
(e) ഇവതാന്നുമല്
Q26.
2021
-ടല
(BPOTY)
പക്ഷി
ശൊശട്ടാത്ഗാെെുടെ
വ്ിജയിയുടെ
ശപര് എന്ത്ാണ്.
(a) മാചവാവെംഗ് വഷൻ
(b) വെലിവപ്പ ചൊൻ യൂവ
(c) അലജാൻചപ്ഡാ പ്പിചറ്റാ
(d) ചജാനാസ് ക്ലാസൺ
(e) ചറാണി ചജാൺ
Q27. നിങ്ങളുടെ ഉപശഭാക്തൃ (KYC)
മാനേണ്ഡങ്ങൾ
അെിയുന്ന
െില
വ്യവ്സ്ഥ ൾ
ലംഘിച്ചതിന്
RBI
ആക്ിസ സ്
ൈാങ്കിശന്മൽ
െുമത്തിയിട്ടുള്ള പണത്തിന്ടെ പിഴ
എത്ത മൂലയമാണ്?
(a) ഒരു ച ാടി രൂപ
(b) 25 ലക്ഷം രൂപ
(c) 70 ലക്ഷം രൂപ
(d) 55 ലക്ഷം രൂപ
(e) 65 ലക്ഷം രൂപ
Q28.
ശൈാർഡർ
ടസ യൂരിറ്റി
ശൊഴ്സിന്ടെ
(BSF)
പുതിയ
ട ജനെലിന്ടെ ശപര് എന്ത്്.
ഡയെക്ർ
(a) വി.വ . ചജാപ്ഹി
(b) രജനി ാന്ത് മിപ്ശ
(c) സുർജിത് സിംഗ് ചദശവാൾ
(d) പങ്കജ് ുമാർ സിംഗ്
(e) തന്മയ് തിവാരി

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

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

Q29. താടഴടക്കാെുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്
മ്പനിയ്ക്ക്

ശലാൈൽ

"അശസാസിശയഷൻ ശൊർ ൊലന്െ്
ടഡവ്ലപ്ടമന്െ്

ടൈസ്റ്റ്

2021

അവ്ാർഡ്" (ATD) ലഭിച്ചു?
(a) പവർ പ്ഗിഡ് ച

ാർപ്പചറഷൻ ഓെ്

ഇന്തയ
നാഷണൽ

(b)
ച

വതർമൽ

പവർ

ാർപ്പചറഷൻ ലിമിറ്റഡ്

(c) ഇന്തയൻ ഓയിൽ ച

ാർപ്പചറഷൻ

(d) ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗയാസ്
ച

ാർപ്പചറഷൻ

(e) ഭാരത് വപചപ്ടാളിയം
Q30. ____________ തുെക്കം
ശ

ത്ര

മത്ന്ത്ി

വ്നിതാ
NUTRI

ുെിച്ചുട

േിേു

GARDEN

വ്ി

ാണ്ട്
സന

ഉേ്ഘാെനം

ടെയ്ത ു.
(a) നമാമി ഗംചഗ
(b) ആസാദി

ാ അമൃത് മചഹാത്സവ്

(c) SHIKHA 2.0
(d) SAKHI 2021
(e) ചപാഷൻ മാഹ് 2021
Q31.

ടമാത്തം
അവ്

ഇന്ത്യയ്ക്ക്

IMF

സ്ടപഷയൽ

ാേ

(SDR)

എത്തയാണ് ?
(a) SDR 12.57 ബിലയൺ
(b) SDR 19.41 ബിലയൺ
(c) SDR 13.66 ബിലയൺ
(d) SDR 17.72 ബിലയൺ
(e) SDR 15.62 ബിലയൺ
6

നൽ

ിയ

ശത്ഡായിംഗ്
വ്ിഹിതം

Q32. ത്പധാനമത്ന്ത്ി ശമാേി ഈയിടെ
ആൊമടത്ത
ഈശസ്റ്റൺ
ഇക്കശണാമി ്
ശൊെം
(EEF)
വ്ിർെയുവ്ലായി
അഭിസംശൈാധന
ടെയ്ത ു.
2021
EEF
ഉച്ചശ ാെിക്ക്
ആതിശേയതവം വ്ഹിച്ച രാജയം ഏത്
?
(a) പ്ൊൻസ്
(b) റഷയ
(c) ജർമ്മനി
(d) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(e) ഇറ്റലി
Q33.
എ ്ലസഡ്
ലലെ്
ഇൻഷുെൻസ്
മ്പനി ഏടറ്റെുക്കുന്ന
ലലെ് ഇൻഷുെൻസ്
മ്പനിയുടെ
ശപര് നൽ ു .
(a) HDFC ഹലെ് ഇൻഷുറൻസ്
(b) LIC
(c) SBI ഹലെ് ഇൻഷുറൻസ്
(d) മാക്സ് ഹലെ് ഇൻഷുറൻസ്
(e) ബജാജ് ഹലെ് ഇൻഷുറൻസ്
Q34.
ഹുെുൻ
ഇന്ത്യ
െയൂച്ചർ
യൂണിശ ാൺ
ലിസ്റ്റ്
2021
ൽ
ഇന്ത്യയുടെ ൊങ്ക് എത്തയാണ്?
(a) നാലാമത്
(b) രണ്ടാമത്
(c) മൂന്നാമത്
(d) ആറാമത്
(e) അഞ്ചാമത്
Q35.
പാരാലിമ്പിക്ിസ ൽ
_________
ഇനത്തിൽ ടമഡൽ ശനെുന്ന ആേയ
ഇന്ത്യൻ
പാര
അത്ലറ്റായി
ഹർവ്ീരർ സിംഗ് മാെി.
(a) ചഷാട്ട് പുട്ട്
(b) അവമ്പയ്ത്ത്
(c) ഡിസ് സ് ചപ്താ
(d) ബാഡ് മിന്റൺ
(e) ഹഹ ജമ്പ്
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Q36.
ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നുള്ള
മൂന്ന്
സ്ഥാപനങ്ങൾ
ലെംസ്
ശവ്ൾഡ്
യൂണിശവ്ഴ്ിസ റ്റി ൊങ്കിംഗ് 2022 -ടല
ആേയ 400 പട്ടി യിൽ ഇെം ശനെി.
പട്ടി യിൽ
ഒന്നാമടതത്തിയ
സർവ് ലാോല ഏതാണ്?
(a) ഹാർവാർഡ് സർവ ലാശാല
(b) ാലിചൊർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓെ്
വട ്ചനാളജി
(c) സ്റ്റാൻചൊർഡ് സർവ ലാശാല
(d) ഓ ്സ്ചൊർഡ് സർവ ലാശാല
(e) ച ംപ്ബിഡ് ജ് സർവ ലാശാല
Q37.
ശൊക്കിശയാ
പാരാലിമ്പി ്
ടഗയിംസിൽ ഏത് ഇനത്തിലാണ്
ത്പവ്ീൺ
ുമാർ ടവ്ള്ളി ടമഡൽ
ശനെിയത്?
(a) ഡിസ് സ് ചപ്താ
(b) ചഷാട്ട്പുട്ട്
(c) ഹഹ ജമ്പ്
(d) ജാവലിൻ ചപ്താ
(e) ചലാംഗ് ജമ്പ്
Q38. ശൊക്കിശയാ
ടഗയിംസ് ഇൻ
ഷൂട്ടിംഗ്
ഇവ്ന്െിൽ
രണ്ട്
ടമഡലു ൾ ശനെിയ ഇന്ത്യൻ പാരഅത്ലറ്റിന്ടെ ശപര് നൽ ു .
(a) മറിയപ്പൻ തങ്കചവലു
(b) ശരദ് ുമാർ
(c) ചദചവപ്ന്ദജാജാരിയ
(d) പ്പവീൺ ുമാർ
(e) ആവണീചലഖര
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Q39. ടപാതുശമഖ്ലാ എന്െർലത്പസ്
എഞ്ചിനീശയഴ്്സ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്ടെ
സ
ആേയ
വ്നിതാ
ടെയർശപഴ്ണ
ും
ട ും ആരാണ്?
മാശനജിംഗ് ഡയെക്െ
(a) റുബീനതയാഗി
(b) ഹമപ്തി വറഡ്ഡി
(c) വർത്തി ശുക്ല
(d) സൗമയ ശർമ്മ
(e) അപ് ിതി ശുക്ല
Q40. ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്
രാജീവ്് ഗാന്ധിയുടെ ശപരിൽ ഒരു
ോസ്ത്ത നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നത്?
(a) പഞ്ചാബ്
(b) മഹാരാഷ്പ്ട
(c) ച രളം
(d) ർണാട
(e) രാജസ്ഥാൻ
Q41.
െിനാൻഷയൽ
ടസ്റ്റൈിലിറ്റി
ആൻഡ്
ടഡവ്ലപ്ടമന്െ്
ൗൺസിലിന്ടെ (FSDC) 24 -ാാമത്
ശയാഗം അെുത്തിടെ നെന്നു. ഈ FSDC
സ
യുടെ ടെയർശപഴ്ൺ
ആരാണ്?
(a) ധ്നമപ്ന്തി
(b) RBI ഗവർണർ
(c) പ്പധ്ാനമപ്ന്തി
(d) ധ്ന ാരയ വസപ് ട്ടറി
(e) നചരപ്ന്ദ ചമാദി
Q42.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള
വ്ൃത്താ ൃതിയിലുള്ള
സമ്പേ്വ്യവ്സ്ഥ
ശത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു
പ്ലാസ്റ്റി ്
ഉെമ്പെി
ആരംഭിച്ച
ഏഷയയിടല ആേയടത്ത രാജയമാണ്
ഇന്ത്യ.
ഏത്
ഓർഗലനശസഷനുമായി
സഹ രിച്ചാണ്
CII
ഈ
രാർ
ഉണ്ടാക്കിയത്?
(a) UNICEF ഇന്തയ
(b) UNEP
(c) ചെസ്ബുക്ക് ഇന്തയ
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(d) ചവൾഡ്-ഹവഡ് െണ്ട് ചൊർ ചനച്ചർഇന്തയ
(e) ഹമചപ് ാചസാെ്റ്റ് ഇന്തയ
Q43.

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

ൊരിറ്റി

േിനം

എല്ലാ വ്ർഷവ്ും ഏത് േിവ്സമാണ്
ആെരിക്കുന്നത്?

(e) 07 വസപ്റ്റംബർ
2021

ഇന്ത്യയുടെയും
വ്ാർഷി

ക്ഷി

സമുത്േ

പരിേീലനമായിരുന്നു.
പരിപാെിയുടെ

വ്ാർഷി
എത്താമടത്ത

ത്പാവ്േയമായിട്ടായിരുന്നു

ഈ

അഭയാസം നെന്നത് ?
(a) 25 -ാാമത്

വ്ർഷത്തിൽ

എത്ത

ഔഷധ

സസയ

ടെയ്യുന്നതിനായി AYUSH മത്ന്ത്ാലയം
'AYUSH AAPKE DWAR' എന്ന
(a) 35 ലക്ഷം
(b) 45 ലക്ഷം
(c) 55 ലക്ഷം
(d) 65 ലക്ഷം
(e) 75 ലക്ഷം
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േിനം

എശപ്പാഴാണ്

ആശഘാഷിക്കുന്നത്?
(a) 03 വസപ്റ്റംബർ
(b) 02 വസപ്റ്റംബർ
(c) 05 വസപ്റ്റംബർ
(d) 04 വസപ്റ്റംബർ
(e) 06 വസപ്റ്റംബർ

വാഷ്

ടെഡശെഷന്ടെ

(ASF)

ത്പസിഡന്ൊയി

(a) ഹസറസ് ചപാഞ്ച

വ്ിതരണം

ആരംഭിച്ചു?

(a) റഷയ

നിയമിതനായത് ആര് ?

(e) 30-ാാമത്

ൾ

(ALUAV)

രാർ (PA) ഒപ്പിട്ടു?

ലവ്സ്

(d) 27-ാാമത്

ലത

ശത്പാജക്്ട

സ്

(c) 30-ാാമത്

ളിൽ

വ്ാഹനത്തിനുള്ള

Q48. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏഷയൻ

(b) 28-ാാമത്

വ്ീെു

ശവ്യാമ

ആളില്ലാ

Q47. ഇന്ത്യയിൽ, ശേേീയ അധയാപ

സിംഗപ്പൂരിന്ടെയും

ഒരു

ശവ്യാമയാനത്തിനായുള്ള

(e) ഇറ്റലി

(d) 03 വസപ്റ്റംബർ

Q45.

രാജയവ്ുമായി

(d) യുഹണറ്റഡ് ചസ്റ്ററ്റ്സ്

(c) 05 വസപ്റ്റംബർ

ഉഭയ

ഏത്

(c) പ്ൊൻസ്

(b) 04 വസപ്റ്റംബർ

SIMBEX

അെുത്തിടെ

(b) ജപ്പാൻ

(a) 06 വസപ്റ്റംബർ

Q44.

ഇന്ത്യ

Q46.

ാമ്പയിൻ

(b) വ

.രാചജപ്ന്ദൻ

(c) ചദചബപ്ന്ദനാഥ് സാരംഗി
(d) ചമജർ എസ്. മണിയം
(e) രാംനാഥ് ശർമ്മ
Q49.

2020
പാരാലിമ്പിക്ിസ ൽ
ടമഡലു
(a) 15
(b) 17
(c) 18
(d) 21
(e) 19

ശൊക്കിശയാ
ഇന്ത്യ

എത്ത

ൾ ശനെിയിട്ടുണ്ട്?
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Q50. ഏത്

ളിക്കാരനാണ് F1 ഡച്ച്
ത്ഗാൻഡ് ത്പിക്്സ 2021 ഇൽ വ്ിജയിച്ചത് ?
(a) ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ
(b) മാക്സ് വവർസ്റ്റാപ്പൻ
(c) വാൾചട്ടരി ചബാട്ടാസ്
(d) വസബാസ്റ്റയൻ വവറ്റൽ
(e) സി. വലക്ലർ

്

സിറ്റി

Q51.

യുലണറ്റഡ്

ആസ്ഥാനമായുള്ള
ഇന്ത്യ

ഇൻഷുെൻസ്

മ്പനി ലിമിറ്റഡിന്ടെ ടെയർമാനും
ട ുമായി
മാശനജിംഗ്
ഡയെക്െ
ആരാണ് നിയമിതനായത് ?
(a) എസ്.എൽ. പ്തിപതി
(b) എസ് എം തയാഗി
(c) അജയ് ഭല്
(d) മചനാഹർ ശർമ്മ
ിഷൻ വറഡ്ഡി

(e)

Q52. ഡയുൊൻഡ്
പതിപ്പിൽ

പ്പിന്ടെ 130 -ാാമത്
എത്ത

െീമു

ൾ

5

ന്,

പടങ്കെുക്കുന്നു ?
(a) 18
(b) 20
(c) 15
(d) 16
(e) 21
Q53.

ടസപ്റ്റംൈർ

2021

രാഷ്ത്െപതി
രാജയടത്ത
ശേേീയ

നാേ്

എത്ത
അധയാപ

സമ്മാനിച്ചു ?
(a) 28
(b) 37
(c) 44
(d) 51
(e) 25
9

രാം

ശ

അധയാപ

ാവ്ിര്
ർക്ക്

അവ്ാർഡ്

Q54.
ഇന്ത്യയിടല
ആേയടത്ത
ഡുശഗാംഗ്
സംരക്ഷണ
െിസർവ്്
ഏത്
സംസ്ഥാനത്താണ്
സ്ഥാപിക്കാൻ ഉശേേിക്കുന്നത് ?
(a) ഗുജറാത്ത്
(b) മഹാരാഷ്പ്ട
(c) തമിഴ്നാട്
(d) ച രളം
(e) ർണാട
Q55.
ാർഷി
മാലിനയത്തിൽ നിന്ന്
ലജവ് ഇഷ്ടി
ട ാണ്ട് നിർമ്മിച്ച
ഇന്ത്യയിടല
ആേയടത്ത
ട ട്ടിെം
ഏത്
സ്ഥലത്താണ്
ഉേ്ഘാെനം
ടെയ്ത ത് ?
(a) IIT ഹഹദരാബാദ്
(b) IIT ഡൽഹി
(c) IIT ാൺപൂർ
(d) IIT മപ്ദാസ്
(e) IIT ചബാംവബ
Q56. ഇന്ത്യ - ഓസ്ശത്െലിയ ഉഭയ ക്ഷി
നാവ്ി ശസന വ്യായാമമായ AUSINDEX
-2021
എന്നത്
വ്ാർഷി
വ്യായാമത്തിന്ടെ
എത്താമത്
പതിപ്പാണ് ?
(a) 3 ആം
(b) 5 ആം
(c) 7 ആം
(d) 4 ആം
(e) 6 ആം
Q57. ഏത്
ഇന്ത്യൻ
ശൈാളിവ്ുഡ്
വ്യക്തിയാണ് 'ൈാക്ക് െു േി െൂട്ട്സ്'
എന്ന പുസ്ത ം പുെത്തിെക്കിയത് ?
(a) തമന്ന ഭാട്ടിയ
(b) രീന പൂർ
(c) ടവിങ്കിൾ ഖന്ന
(d) അനുഷ് ശർമ്മ
(e) പ്തീന ഹ െ്
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Q58. ഇന്ത്യൻ വ്നിതാ ശഹാക്കി താരം
ൊണി രാംപാൽ, ത് ിക്കറ്റ് താരം
മ തി
സ്ൃ
മരാന എന്നിവ്ടര ഏത്
ൈാങ്കിന്ടെ
ത്ൈാൻഡ്
അംൈാസഡൊയി നിയമിച്ചു ?
(a) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്
(b) ഇ വിറ്റാസ് സ്ചമാൾ െിനാൻസ് ബാങ്ക്
(c) ഉജ്ജീവൻ സ്ചമാൾ െിനാൻസ് ബാങ്ക്
(d) ഇന്തയ ചപാസ്റ്റ് ചപയ്വമന്റ്സ് ബാങ്ക്
(e) ESAF സ്ചമാൾ െിനാൻസ് ബാങ്ക്
ക ണ വ്ാരം ഭക്ഷയ
Q59. ഭക്ഷയ സംസ്ര
ക ണ വ്യവ്സായ മത്ന്ത്ാലയം
സംസ്ര
_____________ മുതൽ ആെരിക്കുന്നു .
(a) 2021 വസപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ 16 വവര
(b) 2021 വസപ്റ്റംബർ 09 മുതൽ 15 വവര
(c) 2021 വസപ്റ്റംബർ 08 മുതൽ 14 വവര
(d) 2021 വസപ്റ്റംബർ 07 മുതൽ 13 വവര
(e) 2021 വസപ്റ്റംബർ 06 മുതൽ 12 വവര

Q62. അന്ത്ാരാഷ്ത്െ സാക്ഷരതാ േിനം
എല്ലാ

Q61. എ സ
്
്ശപാർട്ട് - ഇംശപാർട്ട് ൈാങ്ക്
ഓെ്
ഇന്ത്യയുടെ
(EXIM
ൈാങ്ക്)
ട
പുതിയ മാശനജിംഗ് ഡയെക്ർ
(MD)
ആയി
ആടരയാണ്
തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത് ?
(a) രാച ഷ് ശർമ്മ
(b) ദിചനശ് ഖാര
(c) ഹർഷഭൂചപപ്ന്ദ ബംഗാരി
(d) ശിഖർ മിത്തൽ
(e) സന്ദീപ് സിംഗ്
10

ന്

___________

ആെരിക്കുന്നു .
(a) വസപ്റ്റംബർ 05
(b) വസപ്റ്റംബർ 06
(c) വസപ്റ്റംബർ 07
(d) വസപ്റ്റംബർ 08
(e) വസപ്റ്റംബർ 09
Q63. ത്പധാനമത്ന്ത്ി "േിക്ഷ

് പർവ്് -

ഉേ്ഘാെനം

2021"

ടെയ്ത ു.

പരിപാെിയുടെ ത്പശമയം എന്ത്ാണ്?
(a) ഞങ്ങളുവട സ്കൂളു

ളിവല നവീ

രണ

സംസ്കാരം
ആസവാദയ

(b)
ആ

ർഷ

വുമായ

രവും

പഠനവത്ത

ചപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നൂതനമായ ചബാധ്നവിദയ
(c)

Q60. നീല ആ ാേങ്ങൾക്കായുള്ള
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
േുദ്ധവ്ായു
േിനം
ആശഗാളതലത്തിൽ
ഏത്
േിവ്സമാണ് നെക്കുന്നത് ?
(a) വസപ്റ്റംബർ 06
(b) വസപ്റ്റംബർ 03
(c) വസപ്റ്റംബർ 05
(d) വസപ്റ്റംബർ 07
(e) വസപ്റ്റംബർ 08

വ്ർഷവ്ും

ഗുണനിലവാരവും

വിദയാലയങ്ങളും:

സുസ്ഥിര
ഇന്തയയിവല

സ്കൂളു

ളിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ

(d)

മൂലയനിർണ്ണയ

പരിവർത്തനം
പുചരാഗതി
(e)

സംവിധ്ാനം

വചയ്യുന്നു:

സമപ്ഗ

ാർഡ്

അടിസ്ഥാന

സാക്ഷരതയും

സംഖയാശാസ്പ്തവും
Q64. അെുത്ത
ശലാ

3 മാസത്തിനുള്ളിൽ

ടമമ്പാെുമുള്ള എത്ത ഇന്ത്യൻ

മിഷനു

ളിൽ/

ആത്മനിർഭർ

എംൈസി
ഭാരത്

സ്ഥാപിക്കാൻ

ശ

ളിൽ

ാർണർ
TRIFED

പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്?
(a) 75
(b) 100
(c) 60
(d) 150
(e) 125
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ഈയിടെ

Q65.
ശ

അന്ത്രിച്ച

േവ്ശേേിരാജു

മുമ്പ്

ശ

മത്ന്ത്ിസഭയിടല
തസ്ിത

ത്ര

ഏത്

യിലാണ്
വസപ്

(b) ആചരാഗയ വസപ്
(c) ധ്ന
(d)

ാരയ വസപ്

ൃഷി വസപ്

വ്ുമൺ

യാമിൻ
ഓെ്

ഹസാരി
സൈ്സ്റ്റൻസ്

അവ്ാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്?

