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>>കർണാടക കൽബുർഗിയിൽ ആണ് ഇ��യിൽ ആദ� മരണം
റിേ�ാർ�് െച�െ��ത്.
 
>>േകാവിഡ് 19 ൈവറസ് വിവിധ �പതല�ളിൽ എ�തകാലം വെര സജീവ
മായിരി�ുെമ�് ഇതുവെര കെ��ാനായി�ി�. പേ� അ�ാര�
�ിൽ മ�� െകാേറാണ ൈവറസുകൾ�ു സമാനമാണ് േകാവിെഡ
�ാണ് ഗേവഷകരുെട നിഗമനം. വിവിധ പഠന�ൾ അനുസരി�്
േകാവിഡ് 19നും മ�� െകാേറാണ ൈവറസുകള�ം ഏതാനും മണി�ൂ
റുകൾ മുതൽ ഏതാനും ദിവസ�ൾ വെര വിവിധ �പതല�ളിൽ
സജീവമായി തുടരും. പേ� വിവിധ സാഹചര��ളനുസരി�് (ഏതുതരം
�പതലം, താപനില, ഹ��മിഡി�ി തുട�ിയവ) അതിലും മാ�ം വരാം.
 
>>േകാവിഡിെന �പതിേരാധി�ാനു� തീ�വ�ശമ�ിലാണ് േലാകാേരാഗ�
സംഘടന. െടേ�ഡാസ് അദാനം ആണിതിെ� ഡയറക്ടർ ജനറൽ.
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ഇതുവെര കെ��ിയ െകാേറാണ ൈവറസുകൾ

1960 - ഹ��മൻ െകാേറാണ ൈവറസ് 229E (HCoV-229E)
1960 - ഹ��മൻ െകാേറാണ ൈവറസ് OC43(HCoV-OC43)
2003 - സാർസ് (SARS -CoV)
2004 - ഹ��മൻ െകാേറാണ ൈവറസ് NL63 (HCoV-NL63)
2005 - ഹ��മൻ െകാേറാണ ൈവറസ് HKU1 (HCoV- HKU1)
2012 - െമർസ ്(MERS-CoV)
2019 - COVID-19

േകരള ഗുരുകുലം WhatsApp �ഗൂ�ിൽ അംഗമാകുവാൻ
നി�ള�െട േപരും �ലവും 9895803330 എ�
ന�രിേല�് WhatsApp െമേ�ജ് അയ�ുക.
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�കി�ിക്സ് േചായ്സ് ഫിലിം അവാർഡ് 2020

മിക� നടൻ - മ�ൂ�ി (ചി�തം: ഉ�)
മിക� നടി: പാർ�തി (ചി�തം 'ഉയെര')
മിക� സംവിധായകൻ: ആഷിക ്അബു (ചി�തം: ൈവറസ)്
മിക� ചി�തം: കു�ള�ി ൈന�്സ ്
മിക� രചന: ശ�ാം പുഷ്കരന് (കു�ള�ി ൈന�്സ് )
 

ചീഫ് ജ�ിസ്  പദവിയിൽ നി�്  വിരമി� േശഷം രാജ�സഭയിേല�് 
നാമനിർേദശം െച�െ�� ആദ� വ��ി - ര�ൻ െഗാേഗായ് 
 
പുതിയ മേലഷ�ൻ �പധാനമ��ി - മുഹ് യു�ീൻ യാസീൻ
 
േകരള സം�ാന വനിതാ ക�ിഷെ� നിലവിെല െചയർേപഴ് സൺ:
 എം.സി. േജാസൈഫൻ
 
ഇ��യിൽ ഇേ�ാൾ എ�ത േക��ഭരണ �പേദശമു�്?
എ�്
 
പൗരത� േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിേര നിയമസഭയിൽ �പേമയം പാ�ാ
�ിയ ആദ� േക��ഭരണ�പേദശം?
പുതുേ�രി
 
അധ�ാനവർഗ സി�ാ�ം എ� പുസ്തകം രചി�ത് ?
െക.എം. മാണി
 
2019-20-െല ര�ി േ�ടാഫി �കി��് കിരീടം േനടിയ ടീം?
സൗരാഷ്�ട
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േലാക�ിെല ഏ�വും വലിയ അ�ാരാഷ്�ട സംഘടന?

യു എ�ിെ� മുൻഗാമി എ�്  വിേശഷി�ി�െ�ടു� സംഘടന?

