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പ്രതിമാസ ആനകുാലിക വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ച ാദ്യങ്ങളുും 

ഉത്തരങ്ങളുും മലയാളത്തിൽ - നവുംബർ 2021 
 

Q1. RBI യുടെ _________ ഗവർണറാണ് 

ശക്തികാന്ത ദാസ്. 

(a) 21-ാ മത്  

(b) 22-ാ മത് 

(c) 23-ാ മത് 

(d) 24-ാ മത് 

(e) 25-ാ മത് 

 

Q2. സ്റ്റേറ്റ ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി 

ഇൻഡക്സ് (SEEI) 2020-ൽ 

ഒന്നാമടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏെ ്?  

(a) ഗുജറ ത്ത് 

(b) കേരളം 

(c) ര ജസ്ഥ ൻ 

(d) േർണ ടേ 

(e) മഹ ര ഷ്ട്ര 

 

Q3. എല്ലാ വർഷ്വംു ___________ ന ്

സ്റ്റ ാകടമമ്പാെും സ്റ്റ ാക മിെെവം 

ആചരിക്കനു്ന.ു  

(a) ഒക്ട ബർ 29 

(b) ഒക്ട ബർ 30 

(c) ഒക്ട ബർ 31 

(d) ഒക്ട ബർ 28 

(e) ഒക്ട ബർ 27 

 

 

Q4. സ്റ്റ ാകത്തിട  ഏറ്റവംു വ ിയ 

ഹൈഡ്ഡജൻ ഫയവൂൽ ടസൽ പവർ 

പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാെനം ടചയത രാജയം ഏെ ്? 

(a) കഹ ക് ംഗ ്

(b) സ ംഗപ്പർൂ 

(c) റഷ്യ 

(d) മൗറീഷ്യസ് 

(e) ദക്ഷ ണ കേ റ യ 
 

Q5.  2021 ട  ഹെംസ് ൈയർ 

എഡയസൂ്റ്റക്കഷ്ടന്റ (THE) സ്റ്റ ാക ഡ്പശസ്തി 

റാങ്ിംഗിൽ ഇന്തയൻ 

ഇൻേിറ്റയടുൂ്ടകളിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനടത്തത്തിയ സ്ഥാപനം 

ഏൊണ്? 

(a) IIFT-ന്യ ൂഡൽഹ  

(b) IISc -ബ ംഗ്ലർൂ 

(c) IIT-മഷ്ട്ദ സ് 

(d) IIM-അഹമ്മദ ബ ദ് 

(e) IIT-കബ ംകബ 
 

Q6. 2021-ട  ഹെംസ് ൈയർ 

എജയസു്റ്റക്കഷ്ടന്റ (THE) സ്റ്റ ാക ഡ്പശസ്തി 

റാങ്ിംഗിൽ ഒന്നാമടെത്തിയ 

സ്ഥാപനം ഏൊണ് ? 

(a) സ്റ്റ ൻക  ർഡ് യൂണ കേഴ്സ റ്റ  

(b) േ ല ക  ർണ യ ഇൻസ്റ്റ റ്റയട്ൂ്ട ഓ ് 

കടക്ന ളജ  

(c) മസ ച്യകുസറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റ റ്റയട്ൂ്ട ക  ർ 

കടക്ന ളജ  

(d) ഹ ർേ ർഡ് യൂണ കേഴ്സ റ്റ  

(e) ഓകേ്്ഫ ർഡ് യൂണ കേഴ്സ റ്റ  
 

Q7. പത്മഡ്ശീ സ്റ്റഡാ. മാധവൻ കൃഷ്ണൻ 

നായർ അെുത്തിടെ അന്തരിച്ച.ു 

അസ്റ്റേൈം ഒര ു____________ ആയിരനു്ന.ു 

(a) കജയ ത ശ ഷ്ട്്രജ്ഞൻ 

(b) േ ർഡ കയ ളജ സ്റ്റ് 

(c) പ ല യക്റ ളജ സ്റ്റ് 

(d) കേ ക്മ ളജ സ്റ്റ് 

(e) ഓക് ളജ സ്റ്റ് 
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Q8. ൊടെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെ ്

സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്തയയിട  ഏറ്റവംു 

വ ിയ വാസനയുള്ള പസൂ്റ്റന്താട്ടം 

ഉദ്ഘാെനം ടചയതെ്? 

(a) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

(b) പഞ്ച ബ് 

(c) ഹ മ ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

(d) അസം 

(e) കേരളം 

 

Q9. സനുാസ്റ്റവാ സസു്റ്റ ായ് അെുത്തിടെ 

അന്തരിച്ച.ു അവൻ ഏെ ്

രാജയക്കാരനാണ് ? 

(a) ചച്ന് 

(b) ദക്ഷ ണ കേ റ യ 

(c) ജപ്പ ൻ 

(d) ഉത്തര കേ റ യ 

(e) ത യ് ലൻഡ് 

 

Q10. ഇന്തയയിൽ, എല്ലാ വർഷ്വംു 

__________-ന് രാഡ്രീയ ഏകൊ ദിവസ ്

അടല്ലങ്ിൽ സ്റ്റദശീയ ഐകയ ദിനം 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ഒക്ട ബർ 31 

(b) ഒക്ട ബർ 30 

(c) ഒക്ട ബർ 29 

(d) ഒക്ട ബർ 28 

(e) ഒക്ട ബർ 17 

 

Q11. ഇന്തയയുടെ ആദയടത്ത 

മനഷു്യസമഡു്ദ ദൗെയം സ്റ്റഡാ. ജിസ്റ്റെഡ്ര 

സിംഗ് ഔസ്റ്റദയാഗികമായി ഉദ്ഘാെനം 

ടചയതു . ദൗെയത്തിന് 

നൽകിയിരിക്കനു്ന സ്റ്റപര് എന്താണ്? 

(a) ന്ീർന് ധ  

(b) സ ഗരയ ൻ 

(c) സമഷു്ട്ദയ ൻ 

(d) സ ന്ധയു ൻ 

(e) ശക്ത  

 

Q12. 2020-21 ട  ജീവനക്കാരടുെ 

ടഡ്പാവിഡന്റ് ഫണ്ട ് (EPF) 

നിസ്റ്റേപങ്ങളുടെ പ ിശ നിരക്ക ്

എഡ്െയാണ്? 

(a) 6.1% 

(b) 7.4% 

(c) 8.9% 

(d) 8.1% 

(e) 8.5% 

 

Q13. സ്റ്റ ാക സസയാൈാരഡ്പിയരടുെ 

ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു ___________ ന ്

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 1 

(b) ന്േംബർ 2 

(c) ന്േംബർ 3 

(d) ന്േംബർ 4 

(e) ന്േംബർ 5 

 

Q14. നാഷ്ണൽ കമ്പനി സ്റ്റ ാ 

അപ്പസ്റ്റ റ്്റ ഡ്െി യണൂ ിടന്റ (NCLAT) 

പെുിയ ടചയർസ്റ്റപഴ് സടന്റ സ്റ്റപര് 

നൽകകു. 

(a) േ മൽജല്ലൻ 

(b) ര മല ംഗം സധു േർ 

(c) ദ ലീപ് അസ്കബ 

(d) അകശ േ് ഭഷൂ്ൺ 

(e) രഞ്ജൻ കഗ കഗ യ് 

 

Q15. മാർക്കറ്്റ കയാപ് ഡ്പകാരം ഏറ്റവംു 

വ ിയ കമ്പനിയായി മാറാൻ 

ഹമസ്റ്റഡ്കാസ്റ്റസാഫ്റ്്റ ഏെ ് കമ്പനിടയ 

ഏടറ്റെുത്ത?ു 

(a) ആപ്പ ൾ 

(b) ഗൂഗ ൾ 

(c) ഇ്റൽ 

(d) അകഡ ബ ്

(e) കടസ് ല 
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Q16. സ്റ്റകഡ്ര സൈകരണ മഡ്ന്തി ഡ്ശീ 

അമിെ് ഷ്ാ "േീര സൈകരണം" 

പദ്ധെി ഉദ്ഘാെനം ടചയതു . േീര 

സൈകരണ പദ്ധെിയുടെ ആടക െകു 

________ ആണ്. 

(a) 1000 കേ ട  രപൂ 

(b) 2000 കേ ട  രപൂ 

(c) 3000 കേ ട  രപൂ 

(d) 4000 കേ ട  രപൂ 

(e) 5000 കേ ട  രപൂ 
 

Q17. സ്റ്റകഡ്രമഡ്ന്തി സ്റ്റഡാ ജിസ്റ്റെഡ്ര സിംഗ ്

___________ ൽ ‘സർദാർ പസ്റ്റട്ടൽ 

 ീഡർഷ്ിപ്പ് ടസന്റർ’ രാജയത്തിന് 

സമർപ്പിക്കനു്ന.ു 

(a) മണ ല  

(b) ചന്ന് റ്റ ൾ 

(c) മസു്സറൂ  

(d) ഷ്ട്ശീന്ഗർ 

(e) ഇം  ൽ 
 

Q18. നസ്റ്റരഡ്ര സിംഗ് സ്റ്റൊമർ "ആപ്പിൾ 

ടഫേിവൽ" ഉദ്ഘാെനം ടചയതെ് 

ഇനിപ്പറയുന്ന ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്താണ്/UT യി ാണ്? 

(a) ആൻഡമ ൻ ന് കക ബ ർ ദവീപ് 

(b) ജമ്മ ുേശ്മീർ 

(c) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

(d) ച്ണ്ഡീഗഡ് 

(e) ലഡ ക് 
 

Q19. പബ്ലിക ് അഫസ്റ്റയെ് സ് 

ടസന്ററിടന്റ (PAC) പബ്ലിക ്

അഫസ്റ്റയെ് സ് ഇൻഡക് സിടന്റ (PAI 

2021)  ആറാം പെിപ്പ് അനസുരിച്്ച 

ഭരണ ഡ്പകെനത്തിൽ 'വ ിയ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ' 

ഒന്നാമടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏെ ്? 

(a) ഗുജറ ത്ത് 

(b) കേരളം 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) േർണ ടേ 

(e) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 
 

Q20. ഇന്തയൻ ടറയിൽസ്റ്റവ കാറ്ററിംഗ ്
ആൻഡ ് െൂറിസം സ്റ്റകാർപ്പസ്റ്ററഷ്ൻ 

 ിമിറ്റഡ ് (IRCTC), യാഡ്െക്കാർക്ക് 

ആശയവിനിമയത്തിൽ കെൂെുൽ 

വിശവാസം നൽകനു്നെിന ്

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെമുയാണ് 

പങ്ാളികളായെ്? 
(a) ക സ്ബക്ു 
(b) ഗൂഗ ൾ കേ 
(c) ഷ്ട്ടകൂേ ളർ 
(d) മഞ്ഞ കപജേുൾ 
(e) േ ട് സ്ആപ്പ് 
 
Q21. 'ഗംഗാ ഉത്സവ് 2021 - ദി റിവർ 
ടഫേിവൽ' ഇനിപ്പറയുന്ന ഏെ് 

ദിവസത്തി ാണ് 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെ്? 
(a) 2021 ഒക്ട ബർ 31 മതുൽ ന്േംബർ 4 
േകര 
(b) 2021 ന്േംബർ 1 മതുൽ ന്േംബർ 3 
േകര 
(c) 2021 ന്േംബർ 2 മതുൽ ന്േംബർ 5 
േകര 
(d) 2021 ന്േംബർ 5 മതുൽ ന്േംബർ 7 
േകര 
(e) 2021 ഒക്ട ബർ 3 മതുൽ ന്േംബർ 2 
േകര 
 
Q22. ഏെ ് രാജയം വികസിപ്പിടച്ചെുത്ത 

P1135.6 ക്ലാസിട  ഇന്തയൻ സ്റ്റനവി 
യുദ്ധക്കപ്പ ാണ് െഷു്ിൽ? 
(a) റഷ്യ 
(b) US 
(c) ജപ്പ ൻ 
(d) ഇഷ്ട്സ കയൽ 
(e) ചച്ന് 
 
Q23. ഓക് സ് സ്റ്റഫാർഡ് ഇംഗ്ലീഷ്് 

നിഘണ്ട ു (OED) 2021, 
ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെ ് പദമാണ് 

ഈ വർഷ്ടത്ത പദമായി 

െിരടെെുത്തെ്? 
(a) Quarantine 
(b) Covid 
(c) Vax 
(d) Samvidhaan 
(e) Climate Emergency 
 

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-NOVEMBER 2021 

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

Q24. മാധയമഡ്പവർത്തകർടക്കെിരായ 

കറു്റകൃെയങ്ങൾക്കളു്ള ശിോ രൈിെ 

ദിനം വർഷ്ം സ്റ്റൊറംു ___________ ന ്

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 6 

(b) ന്േംബർ 5 

(c) ന്േംബർ 4 

(d) ന്േംബർ 3 

(e) ന്േംബർ 2 

 

Q25. ആദിെയ  ിർള ടൈൽത്ത ്

ഇൻഷ്റുൻസമുായി അെുത്തിടെ 

 ാങ്്ഷ്റുൻസ് പങ്ാളിത്തത്തിൽ 

ഏർടപ്പട്ട  ാങ്്ഏെ?് 

(a) RBL ബ ് ്

(b) േരർൂ ചേശയ ബ ് ്

(c) ക ഡറൽ ബ ്് 

(d) DCB ബ ് ്

(e) IDFC FIRST ബ ്് 

 

Q26. BankBazaar. comമമുായി സ്റ്റചർന്ന ്

ഏെ്  ാങ്ാണ് ഉപസ്റ്റഭാക്താക്കളുടെ 

ടഡ്കഡിറ്്റ സ്റ്റയാഗയെ അളക്കാൻ 

ഫിൻ േൂർ എന്ന സ്റ്റപരിൽ സ്റ്റകാ-

ഡ് ാൻഡഡ് ടഡ്കഡിറ്്റ കാർഡ് 

പറുത്തിറക്കിയെ്? 

(a) HDFC ബ ് ്

(b) RBL ബ ് ്

(c) ആ്സ സ് ബ ്് 

(d) ICICI ബ ്് 

(e) കയസ് ബ ്് 

 

Q27. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

എഡൽഗിവ് ൈറുൺൂ ഇന്തയ 

ഫി ാസ്റ്റഡ്ന്താപ്പി  ിേ ് 2021-ൽ 

ഒന്നാമടെത്തിയെ്? 

(a) രത്തൻ ട റ്റ 

(b) അസ ം കഷ്ട്പംജ  

(c) ജംകസറ്റ്ജ  ട റ്റ 

(d) ലക്ഷ്മ  മ ത്തൽ 

(e) മകുേഷ്് അംബ ന്  

 

Q28. "സ്റ്റജാൺ  ാങ്: വാണ്ടടറർ ഓഫ് 

ൈിരസു്ഥാൻ, സ്  ാൻഡടറർ ഓഫ് 

ൈിരസൂ്ഥാനീ,  ാടയർ സ്റ്റഫാർ ദി 

റാടണ" എന്ന പസു്തകം എെുെിയെ് 

ആരാണ്? 

(a) അയ സ് കമമൻ 

(b) സഞ്ജയ് ബ ര ു

(c) സ  കേ ഗ ര യ ല  

(d) അമ ത് രഞ്ജൻ 

(e) രജന്ീഷ് ്േമു ർ 

 

Q29. അൈമ്മദ് ഷ്ാ അൈമ്മദ് സായി 

അെുത്തിടെ അന്തരിച്ച.ു അസ്റ്റേൈം 

ഏെ ് രാജയത്തിടന്റ മൻു 

ഡ്പധാനമഡ്ന്തിയായിരനു്ന?ു 

(a) പ േ സ്ഥ ൻ 

(b) സൗദ  അകറബയ 

(c) ബംഗ്ല കദശ് 

(d) ഇറ ൻ 

(e) അഫ്ഗ ന് സ്ഥ ൻ 

 

Q30. സ്റ്റ ാക  ധിര ജസൂ്റ്റഡാ 

ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ 

ഏെ ്രാജയത്താണ് നെന്നെ്? 

(a) ജർമ്മന്  

(b) ഇന്ത്യ 

(c) ഷ്ട്  ൻസ് 

(d) ഇറ്റല  

(e) ന്യസൂ ല ൻഡ് 
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Q31. ഹമസർൂ ആസ്ഥാനമായുള്ള 

ശിൽപിയായ ____________ ആണ് 35 െൺ 

(35,000 കിസ്റ്റ ാഡ്ഗാം) ഭാരമളു്ള 12 അെി 

നീളമളു്ള ഡ്ശീ ആദിശങ്രാചാരയ 

ഡ്പെിമ നിർമ്മിച്ചെ്. 

(a) ഗ രീഷ്് േമു ർ റ േത്ത് 

(b) ര ജ് കു മ ർ ശർമ്മ 

(c) േ മൽ ഷ്ട്ത പ ഠ  

(d) അർജൻു കയ ഗ ര ജ് 

(e) സഞ്ജയ് കന്ഗ  
 

Q32. ഇന്തയയിട  ആദയടത്ത 

റഫൂ് സ്റ്റൊപ്പ് ഹഡ്ഡവ്-ഇൻ െിസ്റ്റയറ്റർ 

__________-ൽ ആരംഭിച്ച.ു 

(a) ഡൽഹ  

(b) ജയപൂ ർ 

(c) ലഖ് ന്ൗ 

(d) കേ ൽകത്ത 

(e) മംുചബ 
 

Q33. 2021 നവം ർ 01 മെുൽ 

ഡ്പാ  യത്തിൽ വരനു്ന ഹചനയിൽ 

സ്റ്റസവനം നൽകനു്നെ് 

നിർത്തിയൊയി ഡ്പഖ്യാപിച്ച രാജയം 

ഏൊണ്? 

(a) യ ഹ ൂInc 

(b) ഗൂഗ ൾ 

(c) ചമകഷ്ട്േ കസ  ്റ്റ് 

(d) ഇ്റൽ 

(e) അകഡ ബ് 
 

Q34. RBI മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാ ിക്കാൻ 

ഉപസ്റ്റയാക്താക്കടള 

സൈായിക്കനു്നെിന് 

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെ ്

കമ്പനിയാണ് അെുത്തിടെ 

സ്റ്റൊക്കഹണസ്റ്റസഷ്ൻ 

ടസാ യഷൂ്നായ 'സ്റ്റസഫ്കാർഡ്' 

ആരംഭിച്ചെ്? 

(a) കമ ബ േ േ  

(b) കപട എം 

(c) സ സ അേന്യ ൂ

(d) കപ.യു 

(e) ക  ൺകപ 
 

Q35. 2021ട  AIBA പരുഷു് സ്റ്റ ാക 

സ്റ്റ ാക് സിംഗ് ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ 

ടവങ് ടമഡൽ സ്റ്റനൊൻ ഇന്തയൻ 

സ്റ്റ ാക് സർ ___________ ന് കെിെ.ു 

(a) ഷ്ട്പഖർ റ ണ 

(b) ആേ ശ് േമു ർ 

(c) േ േ സ് ശകു്ല 

(d) ശ ഖർ ഷ്ട്പഭ ത് 

(e) സമു ത് േർമ 
 

Q36. യുദ്ധത്തി ംു സായുധ 

സംഘട്ടനത്തി ംു പരിസ്ഥിെി 

ചഷൂ്ണം െെയുന്നെിനളു്ള 

അന്താരാഡ്ര ദിനം വർഷ്ം സ്റ്റൊറംു 

_________ ന ് ആചരിക്കനു്ന ഒര ു

അന്താരാഡ്ര ദിനമാണ്. 

(a) ന്േംബർ 6 

(b) ന്േംബർ 5 

(c) ന്േംബർ 4 

(d) ന്േംബർ 3 

(e) ന്േംബർ 2 
 

Q37. 2022 ട  QS സ്റ്റവൾഡ് 

യൂണിസ്റ്റവെ് സിറ്റി റാങ്ിംഗിൽ ഇന്തയൻ 

സർവ്വക ാശാ കളിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്തളു്ള ഇന്തയൻ സ്ഥാപനം 

ഏൊണ്? 

(a) IISc- കബംഗളൂര ു

(b) IIT-കബ ംകബ 

(c) IIT- ഡൽഹ  

(d) IIT-മഷ്ട്ദ സ് 

(e) IIT-ഗുേ ഹത്ത  
 

Q38. "ദ സ്റ്റസജ് വിത്ത് െു സ്റ്റൈാൺസ്: 

ആണഷൂ്വൽ ടെയിൽസ് ഡ്ഫം 

മിസ്റ്റത്താളജി" എന്ന പെുിയ 

പസു്തകത്തിടന്റ രചയിൊവ് ആരാണ്? 

(a) േ ജയ് കഗ ഖകല 

(b) അേന  കദ ഷ്  

(c) സതയകദേ ്ബർമ ൻ 

(d) സധു  മർൂത്ത  

(e) ന്മ ത  കഗ ഖകല 
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Q39. എല്ലാ വർഷ്വംു സ്റ്റദശീയ 

കാൻസർ അവസ്റ്റ ാധ ദിനം 

ആചരിക്കനു്നെ് ഏെ ്

െീയെിയി ാണ്? 

(a) ന്േംബർ 3 

(b) ന്േംബർ 4 

(c) ന്േംബർ 5 

(d) ന്േംബർ 6 

(e) ന്േംബർ 7 

 

Q40. അെുത്തിടെ, 

ൊടെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെ ്

രാജയമാണ് സ്റ്റകാവിഡ്-19 

ചികിത്സിക്കനു്നെിനായി 

സ്റ്റ ാകത്തിട  ആദയടത്ത ഓറൽ 

ഗുളിക അംഗീകരിച്ചെ്? 

(a) USA 

(b) ഷ്ട്ബ ട്ടൺ 

(c) ഷ്ട്  ൻസ് 

(d) ഷ്ട്ബസീൽ 

(e) UAE 

 

Q41. മൈാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിെവംു 

ഹപെൃകവംു ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന ഒര ു

സ്മരണിക നാണയം അെുത്തിടെ 

പറുത്തിറക്കിയ രാജയം ഏെ ്? 

(a) റഷ്യ 

(b) ജപ്പ ൻ 

(c) യു.കേ 

(d) യു.എസ്.എ 

(e) സൗദ  അകറബയ 

 

Q42. 2021 ഒസ്റ്റക്ടാ റിൽ ചരക്്ക 

സ്റ്റസവന നികെുിയിൽ (GST) നിന്ന് 

 ഭിച്ച വരമുാനം എഡ്െയാണ്? 