(c) ഗീതി

തയാഗി

(d) നമിത ചഗാഖവല

ട്ടറി

(e) ഹർഷ പചട്ടൽ

ട്ടറി
ട്ടറി

Q69.

ഇന്െർനാഷണൽ

ടെഡശെഷന്ടെ
Q66.

2021

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

-ടല

ൊപ്റ്റെിന്ടെ

ത്പസിഡന്ൊയി

നിയമിതനായത് ആരാണ്?

എന്ത്ാണ്?

(a) സതീഷ് പചരഖ്

ഒരു

മനുഷയ

വീവണ്ടടുക്കലിനുള്ള
ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം

ച

പ്ന്ദീ

ൃത

സാക്ഷരത:
ുറയ്ക്കുന്നു

(b) സാക്ഷരതയും ബഹുഭാഷയും
സാക്ഷരതയും

(c)
വി

സനവും

(d)

ച

ാവിഡ്

-19

ഹനപുണയ

പ്പതിസന്ധിയിലും

അതിനുചശഷവും

സാക്ഷരതാ

സാക്ഷരതയും

(b) സുബ്മയ് ഗംചഗാപധ്യായ
(c) സുമിത് ശർമ്മ
(d) ആരയൻ ചാറ്റർജി
(e) അരിന്ദം ബാഗ്ിച
രാഷ്ത്െപതിയുടെ

Q70.

അവ്ാർഡ്
നൽ

ഏത്

ളർ

ശമഖ്ലയ്ക്കാണ്

ുന്നത്?

(a) വിദയാഭയാസം
(b) പട്ടാളം

ശിക്ഷണവും പഠനവും
(d)

ശൊഡ്
ഇന്ത്യ

സാക്ഷരതാ േിനത്തിന്ടെ ത്പശമയം
(a)

-ടല

(b) സിപ്മാൻ ബല്

ട്ടറി

ട്ടറി

(e) പ്പതിചരാധ് വസപ്

ഏഴാമടത്ത

2021

(a) ഹർഷിത ചഗായൽ

ശസവ്നമനുഷ്ഠിച്ചത്?
(a) സാമ്പത്തി

അെുത്തിടെ,

Q68.

സുസ്ഥിര

(c) സാഹിതയം
(d)

സമൂഹങ്ങളും

ായി

വിചനാദം

(e) പപ്തപ്പവർത്തനം

Q67. അെുത്തിടെ സ്ഥാനടമാഴിെ
ജപ്പാൻ
പെയു

ത്പധാനമത്ന്ത്ിയുടെ

ശപര്

.

(a) നരുഹിചതാ
(b) ഷിൻചസാ ആവബ
(c) ചയാഷിഹിച

ാ ചനാഡ

(d) ടചരാഅചസാ
(e) ചയാഷിഹിവഡസുഗ
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Q71.

ഏത്

സംസ്ഥാനമാണ്

വ്തൻ

ആത്

Q75.

മണത്തിൽ

ശത്പം ശയാജന ആരംഭിച്ചത് ?

വ്ിേയാഭയാസടത്ത

(a) മഹാരാഷ്പ്ട

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ

(b) വസപ്റ്റംബർ 10

ആത്ന്ധാത്പശേേ്

സാമ്പത്തി

സർക്കാർ

ഉപശേഷ്ടാവ്ായി

ആടരയാണ് നിയമിച്ചത് ?
ുൽദീപ് സിംഗ്
ുമാർ

Q73.

മചലഷ്
ജി

(e) വസപ്റ്റംബർ 13
ശഗാവ്ിര:

"ഗീത

ശപര് നൽ

യ്ക്കുള്ള

ടഷർപ്പയായി

ു

.

(b) ശങ്കർ വിശവാസ്
ഇന്ത്യയുടെ
ആടരയാണ്

നിയമിച്ചത് ?
(a) നചരപ്ന്ദ ചമാദി

(c) സഞ്ജയ്

ുമാർ

(d) റിങ്കു ശർമ്മ
(e) ഉത്പാൽ വ

. ബാനർജി

Q77. ഏത് ൈാങ്കാണ് WisePOSGo POS

(b) പിയൂഷ് ചഗായൽ

ഉപ

രണം ആരംഭിച്ചത്?

(c) രാജ്നാഥ് സിംഗ്

(a)

(d) ചഡാ. ഹർഷ് വർധ്ൻ

(b) ആപ്ന്ധാപ്പചദശ് ബാങ്ക്

(e) നിതിൻ ഗഡ് കരി

(c) ബീഹാർ ചസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക്
(d)

Q74.

ആോയനി

ലത്െൈയൂണലിന്ടെ
ത്പസിഡന്ൊയി
നിയമിച്ചത് ?
(a) ഈശവർ ചന്ദ് ദത്ത
(b) ചഗാപി

ിചഷാർ

(c) ഹവ.എസ്. വറഡ്ഡി
(d) ജിബി ദാസ്
(e) ജി എസ് പന്നു
12

ജയശേവ്ാസ്

(a) ചറാഷ്നി പ്തിപാഠി

ുമാർ പന്ത്

20

(d) വസപ്റ്റംബർ 12

ഡിലവ്ൻ
ഒഡീസി"
എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്ിന്ടെ

(d) ടി വി നചരപ്ന്ദൻ
(e)

(c) വസപ്റ്റംബർ 11

Q76.

(b) വജ ബി ചമാഹപപ്ത
(c) രജനീഷ്

ന്

(a) വസപ്റ്റംബർ 09

(d) ഗുജറാത്ത്

(a)

__________

ആെരിക്കുന്നു .

(d) ഹരിയാന

Q72.

േിനമായി

ആശഗാളതലത്തിൽ

(c) ആസാം

നിന്ന്

ുതി

അപ്പശലറ്റ്
നിയുക്ത
ആടരയാണ്

ർണാട

ബാങ്ക്

ൂർമഞ്ചൽ ബാങ്ക്

(e) ICICI ബാങ്ക്
ൾക്ക് ടത്

Q78. MSME
നൽ

ഡിറ്റ് പിന്ത്ുണ

ുന്നതിന് ഏത് ൈാങ്കാണ് NSIC -

യുമായി സഹ

രിച്ചത് ?

(a) ICICI ബാങ്ക്
(b) HDFC ബാങ്ക്
(c) വയസ് ബാങ്ക്
(d) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
(e) ച

ാട്ട

് മഹീപ്ന്ദ ബാങ്ക്
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Q79.

S,

ആശഗാള

P

അനുസരിച്ച്

FY22

ജിഡിപി എത്ത ആ
(a) 8.2%
(b) 7%
(c) 9.5%
(d) 8.9%
(e) 9.1%
ഏത്

Q80.

ശെറ്റിംഗു

ൽ

ൾ

Q83. NIRF ഇന്ത്യ ൊങ്കിംഗ് 2021 ന്ടെ
ടമാത്തം വ്ിഭാഗ ൊങ്കിംഗിൽ ഏത്
സ്ഥാപനം ആണ് ഒന്നാമടതത്തിയത്
?
(a) IIT മപ്ദാസ്
(b) IISc വബംഗളൂരു
(c) ഡൽഹി AIIMS
(d) IIT ഡൽഹി
(e) ജാമിയ ഹംദർദ്

ഇന്ത്യയുടെ

ുന്നു ?

മത്ന്ത്ാലയമാണ്

PRANA

ശപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ?
(a) വനിതാ ശിശു വി

സന മപ്ന്താലയം

(b) ആഭയന്തര മപ്ന്താലയം
(c) വിദയാഭയാസ മപ്ന്താലയം
(d) പരിസ്ഥിതി മപ്ന്താലയം
(e) ഹനപുണയ വി

സന സംരംഭ

തവ

മപ്ന്താലയം
Q81.

യുടെ

LIC

ഓെെിംഗ്

(IPO)

സർക്കാർ

ത്പാരംഭ

പബ്ലി

നിയത്ന്ത്ിക്കാൻ

എത്ത

മർച്ചന്െ്

ൈാങ്കർമാടര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ?
(a) 12
(b) 7
(c) 10
(d) 9
(e) 8
Q82. എല്ലാ ൈാങ്കിംഗ് ശസവ്നങ്ങളും
ഒരു
ട

ുെക്കീഴിൽ

ാണ്ടുവ്രുന്നതിനായി

ൈാങ്ക്

ഓെ് ൈശൊഡ അതിന്ടെ ഡിജിറ്റൽ
ൈാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ശൊം ഏത് ശപരിന്
ീഴിലായി ആരംഭിച്ചു?
(a) ചബാബ് അവഹഡ്
(b) ചബാബ് നൗ
(c) ചബാബ് യുഹണറ്റ്
(d) ചബാബ് ചവൾഡ്
(e) ചബാബ് റൂെ്
13

്

Q84. ഏത് േിവ്സമാണ് ആശഗാളമായി
വ്ർഷം ശതാെും ശലാ
ആത്മഹതയ
ത്പതിശരാധ
േിനമായി
ആെരിക്കുന്നത് ?
(a) 09 വസപ്റ്റംബർ
(b) 08 വസപ്റ്റംബർ
(c) 10 വസപ്റ്റംബർ
(d) 11 വസപ്റ്റംബർ
(e) 12 വസപ്റ്റംബർ
Q85. RBI മൂന്ന് വ്ർഷശത്തക്ക് വ്ീണ്ടും
അശത
സ്ഥാനശത്തക്ക്
തടന്ന
നിയമിതനാക്കിയ
IDFC
െസ്റ്റ്
ൈാങ്കിന്ടെ MD യും CEO യുമായി
നിയമിതനായത് ആരാണ് ?
(a) ശയാം പ്ശീനിവാസൻ
(b) രവ്നീത് ഗിൽ
(c) വജ പാക്കിരിസാമി
(d) വി.ഹവദയനാഥൻ
(e) ചശാഭ ശർമ്മ
Q86.
ഇന്ത്യയിടല
ആേയടത്ത
തശേേീയമായി രൂപ ൽപ്പന ടെയ്ത
ൂെുതൽ ൊരമുള്ള
ൽക്കരിടയ
വ്ാത രൂപമാക്കുന്നതിന്
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടമേശനാൾ
ഉത്പാേന
പ്ലാന്െ്
ഏത്
നഗരത്തിലാണ് BHEL സ്ഥാപിച്ചത് ?
(a) വചഹന്ന
(b) ഹഹദരാബാദ്
(c) വ ാൽക്കത്ത
(d) പൂവന
(e) മുംഹബ
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ജാർഖ്ണ്ഡിടല

Q87.

ജലവ്ിതരണ

Q90. ________________ ൽ നിന്നും ഊർജ്ജ

ച
ഇൻത്ൊസ്ത്െക്ർ

മാശനജ്ടമന്െിടല മി

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന് ഈയിടെ 112

ാാമത്

മിലയൺ ശഡാളർ വ്ായ്പ അനുവ്േിച്ച

തിരുച്ചിെപ്പള്ളിയിടല

ധന

ശൊക്ക്

ാരയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ?

വ്ിനുള്ള 22 -

ശേേീയ

അവ്ാർഡ്

ടെയിൽശവ്

ശഗാൾഡൻ
വ്ർക്ക്ശഷാപ്പ്

(a) ഏഷയൻ വഡവലപ്വമന്റ് ബാങ്ക്

ശനെി

(b) ഇന്റർനാഷണൽ ചമാണിറ്ററി െണ്ട്

(a) ച

(c) ചലാ

(b) ഇന്തയൻ ചചംബർ ഓെ് വ

ബാങ്ക്

(d) നയൂ വഡവലപ്വമന്റ് ബാങ്ക്
ഇന്റർനാഷണൽ

(e)
ച

െിനാൻസ്

ാർപ്പചറഷൻ

Q88.
ണ

ത്ഗാമീണ

്റ്റിവ്ിറ്റി

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന്
വ്ായ്പ യായി

എത്ത

തു

അധി

ധനസഹായമായി
വ്ി

ഏഷയൻ

സന ൈാങ്ക് (ADB) അെുത്തിടെ

അംഗീ

(c) ച

രിച്ചിട്ടുണ്ട് ?

മ്മീഷൻ ഓെ് ഇന്തയ
ാചമഴ്സ്

ാൺവെഡചറഷൻ ഓെ് ഇന്തയൻ

ഇൻഡസ്പ്ടി
(d)

മഹാരാഷ്ത്െയിടല

ാമ്പറ്റിഷൻ

എനർജി

ആൻഡ്

റിചസാഴ്സസ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട്
(e)

ഇന്തയൻ

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട്

വപചപ്ടാളിയം ആൻഡ് എനർജി
Q91. 2021 ടല BRICS ഉച്ചശ
ത്പധാനമത്ന്ത്ി

ശമാേി

അധയക്ഷനായിരുന്നു

ാെിയിൽ

അെുത്തിടെ
.

വ്ാർഷി

പരിപാെിയുടെ

(a) 150 മിലയൺ ചഡാളർ

ഏത്

പതിപ്പായിരുന്നു ഈ ഉച്ചശ

(b) 100 മിലയൺ ചഡാളർ

ാെി ?

(a) 12
(b) 13
(c) 15
(d) 11
(e) 14

(c) 250 മിലയൺ ചഡാളർ
(d) 300 മിലയൺ ചഡാളർ
(e) 350 മിലയൺ ചഡാളർ
ശേേീയപാതയിൽ

Q89.
ഇന്ത്യയിയുടെ

ആേയടത്ത

എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് സൗ

രയം

Q92. NFiNiടത്

ഡിറ്റ്

ാർഡ് സൗ

ഏത്

രയം

മ്പനിയാണ്

ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉേ്ഘാെനം

െിൻടെക്കു

ടെയ്ത ത് ?

ൈാങ്കു

(a) ബീഹാർ

(a) NPCI

(b) ഉത്തർപ്പചദശ്

(b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

(c) മധ്യപ്പചദശ്

(b) SBI

(d) പശ്ചിമ ബംഗാൾ

(c) ICICI ബാങ്ക്

(e) രാജസ്ഥാൻ

(d) വയസ് ബാങ്ക്

14

ഓെ്

ൾക്കും

ൾക്കുമായി ആരംഭിച്ചത് ?
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Q93.
വ്ായുവ്ിൽ
നിന്ന്
ശനരിട്ട്
ാർൈൺ
ലഡ
ഓ ്ലസഡ്
പിെിടച്ചെുക്കുന്നതിനായി
രൂപ ൽപ്പന ടെയ്ത ശലാ ത്തിടല
ഏറ്റവ്ും
വ്ലിയ
പ്ലാന്െ്
ഏത്
രാജയത്താണ് ഉേ്ഘാെനം ടെയ്ത ത്?
(a) െിൻലാൻഡ്
(b) സവിറ്റ്സർലൻഡ്
(c) വനതർലാന്റ്സ്
(d) സവീഡൻ
(e) ഐസ്ലാൻഡ്
Q94.
എല്ലാ
വ്ർഷവ്ും
ഏത്
േിവ്സമാണ്
ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിൽ
ഹിമാലയൻ േിവ്സ് ആെരിക്കുന്നത്
?
(a) 09 വസപ്റ്റംബർ
(b) 08 വസപ്റ്റംബർ
(c) 07 വസപ്റ്റംബർ
(d) 11 വസപ്റ്റംബർ
(e) 10 വസപ്റ്റംബർ
Q95. ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപത്ഗഹമായ
ടഗാടെൻ - 5 02 വ്ിശക്ഷപിച്ചത് ഏത്
രാജയമാണ് ?
(a) പ്ൊൻസ്
(b) ജപ്പാൻ
(c) യുഹണറ്റഡ് ചസ്റ്ററ്റ്സ്
(d) ഹചന
(e) ദക്ഷിണാപ്െിക്ക

Q96. ഏഷയൻ
ഓർഗലനശസഷൻ
ഓെ്
സുത്പീം
ഓഡിറ്റ്
ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂഷനു ളുടെ
(ASOSAI)
അസംബ്ലിയുടെ
ടെയർമാനായി
തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത് ആടരയാണ് ?
(a) തുഷാർ ചമത്ത
(b) ദീപ ് ദാസ്
(c) സുചരഷ് എൻ പചട്ടൽ
(d) സുശീൽ ചപ്ന്ദ
(e) ഗിരീഷ് ചപ്ന്ദ മുർമു
Q97. ഇനിപ്പെയുന്നവ്യിൽ ഏതാണ്
ൈിറ്റ്ശ ായിടന അതിന്ടെ ശേേീയ
നാണയമായി സവീ രിക്കുന്ന ആേയ
രാജയം ?
(a) യൂബ
(b) എൽ സാൽവചഡാർ
(c) വിയറ്റ്നാം
(d) വബാളീവിയ
(e) ംചബാഡിയ
Q98.
താടഴ
പെയുന്നവ്രിൽ
ആടരയാണ് അെുത്തിടെ
ശേേീയ
നയൂനപക്ഷ
മ്മീഷൻ
ടെയർമാനായി നിയമിക്കടപ്പട്ടത് ?
(a) ഇ ്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപുര
(b) സുചരഷ് എൻ പചട്ടൽ
(c) യശവർധ്ൻ ുമാർ സിൻഹ
(d) വ എൻ വയാസ്
(e) വ . ശിവൻ
Q99. " ൈുള്ളറ്റ്സ് ഓവ്ർ ശൈാംടൈ:
സതയ ആൻഡ് േി ഹിരി െിലിം
ഗയാങ്സ്റ്സ്റ്റർ " എന്ന ശപരിൽ ഒരു
പുതിയ
പുസ്ത ം
താടഴപ്പെയുന്നവ്രിൽ
ആരാണ്
രെിച്ചത് ?
(a) ചഗാപാൽ വർമ്മ
(b) വിശാൽ ഭരദവാജ്
(c) ഉദയ് ഭാട്ടിയ
(d) മചനാജ് ബാജ്ചപയി
(e) അനുരാഗ് ശയപ്
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Q100. 2021 ടല BRICS ഉച്ചശ

ാെിയുടെ

Q103.

ത്പധാനമത്ന്ത്ി

ത്പശമയം എന്ത്ായിരുന്നു ?

അെുത്തിടെ

(a) BRICS@15: ചശാഭനമായ ഭാവിക്കായി

നഗരത്തിലാണ്

ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം
(b)

BRICS@15:

തുടർച്ച,

ഏ

ീ

രണം,

സമവായം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഇൻപ്ടാBRICS സഹ
(c)

രണം.

BRICS@15:

നാലാം

സഹ
(d)

അഭിവൃദ്ധിക്കുമുള്ള
രണം
നൂതനമായ

BRICS@15:

വളർച്ച

(e) BRICS@15: BRICS പങ്കാളിത്തം - ആചഗാള
സനത്തിന്വറ ഒരു ചപ്പര

Q101.
സഹ
ഐ

േക്ഷിണ

-

ശക്തി

ഉേ്ഘാെനം ടെയ്ത ത് ?
(a) ലക്നൗ
(b) ഹഹദരാബാദ്
(c) നയൂഡൽഹി
(e) വഡറാഡൂൺ
മ തിയുടെയും
സ്ൃ

ഗാന്ധി

Q104.

േിനം

േക്ഷിണ
ന്

____________-

മ ിക്കടപ്പെുന്ന
അനുസ്ര

ലവ്സ്

ഒരു

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ േിനമാണ്.

ടെയർമാനായി

ആടരയാണ് ശ

ത്രം നിയമിച്ചത്?

(a) ദിലീപ് ആസ്വബ
(b) സഞ്ജ ീവ് ബലയൻ
(d) ചാർട്ടി ലാൽ ചഗായൽ
(e) വിജയ് ചഗായൽ
താടഴ

Q105.

പെയുന്നവ്രിൽ

ആരാണ്

യാഹൂവ്ിന്ടെ
പുതിയ
െീെ് എക്ിസ
യൂട്ടീവ്് ഓെീസൊയി

(a) 12 വസപ്റ്റംബർ

(CEO) നിയമിക്കടപ്പട്ടത്?

