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പ്രതിമാസ ആനകുാലിക വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ച ാദ്യവുും 

ഉത്തരങ്ങളുും മലയാളത്തിൽ - ഒക ്ച ാബർ 2021 
 

Q1. ല ോക ്സഭോ് സ്പീക്കർ് ഓം് ബിർള്

അടുത്തിടട് _________ മന്ത്രോ യം്

ആരംഭിച്ച് നിധി് 2.0് പദ്ധതി്

ഉദ ഘോടനം്ടെയതു . 

(a) യുവജനകാര്യ കായിക മന്ത്രാലയം 

(b) ടറൂിസം മന്ത്രാലയം 

(c) വവദ്യതുി മന്ത്രാലയം 

(d) പര്ിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാന മന്ത്രാലയം 

(e) ആഭ്യരര് മന്ത്രാലയം 

 

Q2. 'റലുപ് ഓൺ-ദി-ല ോ' 

ലകോൺടോടക  ് സ ് ലപടയെന്റ ്

ടസോ യഷൂനകുൾ്ആരംഭിക്കോൻ് NPCI 

ഏത ്ബോങ്കമുോയി്ഒത്തലുെർന്ന്ു? 

(a) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(b) HDFC ബാങ്ക ്

(c) യയസ് ബാങ്ക് 

(d) കകാട്ടക് മഹീന്ത്ര ബാങ്ക ്

(e) ICICI ബാങ്ക് 

 

Q3. ടസപ ്ംബറിട ് ഏത ്

തീയതിയി ോണ ് അരോരോന്ത്ര്

വിവർത്തന്ദിനം്ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 27 യസപ്റംബർ 

(b) 28 യസപ്റംബർ 

(c) 29 യസപ്റംബർ 

(d) 30 യസപ്റംബർ 

(e) 26 യസപ്റംബർ 

 

Q4. മതുിർന്ന് പൗരന്മോർക്ക ്

ലവണ്ടിയുള്ള് 'എൽഡർ്ല ൻ' എന്ന്

ലപരി ളു്ള് ഇരയയിട ് ആദയടത്ത്

പോൻ-ഇരയ് ടെൽപ്പ ് ല ൻ്

ആരംഭിച്ച്മന്ത്രോ യം്ഏത ്? 

(a) സാമഹൂിക നീതി, ശാക്തീകര്ണ 

മന്ത്രാലയം 

(b) ഇലകന്ത്ക്രാണിക്സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർകമഷൻ യടകക്നാളജി മന്ത്രാലയം 

(c) ഭ്ക്ഷ്യ സംസ്കര്ണ വയവസായ 

മന്ത്രാലയം 

(d) നയനൂപക്ഷ്കാര്യ മന്ത്രാലയം 

(e) വികദ്ശകാര്യ മന്ത്രാലയം 

 

Q5. ലവക യമളു്ള് ആന്ത്രിതരടുട്

വരമുോന് പരിധി് ന്ത്പതിലരോധ്

മന്ത്രോ യത്തിൽ് നിന്ന ്

ആജീവനോരം് കടുുംബ് ടപൻഷൻ്

 ഭിക്കനു്നതിന ്സർക്കോർ്അടുത്തിടട്

വർദ്ധിപ്പിച്ച.ു് എരോണ ് പതുിയ്

പരിധി? 

(a) കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തിയറെ 20% ൽ തായഴ 

(b) കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തിയറെ 10% ൽ തായഴ 

(c) കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തിയറെ 30% ൽ തായഴ 

(d) കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തിയറെ 40% ൽ തായഴ 

(e) കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തിയറെ 50% ൽ തായഴ 

 

Q6. 2021 ട ് UNHCR നോൻസൻ്

അഭയോർത്ഥി് അവോർഡ ് ലജതോവ ്

ആരോണ ? 

(a)ജീൽ അൽകബന അകസാസികയഷൻ 

കഫാർ ഹയമുാനികററിയൻ യഡവലയമെറെ് 

(b) യസാവസറി കഫാർ 

ഹയമുാനികററിയൻ കസാളിഡാര്ിറി 

(c) ദ്ി ഇറെർനാഷണൽ കൗൺസിൽ 

കഫാർ കവാളണ്ടറി ഏജൻസിസ്  

(d) ദ്ി ലീഗ് ഓഫ് യറഡ് കന്ത്കാസ്സ ്

യസാവസറിസ ്

(e) കസാളിഡാര്ിറി കഫാർ 

ഹയമുാനികററിയൻ യഡവലയമെറെ്  
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Q7. െവലസോങ -8് ഒര്ു പതുിയ്

ലെപ്പർലസോണിക ് മിലസ ോണ , 

ഈയിടട് ഏത ് രോജയമോണ ്്

വിജയകരമോയി്പരീക്ഷിച്ചത ്? 

(a) ജപ്പാൻ 

(b) ദ്ക്ഷ്ിണ യകാറിയ 

(c) ഉത്തര് യകാറിയ 

(d) തായ് വാൻ 

(e) വൈന 

 

Q8. ജപ്പോനിട ് പതുിയ്

ന്ത്പധോനമന്ത്രിയോയി്

തിരടെടുക്കടപ്പട്ടത ്ആരോണ ? 

(a) മസകയാഷി സൺ 

(b) കയാഷിഹിയഡ സഗു 

(c) ഷിൻകസാ ആയബ 

(d) കയാഷിഹികകാ കനാഡ 

(e) ഫയമൂികയാ കിഷിദ് 

 

Q9. 2021 ട ് ല ോക് സമനു്ത്ദ് ദിനം്

ആല ോളത ത്തിൽ് _______ ന ്

ആെരിക്കനു്ന.ു് 

(a) 29 യസപ്റംബർ  

(b) 30 യസപ്റംബർ 

(c) 28 യസപ്റംബർ 

(d) 27 യസപ്റംബർ 

(e) 25 യസപ്റംബർ  

 

Q10. "ലമ്ല ഫ ് ഇൻ്ഫൾു:് വർക്ക , 

ഫോമി ി്ആൻഡ ്ഔർ്ഫയചൂ്ചർ"്എന്ന്

പസു്തകം് തോടെ് പറയുന്നവരിൽ്

ആരടുടയോണ ്? 

(a) സംഗീത യറഡ്ഡി 

(b) കൃതിക പായെ 

(c) കിര്ൺ മസംുദ്ാർ-ഷാ 

(d) വരന ലനൂ്ത്ത 

(e) ഇന്ത്ര നയൂി 

 

Q11. അരോരോന്ത്ര് വലയോജന്

ദിനത്തിടന്റ് ഓർമ്മയ ക്കോയി് UN 

സമർപ്പിച്ച്ദിവസം്ഏതോണ ? 

(a) ഒകക്രാബർ 01 

(b) ഒകക്രാബർ 02 

(c) ഒകക്രാബർ 03 

(d) ഒകക്രാബർ 04 

(e) ഒകക്രാബർ 05 

 

Q12. നോഷണൽ് ടസകയരൂി്ീസ ്

ഡിലപ്പോസി്റികളുടട് (NSDL) 

പതുതുോയി് നിയമിതനോയ് MD & CEO 

യുടടയും്ലപര ്നൽകകു. 

(a) ജി. ശിവകമുാർ 

(b) പത്മജ ൈണു്ടർൂ 

(c) ര്ജനി ഗുമത 

(d) ന്ത്പിയ സിംഗ് 

(e) കമുാർ ഗൗര്വ് 

 

Q13. 2021 ട ് IIFL ടവൽത്ത ് െറുൺൂ്

ഇരയയുടട് സമ്പന്നരടുട് പട്ടികയിൽ്്

ആരോണ ് ഒന്നോം് സ്ഥോനത്ത ്

എത്തിയത ്? 

(a) ശിവ നാടാർ 

(b) ഗൗതം അദ്ാനി 

(c) മകുകഷ് അംബാനി 

(d) എസ പി ഹിരജു 

(e) കമുാർ മംഗലം ബിർള 

 

Q14. IFSC യിട ് സസു്ഥിര് ധനകോരയ്

ലകന്ത്രത്തിൽ് IFSCA  രപൂീകരിച്ച്വിദഗ് ധ്

സമിതിയുടട്അധയക്ഷൻ്ആരോണ ? 

(a) സകുജായ് കബാസ് 

(b) അമിതഗാർഗ് 

(c) വി ബാലസനു്ത്ബഹ്മണയം 

(d) സി.യക. മിന്ത്ശ 

(e) കറാഷൻ സിംഗ് 
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Q15. ഇരയൻ് തോരം് രപൂീരർ് പോൽ്

സിം  ് അടുത്തിടട് ഏത ് കോയിക്

ഇനങ്ങളിൽ് നിന്ന ് വിരമിക്കൽ്

ന്ത്പഖ്യോപിച്ച?ു 

(a) ന്ത്കിക്കറ് 

(b) ബാഡ്െിറെൺ 

(c) കഹാക്കി 

(d) യടന്നീസ് 

(e) കഗാൾഫ് 

 

Q16. ല ോക്സസയോെോര് ദിനം്എല്ലോ്

വർഷവംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആലഘോഷിക്കനു്നത ? 

(a) യസപ്റംബർ 30 

(b) ഒകക്രാബർ 01 

(c) ഒകക്രാബറിയല ആദ്യ യവള്ളിയാഴ് ച 

(d) യസപ്റംബർ 29 

(e) ഒകക്രാബർ 02 

 

Q17. "ലന്ത്കോണിക്കൽസ ് ന്ത്ഫം് ദി്

 ോൻഡ ് ഓഫ ് ദി് െോപ്പിടയസ്റ്റ ്

പീപ്പിൾ് ഓൺ് ഏർത "് എന്ന്

പസു്തകത്തിടന്റ്രെയിതോവ ്ആരോണ ? 

(a) കവാൾ കസായിങ്ക 

(b) ബാർബറ യസ്കത്ത് 

(c) ന്ത്കിസ്റ്റഫർ ഒക്കിഗ്കബാ 

(d) ൈിനവുാ അകേയബ 

(e) കജാൺ വിക്കർ 

 

Q18. 2021 ടസപ ്ംബറിൽ, 

ന്ത്പധോനമന്ത്രി് ലമോദി് PRAGATI 

മീ്ിം ിടന്റ് എന്ത്തോമടത്ത്്

പതിപ്പിടനയോണ ്നയിച്ചത ്? 

(a) 34 

(b) 35 

(c) 38 

(d) 31 

(e) 40 

 

Q19. വർഷത്തിട ്ഏത ്ദിവസമോണ ്

അരോരോന്ത്ര് കോപ്പി് ദിനമോയി്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) യസപ്റംബറിയല അവസാന വയാഴാഴ് ച 

(b) ഒകക്രാബറിയല ആദ്യ യവള്ളിയാഴ് ച 

(c) ഒകക്രാബർ 01 

(d) യസപ്റംബർ 30 

(e) യസപ്റംബർ 29 

 

Q20. മോനി്പോകവിയോലവോ്അടുത്തിടട്

വിരമിക്കൽ് ന്ത്പഖ്യോപിച്ച.ു് അലേെം്

ഒര്ു ടന്ത്പോഫഷണൽ് ________________ 

ആണ . 

(a) ന്ത്കിക്കറ് താര്ം 

(b) കബാക്സർ 

(c) ഫട്ുകബാളർ 

(d) കഗാൾഫർ 

(e) സ്നൂ ക്കർ 

Q21. ഇരയയിട ്ആദയടത്ത് ലസ്പോർട് സ ്

ആർബിലന്ത്ടഷൻ് ടസന്റർ് ഏത ്

ന രത്തി ോണ ്അവതരിപ്പിച്ചത ? 

(a) പയൂന 

(b) അഹമ്മദ്ാബാദ്് 

(c) വഹദ്ര്ാബാദ്് 

(d) നയഡൂൽഹി 

(e) യകാൽക്കത്ത 

 

Q22. യുഎസ ് ഇരയ് ബിസിനസ ്

കൗൺസിൽ് (USIBC) നൽകനു്ന് 2021്

ട ് ലലോബൽ്  ീഡർഷിപ്പ ്

അവോർഡിടന്റ് വിജയികളുടട് ലപര ്

നൽകകു. 

(a) ശിവ് നാടാറംു മല്ലിക ന്ത്ശീനിവാസനംു  

(b) എൻ ൈന്ത്രകശഖര്നംു ജിം വടയെറംു 

(c) സരുർപിോയിയും അഡീന ന്ത്ഫീഡ്ൊനംു 

(d) ആദ്ർ പനൂവല്ലയും ആദ്ിൽ 

വസനൽുഭ്ായിയും 

(e) ശിവ് നാടാറംു ആദ്ർ പനൂവല്ലയും  
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Q23. ലറ്ിം  ്ഏജൻസിയോയ്CRISIL ടന്റ്

പതുിയ് MD യും് CEO യും് ആയി്

ആരോണ ്നിയമിക്കടപ്പട്ടത ? 

(a) വിനിതാ ബാലി 

(b) അമിഷ ്യമഹ്ത   

(c) ഗിര്ീഷ് പര്യന്പ െ 

(d) ശയാമള കഗാപിനാഥ്  

(e) വിന്ത്കം സിംഗ ്

 

Q24. 2021് ട ് ലറ  ്് ല വ ് ിെഡു ്

അവോർഡ ്നൽകി്ആദരിച്ച്ഇരയൻ്

സ്ഥോപനം്ഏതോണ ? 

(a) ഗിവ് മി ന്ത്ടീ ന്ത്ടസ്റ്റ്   

(b) വിന്ധ്യൻ എകക്കാളജി ആൻഡ് 

നാേറുൽ ഹിസ്റ്ററി ഫൗകണ്ടഷൻ 

(c) സലുഭ്് ഇറെർനാഷണൽ 

(d) െീൻ ഇരയ ന്ത്ടസ്റ്റ് 

(e) വനത്തിനംു പര്ിസ്ഥിതിക്കംു 

കവണ്ടിയുള്ള നിയമപര്മായ സംര്ംഭ്ം 

 

Q25. കോർഷിക് മൃ ങ്ങൾക്കളു്ള്

ല ോക് ദിനം് (WDFA) വർഷം് ലതോറംു്

ഏത ്ദിവസമോണ ്ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) ഒകക്രാബർ 01 

(b) ഒകക്രാബർ 02 

(c) ഒകക്രാബർ 03 

(d) ഒകക്രാബർ 04 

(e) ഒകക്രാബർ 05 
 

 

Q26. അരോരോഷ ്ന്ത്ട് അെിംസ് ദിനം്

ഏത ് ഇരയൻ് ലനതോവിടന്റ്

ജന്മദിനമോണ ? 

(a) ജവഹർലാൽ യനഹ്െു  

(b) വല്ലഭ്ായ് പകട്ടൽ 

(c) മഹാത്മാ ഗാന്ധ്ി 

(d) സഭു്ാഷ് ൈന്ത്ര കബാസ ്

(e) ര്ാജീവ് ഗാന്ധ്ി 

 

Q27. ല ോകത്തിട ് ഏ്വംു് വ ിയ്

ഖ്ോദി് ലദരീയ് പതോക് ഈയിടട്

ഇരയയുടട് ഏത ് സ്ഥ ത്തോണ ്

അനോച്ഛോദനം്ടെയതത ? 

(a) ലഡാക്ക ്

(b) സിക്കിം 

(c) ജമ്മ ുകശ്െീർ 

(d) ഹിമാൈൽ ന്ത്പകദ്ശ് 

(d) ഉത്തര്ാഖെ് 

 

Q28. ഏത ് കോർടൂ്ടൺ് കഥോപോന്ത്തമോണ ്

നമോമി ഞ്ച ് ലന്ത്പോന്ത് ോമിടന്റ്

ഔലദയോ ിക് െിഹ്നമോയി്

തിരടെടുത്തിരിക്കനു്നത ? 

(a) ശകിത്മാൻ 

(b) ക ാട്ടാഭ്ീം 

(c) കമാട്ടപുട്ല ു

(d) ൈാേൈൗധര്ി 

(e) സപൂ്പർമാൻ 

 

Q29. മൻുനിര്ജൽജീവൻ്മിഷടന്റ്(JJM) 

 ക്ഷയം് മികച്ചതോക്കോൻ്

ന്ത്പധോനമന്ത്രി് ജൽജീവൻ് മിഷൻ്

ആപ്പംു് രോന്ത്രീയ് ജൽജീവൻലകോഷംു്

പറുത്തിറക്കി.് ഏത ് വർഷമോണ ്

ദൗതയം്ആരംഭിച്ചത ? 

(a) 2019 

(b) 2014 

(c) 2017 

(d) 2015 

(e) 2020 
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Q30. ഇരയയിൽ, ഒല്ടോബർ് 02 മതുൽ്

08 വടരയുള്ള്ആഴ്ച് എല്ലോ് വർഷവംു്

_________ ആയി്ആലഘോഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ശൈുിതവ വാര്ം 

(b) വിദ്യാഭ്യാസ വാര്ം 

(c) കപാഷകാഹാര് വാര്ം 

(d) വനയജീവി വാര്ം 

(e) കായിക വാര്ം 

 

Q31. 2021 -ട ്ലവദയരോന്ത്സ്തത്തിനളു്ള്

ടനോലബൽ് സമ്മോന് ലജതോവിടന്റ്

ലപര ്നൽകകു.് 

(a) ഹാർവി യജ. ആൾട്ടർ, വമക്കൽ 

ഡബ്ല്യ ുയംഗ് 

(b) വിലയം സി കാംപ്യബൽ, എഡവാർഡ് 

കമാസർ 

(c) കഡവിഡ് ജലൂിയസ്, ആർയഡം 

പടപടൂ്ടിയൻ 

(d) മര്ികയാ കായപ്പേി, റിോർഡ് ആക്സൽ  

(e) വിലയം സി. കാംപ്യബൽ, വമക്കൽ 

ഡബ്ല്യ ുയംഗ് 

 

Q32. ല ോക് അധയോപക് ദിനം്

ആല ോളമോയി് ആെരിക്കനു്നത ്

എന്നോണ ്? 

(a) ഒകക്രാബർ 01 

(b) ഒകക്രാബർ 02 

(c) ഒകക്രാബർ 03 

(d) ഒകക്രാബർ 04 

(e) ഒകക്രാബർ 05 

 

Q33. 2021 -ട ്ഡയറൂോൻഡ ്കപ്പ ്ലനടിയ്

ടീം്ഏത ? 

(a) FC യബംഗളൂര് ു

(b) FC ആർമി യറഡ് 

(c) FC കഗാവ 

(d) FC മഹുമ്മദ്ൻ 

(e) കഗാകലും കകര്ളം 

 

Q34. ലവൾഡ ് എലക സ്പോ് 2020 

ദബുോയിൽ് സംഘടിപ്പിച്ച.ു്

എലക സ്പോയുടട്ന്ത്പലമയം്്എരോണ ? 

(a) സംസ്കാര്വംു വിദ്യാഭ്യാസവംു 

(b) മനസ്സകുയള ബന്ധ്ിപ്പിക്കനു്ന,ു ഭ്ാവി 

സൃഷ്ടിക്കനു്ന ു

(c) വലവ് ന്ത്ഗീൻ, വലവ് യബറർ 

(d) നായളയുയട കലാകം യകട്ടിപ്പടകു്കകു 

(e) നായളയുയട കലാകം ഉണ്ടാക്കനു്ന ു

 

Q35. രണ്ടോമതംു്അഞ്ച ്വർഷലത്തക്ക ്

തിരടെടുക്കടപ്പട്ട് എലതയോപയയുടട്

ന്ത്പധോനമന്ത്രിയോയ്വയക്തിയുടട്ലപര ്

നൽകകു. 

(a) ജവാർ മഹുമ്മദ്് 

(b) യമൽസ് യസനാവി 

(c) യറയസപ് തയ്യിപ് എർകദ്ാഗൻ 

(d) യടകസ്േ ഡിങ്ക 

(e) അബി അഹമ്മദ്് 

 

Q36. വർഷത്തിട ്ഏത ്ദിവസമോണ ്

ഇരയയിൽ് " ം ോ്നദി് ലഡോൾഫിൻ്

ദിനം"്ആയി്ആെരിക്കനു്നത ?  

(a) 01 ഒകക്രാബർ 

(b) 03 ഒകക്രാബർ 

(c) 04 ഒകക്രാബർ 

(d) 05 ഒകക്രാബർ 

(e) 06 ഒകക്രാബർ 

 

Q37. ടസപ ്ംബറിൽ് െരക്ക ് ലസവന്

നികതുിയിൽ് നിന്ന ് (GST) ലരഖ്രിച്ച്

വരമുോനം്എന്ത്ത്? 

(a) 1.04 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(b) 1.17 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(c) 1.10 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(d) 1.05 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(e) 1.20 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 
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Q38. 2021 ടസപ ്ംബറിൽ് നടത്തിയ്

'AUSINDEX' എന്നത ് ഓലന്ത്സ്ട ിയൻ്

നോവികലസനയുടടയും് ഇരയൻ്

നോവികലസനയുടടയും് ഉഭയകക്ഷി്

വയോയോമത്തിടന്റ് എന്ത്തോമടത്ത്

പതിപ്പോണ ്?  

(a) ഒന്നാമത്  

(b) ര്ണ്ടാമത് 

(c) മനൂ്നാമത് 

(d) നാലാമത ്

(e) അഞ്ചാമത് 

 

Q39. "സവച്ഛ ് ഭോരത ് മിഷൻ-അർബൻ്

(SBM-U) 2.0" പദ്ധതിയുടട് രണ്ടോം്

ഘട്ടത്തിനോയി് എന്ത്ത് തകു്

അനവുദിച്ചിടു്ടണ്ട ? 

(a) 1.41 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(b) 1.21 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(c) 1.51 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(d) 1.61 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

(e) 1.11 ലക്ഷ്ം കകാടി ര്പൂ 

 

Q40. ഓസ ്ലന്ത്ട ിയൻ് മണ്ണിൽ് ടടസ്റ്റ ്

ടസഞ്ചവറി് ലനടുന്ന് ആദയ് ഇരയൻ്

വനിതയോകനു്നത ്

തോടെപ്പറയുന്നവരിൽ്ആരോണ ? 

(a) മിതാലി ര്ാജ് 

(b) സ്െൃ തി മരാന 

(c) തനിയ ഭ്ാട്ടിയ 

(d) ഷഫാലി വർമ്മ 

(e) ജലുാൻ കഗാസവാമി 

 

Q41. മിെിദോന് എന്ന് മധരു്

പ െോരത്തിന ് GI ടോ  ് ഉള്ള്

സംസ്ഥോനം്ഏത ? 

(a) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) കകര്ളം 

(d) മധയന്ത്പകദ്ശ് 

(e) ഗുജറാത്ത് 

 

Q42. ഈയിടട് ന്ത്പധോനമന്ത്രി് ലമോദി്

ഉദ ഘോടനം് ടെയത് ‘ആസോദി@75-നയ്ൂ

അർബൻ് ഇരയ:് ന്ത്ടോൻലസ്ഫോമിം  ്

അർബൻ്  ോൻലഡ സ്േപ്പ ’്

ലകോൺഫറൻസ -കം-എലക സ്പോ് ഏത ്

ന രത്തി ോണ ? 

(a) വഹദ്ര്ാബാദ്് 

(b) അഹമ്മദ്ാബാദ്് 

(c) ലക്നൗ 

(d) യകാൽക്കത്ത 

(e) യഡറാഡൺൂ 

 

Q43. ഏത ് രോജയലത്തോടുകടൂിയ്

ഇരയയുടട് വോർഷിക് ഉഭയകക്ഷി്

സമനു്ത്ദ് അഭയോസത്തിടന്റ് അഞ്ചോം്

പതിപ്പോണ ്JIMEX 2021 ? 

