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ജയം സമകാലിക കവിസ് ജലൂൈ 2022 - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 

ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. ദേശീയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്്ക 

േിനമായി ആചരിക്കനു്നത് ഏത ്

േിവസമാണ്? 

(a) ജൺൂ  28 

(b) ജൺൂ  26 

(c) ജൺൂ  29 

(d) ജൺൂ 24 

(e) ജൺൂ  27 
 

Q2. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഖു്യമഷ്ട്രി സ്ഥാനം 

രാജിവവച്ചത് ആരാണ്? 

(a) ഭഗത് സിംഗ് ദ ാഷ്യരി 

(b) ദേദവഷ്ട്ര ഫട്്നാവിസ് 

(c) ആേിതയ താക്കവെ 

(d) രാജ് താക്കവെ 

(e) ഉദ്ധവ് താക്കവെ 
 

Q3. ഇന്റർ-പാർലവമന്റെി യൂണിയൻ (IPU) 

സ്ഥാപിതമായത്തിവന്റ സ്മരണയ്ക്കായി 

എല്ലാ വർഷ്വംു പാർലവമന്റെിസത്തിവന്റ 

അരാരാഷ്ട്ര േിനം _______ ന ്ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 30 

(b) ജൺൂ 29 

(c) ജൺൂ 28 

(d) ജൺൂ 27 

(e) ജൺൂ 26 
 

Q4. 2022 വല ദേശീയ 

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്്ക േിനത്തിവന്റ തീം 

എരാണ്? 

(a) നല്ല ആദരാഗയവംു ദേമവംു ലിംഗ 

സമതവവംു 

(b) നമക്ു്ക വിശവസിക്കാൻ  ഴിയുന്ന 

ഡാറ്റയുമായി ദലാ വത്ത ബന്ധിപ്പിക്കനു്ന ു

(c) സസു്ഥിര വി സന ലേയം 

(d) സസു്ഥിര വി സനത്തിനളു്ള ഡാറ്റ 

(e) ഔദേയാഗി  

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക ുളിൽ 

ഗുണനിലവാര ഉെപ്പ് 
 

Q5. സവാതഷ്ട്രയത്തിവന്റ 75-ാാാം 

വാർഷ്ി ദത്താടനബുന്ധിച്്ച ഇരയൻ 

വിേയാർത്ഥി ൾക്കായി യുണണറ്റഡ് 

 ിംഗ് ഡം _____ സ്്ദ ാളർഷ്ിപ്പ ുൾ 

ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 

(a) 125 

(b) 100  

(c) 75 

(d) 50  

(e) 25  

 

Q6. ഏത ് ബഹിരാ ാശ സംഘടനയുവട 

ഗദവഷ് രാണ് നയസൂിലാൻഡിൽ നിന്ന ്

ചഷ്ട്രനിദലക്്ക CAPSTONE എന്ന 

ബഹിരാ ാശ ദപട ം വിജയ രമായി 

വിദേപിച്ചത്? 

(a) നാസ 

(b) ഐ.എസ്.ആർ.ഒ   

(c) യൂദൊപയൻ ദസ്േസ് ഏജൻസി 

(d) ജാക്സ 

(e) ദസ്േസ് എക്സ് 
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Q7. അടതു്തിവട ഇ-പാൻ ദസവനങ്ങൾ 

വാഗ് ദാനം വചയ്യനു്നതിനായി Protean 

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

 മ്പനിയുമായാണ് പങ്കാളിയായത്? 

(a) ൊദസാർ ദപ 

(b) േവാര KGFS 

(c) ദപറ്റി എം 

(d) ദപ നിയർണബ  

(e) ജപുിറ്റർ 
 

Q8. അടതു്തിവട അരരിച്ച വരീരർ സിംഗ ്

____ മായി ബന്ധവപ്പട്ടിരിക്കനു്ന.ു  

(a) ദഹാക്കി 

(b) വടന്നീസ് 

(c) ഷ്ട് ിക്കറ്റ് 

(d) െണ്ണിങ് 

(e) ദബാക്സിങ്   
 

Q9. അടതു്തിവട ആരംഭിച്ച തപാൽ 

വ പു്പിവന്റ ഇ-ദലണിംഗ് ദപാർട്ടലിവന്റ 

ദപവരരാണ്? 

(a) ഡാ ് മിഷ്ട്ത 

(b) ഡാ ് ദസവ  ്

(c) ഡാ ് ശിേ ് 

(d) ഡാ ്  ർമദയാഗി  

(e) ഡാ ് മണ്ഡൽ 
 

Q10. UN-അനവുേിച്ച വാർഷ്ി  ആദഗാള 

ദബാധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ ദലാ  

ഛിന്നഷ്ട്ഗഹ േിനം _______ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 29 

(b) ജൺൂ 30 

(c) ജൺൂ 28 

(d) ജൺൂ 27 

(e) ജൺൂ 26 
 

Q11. ‘ ാശി യാഷ്ട്ത’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച 

സംസ്ഥാനം ഏത ്? 

(a) ഗുജൊത്ത് 

(b) മധയഷ്ട്പദേശ് 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) ജമ്മ ു ശ്മീർ 

(e)  ർണാട  

 

Q12. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

രാജയമാണ് വളർന്നവുരനു്ന രാജയങ്ങളുവട 

ഷ്ട്ഗൂപ്പായ BRICS-ൽ അംഗമാ ാൻ 

അദപേിച്ചത് ? 

(a) ഇൊഖ്് 

(b) പാ ിസ്ഥാൻ 

(c) ഇൊൻ 

(d) ഖ്ത്തർ 

(e) േേിണ വ ാെിയ 
 
Q13. ദലാബൽ വഹൽത്ത് വ യർ പ്ലാൻ 

ആരംഭിച്ച ഇൻഷ്െുൻസ്  മ്പനി ഏത ്? 

(a) ഭാരതി AXA ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

(b) ബജാജ ് അലയൻസ് ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(c) ദചാളമണ്ഡലം MS ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(d) വ ാട്ട ് മഹീഷ്ട്ര ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

(e) എഡൽവീസ് ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 
 
Q14. ടയർ III നഗരങ്ങളിലംു അർദ്ധ നഗര 

ഷ്ട്പദേശങ്ങളിലംു  യാഷ്്  ളേൻ സിസ്റ്റം 

ഡിജിണറ്റസ് വചയ്യാൻ എയർവടൽ 

ദപവയമന്് സ് ബാങ്ക ് ഏത ് ബാങ്കമുായാണ് 

സഹ രിച്ചത് ? 

(a) ദസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ 

(b) HDFC ബാങ്ക ്

(c) പഞ്ചാബ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക ്

(d) ആക്സിസ് ബാങ്ക ്

(e) ICICI ബാങ്ക ്
 
Q15. മാർക്കറ്റ് വെഗുദലറ്റർ വസ യരൂിറ്റീസ ്

ആൻഡ് എദ ്സ്േഞ്്ച ദബാർഡ് ഓഫ് 

ഇരയ (SEBI) ഏത ് ദസ്റ്റാക്്ക 

എദ ്സ്േഞ്ചിലാണ് ‘ഡാർക്്ക ണഫബർ’ 

ദ സിൽ 7 ദ ാടി രപൂ പിഴ ചമുത്തിയത് ? 

(a)  ൽക്കട്ട ദസ്റ്റാക്്ക എദ ്സ്േഞ്്ച 

ലിമിറ്റഡ് 

(b) വമദഷ്ട്ടാവപാളിറ്റൻ ദസ്റ്റാക്്ക 

എദ ്സ്േഞ്്ച ഓഫ് ഇരയ ലിമിറ്റഡ് 

(c) നാഷ്ണൽ ദസ്റ്റാക്്ക എദ ്സ്േഞ്്ച ഓഫ് 

ഇരയ ലിമിറ്റഡ് 

(d) ദബാംവബ ദസ്റ്റാക്്ക എദ ്സ്േഞ്്ച 

(e) മൾട്ടി  ദമ്മാഡിറ്റി എദ ്സ്േഞ്്ച ഓഫ് 

ഇരയ ലിമിറ്റഡ് 
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Q16. ദലാ ്്സഭാ സ്േീക്കർ ഓം ബിർളയും 

ദൊഡ് ഗതാഗത ണഹദവ മഷ്ട്രി നിതിൻ 

ഗഡ്കരിയും ദചർന്ന് നാഷ്ണൽ ണഹദവ 

എ ്്സലൻസ ് അവാർഡ്-2021 

സമ്മാനിച്ച.ു ഏത ് നഗരത്തിലാണ് ഈ 

അവാർഡ് ോന ചടങ്ങ് നടന്നത് ? 

(a) നയഡൂൽഹി 

(b) ജമ്മ ു ശ്മീർ 

(c) ചണ്ഡീഗഡ് 

(d) ലഡാക്ക് 

(e) മംുണബ 
 

Q17. അരരിച്ച അംബി ാ ൊവ ു ഏത ്

ദമഖ്ലയുമായി ബന്ധവപ്പട്ടിരനു്ന?ു 

(a) പഷ്ട്തഷ്ട്പവർത്തനം 

(b) എഴുത്ത് 

(c) അഭിനയം 

(d) ദ ാമി ് ആർട്്ട 

(e) പരുാവസ്തു  
 

Q18. വ  വ  ദവണദുഗാപാലിവന _______ 

ആയി വീണ്ംു മനൂ്ന് മാസദത്തക്്ക 

നിയമിച്ച.ു 

(a) ഇരയയുവട  ൺദഷ്ട്ടാളർ ആൻഡ് 

ഓഡിറ്റർ ജനെൽ 

(b) ഇരയയുവട ദസാളിസിറ്റർ ജനെൽ 

(c) ദസ്റ്ററ്റ് അഡവദക്കറ്റ ്ജനെൽ 

(d) ഇരയയുവട അദറ്റാർണി ജനെൽ 

(e) ഇരയയുവട അഡീഷ്ണൽ 

ദസാളിസിറ്റർ ജനെൽ 

 

Q19. NITI ആദയാഗിവന്റയും TIFAC-യുവടയും 

'ഇരയയിവല ഇലഷ്ട്ക്രി  ്

ഇരചുഷ്ട് വാഹനങ്ങളുവട ഷ്ട്പവചന' 

െിദപ്പാർട്്ട ഷ്ട്പ ാരം, ഇരയൻ 

വിപണിയിൽ ഇലഷ്ട്ക്രി  ്

ഇരചുഷ്ട് വാഹനങ്ങളുവട 100 ശതമാനം 

വയാപനം ____ നളു്ളിൽ ഉണ്ാ വുമന്ന്് 

ഷ്ട്പവചിക്കനു്ന.ു 

(a) 2024-25 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം 

(b) 2027-28 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം 

(c) 2025-26 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം 

(d) 2029-30 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം 

(e) 2026-27 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം 
 

Q20. സരീപ്  മുാർ ഗുപ്തവയ _____ വന്റ 

തലവനായി തിരവെടതു്ത.ു 

(a) HPCL 

(b) IOCL 

(c) NTPC 

(d) GAIL 

(e) CIL 

 

Q21. എല്ലാ വർഷ്വംു ജണൂല മാസത്തിവല 

ആേയ ശനിയാഴ് േയാണ് അരാരാഷ്ട്ര 

സഹ രണ േിനം ആചരിക്കനു്നത്. ഈ 

വർഷ്ം ഏത ് േിവസമാണ് അരാരാഷ്ട്ര 

സഹ രണ േിനം ആചരിക്കനു്നത്? 

(a) ജണൂല 1 

(b) ജണൂല 2 

(c) ജണൂല 3 

(d) ജണൂല 4 

(e) ജണൂല 5 

 

Q22. 2021വല സി ഐ ഐ  വാളിറ്റി രത്്ന 

അവാർഡ് അദശാ ് സതൂയ്ക്്ക ലഭിച്ച.ു 

ഏത ്  മ്പനിയുവട സ്ഥാപ നംു 

എ ്്സി യടൂ്ടീവ് വചയർമാനമുാണ് 

അദേഹം? 

(a) ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ണമൻഡ്്സ് വടദക്നാളജീസ് 

(b) എംഫസിസ് 

(c) വിദഷ്ട്പാ ലിമിറ്റഡ് 

(d) വഹക്സവവയർ വട ് ലിമിറ്റഡ് 

(e) വ വസ്സ് ദ ാർപ് ലിമിറ്റഡ് 

 

Q23. രാജയവത്ത ഏറ്റവംു പഴയ വാണിജയ 

ബാങ്കായ ദസ്റ്ററ്റ ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ, 2022 

ജണൂല 1 ന് അതിവന്റ _____ -ാാമവത്ത 

വാർഷ്ി ം ആദഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു. 

(a) 63 

(b) 64 

(c) 65 

(d) 66 

(e) 67 
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Q24. സഷു്ട്പീം ദ ാടതിയിൽ 

ദസവനമനഷു്ഠിക്കനു്ന ആേയവത്ത 

 െതു്തവർഗ്ഗക്കാരിയായി 

സതയഷ്ട്പതിജ്ഞ വചയതത് 

താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) ഒന ജഡ്ജ ്

(b) വ റ്റഞ്ചി ഷ്ട്ബൗൺ ജാക്സൺ 

(c) മായാ ആഞ്ചദലാ 

(d) ഓവഷ്ട്ഡ ദലാർവഡ 

(e) അരിത ഷ്ട്ഫാങ്കലിൻ 
 

Q25.  ായി രംഗവത്ത 

ദഷ്ട്പാത്സാഹിപ്പിക്കനു്നതിനായിട്ടളു്ള 

സ്്ദപാർട്്സ ് ദജണലിസ്റ്റ ുളുവട 

ദസവനങ്ങൾ ആദഘാഷ്ിക്കനു്നതിനായി 

എല്ലാ വർഷ്വംു _______ ന ് ദലാ  

സ്്ദപാർട്്സ ് ദജണലിസ്റ്റ ് േിനം 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 4  

(b) ജണൂല 3  

(c) ജണൂല 2 

(d) ജണൂല 1  

(e) ജണൂല 5  
 

Q26. 2022-വല നാദറ്റാ ഉച്ചദ ാടി നടന്നത് 

എവിവടയാണ്? 

(a) വാഷ്ിംഗ്്ടൺ ഡി സി, USA 

(b) ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ് 

(c) ലണ്ൻ, യുണണറ്റഡ്  ിങഡം 

(d) മാഷ്ട്ഡിഡ്, വസ്േയിൻ 

(e) അമ്മാൻ, ദജാർോൻ 
 

Q27. 2022വല അരാരാഷ്ട്ര സഹ രണ 

േിനത്തിവന്റ ഷ്ട്പദമയം എരാണ്?  

(a) സസു്ഥിര ഉപദഭാഗവംു ഉതോേനവംു  

(b) COOPS 4 DECENT WORK 

(c) COOPS 4 CLIMATE ACTION 

(d) ജനദ ഷ്ട്രീ ൃതവംു പാരിസ്ഥിതി  

വീവണ്ടകു്കലംു വ ട്ടിപ്പടകു്കനു്നതിനളു്ള 

സഹ രണസംഘങ്ങൾ  

(e) സഹ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒര ുമി ച്ച 

ദലാ ം വ ട്ടിപ്പടകു്കനു്ന ു
 

Q28. 2023 സാമ്പത്തി  വർഷ്ത്തിൽ 

(2022-2023 സാമ്പത്തി  വർഷ്ം) ഷ്ട് ിസിൽ 

എന്ന ഏജൻസി  ഇരയയുവട യഥാർത്ഥ 

ജിഡിപി വളർച്ചാ ഷ്ട്പവചനം എഷ്ട്ത 

ശതമാനമായി  െുച്ച?ു 

(a) 7.1 ശതമാനം 

(b) 7.2 ശതമാനം 

(c) 7.3 ശതമാനം  

(d) 7.4 ശതമാനം 

(e) 7.5 ശതമാനം 
 

Q29. യുണണറ്റഡ് ദനഷ്ൻസ്-

ഹാബിറ്റാറ്റിവന്റ ദവൾഡ് സിറ്റിസ ്

െിദപ്പാർട്്ട 2022 ഷ്ട്പ ാരം, 2035-ൽ 

ഇരയയിവല നഗര ജനസംഖ്യ ____ 

ആയിരിക്കവുമന്ന ് ണക്കാക്കവപ്പടനു്ന.ു 

(a) 625 മിലയൺ 

(b) 645 മിലയൺ 

(c) 655 മിലയൺ 

(d) 675 മിലയൺ  

(e) 665 മിലയൺ 
 

Q30. ആദഗാളതലത്തിൽ ദലാ  UFO 

േിനം (WUD) എല്ലാ വർഷ്വംു _______ ന് 

ആദഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു ദവൾഡ് യുഎഫ്ഒ ദഡ 

ഓർഗണനദസഷ്ൻ  യുണണറ്റഡ് ഫ്ലയിങ ്

ഒവജജ ്് സിവന്റ (യുഎഫ്ഒ) 

നിലനിൽപ്പിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കനു്ന 

േിവസമാണിത്. 

(a) ജണൂല 1  

(b) ജണൂല 2 

(c) ജണൂല 3  

(d) ജണൂല 4  

(e) ജണൂല 5  
 

Q31. ഇഷ്ട്സാദയലിവന്റ 14-ാാമത് 

ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രിയായി ആവരയാണ് 

തിരവെടകു്കവപ്പട്ടത്? 

(a) നഫ്റ്റാലി വബവനറ്റ് 

(b) വബന്നി ഗാന്് സ ്

(c) വബഞ്ചമിൻ വനതനയാഹ ു

(d) അയവലറ്റ് വഷ്യ്ക്കഡ് 

(e) യയർ ലപീഡ് 
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Q32. അരാരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റി ് ബാഗ് രഹിത 

േിനമായി ആചരിക്കനു്നത് ഏത ്

േിവസമാണ്? 