(b) 10 വസപ്റ്റംബർ

(a) വിലയം റൂചട്ടാ

(c) 11 വസപ്റ്റംബർ

(b) ജിം ലാൻചസാൺ

(d) 09 വസപ്റ്റംബർ

(c) വറചനറ്റ് ഹനചബാർഗ്

(e) 13 വസപ്റ്റംബർ
Q102. ആശഗാള ത്പേമേുത്േൂഷ േിനം
എന്നാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) വസപ്റ്റംബറിവല രണ്ടാം ബുധ്നാഴ്ച
(b) വസപ്റ്റംബറിവല രണ്ടാം വവള്ളിയാഴ്ച
(c) വസപ്റ്റംബറിവല രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച

(GSDS)

(c) വിചജന്ദർ ഗുപ്ത

രണത്തിനുള്ള
യരാഷ്ത്െ

ഏത്

സർോർധഭവ്ൻ

േർേനസമിതിയുടെയും

ഭാവിയിചലക്കുള്ള സാമ്പത്തി
വി

രാജയടത്ത

(d) അഹമ്മദാബാദ്

വയാവസായി

വിപ്ലവത്തിൽ സമപ്ഗമായ വളർച്ചയ്ക്കും
പങ്കിട്ട

നശരത്രശമാേി

(d) സ്ച

ാട്ട് വ

സ്ലർ

(e) വജയിംസ് വാർണർ
Q106. ഈയിടെ ഏത് രാജയവ്ുമായി
ഇന്ത്യ

ന്നി 2 + 2 മത്ന്ത്ിതല െർച്ച

നെത്തി?
(a) ഇപ്സാചയൽ
(b) ജർമ്മനി

(d) വസപ്റ്റംബറിവല രണ്ടാം വയാഴാഴ്ച

(c) ഓസ്ചപ്ടലിയ

(e) വസപ്റ്റംബറിവല രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച

(d) പ്ൊൻസ്
(e) ഇറ്റലി
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Q107.

ഇന്ത്യയിടല

ഏറ്റവ്ും

വ്ലിയ

ഓപ്പൺ - എയർ - ടെർനെി ഏത്
സ്ഥലത്താണ് ഉേ്ഘാെനം ടെയ്ത ത്?
(a) റാണിചഖത്
(b) ഡാർജിലിംഗ്
(c) വഡറാഡൂൺ
(d) റിഷിച

ശ്

(e) ഹനനിറ്റാൾ
Q108. ഇന്ത്യയുടെ ആേയടത്ത ഉപത്ഗഹ,
ആണവ്

-

മിലസൽ

പ്പലിന് നൽ

ത്ൊക്കിംഗ്

ിയ ശപര് എന്ത്്?

(a) INS പർവത്
(b) INS വടസ്
(c) INS ഏ

ലവയ

(d) INS പ്ധ്ുവ്
(e) INS ധ്ാർത്തി
Q109.

ആരാണ്

പുതിയ

ഗുജൊത്തിന്ടെ
മുഖ്യമത്ന്ത്ിയായി

തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത്?
(a) വാജുഭായ് വാല
(b) ഭൂചപപ്ന്ദ പചട്ടൽ
(c) ആനന്ദിവബൻ പചട്ടൽ
(d) ലാ ഗചണശൻ
(e) മൻസുഖ് മണ്ഡവിയ

Q111. ഇന്ത്യയുടെ ഔശേയാഗി
ഭാഷ
എന്ന
നിലയിൽ
ഹിരിയുടെ
ജനത്പീതി
അെയാളടപ്പെുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ
വ്ർഷവ്ും ________ - ന് ഹിരി േിവ്സ്
അടല്ലങ്കിൽ
ഹിരി
േിനം
ആെരിക്കുന്നു.
(a) 10 വസപ്റ്റംബർ
(b) 11 വസപ്റ്റംബർ
(c) 12 വസപ്റ്റംബർ
(d) 13 വസപ്റ്റംബർ
(e) 14 വസപ്റ്റംബർ
Q112. ഇന്ത്യയിടല മില്ലറ്റ് ഹൈ് ആയി
മാൊൻ മില്ലറ്റ് മിഷൻ അെുത്തിടെ
ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്?
(a) ഛത്തീസ്ഗഡ്
(b) ജാർഖണ്ഡ്
(c) ഉത്തർപ്പചദശ്
(d) മധ്യപ്പചദശ്
(e) പഞ്ചാബ്
Q113. ഇന്ത്യ ഏത് രാജയവ്ുമായി "
ലക്ലമറ്റ്
ആക്ഷൻ
ആൻഡ്
െിനാൻസ്
ടമാൈിലലശസഷൻ
ഡയശലാഗ് (CAFMD) " ആരംഭിച്ചു?
(a) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(b) ജർമ്മനി
(c) യുഹണറ്റഡ് ചസ്റ്ററ്റ്സ്
(d) ജപ്പാൻ
(e) പ്ൊൻസ്

Q110. F1 ഇറ്റാലിയൻ ത്ഗാൻഡ് ത്പിക്്സ
2021 വ്ിജയിയുടെ ശപര് എന്ത്്?
(a) ലാൻചഡാ ചനാറിസ്
(b) ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ
(c) ഡാനിയൽ റിക്കിയാർചഡാ
(d) ചജാർജ് റസ്സൽ
(e) വാൾചട്ടരി ചബാട്ടാസ്
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Q114. PM-KUSUM - ന്
ീഴിലുള്ള ഓെ് ത്ഗിഡ്
ശസാളാർ
പമ്പു ൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ താടഴ പെയുന്ന
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം
ഉയർന്ന സ്ഥാനം ശനെി?
(a) രാജസ്ഥാൻ
(b) ഹരിയാന
(c) പഞ്ചാബ്
(d) ച രളം
(e) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
Q115. അസീസ് അഖ്ന്നൂച്ചിടന ഏത്
രാജയത്തിന്ടെ
പുതിയ
ത്പധാനമത്ന്ത്ിയായി നിയമിച്ചു?
(a) ടർക്കി
(b) അൾജീരിയ
(c) ഇപ്സാചയൽ
(d) വമാചറാചക്കാ
(e) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
Q116.
നുവ്ാഖ്ായ്
ഒരു
ട ായ്ത്തുത്സവ്മാണ്, ഏത് ഇന്ത്യൻ
സംസ്ഥാനക്കാരാണ് ഈ ഉത്സവ്ം
ആശഘാഷിക്കുന്നത്?
(a) ർണാട
(b) തമിഴ്നാട്
(c) ആപ്ന്ധ പർദ്വസ
(d) വതലങ്കാന
(e) ഒഡീഷ
Q117.
നാഷണൽ
മ്പനി
ശലാ
അപ്പശലറ്റ് ലത്െൈയൂണലിന്ടെ (NCLAT)
സ
പുതിയ ആക്ിട ംഗ് ടെയർശപഴ്ണ
ായി
ആരാണ് നിയമിതനായത്?
(a) ജസ്റ്റിസ് എ ഐ എസ് ചീമ
(b) ജസ്റ്റിസ് ബൻസി ലാൽ ഭട്ട്
(c) ജസ്റ്റിസ് എം. ചവണുചഗാപാൽ
(d) ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ
(e) ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് ുമാർ മിപ്ശ
18

Q118.
താടഴ
ട ാെുത്തിരിക്കുന്നവ്യിൽ
ഏത്
സ്ശപസ്-ടെ ് സ്റ്റാർട്ടപ്പു ളാണ് ISRO
യുമായി അതിന്ടെ ലവ്േഗ്ധയവ്ും
സൗ രയങ്ങളും
ഉപശയാഗിക്കുന്നതിന്
ഔശേയാഗി മായി
രാർ
ഒപ്പിട്ട
ആേയടത്ത സവ ാരയ
മ്പനിയായി
മാെിയത്?
(a) പ്ധ്ുവ സ്ചപസ്
(b) അഗ്നി ുൽ ച ാസ്ചമാസ്
(c) വബല്പ്ടിക്സ് എയ്ചറാസ്ചപസ്
(d) സ്ഹ റൂട്ട് എയ്ചറാസ്ചപസ്
(e) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്ചറാചനാട്ടിക്സ്
Q119. ' ഹയൂമൻ ലെെ്സ് ആൻഡ്
ടെടൊെിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ' എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്്
ആരാണ്?
(a) ൗശി ് ബസു
(b) സുപ്ബഹ്മണയൻ സവാമി
(c) സഞ്ജയ് ഗുബ്ബി
(d) വിപ്ശാം ചബചഡക്കർ
(e) മനൻ ഭട്ട്
ക ർ
Q120.
ഓസ്ാ
ടെർണാണ്ടസ്
ഈയിടെ അന്ത്രിച്ചു. അശേഹം ഒരു
___________ആയിരുന്നു.
(a) രാഷ്പ്ടീയക്കാരൻ
(b) പപ്തപ്പവർത്ത ൻ
(c) നടൻ
(d) പരിസ്ഥിതി പ്പവർത്ത ൻ
(e) പിന്നണി ഗായ ൻ
Q121. 2021 ടസപ്റ്റംൈെിൽ ഏത്
രാജയത്താണ്
ആേയമായി
വ്യക്തിപരമായ
QUAD
ലീശഡഴ്്സ
സമ്മിറ്റ് നെത്താൻ ഉശേേിക്കുന്നത്?
(a) അചമരിക്ക
(b) ജപ്പാൻ
(c) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(d) ഇന്തയ
(e) ഇറ്റലി
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ടെഗുശലറ്റെി

Q122.
സാൻഡ്ശൈാ
‘ശതർഡ് ശ

്സിന് (RS)

ീഴിൽ RBI

ാശഹാർട്ട്’ ആരംഭിച്ചു. ഈ

ൂട്ടായ്മ യുടെ ത്പശമയം എന്ത്ാണ്?
(a) റീവട്ടയിൽ ചപയ്വമന്റു
(b) ചപ്

ൾ

ാസ് ചബാർഡർ ചപയ്വമന്റു

ൾ

(c) MSME വായ്പ
(d) ചലാക്ക്വചയിൻ വട

(e) ആർട്ടിെിഷയൽ ഇന്റലിജൻസ്

ട

താടഴ

ാെുത്തിരിക്കുന്നവ്യിൽ

േിവ്സമാണ്

എല്ലാ

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

ഏത്

വ്ർഷവ്ും
ജനാധിപതയ

േിനമായി ആശഘാഷിക്കുന്നത് ?
(a) 11 വസപ്റ്റംബർ
(c) 13 വസപ്റ്റംബർ
(e) 15 വസപ്റ്റംബർ
Q124. േവിവ്ത്സര ടഡെ് എ

്സ്ശപാ

ലസനി
ത്പേർേനശത്താെനുൈന്ധിച്ച്
ാെുത്തിരിക്കുന്നവ്യിൽ
ളിൽ

സംഭാഷണം

പതിവ്്

(a) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(b) ഏഷയ
(c) യൂചറാപ്പ്
(d) ആപ്െിക്ക
(e) വതചക്ക അചമരിക്ക

താടഴ
ഏത്

ത്പതിശരാധ

സ്ഥാപിക്കാൻ

ത്പഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്?

യ്ൻ വിലയംസൺ

Q127. ഇന്ത്യൻ ത്പധാനമത്ന്ത്ി നശരത്ര
ശമാേി ഏത് നഗരത്തിലാണ് രാജ

(d) 14 വസപ്റ്റംബർ

ശമഖ്ല

ാൽക്കത്ത

Q126. 2021 ഓഗസ്റ്റിടല ICC ടമൻസ്
ടപ്ലയർ
ഓെ്
േി
മന്ത്്
ആയി
തിരടെെുക്കടപ്പട്ട താരം ആരാണ്
?
(a) മാർനസ് ലാബുവഷയ്ൻ
(b) വിരാട് ച ാലി
(c) ചജാ റൂട്ട്
(d) സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്
(e) വ

(b) 12 വസപ്റ്റംബർ

ട

ആരംഭിച്ചത്?
(a) വചഹന്ന
(b) നയൂഡൽഹി
(c) വബംഗളൂരു
(d) ലക്നൗ
(e) വ

്ചനാളജി

Q123.

Q125. ഇന്ത്യയിടല ആേയടത്ത ൊസ്റ്റ്
ൊഗ് അധിഷ്ഠിത ടമശത്ൊ പാർക്കിംഗ്
സൗ രയം
ഏത്
നഗരത്തിലാണ്

മശഹത്ര
ത്പതാപ്
സിംഗ്
ശസ്റ്ററ്റ്
യൂണിശവ്ഴ്ിസ റ്റിയുടെ േിലാസ്ഥാപനം
നെത്തിയത്?
(a) അലിഗഡ്
(b) ചഗാരഖ്പൂർ
(c) ലക്നൗ
(d) ആപ്ഗ
(e) ാൺപൂർ

ഇന്ത്യ
Q128.

ഇന്ത്യയിൽ

ശേേീയ

എഞ്ചിനീയർ
േിനം
ഏത്
േിവ്സമാണ് ആശഘാഷിക്കുന്നത്?
(a) 12 വസപ്റ്റംബർ
(b) 15 വസപ്റ്റംബർ
(c) 14 വസപ്റ്റംബർ
(d) 11 വസപ്റ്റംബർ
(e) 10 വസപ്റ്റംബർ
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Q129. 2021 ഓഗസ്റ്റിടല ICC വ്നിതാ
ളിക്കാരിക്കുള്ള പ്ലടയർ ഓെ് േി
മന്ത്്
ആയിതിരടെെുക്കടപ്പട്ട
താരം ആരാണ്?
(a) സ്ചനഹ റാണ
(b) സ്റ്റാൊനി വടയ്ലർ
(c) ഗാബി ലൂയിസ്
(d) എല്ിസ് വപറി
(e) എമിയർ റിച്ചാർഡ് സൺ

Q133. സ്ശൊെന െൂള വ്ാത ത്തിൽ
നിന്ന്
ശനരിട്ട്
CO2
ശവ്ർതിരിടച്ചെുക്കുന്ന
ഇന്ത്യയിടല
ച പ്ലാന്െ് ഏത്
ആേയടത്ത CO2
യാപ്ർ
മ്പനി ആരംഭിച്ചു?
(a) ONGC
(b) BHEL
(c) ONGC
(d) Larsen and Toubro
(e) Tata Steel

Q130. _____________ തങ്ങളുടെ ശ ാർപ്പശെറ്റ്
ക്ലയന്െു ൾക്കായി SWIFT ശലാൈൽ
ശപയ്ടമന്െ്
ഇടന്നാശവ്ഷൻ
(GPI)
പങ്കാളിത്തശത്താടെ
അതിർത്തി
െന്നുള്ള
ശപയ്ടമന്െു ൾക്കായി
തത്സമയ
ഓൺലലൻ
ത്ൊക്കിംഗ്
ആരംഭിച്ചു.
(a) HSBC ബാങ്ക്
(b) ICICI ബാങ്ക്
(c) സ്റ്റാൻചഡർഡ് ചാർചട്ടഡ്
(d) DBS ബാങ്ക്
(e) നറാ ബാങ്ക്

Q134. ആൊം വ്യായാമ സമാധാന
മിഷൻ
-2021
ൽ
ഇന്ത്യ
പടങ്കെുക്കുന്നു. ഏത് രാജയമാണ് ഈ
അഭയാസം നെത്തുന്നത്?
(a) ഓസ്ചപ്ടലിയ
(b) ഹചന
(c) റഷയ
(d) ഇന്തയ
(e) USA

Q131. േൂനയ എന്ന ശപരിൽ ത്പൊരണം
ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംഘെനയാണ്?
(a) NITI ആചയാഗ്
(b) ഇന്തയൻ ആർമി
(c) ISRO
(d) IIT മപ്ദാസ്
(e) DRDO
Q132. UNCTAD അനുസരിച്ച്
ലണ്ടർ
വ്ർഷമായ
2021
ടല
ഇന്ത്യൻ
സമ്പേ്വ്യവ്സ്ഥയുടെ GDP വ്ളർച്ചാ
നിരക്കിന്ടെ രൂപം എത്തയായാണ്
ണക്കാക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്?
(a) 9.0%
(b) 8.1%
(c) 6.5%
(d) 7.2%
(e) 6.7%
20

Q135.
ത് ിക്കറ്റിന്ടെ
എല്ലാ
രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്ിരമിക്കൽ
ത്പഖ്യാപിച്ച ലസിത് മലിംഗ ഏത്
രാജയത്തിന് ശവ്ണ്ടിയാണ്
ളിച്ചത്?
(a) പ്ശീ ലങ്ക
(b) ബംഗ്ലാചദശ്
(c) ചനപ്പാൾ
(d) ഇന്തയ
(e) പാ ിസ്ഥാൻ
Q136.
2021
നവ്ംൈെിൽ
ഏത്
സംസ്ഥാനത്താണ്
ഇന്ത്യാ
ഗവ്ൺടമന്െ് ആേയമായി ആശഗാള
ൈുദ്ധമത
സശമ്മളനം
സംഘെിപ്പിക്കുന്നത്?
(a) ഹിമാചൽ പ്പചദശ്
(b) മധ്യപ്പചദശ്
(c) ഗുജറാത്ത്
(d) ചമഘാലയ
(e) ബീഹാർ
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വിശനാക്്'സ

എന്ന

ളുടെ

സയൂട്ട്

Q137.
AI
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
ഭാഷാ വ്ിവ്ർത്ത
ശസാെ്റ്റ്ടവ്യർ
'ശത്പാജ ്റ്റ് ഉോൻ' ഏത് ഇന്ത്യൻ
ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്?
(a) IIT ാൺപൂർ
(b) IIT ഡൽഹി
(c) IIT മപ്ദാസ്
(d) IIT ചബാംവബ
(e) IIT ഹഹദരാബാദ്

Q140.

Q138.
ഓശസാൺ
പാളി
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
േിനം
(ശലാ
ഓശസാൺ േിനം) വ്ർഷം ശതാെും
ഏത് േിവ്സമാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 15 വസപ്റ്റംബർ
(b) 14 വസപ്റ്റംബർ
(c) 16 വസപ്റ്റംബർ
(d) 13 വസപ്റ്റംബർ
(e) 12 വസപ്റ്റംബർ

ത്പവ്ർത്തിക്കുന്ന

Q139.
താടഴപ്പെയുന്നവ്യിൽ
ഏതാണ്
ഇന്ത്യയിൽ
ാെു ൾ
ഉത്പാേിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുടമന്ന്
അെുത്തിടെ ത്പഖ്യാപിച്ചത്?
(a) െിയറ്റ്
(b) ിയ
(c) വടാചയാട്ട
(d) ചൊർഡ്
(e) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചമാചട്ടാഴ്സ്

Q142.

'ഇ

ടസാലയൂഷനു

സമാരംഭിച്ചത്___________ ആണ്.
(a) TCS
(b) ഇൻചൊസിസ്
(c) ഗൂഗിൾ
(d) ആപ്പിൾ
(e) സിഗ്മ വട

്
ആണശവ്ാർജ്ജത്തിൽ

Q141.