(a) ജർമ്മനി 

(b) തായ് ലൻഡ് 

(c) ഇറലി 

(d) ജപ്പാൻ 

(e) ന്ത്ഫാൻസ് 

 

Q44. വടക്കകുിെക്കൻ്

സംസ്ഥോനങ്ങളിൽ് ലന്ത്ഡോൺ്

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള് വോ്സിൻ്

വിതരണ് മോതൃകയോയ് ഐ-

ലന്ത്ഡോൺ് ഏത ് സംഘടനയോണ ്

വികസിപ്പിച്ചത ? 

(a) ISRO 

(b) ഇരയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 

യമഡിക്കൽ റിസർേ് 

(c) DRDO 

(d) ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറയട്ൂ്ട ഓഫ ്യടകക്നാളജി, 

മന്ത്ദ്ാസ് 

(e) L&T 
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Q45. 2021 ട ് ഭൗതികരോന്ത്സ്ത്

ടനോലബൽ് സമ്മോന് ലജതോക്കളുടട്

ലപര ്നൽകകു. 

(a) സയകൂകുറാ മനായബ, കൊസ ്

ഹാസൽമാൻ, കജാർജികയാ പാര്ിസി 

(b) ആൻന്ത്ഡിയ എം. യഗസ്, ജിം 

പീബിൾസ്, മികഷൽ കമയർ 

(c) യറയ്ൻഹാർഡ് യജൻസൽ, ദ്ിദ്ിയർ 

കയകൂലാസ്, കിപ ്കതാൺ 

(d) ആർതർ ബി. മയക്ഡാണാൾഡ്, പീറർ 

ഹിഗ് സ്, ആദ്ം റീസ് 

(e) ആർതർ ബി. മയക്ഡാണാൾഡ്, ജിം 

പീബിൾസ്, കിപ ്കതാൺ 

 

Q46. സീടഷൽസിട ്

അതിരകുളില്ലോത്ത് ടോ്സ ്

ഇൻടസ്പ് ടർമോരടുട് പോർട് ണർ്

അഡ്െിനിലന്ത്സ്ടഷനോയി് (TIWB) ഇരയ്

തിരടെടുക്കടപ്പടു്ട.് ഏത ്

സംഘടനയോണ ് ഈ് സംരംഭം്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) UNESCO 

(b) കലാക ബാങ്ക്&WTO 

(c) UNDP & OECD 

(d) FATF  

(e) ADB 

 

Q47. ഇനോ ുറൽ് ടമൽ് ് വോട്ടർ്

െോമ്പയൻസ ് ടെസ്സ ് ടൂർണടമന്റിട ്

വിജയിയുടട്ലപര ്നൽകകു. 

(a) ഫാബിയാകനാ കര്വുാന 

(b) യസർജി കർജാക്കിൻ 

(c) യവസ്ലി കസാ 

(d) വിശവനാഥൻ ആനര് 

(e) മാഗ്നസ് കാൾസൺ 

 

Q48. ഇവയിൽ് ഏതോണ ് ഒല്ടോബർ്

മോസത്തിൽ്ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) ഗണിത കബാധവൽക്കര്ണ മാസം 

(b) കദ്ശീയ കന്ത്സ്രാക്്ക കബാധവൽക്കര്ണ 

മാസം 

(c) സ്തനാർബദു് കബാധവൽക്കര്ണ മാസം 

(d) മാനസികാകര്ാഗയ കബാധവൽക്കര്ണ 

മാസം 

(e) ശാര്ീര്ിക ആകര്ാഗയ 

കബാധവൽക്കര്ണ മാസം 
 
Q49. ഇരയയിട ് ഏ്വംു് വ ിയ്

നോവിക് വിമോനവോെിനിക്കപ്പ ോയ്

INS വിന്ത്കമോദിതയയിൽ് NAV-eCash 

കോർഡ ്ആരംഭിക്കടുമന്ന ്ന്ത്പഖ്യോപിച്ച്

ബോങ്ക ്ഏതോണ ? 

(a) ICICI ബാങ്ക് 

(c) കസ്റ്ററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(d) IDBI ബാങ്ക് 

(e) HDFC ബാങ്ക ്

(f) യഫഡറൽ ബാങ്ക് 
 
Q50. എറിക ് െനലുഷക്കംു് ലഡോ.്

രു് െിണി്ബോനർജിക്കംു്ഈയിടട്2021 

-ട ്യിദോൻ്സമ്മോനം് ഭിച്ച.ു്തോടെ്

പറയുന്ന് ഏത ് ലമഖ് യി ോണ ്

യിദോൻ്സമ്മോനം്നൽകനു്നത ? 

(a) വയാവസായിക ഗകവഷണം 

(b) കാർഷിക ഗകവഷണം 

(c) ബാങ്കിംഗ് ഗകവഷണം 

(d) ആകര്ാഗയ ഗകവഷണം 

(e) വിദ്യാഭ്യാസ ഗകവഷണം 
 
Q51. 2021 -ട ് രസതന്ത്ര് ലനോബൽ്

സമ്മോന്ലജതോക്കളുടട്ലപര ്നൽകകു.് 

(a) റിോർഡ് യഹൻകഡഴ്സണംു യബൻ 

യഫറിംഗയും 

(b) യജന്നിഫർ ദ്ൗദ് നയും അക്കീര് 

കയാഷികനായും 

(c) യബഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റംു കഡവിഡ് 

മാക്െില്ലനംു 

(d) വിലയം ഇ. യമായയർയനറംു കപാൾ 

എൽ. കമാന്ത്ഡിേംു 

(e) യജന്നിഫർ ദ്ൗദ് നയും യബൻ 

യഫറിംഗയും 
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Q52. ല ോക് പരതു്തി് ദിനം് വർഷം്

ലതോറംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആെരിക്കനു്നത ?  

(a) ഒകക്രാബർ 07 

(b) ഒകക്രാബർ 06 

(c) ഒകക്രാബർ 05 

(d) ഒകക്രാബർ 04 

(e) ഒകക്രാബർ 08 

 

Q53. 5 വർഷത്തിനളു്ളിൽ് എന്ത്ത് PM 

MITRA ടമ ോ് ടടലക സ്റ്റൽ്

പോർക്കകുൾ്സർക്കോർ്അം ീകരിച്ച?ു 

(a) 5 

(b) 15 

(c) 12 

(d) 10 

(e) 7 

 

Q54. മഡൂീസ ് ഇൻടവസ്റ്റർ് സർവീസ ്

അടുത്തിടട്ഇരയയുടട്പരമോധികോര്

ലറ്ിം  ് കോഴ് ചപ്പോട ് ____________ല ക്ക ്

പരിഷ്േരിച്ച.ു് 

(a) സ്ഥിര്ത 

(b) യനഗറീവ ്

(c) നയനൂ്ത്ടൽ 

(d) വന്ത്പം 

(e) കപാസിറീവ ്

 

Q55. ഈയിടട് അരരിച്ച് അരവിര ്

ന്ത്തിലവദിയുടട് ടതോെിൽ്

എരോയിരനു്ന?ു 

(a) സാഹിതയകാര്ൻ 

(b) സാമ്പത്തിക വിദ്ഗ് ധൻ 

(c) കായികതാര്ം 

(d) നടൻ 

(e) ഗായകൻ 

 

Q56. ഒര്ു അസ  ്് പനുർനിർമ്മോണ്

കമ്പനിയോയി് ന്ത്പവർത്തിക്കോൻ് ഒര്ു

കമ്പനിയുടട് ഏ്വംു് കറുെ് ടന് ്

ഉടമസ്ഥതയി ളു്ള് ഫണ്ട ്

ആവരയകത്എന്ത്തയോണ ? 

(a) ഒര് ുകകാടി ര്പൂ 

(b) 2 കകാടി ര്പൂ 

(c) 3 കകാടി ര്പൂ 

(d) 4 കകാടി ര്പൂ 

(e) 5 കകാടി ര്പൂ 

 

Q57. മെോരോന്ത്രയിട ് പോൽഘർ്

ജില്ലയിട ്വോഡയിൽ്വയോപകമോയി്

കൃഷിടെയ്യനു്ന് ലവവിധയമോർന്ന്

__________ വോടോ് ലകോ ത്തിന ്

'ഭമൂിരോന്ത്സ്തപരമോയ് സെൂന' (GI) ടോ  ്

നൽകിയിടു്ടണ്ട . 

(a) മഞ്ഞൾ 

(b) ഇഞ്ചി 

(c) പര്തു്തി 

(d) അര്ി 

(e) കപ്പൽമളുക്  

 

Q58. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏത ്

സംസ്ഥോന് സർക്കോരോണ ്

അടുത്തിടട് വിദയോർത്ഥികൾക്ക ്

ന്ത്ബോൻഡഡ ് സോനി്റി് നോപ്േിനകുൾ്

നൽകനു്നതിനോയി് 'ലസവച്ഛ' പദ്ധതി്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) ആന്ത്ന്ധ്ാന്ത്പകദ്ശ ്

(b) യതലങ്കാന 

(c) കർണാടക 

(d) കകര്ളം 

(e) ഒഡീഷ 
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Q59. ലനരിടു്ടള്ളതംു് പലരോക്ഷവമുോയ്

നികതുികൾ് ലരഖ്രിക്കനു്ന്

ആദയടത്ത് ടഷഡയൾൂ് ടെയത്

സവകോരയലമഖ് ് ബോങ്ക ് ഇവയിൽ്

ഏതോണ ? 

(a) സിറി ബാങ്ക് 

(b) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(c) യഫഡറൽ ബാങ്ക് 

(d) കകാട്ടക് മഹീന്ത്ര ബാങ്ക ്

(e) HDFC ബാങ്ക ്
 

Q60. ISSF ജനൂിയർ് ല ോക്

െോമ്പയൻഷിപ്പിൽ് പരുഷുന്മോരടുട് 50 

മീ്ർ്ലറഫിൾ്ഇനത്തിൽ്ആരോണ ്

ലഫന ിൽ്വിജയിച്ചത ? 

(a) ര്നു്ത്ദ്ൻക്്ഷ് പാട്ടീൽ 

(b) ധനഷ്ു ന്ത്ശീകാര് 

(c) പാർത്ത് മഖിജ 

(d) നമയ കപർൂ 

(e) ഐശവര്യ ന്ത്പതാപ് സിംഗ് യതാമർ  
 

Q61. 2021-22് സോമ്പത്തിക്

വർഷത്തിൽ് ല ോകബോങ്ക ്

അനസുരിച്ച ് ഇരയൻ്

സമ്പദ ്വയവസ്ഥയുടട് GDP 

വളർച്ചോനിരക്ക ്എന്ത്തയോണ ? 
(a) 7.2% 
(b) 9.1% 
(c) 7.5% 
(d) 8.3% 
(e) 8.9% 
 

Q62. ന്ത്പധോനമന്ത്രി് നലരന്ത്ര് ലമോദി്

അടുത്തിടട് 35 ന്ത്പഷർ് സവിം  ്

ആലഡ്സോർപ ഷൻ് (PSA) ഓ്സിജൻ്

പ്ലോന്റു കൾ് രോജയത്തിന ് സമർപ്പിച്ച.ു്

ഏത ് ഫണ്ടി ോണ ് ഈ് പ്ലോന്റു കൾ്

വികസിപ്പിച്ചത ? 
(a) PM CARES 

(b) ഇരയ ഇൻന്ത്ഫാന്ത്സ്രക്ചർ കന്ത്പാജക്ര ്

യഡവലയമെറെ് ഫണ്്ട 

(c) ന്ത്പധാനമന്ത്രിയുയട കദ്ശീയ 

ദ്രു്ിതാശവാസ നിധി 

(d) ഇരയ COVID -19 ദ്രു്ിതാശവാസ നിധി 

(e) മഖുയമന്ത്രിയുയട പബ്ല്ിക് റിലീഫ ്ഫണ്്ട 
 

Q63. ഇരയയിൽ് എല്ലോ് വർഷവംു്

ഒല്ടോബർ് 08 ന ് ലവയോമലസനോ് ദിനം്

ആെരിക്കനു്ന.ു് 2021 ൽ, 

ലവയോമലസനയുടട് എന്ത്തോമടത്ത്

പതിപ്പോണ ്ആലഘോഷിക്കനു്നത ? 

(a) 72 

(b) 65 
(c) 91 

(d) 89 

(e) 90 
 

Q64. പി് എൽ് െരനോദിടന് ഏത ്

ന്ത്പധോന് തറുമഖു്ത്തിടന്റ്

ടെയർമോനോയി്നിയമിച്ച?ു 

(a) ജവഹർലാൽ യനഹ്െു  കപാർട്്ട ന്ത്ടസ്റ്റ് 

(b) ദ്ീൻദ്യാൽ കപാർട്്ട ന്ത്ടസ്റ്റ് 

(c) വിശാഖപട്ടണം കപാർട്്ട ന്ത്ടസ്റ്റ് 

(d) ശയാമ ന്ത്പസാദ്് മഖുർജി കപാർട്്ട ന്ത്ടസ്റ്റ് 

(e) പാര്ദ്ീപ് കപാർട്്ട ന്ത്ടസ്റ്റ് 

 

Q65. മലുകഷ ് അംബോനി് 2021 ൽ്

ലഫോബ്സ ് ഇരയ് സമ്പന്നരടുട്

പട്ടികയിൽ് ഒന്നോമടതത്തി, 

തടുർച്ചയോയ് _________ വർഷവംു്ഏ്വംു്

സമ്പന്നനോയ് ഇരയക്കോരടനന്ന്

സ്ഥോനം്നി നിർത്തോൻ. 

(a) 17 -ാാമത് 

(b) 12 -ാാമത് 

(c) 14 -ാാമത് 

(d) 09 -ാാമത് 

(e) 05 -ാാമത് 

 

Q66. ഒല്ടോബർ് രണ്ടോം് ടവള്ളിയോഴ് ച്

ന്ത്പതിവർഷം് ഏത ് ദിവസടത്ത്

ആലഘോഷത്തിനോയി്

സമർപ്പിക്കനു്ന?ു 

(a) കലാക മടു്ട ദ്ിനം 

(b) കലാക സസയാഹാര് ദ്ിനം 

(c) കലാക കാപ്പി ദ്ിനം 

(d) കലാക വാഴ ദ്ിനം 

(e) കലാക പേക്കറി ദ്ിനം 
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Q67. "ഇക്കലണോമിസ്റ്റ ്  ോന്ധി:് ദി് റടൂ് സ ്

ആൻഡ ് ദി് ടറട വൻസ ് ഓഫ ് ദി്

ടപോളി്ിക്കൽ്ഇലക്കോണമി്ഓഫ ് ദി്

മെോത്മോ് "് എന്ന് പസു്തകത്തിടന്റ്

രെയിതോവിടന്റ്ലപര ്നൽകകു. 

(a) സഞ്ജീവ് ബിഖ്ചരനി 

(b) ആശിഷ ്ധവാൻ 

(c) ദ്ീപ് കൽറ 

(d) ജയതീർത്ഥ റാവ ു

(e) സഞ്ജയ് കമുാർ 

 

Q68. 2021 ൽ, ല ോക്നിലക്ഷപക്വോരം്

(WIW) ഒല്ടോബർ് 04 മതുൽ് 2021 വടര്

സംഘടിപ്പിച്ച.ു് വോർഷിക് പരിപോടി്

സംഘടിപ്പിക്കനു്ന് സംഘടന്

ഏതോണ ? 

(a) സാമ്പത്തിക സ്ഥിര്ത കബാർഡ് 

(b) യസകയരൂ്ിറീസ ് കമ്മീഷനകുളുയട 

അരാര്ാന്ത്ഷ്ട സംഘടന 

(c) ഫിനാൻഷയൽ ആക്ഷ്ൻ ടാസ്ക ്കഫാഴ് സ് 

(d) സാമ്പത്തിക സഹകര്ണത്തിനംു 

വികസനത്തിനമുളു്ള സംഘടന 

(e) കലാക ബാങ്ക ്

 

Q69. ടൂറിസം്മന്ത്രോ യം്IRCTC യുമോയി്

സെകരിച്ച ് _________________ 

ന്ത്പോരംഭത്തിടന്റ് ഭോ മോയി് ബദു്ധിസ്റ ്

സർകയടൂ്ട ് ടന്ത്ടയിൻ് FAM ടൂർ്

സംഘടിപ്പിച്ച.ു 

(a) ആസാദ്ി കാ അമൃത് മകഹാത്സവം 

(b) ആത്മ നിർഭ്ാർ ഭ്ാര്ത് 

(c) ഉകദ് കദ്ശ്ക ആം നാന്ത്ഗിക ്

(d) കദ്കഖാ അമനാ കദ്ശ് 

(e) സവാവലംബൻ 

 

Q70. E R ടഷയ ക്ക ് __________ ടന്റ് ആദയ്

ഡയറ്ടർ്ജനറ ോയി്െമുത ലയ്.ു 

(a) ഓർഡിനൻസ് ഡയറക്രകററ് 

(b) എൻകഫായഴ്സ്െറെ് ഡയറക്രകററ് 

(c) സാമ്പത്തിക വികസന ഡയറക്രകററ് 

(d) നഗര്കാര്യ ഡയറക്രകററ് 

(e) വയവസായ, വാണിജയ ഡയറക്രകററ് 

 

Q71. ല ോക് തപോൽ് ദിനം് വർഷം്

ലതോറംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 7 ഒകക്രാബർ 

(b) 8 ഒകക്രാബർ 

(c) 10 ഒകക്രാബർ 

(d) 9 ഒകക്രാബർ 

(e) 6 ഒകക്രാബർ 

 

Q72. ഫിൻടടക ്െോക്കലത്തോണോയ്് 'I-

Sprint'21' ഏത ് സംഘടനയോണ ്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) RBI 

(b) IFSCA 

(c) NPCI 

(d) NASSCOM 

(e) SEBI 
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Q73. മിഷൻ് കവച്ച ് കണു്ഡൽ് എന്ന്

ലപരിൽ് ഒര്ു ന്ത്പലതയക് ലകോവിഡ ് -19 

വോ്സിലനഷൻ് ലന്ത്ഡവ ് ആരംഭിച്ച്

സംസ്ഥോനംഏത ? 

(a) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

(b) കകര്ളം 

(c) ഗുജറാത്ത് 

(d)  ത്തീസ്ഗഡ് 

(e) ജാർഖെ് 

 

Q74. ല ോക് ലദരോടന് പക്ഷി് ദിനം്

ഒല്ടോബർ് മോസത്തിട ് ഏത ്

ദിവസമോണ ്ആെരിക്കനു്നത ്? 

(a) ഒകക്രാബർ 10 

(b) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം ശനിയാഴ് ച 

(c) ഒകക്രാബർ 09 

(d) ഒകക്രാബർ 11 

(e) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം യവള്ളിയാഴ് ച 

 

Q75. ഏത ് കോയിക് ഇനത്തി ോണ ്

അൻഷ്ുമോ ിക ്ഈയിടട്ഇരയയ ക്ക ്

ടവള്ളി്ടമഡൽ്ലനടിയത ? 

(a) ബാഡ്െിറെൺ 

(b) ഷടൂ്ടിംഗ് 

(c) ഗുസ്തി 

(d) യൈസ്സ് 

(e) കഹാക്കി 

 

Q76. ഇരയ് -യുടക് ലജോയിന്റ ് കമ്പനി്

ത ത്തി ളു്ള് ലസനിക്

പരിരീ നമോയ് AJEYA WARRIOR 

വയോയോമത്തിടന്റ് എന്ത്തോമടത്ത്

പതിപ്പോണ ് ് ഉത്തരോഖ്ണ്ഡിട ്

ൌബതിയയിൽ്ആരംഭിച്ചത ? 

(a) പത്താമത്  

(b) പതിയനാന്നാമത് 

(c) അഞ്ചാമത് 

(d) ആറാമത് 

(e) എട്ടാമത് 
 

Q77. ന്ത്പകൃതിലയോടും്ജനങ്ങലളോടുമളു്ള്

ഉയർന്ന് അഭി ോഷ് സഖ്യത്തിൽ്

ലെരനു്ന്ന്ത്പധോനമോയി്്വളർന്നവുരനു്ന്

സമ്പദ ്വയവസ്ഥകളുടട് BRICS 

ലലോക്കിൽ് ആദയലത്തത ് ഏത ്

രോജയമോണ ? 

(a) ന്ത്ബസീൽ 

(b) റഷയ 

(c) ഇരയ 

(d) വൈന 

(e) ദ്ക്ഷ്ിണാന്ത്ഫിക്ക 

 

Q78. ഉപ-സെോറൻ് ആന്ത്ഫിക്കയിട ്

കടു്ടികളിൽ് RTS,S/AS01 (RTS,S) വോ്സിൻ്

വയോപകമോയി് ഉപലയോ ിക്കോൻ്

ല ോകോലരോ യ് സംഘടന് രപുോർര്

ടെയതിടു്ടണ്ട .് RTS,S ________________- ന ്

എതിരോയി് ന്ത്പവർത്തിക്കനു്ന് ഒര്ു

വോ്സിൻ്ആണ . 

(a) HIV/AIDs 

(b) ൈിക്കൻകപാക്സ് 

(c) യൈറിയ കപാക്സ് 

(d) മകലറിയ 

(e) റാബിസ് 

 

Q79. തോടെ്പറയുന്നവയിൽ്ഏതോണ ്

ഈയിടട് ഇരയയ ക്കോയുള്ള് 2021 -ട ്

സംസ്ഥോന് വിദയോഭയോസ് റിലപ്പോർട്ട ്

ആരംഭിച്ചത :്ലനോ്ടീച്ചർ്, ലനോ്ക്ലോസ ? 

(a) UNICEF 

(b) UNESCO 

(c) UNEP 

(d) UNDP 

(e) UNFCCC 
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Q80. 2021 ട ് ല ോക് തപോൽ്

ദിനത്തിടന്റ്ന്ത്പലമയം്എരോണ ?  

(a) നവീകര്ണം, സംകയാജനം, 

ഉൾയപ്പടതു്തൽ 

(b) ഞ്ങ്ങൾ എല്ലാകയ്പ്പാഴും വിതര്ണം 

യൈയതു  

(c) വീയണ്ടടകു്കാൻ നവീകര്ിക്കകു 

(d) ബിസിനസ്സിനംു ആളുകൾക്കംു കപാസ്റ്റ് 

എത്തിക്കനു്നതിന്  

(e) സംര്ക്ഷ്ണ നവീകര്ണം 

 

Q81. ഇരയയിൽ, ഏത ് ദിവസമോണ ്

ലദരീയ് തപോൽ് ദിനമോയി്

സമർപ്പിച്ചിരിക്കനു്നത ? 

(a) 10 ഒകക്രാബർ 

(b) 09 ഒകക്രാബർ 

(c) 08 ഒകക്രാബർ 

(d) 11 ഒകക്രാബർ 

(e) 12 ഒകക്രാബർ 

 

Q82. റി യൻസ ് ഇൻഡന്ത്സ്ടീസ ്

 ിമി്ഡ ് (RIL)  അതിടന്റ്അനബുന്ധ്

കമ്പനിയോയ് റി യൻസ ് നയ്ൂ

എനർജി് ലസോളോർ്  ിമി്ഡ ് (RNESL) 

വെി് ലെനീസ ് ഉടമസ്ഥതയി ളു്ള്

REC ന്ത് ൂപ്പിടന്റ് എന്ത്ത് രതമോനം്

ഓെരികൾ്സവരമോക്കി? 