േലാകബാ�് �ഗൂ�ിെല ഏജൻസികൾ ഏെത�ാം?

േലാക വികസന റിേ�ാർ�്  (World Development Report) �പസി�ീ
കരി�ു� സംഘടന?

ഐ എം എഫിെ� വിനിമയ കറൻസി?

േകാമൺെവൽ�ിെ� ആ�ാനം

ഏഷ�ൻ െഡവലപ്െമന്റ്  ബാ�് (ADB) �ാപിതമായത്  എ�് ?

യു എ�ിെ� ആദ�െ� െസ�ക�റി ജനറൽ

ഭ��-കാർഷിക സംഘടന (FAO)യുെട ആ�ാനം?

മനുഷ�ാവകാശ �പഖ�ാപന�ിെ� �പധാന ശില്പി?

ഐക� രാഷ്�ട സംഘടന (United Nations)
 

സർ�രാജ�സഖ�ം (League of Nations)
 

അ�ാരാഷ്�ട പുനർനിർ�ാണ വികസന ബാ�് (IBRD), അ�ാരാഷ്�ട
ധനകാര� േകാർ�േറഷൻ (IFC), അ�ാരാഷ്�ട വികസന സമിതി (IDA),
ബഹുക�ി നിേ�പ സുര�ാ സമിതി (MIGA), നിേ�പ തർ�
പരിഹാര�ിനു� അ�ാരാഷ്�ട േക��ം (International centre for
settlement of Investment Disputes).
 

േലാകബാ�്
 

എസ് . ഡി.ആർ (Special Drawing Rights)
 

മാർബേറാ ഹൗസ് (London)
 

1966
 

Trygve Lie
 

േറാം
 

േജാൺ പീേ�ഴസ്  ഹം�ഫി 
 

അ�ാരാഷ്�ട സംഘടനകൾ, ഉ�േകാടികൾ Anjana, Palakkad

ഐക� രാഷ്�ട സഭയുെട 
െസ�ക�റി ജനറൽ

www.keralagurukulam.com
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BRIC എ� സംഘടനയിെല അംഗ�ൾ

േകാമൺെവൽ�ിെല അംഗസംഖ�?

ALBA യുെട പൂർ�മായ േപര്?

േകാമൺെവൽ�ിെല 54-മെ� രാജ�ം?

അ�ാരാഷ്�ട   നീതിന�ായ േകാടതിയുെട ആ�ാനം?

അ�ാരാഷ്�ട ആണേവാർ� ഏജൻസിയുെട തലവനാകു�
ആദ�െ� ഏഷ��ാരൻ?

കു�ാേന�ഷണവുമായി ബ�െ���� രാജ�ാ�ര സഹകരണം
ഉറ�ാ�ാനു� അ�ർേദശീയ സംഘടന?

ഇന്റർേപാളിൽ ഇ��െയ �പതിനിധീകരി�ു� സംഘടന?

േലാക വിേനാദ സ�ാര സംഘടനയുെട ആ�ാനം?

ആേഗാള തപാൽ യൂണിയൻ (Universal Postal Union) നിലവിൽ
വ�െത�് ?

�ബസീൽ, റഷ�, ഇ��, ൈചന
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Bolavarian Allience for the peoples of Our America.
 

റുവാ�
 

േഹഗ് 
 

യൂ കിയാ അമാേനാ
 

ഇന്റർേപാൾ
 

സി.ബി.ഐ
 

മാ�ഡിഡ് 
 

1874 (1945-ൽ യു എ�ിെ� �പേത�ക ഏജൻസിയായി)

Join our Telegram Group
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ആംെന�ി ഇന്റർനാഷണൽ �ാപി�താര്?

ആംെന�ി ഇന്റർനാഷണലിെ� ആപ്തവാക�ം?

ഐക� രാഷ്�ട സഭയുെട അ�ർ െസ�ക�റി ജനറലായിരു�ി���
േകരളീയൻ?

സാർ�ിെ� ആ�ാനം?

േലാകബാ�ിെ� ആപ്തവാക�ം?

ജി-77െല അംഗ�ള�െട എ�ം?

കാനഡയിെല വാൻകൂവർ ആ�ാനമാ�ി �പവർ�ി�ു�
പരി�ിതി സംര�ണ സംഘടന?

ഇ��യ്�ുേവ�ി യു എൻ ചാർ�റിൽ ഒ�ി�ത്  ആര്?

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) രൂപീകൃതമായെത�് ?