അന്ത്ർവ്ാഹിനി
വ്ി

ൾ

സിപ്പിക്കാൻ ഓസ്ശത്െലിയ ഏത്

രാജയങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തം ശനെി?
(a) ഇന്തയ ,അചമരിക്ക
(b) യുവ

,യുഎസ്

(c) പ്ൊൻസ് ,ജർമ്മനി
(d) യുവ

,പ്ൊൻസ്

(e) യുഎസ് ,പ്ൊൻസ്
ശ

ത്ര

മത്ന്ത്ിസഭ

ഓശട്ടാടമാലൈൽ ശമഖ്ലയിടല PLI
പദ്ധതിക്ക്

എത്ത

തു

അനുവ്േിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) 26,058 ച

ാടി രൂപ

(b) 46,058 ച

ാടി രൂപ

(c) 36,058 ച

ാടി രൂപ

(d) 16,058 ച

ാടി രൂപ

(e) 56,058 ച

ാടി രൂപ

Q143. ടെലിശ

ാം ശമഖ്ലയിൽ ശ

മത്ന്ത്ിസഭ അംഗീ

ത്ര

രിച്ച പുതിയ FDI

പരിധി എന്ത്ാണ്?
(a) 85%
(b) 49%
(c) 74%
(d) 100%
(e) 51%
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Q144. 'ഇന്ത്യയിടല നഗര ആസൂത്തണ
ക രങ്ങൾ' എന്ന
ശേഷിയിടല പരിഷ്ാ
തലടക്കട്ടിലുള്ള
െിശപ്പാർട്ട്
ഏത്
സംഘെനയാണ് പുെത്തുവ്ിട്ടത്?
(a) TERI
(b) NITI ആചയാഗ്
(c) വിചദശ ാരയ മപ്ന്താലയം
(d) NABARD
(e) RBI

Q148. ശലാ
ശരാഗി ളുടെ സുരക്ഷാ
േിനം എല്ലാ വ്ർഷവ്ും ___________ ന്
ആെരിക്കുന്നു.
(a) 14 വസപ്റ്റംബർ
(b) 15 വസപ്റ്റംബർ
(c) 17 വസപ്റ്റംബർ
(d) 16 വസപ്റ്റംബർ
(e) 18 വസപ്റ്റംബർ

Q145.
വ്ിേൂര
ത്പശേേങ്ങളിൽ
സാമ്പത്തി
ശസവ്നങ്ങൾ
ശത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ' ഒരു
ത്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-ഒരു DIGI -ശപ സഖ്ി '
മിഷൻ
ഏത്
സംസ്ഥാനം
/
ശ ത്രഭരണത്പശേേം ആരംഭിച്ചു?
(a) ഡൽഹി
(b) മധ്യപ്പചദശ്
(c) രാജസ്ഥാൻ
(d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
(e) ജമ്മു ാശ്മീർ

Q149.
2021
ശലാ
ശരാഗി ളുടെ
സുരക്ഷാ
േിനത്തിന്ടെ
ത്പശമയം
എന്ത്ാണ്?
(a)
സുരക്ഷിതരായ
ആചരാഗയ
പ്പവർത്ത ർ, സുരക്ഷിത ചരാഗി ൾ
(b) ചരാഗിയുവട സുരക്ഷ: ഒരു ആചഗാള
ആചരാഗയ മുൻഗണന
(c) ആചരാഗയ പ്പവർത്ത
സുരക്ഷ:
ചരാഗിയുവട സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന
(d) സുരക്ഷിതമായ മാതൃ - നവജാത
പരിചരണം
(e) ആചഗാള
ആചരാഗയ
മുൻഗണന
,സുരക്ഷിത ചരാഗി ൾ

Q146. ഇന്ത്യയിടല ആേയടത്ത യൂശൊ
മൂലയമുള്ള
ത്ഗീൻ
ശൈാണ്ട്
ഏത്
മ്പനി പുെത്തിെക്കി?
(a) NLC ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ്
(b) മഹീപ്ന്ദ െിനാൻസ്
(c) പവർ െിനാൻസ് ച ാർപ്പചറഷൻ
ലിമിറ്റഡ്
(d) NHPC ലിമിറ്റഡ്
(e) ONGC
Q147.
നാഷണൽ
ശ ഡറ്റ്
ശ ാർപ്ിസ ന്ടെ
(NCC)
സമത്ഗമായ
അവ്ശലാ നത്തിനായി ത്പതിശരാധ
മത്ന്ത്ാലയം
രൂപീ രിച്ച
സമിതിയുടെ തലവ്ൻ ആരാണ്?
(a) വസുധ് ാമത്ത്
(b) ആനന്ദ് മഹീപ്ന്ദ
(c) എം എസ് ചധ്ാണി
(d) ഹബജയന്ത് പാണ്ഡ
(e) വിചനാദ് ണ്ണ
22

Q150. അസീസ് ഹാജിനി ഈയിടെ
അന്ത്രിച്ചു.അവ്ൻ
ഒരു
______________
ആയിരുന്നു.
(a) രാഷ്പ്ടീയക്കാരൻ
(b) എഴുത്തു ാരൻ
(c) ഗായ ൻ
(d) പപ്തപ്പവർത്ത ൻ
(e) പ് ിക്കറ്റ് താരം
Q151. 2021 ടല SCO
ൗൺസിൽ ഓെ്
ശസ്റ്ററ്റ് ടഹഡ്ിസ ന്ടെ ശയാഗം നെന്നത്
ഏത് സ്ഥലത്താണ്?
(a) ദുഷാൻവബ
(b) ബിഷ്വ ക്ക്
(c) അഷ്ഗബാത്ത്
(d) വബയ്റൂട്ട്
(e) ാബൂൾ
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ൗൺസിൽ ഓെ് ടഹഡ്് സ

Q152. സൂരയ
ിരൺ - XV എന്നത് ഏത്
രാജയശത്താൊപ്പമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ
ലസനയത്തിന്ടെ
സംയുക്ത

Q156. SCO

ലസനി
വ്യായാമമാണ്?
(a) പ്ശീ ലങ്ക
(b) ചനപ്പാൾ
(c) മാലിദവീപ്

ത്പതിനിധി ആരായിരുന്നു?

പരിേീലന

ഓെ് ശസ്റ്ററ്റിന്ടെ 21-ാാമത് മീറ്റിംഗിൽ
ഇന്ത്യയുടെ

വ്യക്തിപരമായ

(a) പിയൂഷ് ചഗായൽ
(b) നിർമ്മല സീതാരാമൻ
(c) നിതിൻ ഗഡ് കരി
(d) എസ്. ജയശങ്കർ

(d) ബംഗ്ലാചദശ്
(e) ഹചന

(e) രാജ് നാഥ് സിംഗ്

Q153.
വ്ർഷത്തിടല
ഏത്
േിവ്സമാണ് ശലാ
മുള േിനമായി
ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 17വസപ്റ്റംബർ
(b) 15വസപ്റ്റംബർ
(c) 16വസപ്റ്റംബർ

Q157.

എല്ലാ

വ്ർഷവ്ും

േിവ്സമാണ്

ഏത്

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

ടെഡ്

പാണ്ട േിനം ആെരിക്കുന്നത്?
(a) വസപ്റ്റംബറിവല മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച
(b) വസപ്റ്റംബറിവല മൂന്നാം വവള്ളിയാഴ്ച
(c) വസപ്റ്റംബറിവല മൂന്നാം ശനിയാഴ്ച
(d) വസപ്റ്റംബറിവല മൂന്നാം ബുധ്നാഴ്ച

(d) 18വസപ്റ്റംബർ
(e) 19 വസപ്റ്റംബർ

(e) വസപ്റ്റംബറിവല മൂന്നാം തിങ്കളാഴ്ച

Q154. ' ത്ൊൻശേറ്റിങ്സ്റ് ലമടസൽെ്
ആൻഡ്
അശേഴ്സ്
'
എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്്
ആരാണ്?
(a) അരുന്ധതി ചറായ്
(b) സുധ്ാ മൂർത്തി
(c) അനിതാ ചദശായി
(d) ചചതൻ ഭഗത്
(e) ജുംപ ലഹിരി

Q158.

നാഷണൽ

ഇൻഡസ്ത്െീസ്

ശ

സ്ശമാൾ
ാർപ്പശെഷൻ

ലിമിറ്റഡിന്ടെ
മാശനജിംഗ്

ടെയർമാൻ
ട ായി
ഡയെക്െ

ം
(CMD)

ആരാണ് നിയമിതനായത്?
(a) ശിഖർ സിംഗ്
(b) പ്പഖർ

ുമാർ

(c) സുചരഷ് ജിൻഡാൽ
(d) അൽക്ക ന%E

Q155.
2021
- ടല
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
തീരശേേ േുെീ രണ േിനത്തിന്ടെ
ത്പശമയം എന്ത്ാണ്?
(a) സമുപ്ദ ജന്തു: വപലിക്കൻ
(b)
ചപ്പ്ചവറു ൾ
ചവറ്റു
സൂക്ഷിക്കു

ുട്ടയിൽ

,സമുപ്ദത്തിലല്

(c) ചവറ്റില്ാത്ത തീരപ്പചദശം ചനടുന്നു
(d) പ്പ ൃതിക്ക് ചവണ്ടിയുള്ള സമയം
(e) ചവറ്റില്ാത്ത ടലു ൾ
23
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ഇന്ത്യയുടെ

Q159.

ശസാെ്റ്റ്ടവ്യർ

61

-ാാമത്

ടെ

്ശനാളജി

പാർക്ക് ടസന്െർ ________ ൽ തുെന്നു.
(a) മണിപ്പൂർ
(b) സിക്കിം
(c) ചമഘാലയ
(d) പ്തിപുര
(e) നാഗാലാൻഡ്
Q160.

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

േിനം

വ്ർഷം

തുലയ

േമ്പള

ശതാെും

ഏത്

േിവ്സമാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 18വസപ്റ്റംബർ
(b) 11വസപ്റ്റംബർ
(c) 15വസപ്റ്റംബർ
(d) 13വസപ്റ്റംബർ
(e) 14 വസപ്റ്റംബർ
Q161.

പെിവ്ാതിൽക്കലുള്ള

ടഡലിവ്െിക്ക്
വ്

ജസ്റ്റിസ്

ശവ്ണ്ടിനീതിനയായ

ുപ്പ്

ആരംഭിച്ച

ത്പൊരണത്തിന്ടെ ശപര് നൽ

ു

.

(a) ചസവാ സമർപ്പണം
(b) നീതി രക്ഷ
(c) ഏ

് പഹൽ

(d) അപ്നാ ഹഖ്
(e) ഏ

് ജസ്റ്റിസ്

Q162. 10 ഏഷയൻ വ്ിപണി ളിൽ UPI
QR
അധിഷ്ഠിത
ശപയ്ടമന്െ്
ത ാക്കാൻ NPCI ഏത്
സവീ ാരയത ത്പാപ്മ
സ്ഥാപനവ്ുമായി
ശനെി?
(a) ലി

വിഡ് പ്ഗൂപ്പ്

(b) ബാങ്കിംഗ് സർക്കിൾ
(c) ഉയർന്ന ആരം
(d) ബിൽ പ്ടസ്റ്റ്
(e) പ്ഡീം 11
24

പങ്കാളിത്തം

ന
Q163.
ഡാറ്റ
ത് മശക്കെ്
ത്പശ്ങ്ങ
ൾ
ാരണം വ്ാർഷി മായി ടെയ്യുന്ന
ൈിസിനസ്
െിശപ്പാർട്ട്
ഇനി
പുെത്തുവ്ിെില്ല.
ഏത്
സംഘെനയാണ്
െിശപ്പാർട്ട്
പുെത്തുവ്ിട്ടത്?
(a) ഐ യരാഷ്പ്ട വി സന പദ്ധതി
(b) ഇന്റർനാഷണൽ ചമാണിറ്ററി െണ്ട്
(c) ചലാ സാമ്പത്തി ചൊറം
(d) ചലാ ബാങ്ക്
(e) ഏഷയൻ വി സന ബാങ്ക്
Q164.
െിശനാ
ൈാങ്കിന്ടെ
ആേയ
അംൈാസഡൊയി
നിയമിച്ചത്?
(a) പങ്കജ് പൂർ
(b) അമിതാഭ് ബച്ചൻ
(c) നീരജ് ചചാപ്പ
(d) രാജ്കുമാർ റാവു
(e) പങ്കജ് പ്തിപാഠി

ശപയ്ടമന്െ്
ത്ൈാൻഡ്
ആടരയാണ്

Q165. അെുപതാമത് ശേേീയ ഓപ്പൺ
അത്ലറ്റിക്്സ ൊമ്പയൻഷിപ്പിൽ ഏത്
ഇനത്തിലാണ്
ഹർമ്മിലൻ
ൗർ
ടൈയിൻസ് ശേേീയ ടെശക്കാർഡ്
സൃഷ്ടിച്ചത്?
(a) 800 മീറ്റർ
(b) 1000 മീറ്റർ
(c) 1500 മീറ്റർ
(d) 400 മീറ്റർ
(e) 100 മീറ്റർ
Q166. അമരീരർ സിംഗിന്ടെ രാജിക്ക്
ശേഷം
പഞ്ചാൈിന്ടെ
പുതിയ
മുഖ്യമത്ന്ത്ിയായി
ആരാണ്
നിയമിതനായത്?
(a) സുഖ്ജീന്ദർ സിംഗ് രന്ധാവ
(b) ചരൺജിത് സിംഗ് ചാന്നി
(c) സുനിൽ ജഖർ
(d) നവചജയാത് സിംഗ് സിദ്ദു
(e) രൺ സിദ്ദു
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സിൊരശഖ്ാങ്സ്റ്

Q167.

െില്ലി,

തടമങ്സ്റ്ശലാംഗ് ഓെഞ്ച് എന്നിവ് ഏത്
സംസ്ഥാനത്തിന്ടെ
ഭൂമിോസ്ത്ത

സൂെി

പുതിയ
യാണ്

(GI)

ൊഗുടെയ്ത ത്?
(a) ലഡാക്ക്
(b) ആൻഡമാൻ നിചക്കാബാർ ദവീപ്
(c) മണിപ്പൂർ
(d) ജമ്മു

ശ്മീർ

(e) ആപ്ന്ധാപ്പചദശ്
Q168. 'ലഷനിംഗ് സിഖ്് യൂത്ത് ഓെ്
ഇന്ത്യ'
എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്് ആരാണ്?
(a) വിശാൽ ചഗായൽ
(b) സത്നാം സിംഗ് സന്ധു
(c) അമൃത്പാൽ

ൗർ

(e) വിചനാദ് ശർമ്മ

ൊമ്പയൻഷിപ്പ്

സ്ൂന ക്കർ

ശനെിയ

താരം

ആരാണ്?
(a) പങ്കജ് അദവാനി
(b) ഗീത് ചസതി
(c) ആദിതയ വമഹ്ത
(d) സൗരവ് ച
(e) ദിന

ാത്താരി

ർ ശർമ്മ

Q170. ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്
മഹ്സീർ

അടല്ലങ്കിൽ

സംസ്ഥാന
ത്പഖ്യാപിച്ചത്?
(a) ചഗാവ
(b) ച

രളം

(c) സിക്കിം
(d) നാഗാലാൻഡ്
(e) അസം
25

Q172. 2021 ഒ ്ശൊൈർ മുതൽ ശ ാത്ൈാൻഡഡ്
ടത് ഡിറ്റ്
ാർഡ്
നൽ ാൻ
HDFC
ശപെിഎമ്മുമായി
ശെർന്നു.
ഏത്
പ്ലാറ്റ്ശൊമിടന
അെിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും
ടത് ഡിറ്റ്
ാർഡു ൾ ?
(a) അചമരിക്കൻ എക്സ്പ്പസ്
(b) മാസ്റ്റർ ാർഡ്

(e) ചപപാൽ
ഏഷയൻ

2021

(a) 20 വസപ്റ്റംബർ
(b) 22 വസപ്റ്റംബർ
(c) 21 വസപ്റ്റംബർ
(d) 19 വസപ്റ്റംബർ
(e) 23 വസപ്റ്റംബർ

(c) രൂചപ
(d) വിസ

(d) പ്പഭ്ലീൻ സിംഗ്

Q169.

Q171. അന്ത്ാരാഷ്ത്െ സമാധാന േിനം
വ്ർഷം
ശതാെും
എന്നാണ്
ആെരിക്കുന്നത് ?

ൂപ്പർ

ാറ്റ്ലിടയ
മത്സയമായി

Q173.

2021

ടല

ആശഗാള

ഇടന്നാശവ്ഷൻ
സൂെി യിൽ
ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്തയാണ് ?
(a) 39
(b) 63
(c) 54
(d) 48
(e) 46
Q174.
2021
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

ടല
ൈധിരരുടെ
വ്ാരം
(IWD)

ടസപ്റ്റംൈർ
മാസത്തിടല
ഏത്
ച ിലാണ് ആെരിക്കുന്നത് ?
ആഴ്യ
(a) വസപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 27 വവര
(b) വസപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 26 വവര
(c) വസപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 21 വവര
(d) വസപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ 20 വവര
(e) വസപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ19 വവര
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Q175. 2021 ടല എമ്മി അവ്ാർഡിടല
മി

ച്ച

നാെ

പരമ്പര

ശനെിയ

ശത്പാത്ഗാം ഏതാണ് ?
(a) ചമയർ ഓെ് ഈസ്റ്റ് ടൗൺ
(b) ദി പ്

ൗൺ

(c) വടഡ് ലാചസ്സാ
(d) ഹാ

്സ്

(e) ദി

വീൻസ് ഗാംബിട്

Q176.

ഷാങ്സ്റ്ഹായ്

ശ

ാഓപ്പശെഷൻ

ഓർഗലനശസഷന്ടെ
അംഗമായ

രാജയം

9

-ാാമത്
താടഴ

തന്നിരിക്കുന്നവ്യിൽ ഏതാണ്?
(a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
(b) ഇറാഖ്
(c) പാ

ിസ്ഥാൻ

(d) ബംഗ്ലാചദശ്
(e) ഇറാൻ
Q177.

2021

ടല

ശലാൈൽ

ഇടന്നാശവ്ഷൻ ഇൻടഡക്ിസ ൽ ഒന്നാം
സ്ഥാനം ശനെിയ രാജയം ഏതാണ്?
(a) സവീഡൻ
(b) ചനാർചവ
(c) ജർമ്മനി
(d) സവിറ്റ്സർലൻഡ്
(e) യുഹണറ്റഡ് ചസ്റ്ററ്റ്സ് ഓെ് അചമരിക്ക

Q178.
'ത്തീ
ഖ്ാൻസ്:
ആന്െ്
േി
എമർജൻസ് ഓെ് നയൂ ഇന്ത്യ' എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്്
ആരാണ്?
(a) ാചവരി ബംസായ്
(b) രവീഷ് ുമാർ
(c) ബർഖ ദത്ത്
(d) ചശഖർ ഗുപ്ത
(e) ചനഹ ദീക്ഷിത്
Q179.
ജിമ്മി
ത്ഗീവ്്സ്
ഈയിടെ
അന്ത്രിച്ചു. അശേഹം _______________ ന്ടെ
ടത്പാെഷണൽ
െുെ്ശൈാളൊയിരുന്നു.
(a) സ്വപയിൻ
(b) ഇറ്റലി
(c) ഇംഗ്ലണ്ട്
(d) ചിലി
(e) അർജന്റീന
Q180. പത്മത്േീ അവ്ാർഡ് ശജതാവ്്
തനു
പത്മനാഭൻ
അെുത്തിടെ
അന്ത്രിച്ചു. അശേഹം ഒരു _________________
ആയിരുന്നു.
(a) ചജയാതിശാസ്പ്തജ്ഞൻ
(b) ാർഡിചയാളജിസ്റ്റ്
(c) പാലിയന്ചറാളജിസ്റ്റ്
(d) ചറഡിചയാ ചജയാതിശാസ്പ്തജ്ഞൻ
(e) പ്പപഞ്ചശാസ്പ്തജ്ഞൻ
Q181.
നിലവ്ിടല
എയർ
െീെ്
മാർഷൽ
RKS
ഭേൗരിയയുടെ
പിൻഗാമിയായി ശവ്യാമശസനയുടെ
പുതിയ
ശമധാവ്ിയായി
ആരാണ്
തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത്?
(a) രഘുനാഥ് നമ്പയാർ
(b) വിചവ ് റാം ചൗധ്രി
(c) ഗുർചരൺ സിംഗ് ചബദി
(d) സന്ദീപ് സിംഗ്
(d) രഞ്ജിത് സിംഗ്
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Q182.
2021
ടല
ടപാതുടതരടെെുപ്പിൽ വ്ിജയിച്ച
ശേഷം മൂന്നാം തവ്ണയും വ്ിജയിച്ച
ാനഡ
ത്പധാനമത്ന്ത്ിയുടെ
ശപര്
എന്ത്്?
(a) ഇമ്മാനുവൽ മാചപ് ാൺ
(b) മാതയു വപറി
(c) ചജസൺ വ ന്നി
(d) ജസ്റ്റിൻ പ്ടൂചഡാ
(e) ചജാൺ വിലയംസ്
Q183. ഇനിപ്പെയുന്നവ്യിൽ ഏതാണ്
എല്ലാ വ്ർഷവ്ും ടസപ്റ്റംൈർ 22 ന്
ആെരിക്കുന്നത്?
(a) ചലാ പ്പാവ് ദിനം
(b) ചലാ വാഴപ്പഴ ദിനം
(c) ചലാ
ടലാമ ദിനം
(d) ചലാ ആനദിനം
(e) ചലാ

ാണ്ടാമൃഗം ദിനം

Q184. ഉത്തർത്പശേേ് സർക്കാർ ഏത്
സ്ഥലത്താണ്
'ഇല ്ശത്ൊണി ്
പാർക്ക്' സ്ഥാപിക്കാൻ
നൽ ിയത്?
(a) ഗാസിയാബാദ്
(b) ആപ്ഗ
(c) ചനായിഡ

അനുമതി

(d) ലക്നൗ
(e) ാൺപൂർ
Q185. രാഷ്ത്െപതി ശ ാവ്ിര് 2020 ടല
അെുത്തിടെ
ശേേീയ
ശലാെൻസ്
ലനറ്റിംശഗൽ അവ്ാർഡ് ആർക്ക്
നൽ ി?
(a) പ്ബിഗ് എസ് വി സരസവതി
(b) അരുന്ധതി ചറായ്
(c) ചമരി ച ാം
(d) സീമ റാവു
(e) മീരാ ബായ് ചാനു
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Q186.
2050
ഓടെ
ശലാ ത്തിടല
മൂന്നാമടത്ത
വ്ലിയ
ഇെക്കുമതിക്കാരായി _________ മാെും.
(a) ജർമ്മനി
(b) ഇന്തയ
(c) യുവ
(d) ജപ്പാൻ
(e) പ്ൊൻസ്
Q187.
ടെയ്സ ്ൈുക്ക്
ട ായി
ഡയെക്െ
മുൻ
ഉശേയാഗസ്ഥനായ
_________
നിയമിച്ചു .
(a) മുദിത് പൂർ
(b) ജിചതപ്ന്ദ സിൻഹ
(c) ഉചമഷ് റാവത്ത്
(d) രാജീവ് അഗർവാൾ
(e) ഗൗതം ശർമ്മ

ഇന്ത്യ
IAS
ടന

Q188.
സാമ്പത്തി
സഹ രണത്തിനും
വ്ി സനത്തിനുമുള്ള
ഓർഗലനശസഷൻ ഇന്ത്യയുടെ FY22
ടലവ്ളർച്ചാ ടത്പാജക്ഷൻ ________ആയി
ുെച്ചു.
(a) 9.7%
(b) 9.6%
(c) 9.5%
(d) 9.4%
(e) 9.3%
Q189.
താടഴ
പെയുന്നവ്രിൽ
ആരാണ് ശനാർശവ് ടെസ്സ് ഓപ്പൺ
2021 മാശസ്റ്റഴ്്സ വ്ിഭാഗത്തിൽ ജയം
ശനെിയത്?
(a) ിഡംബി സുന്ദരരാജൻ
(b) ജാ പ്ശീറാം
(c) പ്പവീൺ എം തിപ്വസ
(d) സപ്തർഷി ചറായ് ചൗധ്രി
(e) ഡി ഗുച ഷ്
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Q190. _________, ________ ൈീച്ചു
പതാ

ൾക്ക് 'നീല

സർട്ടിെിശക്കഷൻ

'

ലഭിക്കുന്നു.
(a) ആപ്ന്ധയും ഒഡീഷയും
(b) ചഗാവയും തമിഴ്നാടും
(c) ച

രളവും ചഗാവയും

(d) തമിഴ്നാടും പുതുചച്ചരിയും
(e) പുതുചച്ചരിയും
Q191.