(a) ജൺൂ 29 

(b) ജൺൂ 26 

(c) ജണൂല 3 

(d) ജണൂല 1 

(e) ജണൂല 2 
 

Q33. സ്്ദപാർട്്സ് 

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക ുൾ, തത്സമയ 

ഉള്ളടക്കം, ഇ-വ ാദമഴ്്സ് മാർക്കറ്റ് ദപ്ലസ ്

എന്നിവയായ ഫാൻദ ാഡിവന്റ പതുിയ 

ഷ്ട്ബാൻഡ് അംബാസഡൊയി 

നിയമിതനായത് ആരാണ്? (a) ജഷ്ട്സ്േീത ്

ബംുെ 

(b) രവി ശാഷ്ട്സ്തി 

(c) രാഹൽു ഷ്ട്ോവിഡ് 

(d) വിരാട് ദ ാലി 

(e) സനുിൽ ഗവാസ്് ർ 
 

Q34. വടസ്റ്റ ് മത്സരത്തിൽ ഒര ു ഓവെിൽ 

ഏറ്റവംു  ടൂതുൽ െൺസ് ദനടിയ 

വഷ്ട്ബയിൻ ലാെയുവട ദലാ  

വെദക്കാർഡാണ് ജഷ്ട്സ്േീത് ബംുെ 

ത ർത്തത്. ഷ്ട്ബയാൻ ലാെയുവട 19 വർഷ്ം 

പഴക്കമളു്ള ഈ വെദക്കാർഡ് ത ർത്ത 

ബംുെ,  _____വനതിവര _____ െൺസാണ ്

ദനടിയത്. 

(a) വജയിംസ് ആൻദഡഴ്സൺ, 29 

(b) വജയിംസ് ആൻദഡഴ്സൺ, 34 

(c) സ്റ്റവുർട്്ട ദഷ്ട്ബാഡ്, 29 

(d) സ്റ്റവുർട്്ട ദഷ്ട്ബാഡ്, 34 

(e) വജയിംസ് ആൻദഡഴ്സൺ, 28 
 

Q35. 2023 വല  യഎുസ്( QS ) വബസ്റ്റ ്സ്റ്റഡുന്റ് 

സിറ്റി ൊങ്കിംഗിൽ, ഏത ് ഇരയൻ 

നഗരമാണ് 103-ാാാം ൊദങ്കാവട ഏറ്റവംു 

ഉയർന്ന ൊങ്ക് ദനടിയത്? 

(a) വബംഗളൂര ു

(b) മംുണബ 

(c) വചണന്ന 

(d) ഡൽഹി 

(e) വ ാൽക്കത്ത 
 

Q36. ഇരയയിവല ഏറ്റവംു വലിയ 

ദഫ്ലാട്ടിംഗ് ദസാളാർ പവർ ദഷ്ട്പാജക്ര് 

എവിവടയാണ്  മ്മീഷ്ൻ 

വചയതിരിക്കനു്നത?് 

(a) തമിഴ് നാട് 

(b) ദ രളം 

(c) ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശ് 

(d) വതലങ്കാന 

(e)  ർണാട  

 

Q37. ഫിനാൻഷ്യൽ ആേൻ ടാസ്് ് 

ദഫാഴ്്സിവന്റ (FATF) ഷ്ട്പസിഡന്റായി 

ആരാണ് നിയമിതനായത്? 

(a) വിജയ് ൊം 

(b) സഞ്ജയ് ഷ്ട്തിപാഠി 

(c) വിദവ ് ോസ് ഗുപ്ത 

(d) രവി േീേിത് 

(e) ടി.രാജ  മുാർ 

 

Q38. അതിർത്തിയുവടയും തീരദേശ 

സരുേയുവടയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ 

________ "സരുേ മരൻ 2022" ദജാധേൂ രിൽ 

(രാജസ്ഥാൻ) സംഘടിപ്പിച്ച.ു 

(a) BSF 

(b) ഇരയൻ ദനവി 

(c) ഇരയൻ എയർദഫാഴ് സ് 

(d) ഇരയൻ ആർമി 

(e) ITBP 

 

Q39. 2022 ജൺൂ മാസത്തിൽ സമാഹരിച്ച 

വമാത്തം GST വരമുാനം _______ 

ആയിരിക്കംു. 

(a) 1,57,540 ദ ാടി രപൂ 

(b) 1,67,540 ദ ാടി രപൂ 

(c) 1,44,616 ദ ാടി രപൂ 

(d) 1,24,616 ദ ാടി രപൂ 

(e) 1,34,616 ദ ാടി രപൂ 
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Q40. നവീ രണത്തിനംു ഉപദഭാക്തൃ 

പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കനു്നതിനമുായി 

ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ് പാർട്്ണർ ഓഫ് േി 

ഇയർ അവാർഡ് 2022-ൽ ഏത ്

സാദങ്കതി   മ്പനിയാണ് 

അംഗീ രിക്കവപ്പട്ടത് ? 

(a) TCS 

(b) ഇൻദഫാസിസ് 

(c) HCL വട ് 

(d) വിദഷ്ട്പാ 

(e) വഡൽ 

 

Q41. ഏത ്സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് 'നാരി 

ദ ാ നമൻ' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഒഡീഷ്  

(b) ദ രളം 

(c) തമിഴ് നാട് 

(d) മധയഷ്ട്പദേശ് 

(e) ഹിമാചൽ ഷ്ട്പദേശ് 

 

Q42. PokerBaazi.com-വന്റ ഷ്ട്ബാൻഡ് 

അംബാസഡൊയി നിയമിക്കവപ്പട്ട 

നടവന്റ ദപര ്എരാണ്? 

(a) സൽമാൻ ഖ്ാൻ 

(b) എ. ആർ. െഹ്മാൻ 

(c) അേയ ് മുാർ 

(d) ഷ്ാഹിേ്  പർൂ 

(e) വിക്കി  ൗശൽ 

 

Q43. 2022 -ൽ UK യിൽ വവച്്ച നടന്ന എൻ 

ആർ ഐ ദവൾഡ് സമ്മിറ്റിൽ 

 ലാരംഗവത്ത സംഭാവന ൾ 

പരിഗണിച്്ച വ ാണ്് ശിദരാമണി 

അവാർഡ് ദനടിയത് ആരാണ്? 

(a) വരന ശിവ 

(b) സനുിത നദരൻ 

(c) മിദഷ്ൽ പനൂവല്ല 

(d) ചാരേുത്ത് മിഷ്ട്ശ 

(e) െിധിമ പാവണ്ഡ 

 

Q44. അടതു്തിവട ദ ഷ്ട്ര ആഭയരര 

മഷ്ട്രാലയം ദഫാെിൻ ദ ാൺഷ്ട്ടിബയഷൂ്ൻ 

വെഗുദലഷ്ൻ ആക്രിൽ (എഫ്്സിആർഎ) 

വരതു്തിയ ദഭേഗതി ഷ്ട്പ ാരം  ഇദപ്പാൾ 

സർക്കാരിവന അെിയിക്കാവത തവന്ന 

ബന്ധകു്കൾക്്ക ______ രപൂ അയയ്്ക്കാൻ 

സാധിക്കംു. 

(a) 10 ലേം 

(b) 50 ലേം 

(c) 15 ലേം 

(d) 20 ലേം 

(e) 25 ലേം 

 

Q45. ഇരയൻ പരമ്പരാഗത 

ശാഷ്ട്സ്തവത്തക്കെുിച്ചളു്ള ഏത ്രാജയത്തിവന്റ 

സർവ േി പാർലവമന്റെി ഷ്ട്ഗൂപ്പാണ് 

അടതു്തിവട തനജൂ ദനസരിക്്ക 

ആയുർദവേ രത്്ന പരുസ്് ാരം നൽ ി 

ആേരിച്ചത്? 

(a) യുഎസ്എ 

(b) യുവ  

(c) ഇറ്റലി 

(d) ജപ്പാൻ 

(e) ഓദഷ്ട്സ്രലിയ 

 

Q46. താവഴ തന്നിരിക്കനു്നതിൽ ഏത് 

ദപയ്്വമന്റ് ോതാവാണ്  ാർഡ് 

ദടാക്കണണദസഷ്നിൽ പരസ്േര 

ഷ്ട്പവർത്തനേമത വാഗ് ദാനം വചയ്യുന്ന 

ദടാക്കൺ ദവാൾട്്ട എന്ന 

ദടാക്കണണദസഷ്ൻ വസാലയഷൂ്ൻ 

ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ചത്? 

(a) ഷ്ട്ഫീചാർജ് 

(b) ഇൻസ്റ്റദപ 

(c) ജദസ്േ 

(d) ഇ യാപ്സ ്

(e)  യാഷ്്്ഷ്ട്ഫീ വപയ്്വമന്് സ് 
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Q47. അടതു്തിവട അരരിച്ച പീറ്റർ ഷ്ട്ബക്ൂ്ക 

ദലാ ത്തിവല ഏറ്റവംു നതൂനമായ ഒര ു

_______ ആണ്. 

(a) ആർക്കിവട ്റ്റ് 

(b) ചിഷ്ട്ത ാരൻ 

(c) ദനാവലിസ്റ്റ് 

(d) ഫാഷ്ൻ ഡിണസനർ 

(e) നാട  സംവിധായ ൻ 

 

Q48. 2022 വല വഫമിന മിസ് ഇരയയിവല 

ദജതാവ് ആരാണ?് 

(a) ഷ്ിനതാ ചൗഹാൻ 

(b) സിനി വഷ്ട്ടി 

(c) െബൂൽ വഷ്ഖ്ാവത്ത് 

(d) ഗാർഗീ നരി 

(e) ഷ്ട്പഗ്ന്യ അയ്യഗരി 

 

Q49. താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

അടതു്തിവട ഹൗെ ആസ്ഥാനമായുള്ള 

പശ്ചിമ ബംഗ ഷ്ട്ഗാമിൻ ബാങ്കമുായി 

ബാങ്കാഷ്വെൻസ്  രാർ ഒപ്പിട്ടത്? 

(a) LIC 

(b) HDFC ണലഫ ്

(c) SBI ണലഫ് 

(d) ICICI ഷ്ട്പഡുൻഷ്യൽ ണലഫ് 

(e) ടാറ്റ AIA ണലഫ ്

 

Q50. എസ്ബിഐ  ാർഡ്സ് ആൻഡ് 

ദപവയമന്റ് സർവീസസ് ___________ എന്ന 

സ്ഥാപനവമുായി തഷ്ട്രപരമായ 

പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർവപ്പട്ടതായി 

ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 

(a) ആേിതയ ബിർള ഫിനാൻസ് 

(b) ബജാജ് ഫിനാൻസ് 

(c) മതു്തറൂ്റ് ഫിനാൻസ് 

(d) ടാറ്റ  യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് 

(e) L & T ഫിനാൻസ് 

 

Q51. ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രി നദരഷ്ട്ര ദമാേി 2022 വല 

ഡിജിറ്റൽ ഇരയ വീക്്ക ഉേ്ഘാടനം 

വചയതു . 2022 വല ഡിജിറ്റൽ ഇരയ 

വീക്കിവന്റ ഷ്ട്പദമയം എരാണ്? 

(a) പതുിയ ഇരയയുവട 

സാദങ്കതി വിേയവയ ഉദത്തജിപ്പിക്ക ു 

(b) ഡിജിറ്റൽ ഇരയ- ഒര ുപതുിയ യുഗം 

(c) നയ ൂ ഇരയയുവട വടദക്കഡിവന 

ഉദത്തജിപ്പിക്ക ു 

(d) ഡിജിറ്റൽ ആക്ക ു 

(e) ഇരയവയ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റ ു 

 

Q52. സസു്ഥിര ശാഷ്ട്സ്ത സാദങ്കതി  

വിേയയ്ക്കായി ഇരയയിവല ആേയവത്ത 

സമർപ്പിത സ്കൂ ൾ ആരംഭിക്കനു്നതിന ്

ഷ്ട്ഗീൻദ ാ ഏത ് ഐഐടിയുമായാണ് 

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുച്ചത്? 

(a) IIT ഡൽഹി 

(b) IIT മഷ്ട്ോസ ്

(c) IIT ഖ്രഗ് േൂ ർ 

(d) IIT ണഹേരാബാേ് 

(e) IIT െർൂക്കി 

 

Q53. സംസ്ഥാനത്ത് ദസാളാർ വസല്ലംു 

വമാഡയൾൂ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റംു 

സ്ഥാപിക്കനു്നതിന ് ഏ ദേശം 3,000 

ദ ാടി രപൂ നിദേപിക്കനു്നതിന് ടാറ്റ 

പവർ ഏത് സംസ്ഥാനവമുായാണ് 

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുച്ചത്? 

(a) ഒഡീഷ് 

(b) ദ രളം 

(c) തമിഴ് നാട് 

(d) മധയഷ്ട്പദേശ് 

(e) ഗുജൊത്ത് 
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Q54. ഒര ു അർദ്ധചാല ( semiconductor ) 

പാർക്്ക സ്ഥാപിക്കനു്നതിനായി ഐ ജി 

എസ് എസ ് വവദഞ്ചഴ്സു മായി 

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുച്ച സംസ്ഥാനം 

ഏതാണ്? 

(a) തമിഴ് നാട് 

(b) ദ രളം 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) മധയഷ്ട്പദേശ് 

(e) ഗുജൊത്ത് 

 

Q55. ഓദട്ടാണമസ് ഫ്ലയിംഗ് വിംഗ ്

വട ്്ദനാളജി വഡദമാൺസ്്ദഷ്ട്ടറ്റെിവന്റ 

ആേയവത്ത പെക്കൽ അടതു്തിവട 

നടത്തിയത് ഏത ്സംഘടനയാണ്? 

(a) ഹിരസു്ഥാൻ എയദൊദനാട്ടിക്സ് 

ലിമിറ്റഡ് 

(b) ഇരയൻ ദസ്േസ് െിസർച്്ച 

ഓർഗണനദസഷ്ൻ 

(c) എയർബസ് വഹലിദ ാദപ്റ്റഴ്്സ് ഇരയ 

(d) ഡിവഫൻസ് െിസർച്്ച ആൻഡ് 

വഡവലവപ്മന്റ് ഓർഗണനദസഷ്ൻ 

(e) പവൻ ഹാൻസ് വഹലിദ ാദപ്റ്റഴ് സ് 

ലിമിറ്റഡ് 

 

Q56. മതുിർന്ന ബംഗാളി ചലച്ചിഷ്ട്ത 

സംവിധായ ൻ തരൺു മജംുോർ 

അരരിച്ച.ു ഏത ് വർഷ്മാണ് 

അദേഹത്തിന ് പത്മഷ്ട്ശീ പരുസ്കാരം 

ലഭിച്ചത്? 

(a) 1990 

(b) 1992 

(c) 1993 

(d) 1999 

(e) 2001 

 

Q57.  സാക്കിസ്ഥാനിവല നർൂ-

സൽുത്താനിൽ നടന്ന ആേയവത്ത 

എദലാർഡ  പ്പിൽ _______, _______ 

എന്നിവർ സവർണ്ണ വമഡല ുൾ ദനടി. 

(a)  ണലവാണി ഷ്ട്ശീനിവാസൻ, ജമനു 

ദബാദൊ 

(b) അൽഫിയ പത്താൻ, ജമനു ദബാദൊ 

(c)  ണലവാണി ഷ്ട്ശീനിവാസൻ, ഗിതി  

(d) ദജയാതി ഗുലിയ, ഗിതി  

(e) അൽഫിയ പത്താൻ, ഗിതി  

 

Q58. സിബിഎസ്ഇ ദബാർഡ് ആരംഭിച്ച 

എല്ലാ സിബിഎസ്ഇ പരീോ 

ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾക്കമുളു്ള ഏ ജാല  

ദപാർട്ടലിവന്റ ദപവരരാണ്? 

(a) േീേ വിേയ 

(b) വൺ എക്സാം 

(c) ഇപരീേ 

(d) പരീോ സംഘം 

(e) ഇവിേയാ സംഘം  
 
Q59. ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശിവല ഭീമവാരത്തിൽ 

അല്ലരൂി സീതാരാമ രാജവുിവന്റ 30 അടി 

ഉയരമളു്ള വവങ്കല ഷ്ട്പതിമ ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രി 

നദരഷ്ട്ര ദമാേി അടതു്തിവട അനാച്ഛാേനം 

വചയതു . അല്ലരൂി സീതാരാമ രാജ ു

താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏതമുായി 

ബന്ധവപ്പട്ടിരിക്കനു്ന?ു 

(a) ണപ   ലാപം 

(b) മനയം  ലാപം 

(c) വവല്ലർൂ  ലാപം 

(d) ദമാപ്ല  ലാപം 

(e) മലബാർ  ലാപം 

 

Q60. അടതു്തിവട 'െിസർവ ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇരയ (നിങ്ങളുവട ഉപദഭാക്താവിവന 

അെിയു  (KYC)) നിർദേശങ്ങൾ, 2016' - 

എന്നതിവല ചില നിർദേശങ്ങൾ 

പാലിക്കാത്തതിന് ഏത ്ബാങ്കിനാണ് RBI 1 

ദ ാടി രപൂ പിഴ ചമുത്തിയത്? 

(a) HDFC ബാങ്ക ്

(b) SBI 

(c) പഞ്ചാബ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക ്

(d) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

(e) വസൻഷ്ട്ടൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
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Q61. േേിണ സഡുാനിവല യുഎൻ 

മിഷ്വന്റ ദഫാഴ് സ ്  മാൻഡൊയി 

അടതു്തിവട നിയമിതനായ വയക്തി 

ആരാണ്? 

(a) വലഫ്റ്റനന്റ ് ജനെൽ ണശദലഷ് ്

റ്റിനയ്ക്കർ  

(b) വലഫ്റ്റനന്റ് ജനെൽ എസ് എസ് മിഷ്ട്ശ 

(c) വലഫ്റ്റനന്റ് ജനെൽ ഹർഷ് ഗുപ്ത 

(d) വലഫ്റ്റനന്റ ് ജനെൽ ദമാഹൻ 

സഷു്ട്ബഹ്മണയൻ 

(e) വലഫ്റ്റനന്റ് ജനെൽ എ എസ് ബിരർ 
 
Q62. സൗത്ത് ഇരയൻ ബാങ്ക ്

പണമിടപാട ുളുവട ഡിജിറ്റൽ ദശഖ്രണം 

സാധയമാക്കനു്നതിന് ഏത ്

സംസ്ഥാനത്തിവന്റ വനം - വനയജീവി 

വ പു്പമുായാണ്  രാെിൽ ഒപ്പവുച്ച?ു 

(a)  ർണാട ം 

(b) തമിഴ് നാട് 

(c) ആഷ്ട്ന്ധാ ഷ്ട്പദേശ് 

(d) വതലങ്കാന 

(e) ദ രളം 
 
Q63. ഐഐടി ണഹേരാബാേ് 

 ാമ്പസിൽ ആളില്ലാ ഷ്ട്ഗൗണ്്, ഏരിയൽ 

വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ 

വി സിപ്പിക്കനു്നതിനളു്ള ആേയവത്ത 

അതയാധനുി  TiHAN സൗ രയം 

അടതു്തിവട ആരാണ് ഉേ്ഘാടനം 

വചയതത്? 