(a) 1.02 ലക്ഷം കേ ട  രപൂ 

(b) 1.16 ലക്ഷം കേ ട  രപൂ 

(c) 1.12 ലക്ഷം കേ ട  രപൂ 

(d) 1.17 ലക്ഷം കേ ട  രപൂ 

(e) 1.30 ലക്ഷം കേ ട  രപൂ 

 

Q43. "ദി സിനിമ ഓഫ് സെയജിെ് സ്റ്ററ" 

എന്ന പെുിയ പസു്തകത്തിടന്റ 

രചയിൊവ് ആരാണ് ? 

(a) അമ ത േ്കഘ ഷ്് 

(b) ദ േയ ദത്ത 

(c) അേത ർ സ ംഗ് ഭ സ ൻ 

(d) ഭ ്കർ ച്കട്ട പ ധയ യ 

(e) ആദ തയ ഗുപ്ര 
 

Q44. ൊടെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

''സ്റ്റനാട്ട് ജേ് ഡ്കിക്കറ്്റ: എ റിസ്റ്റപ്പാർസ്റ്റട്ടഴ് സ ്

സ്റ്റജർണി'' എന്ന പസു്തകം എെുെിയെ്? 

(a) അേത ർ സ ംഗ് ഭ സ ൻ 

(b) ഷ്ട്പദീപ് മ ഗസ ൻ 

(c) കേ കജ അൽക  ൺസ ്

(d) േഷു്ൻ സർക ർ 

(e) കബ റ യ മജംുദ ർ 
 

Q45. അന്താരാഡ്ര സ്റ്ററഡിസ്റ്റയാളജി 

ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു __________ ന് 

ആസ്റ്റഗാളെ ത്തിൽ ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 8 

(b) ന്േംബർ 7 

(c) ന്േംബർ 9 

(d) ന്േംബർ 06 

(e) ന്േംബർ 10 
 

Q46. രാജയത്ത് ആദയമായി മളുടകാണ്ട ്

നിർമ്മിച്ച ഡ്കിക്കറ്്റ  ാറ്റംു േമ്പംു 

സൃരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏെ ്? 

(a) ആസ ം 

(b) കമഘ ലയ 

(c) ഷ്ട്ത പരു 

(d) ന് ഗ ല ൻഡ് 

(e) ബീഹ ർ 
 

Q47. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏൊണ് 

ടപൻഷ്ൻകാർക്കായി വീഡിസ്റ്റയാ 

ഹ ഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്്റ സ്റ്റസവനം 

ആരംഭിച്ചെ്? 
(a) SBI 
(b) PFRDA 
(c) ICICI 
(d) SIDBI 
(e) RBI 
 

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-NOVEMBER 2021 

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

Q48.  ന്ധൻ  ാങ്് ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്തിടന്റ ഡ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായി സ ുീൻ 

ഗാർഗിടന നിയമിച്ച ു? 

(a) അസം 

(b) മണ പ്പർൂ 

(c) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 

(d) ഷ്ട്ത പരു 

(e) ന് ഗ ല ൻഡ് 

 

Q49. "പകൽദൽു ജ ഹവദയെു 

പദ്ധെിയുടെ" മരസുദുാർ നദി 

വെിെിരിച്ചവുിെൽ ഹവദയെുി 

മഡ്ന്തിയായ ആർ ടക സിംഗ് ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്താണ് ഉദ്ഘാെനം 

ടചയതെ് ? 

(a) കതല് ന് 

(b) ഛത്തീ്ഗഡ് 

(c) ജമ്മ ുേശ്മീർ 

(d) ഹ മ ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

(e) ആസ ം 

 

Q50. ഐസ്റ്റസാസ്റ്റമാർഫിക്  ാബ്സ് ഏെ ്

കമ്പനിയുടെ AI 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മരനു്ന ്

കടണ്ടത്തൽ ോർട്ടപ്പാണ്? 

(a) TCS 

(b) അകഡ ബ് 

(c) ചമകഷ്ട്േ കസ  ്റ്റ് 

(d) ഇ്റൽ 

(e) ആൽ കബറ്റ് Inc 

 

Q51. ഈസ്റ്റേൺ ടവേ് ഖ്ാസി ൈിൽസ ്

ജില്ല ഏെ ് സംസ്ഥാനത്ത് പെുെുായി 

ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് ? 

(a) ഷ്ട്ത പരു 

(b) കമഘ ലയ 

(c) മണ പ്പർൂ 

(d) ന് ഗ ല ൻഡ് 

(e) ആസ ം 

 

Q52. ഇന്തയയിൽ, എല്ലാ നിയമ സ്റ്റസവന 

അസ്റ്റൊറിറ്റികളും എല്ലാ വർഷ്വംു 

________ ന ് "സ്റ്റദശീയ നിയമ സ്റ്റസവന 

ദിനം" ആയി ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 05 

(b) ന്േംബർ 06 

(c) ന്േംബർ 07 

(d) ന്േംബർ 08 

(e) ന്േംബർ 09 

 

Q53. ഡ് ിക്്ക വർക്ക് സ്റ്റററ്റിംഗ് ഡ്പകാരം 

FY22 ട  ഇന്തയയുടെ GDP വളർച്ചാ 

നിരക്ക് എഡ്െ ? 

(a) 10-10.5 ശതമ ന്ം 

(b) 9-10.5 ശതമ ന്ം 

(c) 8-10.5 ശതമ ന്ം 

(d) 7-10.5 ശതമ ന്ം 

(e) 6-10.5 ശതമ ന്ം 

 

Q54. സ്റ്റഗാവ മാരിഹെം സ്റ്റകാൺസ്റ്റക്ലവ് 

(GMC) 2021-ടന്റ എഡ്ൊമെ് പെിപ്പാണ് 

സ്റ്റഗാവയിട  സ്റ്റനവൽ വാർ 

സ്റ്റകാസ്റ്റളജിൽ ഇന്തയൻ സ്റ്റനവി 

സംഘെിപ്പിച്ചെ്? 

(a) ഒന്ന മത് 

(b) രണ്ട മത് 

(c) മനൂ്ന മത് 

(d) ന് ല മത ്

(e) അഞ്ച മത് 

 

Q55. ________ട  പന്ധർപരൂിസ്റ്റ ക്കളു്ള 

കണക്റ്റിവിറ്റി 

വർധിപ്പിക്കനു്നെിനായി 

ഒന്നി ധികം സ്റ്റദശീയ പാെ, സ്റ്ററാഡ ്

പദ്ധെികൾ ഡ്പധാനമഡ്ന്തി സ്റ്റമാദി 

രാജയത്തിന് സമർപ്പിക്കനു്ന.ു 

(a) ഗുജറ ത്ത് 

(b) മഹ ര ഷ്ട്ര 

(c) ര ജസ്ഥ ൻ 

(d) പഞ്ച ബ് 

(e) ഡൽഹ  
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Q56. ടമക്സിസ്റ്റക്കാ സിറ്റിയിട  

ഓസ്റ്റട്ടാസ്റ്റഡ്ഡാസ്റ്റമാ ടൈർമസ്റ്റനാസ് 

സ്റ്ററാഡ്ഡിഗസിൽ നെന്ന 2021 

ടമക്സിസ്റ്റക്കാ സിറ്റി ഡ്ഗാൻഡ ് ഡ്പിക്സ് 

സ്റ്റനെിയെ ്ആരാണ്? 

(a) സ  കലക്ലർക് 

(b) കസർജ കയ  കപരസ് 

(c) ലയൂ സ് ഹ മ ൽട്ടൺ 

(d) മ ്സ് കേർസ്റ്റപ്പൻ 

(e) പ . ഗ സ്ല  

 

Q57. സ്റ്റ ാകത്തിട  ആദയടത്ത 

ഭൗമശാഡ്സ്ത ഉപഡ്ഗൈമായ ഗവാങമു  

അടല്ലങ്ിൽ SDGSAT-1 വിസ്റ്റേപിച്ച 

രാജയം ഏെ?് 

(a) ചച്ന് 

(b) ജപ്പ ൻ 

(c) ദക്ഷ ണ കേ റ യ 

(d) േ യറ്റ്ന് ം 

(e) മകലഷ്യ 

 

Q58. "ആൻ എക്കസ്റ്റണാമിേ് അറ്്റ 

സ്റ്റൈാം ആൻഡ ് എസ്റ്റഡ് ാഡ്: എ 

സ്റ്റപഴ് സണൽ സ്റ്റജർണി" എന്ന പെുിയ 

പസു്തകത്തിടന്റ രചയിൊവ് ആരാണ്? 

(a) സഷു്ട്ബഹ്മണയൻ സവ മ  

(b) ജംുപ ല ഹ ര  

(c) ശ്ർ ആച് രയ 

(d) േ കേര  ബ ംസ യ  

(e) കേ് ട്ടര ഘേൻ ശഭു ഷ്ട്ശീന് േ സൻ 

 

 

Q59. അെുത്തിടെ സ്റ്റ ാക 

കിക്്കസ്റ്റ ാക്സിംഗ് ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പിൽ 

13 കാരനായ െജാമൽു ഇസ്ാം 

സവർണം സ്റ്റനെിയിരനു്ന.ു അവർ 

എവിടെയുള്ള സവസ്റ്റദശിയാണ്: 

(a) ഹര യ ന് 

(b) പഞ്ച ബ് 

(c) ജമ്മ ുേശ്മീർ 

(d) ആസ ം 

(e) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 

 

Q60. 'c0c0n' എന്ന ഹസ ർ സരുോ 

സ്റ്റകാൺഫറൻസിടന്റ എഡ്ൊമടത്ത 

പെിപ്പാണ് നവം ർ 10 മെുൽ 13 

വടര നെക്കനു്നെ്? 

(a) 15-ാ മത് 

(b) 16-ാ മത് 

(c) 17-ാ മത് 

(d) 18-ാ മത് 

(e) 14-ാ മത് 

 

Q61. റിസർവ്  ാങ്് ഓഫ് ഇന്തയ 

അെിടന്റ ആദയടത്ത ആസ്റ്റഗാള 

ൈാക്കസ്റ്റത്താൺ ________ എന്ന സ്റ്റപരിൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

(a) BANKING 2021 
(b) BLOCKCHAIN 2021 
(c) HARBINGER 2021 
(d) LEGAL 2021 
(e) DEVELOPER 2021 
 

Q62. ഒര ു ഗുണനി വാരമളു്ള 

ഉരളുക്കിെങ്ങ് വിത്ത് സ്റ്റകഡ്രമായി 

വികസിപ്പിക്കനു്നെിന ്‘െിഷ്യ ുകൾച്ചർ 

സ്റ്റ സ്ഡ് സീഡ ് ടപാട്ടസ്റ്ററ്റാ റൾൂസ്-2021’ 

അംഗീകരിച്ച ആദയ ഇന്തയൻ 

സംസ്ഥാനം ഏെ്? 

(a) തമ ഴ് ന ട് 

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) േർണ ടേ 

(d) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ ്

(e) പഞ്ച ബ് 
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Q63. IBM സ്റ്റകാർപ്പസ്റ്ററഷ്ൻ ഇനിപ്പറയുന്ന 

ഏെ് നഗരത്തി ാണ് ക്ലയന്റ ്

ഇടന്നാസ്റ്റവഷ്ൻ ടസന്റർ 

ആരംഭിച്ചെ്? 

(a) ഔറംഗബ ദ് 

(b) കഭ പ്പ ൽ 

(c) കഡറ ഡൺൂ 

(d) ചമസരൂ ു

(e) കേ ച്ച  
 

Q64. സ്റ്റഗ്ലാ ൽ ഡ്ഡഗ് സ്റ്റപാളിസി 

ഇൻഡക് സിടന്റ ഒന്നാം പെിപ്പിൽ 30 

രാജയങ്ങളിൽ ഇന്തയയുടെ റാങ്് 

എഡ്െയാണ്? 

(a) 11 

(b) 18 

(c) 25 

(d) 27 

(e) 30 

 

Q65. ഇന്റർനാഷ്ണൽ ജിംനാേിക്സ് 

ടഫഡസ്റ്ററഷ്ടന്റ ഡ്പസിഡന്റായി 

വീണ്ടംു െിരടെെുക്കടപ്പട്ടൊര്? 

(a) കപൻപ കസറ ംഗ് 

(b) കമ റ ന്റ  േടന് കബ 

(c) ത യറ  കേയ ൽ 

(d) ജ്ഞ കന്കഷ്ട്ര  ന് ക് മ്പം 

(e) ന്രീരർ ബഷ്ട്ത 

 

Q66. "സ്റ്റമാസ്റ്റഡൺ ഇന്തയ: സ്റ്റഫാർ 

സിവിൽ സർവ്വീസസ്  ആൻഡ ്അദർ 

സ്റ്റകാംടപറ്റിറ്റിവ് 

എക് സാമിസ്റ്റനഷ്ൻസ്" എന്ന പെുിയ 

പസു്തകത്തിടന്റ രചയിൊവ് ആരാണ്? 

(a) അമ ത േ് കഘ ഷ്് 

(b) ച് ദ ന്ര് ര ജ്ഘട്ട 

(c) പനൂ്ം ദല ൽ ദ ഹ യ 

(d) അേത ർ സ ംഗ് ഭ സ ൻ 

(e) ആദ തയ ഗുപ്ര 

 

Q67. സമാധാനത്തിനംു 

വികസനത്തിനമുളു്ള സ്റ്റ ാക ശാഡ്സ്ത 

ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു ഏെ് 

െീയെിയി ാണ് 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെ്? 

(a) ന്േംബർ 6 

(b) ന്േംബർ 7 

(c) ന്േംബർ 8 

(d) ന്േംബർ 9 

(e) ന്േംബർ 10 
 

Q68. അന്താരാഡ്ര ശാഡ്സ്തത്തിടന്റയും 

സമാധാനത്തിടന്റയും വാരം (IWOSP) 

എല്ലാ വർഷ്വംു _____________ 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന ഒര ു ആസ്റ്റഗാള 

ആചരണമാണ്. 

(a) ന്േംബർ 9 മതുൽ 14 േകര 

(b) ന്േംബർ 8 മതുൽ 13 േകര 

(c) ന്േംബർ 7 മതുൽ 12 േകര 

(d) ന്േംബർ 6 മതുൽ 11 േകര 

(e) ന്േംബർ 5 മതുൽ 10 േകര 
 

Q69. പരുഷു്ന്മാരടുെ െി20യിൽ 3,000 

റൺസ ് െികയ്ക്കനു്ന ______________ 

ഡ്കിക്കറ്്റ ൊരമായി സ്റ്റരാൈിെ് ശർമ്മ. 

(a) മനൂ്ന മത ്

(b) രണ്ട മത് 

(c) അഞ്ച മത് 

(d) ന് ല മത ്

(e) ആറ മത് 
 

Q70. യുവാക്കളുടെ ഉന്നെ 

ഡ്പെിനിധിയായി ടസ്െയിൻകാരനായ 

ഡാനിയൽ ടഡൽ വാട ടയ 

നിയമിച്ചെ് ആരാണ്? 
(a) UNICEF 
(b) UNESCO 

(c) ഇ്റർന് ഷ്ണൽ ഹയമൂൻ ചററ്റ് സ ്

 ൗകണ്ടഷ്ൻ 

(d) അന്ത് ര ഷ്ട്ര ന്ീത ന്യ യ കേ ടത  

(e) ഐേയര ഷ്ട്രസഭയുകട മന്ഷു്യ േേ ശ 

േമ്മീഷ്ൻ 
 

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-NOVEMBER 2021 

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

Q71. ഇന്തയയിൽ, സ്റ്റദശീയ വിദയാഭയാസ 

ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു ___________ ന ്

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 11 

(b) ന്േംബർ 12 

(c) ന്േംബർ 13 

(d) ന്േംബർ 14 

(e) ന്േംബർ 15  
 

Q72. നിർമ്മാണ 

ടൊെി ാളികൾക്കായി 'ഡ്ശമിക ്

മിഡ്െ' പദ്ധെി ആരംഭിച്ച UT 

ഗവൺടമന്റ് ഏെ ്? 

(a) ജമ്മ ുേ ശ്മീർ 

(b) പതുകുച്ചര  

(c) ലക്ഷദവീപ് 

(d) ഡൽഹ  

(e) ലഡ ക് 

 

Q73. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

അെുത്ത നാവികസ്റ്റസനാ 

സ്റ്റമധാവിയായി നിയമിെനായെ്? 

(a) പ  കേ പർുേ ർ 

(b) സ  പ  കമ ഹന്ത്  

(c) േ ന്ീത് അകറ റ 

(d) ആർ മ ധേൻ 

(e) ആർ ഹര  േമു ർ 

 

Q74. ആംസ്റ്റവ ഇന്തയയുടെ ഡ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായി ആടരയാണ് 

നിയമിച്ചെ്? 

(a) യുേര ജ് സ ംഗ് 

(b) ആമ ർ ഖ ൻ 

(c) അമ ത ഭ് ബച്ചൻ 

(d) കസ ന് ുസദ്ൂ 

(e) േ ര ട് കേ ല  

 

Q75. ടഡവയ്ൻ ഡ് ാസ്റ്റവാ അന്താരാഡ്ര 

ഡ്കിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ 

ഡ്പഖ്യാപിച്ച.ു ഏെ് ഡ്കിക്കറ്്റ െീമിന് 

സ്റ്റവണ്ടിയാണ് അസ്റ്റേൈം 

കളിച്ചിരനു്നെ് ? 

(a) ന്യസൂ ല ്റ ്

(b) ഓകഷ്ട്്ടല യ 

(c) ഇംഗ്ലണ്്ട 

(d) കേസ്റ്റ ്ഇൻഡീസ് 

(e) ദക്ഷ ണ ഷ്ട്  ക 

 

Q76. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

ഡ്ഫാൻസിട  പാരീസിൽ 37-ാാമെ് 

മാസ്റ്റേഴ് സ ്കിരീെം സ്റ്റനെിയെ?് 

(a) അല്സ ണ്ടർ കസവകരേ് 

(b) ഡ ന് ൽ കമദ് േകദേ് 

(c) കന് േ േ് കജ കക േ ച്്ച 

(d) കഡ മ ന് േ് തീം 

(e) റ ക ൽ ന്ദ ൽ 

 

Q77. "ഹഫൻഡിംഗ് എ ടഡ്സ്ടയിറ്്റ 

ഹ ൻ  ിറ്റവീൻ െവിസ്് സ് ആൻഡ് 

സ്റ്റെൺസ ് - ആൻ ഇടമ്പർടഫക്ട്, ടയറ്്റ 

സ്റ്റൈാണസ്റ ്  റിടെേൻസ് ഓൺ ദി  

ഇന്തയൻ ൊക്സ്  ാൻഡ് സ് സ്റ്റകപ്പ്" എന്ന 

പെുിയ പസു്തകത്തിടന്റ രചയിൊവ് 

ആരാണ്? 

(a) അമ ത് രഞ്ജൻ 

(b) അസീം ച്ൗള 

(c) സധു  മർൂത്ത  

(d) ഷ്ട്പദീപ് മ ഗസ ൻ 

(e) സഭുഷ്ട്ദ കസൻ ഗുപ്ര 

 

Q78. സ്റ്റകാസ്റ്റനര ു രാമകൃഷ്ണ റാവ ു

അെുത്തിടെ അന്തരിച്ച.ു അസ്റ്റേൈം ഒര ു

______________ ആയിരനു്ന.ു 

(a) േ ദയ ഭയ സ േ ച്ക്ഷണൻ 

(b) ചസകക ളജ സ്റ്റ് 

(c) തത്തവച് ന്ത്േൻ 

(d) അധയ പേൻ 

(e) മേുള ൽ പറഞ്ഞേകയല്ല ം 
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Q79. ഇന്റർനാഷ്ണൽ സ്റ്റസാളാർ 

അ യൻസിടന്റ _______ 

അംഗരാജയമായി USA മാറനു്ന.ു 

(a) 101-ാ മത് 

(b) 102-ാ മത് 

(c) 103-ാ മത് 

(d) 104-ാ മത് 

(e) 105-ാ മത് 
 

Q80. ആസ്റ്റഗാള കാ ാവസ്ഥാ 

വയെിയാന ഡ്പകെന സചൂിക (CCPI) 

2022 ൽ ഇന്തയ _______ സ്ഥാനത്താണ്. 

(a) 09-ാ ാം 

(b) 10-ാ ാം 

(c) 11-ാ ാം 

(d) 12-ാ ാം 

(e) 13-ാ ാം 
 

Q81. സ്റ്റനാ ൽ സമ്മാന സ്റ്റജൊവംു മൻു 

_______ ഡ്പസിഡന്റു മായ FW ഡി ക്ലർക്ക് 

അന്തരിച്ച.ു 
(a) USA 

(b) കന്തർല ൻഡ് 

(c) എൻല ൻഡ് 

(d) ദക്ഷ ണ ഷ്ട്  ക 
(e) UAE 
 

Q82. പബ്ലിക് സർവീസ് 

സ്റ്റഡ് ാഡ്കാേിംഗ ് ദിനം എല്ലാ 

വർഷ്വംു ________ ന് ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 14 

(b) ന്േംബർ 13 

(c) ന്േംബർ 12 

(d) ന്േംബർ 11 

(e) ന്േംബർ 10 
 

Q83. ഇന്തയയിയുടെ ആദയടത്ത 

ഫിസിക്കൽ നാഷ്ണൽ സ്റ്റയാഗാസന 

ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പ് എവിടെയാണ് 

സംഘെിപ്പിച്ചെ് ? 

(a) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 

(b) ഒഡീഷ് 

(c) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

(d) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ് 

(e) മഹ ര ഷ്ട്ര 
 

Q84. എല്ലാ വർഷ്വംു __________ ന ്സ്റ്റ ാക 

നയസു്റ്റമാണിയ ദിനം സ്റ്റ ാകടമമ്പാെും 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 15 

(b) ന്േംബർ 14 

(c) ന്േംബർ 13 

(d) ന്േംബർ 12 

(e) ന്േംബർ 11 

 

Q85. ഇന്തയയിട  ഏറ്റവംു ധനികയായ 

സവയം നിർമ്മിെ വനിെ ആരാണ്? 