ർണാട

അന്ത്ാരാഷ്ത്െ

യും

ആംഗയഭാഷാ

േിനം എന്നാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 22 വസപ്റ്റംബർ
(b) 21 വസപ്റ്റംബർ
(c) 23 വസപ്റ്റംബർ
(d) 20 വസപ്റ്റംബർ
(e) 24 വസപ്റ്റംബർ
Q192. 2021 ൽ UN ടസത്
SDG

അഭിഭാഷ

നിയമിച്ച
നൽ

ു

ട്ടെി ജനെൽ 17

രിൽ

ഒരാളായി

ഇന്ത്യക്കാരന്ടെ

ശപര്

.

(a) ശസാനം വ്ാങ്സ്റ്െുക്ക്
(b) ആനന്ദ്

ുമാർ

(c) ലക്ഷ്മി അഗർവാൾ
(d) ഹ

ലാഷ് സതയാർത്ഥി

(e) രവീഷ്
Q193.

ുമാർ
എന്െർലെൻടമന്െ്

ZEE

എന്െർലത്പസസ്
മീഡിയ

ലിമിറ്റഡ്

ഏത്

മ്പനിയിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു?

(a) സ്റ്റാർ ഇന്തയ ഹപ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
(b) ചസാണി പി

്ചചഴ്സ് വനറ്റ്വർക്സ് ഇന്തയ

(c) നാഷണൽ ദസ്ത
(d)

്

ഏഷയാവനറ്റ്

മ്മയൂണിചക്കഷൻസ്
(e) അരിചസ്റ്റാപ്
28

ാറ്റ് വലഷർ ലിമിറ്റഡ്

സ്റ്റാർ

Q194. ഉപശഭാക്താക്കൾക്ക് ടത് ഡിറ്റ്
ദ നം ടെയ്യാൻ ഏത്
ാർഡ് വ്ാഗ്ാ
ശപയ്ടമന്െ് ടനറ്റ്വ്ർക്കുമായി ടയസ്
ൈാങ്ക് അെുത്തിടെ ഒത്തുശെർന്നു?
(a) വണ്ടത്തു
(b) മാസ്റ്റർ ാർഡ്
(c) അചമരിക്കൻ എക്സ്പ്പസ്
(d) രൂപ
(e) വിസ
Q195. 2021-22 ടല ADB അനുസരിച്ച്
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവ്ും പുതിയ GDP
വ്ളർച്ചാനിരക്ക് എത്തയാണ്?
(a) 12%
(b) 10%
(c) 9%
(d) 11%
(e) 8%
Q196.
ൈീജിംഗ്
2022
വ്ിന്െർ
ഒളിമ്പിക്ിസ ന്ടെയും
പാരാലിമ്പിക്ിസ ന്ടെയും ഔശേയാഗി
മുത്ോവ്ാ യം എന്ത്ാണ്?
(a) പങ്കിട്ട ഭാവിക്കായി ഒരുമിച്ച്
(b) ചവഗത്തിൽ, ഉയരത്തിൽ ,ശക്തമായി
- ഒരുമിച്ച്
(c) പാഷൻ ഇവിവട താമസിക്കുന്നു
(d) തിളങ്ങുന്ന ഹൃദയങ്ങചളാവട
(e) ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഴിയും
Q197. ഇന്ത്യയിടല നിശക്ഷപ ർക്കും
ൈിസിനസു ൾക്കുമായുള്ള
ശേേീയ ഏ ജാല
സംവ്ിധാനം
(NSWS)
ഏത്
മത്ന്ത്ാലയമാണ്
ആരംഭിച്ചത്?
(a) വിചദശ ാരയ മപ്ന്താലയം
(b) ധ്ന ാരയ മപ്ന്താലയം
(c) വാണിജയ വയവസായ മപ്ന്താലയം
(d) വതാഴിൽ, വതാഴിലാളി മപ്ന്താലയം
(e) വിദയാഭയാസ മപ്ന്താലയം
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Q198.
2021
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
ആംഗയഭാഷാ േിനത്തിന്ടെ ത്പശമയം
എന്ത്ാണ്?
(a)
ആംഗയഭാഷയിൽ,
എല്ാവരും
ഉൾവപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്!
(b)
ആംഗയഭാഷ ൾ
എല്ാവർക്കുമുള്ളതാണ്!
(c)
എല്ാവർക്കും
ആംഗയഭാഷാ
അവ ാശങ്ങൾ
(d) ഞങ്ങൾ മനുഷയാവ ാശങ്ങൾക്കായി
ഒപ്പിടുന്നു
(e) ബധ്ിരർക്കുള്ള തുലയത
Q199. വ്ാണിജയ മത്ന്ത്ാലയം __________
ത ി
മുതൽ ________ വ്ടര വ്ാണിജയ സപ്ത
ആശഘാഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
(a) വസപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 25 വവര
(b) വസപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 26 വവര
(c) വസപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 27 വവര
(d) വസപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 28 വവര
(e) വസപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 29 വവര
Q200. 2021 - ടല ശെഞ്ച് ശമക്കർ
അവ്ാർഡിനായി
ഇനിപ്പെയുന്നവ്യിൽ
ആരാണ്
തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത്?
(a) ലിൻഡ റീഡ്
(b) ഇസയ്യാ നഥാനിചയൽ
(c) ാവരൻ മർെി
(d) ആയിഷ അൽ മപ്ഹി
(e) ഹെറൂസ് ഹെസാ ബീഥർ
Q201.
‘400
ശഡയ്സ ്’
എന്ന
പുസ്ത ത്തിന്ടെ
രെയിതാവ്്
ആരാണ്?
(a) രവീന്ദർ സിംഗ്
(b) ചചതൻ ഭഗത്
(c) അമിഷ് പ്തിപാഠി
(d) ദുർചജായ് ദത്ത
(e) അമിതാവ് ചഘാഷ്
29

Q202. നാഷണൽ ടപൻഷൻ സിസ്റ്റം
േിവ്സ് (NPS േിവ്സ്) ഏത് േിവ്സം
ആെരിക്കണടമന്ന്
PFRDA
ത്പഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്?
(a) 31 ഡിസംബർ
(b) 30 വസപ്റ്റംബർ
(c) 01 ഒ ്ചടാബർ
(d) 01 നവംബർ
(e) 02 ഒ ്ചടാബർ
Q203. ശമാേം വ്ായ്പ ൾ ല
ാരയം
ടെയ്യുന്നതിനായി
സർക്കാർ
രൂപീ രിച്ച
ഇന്ത്യ
ടഡറ്റ്
ടെസലയൂഷൻ
മ്പനി
ലിമിറ്റഡിന്ടെ
(IDRCL)
അെച്ച
മൂലധനം എന്ത്ാണ്?
(a) 50.5 ലക്ഷം രൂപ
(b) 60.5 ലക്ഷം രൂപ
(c) 70.5 ലക്ഷം രൂപ
(d) 80.5 ലക്ഷം രൂപ
(e) 90.5 ലക്ഷം രൂപ
Q204.
ഈയിടെ
അന്ത്രിച്ച
മുൻ
ഡൽഹി
ശപാലീസ്
മ്മീഷണർ
യുധ്വ്ിർ
സിംഗ്
േേ്വ്ാൾ
ഏത്
സംസ്ഥാനത്തിന്ടെ മുൻ ഗവ്ർണർ
ൂെിയായിരുന്നു?
(a) സിക്കിം
(b) അരുണാചൽ പ്പചദശ്
(c) നാഗാലാൻഡ്
(d) മണിപ്പൂർ
(e) അസം
Q205. ൈില്ലിന്ടെ 2021 ടല ആശഗാള
ശഗാൾ ീപ്പർ അവ്ാർഡ് ആർക്കാണ്
ലഭിച്ചത് ?
(a) വജനിെർ ച ാൾപാസ്
(b) ചജക്കബ് സുമ
(c) ബാചലക്ക എംവബറ്റ്
(d) െുംഹസൽ വാൻ ഡവമ്മ
(e) െുംഹസൽ മ്ാംചബാ-എൻഗ്ുക
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Q206. വ്ിേയാലയങ്ങൾക്കായി പുതിയ
പാഠയപദ്ധതി
വ്ി സിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
വ്ിേയാഭയാസ
മത്ന്ത്ാലയത്തിന്ടെ
പാനലിന്ടെ തലവ്ൻ ആരാണ്?
(a) അചശാ ് ലവാസ
(b) വ
സ്തൂരിരംഗൻ
(c) ചാൻ സചന്താഖി
(d) രാജ്കിരൺ റായ് ജി
(e) സാഹിൽ ചസത്ത്
Q207. ശവ്യാമയാന മത്ന്ത്ാലയത്തിൽ
ടസത് ട്ടെിയായി
നിയമിതനായതാര്?
(a) രാജീവ് ബൻസാൽ
(b) ചശഖർ സി. മവണ്ട
(c) അനുരാധ് പ്പസാദ്
(d) വിപ് ം റാണ
(e) സഞ്ജയ് സിംഗ്
Q208.
നാഗാ
സമാധാന
െർച്ച ൾക്കുള്ള
_____
രാജി
ഇന്െർശലാക്കുട്ടൊയി
ഇന്ത്യൻ
സർക്കാർ അംഗീ രിക്കുന്നു.
(a) രചമഷ് വബയ്സ ്
(b) ബന്ദാരു ദത്താപ്തായ
(c) ആചാരയ ചദവ് പ്വതം
(d) ൊഗു ചൗഹാൻ
(e) ആർ എൻ രവി
Q209.
ഇന്െർനാഷണൽ
ആസ്ശത്ൊണമിക്കൽ
യൂണിയൻ
െത്രന്ടെ േക്ഷിണത്ധുവ്ത്തിടല ഒരു
ഗർത്തത്തിന്
ആർട്ടി ്
പരയശവ്ക്ഷ ന്ടെ
ശപര്
നൽ ി
__________.
(a) സാലി ഹറഡ്
(b) വലീദ് അബ്ദലാത്തി
(c) ചജാൺ എം. പ്ഗൺസ്വെൽഡ്
(d) ചജാർദാൻ വപ്ബറ്റ്സ്വെൽഡർ
(e) മാതയു വഹൻസൺ
30

Q210.
ൈിറ്റ്ശ ായിൻ
സ്ഥാപ ൻ
സശതാഷി ന ാശമാശട്ടായുടെ ത്പതിമ
അനാച്ഛാേനം ടെയ്ത രാജയം ഏതാണ്?
(a) വസ്ലാവാ യ
(b) ഓസ്പ്ടിയ
(c) ഹംഗറി
(d) ഉവപ് യ്ൻ
(e) വറാമാനിയ
Q211.
നിലവ്ിടല
എയർ
െീെ്
മാർഷൽ
RKS
ഭേൗരിയയുടെ
പിൻഗാമിയായി ശവ്യാമശസനയുടെ
പുതിയ
ശമധാവ്ിയായി
ആരാണ്
തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത്?
(a) രഘുനാഥ് നമ്പയാർ
(b) വിചവ ് റാം ചൗധ്രി
(c) ഗുർചരൺ സിംഗ് ചബദി
(d) സന്ദീപ് സിംഗ്
(d) രഞ്ജിത് സിംഗ്
Q212.
2021
ടല
ടപാതുടതരടെെുപ്പിൽ വ്ിജയിച്ച
ശേഷം മൂന്നാം തവ്ണയും വ്ിജയിച്ച
ാനഡ
ത്പധാനമത്ന്ത്ിയുടെ
ശപര്
എന്ത്്?
(a) ഇമ്മാനുവൽ മാചപ് ാൺ
(b) മാതയു വപറി
(c) ചജസൺ വ ന്നി
(d) ജസ്റ്റിൻ പ്ടൂചഡാ
(e) ചജാൺ വിലയംസ്
Q213. ഇനിപ്പെയുന്നവ്യിൽ ഏതാണ്
എല്ലാ വ്ർഷവ്ും ടസപ്റ്റംൈർ 22 ന്
ആെരിക്കുന്നത്?
(a) ചലാ പ്പാവ് ദിനം
(b) ചലാ

വാഴപ്പഴ ദിനം

(c) ചലാ
(d) ചലാ
(e) ചലാ

ടലാമ ദിനം
ആനദിനം
ാണ്ടാമൃഗം ദിനം
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Q214. ഉത്തർത്പശേേ് സർക്കാർ ഏത്
സ്ഥലത്താണ്
പാർക്ക്'
നൽ

്ശത്ൊണി

'ഇല

സ്ഥാപിക്കാൻ

്

അനുമതി

ിയത്?

(a) ഗാസിയാബാദ്
(b) ആപ്ഗ
(c) ചനായിഡ
(d) ലക്നൗ
(e)

ാൺപൂർ

Q215. രാഷ്ത്െപതി ശ
അെുത്തിടെ

ശേേീയ

ലനറ്റിംശഗൽ
നൽ

ാവ്ിര് 2020 ടല
ശലാെൻസ്

അവ്ാർഡ്

ആർക്ക്

ി?

(a) പ്ബിഗ് എസ് വി സരസവതി
(b) അരുന്ധതി ചറായ്
(c) ചമരി ച

ാം

(d) സീമ റാവു
(e) മീരാ ബായ് ചാനു
Q216.

ഓടെ

2050

ശലാ

മൂന്നാമടത്ത

ത്തിടല
വ്ലിയ

ഇെക്കുമതിക്കാരായി _________ മാെും.
(a) ജർമ്മനി
(b) ഇന്തയ
(c) യുവ
(d) ജപ്പാൻ
(e) പ്ൊൻസ്
ടെയ്സ ്ൈുക്ക്

Q217.

ട ായി
ഡയെക്െ
ഉശേയാഗസ്ഥനായ

മുൻ
_________

Q218.
സാമ്പത്തി
സഹ രണത്തിനും
വ്ി സനത്തിനുമുള്ള
ഓർഗലനശസഷൻ ഇന്ത്യയുടെ FY22
ടലവ്ളർച്ചാ ടത്പാജക്ഷൻ ________ആയി
ുെച്ചു.
(a) 9.7%
(b) 9.6%
(c) 9.5%
(d) 9.4%
(e) 9.3%
Q219.
താടഴ
പെയുന്നവ്രിൽ
ആരാണ് ശനാർശവ് ടെസ്സ് ഓപ്പൺ
2021 മാശസ്റ്റഴ്്സ വ്ിഭാഗത്തിൽ ജയം
ശനെിയത്?
(a) ിഡംബി സുന്ദരരാജൻ
(b) ജാ പ്ശീറാം
(c) പ്പവീൺ എം തിപ്വസ
(d) സപ്തർഷി ചറായ് ചൗധ്രി
(e) ഡി ഗുച ഷ്
Q220. _________, ________ ൈീച്ചു ൾക്ക് 'നീല
പതാ '
സർട്ടിെിശക്കഷൻ
ലഭിക്കുന്നു.
(a) ആപ്ന്ധയും ഒഡീഷയും
(b) ചഗാവയും തമിഴ്നാടും
(c) ച രളവും ചഗാവയും
(d) തമിഴ്നാടും പുതുചച്ചരിയും
(e) പുതുചച്ചരിയും ർണാട യും

ഇന്ത്യ
IAS
ടന

നിയമിച്ചു .
(a) മുദിത്

പൂർ

(b) ജിചതപ്ന്ദ സിൻഹ
(c) ഉചമഷ് റാവത്ത്
(d) രാജീവ് അഗർവാൾ
(e) ഗൗതം ശർമ്മ
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Q221. അെുത്തിടെ നയൂഡൽഹിയിൽ
നെന്ന
ശേേീയ
സഹ രണ
സശമ്മളനടത്ത
അഭിസംശൈാധന
ടെയ്ത ശ ത്ര സഹമത്ന്ത്ിയുടെ ശപര്.
(a) രാജ്നാഥ് സിംഗ്
(b) നിതിൻഗഡ് കരി
(c) അമിത് ഷാ
(d) നചരപ്ന്ദചമാദി
(e) വജ പി നദ്ദ
Q222. എശപ്പാഴാണ് ശലാ
പരിസ്ഥിതി
ആശരാഗയ
േിനം
ആശഗാളമായി
ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 23 വസപ്റ്റംബർ
(b) 24 വസപ്റ്റംബർ
(c) 25 വസപ്റ്റംബർ
(d) 26 വസപ്റ്റംബർ
(e) 27 വസപ്റ്റംബർ
Q223.
ഐ യരാഷ്ത്െ
ടപാതുസഭയുടെ (UNGA) 76 -ാാമത്
ടസഷന്ടെ വ്ിഷയം എന്ത്ാണ്?
(a) നമുക്ക് ചവണ്ട ഭാവി, നമുക്ക് ചവണ്ട
യുഎൻ
(b)
ആചഗാള
പ്പതിസന്ധി ചളാടുള്ള
െലപ്പദമായ പ്പതി രണങ്ങൾ
(c)
ഐ യരാഷ്പ്ടസഭവയ
എല്ാ
ജനങ്ങൾക്കും പ്പസക്തമാക്കുന്നു
(d) പ്പവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു പുതിയ
പ്പതിബദ്ധത
(e)
പ്പതയാശയിലൂവട
പ്പതിചരാധ്ം
വ ട്ടിപ്പടുക്കു
Q224.
ശ ാെതി ളിൽ
നിന്ന്
ജയിലു ളിശലക്ക്
ഇ-ആധി ാരി
പ ർപ്പു ൾ
ല മാെുന്നതിനായി
സുത്പീം
ശ ാെതി
ആരംഭിച്ച
സംവ്ിധാനത്തിന് ശപര് നൽ ു .
(a) SAFER
(b) FASTER
(c) WINNER
(d) GIFT
(e) TEZ
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Q225.
ടസ യൂരിലറ്റശസഷൻ
ശനാട്ടു ൾ
നൽ ുന്നതിനായി
ആർൈിഐ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
ഏറ്റവ്ും
ുെെ െിക്കറ്റ് വ്ലുപ്പം
എന്ത്ാണ്?
(a) 5 ച ാടി
(b) 2 ച ാടി
(c) ഒരു ച ാടി
(d) 3 ച ാടി
(e) 4 ച ാടി
Q226. 2021 െഷയൻ ത്ഗാൻഡ് ത്പീയുടെ
വ്ിജയി ആരാണ്?
(a) ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ
(b) മാക്സ് വവർസ്റ്റാപ്പൻ
(c) വാൾട്ടറി ചബാട്ടാസ്
(d) വസബാസ്റ്റയൻ വവറ്റൽ
(e) ാർചലാസ് ഹസൻസ് ജൂനിയർ
Q227. അശന്ത്യാേയ േിനത്തിൽ 75
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
ഉശേയാഗാർത്ഥി ൾക്ക്
ഏത്
മത്ന്ത്ാലയമാണ്
അെുത്തിടെ
ഹുനാർൈാസ്
അവ്ാർഡു ൾ
നൽ ിയത്?
(a) ആഭയന്തര മപ്ന്താലയം
(b) ചറാഡ് ഗതാഗത, ഹഹചവ മപ്ന്താലയം
(c) യുവജന ാരയ ായി മപ്ന്താലയം
(d) പ്ഗാമവി സന മപ്ന്താലയം
(e) വിദയാഭയാസ മപ്ന്താലയം
Q228.
ശലാ
നേി ളുടെ
േിനം
ആശഗാളതലത്തിൽ _____________ ആയി
ആെരിക്കുന്നു.
(a)
വസപ്റ്റംബറിവല
നാലാമവത്ത
തിങ്കളാഴ്ച
(b) 26 വസപ്റ്റംബർ
(c)
വസപ്റ്റംബറിവല
നാലാമവത്ത
ഞായറാഴ്ച
(d) 25 വസപ്റ്റംബർ
(e) 24 വസപ്റ്റംബർ
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Q229.
2021
ടല
ശലാ
െൂെിസം
േിനത്തിന്ടെ വ്ിഷയം എന്ത്ാണ്?
(a)
ടൂറിസവും
ചജാലി ളും:
എല്ാവർക്കും ഒരു നല് ഭാവി
(b) ടൂറിസവും പ്ഗാമവി സനവും
(c)
ടൂറിസവും
ഡിജിറ്റൽ
പരിവർത്തനവും
(d)
ഉൾവക്കാള്ളുന്ന
വളർച്ചയ്ക്കുള്ള
ടൂറിസം
(e)
സാമൂഹി
സാമ്പത്തി
സാധ്യത ൾക്കുള്ള ടൂറിസം

Q232. ശലാ

Q230. _______ ൽ നിന്നുള്ള മധുരമുള്ള
ടവ്ള്ളരിക്കയ്ക്ക്
ഭൂമിോസ്ത്തപരമായ തിരിച്ചെിയൽ
ൊഗ് ലഭിക്കുന്നു.
(a) ഉത്തർപ്പചദശ്
(b) നാഗാലാൻഡ്
(c) ച രളം
(d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
(e) ർണാട

Q233.