APEC എ�ാെല�് ?

പീ�ർ െബനൻസൺ
 

“ഇരു�ിെന ശപി�ു�തിെന�ാൾ ന�ത് , ഒരു െമഴുകുതിരിെയ�ിലും
െതളിയി�ു�താണ് " (It is better to light a candle than to curse the
darkness).

 

ശശി തരൂർ
 

കാഠ്മ�ു
 

"ദാരി�ദ� രഹിതമായ ഒരു േലാക�ിനു േവ�ി"
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�ഗീൻപീസ് 
 

സർ രാമസ�ാമി മാതലിയാര്
 

ഏ�പിൽ 1949
 

Asia Pacific Economic Co-operation

“�ബ�ൻവുഡ്  േസാദരിമാർ”
എ�റിയെ�ടു� സംഘടനകൾ?

േലാകബാ�്, ഐ എം എഫ്  

https://keralagurukulam.com/


"BASIC രാജ��ൾ” എ�്  അറിയെ�ടു� രാജ��ൾ?

ഐക� രാഷ്�ട സംഘടനയുെട ഔേദ�ാഗിക ഭാഷകൾ?

ഐക� രാഷ്�ട സഭ പരി�ിതി പരിപാടി (UNEP) യുെട ആ�ാനം?

ഐ എം എഫിെ� വാർഷിക �പസി�ീകരണം?

ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി േഫാറ�ിൽ അംഗരാജ��െള
�പതിനിധാനം െച���താര്?

േലാകബാ�്  �പസിഡന്റിെന നിർേ�ശി�ു�താര്?

“േലാക�ിെ� നഗരസേ�ളനം", “േലാക പാർലെമന്റ് ” എ�ീ
േപരുകളിലറിയെ�ടു�ത് ?

�ബസീൽ, ദ�ിണാ�ഫി�, ഇ��, ൈചന
 

�ഫ�് , റഷ�ൻ, ഇം�ീഷ് , സ്പാനിഷ് , ൈചനീസ് , അറബിക് 
 

െനയ്േറാബി (െകനിയ)
 

World Economic Outlook
 

ഊർ�വകു�്  മ��ി 
 

അേമരി�ൻ �പസിഡന്റ് 
 

ഐക�രാഷ്�ട  സംഘടനയുെട െപാതുസഭ

LDC/Police Constable/LP-UP Assistant
www.keralagurukulam.com

നിരവധി ഉേദ�ാഗാർഥികള�െട സഹകരണേ�ാെട ആണ് ഇത് �പസി
�ീകരി�ു�ത്. നി�ൾ�ും ഈ �പസി�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ
കുവാൻ കഴിയും. ഏെത�ിലും ഒരു വിഷയെ� കുറി� ്മ�ര പരീ
�കൾ� ്ത�ാെറടു�ു�വർ�് ഉപകാരമാകു� രീതിയിൽ പാഠ
ഭാഗ�ൾ ത�ാറാ�ുക. െചറിയ േലഖന�ൾ, േചാദ��ള�ം ഉ�ര
�ള�ം, Tips and Tricks അ�െന എ�ും ത�ാറാ�ാം. നി�ള�െട
േപരും �ലവും ഇതിൽ ഉൾെപടു�ു�താണ്. PSC പരിശീലന
�ാപന�ൾ ആെണ�ിൽ �ാപന�ിെ� േപരും �ലവും
ഉൾെ�ടു�ും. 
ത�ാറാ�ു� പാഠഭാഗ�ൾ keralagurukulam@gmail.com എ�
ഇെമയിൽ വിലാസ�ിൽ അയ�ുക.

https://keralagurukulam.com/
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േ��ത ഗണിത�ിെല െഹലൻ എ�റിയെ�ടു�ത്?
ൈസേ�ായിഡ്
 
π  (ൈപ) യുെട മൂല�ം 
3.14 (22/7

ലാഭശതമാനം കാണു�തിന ് വി�വിലയിൽ നി�് യാഥാർ�
വില കുറ�� ലാഭം കാണുക. തുടർ�് ലാഭെ� യാഥാർ� വില
െകാ� ്ഭാഗി�  േശഷം 100 െകാ� ്ഗുണി�ുക.

www.keralagurukulam.com

ഗണിതം - മനു, െനടുമ�ാട് 

ലാഭശതമാനം

450 രൂപയ്�് വാ�ിയ ഒരു സാധനം 630 രൂപയ്� ്വിൽ�ു�ു
എ�ിൽ ലാഭശതമാനം എ�ത?