(a)   ൽഗുന്  ന് യർ 

(b) േ രൺ മജംുദ ർ-ഷ്  

(c) കറ ഷ്് ന്  ന്ദ ർ 

(d) ഏക്ത  േപർൂ 

(e) സ യ കമ ഡ  

 

Q86. ഇന്തയൻ വംശജനായ 

 ൈിരാകാശ സഞ്ചാരി __________യുടെ 

സ്റ്റനെൃെവത്തിൽ ഡ്ക ൂ 3 ദൗെയം 

അന്താരാഡ്ര  ൈിരാകാശ 

നി യത്തിസ്റ്റ ക്്ക സ് സ്റ്റപസ് എക് സ് 

വിസ്റ്റേപിച്ച.ു 

(a) ര് ുകദേ  

(b) രേീഷ്് മൽകഹ ഷ്ട്ത 

(c) സ ര ഷ് ബരല 

(d) സനു് ത േ ലയംസ് 

(e) ര ജ  ച് ര  
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Q87. സ്റ്ററാഡപകെങ്ങളിൽ ആദയം 

ഡ്പെികരിക്കനു്നവടര 

പരിശീ ിപ്പിക്കനു്നെിനായി ___________ 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ രേക ് എന്ന 

സ്റ്റപരിൽ ഇത്തരത്തി ളു്ള ആദയടത്ത 

സ്റ്ററാഡ് സരുോ സംരംഭം ആരംഭിച്ച.ു 

(a) േർണ ടേ 

(b) ജ ർഖണ്്ഡ 

(c) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 

(d) ഒഡീഷ് 

(e) ര ജസ്ഥ ൻ 
 

Q88. നയഡൂൽൈിയിട  രാഡ്രപെി 

ഭവനിൽ ഗവർണർമാരടുെയും 

 ഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരടുെയും 51-

ാാമെ് സസ്റ്റമ്മളനടത്ത 

അഭിസംസ്റ്റ ാധന ടചയതെ് ആരാണ്? 

(a) ര ം ന് ഥ് കേ േ ര് 

(b) അമ ത് ഷ്  

(c) ന്കരഷ്ട്ര കമ ദ  

(d) ര ജ് ന് ഥ് സ ംഗ ്

(e) ഓം ബ ർള 
 

Q89. ജപ്പാടന്റ ഡ്പധാനമഡ്ന്തിയായി 

വീണ്ടംു െിരടെെുക്കടപ്പട്ടെ് 

ആരാണ് ? 

(a)  യമൂ കയ  േ ഷ് ദ 

(b) കയ ഷ് ഹ കഡ സഗു 

(c) ഷ് ൻകസ  ആകബ 

(d) കയ ഷ് ഹ കക  കന് ഡ 

(e) മസകയ ഷ്  സൺ 
 

Q90. റിസർവ്  ാങ്് ഓഫ് ഇന്തയ (RBI) 

ഏെ് ടഡ്കഡിറ്്റ കാർഡ് ഇഷ്യവൂറിന ്

ഏർടപ്പെുത്തിയ നിയഡ്ന്തണങ്ങൾ 

നീക്കി? 

(a) അകമര കൻ എഷ്ട്േ്്പസ ്

(b) ചഡകന്ഴ്സ ് ക്ലബ ് ഇ്റർന് ഷ്ണൽ 

ല മ റ്റഡ് 

(c) മ സ്റ്റർേ ർഡ് 
(d) VISA 

(e) ഡ ്കേർ ച ന് ൻസ് കസർേ സസ്  
 

Q91. 2021ട  സ്റ്റ ാക 

ആന്റിഹമസ്റ്റഡ്കാ യൽ അവസ്റ്റ ാധ 

വാരത്തിടന്റ ഡ്പസ്റ്റമയം എന്താണ്? 

(a) സകൂ്ഷ ച്്ച ചേേ രയംകച്യ്യുേ: 

ആ്റ ചമകഷ്ട്േ ബയലേുൾ 

സംരക്ഷ ക ൻ ഒന്ന േേു 

(b) കബ ധേൽകരണം ഷ്ട്പച്ര പ്പ കേു, 

ഷ്ട്പത കര ധം ന് ർത്തേു 

(c) മ റ്റത്ത ന്് േ ത്ത ര ക ന് േ ല്ല. 

ആൻറ ബകയ ട്ട കേുൾ ഉപകയ ഗ ച്ചളു്ള 

ന്മ്മകുട സമയം അേസ ന് കേുയ ണ് 

(d) ആൻറ ബകയ ട്ട കേുൾ 

േഴ കനു്നത ന് ് മമു്പ് കയ ഗയതയുള്ള ഒര ു

കഹൽത്ത ് കേയർ കഷ്ട്പ  ഷ്ണല ൽ 

ന് ന്ന ്ഉപകദശം കതടേു 

(e) ആൻറ ബകയ ട്ട കേുൾ: ഷ്ട്ശദ്ധകയ കട 

ചേേ രയം കച്യ്യുേ 

 

Q92. യുഹണറ്റഡ് സ്റ്റനഷ്ൻസ ് സ്റ്റവൾഡ് 

ഫഡ്ു സ്റ്റഡ്പാഡ്ഗാമിടന്റ (UN-WFP) 

ഗുഡ് വിൽ അം ാസഡറായി 

ആരാണ് െിരടെെുക്കടപ്പട്ടെ്? 

(a) കഡേ ഡ് കബക ം 

(b) ആയുഷ്മ ൻ ഖറു ന് 

(c) മേുരുേം ശർമ്മ 

(d) ഡ ന് യൽ ഷ്ട്ബൽൂ 

(e) എം. കന്ഷ്ട്ത 

 

Q93. നാർസ്റ്റക്കാട്ടിക് കൺസ്റ്റഡ്ൊൾ 

 യസൂ്റ്ററായുടെ (NCB) ഡയറക്ടർ 

ജനറ ായി (DG) നിയമിെനായെ് 

ആരാണ്? 

(a) സതയ ന് ര യൺ ഷ്ട്പധ ൻ 

(b) േൽുദീപ് സ ംഗ് 

(c) ഗുർബീർപ ൽ സ ംഗ ്

(d) ഷ്ട്പദീപ് ച്ഷ്ട്രൻ ന് യർ 

(e) സകുബ ധ് േമു ർ ജയ്സവ ൾ 
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Q94. സ്റ്റഡ്പാജക്റ്്റ-75, യാർഡ് 11878-ടന്റ 

നാ ാമടത്ത സ്റ്റസ്കാർപീൻ 

അന്തർവാൈിനി ഇന്തയൻ 

നാവികസ്റ്റസനയ്ക്ക് ഹകമാറി, അെ ്

INS _____________ ആയി കമ്മീഷ്ൻ ടചയ്ംു. 

(a) േഗീർ 

(b) േൽേ ര  

(c) േരഞ്്ച 

(d) ഖകണ്ഡര  

(e) കേള 

 

Q95. IRCTC യുടെ രാമായണ സർകയടൂ്ട് 

ടഡ്െയിൻ പട്ടികയിൽ ഭഡ്ദാച ം 

അെുത്തിടെ ഒര ു  േയസ്ഥാനമായി 

സ്റ്റചർത്ത.ു അെ ് എവിടെയാണ് 

സ്ഥിെി ടചയ്നു്നെ്? 

(a) തമ ഴ് ന ട് 

(b) േർണ ടേ 

(c) കതല് ന് 

(d) ആഷ്ട്ന്ധ ഷ്ട്പകദശ് 

(e) കേരളം 

 

Q96. ഇന്തയൻ സ്റ്റനവിയും സ്റ്ററായൽ ൊയ് 

സ്റ്റനവിയും െമ്മി ളു്ള ഇൻസ്റ്റഡാ-ൊയ് 

CORPAT ടന്റ എഡ്ൊമെ് പെിപ്പാണ് 2021 

നവം ർ 12 മെുൽ 14 വടര 

നെക്കനു്നെ്? 

(a) 29-ാ മത് 

(b) 30-ാ മത് 

(c) 31-ാ മത് 

(d) 32-ാ മത് 

(e) 33-ാ മത് 

 

Q97. പാർ ടമന്റിടന്റ ഉപരിസഭയുടെ 

പെുിയ ടസഡ്കട്ടറി ജനറൽ ആരാണ്? 

(a) പ .പ .കേ ര മ ച് രയല ു

(b) കദശ് ദീപേ് േർമ്മ 

(c) മഖു്ര ർ അബ്ബ സ് ന്ഖവ  

(d) േ .ലക്ഷ്മ േ ന്ത് റ േ ു

(e) പ .സ  കമ ഡ  

 

Q98. "അൺഷ്ാക്ലിങ്  ഇന്തയ: ൈാർഡ് 

ഡ്െൂത്തസ് ആൻഡ ് ക്ലിയർ സ്റ്റചായസസ് 

സ്റ്റഫാർ ഇക്കസ്റ്റണാമിക് റിഹവവൽ" 

എന്ന പസു്തകം _____________ രചിച്ചൊണ്. 

(a) ഷ്ട്പദീപ് മ ഗസ ന്ംു സധു  മർൂത്ത യും 

(b) ഷ്ട്ത പർുദമൻ സ ങ്ംു അദീൽ 

ഹചുസന്ംു 

(c) ഭ ്കർ ച്കത പ ധയ യയും അമ ത് 

രഞ്ജന്ംു 

(d) അജയ് ച് ബ്ബറംു സൽമ ൻ അന്ീസ ്

കസ സംു 

(e) ച് ദ ന്ര് ര ജ്ഘട്ടയും ശഭു 

ഷ്ട്ശീന് േ സന്ംു 
 

Q99. ഉപസ്റ്റഭാക്തൃ വി  സചൂിക (CPI) 

കണക്കാക്കനു്ന ചില്ലറ പണടപ്പരപു്പം 

ഒസ്റ്റക്ടാ റിൽ ____ ശെമാനത്തിസ്റ്റ ക്ക് 

ടചറെുായി ഉയർന്ന.ു 
(a) 4.48 
(b) 5.48 
(c) 6.48 
(d) 7.48 
(e) 8.48 
 

Q100. രാഡ്രപെി രാംനാഥ ് സ്റ്റകാവിര് 

ഏെ ് രാജയത്തിടന്റ കരസ്റ്റസനാ 

സ്റ്റമധാവിക്കാണ് 'ജനറൽ ഓഫ് 

ഇന്തയൻ ആർമി' പദവി നൽകിയെ്? 

(a) മയ ൻമർ 

(b) കന്പ്പ ൾ 

(c) ബംഗ്ല കദശ് 

(d) ഭടൂ്ട ൻ 

(e) ഷ്ട്ശീല് 
 

Q101. ദവിവത്സര ഹസനിക 

പരിശീ ന അഭയാസമായ "EX SHAKTI 

2021" ഇന്തയയ്ക്കംു ഏെ ് രാജയത്തിനംു 

ഇെയിൽ നെത്താൻ 

െീരമുാനിച്ചിരിക്കനു്ന?ു 

(a) ഓകഷ്ട്്ടല യ 

(b) ഷ്ട്ശീല് 

(c) ഷ്ട്  ൻസ് 

(d) കന്പ്പ ൾ 

(e) ചച്ന് 
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Q102. യുഹണറ്റഡ് സ്റ്റനഷ്ൻസ ്സ്റ്റവൾഡ ്

ഫഡ്ു സ്റ്റഡ്പാഡ്ഗാമിടന്റ (WFP) ഗുഡ് വിൽ 

അം ാസഡറായി ആടരയാണ് 

നിയമിക്കടപ്പട്ടെ്? 

(a) ചമകൽ   സ്കബൻഡർ 

(b) ക ല സ റ്റ സ് കറ ംകബ ൾഡ് 

(c) ഹ കന്  ഷ്ട്ബൽൂ 

(d) ഡ ന് യൽ ഷ്ട്ബൽൂ 

(e) കജ ൺ കേറ  

 

Q103. 2023 ജനവുരി മെുൽ അഞ്ച ്

വർഷ്സ്റ്റത്തക്ക് ഇന്തയയിൽ നിന്ന് 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ സ്റ്റ ാ കമ്മീഷ്ൻ (ILC) 

അംഗമായി ആരാണ് 

നിയമിെനായെ്? 

(a) ബ .േ .കദ ഷ്  

(b) ര ഹൽു കമഹ് കറ ഷ്ട്ത 

(c) ച് ഷ്ട്ത േ ശവന് ഥ് 

(d) േ കന് ദ് േമു ർ 

(e) ബ മൽ പകട്ടൽ 

 

Q104. കിഡ് സ് സ് സ്റ്റപാർെ് സ് ടവയർ 

ഡ് ാൻഡായ PLAETO യുടെ ഡ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായും ഉപസ്റ്റദശകനായും 

ആടരയാണ് നിയമിച്ചെ്? 

(a) േ ര ട് കേ ല  

(b) ര ഹൽു ഷ്ട്ദ േ ഡ് 

(c) കര ഹ ത് ശർമ്മ 

(d) കേ എൽ ര ഹൽു 

(e) റ ഷ്ബ് പന്ത്് 

 

Q105. വർഷ്ം സ്റ്റൊറംു സ്റ്റ ാക ഡ്പസ്റ്റമൈ 

ദിനമായി ആചരിക്കനു്നെ് ഏെ ്

ദിവസമാണ്? 

(a) ന്േംബർ 12 

(b) ന്േംബർ 13 

(c) ന്േംബർ 14 

(d) ന്േംബർ 11 

(e) ന്േംബർ 15 

 

Q106. ൈ ീബ്ഗഞ്്ച ടറയിൽസ്റ്റവ 

സ്റ്റേഷ്ടന്റ സ്റ്റപര് റാണി കമ പെി 

ടറയിൽസ്റ്റവ സ്റ്റേഷ്ൻ എന്നാക്കി. 

ഏെ ് നഗരത്തി ാണ് ഈ 

ടറയിൽസ്റ്റവ സ്റ്റേഷ്ൻ സ്ഥിെി 

ടചയ്നു്നെ്? 

(a) േ ൺപർൂ 

(b) കച്ചന്ന 

(c) അഹമ്മദ ബ ദ് 

(d) കഭ പ്പ ൽ 

(e) സറൂത്ത് 
 

Q107. 'FORCE IN STATECRAFT' എന്ന 

പസു്തകത്തിടന്റ രചയിൊവ് ആരാണ്? 

(a) അകല േ് ഷ്ട്ശീേ ്രേയും തരണു 

സ ംഗും 

(b) േ  എസ് റ കത്ത റംു ദ ലീപ് േമു ർ 

റൗട്ടംു 

(c) അജയ് േമു റംു അർജൻു 

സഷു്ട്ബഹ്മണയേംു 

(d) ര ജ് േമൽ ആരയയും സ ദ്ധ ർത്്ഥ 

ശർമ്മയും 

(e) അജയ് േമു റംു ദ ലീപ് േമു ർ റൗട്ടംു 
 

Q108. നവം ർ 14-ന,് എല്ലാ വർഷ്വംു 

___________-ടന്റ ജന്മദിനം 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെിനായി 

ശിശദുിനം ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) പണ്ഡ റ്റ ്ജേഹർല ൽ കന്ഹ് റ ു

(b) സർകേപ്പള്ള  ര ധ േൃഷ്ണൻ 

(c) ഇര ര ഗ ന്ധ  

(d) സകര ജ ന്  ന് യ ഡ ു

(e) ബ ലഗംഗ ധര ത ലേ് 
 

Q109. ED, CBI ഡയറക്ടർമാരടുെ 

കാ ാവധി ________ വടര നീട്ടാൻ 

സ്റ്റകഡ്രം ഓർഡിനൻസ് ടകാണ്ടവുന്ന.ു 

(a) 4 േർഷ്ം 

(b) 5 േർഷ്ം 

(c) 6 േർഷ്ം 

(d) 3 േർഷ്ം 

(e) 8 േർഷ്ം 
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Q110. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്താണ് വംഗ  ഉത്സവം 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെ്? 

(a) അസം 

(b) മണ പ്പർൂ 

(c) ന് ഗ ല ൻഡ് 

(d) കമഘ ലയ 

(e) സ ക ം 

 

Q111. 2021 T20 സ്റ്റ ാകകപ്പ് ഹഫന ിൽ 

ടപ്ലയർ ഓഫ് ദ െൂർണടമന്റ് കിരീെം 

സ്റ്റനെിയ ൊരം ആരാണ് ? 

(a) ആകര ൺ   ഞ്്ച 

(b) മ ച്ചൽ മ ർഷ്് 

(c) കഡേ ഡ് േ ർണർ 

(d) കേയ്ൻ േ ലയംസൺ 

(e) ബ ബർ അസം 

 

Q112. ഈയിടെ അന്തരിച്ച ഡ്പശസ്ത 

ചരിഡ്െകാരനംു ഡ്ഗന്ഥകാരനമുായ 

 ാ ാസാസ്റ്റൈ ് പരുരടര ഇവരിൽ 

ആടരക്കറുിച്്ച വിപ ുമായി 

എെുെിയിടു്ടണ്ട്? 

(a) കഡ . ബ ബ സ കഹബ് അംകബദ് കർ 

(b) മഹ ര ജ ബ ർ ബ ഷ്ട്േം 

(c) കദേ  അഹലയ ബ യ് കഹ ൾകർ 

(d) ഛഷ്ട്തപത  ശ േജ  മഹ ര ജ് 

(e) മഹ ര ജ് രഞ്ജീത് സ ംഗ് 

 

Q113. ഏെ് F1 ഹഡ്ഡവർ 

കളിക്കാരനാണ് 2021 F1 

ഡ് സീ ിയൻ ഡ്ഗാൻഡ് ഡ്പിക്സ ്

സ്റ്റനെിയെ?് 

(a) ലയൂ സ് ഹ മ ൽട്ടൺ 

(b) മ ്സ് കേർസ്റ്റപ്പൻ 

(c) േ ൾകട്ടര  കബ ട്ട സ ്

(d) ച് ൾസ് കലക്ലർക് 

(e) എസ്. കപകരസ് 

 

Q114. SITMEX - 21 എന്ന് സ്റ്റപരിട്ടിരിക്കനു്ന 

ഹഡ്െ ാറ്ററൽ മാരിഹെം 

എക്സർഹസസ് ഏെ് 

രാജയങ്ങൾക്കിെയിൽ നെക്കംു? 

(a) ഇന്ത്യ, ബംഗ്ല കദശ്, റഷ്യ 

(b) ഇന്ത്യ, സ ംഗപ്പർൂ, ത യ് ലൻഡ് 

(c) ഇന്ത്യ, ജപ്പ ൻ, സ ംഗപ്പർൂ 

(d) ഇന്ത്യ, ഷ്ട്ശീല്, ഓസ് കഷ്ട്ടല യ 

(e) ഷ്ട്ശീല്, ജപ്പ ൻ, റഷ്യ 

 

Q115.  സ്റ്റദശീയ പഡ്െദിനം 

ആചരിക്കനു്നെ് എസ്റ്റപ്പാൊണ്? 

(a) ന്േംബർ 14 

(b) ന്േംബർ 15 

(c) ന്േംബർ 16 

(d) ന്േംബർ 13 

(e) ന്േംബർ 12 

 

Q116. 2021-ട  കടു്ടികളുടെ 

സമാധാനത്തിനളു്ള അന്താരാഡ്ര 

പരുസ് കാരം ആർക്കാണ്  ഭിച്ചെ്? 

(a) കന്ഹ ഗുപ്രയും ഓം ഷ്ട്പേ ശ് ഗുപ്രയും 

(b) ജ േ ൻ കസഹ്ഗലംു ലക്ഷ ത ്കസഹ്ഗലംു 

(c) അദവ േ ് കസ ണ യും എഹ് സ ൻ 

കസ ണ യും 

(d) േ ഹ ൻ അഗർേ ളും ന്േ് 

അഗർേ ളും 

(e) ലക്ഷ ത ് കസഹ്ഗലംു ഓം ഷ്ട്പേ ശ ്

ഗുപ്രയും 
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Q117. 2021 നവം റിൽ 

അന്റാർട്ടിക്കയിസ്റ്റ ക്കളു്ള ശാഡ്സ്തീയ 

പരയസ്റ്റവഷ്ണത്തിടന്റ ഏെ ്

പെിപ്പാണ് ഇന്തയ അെുത്തിടെ ൊഗ് 

ഓഫ് ടചയതെ്? 

(a) 41-ാ മത് 

(b) 39-ാ മത് 

(c) 45-ാ മത് 

(d) 43-ാ മത് 

(e) 44-ാ മത് 

 

Q118. സൈിഷ്ണു െയ്ക്കളു്ള 

അന്താരാഡ്ര ദിനം വർഷ്ം സ്റ്റൊറംു 

ഏെ് ദിവസത്തി ാണ് 

ആചരിക്കനു്നെ്? 

(a) ന്േംബർ 13 

(b) ന്േംബർ 15 

(c) ന്േംബർ 14 

(d) ന്േംബർ 17 

(e) ന്േംബർ 16 

 

Q119. റിനയവൂ ിൾ എനർജി 

സ്റ്റമഖ് യിൽ സൈകരിക്കാൻ ഇന്തയൻ 

ഓയിൽ സ്റ്റകാർപ്പസ്റ്ററഷ്ൻ 

 ിമിറ്റഡമുായി (IOCL) അെതു്തിടെ 

ധാരണാപഡ്െം ഒപ്പടുവച്ച കമ്പനി 

ഏൊണ്? 

(a) ഓയ ൽ ആൻഡ് ന് ച്ചറുൽ ഗയ സ ്

കേ ർപ്പകറഷ്ൻ 

(b) സ്റ്റീൽ അകത റ റ്റ  ഓ ് ഇന്ത്യ 

ല മ റ്റഡ് 

(c) കേ ൾ ഇന്ത്യ ല മ റ്റഡ് 

(d) ന് ഷ്ണൽ കതർമൽ പേർ 

കേ ർപ്പകറഷ്ൻ 

(e) ഭ രത് കഹേ  ഇലഷ്ട്്ട കൽസ് 

ല മ റ്റഡ് 

 

Q120. 2021 ട  IQAirവായുവിടന്റ 

ഗുണനി വാരത്തി ംു മ ിനീകരണ 

നഗര റാങ്ിംഗി ംു ഒന്നാമടെത്തിയ 

ഇന്തയൻ നഗരം ഏൊണ്? 

(a) മംുചബ 

(b) ഡൽഹ  

(c) കേ ൽകത്ത 

(d) മേുള ൽ പറഞ്ഞേകയല്ല ം 

(e) a യും c യും 
 

Q121. ഡ്പധാനമഡ്ന്തി നസ്റ്റരഡ്ര സ്റ്റമാദി 

ഈയിടെ ഏെ ് സംസ്ഥാനത്താണ് 

പർുവാഞ്ചൽ എക് ഡ്സ്െസ് സ്റ്റവ 

ഉദ്ഘാെനം ടചയതെ്? 