Q231.
സാർവ്ത്തി
വ്ിവ്ര
ത്പശവ്േനത്തിനുള്ള
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
േിനം എശപ്പാഴാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 26 വസപ്റ്റംബർ
(b) 27 വസപ്റ്റംബർ
(c) 28 വസപ്റ്റംബർ
(d) 29 വസപ്റ്റംബർ
(e) 30 വസപ്റ്റംബർ

Q234. ഐസിആർഎ ത്പ

വ്ർഷവ്ും

ൊൈിസ് േിനം എല്ലാ
ടസപ്റ്റംൈർ

28 -നാണ്

ആശഘാഷിക്കുന്നത്.
െരമവ്ാർഷി

മാണ്

ആരുടെ
ഈ

േിനം

ആെരിക്കുന്നത്?
(a) റിച്ചാർഡ് ഹെെർ
(b) എചഡവർഡ് ഹററ്റ്
(c) എമിൽ റൂക്സ്
(d) ലൂയി പാസ്ചർ
(e) വിൽവഹം വ

ാവല്

താടഴ

പെയുന്നവ്രിൽ

ആരാണ് നാഷണൽ ശ

ഡറ്റ് ശ

ാർപ്് സ

(NCC) ഡിജി ആയി െുമതലശയറ്റത്?
(a) ഗുർബീർപാൽ സിംഗ്
(b) നരീന്ദർ സിംഗ്
(c) എസ്എൽ മൽചഹാപ്ത
(d) എം മായാദാസ്
(e) എ ബാനർജി

ടല

ാരം 2021-22

ഇന്ത്യയുടെ

ജിഡിപി

ടത്പാജക്ഷൻ എന്ത്ാണ്?
(a) 8.00%
(b) 9.00%
(c) 10.00%
(d) 11.00%
(e) 12.00%
Q235. ഇംലണ്ട് ത്
________

ടെസ്റ്റ്

ിക്കറ്റ് ഓൾൌണ്ടർ
രിയെിൽ

നിന്ന്

വ്ിരമിക്കൽ ത്പഖ്യാപിച്ചു.
(a) പ്

ിസ് ചവാക്സ്

(b) ചഡവിഡ് വില്ി
(c) സാം

ുറാൻ

(d) വമായ്ത ീൻ അലി
(e) ചജസൺ ചറായ്
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Q236. 2021 ഓസ്ത്ൊവ് ഓപ്പൺ വ്നിതാ
ഡൈിൾസ്
ിരീെം ശനെിയ ടെന്നീസ്
ശജാഡി ഏതാണ്?
(a) സാനിയ മിർസയും ഷുവായ് ഷാങ്ങും
(b)
എലിസ്
വമർട്ടൻസും
ആരിന
സബവലങ്കയും
(c)
ചലാറ
സീവഗമുണ്ട്,
വവറ
വസവാനാചരവ
(d) ചടാമിയ ബാചബാസും പ് ിസ്റ്റീന
മ്ാഡചനാവിച്ചും
(e)
വി ്ചടാറിയ
അസവരങ്കയും
ചസാെിയ വ നിനും
Q237.
സമീപ ാലത്ത്
ഒഡീഷ,
ആത്ന്ധാത്പശേേ്
സംസ്ഥാനങ്ങടള
ൈാധിച്ച
െുഴലിക്കാറ്റിന്
ശപര്
നൽ ു .
(a) ആംൊൻ
(b) ഗതി
(c) ഗുലാബ്
(d) പ്പഭഞ്ജൻ
(e) അംബുദ്
Q238.
ആ ാേ്
മിലസലിന്ടെ
പുതിയ നൂതന പതിപ്പിന്ടെ ആേയ
വ്ിജയ രമായ പരീക്ഷണ ശപാരാട്ടം
DRDO
നെത്തി.
പുതിയ
മിലസലിന്ടെ ശപര് എന്ത്ാണ്?
(a) ആ ാശ് ഹെൻ
(b) ആ ാശ് ഡീലക്സ്
(c) ആ ാശ് എ 1
(d) ആ ാശ് ആപ് മണം
(e) ആ ാശ് ഹപ്പം
Q239.
2021
ശലാ
അടമ്പയ്ത്ത്
ൊമ്പയൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം
എത്ത ടമഡലു ൾ ശനെിയിട്ടുണ്ട്?
(a) 3 വവങ്കലം
(b) 1 സവർണ്ണവും 3 വവള്ളിയും
(c) 2 വവള്ളിയും 1 വവങ്കലവും
(d) 3 വവള്ളി
(e) 2 സവർണം
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Q240.
നയൂഡൽഹിയിൽ
നെന്ന
നാലാമത്
ഇൻശഡാ-യുഎസ്
ടഹൽത്ത് ഡയശലാഗിൽ ഇന്ത്യൻ
സംഘടത്ത നയിച്ചത് ആരാണ്?
(a) പ്പതിമ ഭൗമി ്
(b) പ്പീതം മുവണ്ട
(c) ഭാരതി പ്പവീൺ പവാർ
(d) രക്ഷാ ഖഡ്വസ
(e) റാവുങ്ക് സിംഗ്
Q241.
2021-22
സാമ്പത്തി
വ്ർഷത്തിന്ടെ രണ്ടാം പ ുതിയിൽ
(ഒ ്ശൊൈർ-മാർച്ച്)
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശവ് ആൻാ്െ് മീൻ
അഡവാൻസിൻാ്ടെ
(WMA) പരിധി
എത്തയാണ് ?
(a) 50,000 ച ാടി രൂപ
(b) 75,000 ച
(c) 25,000 ച

ാടി രൂപ
ാടി രൂപ

(d) 55,000 ച
(e) 70,000 ച

ാടി രൂപ
ാടി രൂപ

Q242. ഈ േിവ്സങ്ങളിൽ ഏതാണ്
ശലാ
ഹൃേയ
േിനമായി
അെയാളടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
(a) 26 വസപ്റ്റംബർ
(b) 27 വസപ്റ്റംബർ
(c) 28 വസപ്റ്റംബർ
(d) 29 വസപ്റ്റംബർ
(e) 30 വസപ്റ്റംബർ
Q243.

വ്ീട്ടിൽ

നിർമ്മിച്ച

ലെസ്

ലവ്ൻ ആയ ജുഡിമയ്ക്ക് GI ൊഗ്
ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?
(a) ച രളം
(b) അസം
(c) നാഗാലാൻഡ്
(d) ഒഡീഷ
(e) ർണാട
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Q244. ശ ാർപ്പശെറ്റ്
ാരയ മത്ന്ത്ാലയം
(MCA) രൂപീ രിച്ച
മ്പനി നിയമ
സമിതിയുടെ
പുതിയ
സാധുത
ാലയളവ്് എന്ത്ാണ്?
(a) ഡിസംബർ 2022
(b) നവംബർ 2022
(c) ഒ ്ചടാബർ 2022
(d) വസപ്റ്റംബർ 2022
(e) ഓഗസ്റ്റ് 2022

(c) ഉത്തർപ്പചദശ്
(d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
(e) രാജസ്ഥാൻ
ആർൈിഐ

Q248.

ശൈാർഡ്

ശ

നിശക്ഷപം,
ാശമ്പാസിഷൻ

മാനേണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഏത്
ൈാങ്കിന് 2 ശ

ാെി രൂപ പിഴ െുമത്തി?

(a) ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്
(b) ആർബിഎൽ ബാങ്ക്

Q245. ഭക്ഷയ നഷ്ടവ്ും മാലിനയവ്ും
സംൈന്ധിച്ച
അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
അവ്ശൈാധ േിനം വ്ർഷം ശതാെും
ഏത് േിവ്സമാണ് ആെരിക്കുന്നത്?
(a) 29 വസപ്റ്റംബർ
(b) 28 വസപ്റ്റംബർ
(c) 27 വസപ്റ്റംബർ

(c) ചസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓെ് ഇന്തയ
(d) വെഡറൽ ബാങ്ക്
(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
ലെഡർ

Q249.
ായി

വ്ുമായി

(a) ചഗാൾെ്

Q246. 2022 മുതൽ 2027 വ്ടരയുള്ള
ാലയളവ്ിൽ
ഇന്െർനാഷണൽ

(d) ചഹാക്കി

(c) ആർ.വ .മാത്തൂർ
(d) ജി സി മുർമു
(e) ഉർജിത് പചട്ടൽ
Q247. ഈയിടെ ഏത് സംസ്ഥാനടത്ത
ശസാജത് ടമഹരിക്ക് GI ൊഗ് ലഭിച്ചു?
(a) പഞ്ചാബ്
(b) മഹാരാഷ്പ്ട
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ഏത്

ൈന്ധടപ്പട്ട

ഒരു

െൂർണടമന്ൊണ്?

(d) 26 വസപ്റ്റംബർ
(e) 30 വസപ്റ്റംബർ

ആശറ്റാമി ് എനർജി ഏജൻസിയുടെ
(IAEA) എ ്ശസ്റ്റണൽ ഓഡിറ്റൊയി
ആരാണ് തിരടെെുക്കടപ്പട്ടത്?
(a) മചനാജ് സിൻഹ
(b) രാജീവ് വമഹർഷി

പ്പ്

(b) വടന്നീസ്
(c) ബാഡ് മിന്റൺ
(e) പ്
Q250.

ിക്കറ്റ്
ശമാേി

‘പരേുരാമ
വ്ി

സർക്കാർ

ുണ്ഡി’ന്ടെ

സനത്തിനായി

ആരംഭിച്ചു.

ഈയിടെ

ത്പവ്ർത്തനം

പരേുരാമ

സംസ്ഥാനത്താണ്

ുണ്ട്

ഏത്

സ്ഥിതി

ടെയ്യുന്നത്?
(a) അസം
(b) അരുണാചൽ പ്പചദശ്
(c) പ്തിപുര
(d) നാഗാലാൻഡ്
(e) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
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SOLUTIONS
S1. 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).
S2. 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.
S3. 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”.
S4. 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.

S6. 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.
S7. 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.
S8. 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.
S9. 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.
S10. 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.

S5. 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.
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S11. Ans.(d)
Sol. Moody’s Investors Service has retained India’s
growth forecast for the calendar year (CY) 2021 at
9.6 percent, in its August update to ‘Global Macro
Outlook 2021-22’ report. The GDP growth forecast
for calendar year 2022 is retained at 7 percent.
S12. Ans.(c)
Sol. Amul, Gujarat Cooperative Milk Marketing
Federation (GCMMF) has dropped two places to
rank 18th in the Rabobank’s 2021 Global Top 20
Dairy Companies list. Amul was placed at 16th
spot in 2020.
S13. Ans.(a)
Sol. At the ongoing Tokyo Paralympics 2020,
Indian shooter Singhraj Adana has won the bronze
medal in the P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 final on
August 31, 2021.
S14. Ans.(b)
Sol. Netherlands-based Prosus NV has announced
to acquire the Indian digital payments provider
BillDesk and merge it with its own fintech service
business PayU. The size of the deal is $4.7 billion.
S15. Ans.(d)
Sol. Dorje Angchuk, an Engineer in charge at the
Indian Astronomical Observatory of the Indian
Institute of Astrophysics (IIA) at Hanle in Ladakh
region, has been admitted as an Honorary Member
of the International Astronomical Union (IAU).
S16. Ans.(c)
Sol. India’s Mariyappan Thangavelu has won the
silver medal in men’s high jump (T63) at the
Tokyo Paralympics on August 31, 2021. He cleared
the 1.86m mark to take home silver.
S17. Ans.(a)
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT)
Madras is working on developing an innovative
digital model to address the problem of e-waste
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(electronic wastes). The digital platform, named as
‘e-Source,’ will act as an exchange platform, to
serve as an online marketplace for Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
S18. Ans.(e)
Sol. South African cricketer Dale Steyn, who is
regarded as one of the greatest fast bowlers of all
time, has announced his retirement from all forms
of cricket with immediate effect on August 31,
2021, ending his 20 year long cricket journey.
S19. Ans.(b)
Sol. The Indian Naval Ship, INS Tabar, is on her
goodwill visit to number of ports in Africa and
Europe since June 2021 till September 2021. As a
part of this visit, INS Tabar took part in the Maiden
Maritime Partnership Exercise with Algerian Navy,
off the Algerian coast, in the Mediterranean Sea.
The Algerian Naval Ship ANS Ezzadjer participated
in the exercise.
S20. Ans.(c)
Sol. For the first time in the history of Indian
judiciary, nine new judges, including three women
judges, took oath as Supreme Court judges on
August 31, 2021, in one go. The Oath of Office and
Secrecy was administered by Chief Justice of India
N V Ramana. With the swearing-in of the nine new
judges, the total strength of the Supreme Court has
increased to 33, including the CJI. The total
sanctioned strength Supreme Court is 34.
S21. Ans.(d)
Sol. The Union Territory of Ladakh has declared
snow leopard (Panther unica) as the new state
animal and black-necked crane (Grus nicricollis)
as the new state bird.
S22. Ans.(b)
Sol. Prime Minister Narendra Modi virtually
released a special commemorative coin of Rs 125
to mark the 125th birth anniversary of ISKCON
founder Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
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S23. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) will setup a
committee to scrutinize applications and give
recommendations on New Umbrella Entity (NUE)
licenses. The 5 member committee will be headed
by Shri. P. Vasudevan.
S24. Ans.(e)
Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor
Manoj Sinha launched a Rural Enterprises
Acceleration Programme titled ‘Saath’ for Self Help
Group (SHG) women.
S25. Ans.(d)
Sol. The Shanghai based New Development Bank
(NDB) has approved United Arab Emirates,
Uruguay and Bangladesh as its new member
countries.
S26. Ans.(c)
Sol. Mexican photographer Alejandro Prieto has
emerged as the winner of the Bird Photographer of
the Year (BPOTY) 2021.
S27. Ans.(b)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has imposed
a monetary penalty of Rs 25 lakh on Axis Bank for
violating certain provisions of know your
customer (KYC) norms, on September 01, 2021.
S28. Ans.(d)
Sol. Pankaj Kumar Singh, a 1988-batch IPS officer
from the Rajasthan cadre, has taken charge as the
new Director General (DG) of the Border Security
Force (BSF) on August 31, 2021.

S29. Ans.(a)
Sol. Power Grid Corporation of India Limited
(POWERGRID), a Maharatna CPSU under Ministry
of Power, Government of India has been awarded
the coveted “Association for Talent Development
(ATD) 2021 BEST Award”.
S30. Ans.(e)
Sol. The Union Minister for Women and Child
Development Smriti Zubin Irani inaugurated
NUTRI GARDEN to mark the beginning of Poshan
Maah – 2021 at All India Institute of Ayurveda
(AIIA).
S31. Ans.(c)
Sol. The International Monetary Fund (IMF) has
made an allocation of Special Drawing Rights
(SDR) 12.57 billion to India. (approx USD 17.86
billion). With this, the total SDR holding of India
has gone upto SDR 13.66 billion (equivalent to
around USD 19.41 billion).
S32. Ans.(b)
Sol. Prime Minister ShriNarendraModi virtually
addressed the plenary session of the 6th Eastern
Economic Forum (EEF), organised on September
03, 2021 in Vladivostok, Russia.
S33. Ans.(a)
Sol. Private sector life insurer HDFC Life has
announced to acquire 100 percent stake in Exide
Life Insurance Company in a stock and cash deal,
for Rs 6,887 crore. Subsequently, the Exide Life
will be merged with HDFC Life, subject to
regulatory approvals.
S34. Ans.(c)
Sol. Hurun Research Institute has released the
Hurun India Future Unicorn List 2021, as per
which India is the third largest Unicorn/startup
ecosystem in the world.
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S35. Ans.(b)
Sol. In Paralympics 2020, India’s ace archer
Harvinder Singh has won bronze medal in men’s
individual recurve open on September 03, 2021.
S36. Ans.(d)
Sol. Top University- University of Oxford in United
Kingdom has topped the list for the sixth
consecutive year.
S37. Ans.(c)
Sol. Indian para-athlete Praveen Kumar claimed a
silver medal in the men’s high jump T64 event at
Tokyo Paralympics. The 18-year-old Noida-based
Praveen Kumar registered a jump of 2.07m, and
also set a new Asian record.
S38. Ans.(e)
Sol. After winning an unprecedented gold recently,
Indian para- shooter AvaniLekhara has now won a
Bronze Medal for the country at the Paralympics
Games in Tokyo, in 50m Rifle 3 Position SH1 event
on September 03, 2021.
S39. Ans.(c)
Sol. State-owned engineering consultancy firm
Engineers
India
Ltd
(EIL)
announced
VartikaShukla has assumed charge as the first
woman Chairperson & Managing Director of the
company. Shukla joined EIL in 1988 and possesses
consulting
experience
comprising
Design,
Engineering and implementation of complexes in
Refining,
Gas
Processing,
Petrochemicals,
Fertilizers sectors.
S40. Ans.(b)
Sol. The Maharashtra Government has decided to
set up a world-class science city at PimpriChinchwad near Pune to develop a scientific
outlook among the students and prepare them to
become students in future.
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S41. Ans.(a)
Sol. Union Minister for Finance & Corporate
Affairs Smt. Nirmala Sitharaman chaired the 24th
meeting of the Financial Stability and
Development Council (FSDC). Finance Minister is
the chairperson of FSDC. It must be noted that
FSDC Sub-Committee is chaired by the Governor,
RBI.
S42. Ans.(d)
Sol. India has become the first country in Asia to
launch a Plastics Pact, a new platform to promote a
circular system for plastics. The new platform
‘India Plastic Pact’ is a joint effort of World-Wide
Fund for Nature-India (WWF India) and the
Confederation of Indian Industry (CII), and
envisions to create a world where plastic is valued
and does not pollute the environment.
S43. Ans.(c)
Sol. The International Day of Charity is observed
annually on September 05. It was declared by the
United Nations General Assembly in 2012.
September 5 was chosen in order to
commemorate the death anniversary of Mother
Teresa, who had always been engaged in
charitable work.
S44. Ans.(b)
Sol. The 28th edition of Singapore-India Maritime
Bilateral Exercise (SIMBEX) took place from
September 02 to 04, 2021. The SIMBEX-2021
annual bilateral maritime exercise was hosted by
the Republic of Singapore Navy (RSN) in the
southern fringes of the South China Sea.
S45. Ans.(e)
Sol. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav
celebration, the Ministry of AYUSH has launched a
campaign titled ‘AYUSH AAPKE DWAR’, which
aims to distribute medicinal plant saplings to 75
lakh households in one year.
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S46. Ans.(d)
Sol. The Ministry of Defence, Government of India
and US Department of Defence have signed a
Project Agreement (PA) for Air-Launched
Unmanned Aerial Vehicle (ALUAV), under the Joint
Working Group Air Systems in the Defence
Technology and Trade Initiative (DTTI). The PA
was signed on July 30, 2021.
S47. Ans.(c)
Sol. In India, the Teachers’ Day is celebrated every
year on September 05 since 1962.The day marks
the birth anniversary of Dr Sarvepalli
Radhakrishnan, an Indian philosopher, academic,
and statesman, who defined the role of the teacher
as someone who acts not only as an educator but
also as a moral mentor and inculcates values
among students.
S48. Ans.(a)
Sol. Squash Rackets Federation of India (SRFI)
Secretary-General, Cyrus Poncha has been
unanimously elected as Vice-President of the Asian
Squash Federation (ASF) on September 04, 2021,
during the 41st annual general meeting of ASF.
S49. Ans.(e)
Sol. India finished their campaign at the Tokyo
Paralympics 2020 with an all-time high 19 medals
which includes five gold, eight silver, and six
bronze. This is the best medal tally for India at
single edition of the Paralympic Games.
S50. Ans.(b)
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has
won the formula one Dutch Grand Prix 2021, held
on September 05, 2021.
S51. Ans.(a)
Sol. The central government said S.L.Tripathy has
been selected as the Chairman-cum-Managing
Director of the city-based United India Insurance
Company Limited. Tripathy is currently General
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Manager and Director at The New India Assurance
Company Limited. He is appointed as CMD of
United India from the date of assumption of charge
of the office and up to the date of his attaining the
age of superannuation.
S52. Ans.(d)
Sol. The 130th edition of the Durand Cup kicked
off at the Vivekananda Yubabharati Krirangan in
Kolkata. West Bengal CM Mamata Banerjee kicked
the ball and inaugurated the tournament. 16 teams
are playing in this edition of the oldest club
football tournament in Asia. The final match will
be held on 3rd October.
S53. Ans.(c)
Sol. President Ram Nath Kovind on September 5,
presented the National Teacher Award to 44 most
talented teachers selected from all over the
country on the occasion of Teachers’ Day. The
award was also bestowed upon Pramod Kumar
Shukla of Eklavya Model Residential School
(EMRS), Chhattisgarh. It is the second award in a
row for an EMRS established under the Ministry of
Tribal Affairs.
S54. Ans.(c)
Sol. Tamil Nadu state government has announced
to setup India’s first dugong conservation reserve
at the northern part of the Palk Bay.
S55. Ans.(a)
Sol. India’s first building made of bio-bricks from
agro-waste has been inaugurated at IIT
Hyderabad.
S56. Ans.(d)
Sol. The 4th edition of AUSINDEX, a bilateral navy
exercise between the Indian Navy and the Royal
Australian Navy has begun from September 06,
2021 and will continue up to September 10, 2021.
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S57. Ans.(a)
Sol. Actress Tamannaah Bhatia launched her book
‘Back to the Roots’. She has co-authored the book
with celebrity lifestyle coach Luke Coutinho.