(a) 80% 

(b) 60% 
(c) 70% 

(d) 100% 
(e) 50% 

 

Q83. ഏത ് കളിക്കോരനോണ ് F1 

ടർക്കിഷ ് ന്ത് ോൻഡ ് ന്ത്പി്സ ് 2021 

ലനടിയത ? 

(a) മാക്സ് യവർസ്റ്റാപ്പൻ 

(b) യസർജികയാ യപര്സ് 

(c) വാൾകട്ടര്ി കബാട്ടാസ ്

(d) ലയൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ 

(e) C. യലെർക് 
 

Q84. ഈയിടട് അരരിച്ച് ലഡോ.്

അബ്ദൾു് ഖ്ോദർ് ഖ്ോൻ് ഏത ്

രോജയത്തിടന്റ് ആണവ്

രോന്ത്സ്തജ്ഞനോയിരനു്ന?ു 

(a) പാകിസ്ഥാൻ 

(b) ബംഗ്ലാകദ്ശ് 

(c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 

(d) ഇറാൻ 

(e) ഇരയ 

 

Q85.  അരോരോന്ത്ര് ടപൺകടു്ടികളുടട്

ദിനം്എലപ്പോെോണ ്ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 09 ഒകക്രാബർ 

(b) 12 ഒകക്രാബർ 

(c) 11 ഒകക്രാബർ 

(d) 08 ഒകക്രാബർ 

(e) 10 ഒകക്രാബർ 

 

Q86. ഏത ് സംസ്ഥോനത്തോണ ്

ബത്തകുമ്മ് ഉത്സവം്

ആലഘോഷിക്കനു്നത ? 

(a) കമഘാലയ 

(b) യതലങ്കാന 

(c) അര്ണുാൈൽ ന്ത്പകദ്ശ് 

(d) ന്ത്തിപരു് 

(e) ര്ാജസ്ഥാൻ 

 

Q87. FY22 സോമ്പത്തിക് വർഷത്തിൽ്

ഇരയയുടട് GDP വളർച്ച് ____________ 

ആയിരിക്കടുമന്ന ്FICCI ന്ത്പവെിക്കനു്ന്ു 

(a) 7.0% 

(b) 7.5% 

(c) 8.6% 

(d) 9.1% 

(e) 10.5% 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala


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

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

Q88. ല ോക് മോനസികോലരോ യ് ദിനം്

എല്ലോ് വർഷവംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആലഘോഷിക്കനു്നത ? 

(a) 10 ഒകക്രാബർ 

(b) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം ഞ്ായറാഴ് ച 

(c) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം ശനിയാഴ് ച 

(d) 09 ഒകക്രാബർ 

(e) 12 ഒകക്രാബർ 

 

Q89. കസ്റ്റമർ്ഔട്ട ് റീച്ച ് ലന്ത്പോന്ത് ോമിന ്

കീെിൽ് ഏത ് ബോങ്കോണ ് '6S 

കോടമ്പയ ൻ' ആരംഭിച്ചത ? 

(a) കസ്റ്ററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(b) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(c) യസൻന്ത്ടൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(d) അലഹബാദ്് ബാങ്ക ്

(e) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 

 

Q90. തോടെപ്പറയുന്ന് ടത ങു്ക ്

െ ച്ചിന്ത്തകോരന്മോരിൽ് ആരോണ ്

സതയജിത ് ലറ് അവോർഡിന ്

തിരടെടുക്കടപ്പട്ടത ? 

(a) എസ് എസ് ര്ാജമൗലി 

(b) കശഖർ കമ്മലൂ 

(c) ബി കഗാപാൽ 

(d) പരു്ി ജഗന്നാഥ് 

(e) ന്ത്തിവിന്ത്കം ന്ത്ശീനിവാസ് 

 

Q91. പതുതുോയി് രപൂീകരിച്ച് ഇരയൻ്

ലസ്പസ ് അലസോസിലയഷടന്റ് (ISPA) 

ആദയ് ടെയർമോനോയി് ആരോണ ്

നിയമിതനോയത ? 

(a) ര്ാകജഷ് കതായപ്പ 

(b) ര്ാഹൽു വാട്്ടസ് 

(c) ജയര് പാട്ടീൽ 

(d) എ.യക. ഭ്ട്ട ്

(e) വിന്ത്കം സിംഗ ്

 

Q92. 'ദി്കലസ്റ്റോഡിയൻ്ഓഫ ്ന്ത്ടസ്റ്റ ്-്എ്

ബോലങ്കഴ് സ ് ് ടമലമോർ് ' എന്ന്

പസു്തകത്തിടന്റ്രെയിതോവ ്ആരോണ ? 

(a) അര്നു്ധ്തി ഭ്ട്ടാൈാര്യ 

(b) ര്ജനീഷ ്കമുാർ 

(c) ആദ്ിതയ പരു്ി 

(d) ദ്ികനശ് കമുാർ ഖാര് 

(e) ഓം ബിർള 

 

Q93. കനയോകമുോരി് ന്ത് ോമ്പവുിന ്

ഈയിടട് GI ടോ  ്  ഭിച്ച്സംസ്ഥോനം്

ഏത ്?  

(a) കകര്ളം 

(b) ആന്ത്ന്ധ്ാന്ത്പകദ്ശ ്

(c) കർണാടക 

(d) തമിഴ് നാട് 

(e) യതലങ്കാന 

 

Q94. മൾട്ടി്ലഡമൻഷണൽ്ദോരിന്ത്ദയ്

സെൂിക് (MPI) റിലപ്പോർട്ട ് ഏത ്

സംഘടനയോണ ്പറുത്തവുിട്ടത ? 

(a) UNDP 

(b) കലാക ബാങ്ക ്

(c) കലാക സാമ്പത്തിക കഫാറം 

(d) ഇറെർനാഷണൽ കമാണിററി ഫണ്്ട  

(e) ADB 
 

Q95.  2021 സോമ്പത്തിക്

രോന്ത്സ്തത്തിനളു്ള് ടനോലബൽ്സമ്മോന്

ലജതോക്കളുടട്ലപര ്നൽകകു. 

(a) കപാൾ മിൽകന്ത്ഗാമംു കറാബർട്്ട ബി. 

വിൽസണംു 

(b) വമക്കൽ യന്ത്കമർ, എസ്തർ ഡകലാ, 

അഭ്ിജിത ്ബാനർജി 

(c) കഡവിഡ് കാർഡ്, കജാഷവാ ഡി. 

ആൻന്ത്ഗിസ്റ്റ,് വഗകഡാ ഡബ്ല്യ.ു 

ഇംയബൻസ് 

(c) കപാൾ വമക്കൽ കറാമറംു റിോർഡ് 

താലറംു 

(d) കഡവിഡ് കാർഡംു കറാബർട്്ട ബി. 

വിൽസണംു 
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Q96. എലപ്പോെോണ ് ല ോക്

ആർലന്ത്ത്ിസ ് ദിനം്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 11 ഒകക്രാബർ 

(b) 12 ഒകക്രാബർ 

(c) 10 ഒകക്രാബർ 

(d) 09 ഒകക്രാബർ 

(e) 08 ഒകക്രാബർ 

 

Q97. ഇരയൻ് ടറയിൽലവ് ഈയിടട്

സൗത്ത ് ടസൻന്ത്ടൽ്

ടറയിൽലവയ ക്കോയി് രണ്ട ് ദീർഘദരൂ്

ടന്ത്ടയിനകുൾ് ആരംഭിച്ച,ു രണ്ട ്

ടന്ത്ടയിനകുൾക്ക ് നൽകിയ് ലപര ്

എരോണ ? 

(a) ന്ത്തിശൽൂ &ഗര്ഡു 

(b) ശിഖർ &ധനഷ്ു  

(c) ന്ത്തിശൽൂ &ധനഷ്ു 

(d) ര്നു്ത്ദ് &ഗര്ഡു 

(e) ഗര്ഡു &ന്ത്തിശൽൂ 

 

Q98. ടനടുമടുി് ലവണ്ു ഈയിടട്

അരരിച്ച.ു് അലേെം് ് ഒര്ു ് __________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) കജയാതിശാന്ത്സ്തജ്ഞൻ 

(b) നടൻ 

(c) ആങ്കർ 

(d) ന്ത്കിക്കറ് താര്ം 

(e) അഭ്ിഭ്ാഷകൻ 

 

Q99. ജസ്റ്റിസ ് രോലജഷ ് ബിൻഡോൽ്

അടുത്തിടട് ___________________ ടന്റ് െീഫ ്

ജസ്റ്റിസോയി്നിയമിതനോയി. 

(a) അലഹബാദ്് വഹകക്കാടതി 

(b) യകാൽക്കത്ത വഹകക്കാടതി 

(c) കഗാവ വഹകക്കാടതി 

(d) കകര്ള വഹകക്കാടതി 

(e) ആസാം വഹകക്കാടതി 

 

Q100. ആർട്ടിക്കിൾ് 217 അനസുരിച്ച , 

ഒര്ു ലെലക്കോടതിയിട ് ഓലരോ്

ജഡ്ജിടയയും് _____________________ 

നിയമിക്കംു. 

(a) ന്ത്പസിഡറെ് 

(b) ഗവർണർ 

(c) ഇരയയുയട ൈീഫ് ജസ്റ്റിസ് 

(d) വവസ് ന്ത്പസിഡറെ് 

(e) മഖുയമന്ത്രി 

 

Q101. ഫിൻടടക ് സ്റ്റോർട്ടപ്പോയ്

ഭോരത ്ടപയുടട് പതുിയ്

ടെയർമോനോയി് ആരോണ ്

നിയമിതനോയത ? 

(a) അശവിനി കമുാർ തിവാര്ി 

(b) അൻഷലു കാര് 

(c) ദ്ികനശ് കമുാർ ഖാര് 

(d) ര്ജനീഷ ്കമുാർ 

(e) കര്ാഹിത് വർമ്മ 

 

Q102. ദരുര് നിവോരണത്തിനളു്ള്

അരോരോന്ത്ര് ദിനമോയി്

വർഷത്തിട ് ഏത ് ദിവസമോണ ്

അടയോളടപ്പടുത്തിയിരിക്കനു്നത ? 

(a) ഒകക്രാബർ 13 

(b) ഒകക്രാബർ 10 

(c) ഒകക്രാബർ 12 

(d) ഒകക്രാബർ 11 

(e) ഒകക്രാബർ 14 
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Q103. 2021 ട ് ISSF ജനൂിയർ് ല ോക്

െോമ്പയൻഷിപ്പിൽ് ഇരയൻ് ഷടൂ്ടിം  ്

ടീം്എന്ത്ത്ടമഡ കുൾ്ലനടിയിടു്ടണ്ട ? 

(a) 31 

(b) 52 

(c) 43 

(d) 28 

(e) 36 

 

Q104. ഇരയയുടട് ലദരീയ്

മനഷുയോവകോര്കമ്മീഷടന്റ്(NHRC) 28 

-ാോമത ്സ്ഥോപക്ദിന്പരിപോടിയിൽ്

ലമോദി് അടുത്തിടട് ന്ത്പസം ിച്ച.ു് NHRC 

യുടട്അധയക്ഷൻ്ആരോണ ? 

(a) ജസ്റ്റിസ് ഇരിര് ബാനർജി 

(b) ജസ്റ്റിസ് ജഗദ്ീഷ് സിംഗ് യഖഹാർ 

(c) ജസ്റ്റിസ് ര്ാം സിംഗ് ശർമ്മ 

(d) ജസ്റ്റിസ് വിന്ത്കമജിത് യസൻ 

(e) ജസ്റ്റിസ് അര്ൺു കമുാർ മിന്ത്ശ 

 

Q105. തോടെ് പറയുന്ന് ഏത ്

രോജയത്തിടന്റ് വികസന്

പദ്ധതികൾക്കോയി് 200 ദര ക്ഷം്

യുഎസ ് ലഡോളർ് ടന്ത്കഡി  ്് പിരണു്

നൽകോൻ് ഇരയ് അടുത്തിടട്

സമ്മതിച്ചിടു്ടണ്ട ?  

(a) കസാക്കിസ്ഥാൻ 

(b) ഉസ്യബക്കിസ്ഥാൻ 

(c) താജിക്കിസ്ഥാൻ 

(d) കിർഗിസ്ഥാൻ 

(e) അസർവബജാൻ 

 

Q106. അരോരോന്ത്ര് എനർജി്

ഏജൻസി് അതിടന്റ് മെുുവൻ് സമയ്

അം മോകോൻ്_______ ടന്്ക്ഷണിച്ച.ു 

(a) അകമര്ിക്ക 

(b) ഇരയ 

(c) ന്ത്ഫാൻസ് 

(d) മകലഷയ 

(e) യുവണറഡ് കിംഗ് ഡം 

 

Q107. െോംബർ  ് ന രത്തിൽ്

ല ോകത്തിട ് ആദയടത്ത്

ഓലട്ടോലമ്ഡ , ലന്ത്ഡവറില്ലോത്ത്

സവയം് ലന്ത്ഡവിം  ് ടന്ത്ടയിൻ്

ആരംഭിച്ച്രോജയം്ഏതോണ ? 

(a) യു.എസ് 

(b) കാനഡ 

(c) റഷയ 

(d) ജർമ്മനി 

(e) ജപ്പാൻ 

 

Q108. അ ്സോണ്ടർ്

ടഷല്ലൻടബർ ിടന് ഏത ്

രോജയത്തിടന്റ് പതുിയ്െോൻസ റോയി്

നിയമിച്ച?ു 

(a) ഓന്ത്സ്രിയ 

(b) കനാർകവ 

(c) യഡൻമാർക്്ക 

(d) സവീഡൻ 

(e) സവിറ്സർലൻഡ് 

 

Q109. തോടെ്പറയുന്നവരിൽ്ആരോണ ്

ഭോരത ് ലപയുടട് ടെയർമോനോയി്

നിയമിക്കടപ്പട്ടത ? 

(a) ഹികതന്ത്ര ദ്യവ 

(b) എസ് എസ് മല്ലികാർജനു റാവ ു

(c) എ എസ് ര്ാജീവ് 

(d) ദ്ികനശ് കമുാർ ഖാര് 

(e) ര്ജനീഷ ്കമുാർ 

 

Q110. എനർജി് എഫിഷയൻസി്

സർവീസസ ് ിമി്ഡിടന്റ്CEO ആയി്

നിയമിക്കടപ്പട്ടത ്ആരോണ ? 

(a) അജയ് കമുാർ മിന്ത്ശ 

(b) അര്ൺു കമുാർ മിന്ത്ശ 

(c) അനിൽ കമുാർ മിന്ത്ശ 

(d) അമർ കമുാർ മിന്ത്ശ 

(e) ആകാശ് കമുാർ മിന്ത്ശ 
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Q111. പവർ് ഫിനോൻസ ്

ലകോർപ്പലറഷൻ്  ിമി്ഡിന ് (PFC) 

ഏത ്പദവിയോണ ്ഇരയൻ്സർക്കോർ്

നൽകിയത ? 

(a) നവര്തന 

(b) മിനിര്ത് ന 

(c) മഹാര്തനം 

(d) ഭ്ാര്തര്തനം 

(e) കയാഗര്തനം 

 

Q112. IMF അനസുരിച്ച ് 2021-22്

സോമ്പത്തിക് വർഷത്തിൽ് ഇരയൻ്

സമ്പദ ്വയവസ്ഥയുടട് GDP 

വളർച്ചയുടട് ന്ത്പതീക്ഷിത് നിരക്ക ്

എന്ത്തയോണ ? 

(a) 10.5% 

(b) 8.5% 

(c) 7.5% 

(d) 9.5% 

(e) 11.5% 

 

Q113. അരോരോന്ത്ര് നി വോര്

മോനദണ്ഡ് ദിനം് എല്ലോ് വർഷവംു്

ല ോകടമമ്പോടുമളു്ള് ജനങ്ങൾ് ഏത ്

ദിവസമോണ ്ആലഘോഷിക്കനു്നത ? 

(a) 12 ഒകക്രാബർ 

(b) 14 ഒകക്രാബർ 

(c) 13 ഒകക്രാബർ 

(d) 11 ഒകക്രാബർ 

(e) 15 ഒകക്രാബർ 

 

Q114. 2021 ട ് പനുരപുലയോ ്ഊർജ്ജ്

രോജയ് ആകർഷണ് സെൂികയിൽ്

(RECAI) ഇരയയുടട്റോങ്ക ്എന്ത്തയോണ ? 

(a) അഞ്ചാമത്  

(b) ര്ണ്ടാമത് 

(c) മനൂ്നാമത് 

(d) നാലാമത ്

(e) ഒന്നാമത് 

 

Q115. വികസവര്

അം രോജയങ്ങൾക്കോയുള്ള്(DMCs) 2019-

2030 ട ് കോ ോവസ്ഥോ് ധനകോരയ്

 ക്ഷയങ്ങൾ് ഏഷയൻ് ടഡവ ടപ്െന്റ ്

ബോങ്ക ് (ADB) അടുത്തിടട്വർദ്ധിപ്പിച്ച.ു്

എരോണ ്പതുിയ് ക്ഷയം? 

(a) $ 100 ബിലയൺ 

(b) $ 80 ബിലയൺ 

(c) $ 120 ബിലയൺ 

(d) $ 150 ബിലയൺ 

(e) $ 200 ബിലയൺ 

 

Q116. അരോരോന്ത്ര് ഇ-ലവസ്റ്റ ് ദിനം്

(IEWD) എല്ലോ് വർഷവംു് _________ ന ്

ആല ോളമോയി്ആലഘോഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം വയാഴാഴ് ച 

(b) 14 ഒകക്രാബർ 

(c) 13 ഒകക്രാബർ 

(d) ഒകക്രാബറിയല ര്ണ്ടാം ബധുനാഴ് ച 

(e) 15 ഒകക്രാബർ 

 

Q117. രോജയടത്ത് സോമ്പത്തിക്

ലമഖ് കളില ക്ക ് മൾട്ടി് ലമോഡൽ്

കണക ്ിവി്ി് നൽകനു്നതിനോയി്

സമന്ത് വംു് സംലയോജിതവമുോയ്

അടിസ്ഥോന് സൗകരയ്

വികസനത്തിനോയി് ലകന്ത്രം്

ആരംഭിച്ച്ഡിജി്ൽ് പ്ലോല  ്ഫോമിടന്റ്

ലപര ്നൽകകു? 

(a) PM സഞ്ചാർ 

(b) PM റാഫ്താർ 

(c) PM ഉർജ ബാൽ 

(d) PM ന്ത്പഗതി 

(e) PM ഗതി ശക്തി 
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Q118. ഫയർ-ലബോൾട്ടിടന്റ് പതുിയ്

ന്ത്ബോൻഡ ് അംബോസഡറോയി്

ആരോണ ്തിരടെടുക്കടപ്പട്ടത ? 

(a) ഷാറഖ്ൂ ഖാൻ 

(b) കജാൺ എന്ത്ബഹാം 

(c) വിര്ാട് കകാലി 

(d) കസാന ുസഡ്ു  

(e) അമിതാഭ്് ബേൻ 

 

Q119. 2021 -ട ് ല ോക്

നി വോരദിനത്തിടന്റ് ന്ത്പലമയം്

എരോണ ? 

(a) വീഡികയാ മാനദ്െങ്ങൾ ഒര് ു

ആകഗാള കവദ്ി സൃഷ്ടിക്കനു്ന ു

(b) സസു്ഥിര് വികസന 

ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മാനദ്െങ്ങൾ - 

യമേയപ്പട്ട കലാകത്തിനായി പങ്കിട്ട 

കാഴ് ചപ്പാട് 

(c) ന്ത്ഗഹയത്ത മാനദ്െങ്ങൾക്കനസുര്ിേ് 

സംര്ക്ഷ്ിക്കനു്ന ു

(d) അരാര്ാന്ത്ഷ്ട നിലവാര്വംു 

നാലാമയത്ത വയാവസായിക വിപ്ലവവംു 

(e) അരാര്ാന്ത്ഷ്ട മാനദ്െങ്ങൾ ഒര് ു

ആകഗാള ഘട്ടം 

 

Q120. ഇരയയി ടുനീളം്ലമലന്ത്കോ്ATM 

കൾ് 2021 ഒല്ടോബറിൽ്

ആരംഭിക്കടുമന്ന ് ന്ത്പഖ്യോപിച്ചത ്

ഇവയിൽ്ഏതോണ ? 

(a) HDFC ബാങ്ക ്

(b) യയസ് ബാങ്ക് 

(c) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(d) യകാടക് മഹീന്ത്ര ബാങ്ക ്

(e) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

 

Q121. 100 രതമോനം് സർക്കോർ്

ഉടമസ്ഥതയി ളു്ള് സ്ഥോപനമോയി്

ഓർഡനൻസ ്ഫോ്ടറി് ലബോർഡിടന്

(OFB) പനുഃസംഘടിപ്പിക്കോൻ് എന്ത്ത്

പതുിയ് ന്ത്പതിലരോധ് ടപോതലുമഖ് ോ്

സ്ഥോപനങ്ങൾ് ഇരയൻ് സർക്കോർ്

സ്ഥോപിച്ചിടു്ടണ്ട ? 

(a) 7 

(b) 5 

(c) 9 

(d) 6 

(e) 8 

 

Q122. 2021 ട ് ആല ോള് പട്ടിണി്

സെൂികയിൽ് ് (GHI)   ഇരയയുടട്

സ്ഥോനം്എന്ത്തയോണ ്? 

(a) 81 

(b) 101 

(c) 116 

(d) 94 

(e) 99 

 

Q123. എലപ്പോെോണ ് ല ോക്ഭക്ഷയദിനം്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 13 ഒകക്രാബർ 

(b) 14 ഒകക്രാബർ 

(c) 16 ഒകക്രാബർ 

(d) 15 ഒകക്രാബർ 

(e) 17 ഒകക്രാബർ 
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Q124. ഇരയൻ് ലകോർപ്പലറ്കുളിൽ്

ല ോകത്തിട ് ഏ്വംു് മികച്ച്

ടതോെിൽദോതോക്കളോയ് ലഫോബ്സിടന്റ്

2021 റോങ്കിം ിൽ് ഏത ് ഇരയൻ്

കമ്പനി്ഒന്നോമടതത്തി? 

(a) വലഫ് ഇൻഷറുൻസ് കകാർപ്പകറഷൻ 

(b) ടാറ കൺസൾട്ടൻസി യസർവിസസ്  
(c) HDFC 

(d) കസ്റ്ററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(e) റിലയൻസ് ഇൻഡന്ത്സ്രീസ ്
 

Q125. UFill എന്ന്ഓലട്ടോലമ്ഡ ്ഇന്ധന്

സോലങ്കതികവിദയ്ഏത ്കമ്പനിയോണ ്

ആരംഭിച്ചത ്?  
(a) HPCL 
(b) BPCL 
(c) IOCL 
(d) ONGC 
(e) BHEL 
 

Q126. 2021-22 ട ് ഇരയൻ് ബോങ്ക ്

അലസോസിലയഷടന്റ് (IBA) പതുതുോയി്

നിയമിതനോയ് ടെയർമോടന്റ് ലപര ്

നൽകകു. 