(a) മഹ ര ഷ്ട്ര 

(b) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ ്

(c) ഹര യ ന് 

(d) ഗുജറ ത്ത് 

(e) ബീഹ ർ 
 

Q122. _______ അടല്ലങ്ിൽ 

അെി ധികസ്റ്റമാ ശാഖ്കളുള്ള എല്ലാ 

ടഡസ്റ്റപ്പാസിറ്്റ-എെുക്കനു്ന NBFC-കളും 

(NBFCs-D) ആ് മാസത്തിനളു്ളിൽ 

ഇസ്റ്റന്റണൽ ഓം ഡ്ു സ്മാടന 

നിയമിക്കണടമന്ന് RBI 

നിർ ന്ധമാക്കിയിടു്ടണ്ട്. 
(a) 20 
(b) 15 
(c) 05 
(d) 10 
(e) 15 
 

Q123. "മൈ്ൂ  ാൻഡ് രാസ്റ്റഖ്ാ" എന്ന 

സ്റ്റപരിൽ ഏെ ്  ാങ്ാണ് െട്ടിപ്പ് 

െെയുന്നെിടന കറുിച്്ച അവസ്റ്റ ാധം 

വളർത്താൻ ആരംഭിച്ചെ്? 
(a) SBI 

(b) ICICI ബ ്് 

(c) HDFC ബ ് ്

(b) ആ്സ സ് ബ ്് 

(e) കയസ് ബ ്് 
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Q124. സ്റ്റ ാക COPD (സ്റ്റഡ്കാണിക ്

ഒ ് ഡ്സ്ടക്റ്റീവ ് പൾമണറി ഡിസീസ്) 

ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു ഏെ ്

ദിവസമാണ് ആചരിക്കനു്നെ്? 

(a) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ത ്ള ഴ് ച 

(b) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ബധുന് ഴ് ച 

(c) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം കച് വ്വ ഴ് ച 

(d) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ഞ് യറ ഴ് ച 

(e) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം േയ ഴ ഴ് ച 

 

Q125. ഈയിടെ അന്തരിച്ച 

അന്താരാഡ്രെ ത്തിൽ ഏറ്റവംു 

കെൂുെൽ വിറ്റെിക്കടപ്പെുന്ന 

എെുത്തകുാരനായ വിൽ ർ സ്മിത്ത് 

ഏെ് രാജയക്കാരനാണ്? 

(a) ഷ്ട്  ൻസ് 

(b) ഓകഷ്ട്്ടല യ 

(c) േ ന്ഡ 

(d) ദക്ഷ ണ ഷ്ട്  ക 

(e) ഇംഗ്ലണ്്ട 

 

Q126. നി വിൽ RBI യുടെ സ്റ്റപയ് ടമന്റ് 

ഇൻഡ്ഫാഡ്സ്ടക്ചർ ടഡവ പ് ടമന്റ് 

ഫണ്ടിടന്റ (PIDF) ആടക സ്റ്റകാർപ്പസ് 

എഡ്െയാണ്? 

(a) 614 കേ ട  രപൂ 

(b) 250 കേ ട  രപൂ 

(c) 451 കേ ട  രപൂ 

(d) 525 കേ ട  രപൂ 

(e) 500 കേ ട  രപൂ 

 

Q127. ഇന്തയയിൽ സ്റ്റദശീയ അപസ്മാര 

ദിനം ആചരിക്കനു്നെ് എസ്റ്റപ്പാൊണ്? 

(a) ന്േംബർ 16 

(b) ന്േംബർ 17 

(c) ന്േംബർ 15 

(d) ന്േംബർ 14 

(e) ന്േംബർ 18 

 

Q128. ‘കാ ാവസ്ഥാ 

വയെിയാനടത്തക്കറുിച്ചളു്ള പടക്ക 

ഹെഗർ റിസർവ് 2047 ഡ്പഖ്യാപനം’ 

അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏെ ്? 

(a) അസം 

(b) ഷ്ട്ത പരു 

(c) കതല് ന് 

(d) മണ പ്പർൂ 

(e) അരണു ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

 

Q129. ഇന്തയയിട  ആദയടത്ത 'ഡ്ഗാസ് 

കൺസർസ്റ്റവറ്ററി' അടല്ലങ്ിൽ 

'ടജർാംപ്ലാസ്ം കൺസർസ്റ്റവഷ്ൻ 

ടസന്റർ' ഇനിപ്പറയുന്ന ഏെ് 

സംസ്ഥാനത്താണ് ഉദ്ഘാെനം 

ടചയതെ്? 

(a) അസം 

(b) പശ്ച മ ബംഗ ൾ 

(c) ന് ഗ ല ൻഡ് 

(d) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

(e) മണ പ്പർൂ 

 

Q130. ഊർജ സ്റ്റമഖ് യിൽ ഡ്സ്തീകളുടെ 

പങ്ാളിത്തം വർധിപ്പിക്കനു്നെിനായി 

‘WePOWERഇന്തയ പാർട് ണർഷ്ിപ് സ്റ്റഫാറം’ 

ആരംഭിച്ച സംഘെന ഏെ ്? 

(a) കല േ ബ ് ്

(b) ഏഷ്യൻ േ േസന് ബ ് ്

(c) അന്ത് ര ഷ്ട്ര ന് ണയ ന് ധ  

(d) ഏഷ്യൻ ഇൻഷ്ട്  ഷ്ട്്ട് ചർ 

ഇൻകേസ്റ്റ് കമ്റ് ബ ്് 

(e) a യും b യും 

 

Q131. UBS ടസകയരൂിറ്റീസ് അനസുരിച്്ച, 

2021-22 ൽ ഇന്തയയുടെ GDP വളർച്ചാ 

നിരക്ക് എഡ്െയാണ് ? 

(a) 9.5% 

(b) 8.5% 
(c) 10.5% 

(d) 11.5% 
(e) 12.5% 

 

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-NOVEMBER 2021 

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

Q132. ICC പരുഷു് ഡ്കിക്കറ്്റ കമ്മിറ്റിയുടെ 

പെുിയ ടചയർമാനായി 

നിയമിെനായെ് ആരാണ്? 

(a) േ  േ  എസ് ലക്ഷ്മണൻ 

(b) സൗരേ് ഗ ംഗുല  

(c) േീകരരർ കസേ ഗ ്

(d) സച്ച ൻ കടണ്ടൽുകർ 

(e) ഇർ  ൻ പത്ത ൻ 
 
Q133. സ്റ്റ ാക െെവശാഡ്സ്ത ദിനം 

ആസ്റ്റഗാളെ ത്തിൽ ആചരിക്കനു്നെ് 

എസ്റ്റപ്പാൊണ് ? 

(a) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം കച് വ്വ ഴ് ച 

(b) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ബധുന് ഴ് ച 

(c) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം േയ ഴ ഴ് ച 

(d) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം കേള്ള യ ഴ് ച 

(e) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ഞ് യറ ഴ് ച 
 
Q134. ഇന്തയയിട  ആദയടത്ത 

സമർപ്പിെ ഫിഷ്റീസ്  ിസിനസ് 

ഇൻകസു്റ്റ റ്റർ ഏെ ് സ്ഥ ത്താണ് 

ഉദ്ഘാെനം ടചയതെ്? 

(a) ഗുരഷു്ട്ഗ ം 

(b) കഡറ ഡൺൂ 

(c) കേ ച്ച  

(d) പകൂന് 

(e) മംുചബ 
 
Q135. എഡ്െ കായികൊരങ്ങൾക്കംു 

പരിശീ കർക്കംു ആദയടത്ത SAI 

ഇൻേിറ്റയഷൂ്ണൽ അവാർഡകുൾ 

 ഭിച്ച ു? 
(a) 124 
(b) 246 
(c) 211 
(d) 86 
(e) 100 
 
Q136. ഇന്തയയിൽ, സ്റ്റദശീയ 

ഡ്പകൃെിചികിത്സാ ദിനം എല്ലാ 

വർഷ്വംു_____________ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 15 

(b) ന്േംബർ 16 

(c) ന്േംബർ 17 

(d) ന്േംബർ 18 

(e) ന്േംബർ 19 
 

Q137. ഡ്പധാനമഡ്ന്തി നസ്റ്റരഡ്ര സ്റ്റമാദി 

ഏെ ് സംസ്ഥാനത്തിടന്റ ‘സ്റ്ററഷ്ൻ 

ആപ് ടക ഡ്ഗാം’ പദ്ധെിയും ‘സിക്കിൾ 

ടസൽ മിഷ്നംു’ ആരംഭിച്ച ു? 

(a) ആഷ്ട്ന്ധ ഷ്ട്പകദശ ്

(b) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ ്

(c) അരണു ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

(d) ഹ മ ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

(e) മധയഷ്ട്പകദശ് 

 

Q138. പിയൂഷ്് സ്റ്റഗായൽ ഏെ് 

നഗരത്തി ാണ് ഇന്തയയിട  

ആദയടത്ത ഡിജിറ്റൽ ഫഡ്ു മയസൂിയം 

ആരംഭിച്ചെ്? 

(a) കേ യമ്പത്തർൂ 

(b) ചമസർൂ 

(c) മധരു 

(d) തഞ്ച േർൂ 

(e) കേല്ലർൂ 

 

Q139. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റ ിജൻസ് 

(AI) ഉപസ്റ്റയാഗിച്്ച ഡ്പവർത്തിക്കനു്ന 

'സ്റ്റവായ് സ് സ്റ്റഡ്െഡിംഗ്' ആരംഭിച്ച 

കമ്പനി ഏെ ്? 

(a) ഷ്ട്ഗൗ 

(b) സീകറ ദ 

(c) കപട എം മണ  

(d) അകപ്സ്റ്റ ്സ ്

(e) HDFC കസേയരൂ റ്റ േൾ 

 

Q140. ‘റീജിയണൽ ററൂൽ  ാങ്കുൾ’ 

(RRBs) വിഭാഗത്തിന് കീെിൽ മികച്ച 

ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക 

സ്റ്റസവനങ്ങൾക്കളു്ള ASSOCHAM 

അവാർഡ ്  ഭിച്ചെ് ഏെ് 

 ാങ്ിനാണ്? 

(a) േർണ ടേ േ േ സ് ഷ്ട്ഗ മീണ ബ ് ്

(b) ആരയേർത്ത് ബ ് ്

(c) േ ന്റ ബ ് ്

(d) കേരള ഷ്ട്ഗ മീണ് ബ ് ്

(e) ബ ്് ഓ ് മഹ ര ഷ്ട്ര 
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Q141. 2021 TRACE ഹകക്ക ൂി 

അപകെസാധയൊ റാങ്ിംഗിടന്റ 

(TRACE മഡ്െിക്സ്) ആസ്റ്റഗാള പട്ടികയിൽ 

ഇന്തയയുടെ റാങ്് എഡ്െയായിരനു്ന?ു 

(a) 53 

(b) 77 

(c) 82 

(d) 95 

(e) 108 

 

Q142. ഇന്തയയിൽ ഫെു്സ്റ്റ ാൾ 

സ്റ്റഡ്പാത്സാൈിപ്പിക്കനു്നെിനംു 

പിന്തണുയ്ക്കനു്നെിനമുായി ൊറ്റ 

േീ ിടന്റ പർൂണ ഉെമസ്ഥെയി ളു്ള 

ഉപസ്ഥാപനമായ ജംഷ്ഡ്െൂ ർ 

ഫെു്സ്റ്റ ാൾ ക്ലബ്ബമുായി 

െഡ്ന്തഡ്പധാനമായ കരാർ ഒപ്പിട്ട 

 ാങ്് ഏൊണ്? 

(a) HDFC ബ ് ്

(b) കസ്റ്ററ്റ് ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(c) RBL ബ ് ്

(d) ICICI ബ ്് 

(e) ആ്സ സ് ബ ്് 

 

Q143. സ്റ്റകഡ്രഭരണ ഡ്പസ്റ്റദശമായ 

 ഡാക്കിൽ സ്റ്റ ാകത്തിട  ഏറ്റവംു 

ഉയരം കെൂിയ സ്റ്റമാസ്റ്റട്ടാർ സ്റ്റയാഗയമായ 

സ്റ്ററാഡായ "ഉം ിംഗ്  ാ പാസ്" 

നിർമ്മിക്കനു്നെിനംു ബ്ലാക്്ക സ്റ്റൊപ്പ് 

ടചയ്നു്നെിനമുായി ഗിന്നസ ് സ്റ്റവൾഡ ്

ടറസ്റ്റക്കാർഡ് സ്റ്റനെിയ സംഘെന ഏെ?് 

(a) കബ ർഡർ കറ ഡ്സ് ഓർഗചന്കസഷ്ൻ 

(b) അത ർത്ത  സുരക്ഷ  കസന് 

(c) കറ ഡ് ഗത ഗത, ചഹകേ മഷ്ട്ന്ത് ലയം 

(d) ഇകന്ത് -ട ബറ്റൻ കബ ർഡർ കപ ലീസ് 

(e) ന് ഷ്ണൽ ചഹകേ അകത റ റ്റ  

ഓ ് ഇന്ത്യ 

 

Q144. TRIFED ആദി 

മസ്റ്റൈാത്സവത്തിടന്റ ഡ് ാൻഡ് 

അം ാസഡറായി ആടരയാണ് 

നിയമിച്ചെ് ? 

(a) ന്ീരജ് കച് ഷ്ട്പ 

(b) കമര  കേ ം 

(c) മീര ഭ യ് ച് ന് ു

(d) പ  ആർ ഷ്ട്ശീകജഷ്് 

(e) കല േല ന് കബ ർകഗ കഹയ്ൻ 

 

Q145. 2031 ICC പരുഷു് 50 ഓവർ 

സ്റ്റ ാകകപ്പിന് ആെിസ്റ്റഥയെവം 

വൈിക്കനു്ന രാജയം ഏൊണ് ? 

(a) ഇന്ത്യ 

(b) ഓകഷ്ട്്ടല യ 

(c) ഷ്ട്ശീല് 

(d) ഇംഗ്ലണ്്ട 

(e) ദക്ഷ ണ ഷ്ട്  ക 

 

Q146. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

വിയന്ന ടെന്നീസ് ഓപ്പൺ 

അടല്ലങ്ിൽ എർടേ  ാങ്് ഓപ്പൺ 

2021 സ്റ്റനെിയെ ്? 

(a) കറ ജർ ക ഡറർ 

(b) റ ക ൽ ന്ദ ൽ 

(c) കന് േ േ് കജ കക േ ച്്ച 

(d) അല്സ ണ്ടർ കസവകരേ് 

(e) ഡ ന് ൽ കമദ് േകദേ് 
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Q147. ഉത്തർഡ്പസ്റ്റദശിട  ആദയടത്ത 

വായു മ ിനീകരണ നിയഡ്ന്തണ െവർ 

(APCT) ഏെ് നഗരത്തി ാണ് 

സ്ഥാപിച്ചെ് ? 

(a) മീററ്റ് 

(b) മഥരു 

(c) ലഖ് ന്ൗ 

(d) േ ൺപർൂ 

(e) കന് യ ഡ 
 

Q148. സ്റ്റ ാക സ്റ്റൊയ്  റ്്റ ദിനം ___________ ന ്

സ്റ്റ ാകടമമ്പാെും 

ഐകയരാഡ്രസഭയുടെ ഔസ്റ്റദയാഗിക 

അന്താരാഡ്ര ദിനമായി 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 19 

(b) ന്േംബർ 20 

(c) ന്േംബർ 21 

(d) ന്േംബർ 22 

(e) ന്േംബർ 23 
 

Q149. 2021ട  സ്റ്റ ാക 

ആന്റിഹമസ്റ്റഡ്കാ യൽ അവസ്റ്റ ാധ 

വാരത്തിടന്റ ഡ്പസ്റ്റമയം എന്താണ്? 

(a) ആൻറ ബകയ ട്ട കേുളുകട ഭ േ  

ന്കമ്മകയല്ല ം ആഷ്ട്ശയ ച്ച ര കനു്ന ു

(b) ആൻറ ബകയ ട്ട കേുൾ 

േഴ കനു്നത ന്് മമു്പ് കയ ഗയതയുള്ള ഒര ു

കഹൽത്ത ് കേയർ കഷ്ട്പ  ഷ്ണല ൽ 

ന് ന്ന് ഉപകദശം കതടേു 

(c) ആ്റ ചമകഷ്ട്േ ബയലേുൾ 

സംരക്ഷ ക ൻ ഒന്ന കേു 

(d) അേകബ ധം ഷ്ട്പച്ര പ്പ കേു, 

ഷ്ട്പത കര ധം ന് ർത്തേു 

(e) ആ്റ ബകയ ട്ട കേുൾ: ഷ്ട്ശദ്ധകയ കട 

ചേേ രയം കച്യ്യുേ 
 

Q150. ഇന്തയയിൽ, എല്ലാ വർഷ്വംു 

_________ മെുൽ സ്റ്റദശീയ നവജാെശിശ ു

വാരം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 15 മതുൽ 21 േകര 

(b) ന്േംബർ 16 മതുൽ 22 േകര 

(c) ന്േംബർ 17 മതുൽ 23 േകര 

(d) ന്േംബർ 18 മതുൽ 24 േകര 

(e) ന്േംബർ 19 മതുൽ 25 േകര 
 

Q151. സാർവഡ്െിക/സ്റ്റ ാക ശിശദുിനം 

__________ ന് ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) ന്േംബർ 16 

(b) ന്േംബർ 17 

(c) ന്േംബർ 18 

(d) ന്േംബർ 19 

(e) ന്േംബർ 20 

 

Q152.  ാഡ്മിന്റൺ സ്റ്റവൾഡ് 

ടഫഡസ്റ്ററഷ്ൻ  (BWF) കൗൺസി ിടന്റ 

2021 ട  അഭിമാനകരമായ ഹ ഫ് 

ഹെം അച്ചീവ് ടമന്റ് അവാർഡിന ്

ആടരയാണ് െിരടെെുത്തെ്?  

(a) ജവ ല ഗുട്ട 

(b) പകുല്ലല കഗ പ ച്ര് 

(c) ഷ്ട്പേ ശ് പദകുക ൺ 

(d) ന്ര ുന്കടകർ 

(e) പരപു്പള്ള  േശയപ് 

 

Q153. __________ വികസിപ്പിച്ച 

െസ്റ്റേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഹ റ്്റ 

സ്റ്റകാം ാറ്്റ ടൈ ിസ്റ്റകാപ്റ്ററകുൾ (LCH) 

ഡ്പധാനമഡ്ന്തി നസ്റ്റരഡ്ര സ്റ്റമാദിക്്ക 

ഹകമാറി. 

(a) DRDO 

(b) HAL 

(c) BHEL 

(d) ISRO 

(e) NTPC 

 

Q154. IFFI 2021-ട  ഇന്തയൻ ഫി ിം 

സ്റ്റപഴ് സണാ ിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ 

അവാർഡ ് ____________നംു _______________ നംു 

 ഭിക്കംു. 

(a) കഹമ മ ല ന് യും ഷ്ട്പസൺൂ കജ ഷ് യും 

(b) ഷ്ട്പസൺൂ കജ ഷ് യും സൽമ ൻ ഖ ന്ംു 

(c) സൽമ ൻ ഖ ന്ംു കഹമ മ ല ന് യും 

(d) സഞ്ജയ് േപറൂംു രൺേീർ സ ംഗും 

(e) ഷ്ട്പസൺൂ കജ ഷ് യും സു് മ ത കസന്നംു 
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Q155. MSME-കടള സൈായിക്കാൻ 

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെമുായാണ് 

SIDBI പങ്ാളിത്തത്തിൽ 

ഏർടപ്പട്ടിരിക്കനു്നെ് ? 

(a) ആമകസ ൺ ഇന്ത്യ 

(b) ഫ്ല പ്പ്േ ർട്്ട ഇന്ത്യ 

(c) ചമകഷ്ട്േ കസ  ്റ്റ് ഇന്ത്യ 

(d) ഗൂഗ ൾ ഇന്ത്യ 

(e) ്ന പ്ഡീൽ ഇന്ത്യ 
 

Q156. െടന്റ ആദയ സ്റ്റനാവ ായ ' ാൽ 

സ ാം: എ സ്റ്റനാവൽ' എെുെിയെ് 

ആരാണ്? 

(a) കഷ്ട്പമ് കഗ സവ മ  

(b) ആന്ര കബൻ പകട്ടൽ 

(c) ശയ മള ഗകണഷ്് 

(d) േൃത  േ രന്ത്് 

(e) ്മൃ ത  ഇറ ന്  
 

Q157. 2021-ട  സാർവഡ്െിക/സ്റ്റ ാക 

ശിശദുിനത്തിടന്റ ഡ്പസ്റ്റമയം എന്താണ്? 

(a) ഓകര  േടു്ട കംു ഒര ുന്ല്ല ഭ േ  

(b) േ ല േസ്ഥ  േയത യ ന്ത്ത ക്റ 

ആഘ തത്ത ൽ ഷ്ട്ശദ്ധ 

കേഷ്ട്രീേര കകണ്ട സമയം 

(c) േടു്ട േൾ കല േകത്ത ഏകറ്റടകുേുയും 

ന്ീലയ കേുയും കച്യ്യുന്ന ു

(d) േടു്ട േൾ ഏകറ്റടകുനു്ന ു

(e) േടു്ട േൾകകത ര യ അത ഷ്ട്േമങ്ൾ 

അേസ ന് പ്പ കേു 
 

Q158. സ്റ്റ ാക  ാങ്ിടന്റ ഏറ്റവംു 

പെുിയ ‘സ്റ്റ ാക  ാങ്ിടന്റ ടറമിറ്റൻസ ്

ഹഡ്പസ് സ്റ്റവൾഡ് ഹവഡ ്

ഡാറ്റാസ്റ്റ സ്’ റിസ്റ്റപ്പാർട്ട് അനസുരിച്്ച, 

2021-ൽ 87  ി യൺ സ്റ്റഡാളർ 

സവീകരിച്്ച സ്റ്റ ാകത്തിട  ഏറ്റവംു 

വ ിയ പണം സവീകരിക്കനു്ന 

രാജയമായി മാറിയ രാജയം ഏൊണ് ? 

(a) ചച്ന് 

(b) ജപ്പ ൻ 

(c) ഇകന്ത് കന്ഷ്യ 

(d) ഇന്ത്യ 

(e) ഷ്ട്ബസീൽ 
 

Q159. "ഡ്ശീമഡ്ദമായണം" എന്ന ഡ്ഗന്ഥം 

എെുെിയെ് ആരാണ്? 

(a) ന് ഗസവ മ  

(b) മീന് േരസ മ  

(c) ന്ീലേണ്ഠ ശ ഷ്ട്്ര  

(d) കര ഹൻ ഗ ംഗുല  

(e) ശശ േ രണ ച് രയ 

 

Q160. 2020-ട  സാൈിെയത്തിനളു്ള 12-

ാാമെ ് മണിപ്പർൂ സംസ്ഥാന 

അവാർഡ് "ഏയ ് അമദി 

അഡൻുടഗയിഗി ഇൊറ്്റ" എന്ന 

പസു്തകത്തിന ്ആർക്കാണ്  ഭിച്ചെ്? 

(a) എൻ.േഞു്ഞകമ ഹൻ സ ംഗ ്

(b) കബറ ൽ ത് 

(c) പച്ച മീകതയ് 

(d) എൽ.സമകരഷ്ട്ര സ ംഗ ്

(e) അഷ്ംഗ്ബ ം മ ന്കേതൻ സ ംഗ ്

 

Q161. 2021-ട  ഇന്തയയിട  ഏറ്റവംു 

വൃത്തിയുള്ള നഗരത്തിനളു്ള സവച്ഛ് 

സർസ്റ്റവേൻ അവാർഡ ്  ഭിച്ച 

നഗരം ഏൊണ് ? 