(a) ജിദതഷ്ട്ര സിംഗ ്

(b) രാജ് നാഥ് സിംഗ ്

(c) അമിത് ഷ്ാ 

(d) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(e) രാം നാഥ് ദ ാവിര് 
 

Q64. ദചാദേറ്റ്  ണ്പുിടിച്ചതിവന്റ 

സ്മരണയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷ്വംു __________ 

ന് ദലാ  ദചാദേറ്റ് േിനം 

ആദഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 3 

(b) ജണൂല 4 

(c) ജണൂല 5 

(d) ജണൂല 6 

(e) ജണൂല 7 
 

Q65. ദഫാർബ്്സിവന്റ അദമരിക്കയിവല 

ഏറ്റവംു സമ്പന്നരായ വനിത ളുവട 

പട്ടി യിൽ എട്ടാമത് വാർഷ്ി  ൊങ്കിവന്റ 

സമീപ സ്ഥാനം ദനടിയ ഇരയൻ-

അദമരിക്കൻ വംശജയാണ് ________. 

(a) ജയഷ്ട്ശീ ഉള്ളാൽ 

(b) ദരഷ്മ വഷ്ട്ടി  

(c) ഇഷ്ട്ര നയൂി 

(d) ദനഹ നർഖ്വഡ 

(e) നീർജ ദസത്തി 

 

Q66. താവഴ വ ാടതു്തിരിക്കനു്നതിൽ 

ആവരയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 

(ബിവജപി) േേിദണരയൻ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന ്

രാജയസഭയിദലക്ക് നാമനിർദേശം 

വചയ്യാത്തത്? 

(a) ഇളയരാജ 

(b) പി ടി ഉഷ് 

(c) വീദരഷ്ട്ര വഹഗ്ഗവഡ 

(d) വ  വി വിജദയഷ്ട്ര ഷ്ട്പസാേ് 

(e) രത്തൻ പരിമ ൂ

 

Q67. താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

സ്ഥാപനമാണ് ആദരാഗയ വേയിമ ുൾ 

തീർപ്പാക്കനു്നതിന ് ഒര ു ഡിജിറ്റൽ 

പ്ലാറ്റ്്ദഫാമായി നാഷ്ണൽ വഹൽത്ത ്

വേയിംസ് എദ ്സ്േഞ്ചിവന 

സഹായിക്കനു്നത?് 

(a) SEBI 

(b) IRDAI 

(c) RBI 

(d) SBI 

(e) നീതി ആദയാഗ്  
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Q68. ദഷ്ട്ഡാൺ പെക്കൽ ണവേഗ്ധയം 

നൽ നു്നതിനായി െിദമാട്ട് ണപലറ്റ് 

പരിശീലന ദ ഷ്ട്രം 

സ്ഥാപിക്കനു്നതിനായി ദഷ്ട്ഡാൺആചാരയ 

ഏരിയൽ ഇവന്നാദവഷ്ൻസ് ണഷ്ട്പവറ്റ ്

ലിമിറ്റഡമുായി ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുവച്ച 

സർവ ലാശാല ഏതാണ്? 

(a) രാഷ്ട്രീയ രേ യൂണിദവഴ്സിറ്റി 

(b) നാഷ്ണൽ ഡിഫൻസ് ദ ാദളജ്  

(c) ദ ാദളജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാദനവജ് മന്റ്  

(d) ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ ്

ദ ാദളജ് 

(e) മിലിട്ടെി ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് വടദക്നാളജി 
 

Q69. നയനൂപേ  ാരയത്തിവന്റയും സ്റ്റീൽ 

മഷ്ട്രാലയത്തിവന്റയും അധി  

ചമുതല ൾ യഥാഷ്ട് മം 

നൽ ിയിരിക്കനു്ന രണ്് മഷ്ട്രിമാർ 

ആവരാവക്കയാണ്? 

(a) ഗിരിരാജ് സിംഗ്, രാജ്  മുാർ സിംഗ ്

(b) അശവിനി ണവഷ്ണവ്, ഹർേീപ് സിംഗ ്

പരുി 

(c) പശ ു പതി  മുാർ പരാസ്, മൻസഖ്ു് 

മാണ്ഡവിയ  

(d) സ്മൃ തി ഇൊനി, ദജയാതിരാേിതയ 

സിന്ധയ 

(e)  ിരൺ െിജിജ,ു ഭദൂപരർ യാേവ ്
 

Q70. 2022 വല ഫസ്റ്റ ് ഇരയ അനിമൽ 

വഹൽത്ത ് സമ്മിറ്റ് ഉേ്ഘാടനം വചയതത ്

താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) ഹർേീപ് സിംഗ് പരുി 

(b) അനരുാഗ് സിംഗ ്താക്കർൂ 

(c) ജി. ിഷ്ൻ വെഡ്ഡി 

(d) മൻസഖ്ു് മാണ്ഡവയ 

(e) പർദഷ്ാത്തം രപൂാല 
 

Q71. ദലാ   ിഷ്വാഹിലി ഭാഷ്ാ േിനം 

ഏത് േിവസമാണ് ആചരിക്കനു്നത്? 

(a) ജണൂല 4 

(b) ജണൂല 5 

(c) ജണൂല 6 

(d) ജണൂല 7 

(e) ജണൂല 8 

 

Q72. അദസാസിദയഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയൻ 

യൂണിദവഴ്സിറ്റി ളുവട (AIU) ഷ്ട്പസിഡന്റായി 

ആരാണ് നിയമിതനായത്? 

(a) മദഹഷ്ട്ര പാൽ 

(b) നിഷ്ിത ്വർമ 

(c) അമീർ സബു്ഹാനി 

(d) സഞ്ജയ് മൽദഹാഷ്ട്ത 

(e) സരുഞ്ജൻ ോസ് 

 

Q73. ദഗാപിനാഥൻ നായർ അടതു്തിവട 

അരരിച്ച.ു അദേഹം ഷ്ട്പശസ്തനായ ___ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) ആർക്കിവട ്റ്റ് 

(b) സാമഹൂി  ഷ്ട്പവർത്ത ൻ 

(c) രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ 

(d) സവാതഷ്ട്രയ സമര ദസനാനി 

(e) പരിസ്ഥിതി ഷ്ട്പവർത്ത ൻ 

 

Q74. 2023 ജനവുരി 28 മതുൽ വഫഷ്ട്ബവുരി 26 

വവര ഇരയയിവല “ആേയദത്തതംു 

വലതുമുായ” നഗരവയാപ  ദഷ്ാപ്പിംഗ് 

വഫസ്റ്റിവൽ ആതിദഥയതവം 

വഹിക്കനു്നത ് ഇനിപ്പെയുന്ന 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ/UT ഏതാണ്? 

(a) ഗുജൊത്ത് 

(b) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ ്

(c) ഡൽഹി 

(d) ദഗാവ 

(e) ചണ്ഡീഗഡ് 
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Q75. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 

വയക്തി ൾക്കളു്ള സമഷ്ട്ഗ ണസബർ 

ഇൻഷ്െുൻസ് പരിരേയായ ണസബർ 

ദവാൾട്്ട എഡ്ജ് ഇൻഷ്െുൻസ് പ്ലാൻ 

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഇഫ്്ദ ാ ദടാക്കിദയാ ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(b) എസ്ബിഐ ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

(c) ഐസിഐസിഐ ദലാംബാർഡ് 

ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ ്

(d) ബജാജ ് അലയൻസ് ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(e) ഭാരതി AXA ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

 

Q76. മംഗാർ  നു്നിവന ദേശീയ 

ഷ്ട്പാധാനയമളു്ള സ്മാര മായി ദേശീയ 

സ്മാര  അദതാെിറ്റി ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു മംഗാർ 

 നു്ന് സ്ഥിതി വചയ്യുന്നത് _____ ആണ്. 

(a) ഗുജൊത്ത് 

(b) മധയഷ്ട്പദേശ് 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) രാജസ്ഥാൻ 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

 

Q77. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്് ൾൂ ഇരയ സംരംഭം 

ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ഒര ു ചിട്ടയായ 

പാഠയപദ്ധതിയിദലക്്ക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 

നിർമ്മാണവത്തക്കെുിച്ചളു്ള ഷ്ട്പസക്തമായ 

വിവരങ്ങൾ ദശഖ്രിക്കാൻ ലേയമിടനു്ന?ു 

(a) ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ് 

(b) ടി.സി.എസ് 

(c) ഗൂഗിൾ 

(d) ഇൻദഫാസിസ് 

(e) ആമദസാൺ 

 

Q78. രണ്ാം ദലാ മഹായുദ്ധസമയത്ത ്

രാജയം വിട്ട അഭയാർത്ഥി ൾക്്ക അഭയം 

നൽ ിയതിന് ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

രാജയമാണ് അടതു്തിവട ഇരയയിവല 

രാജ ടുംുബങ്ങവള ആേരിച്ചത്? 

(a) ദപാളണ്് 

(b) ഷ്ട്ഫാൻസ ്

(c) ഓഷ്ട്സ്രിയ 

(d) ഇറ്റലി 

(e) വൊമാനിയ 

 

Q79.  ൺസയമൂർ ദ ാൺഫിഡൻസ് 

സർദവയും (CCS) ഭവനങ്ങളുവട 

പണവപ്പരപു്പ ഷ്ട്പതീേ സർദവയും (IESH) 

നടത്തനു്നത ്_____ ആണ്. 

(a) വസബി 

(b) ആർ.ബി.ഐ 

(c) ഡിപിഐഐടി 

(d) സി.എസ്.ഒ 

(e) നീതി ആദയാഗ ്

 

Q80. 'Getting the Bread: The Gen-Z Way to 

Success' എന്ന പസു്ത ത്തിവന്റ 

രചയിതാവിവന്റ ദപര്. 

(a) അദശാ  ശർമ്മ 

(b) രശ്മി വർമ്മ 

(c) ദമാഹിത ്ദജാഷ്ി 

(d) ഷ്ട്പാർത്ഥന ബഷ്ട്ത 

(e)  പിൽ സിംഗ് 

 

Q81. താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനമാണ്, ഇരയയിൽ ആേയമായി  

- 'ആദരാഗയത്തിനളു്ള അവ ാശ ബിൽ' 

നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കനു്നത്? 

(a) ആഷ്ട്ന്ധഷ്ട്പദേശ് 

(b) രാജസ്ഥാൻ 

(c) ഹരിയാന 

(d) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

(e) ഡൽഹി 
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Q82. ___________ ഖ്ാർ ദൊഡ് വെയിൽദവ 

ദസ്റ്റഷ്നിൽ നിന്ന ് അടതു്തളു്ള ബാഷ്ട്ര 

വടർമിനസിദലക്കളു്ള ഏറ്റവംു 

നീളദമെിയ ണസ്കവാക്്ക യാഷ്ട്തക്കാർക്്ക 

എളുപ്പത്തിൽ വഷ്ട്ടയിന ുളിൽ  യൊൻ 

പ്ലാദറ്റ്ഫാമ ുളിൽ എത്താൻ 

തെുന്നിരിക്കനു്ന.ു 

(a) വടക്കൻ വെയിൽദവ 

(b) ഈസ്റ്റ ്ദ ാസ്റ്റ് വെയിൽദവ 

(c) പശ്ചിമ വെയിൽദവ 

(d) ദനാർത്ത് വസൻഷ്ട്ടൽ വെയിൽദവ 

(e) േേിണ വെയിൽദവ 

 

Q83. ജപ്പാൻ മൻു ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രി ഷ്ിൻദസാ 

ആവബ അരരിച്ച.ു ഏത് വർഷ്മാണ ്

അദേഹത്തിന് പത്മവിഭഷൂ്ൺ പരുസ്കാരം 

ലഭിച്ചത്? 

(a) 2018 

(b) 2019 

(c) 2020 

(d) 2021 

(e) 2022 
 
Q84. ദസാൻവാർ ദമഖ്ലയിവല ഒര ു

ദേഷ്ട്തത്തിൽ സ്ഥിതി വചയ്യുന്ന 

ഷ്ട്ശീനഗെിവല സവാമി 

രാമാനജുാചാരയയുവട 'സമാധാന ഷ്ട്പതിമ' 

ആരാണ് അനാച്ഛാേനം വചയതത്? 

(a) മദനാജ് സിൻഹ 

(b) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(c) അമിത് ഷ്ാ 

(d) ജി  ിഷ്ൻ വെഡ്ഡി 

(e) രാം നാഥ് ദ ാവിര് 

 

 

Q85. 'രേ  ് പ്ലസ്' എന്ന ബാങ്കിവന്റ 

മൻുനിര പദ്ധതിക്്ക  ീഴിൽ ഷ്ട്പതിദരാധ 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്്ക ഷ്ട്പദതയ ം രപൂ ൽപ്പന 

വചയത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽ നു്നതിന് 

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ് ബാങ്കാണ് 

ഇരയൻ എയർദഫാഴ്്സമുായി 

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പിട്ടത്? 

(a) എസ്.ബി.ഐ 

(b) പി.എൻ.ബി 

(c) ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക ്

(d) ആക്സിസ് ബാങ്ക ്

(e) HDFC ബാങ്ക ്

 

Q86. 2022 മദലഷ്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ 

ടർൂണവമന്റിവല വനിതാ സിംഗിൾസ ്

 ിരീടം രതേദനാക്്ക ഇന്റദനാൺ ദനടി. 

അവൾ ______ ൽ നിന്നാണ്. 

(a) ണചന 

(b) ഫിലിപ്പീൻസ് 

(c) തായ്്ലൻഡ് 

(d) ഇദരാദനഷ്യ 

(e) ജപ്പാൻ 

 

Q87. ഇരയയുവട വഡപയടൂ്ടി തിരവെടപു്പ ്

 മ്മീഷ്ണൊയി അടതു്തിവട 

നിയമിതനായത് ആരാണ്? 

(a) ആർ വ  ഗുപ്ത 

(b) ടി ഷ്ട്ശീ ാര ്

(c) വിപിൻ ചഷ്ട്ര 

(d)  പിൽ മിഷ്ട്ശ 

(e) േീപ ്  മുാർ 
 

Q88. _______ യുവട  ിഴക്കൻ 

ഷ്ട്പാരഷ്ട്പദേശത്തളു്ള ഖ്യർപരൂിൽ 

ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ 

ഒത്ത ുടൂിയദതാവടയാണ് ഖ്ാർച്ചി 

ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത്. 

(a) അരണുാചൽ ഷ്ട്പദേശ് 

(b) അസം 

(c) സിക്കിം 

(d) നാഗാലാൻഡ് 

(e) ഷ്ട്തിപരു 
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Q89. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

സംസ്ഥാനമാണ് 13 എ ്്ഷ്ട്സ്േസ ് ദവ ൾ 

ഉള്ള രാജയവത്ത ആേയവത്ത സംസ്ഥാനം? 

(a) പഞ്ചാബ് 

(b) മഹാരാഷ്ട്ര 

(c) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ് 

(d) ഗുജൊത്ത് 

(e) രാജസ്ഥാൻ 
 

Q90. ഇരയയുവട 36-ാാമത് ദേശീയ 

വഗയിംസിന് ആതിദഥയതവം വഹിക്കനു്ന 

സംസ്ഥാനം? 

(a) ദഗാവ 

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) ഹരിയാന 

(d) ഒഡീഷ് 

(e) ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ 
 

Q91. IFAD-വന്റ പതുിയ ഷ്ട്പസിഡന്റായി 

നിയമിതനായത് ആരാണ്? 

(a) വിപിൻ ദസാന്ധി  

(b) നീരജ് അഖ്രൂി 

(c) അവിനാഷ്്  ൽുക്കർണി 

(d) ഷ്ട്പേീപ് സിംഗ് ഖ്ദരാല 

(e) അൽവാദരാ ലാരിദയാ 
 

Q92. ആദഗാള ജനസംഖ്യാ 

ഷ്ട്പശ്നങ്ങവളക്കെുിച്്ച അവദബാധം 

വളർത്തനു്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വംു 

_________  ന് ദലാ  ജനസംഖ്യാ േിനം 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 09 

(b) ജണൂല 10 

(c) ജണൂല 11 

(d) ജണൂല 12 

(e) ജണൂല 13 
 

Q93. ദേശീയ മത്സയ  ർഷ്  േിനം 

ഇരയയിൽ ആചരിക്കനു്നത് എദപ്പാഴാണ്? 

(a) ജണൂല 09 

(b) ജണൂല 10 

(c) ജണൂല 11 

(d) ജണൂല 12 

(e) ജണൂല 13  
 

Q94. 2022 വിംബിൾഡൺ പരുഷു്  ിരീടം 

താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

ദനടിയത്? 

(a) ആൻഡി മവുെ 

(b) ൊദഫൽ നോൽ 

(c) ദൊജർ വഫഡെർ 

(d) വനാവാ ് ദജാദക്കാവിച്്ച 

(e) എൻ.  ിർഗിദയാസ ്

 

Q95. േർുഗാപരൂിലംു ബർധമാനിലംു 2022 

ജണൂലയിൽ ഇന്റർവനറ്റ് എദ ്സ്േഞ്ച ുൾ 

അവതരിപ്പിച്ചത് താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ 

ഏത ്സ്ഥാപനമാണ്? 