(a) ര്ാകജന്ത്ര മൽ കലാധ 

(b) ആദ്ർശ് സീൻ ആനര് 

(c) എ യക കഗായൽ 

(d) പി. സദ്ാശിവം 

(e) കര്ാഹിത് ശർമ്മ 

 

Q127. ഈ് മനുിസിപ്പൽ്

ലകോർപ്പലറഷനകുളിൽ് ഏതോണ ്

'ലമപോർക്കിംഗ് സ ' ആപ്പ ്ആരംഭിച്ചത ? 

(a) നയഡൂൽഹി മനുിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ 

(b) ബൃഹൻ മംുവബ മനുിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ 

(c) അഗർത്തല മനുിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ 

(d) സൗത്ത് ഡൽഹി മനുിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ 

(e) വാര്ാണസി മനുിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ 
 

Q128. "െനുോർ് െോത്തിട "്

ആദയടത്ത് "വിരവകർമ്മ് വതിക"്

സ്ഥോപിച്ചത ്ഏത ്സ്ഥ ത്തോണ ? 

(a) പട് ന 

(b) റാഞ്ചി 

(c) ര്ാംപർൂ 

(d) യകാട 

(e) ബാസ്െു ർ 

 

Q129. ടപോത ുതോ തത്തിൽ്

ലറോപ ്ലവ് ലസവനങ്ങൾ് ഉപലയോ ിച്ച്

ഇരയയിട ്ആദയടത്ത്ന രം? 

(a) ഷിംല 

(b) കകായമ്പത്തർൂ 

(c) യഡറാഡൺൂ 

(d) സറൂത്ത് 

(e) വാര്നാസി 

 

Q130. ല ോക്വിദയോർത്ഥി്ദിനം്എല്ലോ്

ദിവസവംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 13 ഒകക്രാബർ 

(b) 14 ഒകക്രാബർ 

(c) 15 ഒകക്രാബർ 

(d) 12 ഒകക്രാബർ 

(e) 16 ഒകക്രാബർ 

 

Q131. ഐകയരോന്ത്രസഭയുടട്

മനഷുയോവകോര്കൗൺസിൽ് (UNHRC) 

2022-2024-ട ് അം മോയി് ഇരയ്

വീണ്ടംു്തിരടെടുക്കടപ്പടു്ട.47 അം ്

കൗൺസി ിട ് അം ടമന്ന്

നി യിൽ് ഇരയയുടട് ________ 

പദമോണിത . 

(a) എട്ടാമത്  

(b) മനൂ്നാമത ്

(c) നാലാമത ്

(d) ആറാമത് 

(e) ഏഴാമത് 
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Q132. സംയുക്ത് കടൽ് 2021 എന്നത ്

ഏത ് രണ്ട ് രോജയങ്ങൾ് തമ്മി ളു്ള്

സംയുക്ത്നോവിക്പരിരീ നമോണ ? 

(a) വൈനയും അകമര്ിക്കയും 

(b) അകമര്ിക്കയും റഷയയും 

(c) വൈനയും റഷയയും 

(d) ഇരയയും ജപ്പാനംു 

(e) റഷയയും ജപ്പാനംു 
 

Q133. ടെലന്ന് സപൂ്പർ് കിംഗ് സ ് (CSK) 

ഇരയൻ് ന്ത്പീമിയർ് ീ  ് (IPL) കിരീടം്

2021 ലനടി.് ഈ് വിജയലത്തോടട, CSK 

ടീം് അതിടന്റ് തടുക്കം് മതുൽ് എന്ത്ത്

തവണ്IPL കിരീടം്ലനടി്? 
(a) 4 
(b) 3 
(c) 5 
(d) 2 
(e) 1 
 

Q134. SEBI ടസ്ിൽടമന്റ ്

ഓർഡറകുൾക്കംു് ക ു് കൃതയങ്ങൾ്

കടൂ്ടിലച്ചർക്കനു്നതിനമുോയി് ഒര്ു

നോ ം ് ഉന്നതോധികോര് ഉപലദരക്

സമിതി് രപൂീകരിച്ച.ു് ഈ്

സമിതിയുടട്ത വൻ്ആരോണ ്? 

(a) പി ആർ ര്കമശ് 

(b) വിജയ് സി ദ്ാഗ 

(c) പി യക മൽകഹാന്ത്ത 

(d) ഡി എൻ റവൽ 

(e) വികനാദ്് വർമ്മ 
 

Q135. ഇതിൽ് ഏത ്സ്ഥോപനത്തിടന്റ്

ടെയർലപഴ് സടന്റ് അധിക് െമുത ്

നവരം  ്ലസനിക്ക ്നൽകിയിടു്ടണ്ട ്? 

(a) ഇൻഷറുൻസ് യറഗുകലററി ആൻഡ് 

യഡവലയമെറെ് അകതാറിറി 

(b) യപൻഷൻ ഫണ്്ട യറഗുകലററി ആൻഡ് 

യഡവലയമെറെ് അകതാറിറി 

(c) യടലികകാം യറഗുകലററി അകതാറിറി 

ഓഫ് ഇരയ 

(d) യസകയരൂ്ിറീസ ് ആൻഡ് എകക്സ്ചഞ്്ച 

കബാർഡ് ഓഫ് ഇരയ  

(e) ഇൻകസാൾയവൻസി ആൻഡ് 

ബാങ്കെപ് സി  കബാർഡ് ഓഫ് ഇരയ 
 

Q136. ദോരിന്ത്ദയ് നിർമോർജനത്തിനളു്ള്

അരോരോന്ത്ര് ദിനം് എലപ്പോെോണ ്

ആെരിക്കനു്നത ്? 

(a) 18 ഒകക്രാബർ 

(b) 17 ഒകക്രാബർ 

(c) 16 ഒകക്രാബർ 

(d) 15 ഒകക്രാബർ 

(e) 14 ഒകക്രാബർ 

 

Q137. ഇരയയുടട് നോഷണൽ്

ടസകയരൂി്ി്  ോർഡ ് (NSG) ലഫോഴ് സ ് 2021 

ഒല്ടോബർ്16 -ന ്ലറസിം  ്ലഡയുടട്

എന്ത്തോമത ്പതിപ്പ ്ആെരിച്ച?ു 

(a) 30 

(b) 19 

(c) 28 

(d) 37 

(e) 48 

 

Q138. കർണോടക്ബോങ്ക ് ിമി്ഡിടന്റ്

പതുിയ് ടെയർമോനോയി് ആരോണ ്

നിയമിതനോയത ? 

(a) ബാലകൃഷ്ണ അൽസ് എസ് 

(b) കകശവ് കൃഷ്ണറാവ ുകദ്ശായി 

(c) ന്ത്പദ്ീപ് കമുാർ പഞ്ച 

(d) ഉമാ ശങ്കർ 

(e) കദ്വിദ്ത്ത് ശർമ്മ 

 

Q139. ഇരയ് ഏത ് ടീമിടന്

പരോജയടപ്പടുത്തി് 2021 SAFF 

െോമ്പയൻഷിപ്പ ്ലനടി്? 

(a) ന്ത്ശീ ലങ്ക 

(b) കനപ്പാൾ 

(c) മകലഷയ 

(d) ജപ്പാൻ 

(e) ബംഗ്ലാകദ്ശ് 
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Q140. ലജോനോസ ്  െർ് ലസ്റ്റോർ് ഏത ്

രോജയത്തിടന്റ് പതുിയ്

ന്ത്പധോനമന്ത്രിയോയി് സതയന്ത്പതിജ്ഞ്

ടെയതു ? 

(a) കനാർകവ 

(b) സവീഡൻ 

(c) അയർലൻഡ് 

(d) ജർമ്മനി 

(e) യസ്െയിൻ 

 

Q141. തന്നിരിക്കനു്ന്

ഛിന്നന്ത് െങ്ങളിൽ് ഏതിടനക്കറുിച്ച ്

പഠിക്കോനോണ ് നോസ്  സൂി് മിഷൻ്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) യഹർമിസ് 

(b) ഭ്മൂിയയ കടക്കനു്ന  ിന്നന്ത്ഗഹങ്ങൾ 

(c) ഇക്കാറസ് 

(d) കന്ത്ടാജൻ  ിന്നന്ത്ഗഹങ്ങൾ 

(e) യബന്ന ു

Q142. കതു്തക് അവകോരങ്ങൾ്

നൽകനു്നതിനോയി് ഏത ്

സംസ്ഥോനമോണ  'ലമരോ് ഘർ് ലമടര്

നോം' പദ്ധതി്ആരംഭിച്ചത ? 

(a) ഗുജറാത്ത് 

(b) പഞ്ചാബ് 

(c) മധയന്ത്പകദ്ശ് 

(d) ര്ാജസ്ഥാൻ 

(e) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

 

Q143. ന്ത്കഡൂ ് ഓയിൽ് വോങ്ങോൻ്

ന്ത്രീ ങ്കൻ് സർക്കോർ് ഇരയയിൽ്

നിന്ന ്എന്ത്ത്തകു്വോയപ്ലതടി? 

(a) 100 മിലയൺ കഡാളർ 

(b) 200 മിലയൺ കഡാളർ 

(c) 500 മിലയൺ കഡാളർ 

(d) 300 മിലയൺ കഡാളർ 

(e) 400 മിലയൺ കഡാളർ 

 

Q144. ജിലയോലസ്പഷയൽ്എനർജി് മോപ്പ ്

ഓഫ ് ഇരയ് ആരംഭിക്കോൻ NITI 

ആലയോ  ് ഏത ് സംഘടനയുമോയി്

സെകരിച്ച?ു 

(a) ഗൂഗിൾ 

(b) കഫസ്ബക്ു്ക 

(c) ഇറെൽ 

(d) DRDO 

(e) ISRO 

 

Q145. കോർഷിക്മോ ിനയങ്ങൾ്ലജവ്

ഉൽപന്നങ്ങളോക്കി് മോ്നു്നതിനളു്ള്

സോലങ്കതികവിദയ് വികസിപ്പിച്ചതിന  

2021-ട ് ന്ത്പഥമ 'എർത്ത ് ലഷോട്ട ്

ലന്ത്പസ ' ആര ്ലനടി? 

(a) വിദ്യതു് കമാഹൻ 

(b) കറാഷൻ ശർമ്മ 

(c) ഷഫാലി ബിഷ്ത് 

(d) ന്ത്പീതി കമുാര്ി 

(e) കമൽന്ത്പീത് കൗർ 

 

Q146. RBI നിർലേരങ്ങൾ്

പോ ിക്കോത്തതിന  RBI എന്ത്ത് തകു്

പിെയോയി SBI ക്ക   െമുത്തി ? 

(a) 5 കകാടി ര്പൂ 

(b) 4 കകാടി ര്പൂ 

(c) 3 കകാടി ര്പൂ 

(d) 2 കകാടി ര്പൂ 

(e) 1 കകാടി ര്പൂ 

 

Q147. 2021 ട  WHO ലലോബൽ് ടിബി്

റിലപ്പോർട്ട ് അനസുരിച്ച , ക്ഷയലരോ ്

നിർമോർജനത്തിൽ് ഏ്വംു് കടൂതുൽ്

നോരനരമണു്ടോയ്രോജയം്ഏതോണ ? 

(a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 

(b) ഓകന്ത്സ്രലിയ 

(c) ഇരയ 

(d) ബംഗ്ലാകദ്ശ ്

(e) റഷയ 
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Q148. ടസൻന്ത്ടൽ് ലബോർഡ ് ഓഫ ്

ഡയറ്ട ് ടോ്സസിന ് (CBDT) ലവണ്ടി്

ലനരിട്ട ്നികതുി്ഈടോക്കോൻ്റിസർവ ്

ബോങ്ക ് ഓഫ ് ഇരയ് ഈയിടട് ഏത ്

ബോങ്കിന ്അനമുതി്നൽകി? 

(a) യയസ് ബാങ്ക് 

(b) RBL ബാങ്ക ്

(c) ലക്ഷ്െി വിലാസ് ബാങ്ക ്

(d) കര്ർൂ വവശയ ബാങ്ക ്

(e) DBS ബാങ്ക ്

 

Q149. ല ോം  ് മോർച്ച ് -2 D ലറോക്ക്ിൽ 

'Xihe' എന്ന് ലപരിൽ് ആദയടത്ത്

ലസോളോർ് പരയലവക്ഷണ് ഉപന്ത് െം്

വിലക്ഷപിച്ച്രോജയംഏത ? 

(a) ജപ്പാൻ 

(b) വൈന 

(c) USA 

(d) വിയറ്നാം 

(e) മകലഷയ 

 

Q150. ആ്സിസ ് ബോങ്കിടന്റ MD , CEO 

സ്ഥോനലത്തക്ക ്വീണ്ടമുളു്ള്നിയമനം 

RBI അടുത്തിടട്അം ീകരിച്ച്ആളുടട്

ലപര ്നൽകകു. 

(a) അമിതാഭ്് ൈൗധര്ി 

(b) സരീപ് ബക്ഷ്ി 

(c) ദ്ീപക് പകര്ഖ് 

(d) റാണ കപർൂ 

(e) ര്ജനീഷ് കമുാർ 

 

Q151. 2021 ട ് ടമർസർ CFS ലലോബൽ്

ടപൻഷൻ് ഇൻഡ്സ ് സർലവയിൽ്

ഇരയയുടട്റോങ്ക ്എന്ത്തയോണ ? 

(a) 30 

(b) 45 

(c) 35 

(d) 40 

(e) 50 

 

Q152. ല ോക്ഓസ്റ്റിലയോടപോലറോസിസ ്

ദിനം് (WOD) ____________- ൽ്

ആലഘോഷിക്കനു്ന് വോർഷിക്

ദിനമോണ . 

(a) 18 ഒകക്രാബർ 

(b) 21 ഒകക്രാബർ 

(c) 20 ഒകക്രാബർ 

(d) 19 ഒകക്രാബർ 

(e) 17 ഒകക്രാബർ 

 

Q153. ____________ ഇവന്റിൽ് രോജയടത്ത്

ന്ത്പതിനിധീകരിക്കനു്ന് ഒര്ു ഇരയൻ്

അത ് ്ോണ ്ഭവോനി്ലദവി. 

(a) ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 

(b) അയമ്പയ്ത്ത ്

(c) ഭ്ാകര്ാദ്വഹനം 

(d) കബാക്സിംഗ ്

(e) യഫൻസിംഗ് 

 

Q154. അരോരോന്ത്ര്ടഷഫ ്ദിനം്എല്ലോ്

വർഷവംു് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 17 ഒകക്രാബർ 

(b) 18 ഒകക്രാബർ 

(c) 20 ഒകക്രാബർ 

(d) 19 ഒകക്രാബർ 

(e) 21 ഒകക്രാബർ 
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Q155. ആഭയരര് മന്ത്രി് അമിത ് ഷോ്

‘ലസവ് െി് സംഘടന’് പദ്ധതി്

ന്ത്പകോരം് ലമോദി് വോനകുൾ്

ആരംഭിച്ചത ് ഈ് ജില്ലകളിൽ്

ഏതോണ ? 

(a) കൗഷാംബി 

(b) റായ്ബകറലി 

(c) കശുിനഗർ 

(d) അലിഗഡ് 

(e) കാൺപർൂ 

 

Q156. "ആ്ചു വ ി...്ഐ്ടമ  ്്ടദം്:്എ്

ടമലമോർ"് എന്ന് പസു്തകത്തിടന്റ്

രെയിതോവ ്ആരോണ  ? 

(a) എ ആർ റഹ്മാൻ 

(b) ശബാന ആസ്െി 

(c) ഗുൽസാർ 

(d) ശങ്കർ മഹാകദ്വൻ 

(e) കൈതൻ ഭ്ഗത് 

 

Q157. വിദരൂ് ന്ത് ോമങ്ങൾക്ക ് സർക്കോർ്

ലസവനങ്ങൾ് നൽകനു്നതിനോയി്

ഏത ് സംസ്ഥോനമോണ  'ന്ത്പരോസൻ്

 ോലവോൻ് ടക് സം  ' കോടമ്പയ ൻ്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) ബീഹാർ 

(b) ഉത്തർന്ത്പകദ്ശ് 

(c) മധയന്ത്പകദ്ശ് 

(d) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(e) ര്ാജസ്ഥാൻ 

 

Q158. ഏത ് ല ഫ ് ഇൻഷറുൻസ ്

കമ്പനിയോണ  '' സരൽ് ബച്ചോത ്

ബീമോ്പ്ലോൻ '' അവതരിപ്പിച്ചത ? 

(a) SBI വലഫ ്ഇൻഷറുൻസ് 

(b) ഇരയഫസ്റ്റ ് വലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

കമ്പനി 

(c) ICICI ന്ത്പഡുൻഷയൽ വലഫ ്

ഇൻഷറുൻസ് 

(d) HDFC വലഫ ്ഇൻഷറുൻസ് 

(e) യറലിയഗയർ യഹൽത്ത് ഇൻഷറുൻസ് 

 

Q159. ഇരയൻ് ടവയ  ്്  ിഫ ്ിം  ്

ടഫഡലറഷടന്റ് ന്ത്പസിഡന്റോയി്

നിയമിതനോയതോര ? 

(a) യപൻപ യസറിംഗ് 

(b) ടി വി നകര്ന്ത്രൻ 

(c) ഉജ്ജ്വല സിംഗാനിയ 

(d) സഹകദ്വ് യാദ്വ് 

(e) നര്ീരർ ബന്ത്ത 

 

Q160. നോഷണൽ് റിസർച്ച ്

ടഡവ പ ്ടമന്റ ് ലകോർപ്പലറഷടന്റ്

പതുിയ് ടെയർമോനംു് മോലനജിം  ്

ഡയറ്ടറമുോയി് നിയമിതനോയ്

വയക്തിയുടട്ലപര ്നൽകകു. 

(a) പവൻ കമുാർ കഗായയങ്ക 

(b) അമിത് റകസ്താഗി 

(c) ന്ത്പതിവ കമാഹപന്ത്ത 

(d) എം കവണകുഗാപാൽ 

(e) വികനാദ്് കണ്ണൻ 

 

Q161. പരുഷു്സിം ിൾ് ഇവന്റിൽ 2021 

ട  BNP പരിബോസ ്ഓപ്പൺ്ടടന്നീസ ്

ടൂർണടമന്റ ് വിജയിച്ച് തോരം്

ഏതോണ ? 

(a) ഫിലിപ്പ് കപാളയസക് 

(b) ആൻന്ത്ഡി റയുബ്ല്വ് 

(c) നികക്കാകളാസ് ബസിലാഷവിലി 

(d) കാമറൺൂ കനാറി 

(e) കജാൺ പികയഴ്സ് 

 

Q162. ലലോബൽ്ഫഡു ്ടസകയരൂി്ി്(GFS) 

ഇൻഡ്സ  2021 ൽ് ഇരയയുടട് റോങ്ക ്

എന്ത്തയോണ ? 

(a) 71 

(b) 82 

(c) 55 

(d) 64 

(e) ഇവയയാന്നമുല്ല 
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Q163. കോർഡകുളുടട്

ലടോക്കലണലസഷനോയി് ഏത ്

കമ്പനി NTS പ്ലോല  ്ഫോം്ആരംഭിച്ച?ു 

(a) RBI 

(b) ഗൂഗിൾ കപ 

(b) കസ്റ്ററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(d) SEBI 

(e) NPCI 

 

Q164. ഈ് ദിവസങ്ങളിൽ് ഏത ്

ദിവസമോണ ് ലപോ ീസ ് അനസു്െരണ്

ദിനം്ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 20 ഒകക്രാബർ 

(b) 19ഒകക്രാബർ 

(c) 21ഒകക്രാബർ 

(d) 22ഒകക്രാബർ 

(e) 18 ഒകക്രാബർ 

 

Q165. ഇരയയിട ് മയെൂവൽ്

ഫണ്ടകുളുടട് അലസോസിലയഷടന്റ്

പതുിയ് ടെയർമോനോയി് ആരോണ ്

നിയമിതനോയത ? 

(a) നികലഷ ്ഷാ 

(b) A ബാലസനു്ത്ബഹ്മണയൻ 

(c) സൗര്ഭ്് നാനാവതി 

(d) അശകുതാഷ് ബികഷ്ണായ് 

(e) കറാണിത് ശർമ്മ 

 

Q166. ഏത ് സംസ്ഥോനത്തോണ ്

കരുിന ർ് അരോരോന്ത്ര്

വിമോനത്തോവളം് ന്ത്പധോനമന്ത്രി്

അടുത്തിടട്ഉദ ഘോടനം്ടെയതത  ? 

(a) Mമധയന്ത്പകദ്ശ ്

(b) ബീഹാർ 

(c) ഉത്തർന്ത്പകദ്ശ് 

(d) ഗുജറാത്ത് 

(e) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

 

Q167. "ദി് സ്റ്റോർസ ് ഇൻ് ലമ് ലസ്േ"്

എന്ന് പസു്തകം് എെുതിയത  ________ 

ആണ . 

(a) ദ്ിയ മിർസ 

(b) വിദ്യാ ബാലൻ 

(c) ശബാന ആസ്െി 

(d) ദ്ിവയ ദ്ത്ത 

(e) ലതാ ദ്ത്ത 

 

Q168. 2021 ട ് മോർഷയൽ് ആർട് സ ്

എജയലുക്കഷൻ് ലന്ത്പസ ് കങു ് ഫ്ു

നൺസ ് ലനടിയിടു്ടണ്ട .് ഏത ്

സ്ഥോപനമോണ ് അവോർഡ ്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) UNESCO 

(b) ഇറെർനാഷണൽ യറഡ് കന്ത്കാസ്സ് 

ആൻഡ് യറഡ് യന്ത്കയസറെ് മയൂവെറെ് 

(c) ന്ത്ഗീൻപീസ ്

(d) UNICEF 
(e) WHO 
 

Q169. അന്ത്കമോസക്തമോയ്

മയക്കമുരനു്ന ് ക ു് കൃതയങ്ങൾ്

വർദ്ധിക്കനു്നതിനോൽ് ഏത ്

രോജയമോണ  60 ദിവസടത്ത്

അടിയരരോവസ്ഥ്ന്ത്പഖ്യോപിച്ചത ? 

(a) യപറ ു

(b) ഇകവകഡാർ 

(c) യസ്െയിൻ 

(d) എൽ സാൽവകഡാർ 

(e) ഇറലി 

 

Q170. ഇന്റർനോഷണൽ്

ലകോൺഫറൻസംു് ഡിജി്ൽ്

ടടല്നോളജികളുടട് ന്ത്പദർരനവമുോയ്

"ഫയചൂ്ചർ് ടടക  2021" ഏത ്

സംഘടനയോണ ്സംഘടിപ്പിച്ചത ? 

(a) CII 
(b) FICCI 
(c) NPCI 
(d) NASSCOM 
(e) NITI 
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Q171. 2021 ജലൂ  01 മതുൽ്സർക്കോർ്

ന്ത്പഖ്യോപിച്ച് ടമോത്തത്തി ളു്ള DA/DR 

നിരക്ക ്എന്ത്തയോണ ? 

(a) 21% 

(b) 31% 

(c) 28% 

(d) 35% 

(e) 33% 

 

Q172. 2021 -ട ് െിരോ്

സവോതന്ത്രയത്തിനളു്ള് യൂലറോപയൻ്

യൂണിയടന്റ് ഉന്നത് മനഷുയോവകോര്

സമ്മോനമോയ് സഖ്ലറോവ ് സമ്മോനം്

നൽകിയത ്ആർക്കോണ  ? 