(a) അഹമ്മദ ബ ദ് 

(b) ഇൻകഡ ർ 

(c) മംുചബ 

(d) സറൂത്ത് 

(e) കഭ പ്പ ൽ 

 

Q162. യുഹണറ്റഡ് സ്റ്റനഷ്ൻസ ്ജനറൽ 

അസംബ്ലി ഏെ ് ദിവസമാണ് സ്റ്റ ാക 

ടെ ിവിഷ്ൻ ദിനമായി 

ആചരിക്കനു്നെ് ? 

(a) ന്േംബർ 19 

(b) ന്േംബർ 20 

(c) ന്േംബർ 18 

(d) ന്േംബർ 21 

(e) ന്േംബർ 22 
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Q163. ഇന്തയൻ സ്റ്റപാ ീസ് ഫൗസ്റ്റണ്ടഷ്ൻ 

(IPF) പറുത്തിറക്കിയ IPF സ് മാർട്ട് 

സ്റ്റപാ ീസിംഗ് ഇൻഡക് സ് 2021-ൽ 

ഒന്നാമടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏെ ്? 

(a) ആഷ്ട്ന്ധ ഷ്ട്പകദശ ്

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ് 

(d) ര ജസ്ഥ ൻ 

(e) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

 

Q164. മൻു ദേിണാഡ്ഫിക്കൻ 

നായകൻ എ ി ഡിവില്ലിസ്റ്റയഴ് സ ്

ഡ്കിക്കറ്റിടന്റ എല്ലാ സ്റ്റഫാർമാറ്റിൽ 

നിന്നംു വിരമിക്കൽ ഡ്പഖ്യാപിച്ച.ു ഏെ ്

ഐപിഎൽ ഡ്ഫാഹഞ്ചസിക്്ക 

സ്റ്റവണ്ടിയാണ് അസ്റ്റേൈം കളിച്ചെ്? 

(a) മംുചബ ഇന്ത്യൻസ് 

(b) കച്ചന്ന സപൂ്പർ േ ംഗ് സ് 

(c) കേ ൽകത്ത ചന്റ്റ് ചറകഡഴ്സ് 

(d) കറ യൽ ച്ലകഞ്ചഴ്സ് ബ ംഗ്ലർൂ 

(e) ഡൽഹ  േയ പ റ്റൽസ് 

 

Q165. ആസ്റ്റഗാളെ ത്തിൽ സ്റ്റ ാക 

മത്സയടത്താെി ാളി ദിനം 

ആചരിക്കനു്നെ് എസ്റ്റപ്പാൊണ് ? 

(a) ന്േംബർ 20 

(b) ന്േംബർ 19 

(c) ന്േംബർ 21 

(d) ന്േംബർ 18 

(e) ന്േംബർ 22 

 

Q166. സ്റ്ററാഡ ് ഡ്ൊഫിക്ക് ഇരകളുടെ 

സ്റ്റ ാക ദിനം എല്ലാ വർഷ്വംു ഏെ ്

ദിവസമാണ് ആചരിക്കനു്നെ്? 

(a) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ഞ് യറ ഴ് ച 

(b) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ശന് യ ഴ് ച 

(c) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം കേള്ള യ ഴ് ച 

(d) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ത ്ള ഴ് ച 

(e) ന്േംബറ കല മനൂ്ന ം ബധുന് ഴ് ച 

 

Q167. ഡ്പശസ്ത പഞ്ചാ ി നാസ്റ്റൊെി 

ഗായകനായ __________ ദീർഘനാളടത്ത 

അസഖു്ടത്ത െെുർന്ന് അന്തരിച്ച.ു 

(a) കച്ന്ന കബയ ൻസ് 

(b) ദ ൽഷ്ട്പീത് ധ ല്ലൺ 

(c) ഗുർമീത് ബ േ 

(d) ബ ബ്ബ യ  റ യ് 

(e) ഗഗൻ കേ ഷ്ട്േ  

 

Q168. ടമഡൽ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം 

സ്ഥാനം സ്റ്റനൊനളു്ള മത്സരത്തിൽ 

ഇന്തയൻ അടമ്പയ്ത്ത ്

മത്സരാർത്ഥികൾ _________ ടമഡ കുൾ 

സ്റ്റനെി. 

(a) 4 

(b) 5 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 8 

 

Q169. ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഡ്കിക്കറ്്റ 

കൗൺസി ിടന്റ CEO ആയി 

നിയമിക്കടപ്പട്ടൊര് ? 

(a) മന് ുസ ഹ് ന്  

(b) കജ ് അല ർഡ സ് 

(c) ഇഷ്ട്മ ൻ ഖവ ജ 

(d) കഷ്ട്ഗഗ് ബ ർകക്ല 

(e) കജ ൺ േ കർ 

 

Q170. 2021 ട  F1 ഖ്ത്തർ ഡ്ഗാൻഡ് 

ഡ്പിക്സ ്സ്റ്റനെിയെ ്ആരാണ്? 

(a) മ ്സ് കേർസ്റ്റപ്പൻ 

(b) േ ൾകട്ടര  കബ ട്ട സ ്

(c) ക ർണ കണ്ട  അകല ൺകസ  

(d) ഇ. ഒകേ ൺ 

(e) ലയൂ സ് ഹ മ ൽട്ടൺ 
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Q171. 2021-ട  സ്റ്റ ാക 

മത്സയടത്താെി ാളി ദിനത്തിൽ 2021-

22 ട  മികച്ച മഹറൻ സ്റ്റേറ്റ ്

അവാർഡ് സ്റ്റനെിയ സംസ്ഥാനം 

ഏൊണ് ? 

(a) മഹ ര ഷ്ട്ര 

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) ആഷ്ട്ന്ധ ഷ്ട്പകദശ് 

(d) ഒഡീഷ് 

(e) കഗ േ 
 

Q172. ഇൻഫർസ്റ്റമഷ്ൻ ആന്റ ്

കമ്മയണൂിസ്റ്റക്കഷ്ൻ ടെസ്റ്റക്നാളജി (ICT) 

'കണക്ട് 2021' എന്ന അന്താരാഡ്ര 

സസ്റ്റമ്മളനവംു ഡ്പദർശനവംു ഏെ ്

സംഘെനയാണ് സംഘെിപ്പിക്കനു്നെ് 

? 
(a) FICCI 
(b) CII 
(c) NPCI 
(d) ASSOCHAM 

(e) NITI ആകയ ഗ് 
 

Q173. 2021-ട  ൊറ്റ  ിറ്റസ്റ്ററച്ചർ ഹ വ് ! 

ഹ ഫ് ഹെം അച്ചീവ് ടമന്റ് 

അവാർഡ് സ്റ്റജൊവിടന്റ സ്റ്റപര് 

നൽകകു. 

(a) അന് ത കദശ യ  

(b) അരനു്ധത  കറ യ് 

(c) േ ഷ്ട്േം കസത്ത് 

(d) സൽമ ൻ റഷു് ദ  

(e) കച്തൻ ഭഗത് 
 

 

Q174. സ്റ്റ ാകത്തിട  ആദയടത്ത 

 ിറ്്റ സ്റ്റകായിൻ സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ 

പദ്ധെിയിട്ട രാജയം ഏെ ്? 

(a) അകമര ക 

(b) സവ റ്റ്സർലൻഡ് 

(c) സ ംഗപ്പർൂ 

(d) ഇേവകഡ ർ 

(e) എൽ സ ൽേകഡ ർ 

 

Q175. സ്റ്റേറ്റ ്  ാങ്് ഓഫ് ഇന്തയ (SBI) 

ഇസ്റ്റക്കാറാപ്പ് റിസ്റ്റപ്പാർട്ട് ഡ്പകാരം 2021-

22 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

ഇന്തയയുടെ GDP വളർച്ചാ 

ഡ്പവചനത്തിടന്റ പരിധി എഡ്െയാണ്? 

(a) 8.3%-8.6% 
(b) 9.3%-9.6% 
(c) 9.7%-9.9% 
(d) 8.5%-8.9% 
(e) 8.1%-8.3% 
 

Q176. 2021 ഇസ്റ്റന്താസ്റ്റനഷ്യ മാസ്റ്റേഴ് സ് 

 ാഡ്മിന്റൺ െൂർണടമന്റിൽ പരുഷു് 

സിംഗിൾ കിരീെം സ്റ്റനെിയ ൊരം 

ഇവയിൽ ഏെ ്? 

(a) ഷ്  യുേ  

(b) ല ൻ ഡ ൻ 

(c) േ ്ടർ അ്സൽകസൻ 

(d) കേ. ഷ്ട്ശീേ ന്ത് ്

(e) കേക്റ  കമ കമ ട്ട 

 

Q177. വിദയാഭയാസ മഡ്ന്താ യം 

അെുത്തിടെ ടസന്റർ സ്റ്റഫാർ 

നാസ്റ്റനാടെസ്റ്റക്നാളജി (CNT), ടസന്റർ 

സ്റ്റഫാർ ഇന്തയൻ സ്റ്റനാളജ് സിേം (CIKS) 

എന്നിവ ഏെ ് സ്ഥാപനത്തി ാണ് 

സ്ഥാപിച്ചെ ്? 

(a) IIT ഡൽഹ  

(b) IIT ഗുേ ഹത്ത  

(c) IIT േ ൺപർൂ 

(d) IIT കബ ംകബ 

(e) IIT റർൂക  
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Q178. ഇെര നിസ്റ്റേപ ഫണ്ടകുളിൽ 

(AIFs) അവരടുെ വാർഷ്ിക 

നിസ്റ്റേപത്തിടന്റ എഡ്െ ശെമാനം 

നിസ്റ്റേപിക്കാൻ EPFO ടയ 

അനവുദിച്ചിടു്ടണ്ട് ? 

(a) 3% 

(b) 7% 

(c) 4% 

(d) 5% 

(e) 8% 

 

Q179. സ്റ്റ ാകത്തിട  ഏറ്റവംു വ ിയ 

ഓർക്കഡ്സ്ട എന്ന ഗിന്നസ ്

ടറസ്റ്റക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ച രാജയം ഏെ ്? 

(a) കേന് കസവല 

(b) അർജ്റീന് 

(c) ച് ല  

(d) ഇേവകഡ ർ 

(e) ക്പയ ൻ 

 

Q180. 2021 ട  ൊറ്റ  ിറ്റസ്റ്ററച്ചർ ഹ വ് 

!ടപായറ്്റ സ്റ്റ ാസ്റ്റററ്്റ അവാർഡ് 

ആർക്കാണ്  ഭിച്ചെ ്? 

(a) മീന് േരസ മ  

(b) േ ഷ്ട്േം കസത്ത് 

(c) ആദ ൽ ജസു േ ല 

(d) ജ ത്ത് തയ്യ ൽ 

(e) കറ ഷ്ൻ ശർമ്മ 

 

Q181. റാണി ഹഗഡിൻ ിയു 

ഹഡ്െ ൽ ഡ്ഫീഡം ഹഫസ്റ്ററ്റെ് സ് 

മയസൂിയത്തിന് അെതു്തിടെ 

െറക്കല്ലിട്ടെ് ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്താണ്? 

(a) മണ പ്പർൂ 

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) കതല് ന് 

(d) ന് ഗ ല ൻഡ് 

(e) ഷ്ട്ത പരു 

 

Q182. സ്റ്റഗാൾഡ് മാൻ സാക് സിടന്റ 

സമീപകാ  റിസ്റ്റപ്പാർട്ട് അനസുരിച്്ച, 

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

ഇന്തയൻ സമ്പദ് വയവസ്ഥയുടെ GDP 

വളർച്ചാ നിരക്ക് എഡ്െയാണ്? 

(a) 8.8% 

(b) 9.1% 

(c) 10.5% 

(d) 7.2% 

(e) 7.9% 

 

Q183. മികച്ച നെനളു്ള 2021 ട  

ഇന്റർനാഷ്ണൽ എമ്മി 

അവാർഡകുൾ ആർക്കാണ്  ഭിച്ചെ?് 

(a) കഡേ ഡ് കടന്ന്റ് 

(b) മ റ്റ് ്മ ത്ത് 

(c) പീറ്റർ േപ ൽഡ  

(d) ചമകൽ ഷ്ീൻ 

(e) കജ ൺ ഷ്ട്ട റ്റ  

 

Q184. ഇന്തയയിൽ നവം ർ 24 ന ് ഗുര ു

സ്റ്റെജ ്  ൈാദറൂിടന്റ രക്തസാേിെവ 

ദിനമായി ആചരിക്കനു്ന.ു അസ്റ്റേൈം 

സിഖ്കുാരടുെ _________ ഗുര ുആയിരനു്ന.ു 

(a) രണ്ട മത് 

(b) ന് ല മത ്

(c) ഏഴ മത് 

(d) ഒൻപത മത് 

(e) പത്ത മത് 

 

Q185. ഡിജിറ്റൽ  ാങ്ിംഗും 

മ ൂയവർദ്ധിെ സ്റ്റസവനങ്ങളും 

വാഗ് ദാനം ടചയ്നു്നെിനായി 'സ്റ്റഡ്െഡ ്

എമർജ്' എന്ന ഓൺഹ ൻ 

പ്ലാസ്റ്ററ്്റഫാം ആരംഭിച്ച  ാങ്് ഏൊണ് 

? 

(a) ICICI ബ ്് 

(b) കസ്റ്ററ്റ് ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(c) പഞ്ച ബ് ന് ഷ്ണൽ ബ ്് 

(d) HDFC ബ ് ്

(e) കയസ് ബ ്് 
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Q186.  ച്ചിെ് ദിനം ഏെ ് ഇന്തയൻ 

സംസ്ഥാനമാണ് വർഷ്ം സ്റ്റൊറംു 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെ്? 

(a) തമ ഴ് ന ട് 

(b) കഗ േ 

(c) അസം 

(d) ഹര യ ന് 

(e) ഗുജറ ത്ത് 

 

Q187. യുഹണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം, 

യുഹണറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 

എന്നിവയുമായുള്ള പെുിയ നയകൂ്ലിയർ 

പവർഡ് സബ്മഹറൻ ഡിഫൻസ് 

സഖ്യത്തിടന്റ ഭാഗമായി മാറിയ 

രാജയം ഏെ ്? 

(a) ഓകഷ്ട്്ടല യ 

(b) ജപ്പ ൻ 

(c) റഷ്യ 

(d) ഇന്ത്യ 

(e) ചച്ന് 

 

Q188. അബ്ദല്ല ൈംസ്റ്റദാക്്ക ഏെ ്

രാജയത്തിടന്റ ഡ്പധാനമഡ്ന്തിയായി 

വീണ്ടംു നിയമിെനായി? 

(a) ചന്ജീര യ 

(b) മ ല  

(c) എറ ഷ്ട്ത യ 

(d) സഡു ൻ 

(e) കയമൻ 

 

Q189. ഡ്പധാനമഡ്ന്തിക്കളു്ള 

സാമ്പത്തിക ഉപസ്റ്റദശക സമിെി (EAC-

PM)  FY23ൽഇന്തയയുടെ യഥാർത്ഥ 

ടമാത്ത ആഭയന്തര ഉൽപ്പാദന വളർച്ച 

(GDP)___________ ആയി കണക്കാക്കനു്ന.ു 

(a) 6-5-6.9% 

(b) 7.0-7.5% 

(c) 8.9-9.5% 

(d) 9.8-10.3% 

(e) 10.0-11.6% 

 

Q190. മസ്റ്റ ഷ്യയിട  

കവാ ാ ംപരൂിൽ നെന്ന ABU - UNESCO 

പീസ് മീഡിയ അവാർഡ-്2021-

ൽഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏെിനാണ് 

അവാർഡ ് ഭിച്ചെ് ? 

(a) ദരൂദർശൻ 

(b) ആേ ശേ ണ  

(c) േ േ ധ് ഭ രത  

(d) ഷ്ട്പസ ർ ഭ രത  

(e) a യും b യും 
 

Q191. 2021-22 ട  ഉദ്ഘാെന SDG 

അർ ൻ ഇൻഡക്സി ംു 

ഡാഷ്് സ്റ്റ ാർഡി ംു മികച്ച റാങ്് 

സ്റ്റനെിയ നഗരം ഏൊണ്? 

(a) ഷ് ംല 

(b) ഗുേ ഹത്ത  

(c) ച്ണ്ഡീഗഡ് 

(d) കേ ച്ച  

(e) സറൂത്ത് 
 

Q192. ഫിനാൻഷ്യൽ ടേ ി ിറ്റി 

സ്റ്റ ാർഡ ് (FSB) പറുത്തിറക്കിയ 2021-

ട  സ്റ്റഗ്ലാ  ി സിേമിക് 

 ാങ്കുളുടെ (G-SIB) പട്ടികയിൽ 

ഒന്നാമടെത്തിയ  ാങ്് ഏൊണ് ? 

(a) കേൽസ്   ർകഗ  

(b) കജ പ  കമ ർഗൻ കച്സ് 

(c) കമ ർഗൻ സ്റ്റ ൻല  

(d) കഗ ൾഡ്മ ൻ സ ച്്ചസ് 

(e) കല േ ബ ് ്
 

Q193. ഏെ് രാജയത്തിടന്റ 

 ൈിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് ഒര ു

 ൈിരാകാശ സ്റ്റപെകം ടവച്ച് 

ഛിന്നഡ്ഗൈങ്ങളിൽ മനഃപർൂവ്വം 

ഇെിക്കാനായി DART എന്ന ദൗെയം 

ആരംഭിച്ചെ്? 

(a) റഷ്യ 

(b) ഇഷ്ട്സ കയൽ 

(c) ചച്ന് 

(d) യുചണറ്റഡ് കസ്റ്ററ്റ്സ് 

(e) ഇന്ത്യ 
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Q194. 2021 ട  ATP ഹഫന ിൽ 

വിജയിച്ച ടെന്നീസ് ൊരം ഏൊണ് ? 

(a) കറ ജർ ക ഡറർ 

(b) ഡ ന് ൽ കമദ് േകദേ് 

(c) കസ്റ്റ  കന് സ് സ റ്റ്സ പ സ ്

(d) കന് േ േ് കജ കക േ ച്്ച 

(e) അല്സ ണ്ടർ കസവകരേ് 
 

Q195. ഡ്സ്തീകൾടക്കെിരായ 

അെിഡ്കമങ്ങൾ 

ഇല്ലാൊക്കനു്നെിനളു്ള അന്താരാഡ്ര 

ദിനം എന്നാണ്  ആചരിക്കനു്നെ്? 

(a) ന്േംബർ 24 

(b) ന്േംബർ 25 

(c) ന്േംബർ 23 

(d) ന്േംബർ 22 

(e) ന്േംബർ 21 
 

Q196. 2021 ട  ഡ്സ്തീകൾടക്കെിരായ 

അെിഡ്കമങ്ങൾ 

ഇല്ലാൊക്കനു്നെിനളു്ള അന്താരാഡ്ര 

ദിനത്തിടന്റ ഡ്പസ്റ്റമയം എന്താണ്? 

(a) ഓറഞ്്ച ദ കേൾഡ്: 

ഷ്ട്്രീേൾകകത ര യ അത ഷ്ട്േമങ്ൾ 

ഇകപ്പ ൾ അേസ ന് പ്പ കേു! 

(b) ഓറഞ്്ച ദ കേൾഡ്:  ണ്്ട, 

ഷ്ട്പത േര കേു, തടയുേ, കശഖര കേു! 

(c) ഓറഞ്്ച ദ കേൾഡ്: 

ഷ്ട്്രീേൾകകത ര യ അത ഷ്ട്േമങ്ൾ 

അേസ ന് പ്പ ക ൻ  ണ്്ട സവരപൂ കേു! 

(d) ഓറഞ്്ച ദ കേൾഡ്: #ഹ യർ മ  ട ൂ

(e)ഓറഞ്്ച ദ കേൾഡ്: തലമറു 

സമതവംബല ത്സംഗത്ത കന്ത കര 

ന് ലകേ ളു്ളന്ന ു
 

Q197. ഏെ ്നഗരത്തിട  പെൽപാനി 

ടറയിൽസ്റ്റവ സ്റ്റേഷ്നാണ് ഹഡ്െ ൽ 

ഐക്കൺ ൊന്തയാ ഭിൽ എന്ന 

സ്റ്റപരിൽ പനുർനാമകരണം ടചയതെ്? 

(a) പട് ന 

(b) ജയപൂ ർ 

(c) ഇൻകഡ ർ 

(d) ഡൽഹ  

(e) പകൂന് 
 

Q198. CSIR ജിഗയാസ സ്റ്റഡ്പാഡ്ഗാമിന് 

കീെിൽ കടു്ടികൾക്കായി ഇന്തയയിട  

ആദയടത്ത ടവർചവൽ സയൻസ ്

 ാ ് ആരംഭിച്ച ശാഡ്സ്ത സാസ്റ്റങ്െിക 

മഡ്ന്തിയുടെ സ്റ്റപര് നൽകകു. 

(a) റ േ ുഇരർജ ത ്സ ംഗ ്

(b) ധർകമ്മഷ്ട്ര ഷ്ട്പധ ൻ 

(c) രേ ശ്ർ ഷ്ട്പസ ദ് 

(d) ജ കതഷ്ട്ര സ ംഗ ്

(e) ഷ്ട്പഹ്ല ദ് സ ംഗ് പകട്ടൽ 

 

Q199. PMC  ാങ്ിടന ___________ മായി 

 യിപ്പിക്കനു്നെിനളു്ള ഒര ുആസഡൂ്െണ 

പദ്ധെി RBI ടവളിടപ്പെുത്തി. 

(a) ഉജ്ജീേൻ ക്മ ൾ   ന് ൻസ് ബ ്് 

(b) A U ക്മ ൾ   ന് ൻസ് ബ ് ്

(c) യൂണ റ്റ  ക്മ ൾ   ന് ൻസ് ബ ് ്

(d) ESAF ക്മ ൾ   ന് ൻസ് ബ ് ്

(e) ഉതകർഷ്് ക്മ ൾ   ന് ൻസ് ബ ് ്

 

Q200. വയക്തിഗെ േീര കർഷ്കർക്ക് 

ധനസൈായം നൽകനു്നെിനായി 

സ്റ്റപാണ്ടിസ്റ്റച്ചരി സ്റ്റകാ-ഓപ് മിൽക്ക ്

ടഡ്പാഡയസൂ്റ്റസെ് സ് യൂണിയൻ 

 ിമിറ്റഡമുായി (PONLAIT) 

ധാരണാപഡ്െം ഒപ്പടുവച്ച  ാങ്് ഏെ?് 

(a) ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(b) കസ്റ്ററ്റ് ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(c) ബ ്് ഓ ് ബകറ ഡ 

(d) േ ന്റ ബ ് ്

(e) ഇന്ത്യൻ ഓേർസീസ് ബ ് ്

 

Q201. ഉത്തർഡ്പസ്റ്റദശിട  ____________ 

അന്താരാഡ്ര വിമാനത്താവളമാണ് 

സ്റ്റനായിഡ അന്താരാഡ്ര 

വിമാനത്താവളം. 