S65. Ans.(b)
Sol.
Former
Union
health
secretary
KeshavDesiraju has passed away, due to “acute
coronary syndrome”. He was 66.

S58. Ans.(b)
Sol. Equitas Small Finance Bank (ESFB) has roped
in Indian women hockey player, Rani Rampal and
cricketer Smriti Mandhana as the brand
ambassadors of the company.

S66. Ans.(a)
Sol. The theme of 55th International Literacy Day
is Literacy for a human-centred recovery:
Narrowing the digital divide.

S59. Ans.(e)
Sol. The Ministry of Food Processing Industries is
observing ‘Food Processing Week’ from September
06 to 12 2021, as a part of the celebration of ‘Azadi
Ka Amrit Mahotsav’, to commemorate 75 years of
India’s independence.
S60. Ans.(d)
Sol. The International Day of Clean Air for blue
skies is observed globally on September 07 to
promote and facilitate actions to improve air
quality.
S61. Ans.(c)
Sol.
Government
has
appointed
HarshaBhupendraBangari as the new Managing
Director (MD) of Export-Import Bank of India
(EXIM Bank).
S62. Ans.(d)
Sol. International Literacy Day is observed
annually on September 8 across the world to
highlight the importance of literacy to individuals,
communities and societies.

S67. Ans.(e)
Sol. Japanese Prime Minister YoshihideSuga would
step down, setting the stage for a new premier
after a one-year tenure marred by an unpopular
COVID-19 response and rapidly dwindling public
support.
S68. Ans.(d)
Sol. Writer and Festival Director, NamitaGokhale
was awarded the 7th YaminHazarika Woman of
Substance Award 2021. The award is instituted in
memory of YaminHazarika, the first woman from
the Northeast to join the central police service. The
award is given every year by a collective of women
professionals since 2015. Namita’s recent novel,
Jaipur Journals, was released in 2020.

S63. Ans.(c)
Sol. The theme of ‘Shikshak Parv-2021’ is “Quality
and Sustainable Schools: Learnings from Schools
in India”.
S64. Ans.(a)
Sol. Tribal Cooperative Marketing Development
Federation of India (TRIFED) in collaboration with
the Ministry of External Affairs, is setting up an
AtmanirbharBharat corner in 75 Indian Missions/
Embassies across the world in the next 3 months.
41

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

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

S69. Ans.(a)
Sol. AshokaBuildcon Managing Director and
promoter Satish Parekh has taken over as the
president of India Chapter of International Road
Federation (IRF).
S70. Ans.(b)
Sol. The President's Colour is the highest honour
bestowed on a military unit in recognition of its
exceptional service to the nation.
S71. Ans.(e)
Sol. The Government of Gujarat announced, that it
plans on undertaking public welfare projects
worth Rs. 1,000 crores jointly with non-resident
Gujaratis by December 2022. The projects will be
under the state government’s ‘Vatan Prem Yojana’.
S72. Ans.(c)
Sol. The Andhra Pradesh government has
appointed Rajnish Kumar as its economic advisor.
A former SBI chairman, Rajnish Kumar’s tenure in
the cabinet rank position is for two years.
S73. Ans.(b)
Sol. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal
has been appointed as India’s Sherpa for the G20
which is an influential grouping that brings
together the world's major economies. India will
be holding the G20 Presidency from 1st December
2022 and will convene the G20 Leaders’ Summit in
2023 for the first time. India has been a member of
the G20 since its inception in 1999.
S74. Ans.(e)
Sol. The Government has appointed G.S. Pannu as
Officiating President of Income Tax Appellate
Tribunal (ITAT). G. S. Pannu is presently a VicePresident, ITAT, New Delhi and will be Officiating
President of ITAT with effect from September 6,
2021 till appointment of regular President.
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S75. Ans.(a)
Sol. International Day to Protect Education from
Attack is observed globally on 9th September. In
proclaiming the International Day to Protect
Education from Attack to be celebrated for the first
time in 2020.
S76. Ans.(e)
Sol. Union Minister of Culture Shri Kishan Reddy
Gangapuram has launched a book titled “Gita
Govinda: Jaydeva’s Divine Odyssey” authored by
Dr Utpal K. Banerjee.
S77. Ans.(a)
Sol. The Karnataka Bank has launched an all-inone Point-of-Sales (POS) swiping machine dubbed
as ‘WisePOSGo’, for its merchant customers to
process business payments.
S78. Ans.(e)
Sol. HDFC Bank has signed a memorandum of
understanding (MoU) with the National Small
Industries Corporation (NSIC) for providing credit
support to the micro, small and medium enterprise
(MSME) sector.
S79. Ans.(c)
Sol. S&P Global Ratings has revised India’s growth
forecast and now expects the economy to grow 9.5
per cent in 2021-22 (FY22).
S80. Ans.(d)
Sol. The Union Minister of Environment, Forest,
and Climate Change, Bhupender Yadav launched a
portal named PRANA, for regulation of air
pollution in 132 cities across the country.
S81. Ans.(c)
Sol. The government of India has appointed 10
merchant bankers for managing the Initial Public
Offering of Life Insurance Corporation of India
(LIC). The IPO of LIC is likely to be launched in the
January-March quarter of 2022.
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S82. Ans.(d)
Sol. Bank of Baroda has announced the launch of
its digital banking platform named ‘bob World’.
The aim of the platform is to provide all banking
services under one roof.
S83. Ans.(a)
Sol. IIT Madras has topped the overall category
ranking of the NIRF India Rankings 2021.
S84. Ans.(c)
Sol. International Association for Suicide
Prevention (IASP) observes World Suicide
Prevention Day (WSPD) on 10 September every
year. The purpose of this day is to raise awareness
around the globe that suicide can be prevented.
S85. Ans.(d)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has granted
its approval for re-appointment of V. Vaidyanathan
as the Managing Director & Chief Executive Officer
(‘MD & CEO’) of the IDFC First Bank.
S86. Ans.(b)
Sol. The first-ever, indigenously designed High Ash
Coal Gasification Based Methanol Production
Plant, in India has been inaugurated at BHEL R&D
centre at Hyderabad. The project was funded by
the Department of Science and Technology, which
provided aRs 10 crore grant, at the initiative of
NITI Aayog, PMO-India and the Ministry of Coal.
S87. Ans.(a)
Sol. Asian Development Bank (ADB) and the
Government of India have signed a USD 112
million loan to develop water supply
infrastructure and strengthen capacities of urban
local bodies (ULBs) for improved service delivery
in four towns in the state of Jharkhand.
S88. Ans.(d)
Sol. The government of India and the Asian
Development Bank (ADB) have signed a USD 300
million loan as additional financing to scale up the
improvement of rural connectivity to help boost
the rural economy in the state of Maharashtra.
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S89. Ans.(e)
Sol. Union Defence Minister, Rajnath Singh and
Union
Highways
Minister,
NitinGadkari
inaugurated the Emergency Landing Facility on a
National Highway in Rajasthan.
S90. Ans.(c)
Sol. The Golden Rock Railway Workshop (GOC),
Tiruchchirappalli has bagged 22nd National
Award for Excellence in Energy Management from
the Confederation of Indian Industry (CII) for
having adopted and implemented various energy
conservation measures.
S91. Ans.(b)
Sol. Prime Minister of India Shri Narendra Modi
chaired the 13th BRICS Summit on September 09,
2021, through video conferencing.
S92. Ans.(a)
Sol. National Payments Corporation of India
(NPCI) in partnership with Fiserv Inc. to launch
the plug-and-play RuPay credit card stack, ‘nFiNi’.
S93. Ans.(e)
Sol. The world’s largest plant designed to capture
carbon dioxide out of the air began its operations
in Iceland on September 08, 2021.The plant is
named Orca, which means ‘Energy’ in Icelandic
word. It will suck out up to 4,000 tons of CO2 per
year.
S94. Ans.(a)
Sol. The National Mission for Clean Ganga
organized Himalayan Diwas on September 09,
2021 in association with Naula Foundation.
S95. Ans.(d)
Sol. China successfully launched a new Earth
observation satellite, Gaofen-5 02, into space,
aboard a Long March-4C rocket on September 07,
2021, from the Taiyuan Satellite Launch Centre in
north China’s Shanxi Province.
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S96. Ans.(e)
Sol. The Comptroller and Auditor General (CAG) of
India GC Murmu on 7th Sept was elected as the
chairman of the assembly of Asian Organization of
Supreme Audit Institutions (ASOSAI) for a period
of three years from 2024 to 2027.

S103. Ans.(d)
Sol.
Prime
Minister
ShriNarendraModi
inaugurated
the
SardardhamBhavan
in
Ahmedabad, Gujarat, via video conferencing on
September 11, 2021.

S97. Ans.(b)
Sol. El Salvador’s move to become the first country
in the world to adopt bitcoin as legal tender. The
government is rolling out bitcoin ATMs, an ewallet and stylish kiosks.

S104. Ans.(e)
Sol. Former Union Minister Shri Vijay Goel has
been appointed as the Vice-Chairman of Gandhi
Smriti and DarshanSamiti (GSDS). It is the site of
the Martyrdom of Mahatma Gandhi, the Father of
the Nation.

S98. Ans.(a)
Sol. Former IPS officer Iqbal Singh Lalpura has
been appointed chairman of the National
Commission for Minorities. He hails from Punjab
and has authored several books on Sikh
philosophy.

S105. Ans.(b)
Sol. The web service provider, Yahoo, has named
Jim Lanzone as its new chief executive officer
(CEO).

S99. Ans.(c)
Sol. A new book has titled "Bullets Over Bombay:
Satya and the Hindi Film Gangster" authored by
Uday Bhatia. The Book deals with the testimonies
from Ram Gopal Varma, Anurag Kashyap, Manoj
Bajpayee, Vishal Bhardwaj, Saurabh Shukla.
S100. Ans.(b)
Sol. The theme of the India-led Summit was
“BRICS@15:
Intra-BRICS
Cooperation
for
Continuity, Consolidation and Consensus.”
S101. Ans.(a)
Sol. The United Nations Day for South-South
Cooperation is observed every year on September
12 since 2011, to celebrate the economic, social
and political developments made in recent years
by regions and countries in the south.
S102. Ans.(c)
Sol. World First Aid Day is observed on the second
Saturday of September every year. In 2021 the
World First Aid Day is being observed on
September 11, 2021.
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S106. Ans.(c)
Sol. India and Australia are undertaking their firstever 2+2 ministerial dialogue at the Hyderabad
House in New Delhi.
S107. Ans.(a)
Sol. India’s largest open-air fernery has been
inaugurated in Ranikhet of Uttarakhand. The new
centre will serve the dual objective of
‘conservation of fern species as well as ‘create
awareness about their ecological role and promote
further research.
S108. Ans.(d)
Sol. India’s first nuclear-missile tracking ship,
named INS Dhruv, has been commissioned from
Visakhapatnam in Andhra Pradesh, on September
10, 2021. The 10,00 tonnes satellite and ballistic
missile tracking ship has been built by the
Hindustan Shipyard Limited in collaboration with
the DRDO and National Technical Research
Organisation (NTRO).
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S109. Ans.(b)
Sol. Bhupendra Patel has been chosen as the new
Chief Minister of Gujarat at the BJP legislature
meeting. He is a BJP MLA from the Ghatlodia
assembly seat in Ahmedabad. This comes after the
resignation of Vijay Rupani from the post of CM of
Gujarat.
S110. Ans.(c)
Sol. Daniel Ricciardo (McLaren, Australian-Italian)
has won the Formula One Italian Grand Prix 2021
title held at AutodromoNazionale Monza track,
Italy. This is the first victory for McLaren in 9
years.
S111. Ans.(e)
Sol. Hindi Diwas or Hindi Day is observed every
year on 14 September to mark the popularity of
Hindi as an official language of India. The language
was adopted under Article 343 of the Indian
Constitution. The first Hindi day was celebrated on
14th September 1953.
S112. Ans.(a)
Sol. In Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel
has announced the launch of ‘Millet Mission’,
which aims to provide proper price rate to farmers
for minor cereal crops.

S113. Ans.(c)
Sol. India and the United States of America (USA)
have launched the “Climate Action and Finance
Mobilization Dialogue (CAFMD)”. It will strengthen
India-US bilateral cooperation on climate and
environment.
S114. Ans.(b)
Sol. Haryana has topped among all other states of
the country in terms of installation of off-grid solar
pumps under Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha
Evam UtthanMahaabhiyaan (PM-KUSUM), as per
the data by the Union Ministry of New and
Renewable Energy.
S115. Ans.(d)
Sol. Aziz Akhannouch has been appointed as the
new Prime Minister of Morocco by the country’s
King Mohammed VI.
S116. Ans.(e)
Sol. NuakhaiJuhar, the agrarian festival of Western
Odisha, was celebrated with religious fervour and
tradition on September 11, 2021.
S117. Ans.(c)
Sol. Justice M. Venugopal has been appointed as
the new Acting Chairperson of the appellate
tribunal, National Company Law Appellate
Tribunal (NCLAT) with effect from September 11,
2021.
S118. Ans.(d)
Sol. Skyroot Aerospace, a Hyderabad-based Space
technology startup, has become the first private
company to formally enter into an agreement with
the Indian Space Research Organisation (ISRO) to
get access their facilities and expertise for the
development and testing of subsystems and
systems of space launch vehicles.
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S119. Ans.(b)
Sol. ‘Human Rights and Terrorism in India’, book
by BJP MP Subramanian Swamy, released. The
release of three dreaded terrorists in exchange for
hijacked
Indian
Airlines
passengers
in
Afghanistan’s Kandahar in 1999 is the “worst
capitulation” to terrorists in India”s modern
history, says BJP MP Subramanian Swamy.
S120. Ans.(a)
Sol. Veteran Rajya Sabha MP and former Union
minister Oscar Fernandes has passed away. The
senior Congress leader had served as the Union
Cabinet Minister for Transport, Road and
Highways and Labour and Employment, in
Manmohan Singh’s UPA government.
S121. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi is set to attend
the first-ever in-person QUAD ( Quadrilateral
Security Dialogue) Leaders’ Summit at the White
House, in Washington D.C. on September 24, 2021.
Quad nation comprise of India, Japan, the US and
Australia.
S122. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India has announced the
theme for the Third Cohort under the Regulatory
Sandbox (RS) as ‘MSME Lending’. The application
for the Third Cohort will be kept open from
October 01, 2021 to November 14, 2021.

S125. Ans.(b)
Sol. Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) has
launched India’s first FASTag-based metro parking
facility, at the Kashmere Gate metro station in
partnership with Delhi Metro Rail Corporation
(DMRC).
S126. Ans.(c)
Sol. Joe Root was voted the ICC Men's Player of the
Month for August for his consistent performances
in the Test series against India that was part of the
next cycle of the ICC World Test Championship
(WTC).
S127. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the
foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh
State University at Aligarh, in Uttar Pradesh, on
September 14, 2021.
S128. Ans.(b)
Sol. In India, the Engineer’s Day is celebrated on
September 15 every year, since 1968, to recognise
the contribution of engineers’ in the development
of the nation. The day marks the birth anniversary
of the engineering pioneer of India, Sir
MokshagundamVishweshvaraya,
(popularly
known as Sir MV). Sir MV was regarded as the
“Father of Modern Mysore”.

S123. Ans.(e)
Sol. The International Day of Democracy is
celebrated across the world on 15 September each
year, since 2008.

S129. Ans.(e)
Sol. In women's cricket, Ireland's Eimear
Richardson has had a sensational August as well
and was adjudged the ICC Women's Player of the
Month for August 2021.

S124. Ans.(d)
Sol. The Government of India has proposed to
institutionalise the India-Africa Defence Dialogue,
as a regular event, to be held on the sidelines of
the biennial DefExpo military exhibition. The first
India-Africa Defence Ministers Conclave (IADMC)
was held at DefExpo in February 2020 in Lucknow.

S130. Ans.(d)
Sol. DBS Bank has launched real-time online
tracking for cross-border payments for its
corporate clients, in partnership with SWIFT
Global Payments Innovation (GPI). DBS is the first
bank in India and Asia-Pacific to offer this service
to corporate clients, at no additional cost.
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S131. Ans.(a)
Sol. Government think tank Niti Aayog in
collaboration with US-based Rocky Mountain
Institute (RMI) and RMI India, has launched a
campaign named Shoonya, to promote zeropollution delivery vehicles by working with
consumers and industry.
S132. Ans.(d)
Sol. The United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) has pegged India’s
economic growth rate as follows, in its Trade and
Development report released on September 15,
2021: Calendar Year (CY) 2021 – 7.2%; Calendar
Year 2022 – 6.7%.
S133. Ans.(e)
Sol. Tata Steel has commissioned India’s first
carbon capture plant that extracts CO2 directly
from the blast furnace gas, at its Jamshedpur
Works on September 14, 2021. With this
achievement, Tata Steel has become country’s first
steel company to adopt such a carbon capture
technology.
S134. Ans.(c)
Sol. The Indian military contingent comprising of
an all arms combined force of 200 personnel is
participating in the Exercise PEACEFUL MISSION 2021, a Joint Counter Terrorism Exercise between
Shanghai Cooperation Organisation (SCO) member
states.
S135. Ans.(a)
Sol. Sri Lankan fast bowler Lasith Malinga has
announced his retirement from all forms of cricket.
S136. Ans.(e)
Sol. India is set to host the first-ever Global
Buddhist Conference on November 19 and 20,
2021, in Nava Nalanda Mahavihara campus, in
Nalanda, Bihar.
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S137. Ans.(d)
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT)
Bombay has launched ‘Project Udaan’, a language
translator, to break language barrier in education,
which hampers flow of message.
S138. Ans.(c)
Sol. The International Day for the preservation for
Ozone layer (World Ozone Day) is observed
annually on September 16 to spread awareness of
the depletion of the Ozone Layer and search for
solutions to preserve it.
S139. Ans.(d)
Sol. Ford Motor Company announced that it would
stop producing cars in India as the global auto
industry continues to grapple with a shortfall in
semiconductors and other components due to
supply chain disruptions.
S140. Ans.(b)
Sol. IT services major Infosys formally launched its
'Equinox' suite of solutions to help enterprises
transform their online and in-store functions and
deliver personalised omnichannel commerce
experiences for B2B and B2C buyers.
S141. Ans.(b)
Sol. Australia, the UK and the US have announced a
new trilateral security partnership, with its first
initiative to develop nuclear-powered submarines
for Australia.
S142. Ans.(a)
Sol. The Union Cabinet has approved a Production
Linked Incentive (PLI) scheme for the automobile
sector, with a budgetary allocation of Rs 26,058
crores, to increase the production of components
like cars, auto parts, and other related products in
India.
S143. Ans.(d)
Sol. Foreign Direct Investment (FDI) : government
has increased the FDI in the Telecom sector under
automatic route from 49% to 100%.
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S144. Ans.(b)
Sol. NITI Aayog has launched a report titled
‘Reforms in Urban Planning Capacity in India’
which presents measures to ramp up urban
planning capacity in India. The report was
released on September 16, 2021, jointly by NITI
Aayog Vice Chairman Dr Rajiv Kumar, CEO Shri
Amitabh Kant and Special Secretary Dr K.
Rajeswara Rao.
S145. Ans.(e)
Sol. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor
Manoj Sinha launched a new mission called ‘One
Gram Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ on
September 14, 2021. The DIGI-Pay aims to
promote door-to-door digital banking and
financial services in remote areas of the Union
Territory.
S146. Ans.(c)
Sol. The leading power sector NBFC, Power
Finance Corporation Ltd (PFC), successfully issued
its maiden Euro Green Bond. The 7 -year Euro 300
million Bond has been priced at 1.841 percent.This
Euro Green Bond is first ever Euro denominated
Green bond issuance from India.
S147. Ans.(d)
Sol. The Ministry of Defence has constituted a High
Level Expert Committee, for a comprehensive
review of National Cadet Corps (NCC). Former
Member of Parliament (MP) Shri Baijayant Panda
will be the Chairperson of the Committee. The 15member committee will also include Cricketer MS
Dhoni and Mahindra Group Chairman Anand
Mahindra as members.