(a) കിര്ായർമിഷ് 

(b) അലക്സി നവാൽനി 

(c) കബാറിസ് യയൽറ്സിൻ 

(d) കറാമൻ കന്ത്പാട്ടയസവിേ് 

(e) ന്ത്ബക്ൂ്ക വവറ് 

 

Q173. 2007-ട ് ലപയ ്ടമന്റ ് ആൻഡ ്

ടസ്ിൽടമന്റ ് സിസ്റ്റംസ ് ആ്ടിടന്റ്

ടസക്ഷൻ 26 (2) ന്ത്പകോരം്

മോനദണ്ഡങ്ങൾ്  ംഘിച്ചതിന ് ഏത ്

ലപയ ്ടമന്റ ് ബോങ്കിന  RBI അടതു്തിടട്

ഒര്ുലകോടി്രപൂ്പിെ്െമുത്തി? 

(a) ജികയാ കപയ് യമറെ് ബാങ്ക ്

(b) എയർയടൽ കപയ് യമറെ് ബാങ്ക് 

(c) ആദ്ിതയ ബിർള കപയ് യമറെ് ബാങ്ക് 

(d) ഫികനാ കപയ് യമറെ ്ബാങ്ക ്

(e) കപടിഎം കപയ് യമറെ ്ബാങ്ക ്

 

Q174. എലപ്പോെോണ ് അരർലദരീയ്

മരുടിപ്പ ് ലബോധവൽക്കരണ് ദിനം്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 22 ഒകക്രാബർ 

(b) 20 ഒകക്രാബർ 

(c) 19 ഒകക്രാബർ 

(d) 21 ഒകക്രാബർ 

(e) 23   ഒകക്രാബർ 

 

Q175. ഏത ് സംസ്ഥോന്സർക്കോരോണ  

2021 നവംബർ് മതുൽ് "മഖു്യമന്ത്രി്

ലറഷൻ് ആടപ്േ് ദവോര് ലയോജന"്

നടപ്പോക്കടുമന്ന ്ന്ത്പഖ്യോപിച്ചത ? 

(a) അസം 

(b) ഉത്തർന്ത്പകദ്ശ ്

(c) ഒഡീഷ 

(d) മധയന്ത്പകദ്ശ് 

(e) തമിഴ് നാട് 

 

Q176. ലവൾഡ ് ജസ്റ്റിസ ് ലന്ത്പോജക ്ിടന്റ്

(WJP) റൾൂ്ഓഫ ്ല ോ്ഇൻഡ്സ  2021 ൽ്

ഇരയയുടട്റോങ്ക ്എന്ത്തയോയിരനു്ന?ു 

(a) 32 

(b) 51 

(c) 79 

(d) 105 

(e) 121 

 

Q177. ഇരയ് ലപോർട്ട സ ് ലലോബൽ്

 ിമി്ഡിടന്റ് (IPGL) MD യോയി്

നിയമിതനോയത ്ആരോണ ? 

(a) നീര്തണ്ടൻ 

(b) അകലാക് മിന്ത്ശ 

(c) ജഗ് ജിത് പവാഡിയ 

(d) അര്ൺു റയസ്ത 

(e) ര്ാകജഷ ്ബൻസാൽ 

 

Q178. ന്ത്പതിലരോധ് മന്ത്രി് രോജ ്നോഥ ്

സിം  ് പറുത്തിറക്കിയ് "വീർ്

സവർക്കർ:് ദി് മോൻ് െ്ു കഡു ് െോവ ്

ന്ത്പിടവന്റഡ ് പോർട്ടീഷൻ"് എന്ന്

പസു്തകം്രെിച്ചത ്ആരോണ ? 

(a) ഉദ്യ് മഹർൂക്കർ 

(b) ൈിറയു പെിറ് 

(c) ജിത്ത് തയ്യിൽ 

(d) സഞ്ജയ് ബാര് ു

(e) a യും b യും 
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Q179. ഡിലസനർ് മനീഷ ്

മൽലെോന്ത്തയുടട MM ലസ്റ്റൽസിൽ 

40% ഓെരി് അടുത്തിടട്

സവരമോക്കിയത ്

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ്ഏതോണ ? 

(a) റിലയൻസ് ഇൻഡന്ത്സ്രീസ് ലിമിറഡ് 

(b) അദ്ാനി ന്ത്ഗൂപ്പ ്

(c) ആദ്ിതയ ബിർള ഫാഷൻ ആൻഡ് 

റീയട്ടയിൽ ലിമിറഡ് 

(d) ഇൻഫിനിറി റീയട്ടയിൽ ലിമിറഡ് 

(e) യന്ത്ടറെ് ലിമിറഡ് 

 

Q180. രോന്ത്രത്ത വതിയോയ്

എ ിസബത്ത ് രോജ്ഞിടയ് നീക്കം്

ടെയതു ടകോണ്ട ് ഒര്ു റിപ്പലിക്കോകോൻ്

തയ്യോടറടുക്കനു്ന്

തോടെപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏത ്

രോജയമോണ ് അതിടന്റ് ആദയടത്ത്

രോഷ ്ന്ത്ടപതിടയ  തിരടെടുത്തത ? 

(a) യസയിറെ് ലസൂിയ 

(b) യസയിറെ് വിൻയസറെ ്

(c) ബാർബകഡാസ് 

(d) ന്ത്ഗനവഡൻസ ്

(e) ന്ത്ടിനിഡാഡ്&യടാബാകഗാ 

 

Q181. ഒല്ടോബർ് മോസത്തിൽ, ഏത ്

ദിവസമോണ ് അരോരോന്ത്ര് സ ്ലനോ്

ട ലപ്പർഡ ് ദിനമോയി്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) ഒകക്രാബർ 21 

(b) ഒകക്രാബർ 22 

(c) ഒകക്രാബർ 20 

(d) ഒകക്രാബർ 23 

(e) ഒകക്രാബർ 24 

 

Q182. ഏത ് സംസ്ഥോനടത്ത്

മഖു്യമന്ത്രിയോണ ് "ന്ത്രീ് ധൻവന്ത്രി്

ജനറിക ് ടമഡിക്കൽ്ലസ്റ്റോർ"്പദ്ധതി്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(b) ജാർഖെ് 

(c)  ത്തീസ്ഗഡ് 

(d) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

(e) കർണാടക 

 

Q183. മോസ്റ്റർകോർഡ , DFC, USAID 

എന്നിവയുള്ള് ഏത ് ബോങ്കോണ ്

ഇരയൻ MSMEകൾക്കോയി $100 

മി യൺ് ടന്ത്കഡി  ്് ടഫസി ി്ി്

ആരംഭിച്ചത ? 

(a) HDFC ബാങ്ക ്

(b) RBL ബാങ്ക ്

(c) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(d) ICICI ബാങ്ക് 

(e) യയസ് ബാങ്ക് 

 

Q184. ഭോരതി AXA ല ഫ ്ഇൻഷറുൻസ ്

ഏത ് ലസ്െോൾ്ഫിനോൻസ ്ബോങ്കമുോയി്

ഒര്ു ബോങ്കോഷവറൻസ ്

പങ്കോളിത്തത്തിൽ്ന്ത്പലവരിച്ച?ു 

(a) ജന കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്

(b) സകൂര്യാദ്യ് കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 

(c) ഇകവിറാസ് കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 

(d) ESAF കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്

(e) ഉതകർഷ് കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്
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Q185. "ദി് ഒറിജിൻ് ലസ്റ്റോറി് ഓഫ ്

ഇരയോസ ് ലസ്റ്റ് സ "് എന്ന്

പസു്തകത്തിടന്റ്രെയിതോവ ്ആരോണ ? 

(a) സനു്ത്ബഹ്മണയൻ സവാമി 

(b) ജംുപ ലാഹിര്ി 

(c) ന്ത്പഭ്ലീൻ സിംഗ ്

(d) യവങ്കിട്ടര്ാഘവൻ ശഭു് ന്ത്ശീനിവാസൻ 

(e) കാകവര്ി ബംസായ് 

 

Q186. സർക്കോർ് ഏജൻസിയോയ UDAI 

"ആധോർ്െോക്കലത്തോൺ 2021" എന്ന്

ലപരിൽ് ഒര്ു െോക്കലത്തോൺ്

സംഘടിപ്പിക്കനു്ന.ു UIDAI യുടട് പർൂണ്ണ്

രപൂം്എരോണ ? 

(a) യൂണിവഫഡ് ഐഡറെിഫികക്കഷൻ 

അകതാറിറി ഓഫ് ഇരയ 

(b) യുവണറഡ് ഐഡറെിഫികക്കഷൻ 

അകതാറിറി ഓഫ് ഇരയ 

(c) യൂണിററി ഐഡറെിഫികക്കഷൻ 

അകതാറിറി ഓഫ് ഇരയ 

(d) യൂണിയൻ ഐഡറെിഫികക്കഷൻ 

അകതാറിറി ഓഫ് ഇരയ 

(e) യുണീക്്ക ഐഡറെിഫികക്കഷൻ 

അകതാറിറി ഓഫ് ഇരയ 

 

Q187. പറമ്പിക്കളും് ലട ർ്

കൺസർലവഷൻ് ഫൗലണ്ടഷന ്

എർത്ത ്  ോർഡിയൻ് അവോർഡ ്

 ഭിച്ച.ു്പറമ്പിക്കളും്കടുവോ്സലങ്കതം്

എവിടടയോണ ്സ്ഥിതിടെയ്യനു്നത ?  

(a) യതലങ്കാന 

(b) കകര്ളം 

(c) തമിഴ് നാട് 

(d) കർണാടക 

(e) ആന്ത്ന്ധ്ാന്ത്പകദ്ശ ്

 

Q188. ആർട്ടിഫിഷയൽ് ഇന്റ ിജൻസ ്

(AI) സോലങ്കതികവിദയകൾ്

ന്ത്പലയോജനടപ്പടുത്തനു്ന് ഇരയയിട ്

സ്റ്റോർട്ടപ്പകുടള് പിരണുയ ്ക്കനു്ന 10 

ആെ ്െടത്ത് സംരംഭം്

ആരംഭിക്കനു്നതോയി്

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏതോണ ്

അടുത്തിടട്ന്ത്പഖ്യോപിച്ചത ? 

(a) ഗൂഗിൾ 
(b) IBM 

(c) ആപ്പിൾ 

(d) ഇറെൽ 

(e) വമകന്ത്കാകസാഫ്റ് 
 

Q189. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏതോണ ്

അടുത്തിടട്ഫിനോനിക്കൽ്ആക്ഷൻ്

ടോസ ്ക ് ലഫോെ ്സിടന്റ് (FATF) ലന്ത് ്

 ിസ്റ്റില ക്ക ്ലെർത്തത ? 

(a) ദ്ക്ഷ്ിണ യകാറിയ 

(b) തർുക്കി 

(c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 

(d) കനപ്പാൾ 

(e) ന്ത്ശീലങ്ക 

 

Q190. എല്ലോ് രസതന്ത്ര്

ലന്ത്പമികൾക്കിടയിൽ് ന്ത്പെോരമളു്ള്

ലമോൾ്ദിനം്എല്ലോ്വർഷവംു _______ ന ്

ആലഘോഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ഒകക്രാബർ 19 

(b) ഒകക്രാബർ 20 

(c) ഒകക്രാബർ 21 

(d) ഒകക്രാബർ 22 

(e) ഒകക്രാബർ 23 
 

Q191. ഇതിൽ് ഏത ് ദിവസമോണ ്

ല ോക് ലപോളിലയോ് ദിനമോയി്

ആെരിക്കനു്നത  ? 

(a) ഒകക്രാബർ 24 

(b) ഒകക്രാബർ 23 

(c) ഒകക്രാബർ 22 

(d) ഒകക്രാബർ 21 

(e) ഒകക്രാബർ 20 
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Q192. 2022-ട ് ഓസ ്കോർ്

പരുസ ്കോരത്തിനളു്ള് ഇരയയുടട്

ഔലദയോ ിക് എൻന്ത്ടിയോണ ് ___________ 

െിന്ത്തമോയ്'കെൂങ്ങൾ'. (a) ടത ങു്ക  

(b) മലയാളം 

(c) തമിഴ് 

(d) ബംഗാളി 

(e) കന്നഡ 

 

Q193. തോടെപ്പറയുന്നവരിൽ്

ആടരയോണ ് അടുത്തിടട് ICRA യുടട്

മോലനജിം  ് ഡയറ്ടറംു് ന്ത് ൂപ്പ ് CEO 

യുമോയി്നിയമിച്ചത ്? 

(a) ര്ാംനാഥ് കൃഷ്ണൻ 

(b) നീര് തണ്ടൻ 

(c) ആർ.യക.ലക്ഷ്െൺ 

(d) ൈര യകാോർ 

(e) ഉസ്ൊൻ കവല 

 

Q194. DRDO അടുത്തിടട് നടത്തിയ്

ലൈ  ്് പരീക്ഷിച്ച് ലെ-സ്പീഡ ്

എക ്സ ്ടപൻഡബിൾ് ഏരിയൽ്

ടോർട ്ിടന്റ്(HEAT) ലപര ്നൽകകു. 

(a) NIBHAY 

(b) ABHYAS 

(c) VIRAAT 

(d) AKASH 

(e) AGNI 

 

Q195. വർഷത്തിട ് ഏത ്

ദിവസമോണ ്ഐകയരോന്ത്ര്ദിനമോയി്

ആെരിക്കനു്നത ? 

(a) 24 ഒകക്രാബർ 

(b) 23 ഒകക്രാബർ 

(c) 22 ഒകക്രാബർ 

(d) 21 ഒകക്രാബർ 

(e) 20 ഒകക്രാബർ 

 

Q196. ആസോദികോ് അമൃത ്

മലെോത്സവത്തിടന്റ് സ്െരണയ ക്കോയി്

ഇരയൻ് നോവികലസന് ഓഫ ്ലഷോർ്

ടസയി ിം  ് ടറ ോട്ട്സംഘടിപ്പിച്ചത ്

ഏത ്സ്ഥ ത്തോണ ? 

(a) യൈവന്ന മതുൽ പതുകുേര്ി വയര് 

(b) യകാേി മതുൽ കഗാവ വയര് 

(c) യബംഗളൂര് ുമതുൽ കഗാവ വയര് 

(d) യകാേി മതുൽ യൈവന്ന വയര് 

(e) യകാേി മതുൽ പതുകുേര്ി വയര് 

 

Q197. എല്ലോ് ലപോളിം  ്

ലസ്റ്റഷനകുളുടടയും് ഡിജി്ൽ്

മോപ്പിം ിനോയി് ഇ ക്ഷൻ്കമ്മീഷൻ്

ഓഫ ് ഇരയ് (ECI) ആരംഭിച്ച്

ടമോലബൽ് ആപ്പിടന്റ് ലപര ്

നൽകകു. 

(a) ഐര്ാവത് 

(b) ന്ത്തിസൽൂ 

(c) ഗര്ഡു 

(d) ഭ്ീം 

(e) ശക്തി 

 

Q198. 2022-ൽ് സൗത്ത ് ഏഷയൻ്

ടഫഡലറഷൻ് ലന്ത്കോസ ് കൺന്ത്ടി്

െോമ്പയൻഷിപ്പിനംു് 56-ാോമത ് ലദരീയ്

ലന്ത്കോസ ് കൺന്ത്ടി് െോമ്പയൻഷിപ്പിനംു്

ആതിലഥയതവം് വെിക്കനു്ന് ഇരയൻ്

സംസ്ഥോനം്ഏത ്? 

(a) കഗാവ 

(b) യതലങ്കാന 

(c) അസം 

(d) നാഗാലാൻഡ് 

(e) ന്ത്തിപരു് 
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Q199. "ലറ്ിം  ്ലഫോർ്ലമ്ല ഫ "്

എന്ന് സമോെോരം് ഏത ്

രെയിതോവോണ ്പറുത്തിറക്കിയത ്? 

(a) സൽമാൻ റഷു് ദി 

(b) കൈതൻഭ്ഗത് 

(c) സധുാമർൂത്തി 

(d) കര്ാഹിത് കമുാർ 

(e) റസ്കിൻ കബാണ്്ട 

 

Q200. ബെിരോകോര് അവരിരങ്ങൾ്

 ഘകൂരിക്കോനളു്ള് സോലങ്കതിക്

വിദയകൾ് പരിലരോധിക്കനു്നതിനംു്

ഉറപ്പിക്കനു്നതിനമുോയി് ലെന്

വിലക്ഷപിച്ച്പതുിയ്ഉപന്ത് െത്തിടന്റ്

ലപര ്നൽകകു്? 

(a) ഷിജിയാൻ-21 

(b) ഹകവാതിയൻ-21 

(c) ടിയാൻസൻു-21 

(d) യാൻവാങ്-21 

(e) യബ-ഷ-ു21 

 

Q201. "ഇൻലവഷൻസ ്ലഫോർ്യു"്എന്ന്

ഡിജി് പസു്തകം് പറുത്തിറക്കിയത ്

ഏത ്സംഘടനയോണ ? 

(a) ഇൻയവസ്റ്റ ്ഇരയ 

(b) NPCI 

(c) അടൽ ഇയന്നാകവഷൻ മിഷൻ 

(d) ISRO 

(e) DRDO 

 

Q202. ലകോൺഫറൻസ ് ഓഫ ്

പോർട്ടികളുടട് (COP26) ലവളയിൽ്

ഇൻന്ത്ഫോന്ത്സ്ട് ചർ് ലഫോർ് ടറസി ന്റ ്

ഐ ന്റ ് ലസ്റ്റ് സ ് (IRIS) സംരംഭം്

ആരംഭിക്കനു്നതിന ് ഇരയ്

ഏടതോടക്ക് രോജയങ്ങളുമോയി്

സെകരിച്ചിടു്ടണ്ട ? 

(a) യുവണറഡ് കിംഗ് ഡവംു ജപ്പാനംു 

(b) ഓകന്ത്സ്രലിയ, ജപ്പാൻ, യുവണറഡ് 

കിംഗ് ഡം 

(c) ജപ്പാനംു ഓസ് കന്ത്ടലിയയും 

(d) ഓസ് കന്ത്ടലിയയും യുവണറഡ് 

കിംഗ് ഡവംു 

(e) യുവണറഡ് കിംഗ് ഡവംു, നയസൂിലാൻഡംു 

 

Q203. 2021-2023് ല ക്കളു്ള് ലവൾഡ ്

അലസോസിലയഷൻ് ഓഫ ്

ഇൻടവസ്റ്റ ്ടമന്റ ് ടന്ത്പോലമോഷൻ്

ഏജൻസികളുടട് (WAIPA) 

ന്ത്പസിഡന്റോയി് ആടരയോണ ്

നിയമിച്ചത ? 

(a) ജർമ്മനി 

(b) ഇരയ 

(c) ഓകന്ത്സ്രലിയ 

(d) യുവണറഡ് അറബ് എമികററ്സ് 

(e) ഒമാൻ 

 

Q204. 2022-ട ് ലജോസഫ ് എ.് കഷു്െോൻ്

അവോർഡിന ് തിരടെടുക്കടപ്പട്ട്

ഇരയൻ് രോന്ത്സ്തജ്ഞടന്റ് ലപര ്

നൽകകു. 

(a) ര്ാജീവ് നിഗം 

(b) സനുിൽ പാൽ 

(c) കനുാൽ കന്ത്മ 

(d) ന്ത്ധവ്ു ഭ്ഷൂൺ 

(e) വിന്ത്കം സിംഗ ്

 

Q205. 2021 യുലണ്ഡ ് ലസ്റ്റ് സ ്

ന്ത് ോൻഡ ് ന്ത്പി്സ ് ലനടിയ് ലഫോർമ ു്

വൺ്ലന്ത്ഡവർ്ആരോണ ? 

(a) ലയൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ 

(b) മാക്സ് യവർസ്റ്റപ്പൻ 

(c) യസർജികയാ യപര്സ് 

(d) വാൾകട്ടര്ി യബാട്ടാസ ്

(e) ഡി.റികയാർകഡാ 
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Q206. ഇരയയുടട് ആദയ് സംസ്ഥോന്

സർക്കോരിടന്റ് ഉടമസ്ഥതയി ളു്ള്

വനയജീവി് DNA പരിലരോധനോ്

വിരക ന്  ലബോറട്ടറി് ____________-ൽ്

ഉദ ഘോടനം്ടെയതു . 

(a) കഭ്ാപ്പാൽ 

(b) മധരു് 

(c) കകായമ്പത്തർൂ 

(d) കഗാര്ഖ്െൂ ർ 

(e) നാഗ് െൂ ർ 

 

Q207. ലപയ ്ടമന്റ ് അല ർടു്ടകൾക്കോയി്

അടുത്തിടട് QR സൗണ്ട ് ലബോക ്സ ്

ആരംഭിച്ച് സ ്ലമോൾ് ഫിനോൻസ ്

ബോങ്ക ്ഏതോണ ? 

(a) ജന കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്

(b) സകൂര്യാദ്യ് കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 

(c) AU കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക ്

(d) ഇകവിറാസ് കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 

(e) ഉജ്ജ്ീവൻ കസ്ൊൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 

 

Q208. 2021 ട ് ടഡൻമോർക്ക ് ഓപ്പൺ്

പരുഷു് സിം ിൾ് ബോഡ്െിന്റൺ്

െോമ്പയൻഷിപ്പ ് ലനടിയ് തോരം്

ഇവയിൽ്ആരോണ ്? 

(a) യകകറൊ യമാകമാട്ട 

(b) വിക്രർ അക്സൽയസൻ 

(c) യൈൻ കലാംഗ് 

(d) ആൻകഡഴ്സ് ആകറൊൺയസൻ 

(e) യുകഗാ യകാബയാഷി 

 

Q209. തോടെപ്പറയുന്നവരിൽ്

ആർക്കോണ ് 51-ാോമത ് ദോദോസോെിബ ്

ഫോൽടക്ക്അവോർഡ ് ഭിച്ചത ്? 

(a) അമിതാഭ്് ബേൻ 

(b) ധർകമ്മന്ത്ര 

(c) ര്ാജ് കപർൂ 

(d) ര്ജനികാര് 

(e) ദ്ിലീപ് കമുാർ 
 

Q210. 2022 മതുൽ് ഇരയൻ് ന്ത്പീമിയർ്

 ീ ിടന്റ് (IPL) ഭോ മോകനു്ന് രണ്ട ്

പതുിയ്ടീമകുളോണ ്________, _________. 

(a) യഡറാഡണൂംു പട് നയും 

(b) അഹമ്മദ്ാബാദ്ംു ലഖ് നൗവംു 

(c) ജയെൂ ര്ംു സറൂത്തംു 

(d) കഭ്ാപ്പാലംു പയൂനയും 

(e) കശ്െീര്ംു ധർമ്മശാലയും 

 

Q211. തറുന്ന് മ മനൂ്ത്ത് വിസർജ്ജന്

രെിതവംു് (ODF) ഓലരോ് വീടിനംു്

ലവദയതുിയും് ലനടിയ് ആദയ്

സംസ്ഥോനമോയി്മോറിയ്സംസ്ഥോനം്

ഏത  ? 

(a) ഹര്ിയാന 

(b) ര്ാജസ്ഥാൻ 

(c) കഗാവ 

(d) ആസാം 

(e) ആന്ത്ന്ധ്ാ ന്ത്പകദ്ശ് 

 

Q212. സ്േൂ ൾ്വിദയോഭയോസ, സോക്ഷരതോ്

വകപു്പിടന്റ NIPUN ഭോരത ് മിഷൻ്

സജ്ജീകരണത്തിനോയുള്ള് ലദരീയ്

സ്റ്റിയറിം  ് കമ്മി്ിയുടട് ത വൻ്

ആരോണ ? 