(a) ന് ല ം 

(b) അഞ്ച ം 

(c) ആറ ം 

(d) മനൂ്ന ം 

(e) ഏഴ ം 
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Q202. FY22 ട  മഡൂീസ് അനസുരിച്്ച 

ഇന്തയയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് എഡ്െ 

ശെമാനമാണ് ? 

(a) 9.3% 

(b) 8.7% 

(c) 10.1% 

(d) 7.6% 

(e) 9.9% 

 

Q203. ഡ്പധാൻ മഡ്ന്തി ഗരീ  ്ക യാൺ 

അന്ന സ്റ്റയാജന (PMGKAY) ഏെ ്

കാ യളവിസ്റ്റ ക്ക് കെൂി നീട്ടാൻ 

സ്റ്റകഡ്ര കാ ിനറ്റ ് അംഗീകാരം 

നൽകി? 

(a) 2022 ജചൂല 

(b) 2022 ജന്േുര  

(c) 2022 കമയ് 

(d) 2022 ഒക്ട ബർ 

(e) 2022 മ ർച്്ച 

 

Q204. 2021-ൽ 13-ാാമെ ് ASEM 

ഉച്ചസ്റ്റകാെിക്ക് ആെിസ്റ്റഥയെവം 

വൈിക്കനു്ന രാജയം ഏൊണ്? 

(a) ത യലൻഡ് 

(b) സ ംഗപ്പർൂ 

(c) േംകബ ഡ യ 

(d) ദക്ഷ ണ കേ റ യ 

(e) ചച്ന് 

 

Q205. സ്റ്റവെന നിരക്ക് സചൂികയുടെ 

(WRI) അെിസ്ഥാന വർഷ്ം സർക്കാർ 

മാറ്റി. പെുിയ അെിസ്ഥാന വർഷ്ം 

ഏൊണ് ? 

(a) 2018 

(b) 2020 

(c) 2014 

(d) 2016 

(e) 2021 

 

Q206. ഇന്തയൻ ഭരണഘെനാ ദിനം 

ആചരിക്കനു്നെ് എസ്റ്റപ്പാൊണ്? 

(a) ന്േംബർ 26 

(b) ന്േംബർ 25 

(c) ന്േംബർ 24 

(d) ന്േംബർ 22 

(e) ന്േംബർ 27 

 

Q207. ദരുന്തനിവാരണടത്തക്കറുിച്ചളു്ള 

അഞ്ചാമെ് സ്റ്റ ാക സ്റ്റകാൺഡ്ഗസ് 

(WCDM) ഏെ ് നഗരത്തി ാണ് 

നെന്നെ്? 

(a) ചഹദര ബ ദ് 

(b) മംുചബ 

(c) ഡൽഹ  

(d) ഗുേ ഹത്ത  

(e) കേ ൽകത്ത 

 

Q208. സരുേിെവംു ഫ ഡ്പദവമുായ 

ടകാവിഡ് വാക്സിൻ 

വാങ്ങനു്നെിനായി ഇന്തയയ്ക്ക ് 1.5 

 ി യൺ സ്റ്റഡാളർ വായെ അനവുദിച്ച 

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം ഏൊണ് ? 

(a) ഏഷ്യൻ േ േസന് ബ ് ്

(b) കല േ ബ ് ്

(c) പതു യ േ േസന് ബ ് ്

(d) പനു്ർന് ർമ്മ ണത്ത ന്ംു 

േ േസന്ത്ത ന്മുളു്ള യൂകറ പയൻ ബ ്് 

(e) അന്ത് ര ഷ്ട്ര ന് ണയ ന് ധ  

 

Q209. ഇന്തയയിൽ എല്ലാ വർഷ്വംു 

നവം ർ 26-ന ് _________-ടന്റ ജന്മദിനം 

ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെിനായി സ്റ്റദശീയ 

േീരദിനം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) സ .രംഗര ജൻ 

(b) എം.എസ്. സവ മ ന് ഥൻ 

(c) കന് ർമൻ കബ ർകല ഗ ്

(d) ആർ.എസ്. കസ ധ  

(e) കഡ . േർഗീസ് േരുയൻ 
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Q210. നിർമ  സീൊരാമൻ 

സ്റ്റെജസവിനി&ൈൗസാ  സ്കീമകുളും 

ശിഖ്ർ&ശിക്കാര സ്കീമകുളും ഏെ ്

സംസ്ഥാനം/യുെിയി ാണ് 

ആരംഭിച്ചെ്? 
(a) ആസ ം 

(b) മണ പ്പർൂ 
(c) ദമൻ&ദ യു 
(d) ജമ്മ ുേശ്മീർ 
(e) അരണു ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 
 
Q211. ഡിപ്പാർടട്ട്മന്റ് ഓഫ് 

 സ്റ്റയാടെസ്റ്റക്നാളജിക്്ക (DBT) 

കീെി ളു്ള നാഷ്ണൽ ടഡ് യിൻ 

റിസർച്ച് ടസന്റർ (NBRC) SWADESH എന്ന 
സ്റ്റപരിൽ സ്റ്റ ാകത്തിട  ആദയടത്ത 

മൾട്ടിസ്റ്റമാഡൽ നയസൂ്റ്ററാ ഇസ്റ്റമജിംഗ് 

ഡാറ്റാസ്റ്റ സ ് പറുത്തിറക്കി. DBT-NBRC 
ഏെ് നഗരത്തി ാണ് 

ഡ്പവർത്തിക്കനു്നെ്? 
(a) ഗുഡ്ഗ േ് 

(b) പകൂന് 
(c) ചഹദര ബ ദ് 
(d) ന്യഡൂൽഹ  
(e) േ ൺപർൂ 
 
Q212. ഷ്ാങ്ൈായ് സ്റ്റകാർപ്പസ്റ്ററഷ്ൻ 

ഓർഗഹനസ്റ്റസഷ്ടന്റ (SCO) 
കൗൺസിൽ ഓഫ് ടൈഡ് സ് ഓഫ് 

ഗവൺടമന്റിടന്റ (CGH) 20-ാാമെ ്
മീറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് 

സംഘെിപ്പിച്ചെ്? 
(a) ബ ക ു

(b) ന്ർൂ-സൽുത്ത ൻ 
(c) ബ കഷ്കക് 
(d) അഷ്ഗ ബത്ത ്
(e) ബ ഗ് ദ ദ് 
 
Q213. ഇന്തയയിൽ സ്റ്റദശീയ 

അവയവദാന ദിനം ആചരിക്കനു്നെ് 

എസ്റ്റപ്പാൊണ് ? 
(a) ന്േംബർ 27 
(b) ന്േംബർ 26 
(c) ന്േംബർ 25 

(d) ന്േംബർ 24 
(e) ന്േംബർ 23 
 

Q214. സ്റ്റകാളിൻസ് നിഘണ്ട ു ഏെ് 

പദമാണ് 2021 വർഷ്ടത്ത സ്റ്റവഡ് 

ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി 

െിരടെെുത്തെ് ? 

(a) കമറ്റ  

(b) േ ്സ് 

(c) ഷ്ട്േ പ് കറ്റ  
(d) NFT 

(e) കേ കറ ണ 
 

Q215. ഏെ് സംസ്ഥാനമാണ് 

സംസ്ഥാനത്ത് ഹസ ർ 

െൈ് സി കുൾ സൃരിക്കനു്നെിനളു്ള 

നിർസ്റ്റേശം അംഗീകരിച്ചെ,് 

അെിനസു്റ്റശഷ്ം ഹസ ർ െൈസിൽ 

ഉള്ള രാജയടത്ത ആദയടത്ത 

സംസ്ഥാനമായി ഇെ ്മാറനു്നൊണ് ? 

(a) ബീഹ ർ 

(b) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ ്

(c) മധയഷ്ട്പകദശ് 

(d) ഒഡീഷ് 

(e) തമ ഴ് ന ട് 
 

Q216. UDAN സ്കീമി ടൂെ ഡ്പാസ്റ്റദശിക 

എയർ കണക്റ്റിവിറ്റി 

സ്റ്റഡ്പാത്സാൈിപ്പിക്കനു്നെിന് സിവിൽ 

ഏവിസ്റ്റയഷ്ൻ മഡ്ന്താ യവമുായി 

പങ്ാളിത്തമളു്ള കമ്പനി ഏൊണ് ? 

(a) ഇബ കബ  
(b) IRCTC 

(c) യ ഷ്ട്ത 

(d) കമക് ചമ ഷ്ട്ട പ്പ് 

(e) ക്ല യർഷ്ട്ട പ്പ് 
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Q217. മംുഹ യിട  സ്റ്റനവൽ സ്റ്റഡാക്ക ്

യാർഡിൽ ഇന്തയൻ നാവികസ്റ്റസന 

അെുത്തിടെ കമ്മീഷ്ൻ ടചയത 

നാ ാമടത്ത സ്റ്റസ്കാർപീൻ ക്ലാസ് 

അന്തർവാൈിനിയുടെ സ്റ്റപര് നൽകകു. 

(a) േൽേ ര  

(b) കേല 

(c) േരഞ്്ച 

(d) ഖകണ്ഡര  

(e) േഗീർ 
 

Q218. സനന്ത ൊന്റി അെുത്തിടെ 

അന്തരിച്ച.ു അവൻ ഒര ു ____________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) സംഗീതജ്ഞൻ 

(b) ക്ല സ കൽ ഗ യേൻ 

(c) േഥേ് ന്ർത്തേ  

(d) ന്ടൻ 

(e) േേ  

 

Q219. ഇന്തയയിൽ ഇസ്റ്റപ്പാൾ ഓസ്റ്റരാ 1000 

പരുഷു്ൻമാർക്കംു ________ ഡ്സ്തീകളുണ്ട്, 

എന്നാൽ അവർ ടചറപു്പമായിടു്ടമില്ല, 

ജനസംഖ്യാ വിസ്റ്റസ്ഫാെനത്തിടന്റ 

ഭീഷ്ണി സ്റ്റനരിെുന്നമുില്ല. 

(a) 1,010 

(b) 1,020 

(c) 1,030 

(d) 1,040 

(e) 1,050 

 

Q220. കരസ്റ്റസനാ സ്റ്റമധാവി ________-ൽ 

'ദേിണ് ശക്തി' എന്ന 

ഹസനികാഭയാസം നിരീേിക്കനു്ന.ു 

(a) ജയസ ൽമീർ 

(b) റ ണ കഖത് 

(c) സറൂത്ത് 

(d) കഡറ ഡൺൂ 

(e) റ ഞ്ച  

 

Q221. റിസർവ്  ാങ്് ഓഫ് ഇന്തയ 

അെുത്തിടെ സവകാരയ  ാങ്ിട  

ടഡ്പാസ്റ്റമാട്ടർമാരടുെ ഓൈരിയുടെ 

പരിധി  ാങ്ിടന്റ ടപയഡ്-അപ്പ് 

സ്റ്റവാട്ടിംഗ് ഇകവിറ്റി ടഷ്യർ 

കയാപിറ്റ ിടന്റ ___ ശെമാനമായി 

ഉയർത്തി. 

(a) 26% 

(b) 15% 

(c) 21% 

(d) 18% 

(e) 20% 

 

Q222. നീെി ആസ്റ്റയാഗ് പറുത്തിറക്കിയ 

ഡ്പഥമ സ്റ്റദശീയ മൾട്ടി-

ഹഡമൻഷ്ണൽ സ്റ്റപാവർട്ടി 

ഇൻഡക്സിൽ (MPI) എല്ലാ മാനങ്ങളി ംു 

ഇന്തയയിട  ഏറ്റവംു ദരിഡ്ദ 

സംസ്ഥാനമായി ഉയർന്നവുന്ന 

സംസ്ഥാനം ഏൊണ്? 

(a) ആഷ്ട്ന്ധ ഷ്ട്പകദശ ്

(b) ഉത്തർഷ്ട്പകദശ ്

(c) ബീഹ ർ 

(d) പഞ്ച ബ് 

(e) ജ ർഖണ്്ഡ 

 

Q223. എല്ലാ വർഷ്വംു ________ന് യുഎൻ 

സംഘെിപ്പിക്കനു്ന ഒര ു ദിനമാണ് 

പ സ്തീൻ ജനെയുമായുള്ള 

ഐകയദാർഢ്യത്തിടന്റ അന്താരാഡ്ര 

ദിനം. 

(a) ന്േംബർ 29 

(b) ന്േംബർ 26 

(c) ന്േംബർ 27 

(d) ന്േംബർ 28 

(e) ന്േംബർ 30 
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Q224. ഇന്തയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് 

ഫൗസ്റ്റണ്ടഷ്ടന്റ (IMF) ആദയ വനിൊ 

ഡ്പസിഡന്റായി െിരടെെുക്കടപ്പട്ടെ് 

ആരാണ് ? 

(a) അരണു മ സ ൻഹ 

(b) ബകച്ഷ്ട്ര  പ ൽ 

(c) കഷ്ട്പംലത അഗർേ ൾ 

(d) സകന്ത് ഷ്് യ ദേ ്

(e) ഹർഷ്േന്ത്  ബ ഷ്ര് 
 

Q225. ടചക്്ക റിപ്പബ്ലിക്കിടന്റ പെുിയ 

ഡ്പധാനമഡ്ന്തിയായി ആരാണ് 

സെയഡ്പെിജ്ഞ ടചയതെ് ? 

(a) േ ക്ല േ് കക്ല സ് 

(b) മ കല സ് കസമ ൻ 

(c) ആകഷ്ട്ര കബബ സ് 

(d) പീറ്റർ   യല 

(e) ല േ യ കക്ല കസ േ 
 

Q226. മണിപ്പരൂിൽ സ്റ്റ ാകത്തിട  

ഏറ്റവംു ഉയരം കെൂിയ പിയർ 

ടറയിൽസ്റ്റവ പാ ം ഇന്തയൻ 

ടറയിൽസ്റ്റവ നിർമ്മിക്കനു്ന.ു 

പാ ത്തിടന്റ ഉയരം എഡ്െ ? 

(a) 151 മീറ്റർ 

(b) 141 മീറ്റർ 

(c) 131 മീറ്റർ 

(d) 121 മീറ്റർ 

(e) 111 മീറ്റർ 
 

Q227. ഇനിപ്പറയുന്ന ഏെ ്

സംസ്ഥാനത്താണ് ടചറി സ്റ്റബ്ലാസം 

ടഫേിവൽ ആസ്റ്റഘാഷ്ിക്കനു്നെ്? 

(a) കമഘ ലയ 

(b) കതല് ന് 

(c) അരണു ച്ൽ ഷ്ട്പകദശ് 

(d) ഷ്ട്ത പരു 

(e) ര ജസ്ഥ ൻ 
 

Q228. കാന്താറിടന്റ ഡ് ാൻഡ് സ് ഇന്തയ 

2021 റിസ്റ്റപ്പാർട്ട് അനസുരിച്്ച, 

"സാസ്റ്റങ്െിക വിഭാഗത്തിൽ" 

ഉെനീളം ഏെ ് ഡ് ാൻഡാണ് 

ഇന്തയയിൽ ഏറ്റവംു 

 േയസ്റ്റ ാധമളു്ള ഡ് ാൻഡകുളായി 

ഉയർന്നെ്? 

(a) ട റ്റ ടീ 

(b) സവ ഗ്ഗ  

(c) സ ംസങ ്

(d) ആമകസ ൺ 

(e) ഏഷ്യൻ കപയ ന്്് സ് 
 

Q229. കെം വാങ്ങനു്ന കമ്പനികളിൽ 

ആ കമ്പനികളുടെ ടപയഡ്-അപ്പ ്

ടഷ്യർ കയാപിറ്റ ിടന്റ 30% ത്തിൽ 

കെൂുെൽ ഓൈരികൾ ഹകവശം 

വച്ചെിന് റിസർവ്  ാങ്് ഒര ു സ്റ്റകാെി 

രപൂ ഏെ ് ാങ്ിന് പിെ ചമുത്തി ? 

(a) പഞ്ച ബ് ന് ഷ്ണൽ ബ ്് 

(b) കസ്റ്ററ്റ് ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(c) യൂണ യൻ ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(d) കസൻഷ്ട്ടൽ ബ ്് ഓ ് ഇന്ത്യ 

(e) അലഹബ ദ് ബ ് ്
 

Q230. ഒര ു സ്റ്റഡ്ഡാൺ ഇൻഷ്റുൻസ് 

ഉൽപ്പന്നത്തിടന്റ വിെരണത്തിനായി 

സ്റ്റഡ്ൊസ്റ്റപാസ്റ്റഗാ-യുമായി സൈകരിക്കനു്ന 

ടപാെ ു ഇൻഷ്റുൻസ് കമ്പനി 

ഏൊണ്? 

(a) SBI ജന്റൽ ഇൻഷ്റുൻസ് േമ്പന്  

(b) ഓറ യ്റൽ ഇൻഷ്റുൻസ് േമ്പന്  

(c) കറല കഗർ ഇൻഷ്റുൻസ് േമ്പന്  

(d) ബജ ജ് അലയൻസ് ജന്റൽ 

ഇൻഷ്റുൻസ് േമ്പന്  

(e) ഭ രത  AXA ജന്റൽ ഇൻഷ്റുൻസ് 
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SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(e) 

Sol. Shaktikanta Das assumed the charge as the 

25th governor of RBI on December 12, 2018 for 

three years. 

 

S2. Ans.(d) 

Sol. Karnataka state has topped the State Energy 

Efficiency Index (SEEI) 2020. Rajasthan is on 

second rank followed by Haryana on third. 

 

S3. Ans.(c) 

Sol. World Thrift Day is celebrated every year on 

October 31, across the world, but in India, the day 

is celebrated annually on October 30. 

 

S4. Ans.(e) 

Sol. The Ministry of Trade, Industry and Energy of 

South Korea held that the ‘Shinincheon Bitdream 

Fuel Cell Power Plant’ at the Shinincheon Bitdream 

headquarters of Korea Southern Power in Seo-gu, 

Incheon has been completed and inaugurated. 

 

S5. Ans.(b) 

Sol. Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru 

ranked among the top 100 (91-100) has topped 

the Indian Institutes.  

 

S6. Ans.(d) 

Sol. Harvard University of the United States of 

America (USA) has topped the 2021 ranking. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

and University of Oxford from the United Kingdom 

(UK) has secured the 2nd and 3rd rank 

respectively. 

 

S7. Ans.(e) 

Sol. Padma Shri Dr Madhavan Krishnan Nair, an 

eminent Oncologist and the founding director of 

the Regional Cancer Centre (RCC), 

Thiruvananthapuram, Kerala has passed away in 

Thiruvananthapuram, Kerala. 

 

S8. Ans.(a) 
Sol. The research wing of Uttarakhand forest 
department inaugrated the biggest aromatic 
garden of India in Lalkuan of Nainital district. 
Established in an area of over 3 acre, the garden 
has 140 different species of aromatic species from 
across India.  
 
S9. Ans.(c) 
Sol. Hiroshima nuclear bomb attack survivor, 
Sunao Tsuboi has passed away. A leading Japanese 
campaigner against nuclear weapons who 
survived the world's first atomic bomb attack has 
died at the age of 96. 
 
S10. Ans.(a) 
Sol. In India, the Rashtriya Ekta Diwas or National 
Unity Day is observed every year on October 31 
since 2014, to commemorate the birth anniversary 
of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel.  
 
S11. Ans.(c) 
Sol. The Union Minister of State (Independent 
Charge) Earth Sciences DrJitendra Singh officially 
launched India’s First Manned Ocean Mission 
called “Samudrayanproject”at Chennai. 
 
S12. Ans.(e) 
Sol. Ministry of Finance has approved the interest 
rate on employees’ provident fund (EPF) deposits 
for 2020-21 at 8.5%. The rate has been kept 
unchanged as for year 2019-20. 
 
S13. Ans.(a) 
Sol. World Vegan Day is held every year on 
November 1. The day was first celebrated in the 
year 1994 to commemorate the 50th anniversary 
of the founding of UK-based The Vegan Society and 
the coining of the terms “vegan” and “veganism”. 
 
S14. Ans.(d) 
Sol. Centre has appointed former Supreme Court 
Judge Justice Ashok Bhushan as the new 
Chairperson of the National Company Law 
Appellate Tribunal (NCLAT). 
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S15. Ans.(a) 

Sol. Microsoft Corp. has surpassed Apple Inc. to 

become the world’s most valuable publicly-traded 

company by market capitalisation. 

 

S16. Ans.(e) 

Sol. The Union Minister of Cooperation ShriAmit 

Shah launched the “Dairy Sahakar” scheme on 

October 31, 2021 at Anand, Gujarat during a 

function organised by Amul to celebrate the 75th 

Foundation Year of Amul. Total outlay of the Dairy 

Sahakar scheme is Rs 5000 crore. 

 

S17. Ans.(c) 

Sol. Union Minister DrJitendra Singh dedicated to 

the nation “Sardar Patel Leadership Centre” at 

LalBahadurShastri National Academy of 

Administration (LBSNAA) in Mussoorie. 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. Union Agriculture Minister, Narendra Singh 

Tomar and Lt Governor, ManojSinha has virtually 

inaugurated Apple Festival, organized for the first 

time in Srinagar, Jammu and Kashmir. 

 

S19. Ans.(b) 

Sol. Public Affairs Index (PAI 2021): Kerala topped 

in governance performance. According to the 6th 

edition of Public Affairs Index (PAI 2021) report 

by the Public Affairs Centre (PAC), a Bengaluru- 

based non-profit think tank, the top three slots 

have been taken by Kerala, Tamil Nadu and 

Telangana among 18 large states. 

 

S20. Ans.(c) 

Sol. IRCTC &Truecaller partnered to reduce fraud 

in the railways. The Indian Railway Catering & 

Tourism Corporation Limited (IRCTC) has 

partnered with Truecaller India to provide 

passengers with greater trust in communication. 

This partnership aims to reduce fraud in the 

railways. 

 

S21. Ans.(b) 
Sol. ‘Ganga Utsav 2021 – The River Festival’ will be 
Celebrated From 1st to 3rd Nov., 2021. National 
Mission for Clean Ganga (NMCG) celebrates Ganga 
Utsav every year to mark the anniversary of 
announcement of River Ganga as the ‘National 
River’ i.e. 4th November. This year’s Ganga Utsav is 
being organised from 1st to 3rd November, 2021. 
 