(a) NITI ആദയാഗ ്

(b) NIXI 

(c) NASSCOM 

(d) COAI 

(e) ASSOCHAM 

 

Q96. നാഷ്ണൽ ണഹ സ്േീഡ് വെയിൽ 

ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ ലിമിറ്റഡിവന്റ (NHSRCL) 

മാദനജിംഗ് ഡയെക്രൊയി അടതു്തിവട 

ആവരയാണ് നിയമിച്ചത്?  

(a) സതീഷ്് അഗ്ന്ിദഹാഷ്ട്തി 

(b) ഷ്ട്ബദജഷ് ് മുാർ ഉപാധയായ 

(c) രാദജഷ്ട്ര ഷ്ട്പസാേ് 

(d) ദേബാശിഷ്് നര 

(e) വ . ജി. ജഗേീശ  

 

Q97. ഏത ് സംഘടനയുവട വചയർമാനംു 

മാദനജിംഗ് ഡയെക്രെമുായിട്ടാണ് (CMD) 

ഷ്ട്ബദജഷ് ്  മുാർ ഉപാധയായവയ 

നിയമിച്ചത്? 

(a) ദഗാവ ഷ്ിപയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് 

(b) ദ ാൾ ഇരയ ലിമിറ്റഡ് 

(c) GAIL ലിമിറ്റഡ് 

(d) ONGC 

(e) HPCL 
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Q98. 2022 ജണൂലയിൽ,  ാലാവസ്ഥാ 

ഷ്ട്പതിദരാധദശഷ്ിയുള്ള  ാപ്പി വിള ൾ 

വി സിപ്പിക്കനു്നതിന് ദവണ്ി ദ ാഫി 

ദബാർഡ് __________ മായി ഒര ു

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുച്ച.ു 

(a) ICAR 

(b) DRDO 

(c) TNAU 

(d) NABARD 

(e) ISRO 
 

Q99. സമീപ ാലവത്ത പഷ്ട്ത െിദപ്പാർട്്ട 

ഷ്ട്പ ാരം, വനറ്റ്്വർക്്ക ദൊദബാട്ടി ്്സിൽ 

'ദനാക്കിയ വസന്റർ ഓഫ് എ ്്സലൻസ്' 

സ്ഥാപിക്കാൻ ദനാക്കിയ എന്ന  മ്പനി 

ഏത് സ്ഥാപനവമുായാണ് സഹ രിച്ചത്? 

(a) IIT ഡൽഹി 

(b) IIT മഷ്ട്ോസ ്

(c) IIT ദബാംവബ 

(d) IISc, വബംഗളൂര ു

(e) IIT  ാൺപർൂ 
 

Q100. ഷ്ട്ശീൊം ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസമുായി 

ദ ാർപ്പദെറ്റ് ഏജൻസി  രാെിൽ ഒപ്പിട്ട 

ബാങ്ക് ഏതാണ?് 

(a) വ ാട്ട ് മഹീഷ്ട്ര ബാങ്ക ്

(b) YES ബാങ്ക ്

(c) വഫഡെൽ ബാങ്ക് 

(d) ബന്ധൻ ബാങ്ക ്

(e) സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക ്
 

Q101. ബാലയ ാല വിേയാഭയാസ 

പരിപാടി ളിൽ നിദേപം 

നടത്തനു്നതിനായി ബാഹയ സഹായ 

പദ്ധതി ളിൽ നിന്ന ് 300 ദ ാടി രപൂ 

നീക്കിവവച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാന 

സർക്കാരാണ്? 

(a) ഷ്ട്തിപരു 

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) ആസാം 

(d) ബീഹാർ 

(e) ദമഘാലയ 
 

Q102. ഖ്നി മഷ്ട്രാലയം, നയഡൂൽഹിയിൽ 

ണമൻസ് ആൻഡ് മിനെൽസ് നാഷ്ണൽ 

ദ ാൺദേവിവന്റ _____ പതിപ്പ് 

സംഘടിപ്പിച്ച.ു 

(a) 3-ാാമത് 

(b) 4-ാാമത് 

(c) 5-ാാമത് 

(d) 6-ാാമത് 

(e) 7-ാാമത് 

 

Q103. ഡൽഹിയിവല വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ 

ഇരയയുവട ആേയവത്ത ‘ആർട്ടിഫിഷ്യൽ 

ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ഡിഫൻസ്’ (AlDef) 

സിദമ്പാസിയവംു ഷ്ട്പേർശനവംു 

ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? 

(a) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(b) രാജ് നാഥ് സിംഗ ്

(c) അമിത് ഷ്ാ 

(d) അജിത ്ദഡാവൽ 

(e) എസ് ജയശങ്കർ 

 

Q104. ഗുജൊത്തി ഭാഷ്യിൽ 'സവാതിനാേ 

സംഷ്ട്ഗാം ന സർവിദരാ' എന്ന പസു്ത ം 

പെുത്തിെക്കിയത് ആരാണ്? 

(a) നദരഷ്ട്ര ദമാേി  

(b) അമിത് ഷ്ാ 

(c) സ്മൃ തി ഇൊനി 

(d) നിർമല സീതാരാമൻ  

(e) മീനാേി ദലഖ്ി 

 

Q105. എല്ലാ വർഷ്വംു അരാരാഷ്ട്ര മലാല 

േിനം ആദഘാഷ്ിക്കനു്നത് ഏത് 

േിവസമാണ്? 

(a) ജണൂല 11 

(b) ജണൂല 12 

(c) ജണൂല 13 

(d) ജണൂല 14 

(e) ജണൂല 15 
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Q106. മൻു ഷ്ട്പസിഡന്റ ്ദജാസ് എഡവാർദഡാ 

ദഡാസ് സാദന്റാസ ് അരരിച്ച.ു അദേഹം 

ഏത് രാജയക്കാരനായിരനു്ന?ു 

(a) സിെിയ 

(b) തർുക്കി 

(c) അംദഗാള 

(d) വസാമാലിയ 

(e) േേിണ സഡുാൻ 
 

Q107. ഏവിദയഷ്ൻ വെഗുദലറ്റർ 

DCGAയിൽ നിന്ന ് എയർ ഓപ്പദെറ്റർ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (AOC) ലഭിച്ച ഇരയയിവല 

ഏറ്റവംു പതുിയ എയർണലനിവന്റ 

ദപവരരാണ്? 

(a) വിസ്താര എയർണലൻസ് 

(b) എയർ ഇരയ എഷ്ട് ്സ്േസ് 

(c) അലയൻസ് എയർ 

(d) ആ ാശ എയർ 

(e) മഹാരാജ എയർണലൻസ് 
 

Q108. േേിണ വ ാെിയയിവല ദയാസ ു

സിറ്റിയിൽ നടന്ന ണഫനലിൽ മിസിസ് 

യൂണിദവഴ്സ് ഡിണവൻ ണടറ്റിൽ 

ദനടിയത് ആരാണ്? 

(a) പല്ലവി സിംഗ്  

(b) ദൊഷ്്്നി വർമ 

(c) ദസാണിയ തിവാരി 

(d) ദഡാളി സിംഗ് 

(e) രചുി  ഷ്ട്തിപാഠി 
 

Q109. അടതു്തിവട, ഇന്റർദപാൾ 

 ാരയങ്ങൾക്കളു്ള ഇരയയുവട ദനാഡൽ 

ഏജൻസിയായ സിബിഐ, 

ഇന്റർദപാളിവന്റ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

ണചൽഡ് വസേവൽ 

എദ ്സ്േ്ലായിദറ്റഷ്ൻ (ICSE) 

ഡാറ്റാദബസിൽ ദചർന്നദതാവട ഇരയ 

അതിദലക്ക ് ബന്ധിപ്പിക്കനു്ന ______ 

രാജയമായി മാെി. 

(a) 65-ാാമവത്ത 

(b) 66th-ാാമവത്ത  

(c) 67-ാാമവത്ത 

(d) 68-ാാമവത്ത 

(e) 69-ാാമവത്ത 
 

Q110. നാഷ്ണൽ ണഹദവ അദതാെിറ്റി 
ഓഫ് ഇരയയും (NHAI) മഹാരാഷ്ട്ര 
വമദഷ്ട്ടായും നാഗ് േൂ രിൽ ______ നീളമളു്ള 
ഡബിൾ വഡക്കർ വയഡക്ര് 
നിർമ്മിച്ചതിവന്റ ദലാ  വെദക്കാർഡ് 
ദനടി. 
(a) 3.04  ി.മീ  
(b) 3.14  ി.മീ 
(c) 3.24  ി.മീ 
(d) 3.34  ി.മീ 
(e) 3.44  ി.മീ 
 
Q111. 2022 ജണൂിൽ, ICC യുവട പരുഷു് 
താരമായി തിരവെടകു്കവപ്പട്ടത് 
ആവരയാണ്?  
(a) ദജാണി വബയർദസ്റ്റാ 
(b) ദജാ െട്ൂ്ട 
(c) ഡാരിൽ മിച്ചൽ 
(d) ദരാഹിത് ശർമ്മ 
(e) ദജാസ് ബട്ട്്ലർ 
 
Q112. പ്ലാസ്റ്റി ് ബാഗു ൾക്്ക പ രം 
ദപപ്പർ ബാഗു ൾ ഉപദയാഗിക്കനു്നതിവന്റ 
ഷ്ട്പാധാനയവത്ത  െുിച്്ച അവദബാധം 
സൃരിക്കനു്നതിനായി എല്ലാ വർഷ്വംു 
_______  ന് ദലാ  ദപപ്പർ ബാഗ് േിനം 
ആചരിക്കനു്ന.ു 
(a) ജണൂല 11 
(b) ജണൂല 12 
(c) ജണൂല 13 
(d) ജണൂല 14 
(e) ജണൂല 15 
 
Q113. 2022വല ദലാ  ദപപ്പർ ബാഗ ്
േിനത്തിവന്റ ഷ്ട്പദമയം എരാണ്?  
(a) ഒര ുഭമൂി മാഷ്ട്തം 
(b) പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന ് ദപപ്പെിദലക്ക് 
മാൊൻ ഒരിക്കലംു ണവ ില്ല 
(c) നിങ്ങൾ 'അതിശയ രമായ' ഒരാൾ 
ആവണങ്കിൽ നാട ീയമായ 
എവരങ്കിലംു വചയ്യു , 'പ്ലാസ്റ്റി ്' 
ഉദപേിക്ക ു, 'ദപപ്പർ ബാഗു ൾ' 
ഉപദയാഗിക്ക ു 
(d) ഷ്ട്പ ൃതിയുമായി ദയാജിച്്ച 
സസു്ഥിരമായി ജീവിക്ക ു 
(e) ആവാസവയവസ്ഥ പനുഃസ്ഥാപിക്കൽ 
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Q114. ഇരയയിവല ആേയവത്ത 

എലിദവറ്റഡ ്അർബൻ എഷ്ട് ്സ്േസ് ദവവയ 

അെിയവപ്പടനു്നത് _____________ എന്നാണ്.  

(a) േവാര  എഷ്ട് ്സ്േസ് ദവ  

(b) മഥരു എഷ്ട് ്സ്േസ ്ദവ 

(c) ബേരീനാഥ് എഷ്ട് ്സ്േസ് ദവ 

(d) ദസാമനാഥ് എഷ്ട് ്സ്േസ് ദവ 

(e) പരുി എഷ്ട് ്സ്േസ ്ദവ 

 

Q115. ആേയവത്ത വജയിംസ് വവബ ്

േരൂേർശിനി ചിഷ്ട്തം താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ 

ഏതാണ് വവളിവപ്പടതു്തിയത്? 

(a) ഭമൂിയുവട ചിഷ്ട്തം  

(b) ഛിന്നഷ്ട്ഗഹങ്ങൾ 

(c) ആേയ ാല ഗാലക്സി ൾ 

(d) ചഷ്ട്രവന്റ ചിഷ്ട്തം 

(e) സരൂയവന്റ ചിഷ്ട്തം 

 

Q116. 2022 ജണൂലയിൽ വെയിൽവടൽ 

ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ ലിമിറ്റഡിവന്റ 

വചയർമാനംു മാദനജിംഗ ്

ഡയെ ്്ടെമുായി താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ 

ആവരയാണ് തിരവെടതു്തത്? 

(a) ഗുർേീപ് സിംഗ്  

(b) ദേബാശിഷ്് നര 

(c) രാദജഷ്ട്ര ഷ്ട്പസാേ് 

(d) സഞ്ജയ്  മുാർ 

(e) സഭുാഷ്്  മുാർ 

 

Q117. താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

വിമാനത്താവളമാണ് ഇരയയിവല 

ആേയവത്ത  ാർബൺ നയഷൂ്ട്ടൽ 

വിമാനത്താവളമായി നിർമ്മിക്കനു്നത്? (a) 

ജമ്മ ുഎയർദപാർട്്ട 

(b) ദല എയർദപാർട്്ട 

(c)  ാർഗിൽ വിമാനത്താവളം 

(d) വയനാട് വിമാനത്താവളം 

(e) മധരു വിമാനത്താവളം 

 

Q118. 2022 ജണൂലയിൽ യുദെക്ക 

ദഫാർബ്്സിവന്റ മാദനജിംഗ ് ഡയെക്രെംു 

സിഇഒയുമായി ചമുതലദയൽക്കനു്നത് 

ഇനിപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) ദജാർജ്  രുയൻ 

(b) േിദനശ് പലിവാൾ 

(c) നിരജ് ഷ്ാ 

(d) അദശാ ് വവമെുി 

(e) ഷ്ട്പതീ ് ദപാട്ട 

 

Q119. അടതു്തിവട അരരിച്ച ദമാണ്ി 

ദനാർമൻ ഷ്ട്പശസ്തനായ _______________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) നടൻ  

(b) സംഗീതസംവിധായ ൻ  

(c) ഫട്ുദബാൾ  ളിക്കാരൻ 

(d) എഴുത്ത ുാരൻ 

(e) രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ 

 

Q120. ദഷ്ട്പാപ്പർട്ടി ടാക്സ് പാലിച്ചതിന് 

വെസിഡന്റ് വവൽവഫയർ 

അദസാസിദയഷ്ന ുൾക്്ക ഷ്ട്പതിഫലം 

നൽ നു്ന SAH-BHAGITA സ്കീം ഏത് 

സംസ്ഥാനത്താണ ് അവല്ലങ്കിൽ ഏത് 

ദ ഷ്ട്രഭരണ ഷ്ട്പദേശത്താണ് ആരംഭിച്ചത്? 

(a) മഹാരാഷ്ട്ര 

(b) അസം 

(c) പതുദുച്ചരി 

(d) ഡൽഹി 

(e) ജമ്മ ു ശ്മീർ 
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Q121. 2022-വല WEF ലിംഗ വയതയാസ 

സചൂി യിൽ ഇരയയുവട ൊങ്ക ്

എഷ്ട്തയാണ്? 

(a) 135 

(b) 140 

(c) 145 

(d) 130 

(e) 150 

 

Q122. ഈയിവട അരരിച്ച അവ്്ോഷ്് 

 ൗശൽ, ______ എന്ന നിലയിൽ 

ഷ്ട്ശദദ്ധയനായിരനു്ന.ു 

(a) എഴുത്ത ുാരൻ 

(b) രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ 

(c) ഷ്ട് ിക്കറ്റ്  ളിക്കാരൻ 

(d) സാമഹൂി  ഷ്ട്പവർത്ത ൻ 

(e) ഗായ ൻ 

 

Q123. 2022 വല ണടം മാഗസിവന്റ 

ദലാ ത്തിവല ഏറ്റവംു മി ച്ച 50 

സ്ഥലങ്ങളുവട പട്ടി യിൽ ഇടം ദനടിയ 

ഇരയൻ നഗരത്തിവന്റയും 

സംസ്ഥാനത്തിവന്റയും ദപര് എരാവണന്ന് 

 വണ്ത്ത ു.  

(a) ജയേൂ രംു ദ രളവംു 

(b) വഡൊഡണൂംു ഹിമാചൽ ഷ്ട്പദേശംു 

(c) വ ാൽക്കത്തയും ഗുജൊത്തംു 

(d) സെൂത്തംു ദ രളവംു 

(e) അഹമ്മോബാേംു ദ രളവംു 

 

Q124. "േി മക്മദഹാൺ ണലൻ: എ 

വസഞ്ചവെി ഓഫ് ഡിദസ്കാർഡ്" എന്ന 

പസു്ത ത്തിവന്റ രചയിതാവ് 

ഇനിപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്?  

(a) ജനെൽ നിർമ്മൽ ചരർ വിജ് 

(b) ജനെൽ വജ.വജ സിംഗ്  

(c) ജനെൽ വിജയ്  മുാർ സിംഗ് 

(d) ജനെൽ മദനാജ് മ ുരു് നരവാവന 

(e) ജനെൽ േീപ ് ൊവത്ത് 

 

Q125. ദനാമെു ഇൻഡക്സ് ഷ്ട്പ ാരം 2023-ൽ 

ഇരയൻ സമ്പേ്്വയവസ്ഥയുവട ജിഡിപി 

വളർച്ചാ നിരക്്ക എഷ്ട്തയാണ്? 

(a) 4.9% 

(b) 6.7% 

(c) 5.1% 

(d) 4.7% 

(e) 4.9% 

 

Q126. 2022-ൽ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നടന്ന 

ദലാ  വഗയിംസിൽ ദജയാതി സദുരഖ് 

വവണ്ണം ഇരയയ്ക്കായി സവർണ്ണ വമഡൽ 

ദനടിയത് ഏത ് ായി  ഇനത്തിലാണ്?  

(a) അവമ്പയ്ത്ത ്

(b) ഷ്ട്സ്േിന്റിംഗ ്

(c) ഷ്ടൂ്ടിംഗ് 

(d) ഗുസ്തി 

(e) ദബാക്സിംഗ ്

 

Q127. 2022-വല WEF പെുത്തിെക്കിയ ലിംഗ 

വയതയാസ സചൂി യിൽ ഒന്നാമവതത്തിയ 

രാജയം ഏതാണ്?  