(a) പി വാസകുദ്വൻ 

(b) വബജയര് പാെ 

(c) അന്നപർൂണാ കദ്വി 

(d) വീകര്ന്ത്ര കമുാർ 

(e) ധർകമ്മന്ത്ര ന്ത്പധാൻ 

 

Q213. ലസബർ് സരുക്ഷയ ്ക്കോയി്

ടസന്റർ് ലഫോർ് ടഡവ പ ്ടമന്റ ്ഓഫ ്

അഡവോൻസ്ഡ ് കംപയടൂ്ടിം ുമോയി് (C-DAC) 

പങ്കോളികളോയ്ബോങ്ക ്ഏതോണ ? 

(a) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 

(b) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(c) കസ്റ്ററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(d) യസൻന്ത്ടൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

(e) അലഹബാദ്് ബാങ്ക ്
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Q214. തോടെപ്പറയുന്നവരിൽ്ആരോണ ്

ജർമ്മൻ് ബകു്ക ് ലന്ത്ടഡ  2021-ടന്റ്

സമോധോന് സമ്മോനം് ലനടിയ്

ആദയടത്ത്കറതു്തവർഗ്ഗക്കോരി? 

(a) സസൂന്ന ൊർക്്ക 

(b) യജയ്ൻ ഗുഡാൽ 

(c) മര്ിയ യറസ്സ 

(d) സിറ്സി ഡംഗയറംബ്ഗ 

(e) ശകരുള ഹര്ക് സിംഗ് തിൾസ് യടഡ് 

 

Q215. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ് ആരോണ  

MotoGP ലട്ിൽ 2021 ലനടിയത  ? 

(a) ഫാബികയാ കവാർട്ടര്ാകര്ാ 

(b) ന്ത്ഫാൻയസകസ്കാ ബഗ്നയ 

(c) കജാവാൻ മിർ 

(d) കപാൾ എസ്ൊർഗകറാ 

(e) എനിയ ബാസ്റ്റിയാനിനി 

 

Q216. "കമ ോ് െോരിസ :്

ഫിലനോമിനൽ്വമുൺ"്എന്ന്പതുിയ്

പസു്തകത്തിടന്റ്രെയിതോവ ്ആരോണ ? 

(a) അമിതാവ് കഘാഷ് 

(b) ൈിദ്ാനര് ര്ാജ്ഘട്ട 

(c) അവതാർ സിംഗ് ഭ്ാസിൻ 

(d) ജംുപ ലാഹിര്ി 

(e) ആദ്ിതയ ഗുമത 
 

 

Q217. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏതോണ ്

ഇരയയിട ് ഏ്വംു് വ ിയ് ന്ത് ീൻ്

ലെന്ത്ഡജൻ് നിർമ്മോണ് പ്ലോന്റ ്

നിർമ്മിക്കനു്നത ? 
(a) SAIL 
(b) BPCL 
(c) NTPC 
(d) HPCL 
(e) GAIL 
 

Q218. രോജയടത്ത് ന്ത്പധോന്

തറുമഖു്ത്തിനോയുള്ള് ഇരയയിട ്

ആദയടത്ത് ലറഡിലയോ് ഓവർ്

ഇന്റർടന  ്് ലന്ത്പോലട്ടോലക്കോൾ് (ROIP) 

സിസ്റ്റം് ഇവയിൽ് ഏത ്

തറുമഖു്ത്തോണ ് അനോച്ഛോദനം്

ടെയതത ? 

(a) കാണ്ടല തറുമഖും 

(b) ജവഹർലാൽ യനഹ് റ ുതറുമഖും 

(c) പാര്ദ്ീപ് തറുമഖും 

(d) ശയാമ ന്ത്പസാദ്് മഖുർജി തറുമഖും 

(e) മംുവബ തറുമഖും 

 

Q219. ആസോദി് കോ് അമൃത ്

മലെോത്സവത്തിടന്റ് ഭോ മോയി് ഏത ്

മന്ത്രോ യമോണ ്അമൃത ് മലെോത്സവ ്

ലപോഡ ്കോസ്റ്റ ്ആരംഭിച്ചത ? 

(a) ആകര്ാഗയ കടുംുബകക്ഷ്മ മന്ത്രാലയം 

(b) സാംസ്കാര്ിക മന്ത്രാലയം 

(c) വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം 

(d) വവദ്യതുി മന്ത്രാലയം 

(e) ആഭ്യരര് മന്ത്രാലയം 

 

Q220. "ടകോങ്കൺ് രക്തി 2021" എന്ന്

അഭയോസം് ഏത ് രോജയവമുോയുള്ള്

ഇരയൻ് സോയുധ് ലസനയുടട് കന്നി്

ലന്ത്ട-ലസവന്പരിരീ നമോണ ? 

(a) യുവണറഡ് കിംഗ് ഡം 

(b) ഓകന്ത്സ്രലിയ 

(c) ഇന്ത്സാകയൽ 

(d) ന്ത്ശീലങ്ക 
(e) US 
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Q221. ടതോെി ോളികൾക്ക ്

സബ ്സിഡിയുള്ള് ഇ-വോെനങ്ങൾ്

നൽകനു്നതിന  'ല ോ് ന്ത് ീൻ' പദ്ധതി്

ആരംഭിച്ചത ് ഏത ് സംസ്ഥോനടത്ത്

മഖു്യമന്ത്രിയോണ  ? 

(a) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) മധയന്ത്പകദ്ശ് 

(d) ഗുജറാത്ത് 

(e) ഹര്ിയാന 

 

Q222. ഷവേത ് മിർസിലയോടയവ ് ഏത ്

രോജയത്തിടന്റ് ന്ത്പസിഡന്റോയി് രണ്ടോം്

തവണ്തിരടെടുക്കടപ്പടു്ട? 

(a) ഈജിമത് 

(b) അസർവബജാൻ 

(c) ഉസ്യബക്കിസ്ഥാൻ 

(d) കിർഗിസ്ഥാൻ 

(e) തർുക്കി 

 

Q223. ലകോ-ന്ത്ബോൻഡഡ ് ടന്ത്കഡി  ്്

കോർഡ ് 'കോ-െിം  ' ല ോഞ്ച ് ടെയ്യോൻ്

ഇൻഡില ോയുമോയി് സെകരിച്ചത ്

ഏത ്ബോങ്കോണ ? 

(a) കര്ർൂ വവശയ ബാങ്ക ്

(b) സൗത്ത് ഇരയൻ ബാങ്ക ്

(c) കർണാടക ബാങ്ക് 

(d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 

(e) യകാടക് മഹീന്ത്ര ബാങ്ക ്

 

Q224. തോങ്ങോനോവനു്ന് ഭവനങ്ങൾ്

ലന്ത്പോത്സോെിപ്പിക്കനു്നതിനോയി് ഏത ്

ലപയ ്ടമന്റ ് ബോങ്കമുോയോണ ് HDFC 

 ിമി്ഡ ് ലെോം് ല ോണകുൾ്

വോഗ് ദോനം്ടെയ്യനു്നത ്? 

(a) കപടിഎം കപയ് യമറെ ്ബാങ്ക ്

(b) എയർയടൽ കപയ് യമറെ് ബാങ്ക് 

(c) ഇരയ കപാസ്റ്റ് കപയ് യമറെ് ബാങ്ക് 

(d) ഫികനാ കപയ് യമറെ ്ബാങ്ക ്

(e) ജികയാ കപയ് യമറെ് ബാങ്ക ്

 

Q225.  ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ്

ആടരയോണ ് ലൈോബിസ ് അതിടന്റ്

മൻുനിര് ഉൽപ്പന്നമോയ്

ലമബിൽബകു്ക ് -ടന്റ് ന്ത്ബോൻഡ ്

അംബോസഡറോയി്

നിയമിച്ചിരിക്കനു്നത ? 

(a) പങ്കജ് ന്ത്തിപതി 

(b) കസാന ുസദ്ൂ് 

(c) ര്ാപ കു മാർ റാവ ു

(d) മകനാജ് ബാകപ െയി 

(e) വിക്കി കൗശൽ 

 

Q226. ഏരിയൻ് 5 ലറോക്ക  ്്

വിലക്ഷപിച്ച് മി ിട്ടറി്

കമ്മയണൂിലക്കഷൻസ ് സോ്ല ്ോയ്

"സിറോക്കസൂ ് 4A" ഏത ് രോജയമോണ ്

വിലക്ഷപിച്ചത ? 

(a) സവീഡൻ 

(b) ജർമ്മനി 

(c) ന്ത്ഫാൻസ് 

(d) UK 
(e) US 

 

Q227. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ് ഏത ്

രോജയമോണ ് അനിതോ് ആനരിടന്

ലദരീയ് ന്ത്പതിലരോധ് മന്ത്രിയോയി്

നിയമിച്ചത ്? 

(a) ഇറലി 

(b) UK 
(c) USA 

(d) കാനഡ 

(e) ഓസ് കന്ത്ടലിയ 

 

Q228. ടഡഫ ് എക ്സ ്ലപോ് 2022-ടന്റ്

അംബോസലഡെ ്സ ് റൗണ്ട ്

ലടബിളിടന്റ്അധയക്ഷൻ്ആരോണ ? 

(a) നകര്ന്ത്ര കമാദ്ി 

(b) ര്ാജ് നാഥ് സിംഗ ്

(c) അമിത് ഷാ 

(d) ആനര് കമുാർ 

(e) പിയൂഷ് കഗായൽ 
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Q229. HDFC ERGO യിട ് എന്ത്ത്

രതമോനം്ഓെരിയോണ ് HDFC ബോങ്ക ്

ഏട്ടുക്കനു്നത ? 

(a) 8.99% 

(b) 7.99% 

(c) 6.99% 

(d) 5.99% 

(e) 4.99% 

 

Q230. എല്ലോ് വർഷവംു് ____________ ന ്

അരോരോന്ത്ര് ആനിലമഷൻ് ദിനം്

ആെരിക്കനു്ന.ു 

(a) ഒകക്രാബർ 25 

(b) ഒകക്രാബർ 26 

(c) ഒകക്രാബർ 27 

(d) ഒകക്രാബർ 28 

(e) ഒകക്രാബർ 29 

 

Q231. സവരമോയി്ലവൽഡ ്ല ഫ ്

ആക്ഷൻ് പ്ലോൻ 2021-30 പോസോക്കിയ്

ഇരയയിട ്ആദയടത്ത് സംസ്ഥോനം്

ഏത ? 

(a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(b) ജാർഖെ് 

(c) മഹാര്ാന്ത്ഷ്ട 

(d)  ത്തീസ്ഗഡ് 

(e) അസം 

 

Q232. ടപ ോസസ ് ഉപലയോ ിച്ച ്

അനധികൃത് നിരീക്ഷണം്

നടത്തിടയന്ന് ആലരോപണങ്ങൾ്

അലനവഷിക്കോൻ് സനു്ത്പീം് ലകോടതി്

മനൂ്നം ്സമിതിടയ്നിലയോ ിച്ച.ു്ഈ്

സമിതിയുടട്ത വൻ്ആരോണ ? 

(a) ആർ വിര്വീന്ത്രൻ 

(b) കൗശിക ്ബസ ു

(c) തഹ്മിമ അനം 

(d) ര്കമഷ് ബാബ ു

(e) സി യക ഗാര്ിയാലി 

 

Q233. MeitYസ്റ്റോർട്ടപ്പ ് െബ ്

ഇനിപ്പറയുന്ന് ഏത ് കമ്പനിയുമോയി്

സെകരിച്ചോണ  'ആപ്പ ്സ ്ടകയിൽ്

അക്കോദമി' ലന്ത്പോന്ത് ോം്

സമോരംഭിക്കനു്നതിന   ? 

(a) IBM 

(b) വമകന്ത്കാകസാഫ്റ് 

(c) ഗൂഗിൾ 

(d) ഇൻകഫാസിസ് 

(e) ഇറെൽ 

 

Q234. ‘അഞ്ച ് വർഷത്തിന ് ലരഷം:്

പോരീസ ് ഉടമ്പടി് മതു ളു്ള് ആല ോള്

കോ ോവസ്ഥോ്സോലങ്കതിക്നിലക്ഷപ്

ന്ത്പവണതകൾ’് എന്ന് റിലപ്പോർട്ട ്

അനസുരിച്ച , ഇരയയുടട് റോങ്ക ്

എന്ത്തയോയിരനു്ന ു? 

(a) അഞ്ചാം 

(b) ആറാം 

(c) ഏഴാം 

(d) എട്ടാം 

(e) 9-ാാാം 

 

Q235. ഏത ് ജനറൽ് ഇൻഷറുൻസ ്

കമ്പനിയുമോയോണ ്  ൂ ിൾ് ലപ്

ആലരോ യ് ഇൻഷറുൻസ ് വോഗ് ദോനം്

ടെയ്യനു്നത ? 

(a) SBI ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 

(b) ഓറിയറെൽ ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 

(c) യറലികഗർ ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 

(d) ഭ്ാര്തി AXA ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് 

(e) ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ 

ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 
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Q236. ഇരയ്ന്ത് ീൻ്എനർജി്അവോർഡ  

2020-ൽ 'മികച്ച്പനുരപുലയോ ്ഊർജ്ജ്

ഉപലഭോക്തോവ ' പരുസ ്കോരം്  ഭിച്ച്

കമ്പനി്ഏതോണ ? 

(a) ഹീകറാ കമാകട്ടാകകാർപ്പ ്

(b) TVS കമാകട്ടാർ കമ്പനി 

(c) ബജാജ് ഓകട്ടാ 

(d) ഇരയ യമഹ കമാകട്ടാർ 

(e) കഹാണ്ട കമാകട്ടാർവസക്കിൾ ആൻഡ് 

സ്കൂ ട്ടർ ഇരയ 

 

Q237. റയോൻ് ടടൻ് ലഡോലഷ  ്്

അരോരോന്ത്ര് ന്ത്കിക്ക്ിൽ് നിന്ന ്

വിരമിച്ച.ു്ഏത ് ന്ത്കിക്ക  ്് ടീമമുോയോണ ്

അലേെം്ബന്ധടപ്പട്ടിരനു്നത ? 

(a) കസ്കാട്്ടലൻഡ് 

(b) അയർലൻഡ് 

(c) ഇംഗ്ലണ്്ട 

(d) യനതർലാൻഡ്സ ്

(e) ഓസ് കന്ത്ടലിയ 

 

Q238. 'AIIMS ടമയിൻ് ഏക ് ജം  ്

 ഡ ്ലത്ത് െയ'ൂ എന്ന് പസു്തകം്

എെുതിയത ്ആരോണ ? 

(a) ര്കമഷ് യപാന്ത്ഖിയാൽ നിഷാങ്ക് 

(b) ഹർഷ് വർദ്ധൻ 

(c) കിര്ൺ റിജിജ ു

(d) നകര്ന്ത്ര കമാദ്ി 

(e) ജികതന്ത്ര സിംഗ ്
 

Q239. സോമ്പത്തിക്ഉപലദരക്സമിതി്

-PM യുടട്ടെയർലപഴ് സൺ്ആരോണ ? 

(a) വിമൽ കമുാർ 

(b) ന്ത്പഖർ മിത്തൽ 

(c) കര്ാഹിത് ശർമ്മ 

(d) ബികബക ്യദ്കന്ത്ബായ് 

(e) അമിത് ദ്ത്ത 

 

Q240. _________ അലസോസിലയഷൻ്ഓഫ ്

സൗത്ത ് ഈസ്റ്റ ് ഏഷയൻ് ലനഷൻസ ്

(ASEAN)-ഇരയ് ഉച്ചലകോടിയിൽ്

ന്ത്പധോനമന്ത്രി് ന്ത്രീ് നലരന്ത്ര് ലമോദി്

പടങ്കടുത്ത.ു 

(a) 16-ാാമത് 

(b) 17-ാാമത് 

(c) 18-ാാമത് 

(d) 19-ാാമത് 

(e) 20-ാാമത് 
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SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(b) 

Sol. The Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla 

inaugurated the NIDHI 2.0 (National Integrated 

Database of Hospitality Industry) scheme, during 

an event organised by Ministry of Tourism, on the 

occasion of 2021 World Tourism Day. 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. The National Payments Corporation of India 

(NPCI) has partnered with private sector lender 

YES Bank to launch first-of-its-kind ‘RuPay On-the-

Go’ contactless payments solutions. 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. Every year, International Translation Day is 

marked on 30 September. The International 

Federation of Translators (FIT) organise the day 

ever since it was set up in 1953. 

 

S4. Ans.(a) 

Sol. Ministry of Social Justice & Empowerment has 

launched India’s first Pan-India helpline for senior 

citizens named ‘Elder Line’ for which the toll-free 

number is 14567. 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. The child/sibling will be eligible for family 

pension for life, if his/her overall income from 

sources other than family pension is less than 30% 

of the last pay drawn by the deceased government 

servant/pensioner concerned plus the dearness 

relief admissible thereon. 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. A humanitarian organization from Yemen has 

been declared as the the winner of the 2021 

UNHCR Nansen Refugee Award. The organisation 

named “Jeel Albena Association for Humanitarian 

Development”, founded in 2017 by Ameen Jubran, 

has won the prestigious honour to support and 

provide a lifeline to tens of thousands of Yemenis 

people displaced by the country’s conflict. 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. North Korea successfully tested a new 

hypersonic missile called Hwasong-8 on 

September 28, 2021, in a bid to increase nation’s 

capabilities for self-defence. 

 

S8. Ans.(e) 

Sol. Japan’s former Foreign Minister, Fumio 

Kishida has won the ruling party’s leadership 

election, virtually ensuring that he will become the 

country’s next prime minister. Kishida won 257 

votes in a runoff to defeat Taro Kono, a popular 

vaccines minister who previously held the 

positions of defence and foreign minister. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. World Maritime Day 2021 is observed globally 

on 30th September. The exact date of celebrating 

World Maritime Day is left to the individual 

governments but is usually celebrated during the 

last week in September. 

 

S10. Ans.(e) 

Sol. In her book, My Life in Full: Work, Family and 

our Future, Indra Nooyi focusses on the 

importance that organisational support plays in 

working women’s lives. 

 

S11. Ans.(a) 

Sol. International Day of Older Persons is observed 

globally on 1st October every year. The day aims 

to raise awareness about issues affecting the 

elderly, such as senescence and elder abuse, and 

appreciate the contributions that older people 

make to society. 

 

S12. Ans.(b) 

Sol. PadmajaChunduru has been appointed as the 

managing director and chief executive officer (MD 

& CEO) of National Securities Depositories (NSDL). 
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S13. Ans.(c) 

Sol. Reliance Industries Chairman, MukeshAmbani 

has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 

for the 10th consecutive year. In 2021, his total net 

worth was recorded at Rs 7,18,000crore. 

 

S14. Ans.(d) 

Sol. The International Financial Services Centres 

Authority (IFSCA) has constituted an Expert 

Committee to recommend  approach towards 

development of Sustainable Finance Hub at IFSC. 

The expert committee will be chaired by Shri C.K. 

Mishra, Former Secretary to Government of India, 

Ministry of Environment, Forest& Climate Change. 

 

S15. Ans.(c) 

Sol. The Olympic bronze medal-winning Indian 

hockey player Rupinder Pal Singh has announced 

his retirement from international hockey with 

immediate effect on September 30, 2021 to make 

way for young and talented players. 

 

S16. Ans.(b) 

Sol. World Vegetarian Day is observed annually on 

October 1 globally to raise awareness about the 

ethical, environmental, health, and humanitarian 

benefits of a vegetarian lifestyle. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. A novel titled “Chronicles from the Land of the 

Happiest People on Earth” authored by Wole 

Soyinka has been released. 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister ShriNarendraModi chaired the 

38th PRAGATI meeting on September 29, 2021 to 

review multiple projects, grievances and 

programmes of central and state government. 

PRAGATI stands for Pro-Active Governance and 

Timely Implementation. 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. International Coffee Day is celebrated on 

October 01 every year to celebrate millions of 

people across the world who do hard work to 

create and serve the beverage in the consumable 

form such as farmers, roasters, baristas, and coffee 

shop owners etc. 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. Manny Pacquiao Announces Retirement From 

Professional Boxing. After 26 years and 72 

professional bouts, Former world champion 

Manny Pacquiao announced his retirement from 

professional boxing.  

 

S21. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister of Law and Justice, 

ShriKirenRijiju has inaugurated the first Sports 

Arbitration Centre of India at Ahmedabad in 

Gujarat. 

 

S22. Ans.(a) 

Sol. The US India Business Council (USIBC) has 

chosen Shiv Nadar and MallikaSrinivasan as the 

recipient of its 2021 Global Leadership Award. 

 

S23. Ans.(b) 

Sol. Amish Mehta has been appointed as the new 

Managing Director and Chief Executive Officer (MD 

& CEO) of rating agency Crisil with effect from 

October 01, 2021. 

 

S24. Ans.(e) 

Sol. Delhi-based environmental organisation 

“Legal Initiative for Forest and Environment 

(LIFE)” has been felicitated with the 2021 Right 

Livelihood Award, an international honour, also 

known as Sweden’s alternative Nobel Prize. 

 

S25. Ans.(b) 

Sol. Every Year since 1983, the World Day for 

Farmed Animals (WDFA) is observed on October 

02, which marks the birth anniversary of the 

Mahatma Gandhi. 
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S26. Ans.(c) 

Sol. The International Day of Non-Violence marks 

the birth anniversary of the Father of the Nation, 

Mahatma Gandhi. he year 2021 marks 152nd birth 

anniversary of the global peace icon who was born 

on 2 October 1869, in Porbandar in Gujarat. 

 

S27. Ans.(a) 

Sol. The world’s largest national flag, made up of 

Khadi cloth, has been installed in Leh, Ladakh, on 

the occasion of 152nd birth anniversary of 

Mahatma Gandhi on October 02, 2021. The tricolor 

is 225-feet long and 150-feet wide. It weighs 

around 1,000 kg. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. The iconic Indian comic book cartoon 

character, Chacha Chaudhary, whose brain works 

faster than a computer, has been declared as the 

official mascot for the centrally-sponsored 

Namami Gange Programme. 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi virtually 

launched the JalJeevan Mission App and Rashtriya 

JalJeevan Kosh, on October 02, 2021, as a part of 

the flagship JalJeevan Mission (JJM), launched in 

2019. 

 

S30. Ans.(d) 

Sol. Ever year, the Wildlife Week is celebrated in 

India from October 02 to 08, to conserve and 

protect the fauna or animal life of the country. In 

2021, we are celebrating 67th Wildlife Week. 

 

S31. Ans.(c) 

Sol. Two American scientists David Julius and 

Ardem Patapoutian have jointly won the 2021 

Nobel Prize for Medicine on October 04, 2021. 

 

S32. Ans.(e) 

Sol. World Teachers’ Day, also known as 

International Teachers Day, is held annually on 

October 5 since 1994. 

 

S33. Ans.(c) 

Sol. FC Goa beat Mohammedan Sporting to win 

their maiden Durand Cup football title, 1-0, in the 

final, held at Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, 

Kolkata.  

 

S34. Ans.(b) 

Sol. The World Expo 2020 has been organised at 

Dubai in the United Arab Emirates from 1 October 

2021 to 31 March 2022. The main theme of the 

Dubai Expo 2020 is “Connecting Minds, Creating 

the Future”. 