S22. Ans.(a) 
Sol. The ship has been developed under the Inter-
Governmental Agreement (IGA) between India and 
Russia in 2016 for the construction of four 
additional P1135.6 class ships for Indian Navy. 
 
S23. Ans.(c) 
Sol. ‘Vax’ has been chosen as the word of the year 
by the Oxford English Dictionary (OED) in 2021. 
 
S24. Ans.(e) 
Sol. The International Day to End Impunity for 
Crimes against Journalists is observed annually on 
2 November. 
 
S25. Ans.(c) 
Sol. The Federal Bank and Aditya Birla Health 
Insurance Co. Limited (ABHICL) entered into a 
Bancassurance Partnership. 
 
S26. Ans.(e) 
Sol. Yes Bank and BankBazaar. com together 
launched a Co-Branded credit card named 
FinBooster to measure the Creditworthiness of the 
customers. 
 
S27. Ans.(b) 
Sol. Hurun India and EdelGive have jointly 
released the EdelgiveHurun India Philanthropy 
List 2021. The list was topped by Azim Premji, the 
founder chairman of Wipro, with a donation of Rs 
9,713 crore during fiscal 2020-21 which is around 
Rs 27 crore a day. 
 
S28. Ans.(d) 
Sol. Amit Ranjan authored the book “John Lang: 
Wanderer of Hindoostan, Slanderer of 
Hindoostanee, Lawyer for the Ranee”. 
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S29. Ans.(e) 

Sol. Ahmad Shah Ahmadzai, the former Prime 

Minister (PM) of Afghanistan and a renowned 

jihadi leader passed away at the age of 77 in Kabul, 

Afghanistan. 

 

S30. Ans.(c) 

Sol. The J&K team for deaf clinched 1st position in 

World Deaf Judo Championship held at Paris 

Versailles, France. 

 

S31. Ans.(d) 

Sol. The 12-feet long statue weighing around 35 

tonnes (35,000kg) has been constructed by 

Mysore-based sculptor Arjun Yogiraj. 

 

S32. Ans.(e) 

Sol. The first open air rooftop drive-in movie 

theatre in India has been inaugurated at Jio World 

Drive mall of Reliance Industries’ in Mumbai, 

Maharashtra 

 

S33. Ans.(a) 

Sol. Yahoo Inc. has announced that the company 

has stopped providing service in mainland China 

with effect from November 01, 2021 due to the 

increasingly challenging business and legal 

environment in the country. 

 

S34. Ans.(e) 

Sol. Digital Payment firm, PhonePe has launched a 

tokenization solution named ‘SafeCard’ for online 

debit and credit card transactions. 

 

S35. Ans.(b) 

Sol. Indian boxer Akash Kumar managed to clinch 

bronze medal at the 2021 AIBA Men’s World 

Boxing Championships on November 05, 2021 at 

Belgrade in Serbia. 

 

S36. Ans.(a) 

Sol. The International Day for Preventing the 

Exploitation of the Environment in War and 

Armed Conflict is an international day observed 

annually on November 6. 

 

S37. Ans.(b) 
Sol. Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 
(42nd regionally) and IIT Delhi (45th regionally) 
are the only two Indian institutions among the 
Top-50. IIT Madras, which was in 50th place last 
year, has lost four places and now ranks 54th. 
 
S38. Ans.(d) 
Sol. A new book titled “The Sage with Two Horns: 
Unusual Tales from Mythology” authored by Sudha 
Murty. 
 
S39. Ans.(e) 
Sol. The National Cancer Awareness Day is 
observed annually in India on November 7, to 
spread awareness on cancer, its symptoms and 
treatment. According to the World Health 
Organization (WHO), cancer is the second leading 
cause of death globally. 
 
S40. Ans.(b) 
Sol. Britain's health regulators have approved the 
world's first pill to treat cases of symptomatic 
COVID-19. Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency (MHRA) said, the antiviral 
molnupiravir has been found to be safe and 
effective at reducing the risk of hospitalisation and 
death in people with mild to moderate COVID-19, 
who are at increased risk of developing disease. 
 
S41. Ans.(c) 
Sol. The Government of the United Kingdom (UK) 
has unveiled a £5 coin to commemorate the life 
and legacy of Mahatma Gandhi. It is the first time 
Mahatma Gandhi has been commemorated on an 
official UK coin. 
 
S42. Ans.(e) 
Sol. Government collected Rs 1.30 lakh crores as 
GST for October, 2nd highest since GST 
implementation. 
 
S43. Ans.(d) 
Sol. A new book titled ‘The Cinema of Satyajit Ray’ 
written by the author BhaskarChattopadhyay and 
published by Westland details the life of legendary 
Indian Filmmaker – ‘Satyajit Ray’. 
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S44. Ans.(b) 
Sol. A book titled ‘’Not just cricket: A Reporters 
Journey’’ by Pradeep Magazine is going to be 
released. 
 
S45. Ans.(a) 
Sol. International Day of Radiology is observed 
globally on 8th November every year. The theme 
for 2021 is ‘Interventional Radiology – Active care 
for the patient’. 
 
S46. Ans.(c) 
Sol. Bamboo and Cane Development Institute 
(BCDI) of Tripura (Agartala) along with North East 
Centre of Technology Application and Reach 
(NECTAR) claimed to have developed the 
country's first-ever bamboo made cricket bat 
maintaining all the standard protocols used for 
manufacturing cricket bats. 
 
S47. Ans.(a) 
Sol. The State Bank of India has launched a video 
life certificate service for pensioners. This new 
facility will allow pensioners to submit their life 
certificates via video from their homes. 
 
S48. Ans.(a) 
Sol. Bandhan Bank has announced Popular 
Assamese & Bollywood singer ZubeenGarg as the 
brand ambassador for the Bank in Assam. 
 
S49. Ans.(c) 
Sol. Union Power Minister R K Singh virtually 
inaugurated the diversion of Marusudar River of 
PakalDul Hydro Electric Project in Kishtwar, J&K. 
 
S50. Ans.(e) 
Sol. Google parent company Alphabet Inc. has 
launched a new company in London called 
Isomorphic Labs. The company aims to use AI 
(artificial intelligence) for drug discovery and 
medicine to find cures for some of humanity’s 
most devastating diseases. 
 
S51. Ans.(b) 
Sol. The Meghalaya Cabinet has approved the 
proposal of creation of a new district called 
Eastern West Khasi Hills district. 
 

S52. Ans.(e) 
Sol. In India, 09 November is celebrated as 
“National Legal Services Day” every year by all 
Legal Services Authorities, to commemorate the 
enactment of the Legal Services Authorities Act 
1987 . 
 
S53. Ans.(a) 
Sol. Domestic credit rating agency Brickwork 
Ratings has estimated the gross domestic product 
(GDP) of India at 10-10.5 percent in the current 
financial year, i.e. in 2021-22 (FY22). 
 
S54. Ans.(c) 
Sol. The third edition of Goa Maritime Conclave 
(GMC) 2021 has been organised by the Indian 
Navy from November 07 to 09, 2021 at Naval War 
College, Goa. 
 
S55. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the 
foundation stone and dedicated various National 
Highway and Road projects to the nation in the 
temple town of Pandharpur in Maharashtra. 
 
S56. Ans.(d) 
Sol. Max Verstappen (Red Bull – Netherlands) has 
won the 2021 Mexico City Grand Prix held at the  
Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City. 
 
S57. Ans.(a) 
Sol. China has launched world’s first Earth-science 
satellite, Guangmu or SDGSAT-1 on November 5, 
2021 into space from the Taiyuan Satellite Launch 
Center in the northern Shanxi Province. 
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S58. Ans.(c) 
Sol. Noted Economist and former Chief Economic 
Adviser to the Government of India, Dr Shankar 
Acharya has authored a new book titled “An 
Economist at Home and Abroad: A Personal 
Journey”. 
 
S59. Ans.(c) 
Sol. Tajamul Islam,13, is the first Kashmiri girl to 
have represented India and won the gold medal — 
in the under-14 age category — in World 
Kickboxing Championship held at Cairo in Egypt. 
 
S60. Ans.(e) 
Sol. Chief of Defence Staff General Bipin Rawat will 
inaugurate the 14th edition of 'c0c0n', an annual 
Hacking and Cyber Security Briefing, which will be 
held virtually from Nov10-13. 
 
S61. Ans.(c) 
Sol. The Reserve Bank of India has launched its 
first global hackathon named “HARBINGER 2021 – 
Innovation for Transformation”. The theme of 
HARBINGER 2021 is ‘Smarter Digital Payments’. 
 
S62. Ans.(e) 
Sol. Punjab Cabinet headed by chief minister 
Charanjit Singh Channi approved the ‘Punjab 
Tissue Culture Based Seed Potato Rules-2021’ to 
develop Punjab as a standard potato seed centre. 
 
S63. Ans.(d) 
Sol. IBM Corp. launched a client innovation centre 
in Mysuru with support from the Karnataka Digital 
Economy Mission (KDEM). 
 
S64. Ans.(b) 
Sol. India ranked 18 out of 30 countries in the 1st 
edition of the Global Drug Policy Index which was 
released by the Harm Reduction Consortium in 
November 2021. 
 
S65. Ans.(b) 
Sol. Morinari Watanabe was re-elected as the 
President of International Gymnastics Federation 
or Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) 
for a period of three years. 
 

S66. Ans.(c) 

Sol. A new book titled “MODERN INDIA: For Civil 

Services and Other Competitive Examinations” by 

Poonam Dalal Dahiya. 

 

S67. Ans.(e) 

Sol. World Science Day for Peace and Development 

is celebrated each year on November 10 every 

year. This day is celebrated to highlight the 

important role that science play in society and the 

need to engage the wider public in debates on 

emerging scientific issues. 

 

S68. Ans.(a) 

Sol. International Week of Science and Peace 

(IWOSP) is a global observance celebrated every 

year from November 9 to 14. 

 

S69. Ans.(a) 

Sol. Indian batter Rohit Sharma has completed 

3000 T20I runs and became the third cricketer in 

the world to achieve this feat. 

 

S70. Ans.(e) 

Sol. The International Human Rights Foundation 

(IHRF) has appointed the Spaniard Daniel del Valle 

as the High Representative for Youth due to his 

achievements in the thematic area of youth 

empowerment and youth participation for the 

United Nations. 

 

S71. Ans.(a) 

Sol. In India, the National Education Day is 

celebrated on 11 November every year to 

commemorate the birth anniversary of Maulana 

Abul Kalam Azad, the first education minister of 

independent India. 

 

S72. Ans.(d) 

Sol. The Government of Delhi launched the 

‘Shramik Mitra‘ scheme for construction workers. 

Under the scheme, 800 ‘Shramik Mitras’ will reach 

out to construction workers, and spread 

awareness on the government schemes. 
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S73. Ans.(e) 

Sol. Vice Admiral R Hari Kumar has been 

appointed as the next Chief of the Naval Staff with 

effect from 30th November 2021. 

 

S74. Ans.(c) 

Sol. Amway India appoints Bollywood actor 

Amitabh Bachchan as their brand ambassador. As 

a part of the momentous association, he will 

endorse the brand Amway and all the Nutrilite 

products by Amway. 

 

S75. Ans.(d) 

Sol. Trinidadian cricketer Dwayne Bravo, the 

former captain of the West Indies cricket team has 

confirmed his retirement from international 

cricket. 

 

S76. Ans.(c) 

Sol. Novak Djokovic (Serbia) defeated Danill 

Medvedev (Russia) in the finals to win his 6th 

Paris Title & the record 37th Masters Title at Paris, 

France. 

 

S77. Ans.(b) 

Sol. A new book ‘Finding A Straight Line Between 

Twists and Turns’ authored by Aseem Chawla. 

 

S78. Ans.(e) 

Sol. Well-known educationist, teacher, and 

philosopher, Koneru Ramakrishna Rao passed 

away due to age-related illness. 

 

S79. Ans.(a) 

Sol. The United States of America (USA) has joined 

the International Solar Alliance (ISA) as a member 

country on November 10, 2021. 

 

S80. Ans.(b) 

Sol. India has been placed at 10th spot in the 

global Climate Change Performance Index (CCPI) 

2022 released by Germanwatch on the side-lines 

of the COP26. In 2020 also India was at 10th 

position. 

 

S81. Ans.(d) 
Sol. FW (Frederik Willem) de Klerk, the former 
president of South Africa and the last white person 
to head the country, has passed away due to 
cancer. 
 
S82. Ans.(c) 
Sol. Public Service Broadcasting Day is celebrated 
every year on November 12 to commemorate the 
first and only visit of the Father of the Nation, 
Mahatma Gandhi, to the studio of All India Radio, 
Delhi in 1947. 
 
S83. Ans.(b) 
Sol. India’s first Physical National Yogasana 
Championships has been organised in 
Bhubaneswar, Odisha from November 11-13, 
2021. 
 
S84. Ans.(d) 
Sol. The World Pneumonia Day is observed across 
the world on November 12 every year to raise 
awareness, promote prevention and treatment 
and produce action to combat the disease. 
 
S85. Ans.(a) 
Sol. Falguni Nayar, the CEO and founder of beauty 
and fashion eCommerce platform Nykaa, has 
become the richest self-made woman in India. She 
founded Nykaa in the year 2012. 
 
S86. Ans.(e) 
Sol. US Space agency NASA and the Elon Musk-
owned private rocket company SpaceX have 
launched “Crew 3” mission on November 10, 2021. 
 
S87. Ans.(d) 
Sol. The state government of Odisha has launched 
a first of its kind road safety initiative named 
Rakshak, to train first responders of road 
accidents. 
 
S88. Ans.(a) 
Sol. India’s President Shri Ram Nath Kovind 
addressed the 51st Conference of Governors and 
Lieutenant Governors at Rashtrapati Bhavan in 
New Delhi. 
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S89. Ans.(a) 
Sol. Fumio Kishida leader of the Liberal 
Democratic Party (LDP) has been re-elected as the 
Prime Minister (PM) of Japan following the victory 
of the LDP in the 2021 Parliament election. 
 
S90. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) lifted 
restrictions imposed on 23rd April, 2021 with 
immediate effect on credit card issuer Diners Club 
International Ltd to onboard new customers. 
 
S91. Ans.(b) 
Sol. The 2021 theme, Spread Awareness, Stop 
Resistance, calls on One Health stakeholders, 
policymakers, health care providers, and the 
general public to be Antimicrobial Resistance 
(AMR) Awareness champions. 
 
S92. Ans.(d) 
Sol. Spanish-German Actor Daniel Brühl has been 
named the Goodwill Ambassador for the United 
Nations World Food Programme (UN-WFP). 
 
S93. Ans.(a) 
Sol. Satya Narayan Pradhan has been appointed as 
the Director-General (DG) of Narcotics Control 
Bureau (NCB) on a deputation till the date of his 
superannuation on 31st August 2024 or until 
further orders. 
 
S94. Ans.(e) 
Sol. 4th Scorpene submarine of the Project-75, 
Yard 11878 was delivered to the Indian Navy 
which will be commissioned as INS (Indian Naval 
Ship) Vela. 
 
S95. Ans.(c) 
Sol. Bhadrachalam in Telengana added as a 
destination in the IRCTC’s Ramayana Circuit train. 
Bhadrachalam is home to Sree Sita Ramachandra 
Swamy temple. 
 
S96. Ans.(d) 
Sol. The 32nd Indo-Thai CORPAT between the 
Indian Navy and the Royal Thai Navy is being 
conducted from 12 – 14 November 2021. 
 

S97. Ans.(e) 
Sol. PC Mody, a former chairman of the Central 
Board of Direct Taxes (CBDT), will be the new 
secretary general of the Upper House of 
Parliament. Rajya Sabha Chairman M Venkaiah 
Naidu has signed an order to this effect. 
 
S98. Ans.(d) 
Sol. A book titled "Unshackling India: Hard Truths 
and Clear Choices for Economic Revival" authored 
by Ajay Chhibber and Salman Anees Soz. 
 
S99. Ans.(a) 
Sol. The retail inflation, measured by the 
Consumer Price Index (CPI), slightly rose to 4.48 
per cent in October. 
 
S100. Ans.(b) 
Sol. In continuation of a tradition that started in 
1950, Nepal Army Chief Gen Prabhu Ram Sharma 
was conferred with the honorary rank of 'General 
of the Indian Army' by President Ram Nath 
Kovind. 
 
S101. Ans.(c) 
Sol. The Navies of India and France will carry out 
6th edition of the biennial training exercise “EX 
SHAKTI 2021” from November 15 to 26, 2021 in 
Frejus, France. 
 
S102. Ans.(d) 
Sol. Spanish-German actor Daniel Bruhl has been 
named a Goodwill Ambassador for the United 
Nations World Food Programme (WFP). 
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S103. Ans.(e) 

Sol. Professor Bimal Patel of India has been 

elected to the International Law Commission for a 

period of five-year. His five year term will start 

from January 1, 2023. 

 

S104. Ans.(b) 

Sol. Children’s footwear brand Plaeto has 

announced the appointment of celebrated Indian 

cricketer Rahul Dravid as its brand ambassador 

and mentor. 

 

S105. Ans.(c) 

Sol. World Diabetes Day is observed on 14th 

November every year. The campaign aims to raise 

awareness around the crucial role that nurses play 

in supporting people living with diabetes. 

 

S106. Ans.(d) 

Sol. The Habibganj railway station in Bhopal, 

Madhya Pradesh has been renamed after 18th-

century Gond Queen of Bhopal, Rani Kamlapati. 

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate 

the revamped Rani Kamlapati railway station on 

November 15, during his visit to Bhopal. 

 

S107. Ans.(c) 

Sol. India’s Defence Secretary Dr Ajay Kumar 

released a book titled ‘FORCE IN STATECRAFT’ on 

November 13, 2021 in New Delhi. 

 

S108. Ans.(a) 

Sol. On 14th November, Children’s Day is 

celebrated every year to mark the birth 

anniversary of India’s first Prime Minister Pt. 

Jawaharlal Nehru. 

 

S109. Ans.(b) 

Sol. The central government of India promulgated 

two ordinances for extending the tenure of 

Directors of the Enforcement Directorate (ED) and 

Central Bureau of Investigation (CBI) for up to five 

years. 

 

S110. Ans.(d) 
Sol. Meghalaya state observed the ‘Wangala’, the 
festival of 100 Drums Festival. It is a post-harvest 
festival of the Garos tribe which is being held 
every year to honour ‘Saljong’, the Sun God of 
Garos, which also marks the end of the harvest 
season. 
 
S111. Ans.(c)b 
Sol. David Warner won the Player of the 
Tournament title at the 2021 T20 World Cup final. 
 
S112. Ans.(d) 
Sol. The celebrated author was popularly known 
as Babasaheb Purandare. He wrote extensively 
about Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji 
Maharaj. 
 
S113. Ans.(a) 
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has 
won the 2021 F1 Sao Paulo Grand Prix (earlier 
known as Brazilian Grand Prix). 
 
S114. Ans.(b) 
Sol. The 3rd edition of the Trilateral Maritime 
Exercise named SITMEX – 21 is being held from 15 
to 16 Nov 21 in the Andaman Sea. The Navies of 
the India, Singapore and Thailand will participate 
in the event. 
 
S115. Ans.(c) 
Sol. National Press Day is observed on November 
16 every year to celebrate free and responsible 
press in India. It also commemorates the day when 
the Press Council of India started functioning. 
 
S116. Ans.(d) 
Sol. Two Delhi-based teenage brothers Vihaan 
(17) and Nav Agarwal (14) have won the 17th 
annual KidsRights International Children’s Peace 
Prize for tackling pollution in their home city by 
recycling household waste. 
 
S117. Ans.(a) 
Sol. India successfully launched the 41st Scientific 
Expedition to Antarctica on November 15, 2021. 
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S118. Ans.(e) 
Sol. The International Day for Tolerance is 
observed annually on 16 November. The day was 
declared by UNESCO in 1995, on its fiftieth 
anniversary, to generate public awareness of the 
dangers of intolerance. 
 
S119. Ans.(d) 
Sol. NTPC signed an MoU with Indian Oil 
Corporation Limited (IOCL) to collaborate in the 
field of Renewable Energy and mutually explore 
opportunities for supply of low carbon/RE RTC 
(round the clock) captive power. 
 
S120. Ans.(b) 
Sol. Delhi topped the list with AQI at 556, Kolkata 
and Mumbai recorded an AQI of 177 and 169, 
respectively, at 4th and 6th position. 
 
S121. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi 
inaugurated the Purvanchal Expressway at 
KarwalKheri in Sultanpur district of Uttar Pradesh 
on November 16, 2021. It will connect Lucknow 
with Ghazipur. The 341-km long Purvanchal 
Express has been constructed at an estimated cost 
of Rs 22,500 crore. 
 
S122. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India has announced to 
introduce the Internal Ombudsman mechanism for 
Deposit-taking NBFCs (NBFCs-D) with 10 or more 
branches. 
 
S123. Ans.(c) 
Sol. HDFC Bank Ltd has launched the second 
edition of its “Mooh Band Rakho” campaign to 
raise awareness on fraud prevention in support of 
International Fraud Awareness Week 2021 
(November 14-20, 2021). 
 
S124. Ans.(b) 
Sol. World COPD Day is observed on Third 
Wednesday of November every year to raise 
awareness about chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and improve COPD care 
throughout the world.The World COPD Day 2021 
falls on November 17, 2021. 
 

S125. Ans.(d) 
Sol. Internationally acclaimed Zambia-born South 
African author Wilbur Smith has passed away. He 
was 88. The global bestselling author has authored 
49 novels and sold over 140 million copies 
worldwide in more than 30 languages. 
 
S126. Ans.(a) 
Sol. The total corpus of Payments Infrastructure 
Development Fund (PIDF) of RBI has reached Rs 
614 crore. The PIDF scheme was launched by RBI 
in January 2021, to subsidize deployment of 
payment acceptance infrastructure (PoS) in Tier-3 
to Tier-6 centres with a special focus on the North-
Eastern States of the country. 
 
S127. Ans.(b) 
Sol. In India, November 17 is observed every year 
as National Epilepsy Day by the Epilepsy 
Foundation, to create awareness about epilepsy. 
 
S128. Ans.(e) 
Sol. The government of Arunachal Pradesh 
approved the ‘Pakke Tiger Reserve 2047 
Declaration on Climate Change Resilient and 
Responsive Arunachal Pradesh’, which aims to 
promote “climate-resilient development” in the 
state. 
 
S129. Ans.(d) 
Sol. India’s first ‘grass conservatory’ or 
‘germplasm conservation centre’ spread over an 
area of 2 acres was inaugurated at Ranikhet in 
Almora district of Uttarakhand. 
 