(a) ദനാർദവ 

(b) ഐസ്്ലാൻഡ് 

(c) സിംഗപ്പർൂ 

(d) ഷ്ട്ഗീസ ്

(e) സിംഗപ്പർൂ 

 

Q128. സ്കൂ ൾ വിേയാഭാസം നിർത്തി 

ദപാ നു്ന വിേയാർത്ഥി വള തിരിവ  

വ ാണ്വുരനു്നതിനായി വിേയാലയ ചദലാ 

അഭിയാവന്റ ആഭിമഖു്യത്തിൽ 

"പഠിച്ചവു ാണ്് സമ്പാേിക്ക ു" എന്ന 

സംരംഭം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം 

ഏതാണ്? 

(a) ഷ്ട്തിപരു 

(b) ജാർഖ്ണ്്ഡ 

(c) അസം 

(d) ബീഹാർ 

(e) ദമഘാലയ 
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Q129. ദ ഷ്ട്രത്തിവന്റ പതുിയ വിേയാഭയാസ 

നയം നടപ്പിലാക്കനു്നതിനളു്ള നടപടി ൾ 

ആരംഭിച്ച ഇരയയിവല ആേയ 

സംസ്ഥാനമായി മാെിയത് ഏത ്

സംസ്ഥാനമാണ്? 

(a) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ് 

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാഷ്ട്ര 

(e) ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ 
 

Q130. ഡൽഹി സ്് ിൽ ആൻഡ് 

എന്റർഷ്ട്പണർഷ്ിപ്പ് 

യൂണിദവഴ്്സിറ്റിയിവല (DSEU) 

വിേയാർത്ഥി ൾക്്ക വതാഴിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്്്ടിക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഏത ്

സംഘടനയുമായാണ് ണ ദ ാർത്തത്? 

(a) യുണണറ്റഡ് ദനഷ്ൻസ് 

(b) UNICEF 

(c) ISO 

(d) ILO 

(e) ICAO 
 

Q131. രാജയങ്ങളുവട I2U2 ഷ്ട്ഗൂപ്പിവന്റ 

ഭാഗമല്ലാത്ത രാജയം ഏതാണ്?  

(a) ഇഷ്ട്സാദയൽ 

(b) ഇറ്റലി 

(c) യുണണറ്റഡ് ദസ്റ്ററ്റ്സ് 

(d) യുണണറ്റഡ് അെബ ്എമിദെറ്റ്സ് 

(e) ഇരയ 

 

Q132.  ർഷ് രായ ഷ്ട്സ്തീ വള അവരവുട 

ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കനു്നതിനായി 

നാസ്്ദ ാം ഫൗദണ്ഷ്ൻ ഏത ്

 മ്പനിയുമായി സഹ രിച്ചാണ് 

ഡിജിവാണി ദ ാൾ വസന്റർ 

സ്ഥാപിക്കനു്നത്? 

(a) ഗൂഗിൾ 

(b) ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ് 

(c) വമറ്റാ 

(d) IBM 

(e) HCL 

 

Q133. ഒല ഇലഷ്ട്ക്രി ്, ഇരയ 

തദേശീയമായി വി സിപ്പിവച്ചടതു്ത 

ആേയ ലിഥിയം അയൺ വസൽ 

പെുത്തിെക്കി. ഈ വസല്ലിവന്റ 

ദപവരരാണ്? 

(a) MMC 2170 

(b) NNC 2170 

(c) NMC 2171 

(d) MNC 2170 

(e) NMC 2170 

 

Q134. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗതി 

ശക്തി സർവ്വ ലാശാല 

സ്ഥാപിക്കനു്നതിന ് ദ ഷ്ട്ര മഷ്ട്രിസഭ 

അംഗീ ാരം നൽ ിയത്? 

(a) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ ്

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാഷ്ട്ര 

(e) ഹരിയാന 

 

Q135. തരംഗ ഹിൽ-അംബാജി-അബ ു

ദൊഡ് എന്ന പതുിയ വെയിൽ പാതയ്ക്്ക 

സാമ്പത്തി   ാരയ  ാബിനറ്റ്  മ്മിറ്റി 

(CCEA) അംഗീ ാരം നൽ ി. ഈ 

വെയിൽദവ ണലൻ ഏത ് രണ്് 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് 

 ാണവപ്പടനു്നത?് 

(a) രാജസ്ഥാനംു ഹരിയാനയും 

(b) മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജൊത്തംു 

(c) ഗുജൊത്തംു ഹരിയാനയും 

(d) രാജസ്ഥാനംു ഗുജൊത്തംു 

(e) ഹരിയാനയും മഹാരാഷ്ട്രയും 

 

Q136. യുണീക്്ക ഐഡന്റിഫിദക്കഷ്ൻ 

അദതാെിറ്റി ഓഫ് ഇരയ (UIDAI) മഖു് 

ഷ്ട്പാമാണീ രണം നടത്താൻ _____________ 

എന്ന ദപരിൽ ഒര ു പതുിയ വമാണബൽ 

ആപ്ലിദക്കഷ്ൻ പെുത്തിെക്കി. 

(a) ദഫസ് ഐഡന്റിഫയർ 

(b) ദഫസ് വെക്കഗ്ന്ിഷ്ൻ 

(c) ആധാർ ദഫസ് ആർ ഡി 

(d) ആധാർ ദഫസ് വെക്കഗ്ന്ിഷ്ൻ 

(e) ആധാർ ദഫസ് ഐഡന്റിഫയർ 
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Q137.  ഷ്ട്പീവപയഡ് ദപയ്്വമന്റ് 

ഇൻഷ്ട്സ്രു വമന്റു മായി (PPI) ബന്ധവപ്പട്ട ചില 

വയവസ്ഥ ൾ പാലിക്കാത്തതിന് 

െിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) 

________________ ന് 1.67 ദ ാടി രപൂ പിഴ 

ചമുത്തി. 

(a) അഡ്്ദ ാൺ  യാപിറ്റൽ സർവീസസ് 

ലിമിറ്റഡ് 

(b) അഷ്ട്മപാലി  യാപിറ്റൽ ആൻഡ് 

ഫിനാൻസ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് 

(c) ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് 

(d)  യാപിറ്റൽ ഇരയ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് 

(e) ഒല ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് 

 

Q138. ഇരയയിദലക്കളു്ള ബംലാദേശിവന്റ 

അടതു്ത ണഹക്കമ്മീഷ്ണൊയി ആരാണ് 

നിയമിതനായത്? 

(a) മസു്തഫിസർു െഹ്മാൻ 

(b) മസു്തഫിസർു ഇഷ്ട്മാൻ 

(c) അബ്ദൾു ബാസിത ്

(d) നബിൻ സർക്കാർ 

(e) മഹുമ്മേ് ഇഷ്ട്മാൻ 

 

Q139. സ്്ദപസ് വട ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അഗ്ന്ി ൾു 

ദ ാസ്്ദമാസ് ഇരയയുവട ആേയവത്ത 

ദൊക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ ഫാക്രെി ഏത ്

നഗരത്തിലാണ് തെുന്നത്? 

(a) വബംഗളൂര ു

(b) വ ാച്ചി 

(c) ണഹേരാബാേ് 

(d) മംുണബ 

(e) വചണന്ന 

 

Q140. സ്് ിൽ ഇരയ മിഷ്വന്റ ഏഴാം 

വാർഷ്ി ം ________ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 11 

(b) ജണൂല 12 

(c) ജണൂല 13 

(d) ജണൂല 14 

(e) ജണൂല 15 

 

Q141. ഐഐടി മഷ്ട്ോസ്, ഇൻ ദുബറ്റഡ് 

സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഡിറ്റ ്റ്റ് വടദക്നാളജീസമുായി 

സഹ രിച്ചത് ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

 മ്പനിയാണ്? 

(a) ഇരയൻ ഓയിൽ ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ 

ലിമിറ്റഡ് 

(b) ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചെുൽ ഗയാസ് 

ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ 

(c) ഗയാസ് അദതാെിറ്റി ഓഫ് ഇരയ 

(d) എസ്സാർ ഓയിൽ 

(e) ദവോര 

 

Q142. ഇരയയിവല അത്്ലറ്റി ്്സിവന്റ 

സമഷ്ട്ഗമായ വളർച്ച സാധയമാക്കനു്നതിന് 

അത്്ലറ്റി ്്സ് വഫഡദെഷ്ൻ ഓഫ് 

ഇരയയുമായി സഹ രിച്്ച ഷ്ട്പവർത്തിച്ച 

 മ്പനി ഏതാണ്? 

(a) അോനി ഷ്ട്ഗൂപ്പ ്

(b) ടാറ്റ ഷ്ട്ഗൂപ്പ ്

(c) െിലയൻസ് ഇൻഡഷ്ട്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് 

(d) ഇൻദഫാസിസ് വടദക്നാളജീസ് 

(e) ഷ്ട്ഡീം 11 

 

Q143. വടലിദ ാം ഓപ്പദെറ്റൊയ ഭാരതി 

എയർവടൽ 7.1 ദ ാടിയിലധി ം 

ഇ വിറ്റി വഷ്യെ ുൾ ഏത ് മ്പനിക്കാണ് 

734 രപൂയ്ക്്ക അനവുേിച്ചത്? 

(a) ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ്  

(b) ആപ്പിൾ 

(c) അദഡാബ് 

(d) ഗൂഗിൾ 

(e) വമറ്റാ 

 

Q144.  ഇരയയിവല ആേയവത്ത 

 രുങ്ങപുനി ദ സ് െിദപ്പാർട്്ട വചയതത് 

ഏത ്സംസ്ഥാനത്താണ്? 

(a) മഹാരാഷ്ട്ര 

(b) നയഡൂൽഹി 

(c) ഗുജൊത്ത് 

(d) ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശ് 

(e) ദ രളം 
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Q145. ജൺൂ മാസത്തിൽ വയാപാര  മ്മി 

__________ എന്ന വെദക്കാർഡിദലക്്ക 

ഉയർന്ന.ു 

(a) 26.1 ബിലയൺ USദഡാളർ 

(b) 36.1 ബിലയൺ USദഡാളർ 

(c) 36.1 ബിലയൺ USദഡാളർ 

(d) 26.6 ബിലയൺ USദഡാളർ 

(e) 16.6 ബിലയൺ USദഡാളർ 
 
Q146. ഷ്ട്ബിട്ടീഷ് ് പാർലവമന്റ് ആേരിച്ചത് 

ഏത് ഇരയൻ  യാപ്റ്റവനയാണ്? 

(a) വിരാട് ദ ാലി 

(b) എം എസ് ദധാണി 

(c)  പിൽ ദേവ് 

(d) സൗരവ് ഗാംഗുലി 

(e) രവി ശാഷ്ട്സ്തി 
 
Q147. ദലാ  യുവജന ണനപണുയ 

േിനമായി ആചരിക്കനു്നത് ഏത ്

േിവസമാണ്?  

(a) ജണൂല 13 

(b) ജണൂല 14 

(c) ജണൂല 15 

(d) ജണൂല 10 

(e) ജണൂല 11 
 
Q148. 2021-വല മേർ വതദരസ 

വമദമ്മാെിയൽ അവാർഡ്  മഹാരാഷ്ട്ര 

ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് ദ ാഷ്ിയാരി 

സമ്മാനിച്ചത് താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ 

ആർക്കാണ്? 

(a) ഷ്ട്പിയങ്ക ദചാഷ്ട്പ 

(b)  ങ്കണ െണൗട്്ട 

(c) അനഷു്ക ശർമ്മ 

(d) േീപി  പേദുക്കാൺ 

(e) േിയ മിർസ 
 
Q149. ദ ഷ്ട്ര  ൃഷ്ി മഷ്ട്രി നദരഷ്ട്ര സിംഗ ്

ദതാമർ _____________ ഷ്ട്പ ാരം പ്ലാദറ്റഫ്ാം 

ഓഫ് പ്ലാദറ്റ്ഫാം (POP) ആരംഭിച്ച.ു 

(a) ഇ- ൃഷ്ി 

(b) ഇ-നാം 

(c) ഇ-മാർക്കറ്റ് 

(d) ഇ-ഡിജി  ൃഷ്ി 

(e) ഇ- ഡിജിനാം 
 

Q150. ജപ്പാനിവല മൻു ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രിയായ 

_______ യ്ക്്ക മരണാനരരം രാജയത്തിവന്റ 

പരദമാന്നതമായ "ദ ാളർ ഓഫ് േി 

സഷു്ട്പീം ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്ട് ിസരമം" 

നൽ ി ആേരിക്കാനളു്ള തീരമുാനം 

ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 

(a) ദയാഷ്ിഹിവഡ സഗു 

(b) ഫയമൂിദയാ  ിഷ്ിഡ 

(c) ഷ്ിൻദസാ ആവബ 

(d) ദയാഷ്ിഹിദക്കാ ദനാഡ 

(e) നദവാദറ്റാ  ാൻ 
 

Q151. 'അറ്റ റു്റപ്പണി വചയ്യാനളു്ള 

അവ ാശ'ത്തിനായുള്ള ഒര ു ചട്ടക്കട്ൂ 

വി സിപ്പിക്കനു്നതിനായി 

ഉപദഭാക്തൃ ാരയ വ പു്പ് രപൂീ രിച്ച 

സമിതിയുവട തലവൻ 

ഇനിപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) നവനീത് മദുനാട്്ട 

(b) ജയ് നാരായൺ പദട്ടൽ 

(c) ഉഷ് ദതാെട്്ട 

(d) നിധി ഖ്ഷ്ട്തി 

(e) ടി എസ് തിരമുർൂത്തി 
 

Q152. ഷ്ാങ്ഹായ് ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ 

ഓർഗണനദസഷ്വന്റ (SCO) ആേയവത്ത 

'സാംസ്് ാരി -ടെൂിസം 

തലസ്ഥാനമായി' ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച നഗരം 

ഏതാണ്? 

(a) അദയാധയ 

(b) വാരണാസി 

(c) ഭവുദനശവർ 

(d) അഹമ്മോബാേ് 

(e) മംുണബ 
 

Q153. ആർബിഐയും ഏത ് ബാങ്കംു 

തമ്മിലാണ് പരസ്േര സഹ രണം 

വമച്ചവപ്പടതു്തനു്നതിനായി 

ധാരണാപഷ്ട്തത്തിൽ ഒപ്പവുച്ചത?് 

(a) ബാങ്ക് ഇദരാദനഷ്യ 

(b) ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ 

(c) ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംലണ്് 

(d) സവിസ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക ്

(e) വസൻഷ്ട്ടൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അർജന്റീന 
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Q154. ആോയ നി തുി വ പു്പിവന്റ പതുിയ 

ഇ-ഫയലിംഗ് ദപാർട്ടലമുായി സാദങ്കതി  

സംദയാജനം പർൂത്തിയാക്കിയ ബാങ്ക ്

ഏതാണ്? 

(a) ICICI ബാങ്ക ്

(b) IDBI ബാങ്ക ്

(c) IDFC ഫസ്റ്റ ്ബാങ്ക ്

(d) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

(e) വ ാട്ട ് മഹീഷ്ട്ര ബാങ്ക ്

 

Q155. REC ലിമിറ്റഡിവന്റ ഡയെക്രൊയി 

(വട ്്നിക്കൽ) നിയമിതനായത് 

ആരാണ്? 

(a) അനപും ൊയ ്

(b) ദഡാ. സമുൻ വ  വബെി 

(c) പങ്കജ് ശരൺ 

(d) വി വ  സിംഗ് 

(e) രാഹൽു  ൽുദഷ്ട്ശഷ്ത് 

 

Q156. ഇനിപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

നാലാമവത്ത P17A വസ്റ്റൽത്ത് ഷ്ട്ഫിദഗറ്റ് 

ആയ 'േനുഗിരി' എന്ന യുദ്ധ പ്പൽ 

വ ാൽക്കത്തയിൽ നേിയിൽ ദലാഞ്്ച 

വചയതത്? 

(a) രാജ്്നാഥ് സിംഗ ്

(b) അഡ്മിെൽ ആർ. ഹരി  മുാർ 

(c) അജിത് ദഡാവൽ 

(d) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(e) എയർ ചീഫ് മാർഷ്ൽ വി ആർ 

ചൗധരി 

 

Q157. ദ ാമൺവവൽത്ത് 

വഗയിംസിദലക്്ക ____ അംഗങ്ങളുള്ള 

ഇരയൻ സംഘവത്ത IOA ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 

(a) 222 

(b) 322 

(c) 422 

(d) 232 

(e) 332 

 

Q158. വസ്േയിനിൽ നടന്ന 41-ാാമത് വില്ല 

ഡി വബനാസ്ക് ഇന്റർനാഷ്ണൽ വചസ് 

ഓപ്പൺ ടർൂണവമന്റിൽ വിജയിച്ചത് 

ആരാണ്? 

(a) ഭരത ്സഷു്ട്ബഹ്മണയൻ 

(b) സങ്കൽപ് ഗുപ്ത 

(c) രാഹൽു ഷ്ട്ശീവാസ്തവ  

(d) അരവിര് ചിേംബരം 

(e) ൌണ ് സാധവാനി 
 
Q159. 2022 ജണൂലയിൽ ഇരയയിൽ 

ആേയമായി നിർമ്മിച്ച സർജിക്കൽ 

ദൊദബാട്ടി ് സിസ്റ്റം രാജീവ് ഗാന്ധി 

 ാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ആൻഡ് െിസർച്്ച 

വസന്റെിൽ സ്ഥാപിച്ച,ു സർജിക്കൽ 

ദൊദബാട്ടി ് സിസ്റ്റവത്ത ______________ 

എന്ന് വിളിക്കനു്ന.ു 

(a) SSI മഷ്ട്ര 

(b) SSI മിഷ്ട്ത 

(c) SSI അഗ്ന്ി 

(d) SSI ദതജ 

(e) SSI ദഗാൾഡ് 
 
Q160. അടതു്തിവട അരരിച്ച നിർമ്മൽ 

സിംഗ്  ഹ്്ദലാൺ ഏത ് സംസ്ഥാനത്ത് 

അവല്ലങ്കിൽ ഏത് ദ ഷ്ട്ര-ഭരണ 

ഷ്ട്പദേശത്ത് നിന്നളു്ള 

രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്? 