 

S35. Ans.(e) 

Sol. The Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed 

has been sworn in for a second five-year term. He 

was administered the oath of office by Supreme 

Court Chief Justice Meaza Ashenafi. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. In India, the ‘Ganga River Dolphin Day’ is 

observed every year on October 5, to raise 

awareness and encourage conservation of Ganga 

River Dolphins. 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. The government has collected Rs 1,17,010 

crore GST for the month of September which is 

23% higher than the same period last year. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. ‘AUSINDEX’: India, Australia Participate In 4th 

Edition Of Biennial Maritime Series. India and 

Australia on September 30 participated in the 

fourth iteration of the biennial maritime series 

‘AUSINDEX’. 
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S39. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi launched 

the second phase of the Swachh Bharat Mission-

Urban (SBM-U) on October 01, 2021, from Dr 

Ambedkar International Centre in New Delhi. The 

outlay of SBM-U 2.0 is around Rs 1.41 lakh crore. 

 

S40. Ans.(b) 

Sol. In a historic moment in women's cricket, 

Smriti Mandhana became the first Indian woman 

to score a Test hundred on Australian soil.  

 

S41. Ans.(b) 

Sol. The first consignment of Geographical 

Indication (GI) tagged sweet dish Mihidana, from 

Bardhaman, West Bengal has been exported to the 

Kingdom of Bahrain. 

 

S42. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

inaugurated ‘Azadi@75 – New Urban India: 

Transforming Urban Landscape’ Conference-cum-

Expo in Lucknow at the Indira Gandhi Pratishthan 

on October 05, 2021, as a part of Azadi@75 

celebrations. The theme of the three-day event is 

“New Urban India”. 

 

S43. Ans.(d) 

Sol. The fifth edition of India – Japan Maritime 

Bilateral Exercise JIMEX will be held from 06 to 08 

October 2021. 

 

S44. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister for Health and Family 

Welfare, Shri Mansukh Mandaviya, launched ‘i-

Drone’, a drone-based vaccine delivery model for 

Northeast states, on October 04, 2021.The i-Drone 

has been developed by Indian Council of Medical 

Research (ICMR).i-Drone stands for ICMR’s Drone 

Response and Outreach in North East. 

 

S45. Ans.(a) 

Sol. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and 

Giorgio Parisi wins Nobel Prize in Physics 2021. 

 

S46. Ans.(c) 

Sol. TIWB is a joint initiative of the United Nations 

Development Programme (UNDP) and the 

Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), since its launch in 2015. 

 

S47. Ans.(e) 

Sol. World Chess Champion Magnus Carlsen has 

won the inaugural Meltwater Champions Chess 

Tour (MCCT), to claim the non-fungible token 

(NFT) trophy, and $1,00,000 in the finals on 

October 04, 2021.  

 

S48. Ans.(c) 

Sol. Every year the Breast Cancer Awareness 

Month (BCAM) is observed in the month of 

October, from 01 to 31. 

 

S49. Ans.(b) 

Sol. State Bank of India (SBI) announced the 

launch of SBI’s NAV-eCash card on INS 

Vikramaditya, the largest naval aircraft carrier of 

India.  

 

S50. Ans.(e) 

Sol. Professor Eric Hanushek and Dr. Rukmini 

Banerji awarded the 2021 Yidan Prize- the world’s 

highest education accolade. Out of 130 nominated 

countries, Dr. Rukmini Banerji, Pratham’s CEO has 

been awarded the 2021 Yidan Prize for Education 

Development for improving learning outcomes in 

schools at scale. 

 

S51. Ans.(c) 

Sol. The Nobel Prize in Chemistry for the year 

2021 has been awarded jointly to Benjamin List 

(Germany) and David MacMillan (the USA) “for the 

development of asymmetric organocatalysis”. 
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S52. Ans.(a) 

Sol. The WHO-recognised World Cotton Day 

(WCD) is observed every year on October 07 since 

2019 to celebrate the international cotton industry 

and its contribution to communities and the global 

economy. 

 

S53. Ans.(e) 

Sol. The Centre has approved the setting up of 

seven new mega textile parks, or PM MITRA parks 

across the country in an effort to help furthering 

the growth of textile sector in the economy and 

position India strongly on the Global textiles map. 

The total outlay for the project has been set at Rs 

4,445 crore for five years.  

 

S54. Ans.(a) 

Sol. Rating agency Moody’s Investors Service has 

upgraded India’s sovereign rating outlook to 

‘stable’ from ‘negative’, following an improvement 

in the financial sector and faster-than expected 

economic recovery across sectors.  

 

S55. Ans.(d) 

Sol. Veteran television actor ArvindTrivedi, who is 

famously known for his iconic role of demon-king 

Raavan in RamanandSagar’s TV serial Ramayan, 

has passed away suffering from age-related issues. 

He was 82. 

 

S56. Ans.(b) 

Sol. Asset Reconstruction Company owned the 

fund of not less than Rs 2 crore or such other 

amount not exceeding 15% of total financial assets 

acquired or to be acquired by the securitisation 

company or reconstruction company. 

 

S57. Ans.(d) 

Sol. A variety of rice widely grown in Wada in the 

Palghar district of Maharashtra has been given a 

‘Geographical Indication’ (GI) tag, which will give it 

a unique identity as well as wider markets.  

 

S58. Ans.(a) 

Sol. Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan 

Mohan Reddy launched the 'Swechha' program to 

tackle the stigma attached to menstruation, 

prioritize female personal hygiene, and encourage 

a healthy dialogue of information.Under the 

initiative, the state government will provide 

quality branded sanitary napkins to female 

students at government educational institutions, 

free of cost. 

 

S59. Ans.(d) 

Sol. Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) has 

received approval from the government for 

collection of direct & indirect taxes, such as income 

tax, Goods and Services Tax (GST) etc, through its 

banking network.  

 

S60. Ans.(e) 

Sol. Young Indian shooter, AishwaryPratap Singh 

Tomar smashed the world record in the final to 

win gold in the men's 50m rifle 3 positions event 

at the ISSF Junior World Championships in Lima, 

Peru. 

 

S61. Ans.(d) 

Sol. The World Bank has estimated India’s real 

Gross Domestic Product (GDP) in the current fiscal 

year 2021-22 to grow by 8.3% in its latest 

economic update for South Asia. 
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S62. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister NarendraModi dedicated 35 

Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants to 

the nation on October 07, 2021 through video-

conferencing, during an event at AIIMS Rishikesh, 

Uttarakhand. These 35 PSA Oxygen Plants have 

been established under PM CARES, across 35 

States and Union Territories. 

 

S63. Ans.(d) 

Sol. The Air Force Day is observed every year on 8 

October in India.The Air Force Day 2021 marks the 

89th anniversary of the official foundation day of 

the Indian Air force. 

 

S64. Ans.(e) 

Sol. P L Haranadh, an Indian Railway Traffic 

Service (IRTS) officer of 1994 batch, has been 

appointed as the new Chairman of Paradip Port 

Trust (PPT). 

 

S65. Ans.(c) 

Sol. The Reliance Industries Limited (RIL) 

Chairman MukeshAmbani has topped the Forbes 

India Rich list for 2021, released on October 07, 

2021. The list ranks India’s 100 richest Indians. He 

has retained his position as the wealthiest Indian 

for the 14th consecutive year on Forbes India list, 

since 2008. 

 

S66. Ans.(a) 

Sol. The World Egg Day is celebrated worldwide 

on the ‘Second Friday of October’ month each year 

since 1996. In 2021, the day is being observed on 

October 08, 2021. 

 

S67. Ans.(d) 

Sol. Indian Entrepreneur and writer JaithirthRao, 

popularly known as Jerry Rao, has come out with a 

book on  Mahatma Gandhi titled  “Economist 

Gandhi: The Roots and the Relevance of the 

Political Economy of the Mahatma”. 

 

S68. Ans.(b) 

Sol. The World Investor Week (WIW) is an 

initiative promoted by the International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) to 

raise awareness about the importance of investor 

education and protection and highlight the various 

initiatives of securities regulators in these two 

critical areas. In 2021, the 5th annual WIW is being 

observed between October 04 and October 10, 

2021.  

 

S69. Ans.(d) 

Sol. Union Minister of State for Tourism Ajay Bhatt 

flagged off the "Buddhist Circuit Train FAM Tour" 

from Safdarjung railway station (part of Delhi 

Suburban Railways). Ministry of Tourism in 

association with the Indian Railway Catering 

&Tourism Corporation (IRCTC) has organized the 

Buddhist Circuit Train FAM Tour as part of the 

Union government’s "DekhoApnaDesh" initiative.  

 

S70. Ans.(a) 

Sol. E.R. Sheikh assumed charge as first Director-

General of the Ordnance Directorate (Co-

ordination and Services). It is the successor 

organization of Ordnance Factory Board (OFB).  

 

S71. Ans.(d) 

Sol. World Post Day is celebrated each year on 

October 9 globally. The purpose of World Post Day 

is to create awareness of the role of the postal 

sector in people’s and businesses’ everyday lives 

and its contribution to the social and economic 

development of countries. 

 

S72. Ans.(b) 

Sol. The International Financial Services Centres 

Authority (IFSCA) has launched the global FinTech 

Hackathon Series ‘I-Sprint’21’.  

 

S73. Ans.(a) 

Sol. The state government of Maharashtra has 

launched a special Covid-19 vaccination drive 

named as Mission Kavach Kundal, with the target 

of inoculating 15 lakh people everyday. 
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S74. Ans.(b) 

Sol. Every year, the World Migratory Bird Day 

(WMBD) is officially celebrated twice in a year 

since it started in 2006. Firstly it is held on Second 

Saturday of May and again on Second Saturday of 

October. In 2021, the WMBBD falls on May 08, 

2021 and October 09, 2021. 

 

S75. Ans.(c) 

Sol. At the 2021 World Wrestling Championships, 

Indian wrestler Anshu Malik created history as she 

became the first Indian women finalist at the 

World Championship, and also the first female 

player from India to claim a silver medal. 

 

S76. Ans.(d) 

Sol. The 6th Edition of India – UK Joint Company 

Level Military Training EXERCISE AJEYA 

WARRIOR has commenced at Chaubatia, 

Uttarakhand.  

 

S77. Ans.(c) 

Sol. India officially joined the High Ambition 

Coalition for Nature and People, a group of more 

than 70 countries encouraging the adoption of the 

global goal to protect at least 30 percent of the 

world’s land and ocean by 2030 (30x30). India is 

the first of the BRICS (Brazil, Russia, India, China 

and South Africa) bloc of major emerging 

economies to join the HAC. 

 

S78. Ans.(d) 

Sol. World Health Organization (WHO) is 

recommending widespread use of the RTS,S/AS01 

(RTS,S) malaria vaccine among children in sub-

Saharan Africa and in other regions with moderate 

to high P. falciparum malaria transmission.  

 

S79. Ans.(b) 

Sol. UNESCO launches 2021 State of the Education 

Report for India: No Teacher, No Class. This 

publication is the annual flagship report of 

UNESCO New Delhi and it is based on extensive 

research. 

 

S80. Ans.(c) 

Sol. The theme of 2021 World Post Day is 

“Innovate to recover.” 

 

S81. Ans.(a) 

Sol. In India, the National Postal Day is celebrated 

annually on 10 October, as an extension of World 

Post Day, which is celebrated on 9 October.  

 

S82. Ans.(d) 

Sol. Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), a 

wholly-owned subsidiary of Reliance Industries 

Ltd (RIL), has acquired 100 percent shareholding 

of REC Solar Holdings AS (REC Group), a Chinese 

state-owned solar power company.  

 

S83. Ans.(c) 

Sol. Valtteri Bottas (Mercedes-Finland) has won 

the F1 Turkish Grand Prix 2021, held on October 

10, 2021. This is his first title of this season. 

 

S84. Ans.(a) 

Sol. Dr Abdul Qadeer Khan, the man regarded as 

the “Father of Pakistan’s nuclear bomb”, has 

passed away, He was 85. 

 

S85. Ans.(c) 

Sol. The International Day of the Girl Child (also 

known as Day of Girls and the International Day of 

Girls) is observed annually on October 11 since 

2012. 

 

S86. Ans.(b) 

Sol. The nine day floral festival has begun in 

Telangana. The festival began with excitement as 

the women were dressed in traditional clothes and 

colourful processions were carried out in 

Telangana, the Bathukamma festival is celebrated 

during Durga Navratri. 

 

S87. Ans.(d) 

Sol.  Ficci projects 9.1% GDP growth for FY22. 

India’s GDP is expected to grow at 9.1 per cent in 

2021-22 as economic recovery, post the second 

wave of the pandemic, seems to be holding ground. 
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S88. Ans.(a) 

Sol. World Mental Health Day is observed every 

year on 10 October globally for global mental 

health education, awareness and advocacy against 

social stigma. 

 

S89. Ans.(e) 

Sol. Punjab National Bank (PNB) has launched ‘6S 

Campaign’ under customer outreach programme 

to extend financial services at concessional rate 

during the festival season. 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. Well-known Telugu filmmaker B Gopal, alias 

Bejawada Gopal, has been chosen for the fourth 

Satyajit Ray Award for his overall contribution to 

Indian cinema. Instituted by the Satyajit Ray Film 

Society Kerala, a state-based organization, the 

award comprises Rs 10,000 cash prize, a memento, 

and plaque.  

 

S91. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi launched the 

Indian Space Association (ISpA) on October 11, 

2021 via videoconferencing. The ISpA is a private 

industry body which will act as a premier industry 

body for space and satellite companies in the 

country. First Chairman – Jayant Patil, L&T-NxT 

Senior Executive Vice President for Defence 

 

S92. Ans.(b) 

Sol. Former Chairman of the State Bank of India 

(SBI) Rajnish Kumar has come out with his 

memoir titled ‘The Custodian of Trust – A Banker’s 

Memoir’. 

 

S93. Ans.(d) 

Sol. The unique clove spice grown in the hills of 

Kanyakumari district in Tamil Nadu has been 

awarded a geographical indication (GI) as 

‘Kanyakumari clove’. 

 

S94. Ans.(a) 

Sol. The 2021 Multidimensional Poverty Index 

(MPI) Report was released on 7 October 2021. The 

report is produced jointly by UNDP and the Oxford 

Poverty and Human Development Initiative 

(OPHI).  

 

S95. Ans.(c) 

Sol. The 2021 Nobel Prize in Economic Sciences 

has been awarded in two parts, the first half has 

been awarded to  David Card “for his empirical 

contributions to labour economics”. The second 

half has been awarded jointly to Joshua D. Angrist 

and Guido W. Imbens “for their methodological 

contributions to the analysis of causal 

relationships.” 

 

S96. Ans.(b) 

Sol. The World Arthritis Day is observed every 

year on October 12 to raise awareness about 

arthritis, an inflammatory condition which causes 

pain and stiffness in joints which can worsen with 

age.  

 

S97. Ans.(a) 

Sol. For the first time, the Indian Railways has 

launched two long haul freight trains named 

“Trishul” and “Garuda” for the South Central 

Railway (SCR). 

 

S98. Ans.(b) 

Sol. National Award-winning actor Nedumudi 

Venu died at the age of 73. Nedumudi Venu won 

three National Film Awards, and six Kerala State 

Film Awards for his performances. 

 

S99. Ans.(a) 

Sol. Justice Rajesh Bindal as the Chief Justice of the 

Allahabad High Court — one of the oldest high 

courts to be established in India. He is the senior-

most Judge of the Punjab and Haryana High Court 

and is currently the Acting Chief Justice of the 

Calcutta High Court.  
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S100. Ans.(a) 

Sol. Article 217 :- Every Judge of a High Court shall 

be appointed by the President. 

 

S101. Ans.(d) 

Sol. The fintech startup, BharatPe has appointed 

former State Bank of India (SBI) Chairman Rajnish 

Kumar as the Chairman of its board.  

 

S102. Ans.(a) 

Sol. The United Nations International Day for 

Disaster Reduction is held annually on 13 October 

since 1989. 

 

S103. Ans.(c) 

Sol. The Indian shooters claimed a historic win 

with 43 medals to stand atop in themedal table. 

These included 17 Gold, 16 Silver and 10 Bronze 

medal. 

 

S104. Ans.(e) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi addressed 

the 28th NHRC Foundation Day programme, 

through video conferencing on October 12, 2021, 

in the presence of Union Home Minister Amit Shah 

and NHRC chairperson. Chairperson of NHRC is 

Justice Arun Kumar Mishra. 

 

S105. Ans.(d) 

Sol. India, Kyrgyz Republic agree on 200 million 

US Dollar Line of Credit to support development 

projects.  

 

S106. Ans.(b) 

Sol.  International Energy Agency (IEA) has invited 

India to become its full-time member. This 

membership invitation was given in the light that, 

India is world’s third-largest energy consumer. If 

this proposal is accepted, it will require India to 

increase its strategic oil reserved to 90 days 

requirement. 

 

S107. Ans.(d) 

Sol. Germany launches World’s First Self-Driving 

Train. German rail operator, Deutsche Bahn and 

industrial group, Siemens launched the first 

automated & driverless train of the world on 

October 11, 2021.The self-driving train was 

launched in the city of Hamburg. 

 

S108. Ans.(a) 

Sol. Alexander Schellenberg appointed Austria’s 

new Chancellor. Alexander Schellenberg was 

elected as Austrian Chancellor after resignation of 

Sebastian Kurz. 

 

S109. Ans.(e) 

Sol. Former State Bank of India chief Rajnish 

Kumar joins BharatPe as chairman. Rajnish Kumar, 

former chief of State Bank of India, has joined the 

Board of BharatPe, a fintech firm, as chairman. 

 

S110. Ans.(b) 

Sol. Energy Efficiency Services Limited (EESL), a 

joint venture of Public Sector Undertakings under 

the Ministry of Power has announced the 

appointment of Arun Kumar Mishra as chief 

executive officer (CEO) on deputation. 

 

S111. Ans.(c) 

Sol. The Government of India has accorded  

‘Maharatna’ status to the state-owned Power 

Finance Corporation Ltd (PFC) on October 12, 

2021. 

 

S112. Ans.(d) 

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has 

estimated the Indian economy to grow by 9.5% in 

the current fiscal year, i.e 2021-22 (FY22) and 

8.5% in FY23 (2022-23), in its latest World 

Economic Outlook report, released on October 12, 

2021. 
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S113. Ans.(b) 

Sol. The World Standards Day (WSD) (also known 

as International Standards Day) is celebrated 

globally on 14 October annually. 

 

S114. Ans.(c) 

Sol. India has retained the third position in the 

58th Renewable Energy Country Attractiveness 

Index (RECAI) released by the consultancy firm 

Ernst & Young (EY). 

 

S115. Ans.(a) 

Sol. The Asian Development Bank (ADB) has 

announced an increase in its climate financing 

goals 2019-2030 for developing member countries 

(DMCs) by $20 billion to $100 billion. 

 

S116. Ans.(b) 

Sol. The International E-Waste Day (IEWD) is 

celebrated on 14 October every year since 2018, to 

promote the correct disposal of e-waste 

throughout the world with the aim to increase re-

use, recovery and recycling rates. 

 

S117. Ans.(e) 

Sol. With the vision of holistic and integrated 

infrastructure development in the country, Prime 

Minister Shri Narendra Modi inaugurated PM Gati 

Shakti-National Master Plan, from Pragati Maidan 

in New Delhi on October 13, 2021.The Rs 100 lakh 

crore PM Gati Shakti-National Master Plan aims to 

provide multi-modal connectivity to economic 

zones in the country. 
 

 

S118. Ans.(c) 

Sol. Indian wearable brand Fire-Boltt has named 

cricket captain Virat Kohli as its new brand 

ambassador. The skipper will participate in 

different marketing, ad and endorsement 

campaigns of the homegrown brand. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. World Standards Day 2021 theme is 

“Standards for sustainable development goals – 

shared vision for a better world”. 

 

S120. Ans.(d) 

Sol. To deliver essential banking services 

conveniently to a larger section of consumers 

living in relatively far-off areas, private lender 

Kotak Mahindra Bank Ltd announced the launch of 

Micro ATMs across the country. 

 

S121. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi dedicated 

seven new Defence PSUs, carved out of OFBs, to 

the nation, on October 15, 2021.These 7 new 

companies have been formed following the the 

dissolution of the 200-year-old Ordnance Factory 

Board (OFB) w.e.f October 01, 2021. 

 

S122. Ans.(b) 

Sol. India’s rank has dropped to 101st position 

among 116 countries in the Global Hunger Index 

(GHI) 2021. In 2020, India was placed at 94th spot, 

out of 107 countries. The 2021 GHI score of India 

is recorded at 27.5 out of 50, which comes under 

serious category. 

 

S123. Ans.(c) 

Sol. World Food Day (WFD) is celebrated every 

year on 16 October across the globe to eradicate 

worldwide hunger from our lifetime. WFD also 

commemorates the date of founding of the United 

Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 

in 1945.  
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S124. Ans.(e) 

Sol. Mukesh Ambani-led Reliance Industries has 

topped the Indian corporates in the World’s Best 

Employers 2021 rankings published by 

Forbes.Globally, Reliance is placed at 52nd 

position among 750 global corporates.  

 

S125. Ans.(b) 

Sol. The Bharat Petroleum Corporation Limited 

(BPCL) has launched an automated fuelling 

technology called “UFill”, to provide swift, secure 

and smart experience to its customers at outlets by 

providing them with control of fuelling. 

 

S126. Ans.(c) 

Sol. A K Goel, managing director and chief 

executive (MD & CEO) of UCO Bank has been 

elected as the chairman of Indian Bank’s 

Association (IBA) for 2021-22. 

 

S127. Ans.(d) 

Sol. The Union Minister for Information and 

Broadcasting Shri Anurag Singh Thakur 

inaugurated the ‘MyParkings’ app on October 14, 

2021. The IOT technology-enabled app has been 

developed by Broadcast Engineering Consultants 

India Limited (BECIL) with South Delhi Municipal 

Corporation (SDMC) to digitize all authorized 

parking under SDMC municipal limits. 

 

S128. Ans.(c) 

Sol. The Government of India has decided to set up 

a “Vishwakarma Vatika” at every “Hunar Haats” to 

protect, preserve and promote India’s glorious 

legacy of centuries-old skills of artisans and 

craftsmen.The first such “Vishwakarma Vatika” 

has been set up in “Hunar Haat” at Rampur, Uttar 

Pradesh, organised from October 16 to 25, 2021. 

 

S129. Ans.(e) 

Sol. Varanasi of Uttar Pradesh will become the first 

city in India to use ropeway services in public 

transportation. Overall, Varanasi will be the third 

city in the world after Bolivia and Mexico City to 

use ropeway in public transportation. 
 

S130. Ans.(c) 

Sol. World Students’ Day is observed every year on 

October 15 to mark the birth anniversary of 

former President A. P. J. Abdul Kalam. 

 

S131. Ans.(d) 

Sol. India has been re-elected to the United 

Nations Human Rights Council (UNHRC) for a sixth 

term on October 14, 2021 with overwhelming 

majority..The new three year term of India will be 

effective from January 2022 to December 2024. 

 

S132. Ans.(c) 

Sol. The China and Russia joint naval exercises 

“Joint Sea 2021” kicked off at Russia’s Peter the 

Great Gulf, in the Sea of Japan, on October 14, 

2021.  

 

S133. Ans.(a) 

Sol. Chennai Super Kings (CSK) defeated Kolkata 

Knight Riders (KKR) in the finals to win the 2021 

Indian Premier League (IPL) title. This was the 

14th edition of IPL which is an India-based Cricket 

league in 20-20 format. This was the 4th win of 

Chennai Super Kings (CSK) in IPL, having 

previously won the tournament in 2010, 2011, and 

2018. 

 

S134. Ans.(b) 

Sol. The Securities and Exchange Board of India 

(SEBI), has constituted a four-member “high 

powered advisory committee on settlement orders 

and compounding of offences”.The Chairman of 

the committee will be Vijay C Daga, retired judge 

of High Court of Bombay. 