S149. Ans.(d)
Sol. The theme for 2021 World Patient Safety Day
is ‘Safe maternal and newborn care’.
S150. Ans.(b)
Sol. Noted writer and former secretary of Jammu
and Kashmir Academy of Art, Culture and
Languages Aziz Hajini passed away.
S151. Ans.(a)
Sol. The 21st Meeting of the Shanghai Cooperation
Organisation (SCO) Council of Heads of State was
held in hybrid format on September 17, 2021 in
Dushanbe, Tajikistan. The meeting was held under
the Chairmanship of President of Tajikistan,
Emomali Rahmon.
S152. Ans.(b)
Sol. The 15th edition of Indo – Nepal Joint Military
Training Exercise Surya Kiran will be held from
September 20, 2021.
S153. Ans.(d)
Sol. World Bamboo Day is observed every year on
18 September to raise awareness of the benefits of
bamboo and to promote its use in everyday
products.
S154. Ans.(e)
Sol. The Pulitzer Prize-winning noted fiction
writer, Jhumpa Lahiri, is set to launch her new
book titled ‘Translating Myself and Others’, which
will highlight her work as a translator.

S148. Ans.(c)
Sol. The World Patient Safety Day is observed on
September 17 to create global awareness for
patient safety and urge people to show their
commitment to make healthcare safer.
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S155. Ans.(b)
Sol. In 2021, the day is being held on 18
September. The theme of International Coastal
Clean-Up Day 2021: “Keep trash in the bin and not
in the ocean".
S156. Ans.(d)
Sol. The Indian delegation was led by Prime
Minister Narendra Modi, who participated in the
meeting via video-link and at Dushanbe, India was
represented by External Affairs Minister, Dr S.
Jaishankar.
S157. Ans.(c)
Sol. The International Red Panda Day (IRPD) is
celebrated every year on ‘Third Saturday of
September’.
S158. Ans.(d)
Sol. Alka Nangia Arora has been appointed as the
Chairman cum Managing Director (CMD) of the
National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC).
S159. Ans.(e)
Sol. Nagaland’s first and India’s 61st Software
Technology Park of India (STPI) centre was
inaugurated at Kohima. The inauguration of the
STPI centre in Kohima is a fulfilment of Prime
Minister Narendra Modi’s vision of creating a
technology ecosystem in the northeast to create
opportunities for future generations in the region.
S160. Ans.(a)
Sol. International Equal Pay Day is celebrated on
18 September. The inaugural edition of the day
was observed in the year 2020.
S161. Ans.(c)
Sol. Department of Justice under the Ministry of
Law and Justice has launched the “EkPahal"
campaign to encourage mass registration under
Tele-Law. The EkPahal campaign will run across
the country from 17th September till 2nd October.
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S162. Ans.(a)
Sol. NPCI International Payments Ltd (NIPL) has
partnered with Liquid Group Pte. Ltd. (Liquid
Group) to enable UPI QR-based payments
acceptance in 10 markets across North Asia and
Southeast Asia.
S163. Ans.(d)
Sol. The World Bank Group has announced to
discontinue the Doing Business report (popularly
know as ease of doing business ranking).
S164. Ans.(e)
Sol. Fino Payments Bank (FPBL) has appointed
Indian actor Pankaj Tripathi as its first brand
ambassador, for a period of two-year, effective
from September 01, 2021.
S165. Ans.(c)
Sol. Harmilan Kaur Bains of Punjab has created a
new national record in the women’s 1500m race
by clocking 4:05.39 to bag the gold in the women’s
1500m event, at the 60th National Open Athletics
Championships.
S166. Ans.(b)
Sol. Charanjit Singh Channi has been elected as the
new Chief Minister of Punjab by the Congress
party.
S167. Ans.(c)
Sol. Two famous products of Manipur, namely
Hathei chilly, commonly known as the Sirarakhong
chilly and Tamenglong Orange have received the
Geographical Index (GI) tag.
S168. Ans.(d)
Sol. The book has been authored by Dr Prabhleen
Singh, administrative officer at the Punjabi
University, Patiala.
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S169. Ans.(a)
Sol. Pankaj Advani of India won the Asian Snooker
Championship 2021 by defeating Amir Sarkhosh.
He won in the best of 11 frames final.

S177. Ans.(d)
Sol. Switzerland, Sweden, the U.S., and the U.K. and
Republic of Korea are ranked among the top 5
respectively.

S170. Ans.(c)
Sol. The Government of Sikkim has declared
‘Cooper Mahseer’ locally named as ‘Katley’ as the
state fish. Neolissochilushexagonolepis is the
scientific name of the Cooper Mahseer.
S171. Ans.(c)
Sol. The International Day of Peace (or World
Peace Day) is observed annually on 21 September,
as a period to observe 24 hours of non-violence
and cease-fire and to spread awareness and
preach peace and harmony all across the globe.

S178. Ans.(a)
Sol. A book has titled "The Three Khans: And the
Emergence of New India" authored by Kaveree
Bamzai.

S172. Ans.(d)
Sol. HDFC Bank has announced its partnership
with leading payments company Paytm, to offer
co-branded credit cards on the Visa platform to
businesspersons, millennials and merchants.
S173. Ans.(e)
Sol. India has been ranked at 46th place in the
Global Innovation Index 2021 released by World
Intellectual Property Organization (WIPO).
S174. Ans.(b)
Sol. Every year, the full week ending on the last
Sunday of September is observed as the
International Week of the Deaf (IWD). In 2021,
IWD is being observed from September 20 to 26,
2021.
S175. Ans.(b)
Sol. The Crown has won the outstanding drama
series at the 2021 Emmy Award.
S176. Ans.(e)
Sol. Iran was officially admitted as a full member
of the Shanghai Cooperation Organization (SCO)
on 18th Sept. The decision to admit Iran as a full
member was declared in the 21th summit of the
SCO leaders in Dushanbe, Tajikistan.
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S179. Ans.(c)
Sol. Jimmy Greaves, one of England’s most prolific
strikers and Tottenham Hotspur’s record
goalscorer, has died at the age of 81.
S180. Ans.(a)
Sol. Renowned Theoretical physicist and
cosmologist Professor Thanu Padmanabhan
passed away.
S181. Ans.(b)
Sol. The Government of India has approved the
appointment of Air Marshal Vivek Ram Chaudhari
as the next Chief of the Air Staff (CoAS), with effect
from October 01, 2021.
S182. Ans.(d)
Sol. Canada Prime Minister Justin Trudeau has
won the third term to serve as the PM of the
country, after his party won the 2021
parliamentary elections on September 20, 2021.
S183. Ans.(e)
Sol. World Rhino Day is observed every year on 22
September to celebrates and raise awareness of
the need to protect all the five existing species of
Rhinoceros.
S184. Ans.(c)
Sol. The Yogi Adityanath led Uttar Pradesh
government has cleared a proposal to develop an
‘Electronic Park’, along the Yamuna Expressway
Industrial Development Authority (YEIDA) area,
near Noida, to promote electronics industry.
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S185. Ans.(a)
Sol. President Ram conferred the Award to Deputy
Director General of Military Nursing Service Brig S
V Saraswati for her immense contribution to the
MNS as nurse administrator. National Florence
Nightingale Award is the highest national
distinction a nurse can achieve for selfless
devotion and exceptional professionalism.
S186. Ans.(b)
Sol. India could become the world’s third-largest
importer by 2050, according to a report released
by the UK’s Department of International Trade.
S187. Ans.(d)
Sol. Facebook India has appointed former IAS
officer Rajiv Aggarwal as the Director of Public
Policy. He succeeds Ankhi Das, who quit the
company in October last year.
S188. Ans.(a)
Sol. The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) has marginally lowered
India's growth projection for the ongoing fiscal to
9.7%, a reduction of 20 basis points (bps).
S189. Ans.(e)
Sol. India's D Gukesh won his second consecutive
tournament of this month, the Norway Chess Open
2021 Masters section. Gukesh scored an unbeaten
8.5/10 and finished a full point ahead of the
competition to win the tournament.

S190. Ans.(d)
Sol. Two more beaches in India have been
awarded “Blue Flag” certification, an international
eco-level tag, taking the total number of such
beaches in the country to 10. The two beaches to
receive the certification this year are Kovalam in
Tamil Nadu and Eden in Puducherry.
S191. Ans.(c)
Sol. The International Day of Sign Languages
(IDSL) is celebrated annually across the world on
23 September to raise awareness on sign
languages and strengthen the status about sign
languages.
S192. Ans.(d)
Sol. Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi has
been appointed by UN Secretary-General Antonio
Guterres as a Sustainable Development Goals
(SDG) Advocate in the 76th UN General Assembly.
S193. Ans.(b)
Sol. The Board of Directors of ZEE Entertainment
Enterprises Limited (ZEEL) has unanimously
approved the merger of the company with Sony
Pictures Networks India (SPNI).
S194. Ans.(e)
Sol. Private sector lender Yes Bank has partnered
with Visa to offer credit cards to its customers,
following the regulatory ban on Mastercard by
RBI.
S195. Ans.(b)
Sol. The Asian Development Bank (ADB) has
revised downwards India’s economic growth
forecast for the current fiscal, 2021-22 (FY22) to
10 percent.
S196. Ans.(a)
Sol. The Beijing 2022 Winter Olympics unveiled its
official motto, "Together for a Shared Future",
during a ceremony at the city's Capital Museum.
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S197. Ans.(c)
Sol. The Union Minister for Commerce and
Industry, Shri Piyush Goyal, launched the ‘National
Single Window System (NSWS)’, on September 22,
2021, for the investors and businesses.
S198. Ans.(d)
Sol. The theme for the 2021 International Day of
Sign Languages is “We Sign For Human Rights”
highlighting how each of us – deaf and hearing
people around the world – can work together hand
in hand to promote the recognition of our right to
use sign languages in all areas of life.
S199. Ans.(b)
Sol. The Commerce Ministry has decided to
celebrate ‘VanijyaSaptah’ from 20 to 26
September. In this Saptah, many programmes and
events will be organized to showcase India’s rising
economic force across the country.
S200. Ans.(e)
Sol. Fairooz Faizah Beether of Bangladesh has
been chosen for the 2021 Changemaker Award for
her work promoting good health and well-being by
the Bill and Melinda Gates Foundation.
S201. Ans.(b)
Sol. Chetan Bhagat will release his new novel titled
‘400 Days’ on October 08, 2021. He has released
the cover for the same. It is the third novel in the
Keshav-Saurabh series, after ‘The Girl in Room
105’ and ‘One Arranged Murder’.
S202. Ans.(c)
Sol. Pension Fund Regulatory and Development
Authority (PFRDA) will observe October 01, 2021
as the National Pension System Diwas (NPS
Diwas). This campaign has been started by PFRDA
under the ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ to promote
pension and retirement planning for a carefree
‘azad’ retirement.
52

S203. Ans.(d)
Sol. The government has set up an asset
management company (AMC) named India Debt
Resolution Company Ltd (IDRCL) with a paid-up
capital of Rs. 80.5 lakh on an authorized capital of
Rs 50 crore.
S204. Ans.(b)
Sol. Former Governor of Arunachal Pradesh and
Commissioner of Delhi Police, Yudhvir Singh
Dadwal, has passed away. He was 70.
S205. Ans.(e)
Sol. The 2021 Global Goalkeeper Award : Phumzile
Mlambo-Ngcuka, former United Nations undersecretary-general and executive director of UN
Women.
S206. Ans.(b)
Sol. Former ISRO chief K Kasturirangan to head
education ministry’s panel to develop new
curriculum for schools. The committee will discuss
“position papers” finalised by national focus
groups on different aspects of the four areas
drawing inputs from state curriculum frameworks.
S207. Ans.(a)
Sol. Rajiv Bansal appointed as Secretary in the
Ministry of Civil Aviation. Bansal is currently
Chairman & Managing Director (CMD) of Air India.
S208. Ans.(e)
Sol. The government of India accepts RN Ravi's
resignation as interlocutor for Naga peace talks.
Ravi has negotiated for several years with key
insurgent groups for the signing of the Naga Peace
Accord.
S209. Ans.(e)
Sol. The International Astronomical Union has
named a crater at the Moon’s south pole after the
Arctic explorer Matthew Henson, a Black man who
in 1909 was one of the first people to stand at the
very top of the world.
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S210. Ans.(c)
Sol. Hungary has unveiled the statue of Bitcoin
founder Satoshi Nakamoto. The imposing bronze
statue was unveiled in Hungary’s capital,
Budapest.

S217. Ans.(d)
Sol. Facebook India has appointed former IAS
officer Rajiv Aggarwal as the Director of Public
Policy. He succeeds Ankhi Das, who quit the
company in October last year.

S211. Ans.(b)
Sol. The Government of India has approved the
appointment of Air Marshal Vivek Ram Chaudhari
as the next Chief of the Air Staff (CoAS), with effect
from October 01, 2021.

S218. Ans.(a)
Sol. The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) has marginally lowered
India's growth projection for the ongoing fiscal to
9.7%, a reduction of 20 basis points (bps).

S212. Ans.(d)
Sol. Canada Prime Minister Justin Trudeau has
won the third term to serve as the PM of the
country, after his party won the 2021
parliamentary elections on September 20, 2021.
S213. Ans.(e)
Sol. World Rhino Day is observed every year on 22
September to celebrates and raise awareness of
the need to protect all the five existing species of
Rhinoceros.
S214. Ans.(c)
Sol. The Yogi Adityanath led Uttar Pradesh
government has cleared a proposal to develop an
‘Electronic Park’, along the Yamuna Expressway
Industrial Development Authority (YEIDA) area,
near Noida, to promote electronics industry.
S215. Ans.(a)
Sol. President Ram conferred the Award to Deputy
Director General of Military Nursing Service Brig S
V Saraswati for her immense contribution to the
MNS as nurse administrator. National Florence
Nightingale Award is the highest national
distinction a nurse can achieve for selfless
devotion and exceptional professionalism.
S216. Ans.(b)
Sol. India could become the world’s third-largest
importer by 2050, according to a report released
by the UK’s Department of International Trade.
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S219. Ans.(e)
Sol. India's D Gukesh won his second consecutive
tournament of this month, the Norway Chess Open
2021 Masters section. Gukesh scored an unbeaten
8.5/10 and finished a full point ahead of the
competition to win the tournament.
S220. Ans.(d)
Sol. Two more beaches in India have been
awarded “Blue Flag” certification, an international
eco-level tag, taking the total number of such
beaches in the country to 10. The two beaches to
receive the certification this year are Kovalam in
Tamil Nadu and Eden in Puducherry.
S221. Ans.(c)
Sol. The Union Home Minister and Minister of
Cooperation, Amit Shah inaugurated and
addressed the first-ever National Cooperative
Conference (SehkaritaSammelan) at the Indira
Gandhi Indoor Stadium in New Delhi.
S222. Ans.(d)
Sol.
The
International
Federation
of
Environmental Health (IFEH) declared to observe
World Environmental Health Day on 26 September
every year.
S223. Ans.(e)
Sol. The theme of 2021 UN General Assembly
session was ‘building resilience through hope – to
recover from Covid-19, rebuild sustainably,
respond to the needs of the planet, respect the
rights of people, and revitalise the United Nations’.
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S224. Ans.(b)
Sol. Supreme Court of India has approved an
electronic system named FASTER (Fast and
Secured Transmission of Electronic Records). The
FASTER system will be used for transferring eauthenticated copies from courts to prisons.

S230. Ans.(b)
Sol. Nagaland's "sweet cucumber" was awarded a
geographical identification (GI) tag as an
agricultural product under provisions of The
Geographical Indications of Goods (Registration
and Protection) Act, 1999.

S225. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India has issued
guidelines regarding the Securitisation of Standard
Assets. As per the guidelines of RBI, the minimum
ticket size for the issuance of securitization notes
will be Rs 1 crore.

S231. Ans.(c)
Sol. The International Day for the Universal Access
to Information (commonly known as Access to
Information Day) is held on 28 September ever
year.

S226. Ans.(a)
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has
won the F1 Russian Grand Prix 2021. This is his
100th Grand Prix win.

S232. Ans.(d)
Sol. The World Rabies Day also marks the death
anniversary of the French chemist and
microbiologist, Louis Pasteur’, who developed the
first rabies vaccine.

S227. Ans.(d)
Sol. The National Institute of Rural Development
and Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad under
the auspices of the Ministry of Rural Development
presented Hunarbaaz Awards to 75 differentlyabled candidates from 15 states.

S233. Ans.(a)
Sol. Lieutenant General Gurbirpal Singh has taken
charge as the 34th Director General of National
Cadet Corps (NCC). He succeeds Lt Gen Tarun
Kumar Aich.

S228. Ans.(c)
Sol. The World Rivers Day is celebrated every year
on the “Fourth Sunday of September” since 2005,
to raise global awareness of the need to support,
protect and preserve the rivers around the world.
In 2021, the World Rivers Day is being celebrated
on 26 September. Theme for World Rivers Day
2021 is “Waterways in our communities”.

S234. Ans.(b)
Sol. The domestic credit rating agency ICRA has
revised up the gross domestic product (GDP)
growth rate of India for the financial year 2021-22
(FY22) to 9 percent.

S229. Ans.(d)
Sol. The theme for World Tourism Day 2021 is
“Tourism for Inclusive Growth”. UNWTO has
designated it as an opportunity to look beyond
tourism statistics and acknowledge that, behind
every number, there is a person.
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S235. Ans.(d)
Sol. England cricket all-rounder Moeen Ali has
announced his retirement from the Test match
career. The 34-year-old Ali made his debut in Test
cricket in 2014 and represented England in 64
Test matches.
S236. Ans.(a)
Sol. Star Indian tennis player Sania Mirza won her
first title of the season as she and her Chinese
partner Shuai Zhang beat the pair of Kaitlyn
Christian and Erin Routliffe in the women’s
doubles final of the Ostrava Open
S237. Ans.(c)
Sol. The India Meteorological Department (IMD)
has issued a red alert for Odisha and Andhra
Pradesh after the ‘Cyclone Gulab’ made landfall
over Northwest and adjoining West-central Bay of
Bengal.
S238. Ans.(e)
Sol. The Defence Research and Development
Organisation (DRDO) carried successful maiden
test flight of a new version of the Akash Missile
named ‘Akash Prime’ from Integrated Test Range
(ITR), Chandipur, Odisha.
S239. Ans.(d)
Sol. The team India archers settled for three silver
medals at the 2021 World Archery Championships,
held in Yankton, South Dakota, United States from
20 to 26 September 2021.
S240. Ans.(c)
Sol. Union Minister of State for Health and Family
Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar led the Indian
delegation at the 4th Indo-US Health Dialogue,
held in New Delhi on September 27, 2021. The
two-day Dialogue is a platform to deliberate upon
multiple ongoing collaborations in the health
sector between the two countries.
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S241. Ans.(a)
Sol. The Reserve bank of India has set the limit for
Ways and Means Advances (WMA) for the second
half of the financial year 2021-22 i.e October 2021
to March 2022 at Rs. 50,000 crore.
S242. Ans.(d)
Sol. World Heart Day is celebrated on 29
September annually to draw people’s attention to
heart illness and the range of associated health
issues.
S243. Ans.(b)
Sol. Judima is a local fermented drink made with
rice, brewed by the Dimasa community in Assam.
It derives its name from words ju which means
wine and Dima means ‘belonging to the Dimasa’. It
is the first traditional brew in all of northeast to
bag GI tag.
S244. Ans.(d)
Sol. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has
once again extended the tenure of the Company
Law Committee by one year until September 16,
2022. Corporate affairs secretary Rajesh Verma is
the present chairperson of the committee.
S245. Ans.(a)
Sol. The International Day of Awareness of Food
Loss and Waste is celebrated on September 29,
since 2020, to promote and implement global
efforts to resolve the issue of food wastage.
S246. Ans.(d)
Sol. The Comptroller and Auditor General (CAG) of
India, G C Murmu has been selected as the external
auditor of the International Atomic Energy Agency
(IAEA), for a period of six years. His tenure will be
valid from 2022 to 2027.
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S247. Ans.(e)
Sol. Sojat tehsil of the Pali district in Rajasthan has
suitable geological structure, topography and
drainage system, climate and soil for naturally
cultivating the mehndi leave crop.
S248. Ans.(b)
Sol. RBI imposes Rs 2 crorepenalty on RBL Bank
for breaching deposit, board composition norms.
The Reserve Bank of India on 27th Sept imposed a
penalty of Rs 2 crore on RBL Bank for breaching
deposit, board composition norms.

S250. Ans.(b)
Sol. The Modi government has started work for
the development of ‘ParshuramKund’, a Hindu
pilgrimage site on the Brahmputra plateau in the
lower reaches of the Lohitriver in Arunachal
Pradesh.

S249. Ans.(a)
Sol. US defeats Europe Won Ryder Cup golf
tournament held in Wisconsin (US). The
Americans defeated the European squad in the
biennial tournament, which took place at
Whistling Straits in Sheboygan County.
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