(a) ഹരിയാന 

(b) ഡൽഹി 

(c) പഞ്ചാബ് 

(d) ഹിമാചൽ ഷ്ട്പദേശ് 

(e) ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ 
 
Q161.  ാലാവസ്ഥവയ 

ഷ്ട്പതിദരാധദശഷ്ിയുള്ള  ാർഷ്ി  

ദമഖ്ലയിവല (DiCRA) ഡാറ്റയ്്ക്കായുള്ള 

യുണണറ്റഡ് ദനഷ്ൻസ് വഡവലപ്്വമന്റ് 

ദഷ്ട്പാഷ്ട്ഗാമമുായി (UNDP) പങ്കാളിയായ 

സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? 

(a) വതലങ്കാന 

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) അസം 

(d) ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശ് 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 
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Q162. അവരവുട തവന്ന ആേയവത്ത 

വാർഷ്ി  മനഷു്യാവ ാശ െിദപ്പാർട്്ട 2022 

ജണൂലയിൽ പെുത്തിെക്കിയത ്

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ് വട ് 

ഭീമനാണ്? 

(a) അദഡാബ് 

(b) ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ് 

(c) ഐ.ബി.എം 

(d) ഗൂഗിൾ  

(e) വമറ്റാ 
 

Q163. 35 വർഷ്വത്ത ദസവനത്തിന് 

ദശഷ്ം ഇരയൻ നാവി ദസനയുവട 

 ിദലാ ോസ് അരർവാഹിനിയായിരനു്ന 

___________ വന സർവീസിൽ നിന്ന് 

ഡീ മ്മീഷ്ൻ വചയതു . 

(a) INS സിന്ധദുഘാഷ്് 

(b) INS സിന്ധരുാഷ്ട്ര 

(c) INS ശങ്കൽു 

(d) INS സിന്ധധുവജ് 

(e) INS സിന്ധവുിജയ് 
 

Q164. യാഷ്ട്തക്കാർക്്ക അവരവുട 

അവ ാശങ്ങൾ അെിയാൻ 

സഹായിക്കനു്നതിനായി 'ഏവിദയഷ്ൻ 

പാസഞ്ചർ ചാർട്ടർ' ആരംഭിച്ച രാജയം 

ഏത്? 

(a) ഫിൻലാൻഡ് 

(b) യു.വ  

(c) ഇരയ 

(d) യു.എസ്.എ 

(e) ജപ്പാൻ 
 

Q165. നാഷ്ണൽ ദസ്റ്റാക്്ക 

എ ്്സ്്ദചഞ്ചിവന്റ (NSE) പതുിയ MD -യും 

CEO -യും ആയി നിയമിതനായത് 

ആരാണ്? 

(a) എൽ വി ഷ്ട്പഭാ ർ 

(b) വി.പി.നര മുാർ 

(c) ആശിഷ് ് മുാർ ചൗഹാൻ 

(d) മരുളി എം. നടരാജൻ 

(e) ബി. രദമഷ്് ബാബ ു
 

Q166. 2025 വല ദലാ  അത്്ലറ്റി ് 

ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പിന് ആതിദഥയതവം 

വഹിക്കനു്ന നഗരമായി തിരവെടതു്ത 

നഗരം ഏതാണ്? 

(a) ദടാക്കിദയാ 

(b) പാരീസ ്

(c) വബയജിംഗ് 

(d) നയഡൂൽഹി 

(e) വബർലിൻ 

 

Q167. അടതു്തിവട, ഖ്ാേി ആൻഡ് വിദല്ലജ് 

ഇൻഡഷ്ട്സ്രീസ്  മ്മീഷ്വന്റ 

വചയർമാനായി _______ ചമുതലദയറ്റ.ു 

(a) േിദനശ് ശർമ്മ 

(b) വിനയ്  മുാർ സദക്സന 

(c) മദനാജ്  മുാർ 

(d)  ാർത്തി ് ദസാണി 

(e) വിപിൻ ലതവാൾ 

 

Q168. 2022 ജണൂലയിൽ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

വടന്നീസ് വലയ്്റ്റൺ വഹവിറ്റിവന ഹാൾ 

ഓഫ് വഫയിമിൽ ഉൾവപ്പടതു്തി, 

വലയ്്റ്റൺ വഹവിറ്റ ് ഏത് 

രാജയക്കാരനാണ്? 

(a) ഓസ്്ദഷ്ട്ടലിയ 

(b) യു.വ  

(c) െഷ്യ 

(d) വസർബിയ 

(e) വസ്േയിൻ 

 

Q169. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കനു്ന 

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരവെടപു്പിനളു്ള 

ഷ്ട്പതിപേ സ്ഥാനാർത്ഥി 

താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) ഡി രാജ 

(b) ശരേ് പവാർ 

(c) ശശി തരർൂ 

(d) മാർഗരറ്റ് ആൽവ 

(e) ദതജസവി യാേവ് 
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Q170. 2022 ജണൂലയിൽ, COVID-19 

വാക്സിദനഷ്ന ുളുവട എണ്ണത്തിൽ 200 

ദ ാടി എന്ന ഷ്ട്പധാന നാഴി ക്കല്ല് ഇരയ 

ണ വരിച്ച,ു ഇരയയുവട 

രാജയവയാപ മായ COVID19 വാക്സിദനഷ്ൻ 

ദഷ്ട്പാഷ്ട്ഗാം ആരംഭിച്ചത് _____-നാണ്. 

(a) 2021 ജനവുരി 1 

(b) 2021 ജനവുരി 16 

(c) 2021 ജനവുരി 26 

(d) 2021 ഏഷ്ട്പിൽ 1 

(e) 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15 
 

Q171. 2022 വല 'ദലാ വത്ത ഏറ്റവംു മി ച്ച 

SME ബാങ്ക്' ആയി യൂദൊമണി രണ്ാം 

തവണയും തിരവെടതു്തത് 

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

ബാങ്കിവനയാണ്?  

(a) DBS ബാങ്ക് 

(b) ബാങ്ക് ഓഫ് അദമരിക്ക 

(c) CSB ബാങ്ക് 

(d) സിറ്റി ബാങ്ക ്

(e) HSBC ബാങ്ക് ഇരയ 
 

Q172. അടതു്തിവട അരരിച്ച അചയതുൻ 

 ടൂല്ലർൂ __________ എന്ന നിലയിൽ 

ഷ്ട്പശസ്തനായിരനു്ന.ു 

(a) പഷ്ട്തഷ്ട്പവർത്ത ൻ 

(b) ആർക്കിവട ്റ്റ് 

(c) പരിസ്ഥിതി ഷ്ട്പവർത്ത ൻ 

(d)  ലാ ാരൻ 

(e) രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ 
 

Q173. ‘ഫയയൂിംഗ ് ഇരയ 2022’ൽ 

‘വമാണബൽ ഇലഷ്ട്ക്രി ് ചാർജിംഗ്’ 

പ്ലാറ്റ്്ദഫാം ആയ ‘െിദപ്പാസ് ദപ’യും 

ഫിൻവട ് പ്ലാറ്റ്്ദഫാമായ  ‘ഫി-ഗിറ്റലംു' 

ആരംഭിച്ചത് ഏത ്മഷ്ട്രാലയമാണ്? 

(a) വാർത്താവിനിമയ മഷ്ട്രാലയം  

(b) ഇല ്്ദഷ്ട്ടാണി ്്സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ വട ്്ദനാളജി മഷ്ട്രാലയം 

(c) നയ ൂ ആൻഡ് െിനയവൂബിൾ എനർജി 

മഷ്ട്രാലയം 

(d) ണവേയതുി മഷ്ട്രാലയം 

(e) MSME മഷ്ട്രാലയം 
 

Q174. ദബാസ്റ്റൺ  ൺസൾട്ടിംഗ് 

ഷ്ട്ഗൂപ്പമുായി (BCG) അതിവന്റ 

ഡീ ാർബണണദസഷ്നംു 

സസു്ഥിരതയും അടങ്ങിയ അജണ്യുമായി 

സഹ രിച്ചത് ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

 മ്പനിയാണ്? 

(a) ദഗാോവരി പവർ ആൻഡ് ഇസ്ോറ്റ ് 

(b) ടാറ്റ സ്റ്റീൽ 

(c) ജിൻഡാൽ വസ്റ്റയിൻവലസ് 

(d) JSW സ്റ്റീൽ 

(e) ഹിൻഡാൽദ ാ ഇൻഡഷ്ട്സ്രീസ് 
 
Q175. നയഡൂൽഹിയിൽ വവച്്ച് നടന്ന 

ദനവൽ ഇവന്നാദവഷ്ൻ ആൻഡ് 

ഇൻഡിവജണനദസഷ്ൻ 

ഓർഗണനദസഷ്വന്റ (NIIO) 

‘സവവ്്ലംബൻ’  വസമിനാർ ദവളയിൽ 

‘SPRINT ചലഞ്ച ുൾ’ അനാവരണം 

വചയതത ്ആരാണ്? 

(a) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(b) രാജ്്നാഥ് സിംഗ ്

(c) അമിത് ഷ്ാ 

(d) പിയൂഷ്് ദഗായൽ 

(e) അനരുാഗ് താക്കർൂ 
 

Q176. യുഎൻ നിയുക്ത അരാരാഷ്ട്ര 

േിനമായ അരാരാഷ്്്ഷ്ട്ട ചാഷ്ട്ര േിനം 

വർഷ്ം ദതാെംു ______ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 16 

(b) ജണൂല 17 

(c)  ജണൂല 18 

(d) ജണൂല 19 

(e) ജണൂല 20 
 
Q177. ദലാ  വചസ്സ് േിനം 

ആദഗാളതലത്തിൽ വർഷ്ം ദതാെംു ______ 

ന് ആദഘാഷ്ിക്കനു്ന.ു 1924-ൽ പാരീസിൽ 

ഇന്റർനാഷ്ണൽ വചസ് വഫഡദെഷ്ൻ 

(FIDE) സ്ഥാപിതമായ തീയതിയാണ് ഈ 

േിവസം സചൂിപ്പിക്കനു്നത്. 

(a) ജണൂല 18 

(b) ജണൂല 19 

(c) ജണൂല 20 

(d) ജണൂല 21 

(e) ജണൂല 22 
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Q178. 2028 വല സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ്, 

പാരാലിമ്പി ് വഗയിംസ് എന്നിവ _______-

യിൽ വവച്്ച് നടക്കംു. 

(a) ദമാദസ്കാ, െഷ്യ 

(b) ബീജിംഗ്, ണചന 

(c) നയദൂയാർക്്ക, യുണണറ്റഡ് ദസ്റ്ററ്റ്സ് 

(d) നയഡൂൽഹി, ഇരയ 

(e) ദലാസ് ആഞ്ചലസ്്, യുണണറ്റഡ് 

ദസ്റ്ററ്റ്സ ്

 

Q179. ദബാർഡ് ഓഫ ് ൺദഷ്ട്ടാൾ ദഫാർ 

ഷ്ട് ിക്കറ്റ് ഇൻ ഇരയയുവട (BCCI) എത്തി ്്സ് 

ഓഫീസെംു ഓംബഡ്ു്സ്മാനമുായി 

ചമുതലദയറ്റത് ആരാണ്? 

(a) സച്ചിൻ  പർൂ 

(b) രാദജഷ്് ദജാഷ്ി 

(c) ദസാനം തിവാരി 

(d) വിനീത് ശരൺ 

(e) ഷ്ട്പബൽ ബൻസാൽ 

 

Q180. മാർക്്ക സക്കർബർഗ് തവന്റ  മ്പനി 

ഒര ുപതുിയ "ദപയ്്വമന്റ ്ഇൻ ചാറ്റ്" ഫീച്ചർ 

_______-ൽ  അവതരിപ്പിക്കവുമന്ന് 

അടതു്തിവട ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 

(a) ടി ് ദടാക്്ക 

(b) വാട്്ട്സ്ആപ്പ് 

(c) ഇൻസ്റ്റാഷ്ട്ഗാം 

(d) വടലിഷ്ട്ഗാം 

(e) വിചാറ്റ് 

 

 

Q181. എല്ലാ ബർത്ത ുളും PPP 

മാതൃ യിൽ ഷ്ട്പവർത്തിപ്പിക്കനു്ന 

ഇരയയിവല ആേയവത്ത 100 ശതമാനവംു 

ലാൻദലാർഡ് ദമജർ തെുമഖു്മായി 

മാെിയ തെുമഖു്ം ഏതാണ്? 

(a)  ാണ്ല തെുമഖു്ം 

(b) വിശാഖ് തെുമഖു്ം 

(c) എണ്ണർൂ തെുമഖു്ം 

(d) വിശാഖ്പട്ടണം തെുമഖു്ം 

(e) ജവഹർലാൽ വനഹ്്െ ുതെുമഖു്ം 

 

Q182. 13-ാാമത് പീദറ്റഴ്്സ്ബർഗ് ണേമറ്റ് 

സംവാേം ഏത ് നഗരത്തിൽ വവച്ചാണ് 

നടന്നത്? 

(a) നയഡൂൽഹി 

(b) വബർലിൻ 

(c) പാരീസ് 

(d) ദടാക്കിദയാ 

(e) ലണ്ൻ 

 

Q183. 2022-വല ദഫാർജസ് 

ശതദ ാടീശവരന്മാരവുട പട്ടി യിൽ 

ഒന്നാമവതത്തിയത് ആരാണ്? 

(a) വജഫ് വബദസാസ് 

(b) വബർണാഡ് അർദനാൾട്്ട 

(c) ബിൽ ദഗറ്റ്സ് 

(d) എദലാൺ മസ്് ് 

(e) ഗൗതം അോനി 

 

Q184. ദമാദട്ടാർ ഇൻഷ്െുൻസ് ഓൺ 

ഡാദമജ് ദപാളിസി ൾക്കായി ‘ദപ ആസ് 

യു ണഷ്ട്ഡവ’് എന്ന ആഡ്-ഓൺ ഫീച്ചർ 

ആരംഭിച്ചത് ഏത് ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

 മ്പനിയാണ്? 

(a) ബജാജ് അലയൻസ് ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(b) ദഗാ ഡിജിറ്റ ്ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

(c) ദചാളമണ്ഡലം MS ജനെൽ 

ഇൻഷ്െുൻസ് 

(d) ഭാരതി AXA ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 

(e) എഡൽവീസ് ജനെൽ ഇൻഷ്െുൻസ് 
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Q185. ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്്ക ഫണ്് 

നൽ നു്നതിനായി 20,000 ദ ാടി രപൂ  ടം 

സമാഹരിക്കനു്നതിനളു്ള നിർദേശം 

അംഗീ രിച്ചത് ഏത ്ബാങ്കാണ?് 

(a) വഫഡെൽ ബാങ്ക് 

(b) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

(d) HDFC ബാങ്ക ്

(e) ബന്ധൻ ബാങ്ക ്
 

Q186. ദമാർഗൻ സ്റ്റാൻലി, 2023-വല 

ഇരയയുവട വമാത്ത ആഭയരര ഉൽപ്പാേന 

(ജിഡിപി) വളർച്ചയുവട ഷ്ട്പവചനം _____ 

ആയി  തു്തവന  െുച്ച.ു 

(a) 7.1% 

(b) 7.2% 

(c) 7.3% 

(d) 7.4% 

(e) 7.5% 
 

Q187. രത്തൻ ഇരയ പവെിവന്റ മാദനജിംഗ ്

ഡയെക്രൊയി നിയമിതനായത് ആരാണ്?  

(a) രാദജഷ്് തൽവാർ 

(b) അദലാ ് ചഷ്ട് വാൾ 

(c) സൃരി വർമ്മ 

(d) ഷ്ട്ബിദജഷ് ് മുാർ ഉപാധയായ 

(e) ഷ്ട്ബിദജഷ് ്ഗുപ്ത 
 

Q188. സർക്കാരിവന്റ മൻുനിര സ്മാർട്്ട സിറ്റി 

മിഷ്വന്റ ഫണ്് വിനിദയാഗത്തിൽ ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്ത ് എത്തിയത് 

താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

സംസ്ഥാനമാണ്? 

(a) തമിഴ് നാട് 

(b)  ർണാട  

(c) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ് 

(d) മഹാരാഷ്ട്ര 

(e) ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശ ്
 

Q189. അഞ്ച ് വർഷ്ദത്തക്്ക 

ഇൻദസാൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്കറപ്്സി 

ദബാർഡ് ഓഫ് ഇരയയുവട (IBBI) മഴുുവൻ 

സമയ അംഗമായി നിയമിക്കവപ്പട്ടത് 

ആരാണ്? 

(a) ദൊഷ്ി േീേിത് 

(b) ജയരി ഷ്ട്പസാേ് 

(c) ഷ്ട്പിയങ്ക അഗർവാൾ 

(d) ഏയ്ഞ്ചൽ ഗുപ്ത 

(e) ഷ്ട്പീതി തിവാരി 
 

Q190. േവീപ് രാഷ്ട്രമായ ഷ്ട്ശീലങ്കയുവട 

ഒമ്പതാമത് ഷ്ട്പസിഡന്റായി ഷ്ട്ശീലങ്കൻ 

പാർലവമന്റ് തിരവെടതു്തത് 

ആവരയാണ്? 

(a) െനിൽ വിഷ്ട് മസിംവഗ 

(b) ണമഷ്ട്തിപാല സിരിദസന 

(c) മഹിര രാജപ ്്വസ 

(d) ചഷ്ട്രി   മുാരതംുഗ 

(e) ഡിംഗിരി ബര വിദജതംുഗ 
 

Q191. തദേശീയ വനയ്ത്ത ുാവര 

ശാക്തീ രിക്കനു്നതിനായി ‘സവനിർഭർ 

നാരി’ എന്ന ദപരിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച 

സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? 

(a) ഷ്ട്തിപരു 

(b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) അസം 

(d) ബീഹാർ 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 
 

Q192. വിവ എൻദഗജ ് ആപ്പ ്

പെുത്തിെക്കിയത് ഏത്  മ്പനിയാണ്? 

(a) ണമദഷ്ട് ാദസാഫ്റ്റ് 

(b) ആപ്പിൾ 

(c) അദഡാബ് 

(d) ഗൂഗിൾ 

(e) വമറ്റാ 
 

Q193. ഓ ്്ലാസ്  സ്േീവഡ്രസ്റ്റ് ദലാബൽ 

ഇൻഡക്സ് ഷ്ട്പ ാരം, 2022-വല വമാണബൽ 

സ്േീഡ് സചൂി യിൽ ഇരയയുവട സ്ഥാനം 

എഷ്ട്തയാണ്? 