S130. Ans.(e) 
Sol. The event was organized by the World Bank 
(WB) and Asian Development Bank (ADB) in 
association with the India Smart Grid Forum 
(ISGF). The event saw a panel discussion on 
expanding job opportunities for women in India’s 
Clean Energy Transition’. 
 
S131. Ans.(a) 
Sol. UBS Securities has made GDP growth rate 
projections for India for 2021-22 (FY22) at 9.5%. 
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S132. Ans.(b) 
Sol. The President of BCCI, Sourav Ganguly, has 
been appointed as the Chairman of the ICC Men’s 
Cricket Committee, during the ICC Board Meeting 
held on 16 November 2021. 
 
S133. Ans.(c) 
Sol. World Philosophy Day is celebrated on Third 
Thursday of November each year. In 2021, the day 
falls on 18 November.It was first celebrated in 
2002 by the United Nations. 
 
S134. Ans.(a) 
Sol. The first-of-its kind, dedicated fisheries 
business incubator has been inaugurated in 
Gurugram of Haryana to nurture fisheries start-
ups under real market-led conditions. The 
incubator is known as LINAC- NCDC Fisheries 
Business Incubation Centre (LlFlC). 
 
S135. Ans.(b) 
Sol. Union Minister of Youth Affairs & Sports Shri 
Anurag Thakur presented the first ever SAI 
Institutional Awards to 246 athletes and coaches 
on November 17, 2021 in New Delhi.From the 
total 246 awardees, 162 athletes and 84 coaches 
were honoured in the Outstanding Award and Best 
Award category. 
 
S136. Ans.(d) 
Sol. The National Naturopathy Day is observed in 
India on 18 November every year, to promote 
positive mental and physical health through 
drugless system of medicine, called as 
Naturopathy. 
 

 

S137. Ans.(e) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi inaugurated a 
series of Tribal Welfare programmes on his visit to 
Madhya Pradesh. PM Modi launched a welfare 
scheme named ‘Ration Aapke Gram’ scheme & 
‘Sickle Cell Mission’ of Madhya Pradesh. 
 
S138. Ans.(d) 
Sol. Union Minister, Piyush Goyal virtually 
launched India’s first Digital Food Museum in 
Thanjavur, Tamil Nadu. 
 
S139. Ans.(c) 
Sol. Paytm Money, the wholly-owned subsidiary of 
Paytm, has launched ‘Voice Trading’, powered by 
artificial intelligence (AI). It will allow users to 
place a trade or get information about stocks via 
single voice command. 
 
S140. Ans.(a) 
Sol. The Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) 
got the award for the best ‘Digital Financial 
Services’, in line with India’s vision of 
‘Atmanirbhar Bharat’, under the ‘Regional Rural 
Banks’ (RRBs) category by Associated Chambers of 
Commerce and Industry of India (ASSOCHAM). 
 
S141. Ans.(c) 
Sol. India has slipped to 82nd position (drop by 5 
slots from 2020) with a risk score of 44 in the 
global list of 2021 TRACE Bribery Risk Matrix 
(TRACE Matrix) that measures business bribery 
risks, which was released by TRACE International. 
 
S142. Ans.(b) 
Sol. The State Bank of India signed a strategic 
agreement with Jamshedpur Football Club, a fully 
owned subsidiary of Tata Steel, to promote and 
support football in India. This is the first of its kind 
of agreement by SBI in the game of football. 
 
S143. Ans.(a) 
Sol. The Border Roads Organisation has received 
the Guinness World Record for constructing & 
blacktopping the world highest motorable road 
passing through the 19,024 feet 0.73 inches 
(5798.251m) high Umlingla Pass in the Union 
Territory of Ladakh. 
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S144. Ans.(b) 
Sol. Olympic medallist and boxer Padma 
Vibhushan MC Mary Kom was declared as brand 
ambassador of the TRIFED Aadi Mahotsav. It is a 
national tribal festival and a joint initiative of the 
Ministry of Tribal Affairs and the TRIFED. 
 
S145. Ans.(a) 
Sol. India will co-host 2031 50-over WC & 2026 
ICC T20 WC2029 and host ICC Men’s Champions 
Trophy. The International Cricket Council (ICC) 
has announced the 14 host countries of the ICC 
men’s white-ball events from 2024-2031. 
 
S146. Ans.(d) 
Sol. Alexander “Sascha” Zverev, a German 
professional tennis player, won the fifth ATP title 
of the season (2021) and 18th overall at the 
Vienna Open 2021 or Erste Bank Open 2021 
defeating Frances Tiafoe of United States of 
America (USA). 
 
S147. Ans.(e) 
Sol. The Union Minister of Heavy Industries 
Mahendra Nath Pandey inaugurated the first air 
pollution control tower of the state of Uttar 
Pradesh in Noida. 
 
S148. Ans.(a) 
Sol. World Toilet Day is observed as an official 
United Nations international day across the world 
on 19th November 2021. 
 
S149. Ans.(d) 
Sol. World Antimicrobial Awareness Week Theme 
2021 is Spread Awareness, Stop Resistance. The 
theme calls on One Health stakeholders, 
policymakers, health care providers, and the 
general public to be Antimicrobial Resistance 
(AMR) Awareness champions. 
 
S150. Ans.(a) 
Sol. In India, the National Newborn Week is 
observed every year from 15 to 21 November. The 
main purpose of the week is to reinforce the 
importance of newborn health as a key priority 
area of the health sector and reduce the infant 
mortality rate by improving healthcare conditions 
for babies in the neonatal period. 
 

S151. Ans.(e) 
Sol. The Universal/World Children’s Day is 
celebrated on 20 November annually to promote 
international togetherness, awareness among 
children worldwide, and improving children’s 
welfare. 
 
S152. Ans.(c) 
Sol. Indian badminton legend Prakash Padukone 
has been selected for the prestigious Lifetime 
Achievement Award for 2021 by the Badminton 
World Federation (BWF) Council. 
 
S153. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has handed 
over the indigenously built light combat 
helicopters (LCH), developed by Hindustan 
Aeronautics Limited, to the Indian Air Force chief 
Marshal Vivek Ram Chaudhari. 
 
S154. Ans.(a) 
Sol. Actor and BJP leader Hema Malini, and lyricist, 
and former CBFC chief Prasoon Joshi will be 
facilitated with the Indian Film Personality of the 
Year award at the International Film Festival of 
India 2021. 
 
S155. Ans.(d) 
Sol. Small Industries Development Bank of India 
(Sidbi) has entered into a partnership with Google 
India Pvt Ltd (GIPL) for piloting a social impact 
lending program with financial assistance up to ₹1 
crore at competitive interest rates to MSMEs. 
 
S156. Ans.(e) 
Sol. Smriti Zubin Irani, Union Minister of Women 
and Child Development is set to release her first 
novel titled “Lal Salaam: A Novel”. 
 
S157. Ans.(a) 
Sol. Universal/World Children’s Day 2021 Theme: 
A Better Future for Every Child. 
 
S158. Ans.(d) 
Sol. The United States (US) was its biggest source, 
accounting for over 20% of these funds. India is 
followed by China, Mexico, the Philippines, and 
Egypt. In India, remittances are projected to grow 
3% in 2022 to USD 89.6 billion. 
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S159. Ans.(e) 
Sol. Vice President M. Venkaiah Naidu has released 
the book ‘Srimadramayanam’ in Hyderabad. It has 
been written by Sasikiranacharya. 
 
S160. Ans.(b) 
Sol. Novelist Beryl Thanga has received the 12th 
Manipur State Award for Literature 2020 for his 
book – Ei Amadi Adungeigi Ithat’ (I and the then 
island). 
 
S161. Ans.(b) 
Sol. Indore has been adjudged as the cleanest city 
of India for the fifth consecutive year. 
 
S162. Ans.(d) 
Sol. World Television Day is commemorated on 21 
November every year. The day is a reminder of the 
power of visual media and how it helps in shaping 
public opinion and influencing world politics. 
 
S163. Ans.(a) 
Sol. Andhra Pradesh Police has topped the ‘IPF 
Smart Policing’ Index 2021, among 29 states and 
Union Territories, released by Indian Police 
Foundation (IPF) on November 18, 2021. 
 
S164. Ans.(d) 
Sol. Former South Africa captain AB de Villiers has 
announced his retirement from all forms of cricket 
on November 19, 2021. He had already retired 
from international cricket in 2018. However, AB 
de Villiers was still playing in the Indian Premier 
League (IPL) for Royal Challengers Bangalore 
(RCB), ever since joining the franchise in 2011. 
 
S165. Ans.(c) 
Sol. World Fisheries Day is celebrated on 21 
November every year by fishing communities 
across the world. 
 
S166. Ans.(a) 
Sol. The World Day of Remembrance for Road 
Traffic Victims is marked every year on Third 
Sunday in the month of November. In 2021, World 
Day of Remembrance for Road Traffic Victims falls 
on 21 November 2021. 
 

S167. Ans.(c) 
Sol. Renowned Punjabi folk singer GurmeetBawa 
has passed away following a prolonged illness. She 
was 77. 
 
S168. Ans.(d) 
Sol. The 2021 Asian Archery Championships was 
held in Dhaka, Bangladesh from November 14, 
2021, to November 19, 2021. The Indian archers 
bagged seven medals at the competition to occupy 
second place in the medal table. This included one 
gold, four silver and two bronze medals. 
 
S169. Ans.(b) 
Sol. The International Cricket Council (ICC) has 
appointed Geoff Allardice as the permanent CEO of 
the International Cricket governing body. He was 
serving as interim CEO for more than eight 
months. 
 
S170. Ans.(e) 
Sol. Lewis Hamilton (Mercedes-Great Britain), has 
won the 2021 F1 Qatar Grand Prix. Max 
Verstappen (Red Bull – Netherlands) came second 
while Fernando Alonso (Alpine- Spain) came third. 
 
S171. Ans.(c) 
Sol. Andhra Pradesh has been named as the best 
marine state in the country by the Department of 
Fisheries. 
 
S172. Ans.(b) 
Sol. The Confederation of Indian Industry (CII) will 
organise its flagship event ‘Connect 2021’ from 
November 26 to 27 in Chennai, Tamil Nadu. 
Connect is an international conference and 
exhibition on information & communication 
technology (ICT). Theme : “Building a Sustainable 
Deep T’ech’N’ology Ecosystem”. 
 
S173. Ans.(a) 
Sol. India’s one of the best-selling authors, Anita 
Desai has been conferred with the Tata Literature 
Live! Lifetime Achievement Award for 2021 to 
recognise her long literary career which spans 
over 50 years. 
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S174. Ans.(e) 
Sol. El Salvador President NayibBukele has 
announced that the country is planning to build 
the world’s first “Bitcoin City”. 
 
S175. Ans.(b) 
Sol. The State Bank of India (SBI) economists in its 
research report – Ecowrap, has revised upwards 
the GDP growth projection for India to range of 
9.3%-9.6% for FY22 (2021-22). 
 
S176. Ans.(e) 
Sol. In badminton, top-seeded KentoMomota of 
Japan beat Anders Antonsen of Denmark 21-17, 
21-11 to win men’s singles title at 2021 Indonesia 
Masters Super 750 badminton tournament. 
 
S177. Ans.(b) 
Sol. The Union Education Minister Dharmendra 
Pradhan inaugurated two new state-of-the-art 
centres at IIT, Guwahati in Assam. 
 
S178. Ans.(d) 
Sol. The Central Board of Trustees (CBT) of the 
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) 
have approved that up to 5 percent of the annual 
deposits can be invested in alternative investment 
funds (AIFs) including infrastructure investment 
trusts (InvITs). 
 
S179. Ans.(a) 
Sol. Venezuela has set a new Guinness World 
Record for the largest orchestra with 8,573 
musicians playing together for more than five 
minutes. The record was set by the country’s 
National System of Youth and Children’s 
Orchestras, known as “El Sistema”. 
 
S180. Ans.(c) 
Sol. The Poet Laureate award for 2021 has been 
conferred upon Indian poet Adil Jussawala. 
 
S181. Ans.(a) 
Sol. Union Home Minister Amit Shah laid the 
foundation for ‘Rani Gaidinliu Tribal Freedom 
Fighters Museum’ in Manipur. 
 

S182. Ans.(b) 

Sol. Wall Street brokerage Goldman Sachs has 

predicted India’s GDP for FY22 at 9.1% in its 

recent Macro Outlook 2022 report. 

 

S183. Ans.(a) 

Sol. David Tennant has been conferred with the 

2021 International Emmy Awards for Best Actor. 

 

S184. Ans.(d) 

Sol. Every year, November 24 is celebrated as 

Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur, the ninth 

Guru of Sikhs, of Sikh religion. 

 

S185. Ans.(a) 

Sol. Private sector lender ICICI Bank has launched 

an online platform called ‘Trade Emerge’ for 

Indian exporters and importers to offer them 

digital banking and value-added services. 

 

S186. Ans.(c) 

Sol. Lachit Divas (Lachit Day) is celebrated 

annually in the Indian state of Assam, to  mark the 

birth anniversary of the legendary Ahom army 

general LachitBorphukan. 

 

S187. Ans.(a) 

Sol. Australia officially became a part of the new 

Nuclear-Powered Submarine defence alliance with 

the United Kingdom and the United States after 

signing a deal with the countries in Canberra, 

Australia. 

 

S188. Ans.(d) 

Sol. Sudan’s removed Prime Minister Abdalla 

Hamdok was reappointed after signing a political 

declaration to end the current political crisis by 

Hamdok and Abdel Fattah Al-Burhan, general 

commander of the Sudanese Armed Force. 

 

S189. Ans.(b) 

Sol. Economic Advisory Council to PM projected 

India’s GDP growth at 7.0-7.5% in FY23. 
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S190. Ans.(e) 
Sol. Doordarshan and radio show by All India 
Radio has received multiple awards at ABU – 
UNESCO Peace Media Awards-2021 at Kuala 
Lumpur in Malaysia. The awards were given by 
UNESCO in collaboration with Asia Pacific 
Broadcasting Union under ‘Together for Peace’ 
initiative. 
 
S191. Ans.(a) 
Sol. Shimla has topped among the 56 urban areas 
while Dhanbad in Jharkhand is at the bottom. 
 
S192. Ans.(b) 
Sol. JP Morgan Chase has topped the 2021 list of 
globally systemic banks (G-SIBs) released by the 
Financial Stability Board (FSB). In total 30 banks 
have been identified as globally systemic banks (G-
SIBs) by FSB. These 30 banks are divided into four 
“buckets”. 
 
S93. Ans.(d) 
Sol. The US space agency NASA has launched a 
first-of-its-kind mission named DART to change 
the path of an asteroid by intentionally crashing a 
spacecraft into it. DART stands for Double Asteroid 
Redirection Test. 
S1914. Ans.(e) 
Sol. In Tennis, Alexander Zverev of Germany beat 
World No.2 Daniil Medvedev of Russia, 6-4, 6-4, in 
the men’s single finals to clinch 2021 ATP Finals 
title on November 21, 2021, held at Turin in Italy. 
 
S195. Ans.(b) 
Sol. The United Nations designated International 
Day for the Elimination of Violence Against 
Women is celebrated worldwide on November 25. 
 

 

S196. Ans.(a) 

Sol. This year’s theme for the International Day for 

the Elimination of Violence against Women is 

“Orange the World: End Violence against Women 

Now!”. 

 

S197. Ans.(c) 

Sol. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh 

Chouhan announced the renaming of Indore’s 

Patalpani railway station after tribal icon Tantya 

Bhil, who was well known as ‘Indian Robin Hood’ 

by the tribals. 

 

S198. Ans.(d) 

Sol. Science and Technology Minister, Jitendra 

Singh has launched India’s first Virtual Science Lab 

for Children under CSIR (Council of Scientific and 

Industrial Research) JigyasaProgramme. These 

labs will connect students with scientists across 

the country. 

 

S199. Ans.(c) 

Sol. Reserve Bank of India (RBI) revealed a draft 

scheme for amalgamating the Punjab and 

Maharashtra Cooperative (PMC) Bank with the 

Delhi-based Unity Small Finance Bank Ltd. (USFB). 

 

S200. Ans.(b) 

Sol. The State bank of India (SBI) has signed an 

MoU with Pondicherry Co-op. Milk Producers’ 

Union Ltd (PONLAIT) for financing individual 

dairy farmers up to Rs 3 Lakh. 

 

S201. Ans.(b) 

Sol. The Jewar airport is the second international 

aerodrome in Delhi-National Capital Region (NCR). 

It is the fifth international airport in Uttar Pradesh. 

Uttar Pradesh has now become the state with the 

highest number of international airport in India. 

 

S202. Ans.(a) 

Sol. Moody’s Investors Service in its latest report 

has projected that the economic growth in India 

will rebound strongly. It has pegged GDP growth 

for the nation at 9.3% in FY22. 
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S203. Ans.(e) 
Sol. The Union Cabinet chaired by Prime Minister 
Narendra Modi has approved the extension of 
Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana 
(PMGKAY) for another four months. The Phase V 
of PMGKAY scheme will be operational from 
December 2021 till March 2022. 
 
S204. Ans.(c) 
Sol. The 13th edition of the ASEM (Asia-Europe 
Meeting) Summit has been organised on 
November 25 and 26, 2021. The Summit is being 
hosted by Cambodia as ASEM Chair. 
 
S205. Ans.(d) 
Sol. The Labour ministry has released the new 
series of wage rate index (WRI) with the base year 
being 2016. 
 
S206. Ans.(a) 
Sol. In India, the Constitution Day is observed 
every year on November 26 to mark the 
anniversary of the adoption of the Constitution of 
the country. 
 
S207. Ans.(c) 
Sol.  The fifth edition of the World Congress on 
Disaster Management (WCDM) was virtually 
inaugurated by the Union Defence minister Shri 
Rajnath Singh on November 24, 2021. The event 
has been organised at the Indian Institute of 
Technology (IIT) Delhi campus. 
 
S208. Ans.(a) 
Sol. The Asian Development Bank (ADB) has 
approved $1.5 billion loan (approx Rs 11,185 
crore) to help the Government of India purchase 
safe and effective vaccines against the coronavirus 
(COVID-19). 
 
S209. Ans.(e) 
Sol. Every year November 26 is celebrated as 
National Milk Day in India.The day is being 
observed since 2014 to commemorate the birth 
anniversary of the Father of India’s White 
Revolution, Dr. Verghese Kurien. 
 

S210. Ans.(d) 
Sol. Union Minister of Finance & Corporate Affairs, 
Nirmala Sitharaman launched two schemes named 
‘Tejasvini & Hausala schemes’ of J&K Bank for girls 
under 18-35 years of age to start their businesses 
and ‘Shikhar & Shikara’ schemes of Punjab 
National Bank (PNB) for development of tourism 
in Jammu and Kashmir (J&K). 
 
S211. Ans.(a) 
Sol. The unique brain initiative has been 
developed by the DBT-National Brain Research 
Centre (DBT-NBRC), Gurgaon, Haryana. 
 
S212. Ans.(b) 
Sol. The 20th SCO-CHG meeting was held in Nur-
Sultan in virtual format under the chairmanship of 
Kazakhstan. 
 
S213. Ans.(a) 
Sol. In India, the ‘National Organ Donation Day’ is 
observed every year on 27 November since past 
10 years. 
 
S214. Ans.(d) 
Sol. Collins Dictionary has named the term ‘NFT’ 
as the Word of the Year 2021. NFT is the acronym 
for “non-fungible token. 
 
S215. Ans.(c) 
Sol. Madhya Pradesh Cabinet has approved the 
proposal to create cyber tehsils in the state of 
Madhya Pradesh. After this, MP will become the 
first state in the country to have a cyber tehsil. 
 
S216. Ans.(d) 
Sol. MakeMyTrip partnered with the Ministry of 
Civil Aviation to promote regional air connectivity 
through the UDAN scheme. MakeMyTrip will now 
power UDAN flights on the ‘AirSewa portal’ and 
market them on its platform to promote its 
services. 
 
S217. Ans.(b) 
Sol. Indian Navy has commissioned indigenously 
built Scorpene-class submarine Vela at Mumbai’s 
Naval Dockyard. 
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S218. Ans.(e) 

Sol. Sahitya Akademi Award-winning, Eminent 

Assamese poet Sananta Tanty has passed away 

due to cancer in New Delhi. 

 

S219. Ans.(b) 

Sol. All three radical findings are part of the 

summary findings of the fifth round of the National 

Family and Health Survey (NFHS), which were 

released by the Union health ministry. India now 

has 1,020 women for every 1000 men, is not 

getting any younger, and no longer faces the threat 

of a population explosion. 

 

S220. Ans.(a) 

Sol. Army chief General, M M Naravane has 

observed the military exercise 'Dakshin Shakti' 

being held here with the Army and the Air Force 

taking part in it. The exercise began in the deserts 

of Jaisalmer 

 

S221. Ans.(a) 

Sol. The cap on promoters’ stake in long run of 15 

years has been raised from 15 percent (earlier) to 

26 percent of the paid-up voting equity share 

capital of the bank. 

 

S222. Ans.(c) 

Sol. Bihar has been adjudged as the state with 

highest level of multidimensional poverty. 51.91 

percent of the state’s population are 

multidimensionally poor. 

 

S223. Ans.(a) 

Sol. The International Day of Solidarity with the 

Palestinian People is an UN-organized day held 

every year on November 29. 

 

S224. Ans.(e) 

Sol. Noted mountaineer HarshwantiBisht  has 

been elected as the first woman president of the 

Indian Mountaineering Foundation (IMF). 
 

S225. Ans.(d) 
Sol. Petr Fiala has been sworn in as the new Prime 
Minister of the Czech Republic by President Milos 
Zeman. 
 
S226. Ans.(b) 
Sol. The Indian Railways is constructing the tallest 
pier railway bridge of the world in Manipur. The 
bridge is being built at a height of 141 metres. 
 
S227. Ans.(a) 
Sol. The three-day Shillong Cherry Blossom 
Festival 2021 was inaugurated by Chief Minister of 
Meghalaya, Conrad K Sangma and Ambassador of 
Japan to India, Satoshi Suzuki. 
 
S228. Ans.(d) 
Sol. Kantar’s BrandZ India report 2021: Amazon, 
Asian Paints, Tata Tea topped India’s Most 
Purposeful Brand Rankings. 
 
S229. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has imposed 
a monetary penalty of Rs one crore on country’s 
largest lender, State Bank of India (SBI) for holding 
shares in the borrower companies of an amount 
exceeding 30 per cent of the paid-up share capital 
of those companies. 
 
S230. Ans.(d) 
Sol. Bajaj Allianz General Insurance announced its 
partnership with deep-tech startup TropoGo for 
the distribution of a drone Insurance product. 
 

 

 
 

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
https://www.adda247.com/product-testseries/10168/ibps-clerk-prelims-2021-malayalam-english-online-test-series