 

S135. Ans.(e) 

Sol. The Securities and Exchange Board of India is 

the regulatory body for securities and commodity 

market in India under the jurisdiction of Ministry 

of Finance, Government of India.  
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S136. Ans.(b) 

Sol. The International Day for the Eradication of 
Poverty is observed every year on 17 October 

across the globe. 
 

S137. Ans.(d) 
Sol. The National Security Guard (NSG) force, 

popularly known as Black Cats, observes its 

Raising Day on October 16, every year.The year 
2021 marks the 37th anniversary of the 

establishment of the NSG. 
 

S138. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved 

the appointment of Pradeep Kumar Panja as the 

Chairman Karnataka Bank Ltd. 

 
S139. Ans.(b) 

Sol. India beat Nepal, 3-0, to win 2021 SAFF 

Championship final title, held on October 16, 2021, 
at the National Football Stadium in Male, Maldives. 

 
S140. Ans.(a) 

Sol. Jonas Gahr Store, the Leader of the Labour 
Party in Norway, has assumed the charge of the 

Prime Minister of Norway with effect from October 
14, 2021. 

 
S141. Ans.(d) 

Sol. The US space agency NASA has launched a 

first-of-its kind mission called ‘Lucy Mission‘ to 

study Jupiter’s Trojan asteroids. The mission life of 

Lucy is 12-year, during which the spacecraft will 
fly by a total of eight ancient asteroids to study 

about solar system’s evolution. These will include 
one main-belt asteroid and seven Jupiter Trojan 

asteroids. 

 

S142. Ans.(b) 
Sol. In Punjab, the Chief Minister Charanjit Channi 

launched a new scheme titled ‘Mera Ghar Mere 
Naam’ on October 17, 2021 which aims to confer 

proprietary rights on the people living in the 

houses within the ‘Lal Lakir’ of villages and the 
cities. 

 

S143. Ans.(c) 

Sol. The Government of Sri Lanka has sought a 

USD 500 million credit line from India to pay for 

its crude oil purchases, as the country is facing 

severe foreign exchange crisis in the island nation, 

after the pandemic hit the nation’s earnings from 

tourism and remittances. 

 

S144. Ans.(e) 

Sol. NITI Aayog has launched the Geospatial 

Energy Map of India which will provide a holistic 

picture of all energy resources of the country.The 

map has been developed by NITI Aayog in 

collaboration with Indian Space Research 

Organisation (ISRO) and Energy Ministries of 

Government of India. 

 

S145. Ans.(a) 

Sol. Vidyut has been awarded in Clean our Air 

category, for his technology called ‘Takachar’, a 

small and portable device that uses crop residue to 

convert it into bio-products like fuel and fertilisers 

to reduce smoke emissions and combat air 

pollution. 

 

S146. Ans.(e) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has imposed 

a monetary penalty of Rs 1 crore on India’s largest 

public lender State Bank of India (SBI). 

 

S147. Ans.(c) 

Sol. WHO Global TB report for 2021: India worst-

hit country in TB elimination. On 14th October 

2021, the World Health Organisation (WHO) 

released the ‘Global TB report for 2021, where it 

highlighted the effects of COVID-19 which led to a 

huge reversal in the progress of Tuberculosis (TB) 

elimination. 

 

S148. Ans.(d) 

Sol. RBI authorized Karur Vysya Bank (KVB) to 

collect Direct taxes. The Reserve Bank of India has 

authorized Karur Vysya Bank (KVB) to collect 

direct taxes on behalf of the Central Board of 

Direct Taxes (CBDT). 
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S149. Ans.(b) 

Sol. China has successfully launched its 1st solar 

exploration satellite into space from the Taiyuan 

Satellite Launch Center in northern Shanxi 

Province aboard a Long March-2D rocket. 

S150. Ans.(a) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has approved 

the re-appointment of Amitabh Chaudhry as 

Managing Director (MD) and Chief Executive 

Officer (CEO) of private lender Axis Bank for a 

period of three years. 

S151. Ans.(d) 

Sol. India has been ranked at 40th position out of 

43 countries in the 2021 Mercer CFS Global 

Pension Index survey. India had an overall index 

value of 43.3. 

 

S152. Ans.(c) 

Sol. The World Osteoporosis Day (WOD) is 

observed annually on October 20. 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. Indian Fencer Bhavani Devi has won the 

Charlellville National Competition in France in the 

individual women’s sabre event. 

 

S154. Ans.(c) 

Sol. The International Chefs Day is observed every 

year on 20 October. International Chefs Day was 

created by Dr. Bill Gallagher, a renowned chef and 

the former president of the World Association of 

Chefs Societies (World Chefs), in 2004. 

 

S155. Ans.(a) 

Sol. The Union Home Minister Amit Shah flagged 

off “Five Mobile Medical Vans” dubbed as Modi 

Van on October 19, 2021 in Kaushambi district of 

Uttar Pradesh. 

 

S156. Ans.(c) 

Sol. Legendary Indian poet-lyricist-director Gulzar 

has come out with his new book title “Actually… I 

Met Them: A Memoir”. 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. Rajasthan launched ‘Prashasan Gaon ke Sang’ 

Campaign to provide Government Services to 

Remote Villages. 

 

S158. Ans.(b) 

Sol. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 

(IndiaFirst Life) ,a joint venture of Bank of Baroda 

and Union Bank of India introduced ‘’IndiaFirst 

Life SaralBachatBima Plan’’. It is a savings and 

protection cover plan for the entire family. 

 

S159. Ans.(d) 

Sol. Sahdev Yadav, former Secretary General of 

IWLF, was unanimously elected as the President of 

the Indian Weightlifting Federation (IWLF). 

 

S160. Ans.(b) 

Sol. Commodore Amit Rastogi (Retd) has been 

appointed as the new Chairman & Managing 

Director of National Research Development 

Corporation (NRDC). 

S161. Ans.(d) 

Sol. Cameron Norrie has won the 2021 BNP 

Paribas Open tennis tournament in men’s single 

event. 

 

S162. Ans.(a) 

Sol. India has achieved 71st position in the Global 

Food Security (GFS) Index 2021 from among a list 

of 113 countries. The GFS Index is designed and 

constructed by London-based Economist Impact 

and is sponsored by Corteva Agriscience. 

 

S163. Ans.(e) 

Sol. The National Payments Corporation of India 

(NPCI) has launched NPCI Tokenization system 

(NTS) to further enhance the safety of customers 

and provide a seamless shopping experience to 

consumers. The NPCI Tokenization System (NTS) 

will support the tokenisation of RuPay cards, to 

provide an alternate for storing card details with 

merchants. 
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S164. Ans.(c) 

Sol. In India, the Police Commemoration Day is 

observed on October 21 every year. 

 

S165. Ans.(b) 

Sol. A Balasubramanian has been elected as the 

new Chairman of Association of Mutual Funds in 

India (AMFI). 

 

S166. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 

inaugurated the Kushinagar International Airport 

in Uttar Pradesh on October 20, 2021. 

 

S167. Ans.(d) 

Sol. National Award-winning actress Divya Dutta 

has come up with her second book titled, “The 

Stars in My Sky: Those Who Brightened My Film 

Journey”. 

 

S168. Ans.(a) 

Sol. The well known Kung Fu Nuns of the Drukpa 

order of Buddhism has won the inaugural 

UNESCO’s Martial Arts Education Prize 2021,  for 

their brave and heroic acts of service and 

championing of gender equality across the 

Himalayas. 

 

S169. Ans.(b) 

Sol. Ecuador’s President Guillermo Lasso has 

declared a 60-day state of emergency in the South 

American country on October 18, 2021, due to rise 

in violent drug crimes. 

 

S170. Ans.(c) 

Sol. The Confederation of Indian Industry (CII) has 

organised an International Conference and 

Exhibition on Digital technologies, “Future Tech 

2021- a Journey of digital transformation to 

technology adoption and acceleration”. 

 

S171. Ans.(b) 

Sol. The Union Cabinet has approved a further 

hike of 3 percent in Dearness Allowance (DA) and 

Dearness Relief (DR) for the central government 

employees and pensioners on October 21, 2021. 

The increase of 3% is over the existing rate of 28 

percent of the basic pay/pension and will be 

effective from July 1, 2021.Now after this hike, the 

DA/DR will increase to 31%. 

 

S172. Ans.(b) 

Sol. The European Parliament has awarded the 

European Union’s top human rights prize, 

Sakharov Prize for Freedom of Thought for 2021, 

to the imprisoned Russian opposition leader 

Alexei Navalny. 

 

S173. Ans.(e) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has imposed 

a penalty of Rs 1 crore on Paytm Payments Bank 

Limited (PPBL) over certain specified violations, 

as referred in Section 26 (2) of the Payment and 

Settlement Systems Act, 2007. 

 

S174. Ans.(a) 

Sol. Every year October 22 is observed as 

International Stuttering Awareness Day, since 

1998. The day is intended to raise public 

awareness of the millions of people who have a 

speech disorder of stuttering or stammering. 
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S175. Ans.(d) 

Sol. The government of Madhya Pradesh (MP) has 

announced the implementation of the scheme 

‘‘Mukhyamantri Ration ApkeDwarYojana”, which 

will start from November 2021. 

 

S176. Ans.(c) 

Sol. India has ranked 79 out of 139 countries and 

jurisdictions in the World Justice Project’s (WJP) 

Rule of Law Index 2021 report. 

 

S177. Ans.(b) 

Sol. The Appointments Committee of the Cabinet 

(ACC) has appointed Captain Alok Mishra as the 

Managing Director of India Ports Global Limited 

(IPGL). He is currently serving as the Head of 

operation and transformation lead at the Gateway 

Terminals India Pvt Ltd (GTI), Mumbai 

Maharashtra. 

 

S178. Ans.(e) 

Sol. Defence Minister launched the book “Veer 

Savarkar: The Man Who Could Have Prevented 

Partition” authored by UdayMahurkar and 

ChirayuPandit. 

 

S179. Ans.(a) 

Sol. Reliance Industries Ltd's Reliance Brands Ltd 

(RBL) and famous designer Manish Malhotra have 

announced a strategic partnership to acquire a 40 

percent stake in Malhotra's MM Styles Pvt Ltd. 

Launched in 2005, the Manish Malhotra luxury 

retail is spanned across four flagship stores in 

Mumbai, New Delhi, and Hyderabad, 2 SIS. 

 

S180. Ans.(c) 

Sol. Barbados has elected its first-ever president 

as it prepares to become a republic, removing 

Queen Elizabeth as head of state. Dame Sandra 

Mason, 72, is set to be sworn in on 30 November, 

which will mark the country's 55th anniversary of 

independence from Britain. 

 

S181. Ans.(d) 

Sol. Every year, October 23 is observed as 

International Snow Leopard Day since 2014. 

 

S182. Ans.(c) 

Sol. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel 

has virtually launched a new scheme named ‘Shri 

Dhanwantri Generic Medical Store scheme’ to 

provide low-cost generic medicines and enable 

seamless healthcare services to the vulnerable 

people of the state. 

 

S183. Ans.(a) 

Sol. HDFC Bank, Mastercard, DFC, USAID launched 

$100 Million Credit Facility for Indian MSMEs. 

 

S184. Ans.(e) 

Sol. Bharti AXA Life Insurance entered into a 

Bancassurance Partnership with Utkarsh Small 

Finance Bank. 

 

S185. Ans.(d) 

Sol. A book titled “The Origin Story of India’s 

States” authored by Venkataraghavan Subha 

Srinivasan. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Government agency UIDAI is hosting a 

Hackathon titled “Aadhaar Hackathon 2021”. The 

hackathon is starting on 28 Oct 21 and would 

continue till 31 Oct 21. 

 

S187. Ans.(b) 

Sol. Parambikulam Tiger Reserve is situated in 

Chittur taluk of Palakkad district, Kerala . 

 

S188. Ans.(e) 

Sol. Microsoft recently announced the launch of 

Microsoft AI Innovate, a 10-week initiative that 

will support startups in India leveraging Artificial 

Intelligence (AI) technologies, helping them scale 

operations, drive innovation, & build industry 

expertise. 
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S189. Ans.(b) 

Sol. In a briefing, FATF president Marcus Pleyer 

also said that three new countries Turkey, Jordan, 

and Mali have also been added to the Grey List. 

 

S190. Ans.(e) 

Sol. On 23rd October every year mole day is 

celebrated which is popular amongst all chemistry 

enthusiasts. This day is marked to commemorate 

and honour the Avogadro‘s number. 

 

S191. Ans.(a) 

Sol. The World Polio Day is celebrated annually on 

October 24,  to raise awareness for polio 

vaccination and eradication of polio. 

 

S192. Ans.(c) 

Sol. Tamil film 'Koozhangal', has been announced 

as India’s official entry to the Oscars 2022. Shaji N. 

Karun, the Chairperson of the 15-member 

Selection Committee, set up by the Film Federation 

of India, made the announcement. 'Koozhangal' 

had also won the prestigious Tiger Award, the top 

honour at the 50th edition of the International 

Film Festival Rotterdam. 

 

S193. Ans.(a) 

Sol. Icra announced the appointment of Ramnath 

Krishnan as the company’s Managing Director and 

Group Chief Executive Officer. 

 

S194. Ans.(b) 

Sol. The Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) successfully flight-tested the 

High-speed Expendable Aerial Target (HEAT)- 

ABHYAS, from the Integrated Test Range (ITR), 

Chandipur off the coast of Bay of Bengal in Odisha 

on October 22, 2021. 

 

S195. Ans.(a) 

Sol. Every year 24 October is celebrated as United 

Nations Day since 1948. 

 

S196. Ans.(b) 
Sol. The Indian Navy has organised an Offshore 
Sailing Regatta from Kochi to Goa, as a part of the 
AzadiKaAmritMahotsav celebrations, and above 
all, boost the spirit of adventure and ocean sailing 
among the Navy Personnel. 
 
S197. Ans.(c) 
Sol. The Election Commission of India (ECI) has 
launched the Garuda app for digital mapping of all 
polling stations, to ensure faster, smarter, 
transparent and timely completion of election 
work. 
 
S198. Ans.(d) 
Sol. The 2022 South Asian Federation Cross 
Country Championships is scheduled to be held in 
Kohima, Nagaland on January 15, 2022. Besides 
this, the 56th National Cross Country 
Championships will also be clubbed with the South 
Asian Federation Cross Country Championships. 
 
S199. Ans.(e) 
Sol. “Writing for My Life”, an anthology of author 
Ruskin Bond has been released. It contains some 
of the most exemplary stories, essays, poems and 
memories of Ruskin Bond. 
 
S200. Ans.(a) 
Sol. China successfully launched a new satellite 
named Shijian-21 on October 24, 2021.The 
satellite will be used to test and verify space debris 
mitigation technologies. 
 
S201. Ans.(c) 
Sol. The Atal Innovation Mission (AIM) of NITI 
Aayog has launched a Digi-book named 
“Innovations for You”. The sector in focus in this 
Digi-book is Healthcare. 
 
S202. Ans.(d) 
Sol. India, Australia, and the UK in collaboration 
with small island developing states (SIDS), have 
planned to launch a new initiative “Infrastructure 
for Resilient Island States (IRIS)”, on the sidelines 
of the Conference of Parties (COP26). 
 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala


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

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

S203. Ans.(b) 

Sol. Invest India, a young startup within the 

Government of India, has been unanimously 

elected as the President of the World Association 

of Investment Promotion Agencies (WAIPA) for 

2021-2023. 

 

S204. Ans.(a) 

Sol. Dr. Rajiv Nigam, the former Chief Scientist at 

CSIR-National Institute of Oceanography (NIO), 

Goa, has been selected for the 2022 Joseph A. 

Cushman Award for Excellence in Foraminiferal 

Research. 

 

S205. Ans.(b) 

Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has 

won the 2021 United States Grand Prix held at the 

Circuit of the Americas in Austin, Texas, United 

States. 

 

S206. Ans.(e) 

Sol. India’s 1st State Government-owned Wildlife 

DNA testing analysis lab inaugurated in Nagpur. 

 

S207. Ans.(c) 

Sol. India’s Largest Small Finance Bank AU Small 

Finance Bank has launched QR (Quick Response) 

Code Sound Box to boost its digital payments, 

while making it the first bank to launch such a 

product. 

 

S208. Ans.(b) 

Sol. Danish Olympic champion Viktor Axelsen won 

the Mens’ single 2021 Denmark Open Badminton 

held at the Odense Sports Park, Denmark. 

 

S209. Ans.(d) 

Sol. Actor Rajinikanth was honored with the 

prestigious 51st Dadasaheb Phalke Award at the 

67th National Film Awards ceremony, for his 

contribution as an actor, producer and 

screenwriter. 

 

S210. Ans.(b) 

Sol. Ahmedabad and Lucknow are the two new 

teams that will be part of the Indian Premier 

League (IPL) from 2022. Hence taking the total 

number of teams in the competition to ten. RP-

Sanjiv Goenka Group (RPSG) is the owner of the 

Lucknow team while CVC Capital Partners is the 

owner of the Ahmedabad team. 

 

S211. Ans.(c) 

Sol. Goa has become the 1st state to achieve Open 

Defecation Free (ODF) and Electricity for each 

household. Goa has also become the first state to 

provide tap water to every household under the 

“Har Ghar Jal Mission”. 

 

S212. Ans.(e) 

Sol. A National Steering Committee for NIPUN 

Bharat Mission setup by govt; headed by 

Dharmendra Pradhan. Department of School 

Education and Literacy has constituted National 

Steering Committee (NSC) for implementation of 

the NIPUN Bharat Mission. 

 

S213. Ans.(b) 

Sol.  Union Bank partnered with CDAC to launch 

1st of its kind initiative on Cyber Security 

Awareness. 

 

S214. Ans.(d) 

Sol. TsitsiDangarembga became 1st Black Woman 

to win Peace Prize of the German Book Trade 

2021. 

 

S215. Ans.(a) 

Sol. Monster Energy Yamaha MotoGP’s Fabio 

Quartararo became the ‘’2021 MotoGP World 

Champion’’. 

 

S216. Ans.(b) 

Sol. ChidanandRajghatta authored a new Book 

titled “Kamala Harris: Phenomenal Woman”. 
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S217. Ans.(e) 

Sol. State-owned GAIL (India) Ltd will build India's 

largest green hydrogen-making plant as it looks to 

supplement its natural gas business with carbon-

free fuel. 

 

S218. Ans.(d) 

Sol. The Syama Prasad Mookerjee Port (SPM) in 

Kolkata has become the first Major Indian Port to 

get a Radio over Internet Protocol (ROIP) System. 

 

S219. Ans.(b) 

Sol. The Union Minister for Culture and Tourism, 

Shri. G.K Reddy launched the Amrit Mahotsav 

Podcast, as a part of the Azadi ka Amrit Mahotsav 

celebration by the ministry. 

 

S220. Ans.(a) 

Sol. The Armed Forces of India and the United 

Kingdom (UK) are undertaking the sea phase of 

the maiden Tri-Service exercise ‘Konkan Shakti 

2021’ off the Konkan coast in the Arabian Sea from 

October 24 to 27, 2021. 

 

S221. Ans.(d) 

Sol. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel 

launched ‘Go-Green’ scheme & its Portal to provide 

electric two-wheelers at subzidised rates to 

construction and industrial workers of the state. 

 

S222. Ans.(c) 

Sol. ShavkatMirziyoyev, the incumbent President 

of Uzbekistan has won a 2nd five-year term as the 

President of Uzbekistan. 

 

S223. Ans.(e) 

Sol. IndiGo and Kotak Mahindra Bank (KMB) 

entered into a strategic partnership for the launch 

of a co-branded credit card named ‘Ka-ching’. 

 

S224. Ans.(c) 

Sol. HDFC Ltd and India Post Payments Bank 

(IPPB) made a strategic partnership to offer HDFC 

Ltd’s home loans to ~4.7 crore customers of IPPB 

through its wide network of 650 branches and 

over 1.36 lakh banking access points. 

 

S225. Ans.(d) 

Sol. FloBiz, a neobank for Indian Small to Medium 

sized Businesses (SMBs), announced Padma Shri 

Awardee actor Manoj Bajpayee as the brand 

ambassador for its flagship product myBillBook. 

 

S226. Ans.(c) 

Sol. France has successfully launched a state-of-

the-art satellite namely ‘Syracuse 4A’ into orbit 

which was carried off by Ariane 5 rocket from 

Kourou, in French Guiana. 

 

S227. Ans.(d) 

Sol. Indo-Canadian Anita Anand became just the 

second woman to be appointed Canada’s minister 

of national defence as Prime Minister Justin 

Trudeau announced his new cabinet. 

 

S228. Ans.(b) 

Sol. In a major outreach to the friendly foreign 

countries as also to the defence manufacturing 

industries of the world, Raksha Mantri Mr. Rajnath 

Singh chaired the Ambassadors’ Round Table for 

Def Expo 2022, in New Delhi. 

 

S229. Ans.(e) 

Sol. The Competition Commission of India (CCI) 

has approved the acquisition of 4.99 percent of the 

outstanding equity share capital in HDFC ERGO 

General Insurance Company by private sector 

lender HDFC Bank. 

 

S230. Ans.(d) 

Sol. The International Animation Day is observed 

every year on October 28 to celebrate the art of 

animation and also recognise the artists, scientists 

and technicians behind animation. 
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S231. Ans.(c) 
Sol. During the 17th meeting of the State Board for 
Wildlife (SBWL), the government of Maharashtra 
approved its own Wildlife Action Plan (2021-
2030), which will be implemented over the next 
10 years. 
 
S232. Ans.(a) 
Sol. SC set up a committee to Probe unauthorized 
surveillance using Pegasus in India; headed by R V 
Raveendran. 
 
S233. Ans.(c) 
Sol. MeitY Startup Hub, an initiative of the Ministry 
of Electronics and Information Technology 
(MeitY), and Google partnered to launch ‘Appscale 
Academy’, a growth and development programme, 
to train early to mid-stage startups across India. 
 
S234. Ans.(e) 
Sol. In accordance with the report ‘Five years on: 
Global climate tech investment trends since the 
Paris Agreement’ by London & Partners, and 
Dealroom. Co, India ranked 9th in the list of top 10 
countries for climate technology investment from 
2016 to 2021. 
 
S235. Ans.(a) 
Sol. SBI General Insurance made a technological 
partnership with Google Pay to enable the users to 
buy SBI General’s health insurance on the Google 
Pay app. 
 
S236. Ans.(b) 
Sol. TVS Motor Company has been awarded the 
‘Outstanding Renewable Energy User’ at the third 
Edition of India Green Energy Award 2020 by the 
Indian Federation of Green Energy (IFGE). 
 

S237. Ans.(d) 

Sol. Ryan ten Doeschate, 41-year-old Cricket all-

rounder from the Netherlands, announced 

retirement from International Cricket after 

Netherland failed to qualify for the Super 12 stage 

of the International Cricket Council (ICC) T20 

World Cup. 

 

S238. Ans.(a) 

Sol. Former Education Minister Ramesh Pokhriyal 

gifted his book ‘AIIMS Mein Ek Jang Ladte Hue’ to 

PM Modi. 

 

S239. Ans.(d) 

Sol. Central Government has reconstituted the 

seven-member Economic Advisory Council to the 

PM (EAC-PM). Bibek Debroy continues to be the 

Chairman of the Council. 

 

S240. Ans.(c) 

Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi attended 

the 18th Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN)-India Summit virtually. 
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