(a) 88-ാാമത് 

(b) 98-ാാമത് 

(c) 108-ാാമത് 

(d) 118-ാാമത് 

(e) 128-ാാമത് 
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Q194.  നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിവന്റ 

ദപരിൽ മനൂ്ന ് സഹ രണ ബാങ്ക ുൾക്്ക 

__________  ടതു്ത നിയഷ്ട്രണങ്ങൾ 
ഷ്ട്പഖ്യാപിച്ച.ു 
(a) നബാർഡ് 
(b) RBI 

(c) ബയദൂൊ ഓഫ് ഇരയൻ സ്റ്റാൻദഡർഡ്സ് 
(d) വസബി 
(e) SIDBI 
 
Q195. ONGC വിദേശ് ലിമിറ്റഡിവന്റ 
മാദനജിംഗ ് ഡയെക്രൊയി 
നിയമിതനായത് ആരാണ്?  

(a) ആർ വ  ഗുപ്ത  
(b) രാജീവ്  മുാർ 
(c) രാജ് ശേു 
(d) രാജർഷ്ി ഗുപ്ത 

(e) പാരിദതാഷ്് ഷ്ട്തിപാഠി 
 
Q196. 2022 -വല ദലാ  മസ്തിഷ്ക േിനം 

ആചരിക്കനു്നത് ഏത് േിവസമാണ്? 
(a) ജണൂല 18 
(b) ജണൂല 19 
(c) ജണൂല 20 
(d) ജണൂല 21 

(e) ജണൂല 22 
 
Q197. ഇറ്റലിയുവട ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രി ആയിരനു്ന 

________, തവന്റ ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രി സ്ഥാനത്ത ു
നിന്ന് പടിയിെങ്ങി. 
(a) പൗദലാ വജന്റിദലാനി 
(b) ഗയവൂസവപ്പ ദ ാവണ് 

(c) വസർജിദയാ മാറ്റവെല്ല 
(d) മരിദയാ ഷ്ട്ഡാഗി 
(e) മാറ്റിദയാ വെൻസി 
 
Q198. 2022 ജണൂലയിൽ വഷ്യ്ഖ് ്മഹുമ്മേ് 

സബാഹ ് അൽ സദലം  ണുവറ്റിവന്റ 
ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രിയായി നിയമിതനായി, 

 ണുവറ്റിവന്റ ഔദേയാഗി   െൻസി 
ഏതാണ്? 
(a)  ണുവറ്റ് ദഡാളർ 
(b)  ണുവറ്റ് പൗണ്് 

(c)  ണുവറ്റ് േിനാർ 
(d)  ണുവറ്റ് െപു്പി 
(e)  ണുവറ്റ് േിർഹം 
 

Q199. നരീരർ ബഷ്ട്തയുവട രാജിവയ 

തടുർന്ന ് ഈജിപ്തിവല വസയഫ് 

അഹമ്മേിവന ഇന്റർനാഷ്ണൽ ദഹാക്കി 

വഫഡദെഷ്വന്റ ആക്രിംഗ് ഷ്ട്പസിഡന്റായി 

നിയമിച്ച,ു അരാരാഷ്ട്ര ദഹാക്കി 

വഫഡദെഷ്വന്റ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി 

വചയ്യുന്നത ്_______ യിൽ ആണ്. 

(a) ദലാസാവന 

(b) ജനീവ 

(c) നയദൂയാർക്്ക 

(d) വാഷ്ിംഗ് രൺ D C 

(e) പാരീസ ്
 

Q200. സീദൊ  പൂ്പൺ സീദൊ 

ഷ്ട്പിൻസിപ്പൽ ഇൻഷ്ട്സ്രു വമന്റ് എന്ന 

ഉപ രണം ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ 

ആരാണ് നൽ നു്നത്? 

(a) ദ ഷ്ട്ര സർക്കാർ മാഷ്ട്തം 

(b) സംസ്ഥാന സർക്കാര ുൾ 

(c) ദനാട്്ട ദഫാർ ദഷ്ട്പാഫിറ്റ ്

ഓർഗണനദസഷ്ൻ  

(d) വപാതദുമഖ്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

(e) ദ ാർപ്പദെറ്റ്  മ്പനി ൾ 
 

Q201. VLTD ഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ രജിസ്റ്റർ വചയത 

വാണിജയ വാഹനങ്ങവളയും ERSS-മായി 

ബന്ധിപ്പിക്കനു്ന ഇരയയിവല ആേയ 

സംസ്ഥാനമായി മാെിയ സംസ്ഥാനം 

ഏതാണ്? 

(a) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ ്

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാഷ്ട്ര 

(e) ഹിമാചൽ ഷ്ട്പദേശ് 
 

Q202. 2022 -ൽ ദ രളത്തിവല പരദമാന്നത 

ചലച്ചിഷ്ട്ത പരുസ്കാരമായ വജ സി 

ഡാനിയൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച വയക്തി 

ആരാണ്?? 

(a) രാദജഷ് ്തൽവാർ 

(b) അദലാ ് ചഷ്ട് വാൾ 

(c) രദമഷ്്  ണ്ലു 

(d) വ .പി. മുാരൻ 

(e) ഷ്ട്ബിദജഷ് ്ഗുപ്ത 
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Q203. 2022-വല ദേശീയ ഷ്ട്പദേപണ 

േിനമായി ആചരിക്കാൻ 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കനു്നത് ഏത് േിവസമാണ്? 

(a) ജണൂല 21 

(b) ജണൂല 22 

(c) ജണൂല 23 

(d) ജണൂല 24 

(e) ജണൂല 25 

 

Q204. 68-ാാമത് ദേശീയ ചലച്ചിഷ്ട്ത 

അവാർഡിൽ "മി ച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിം" 

ആയി തിരവെടതു്ത സിനിമ ഏതാണ്? 

(a) സരുണെ ദപാഷ്ട്ട്് 

(b) തൻഹാജി 

(c) വടസ്റ്റിദമാണി ഓഫ് അന്ന 

(d) മനഃ അര ുമനഃു 

(e)  ാച്ചിച്ചിനിത്ത ു

 

Q205. 2022 ജണൂലയിൽ ഇന്റർനാഷ്ണൽ 

അദസാസിദയഷ്ൻ ഓഫ് ദപാർട്്ടസ് 

ആൻഡ് ഹാർദബഴ്സിൽ ഇരയയുവട 

ഷ്ട്പതിനിധിയായി താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ 

ആവരയാണ് നിയമിച്ചത്? 

(a) യാസ്മിൻ ഹക്്ക 

(b) എന്നരസ ു രദുണശൻ 

(c) വജ.എസ്. േീപ  ്

(d) ഷ്ട്ബദജഷ്ട്ര നവനിത് 

(e) അഞ്ജലി ഷ്ട്പസാേ് 

 

Q206. 2022 ജണൂലയിൽ ഷ്ട്ശീലങ്കയുവട 

പതുിയ ഷ്ട്പധാനമഷ്ട്രിയായി 

നിയമിതനായത് താവഴപ്പെയുന്നവരിൽ 

ആരാണ്? 

(a) മഹിര രാജപ ്്വസ 

(b) െനിൽ വിഷ്ട് മസിംവഗ 

(c) േിദനശ് ഗുണവർധന 

(d) സജിത്ത് ദഷ്ട്പമോസ 

(e) സാഗര  ാരയവാസം 

 

Q207. സവദേശി ണപലറ്റില്ലാത്ത ‘വരണു’ 

എന്ന ദഷ്ട്ഡാൺ വി സിപ്പിവച്ചടതു്തത് 

ചവുവട തന്നിരിക്കനു്നവയിൽ ഏത് 

 മ്പനിയാണ്? 

(a) ഇൻദഫാ എഡ്ജ് ഇരയ 

(b) സാഗർ ഡിഫൻസ് എഞ്ചിനീയെിംഗ് 

(c) പാരാസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ദസ്േസ് 

വടദക്നാളജീസ് 

(d) രത്തൻ ഇരയ എന്റർണഷ്ട്പസസ ്

(e) വസൻ വടദക്നാളജീസ്  

 

Q208. വസൻഷ്ട്ടൽ ദബാർഡ് ഓഫ് ഡയെക്ര് 

ടാ ്്സസ് (CBDT) 162-ാാമത് ഇൻ ം ടാക്സ ്

േിനം (ആയകാർ േിവസ്) _____-ന് ആചരിച്ച.ു 

(a) ജണൂല 21 

(b) ജണൂല 22 

(c) ജണൂല 23 

(d) ജണൂല 24 

(e) ജണൂല 25 

 

Q209. 2022 ജണൂലയിൽ ഷ്ട്പശസ്ത 

ശാഷ്ട്സ്തജ്ഞനംു പത്മഷ്ട്ശീ അവാർഡ് 

ദജതാവമുായ ___________ അരരിച്ച.ു 

(a) ഡി. ശിവാനര ണപ 

(b) ഉപീരർ എസ്. ഭല്ല 

(c) അവധാഷ്്  ൗശൽ 

(d) പാർത്ഥ ഷ്ട്പതിം മജംുോർ 

(e) ദഡാ അജയ് പരിേ 

 

Q210. 68-ാാമത് ദേശീയ ചലച്ചിഷ്ട്ത 

അവാർഡിൽ "ആദരാഗയ രമായ 

വിദനാേം നൽ നു്ന മി ച്ച ജനഷ്ട്പിയ 

സിനിമ" ആയി തിരവെടതു്തത് 

താവഴപ്പെയുന്ന ചിഷ്ട്തങ്ങളിൽ ഏത് 

സിനിമവയയാണ്?  

(a) വ  ജി എഫ-്2 

(b) ആർ. ആർ. ആർ 

(c) സരുണെ ദപാഷ്ട്ട്് 

(d) തൻഹാജി 

(e) വിഷ്ട് ം 
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Q211. 2022 ജണൂല 15 വവരയുള്ള 

 ണക്ക ുൾ ഷ്ട്പ ാരം ഇരയയുവട 

വിദേശനാണയ  രതുൽ ദശഖ്രം ______ USD 

ബില്ലയൺ ആയി  െുെ,ു ഇത ് 20 

മാസത്തിനിടയിവല ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന 

നിരക്കാണ്. 

(a) 517.2 

(b) 572.5 

(c) 582.5 

(d) 577.7 

(e) 572.7 

 

Q212. യുണണറ്റഡ് അെബ് എമിദെറ്റ്സ് 

(UAE) സർക്കാർ നൽ നു്ന "ദഗാൾഡൻ 

വിസ" എന്ന അവാർഡ് ദനടിയ നടൻ 

ആരാണ്? 

(a) സൽമാൻ ഖ്ാൻ  

(b) അമിതാഭ് ബച്ചൻ 

(c) ധർദമ്മഷ്ട്ര 

(d)  മൽഹാസൻ 

(e) രജനി ാര് 

 

Q213. 2022-വല ദലാ  മങു്ങിമരണ 

ഷ്ട്പതിദരാധ േിനമായി ആചരിക്കനു്നത ്

ഏത് േിവസമാണ്? 

(a) ജണൂല   22 

(b) ജണൂല 18 

(c) ജണൂല   19 

(d) ജണൂല 25 

(e) ജണൂല 21 

 

Q214. ദലാ  അത്്ലറ്റി  ്

ചാമ്പയൻഷ്ിപ്പിവല പരുഷു്ന്മാരവുട 

ജാവലിൻ ദഷ്ട്താ ണഫനലിൽ  _________ േരൂം 

എെിെ് ഒളിമ്പി ് ചാമ്പയൻ നീരജ് 

ദചാഷ്ട്പ വവള്ളി വമഡൽ ദനടി. 

(a) 88.11  മീറ്റർ 

(b) 88.12 മീറ്റർ 

(c) 88.13 മീറ്റർ 

(d) 88.14 മീറ്റർ 

(e) 88.15 മീറ്റർ 

 

Q215. 2022 വല ദഫാർമലു വൺ (F1) ഷ്ട്ഫഞ്്ച 

ഷ്ട്ഗാൻഡ് ഷ്ട്പിക്സ് ___________ ദനടി. 

(a) ലയൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ  
(b) മാക്സ് വവർസ്റ്റപ്പൻ 
(c) ദജാർജ്ജ ്െസ്സൽ 
(d) എസ്. വപവരസ ്

(e) സി. ണസൻസ് ജനൂിയർ 
 
Q216. മനൂ്ന് ബഹിരാ ാശ നിലയ 

വമാഡയളുൂ ളിൽ രണ്ാമദത്തതായ 
'വവന്റിയൻ' വിദേപിക്കനു്നത് 
ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്രാജയമാണ്? 
(a) ഇരയ 

(b) യു.എസ്.എ 
(c) ജപ്പാൻ 
(d) ണചന 
(e) െഷ്യ 
 
Q217.  2022 ________, മതുൽ ആേയവത്ത 
ദഖ്ദലാ ഇരയ വഫൻസിങ് വനിതാ ലീഗ ്

ആരംഭിക്കനു്ന.ു 
(a) ജണൂല 21 
(b) ജണൂല 22 
(c) ജണൂല 23 
(d) ജണൂല 24 

(e) ജണൂല 25 
 
Q218. ദവാഡദഫാൺ ഐഡിയയുവട 

പതുിയ CEO ആയി നിയമിതനായത് 
ആരാണ്? 
(a) വിദവ ് സിംഗ് 
(b) രവീരർ തക്കർ 

(c) അേയ മഷൂ്ട്ര 
(d) ദസാനം തിവാരി 
(e) വിജയ് ശർമ്മ 
 
Q219. രസതഷ്ട്രം, ദസാഫ്റ്റ ്

വമറ്റീരിയല ുളുവട ആപ്ലിദക്കഷ്ന ുൾ 
എന്നിവവയക്കെുിച്ചളു്ള അരാരാഷ്ട്ര 

സദമ്മളനം CSIR-NIIST _______ വവച്്ച 
സംഘടിപ്പിക്കനു്ന.ു  
(a) വ ാൽക്കത്ത 
(b) തിരവുനരപരും 

(c) ഡൽഹി 
(d) വ ാച്ചി 
(e) വചണന്ന 
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Q220. ആഴ്േയിൽ മഴുുവൻ സമയവംു (24X7) 

ഷ്ട്തിവർണ്ണ പതാ  ഷ്ട്പേർശിപ്പിക്കാൻ 

ആളു വള അനവുേിക്കനു്നതിന് ദ ഷ്ട്രം 

______  വല ഇരയയുവട പതാ  ദ ാഡ് 

ദഭേഗതി വചയ്യുന്ന ു

(a) 2001 

(b) 2002 

(c) 2003 

(d) 2004 

(e) 2005 

 

Q221. നിർമാൻ (NIRMAN) ആക്സിലദെറ്റർ 

ദഷ്ട്പാഷ്ട്ഗാം ആരംഭിച്ചത് ഏത് IIT-യാണ്? 

(a) IIT ണഹേരാബാേ് 

(b) IIT ഡൽഹി 

(c) IIT മഷ്ട്ോസ് 

(d) IIT  ാൺപർൂ 

(e) IIT െർൂക്കി 

 

Q222. 2022 വസപ്റ്റംബർ 3 മതുൽ ജമ്മ ു

ഫിലിം വഫസ്റ്റിവലിവന്റ എഷ്ട്താമവത്ത 

പതിപ്പാണ് നടക്കനു്നത്? 

(a) 1-ാാമവത്ത 

(b) 2-ാാമവത്ത 

(c) 3-ാാമവത്ത  

(d) 4-ാാമവത്ത 

(e) 5-ാാമവത്ത 

 

Q223. 2022 ജണൂലയിൽ ആൻഡമാൻ 

 ടലിൽ വവച്്ച ________ വന്റ മാരിണടം 

വസൽഫ് ഡിഫൻസ് ദഫാഴ് സു ം ഇരയൻ 

ദനവിയും തമ്മിൽ ഒര ു മാരിണടം 

പാർ് ണർഷ്ിപ്പ് എക്സർണസസ് (MPX) 

നടത്തി.  

(a) മാലിേവീപ്  

(b) െഷ്യ 

(c) ജപ്പാൻ 

(d) യു.എസ്.എ 

(e) ണചന 

 

Q224. എല്ലാ വർഷ്വംു  ാർഗിൽ വിജയ് 

േിവസായി ആചരിക്കനു്നത് ഏത് 

േിവസമാണ്? 

(a) ജണൂല 23 

(b) ജണൂല 24 

(c) ജണൂല 25 

(d) ജണൂല 26 

(e) ജണൂല 27 
 
Q225. ഇരയൻ സിനിമയിവല ഇതിഹാസ 

നടൻ, േിലീപ്  മുാർ എന്നെിയവപ്പടനു്ന 

യൂസഫ് ഖ്ാവനക്കെുിച്ചളു്ള പതുിയ പസു്ത ം 

ഷ്ട്പമഖു് രചയിതാവായ ________ ഷ്ട്പ ാശനം 

വചയതു . (a) ദരാഹിത് സിംഗ ്

(b) ണഫസൽ ഫാെഖൂ്ി 

(c) വിജയ്  മുാർ 

(d) ശിഖ്ർ മിത്തൽ 

(e) വിപിൻ ഗുപ്ത 
 
Q226. രാജയവത്ത ആേയവത്ത ‘ഹർ ഘർ 

ജൽ’ സർട്ടിണഫഡ് ജില്ലയായി മാെിയത് 

ഏത ്ജില്ലയാണ്? 

(a) ഇൻദഡാർ 

(b) ഉേയേൂ ർ 

(c) ഗവാളിദയാർ 

(d) ലഖ്്്നൗ 

(e) ബർുഹാൻപർൂ 
 
Q227.  ാനെ ബാങ്ക് അതിവന്റ 

വമാണബൽ ബാങ്കിംഗ ്

ആപ്ലിദക്കഷ്നായ "________" പെുത്തിെക്കി. 

(a)  ാനെ എഐ1 

(b)  ാനെ ബിഐ1 

(c)  ാനെ സിഐ1 

(d)  ാനെ ഡിഐ1 

(e)  ാനെ ഇഐ1 
 
Q228. ദപടിഎം ദപയ്്വമന്റ് സർവീസസ ്

ലിമിറ്റഡിവന്റ (PPSL) പതുിയ CEO ആയി 

നിയമിതനായത് ആരാണ്? 