ലാഭം = 630 - 450 = 180
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>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷൻ രൂപവൽകൃതമായ വർഷം?
1978
 
>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷൻ �ാ����റി പദവി ലഭി�ാൻ കാരണമായ ആക്ട് 
ഏത് ?നാഷണൽ ക�ിഷൻ േഫാർ ൈമേനാരി�ീസ്  ആക്ട്  1992
 
>>�ാ����റി പദവിേയാടുകൂടിയ േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷൻ നിലവിൽ
വ�െത�് ?
1993 േമയ ് 17
 
>>രാജ�െ� ന��നപ��ള�െട താല്പര�ം സംര�ി�ാനും, ഭരണഘടനയും,
പാർലെമ��ം, സം�ാന നിയമസഭകള�ം ന��നപ�സംര�ണ�ിനും
േ�മ�ിനുമായി രൂപം നൽകിയി��� നിയമ�ൾ ഫല�പദമായി
നട�ാ�ു�ുെവ�്  ഉറ��വരു�ാനുമായി�ാണ്  1992-െല നാഷണൽ ക�ീഷൻ
േഫാർ ൈമേനാരി�ീസ്   ആക ്ട്  �പകാരം േദശീയ ന��നപ� ക�ീഷൻ േക��.
സർ�ാർ രൂപം നൽകിയത് .
 
>>മുസ് ലിം, �കിസ്ത�ൻ, സി�്, ബു�മത�ാർ, െസാരാസ്�ടിയൻസ്, ൈജന
തുട�ിയ മതവിഭാഗ�െളയാണ് ന��നപ� വിഭാഗ�ിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്. 
 
>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷനിെല അംഗസംഖ� എ�തയാണ് ?
7 (െചയർമാൻ + ആറ്  അംഗ�ൾ)
 
>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷൻ അംഗ�ള�െട കാലാവധി എ�ത വർഷമാണ് 
മൂ�്  വർഷം
 
>>േദശീയ ന��നപ� അവകാശ ദിനം: ഡിസംബർ 18
 
>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷെ� ആദ� െചയർമാൻ ആരായിരു�ു?
ജ�ിസ്  മുഹ�ദ്  സാദിർ അലി
 
>>േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷെ� നിലവിെല െചയർമാൻ ആര് ?
സയിദ്  ഗയറുൽ ഹസൻ റിസ ്വി
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േദശീയ ന��നപ� ക�ിഷൻ
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India's first Woman President : Smt.Pratibha Patil
India's first Woman Prime Minister : Smt.Indira Gandhi
India's first Woman Governor : Sarojini Naidu
India's first Woman ruler(on Delhi's throne) : Razia Sultan
India's first Woman I.P.S. officer : Kiran Bedi
First Woman Chief Minister of a state : Sucheta Kripalani(U.P)
First Woman Union Minister/First Union Health Minister : 

First Woman President of INC : Annie Besant
First Woman Judge of the Supreme Court : Meera Sahib Fatima Bibi
First Woman to get Ashok Chakra : Nirja Bhanot
First Indian woman Ambassador at United Nations : 

First Indian Woman to swim across English Channel : 

First Indian Woman to get the Noble Prize : Mother Teresa
First Indian woman to climb the Mt. Everest : Bachendri Pal
First Indian Woman to become 'Miss World' : Miss Reita Faria
First Indian Woman to climb the 'Mt.Everest' twice : Santosh Yadav
First Indian woman to become 'Miss Universe' : Sushmita Sen
First Indian Woman to get Bharat Ratna : Smt. Indira Gandhi
First Indian Woman to get Jnanpith Award: Ashapurna Devi
First Indian Woman to win WTA Title : Sania Mirza
First Indian Woman Airline Pilot : Durga Banerjee
First Indian Woman to win a gold in Asian Games : Kamaljeet Sandhu
First Indian Women President of I.N.Congress : Sarojini Naidu
First Indian Woman to win the Booker Prize : Arundhati Roy
First Woman Musician to get Bharat Ratna: M S Subbulakshmi
First Indian Woman to go into Space : Kalpana Chawla

 

Rajkumari Amrita Kaur

Vijayalakshmi Pandit

Arati Saha ( Gupta) 

Firsts in India(Female)
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ത�ാറാ�ിയത്:  
Anjali C L, Kangazha
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