(a) ഷ്ട്പഖ്ർ അഗർവാൾ 

(b) ഷ്ട്പബൽ ബൻസാൽ 

(c) ശഭും അദൊെ 

(d) ന ൽു വജയിൻ 

(e) ആ ാശ് ഗിൽ 
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Q229. _______ ൽ പവങ്കടകു്കനു്ന ഇരയൻ 

സംഘങ്ങവള ഷ്ട്പദചാേിപ്പിക്കാൻ ദവണ്ി 

"ഷ്ട് ിദയറ്റ് ദഫാർ ഇരയ" എന്ന  ാവമ്പയ്്ൻ 

SAI ആരംഭിച്ചിട്ടണ്ു്. 

(a) സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ ്2024 

(b) ബർമിംഗ്ഹാം 2022 

ദ ാമൺവവൽത്ത് വഗയിംസ് 

(c) ഫിഫ ദലാ  പ്പ് 2028 

(d) ഷ്ട് ിക്കറ്റ് ദലാ  പ്പ് 2023 

(e) ഏഷ്യൻ വഗയിംസ് 2022 
 

Q230. അടതു്തിവട മൊത്തി 

എഴുത്ത ുാരനായിരനു്ന _______ 

േീർഘനാളവത്ത അസഖു്ം മലൂം 

അരരിച്ച.ു 

(a) ദഗാപാൽ ഗദണഷ് ്അഗാർക്കർ  

(b) അന്ന ഭാവ ുസാദത്ത 

(c) ആനര് യശവര് ഖ്വര 

(d) മല്ലി  അമർ വഷ്യ്ഖ്് 

(e) ആനര് സോശിവ് അൽദടക്കർ 
 

Q231. ണവെസിൽ നിന്ന് മതുിർന്നവവര 

സംരേിക്കനു്നതിനായി യൂദൊപയൻ 

വമഡിസിൻസ് ഏജൻസി (EMA) 

അടതു്തിവട മങ്കിദപാക്സ് വാക്സിന് 

അംഗീ ാരം നൽ ി. ഈ വാ ്്സിവന്റ 

ദപവരരാണ്? 

(a) MMVANEX 

(b) MPVANEX 

(c) PMVANEX 

(d) IMVANEX 

(e) MVANEX 
 

Q232. മാതൃസ്ഥാപനവമുായി ലയിച്ചതിന് 

ദശഷ്ം ദലാ ത്തിവല ഏറ്റവംു 

മലൂയവത്തായ 10 ബാങ്ക ുളിൽ 

ഉൾവപ്പടനു്നത് താവഴയുള്ളതിൽ ഏത ്

ബാങ്കാണ്? 

(a) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

(b) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

(c) വയസ് ബാങ്ക് 

(d) ബന്ധൻ ബാങ്ക ്

(e) HDFC ബാങ്ക ്
 

Q233. 2022-വല ദലാബൽ എനർജി ണഷ്ട്പസ ്

ദനടിയത് ചവുവട നല്കിയിരിക്കനു്നതിൽ 

ആരാണ്?  

(a) രാദജഷ് ്തൽവാർ 

(b)  ൗശി  ്രാജദശഖ്ര 

(c) രദമഷ്്  ണ്ലു 

(d) ഷ്ട്ബിദജഷ് ് മുാർ ഉപാധയായ 

(e) ഷ്ട്ബിദജഷ് ്ഗുപ്ത 
 

Q234. 2022-ൽ സവിറ്റ്സർലൻഡിവല 

ജിസ്റ്റാഡിൽ നടന്ന സവിസ് ഓപ്പൺ 

 ിരീടം ദനടിയത് ആരാണ്?  

(a) വനാവാ ് ദജാദക്കാവിച്്ച 

(b) വജയിംസ് ണഡവറ്റ് 

(c)  ാസ്േർ െഡ്ൂ 

(d) ദൊജർ വഫഡെർ 

(e) മാറ്റിദയാ വബവെറ്റിനി 
 

Q235. 2022 ജണൂലയിൽ തദേശീയമായി 

വി സിപ്പിച്ച  വിക്്ക െിയാേൻ 

ണഫറ്റിംഗ് വവഹിക്കിൾ  ഇരയൻ 

ണസനയത്തിന് എത്തിച്്ച നൽ ിയത് 

ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

സ്ഥാപനമാണ്? (a)ആൽഫ ഡിണസൻ 

വടദക്നാളജീസ് ണഷ്ട്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 

(b) ടാറ്റ അഡവാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് 

(c) െിലയൻസ് അഡവാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ ്

ലിമിറ്റഡ് 

(d) മഹീഷ്ട്ര അഡവാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് 

ലിമിറ്റഡ് 

(e) എൽ ആൻഡ് ടി അഡവാൻസ്ഡ് 

സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് 
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Q236. 2022 ജണൂലയിൽ ഇരയയിവല 

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 5G വെഡിനസ ്

ണപലറ്റമുാർക്്ക TRAI തടുക്കമിട്ട,ു TRAI 

എന്നതിവന്റ പർൂണ രപൂം എരാണ്? 

(a) വടലിദ ാം വെഗുദലറ്റെി 

അഡ്മിനിദഷ്ട്സ്രഷ്ൻ ഓഫ് ഇരയ 

(b) വടലിദ ാം വെസ്്ദപാൺസീവ ്

ആൻഡ് വെഗുദലറ്റെി അദതാെിറ്റി ഓഫ് 

ഇരയ 

(c) വടലിദ ാം ൊപ്പിഡ് വെഗുദലറ്റെി 

അദതാെിറ്റി ഓഫ് ഇരയ 

(d) വടലിദ ാം വെഗുദലറ്റെി അദതാെിറ്റി 

ഓഫ് ഇരയ 

(e) വടലിദ ാം വെദസ്ോണ്സിബിൾ 

അദതാെിറ്റി ഓഫ് ഇരയ 
 

Q237. 2022-ൽ നടക്കാനിരിക്കനു്ന 

അരാരാഷ്ട്ര വചസ് ഒളിമ്പയാഡിന് 

ദവണ്ി 'വണക്കം വചണന്ന' എന്ന 

സവാഗത ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ?്  

(a) എ ആർ െഹ്മാൻ 

(b) അന ുമാലി  ്

(c) എം എം  ീരവാണി 

(d) ഇളയരാജ 

(e) വിശാൽ ഭരേവാജ് 
 

Q238. ഇരയയിവല എല്ലാ ബിസിസിഐ 

മത്സരങ്ങളുവടയും ണടറ്റിൽ 

ദസ്ോൺസൊയിരനു്ന ദപറ്റിഎമ്മിവന മാറ്റി 

മാസ്റ്റർ ാർഡ് പതുിയ ണടറ്റിൽ 

ദസ്ോൺസർ ആയി, ബിസിസിഐയുവട 

ഇദപ്പാഴവത്ത ഷ്ട്പസിഡന്റ് ആരാണ്? 

(a) രാജീവ് ശേു 

(b) സൗരവ് ഗാംഗുലി 

(c) രാഹൽു ഷ്ട്ോവിഡ് 

(d) ജയ് ഷ്ാ 

(e) വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ 
 

Q239. 2022 ജണൂലയിൽ LG 

ഇല ്്ദഷ്ട്ടാണി ്്സ ് ഇരയ ണഷ്ട്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡമുായും ഇല ്്ദഷ്ട്ടാണി ്്സ് 

വസക്രർ സ്് ിൽസ്  ൗൺസിൽ ഓഫ് 

ഇരയയുമായും NSIC ധാരണാപഷ്ട്തം 

ഒപ്പവുച്ച,ു നാഷ്ണൽ സ്്ദമാൾ 

ഇൻഡഷ്ട്സ്രീസ് ദ ാർപ്പദെഷ്ൻ ലിമിറ്റഡ് 

ഏത ് മഷ്ട്രാലയത്തിന്  ീഴിലാണ് 

വരനു്നത?് 

(a) വതാഴിൽ മഷ്ട്രാലയം 

(b) വാണിജയ - വയവസായ മഷ്ട്രാലയം 

(c) ധന ാരയ മഷ്ട്രാലയം 

(d) ഇലദഷ്ട്ക്രാണി ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ വടദക്നാളജി മഷ്ട്രാലയം 

(e) MSME മഷ്ട്രാലയം 
 

Q240. ഇരയാ ഗവൺവമന്റ് 5 പതുിയ 

ൊംസർ ണസറ്റ ുൾ 

ഉൾവപ്പടതു്തനു്നദതാവട ആവ  െംസാർ 

ണസറ്റ ുളുവട എണ്ണം _____ ആയി. 

(a) 51 

(b) 52 

(c) 53 

(d) 54 

(e) 55 
 

Q241.  ദപാലീസ് ഹാജരാ നു്നതംു 

ഉദേയാഗസ്ഥരവുട പദഷ്ട്ടാളിംഗ് തത്സമയം 

നിരീേിക്കനു്നതിനമുായി 'സ്മാർട്്ട ഇ-

ബീറ്റ്' സംവിധാനം ഏത് 

സംസ്ഥാനത്തിവന്റ മഖു്യമഷ്ട്രിയാണ് 

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർഷ്ട്പദേശ ്

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാഷ്ട്ര 

(e) ഹരിയാന 
 

Q242. സ്ഥാനവമാഴിയുന്ന രാഷ്ട്രപതി 

രാംനാഥ ് ദ ാവിരിവന്റയും 

അദേഹത്തിവന്റ മൻുഗാമി ളുവടയും 

അപർൂവ ദഫാദട്ടാഷ്ട്ഗാഫ ുൾ 

ഷ്ട്പേർശിപ്പിക്കനു്ന മനൂ്ന് പസു്ത ങ്ങൾ 

അടതു്തിവട പെുത്തിെക്കിയത് ആരാണ്? 

(a) അമിത് ഷ്ാ 

(b) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(c) അനരുാഗ് താക്കർൂ 

(d) എം വവങ്കയ്യ നായിഡ ു

(e) ഷ്ട്േൗപതി മർുമ ു
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Q243.  2022 വല ദലാ  വഹപ്പണറ്ററ്റിസ് 

േിനമായി ആചരിക്കനു്നത് ഏത ്

േിവസമാണ്?  

(a) ജണൂല 25 

(b) ജണൂല 26 

(c) ജണൂല 27 

(d) ജണൂല 28 

(e) ജണൂല 29 

 

Q244. അടതു്തിവട ദബാബ് ൊവഫൽസൺ 

ഈ ദലാ ദത്താട് വിട പെെ.ു 

അദേഹത്തിവന്റ ടിവി സീരീസ് ആയ 'േി 

മങ്കീസ്' ______ വല മി ച്ച ദ ാമഡി 

സീരീസിനളു്ള എമ്മി അവാർഡ് ദനടി.  

(a) 1967 

(b) 1971 

(c) 1975 

(d) 1978 

(e) 1987 

 

Q245. വതലങ്കാനയിവല ഷ്ട്സ്തീ നിധിയുവട 

അദത മാതൃ യിൽ സഹ രണ 

ദമഖ്ലയിൽ ഷ്ട്സ്തീ ൾ നടത്തനു്ന 

ആേയവത്ത ധന ാരയ സ്ഥാപനം 

സ്ഥാപിക്കാൻ വതലങ്കാനയുമായി 

ധാരണാപഷ്ട്തം ഒപ്പവുവച്ച സംസ്ഥാനം 

ഏതാണ്?  

(a) ജാർഖ്ണ്്ഡ 

(b) ഗുജൊത്ത് 

(c) ഹിമാചൽ ഷ്ട്പദേശ് 

(d) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(e) രാജസ്ഥാൻ 

 

Q246. വസൻഷ്ട്ടൽ െിസർവ് ദപാലീസ ്

ദഫാഴ്്സ് (CRPF), 2022 ജണൂല 27-ന് _____ 

ണെസിംഗ് ദഡ ആചരിച്ച.ു 

(a) 81-ാാമത് 

(b) 82-ാാമത് 

(c) 83-ാാമത് 

(d) 84-ാാമത് 

(e) 85-ാാമത് 

 

Q247. അരാരാഷ്ട്ര ഷ്ട് ിക്കറ്റ്  ൗൺസിൽ 

മനൂ്ന ് രാജയങ്ങൾക്്ക അംഗതവ പേവി 

നൽ ി. ഇനിപ്പെയുന്നവയിൽ ഈ മനൂ്ന് 

രാജയങ്ങളിൽ ഉൾവപ്പടാത്ത രാജയം 

ഏതാണ്? 

(a)  ംദബാഡിയ 

(b) ഉസ്വബക്കിസ്ഥാൻ 

(c) ദ ാട്്ട ഡി ഐവയർ 

(d) െഷ്യ 

(e) ഇവതാന്നമുല്ല 
 

Q248. മതുിർന്ന ആസാമീസ ്

സാഹിതയ ാരനംു സാഹിതയ അക്കാേമി 

അവാർഡ് ദജതാവമുായ _____, അടതു്തിവട 

അരരിച്ച.ു  

(a) ആനര ചഷ്ട്ര അഗർവാല 

(b) സയ്യിേ് അബ്ദൾു മാലി  ്

(c) അതലുാനര ദഗാസവാമി 

(d) പബിഷ്ട്ത  മുാർ ദേ  

(e) രജനി ാര ദബാർദഡാദലായ് 
 

Q249. 2022 ദ ാമൺവവൽത്ത് 

വഗയിംസിവന്റ ഉേ്ഘാടന ചടങ്ങിനായുള്ള 

ഇരയൻ സംഘത്തിവന്റ 

പതാ വാഹ നായി തിരവെടതു്തത് 

ആവരയാണ്?  

(a) നീരജ് ദചാഷ്ട്പ 

(b) പി.വി. സിന്ധ ു

(c) മീരാഭായ് ചാന ു

(d) ദലാവലിന ദബാർദഗാവഹയ്ൻ 

(e) ഹർമൻഷ്ട്പീത്  ൗർ 
 

Q250. 'വ ാട്ട ് ണഷ്ട്പവറ്റ് ബാങ്കിംഗ ്

ഹെുൺൂ - ഷ്ട്പമഖു് ധനി രായ വനിത ളുവട 

പട്ടി 'യുവട മനൂ്നാമവത്ത പതിപ്പ് ഷ്ട്പ ാരം 

തടുർച്ചയായി രണ്ാം വർഷ്വംു 

ഇരയയിവല ഏറ്റവംു ധനി യായ ഷ്ട്സ്തീ 

എന്ന സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത് 

ആരാണ്? 

(a) ദൊഷ്്്നി നാടാർ മൽദഹാഷ്ട്ത 

(b) ഫാൽഗുനി നായർ 

(c)  ിരൺ മജംുോർ ഷ്ാ 

(d) നിലിമ വമാറ്റപാർട്ടി 

(e) രാധ വവമ്പ ു
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Q251. അരാരാഷ്ട്ര  ടവു േിനം എല്ലാ 

വർഷ്വംു _______ ന ് ആദഗാളതലത്തിൽ 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജണൂല 27 

(b) ജണൂല 28 

(c) ജണൂല 29 

(d) ജണൂല 30 

(e) ജണൂല 31 
 

Q252. 2022 വല അരാരാഷ്ട്ര  ടവു 

േിനത്തിവന്റ ഷ്ട്പദമയം എരാണ്? 

(a) അവരവുട നിലനിൽപ്പ് നമ്മവുട 

ണ  ളിലാണ് 

(b)  ടവു ളുവട എണ്ണം 

പനുരജു്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഇരയ ദഷ്ട്പാജക്ര ്

ണടഗർ ആരംഭിക്കനു്ന ു

(c)  ടവു ളുവട സംരേണത്തിനളു്ള 

ഷ്ട്ഫഷ്് ഇദക്കാളജി 

(d)  ടവുവയ രേിക്ക ു 

(e)  ടവുവയ സംരേിക്ക ു 
 

Q253. താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത ്

വിഭാഗത്തിലാണ ് രാഷ്ട്രീയ ഖ്നിജ് 

പരുസ്് ാരം നൽ നു്നത്? 

(a) ഖ്നനം 

(b) പരിസ്ഥിതിയും  ാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനവംു 

(c) സാഹിതയം 

(d)  ല 

(e) വയവസായം 
 

Q254. ദലാ  ഷ്ട്പ ൃതി സംരേണ േിനം 

എല്ലാ വർഷ്വംു ______ ന ്ആചരിക്കനു്ന?ു 

(a) ജണൂല 26 

(b) ജണൂല 28 

(c) ജണൂല 27 

(d) ജണൂല 30 

(e) ജണൂല 29 
 

Q255. 2022 ജണൂലയിൽ ണഷ്ട്പമെി സ്കൂ ൾ 

വിേയാർത്ഥി ൾക്കായി 'മഖു്യമഷ്ട്രിയുവട 

ഷ്ട്പഭാത ഭേണ പദ്ധതി' അവതരിപ്പിച്ചത് 

താവഴപ്പെയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏത ്

സംസ്ഥാനമാണ്? 

(a) ദ രളം 

(b) ആഷ്ട്ന്ധാഷ്ട്പദേശ ്

(c) മഹാരാഷ്ട്ര 

(d) തമിഴ് നാട് 

(e) പഞ്ചാബ് 

 

Q256. ഇരയയിവല ഏറ്റവംു മി ച്ച 3 PSB-

 ളിൽ ഇടം ദനടാനളു്ള പദ്ധതിയുവട 

ഭാഗമായി താവഴപ്പെയുന്നവയിൽ ഏത് 

ബാങ്കാണ് "RACE" എന്ന ലേയം 

സ്ഥാപിക്കാൻ തീരമുാനിച്ചത്? 

(a) പഞ്ചാബ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക ്

(b)  ാനെ ബാങ്ക ്

(c) വസൻഷ്ട്ടൽ ബാങ്ക് 

(d) ദസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ 

(e) യൂണിയൻ ബാങ്ക് 

 

Q257. 2022 ജണൂലയിൽ സർ വിൻസ്റ്റൺ 

ചർച്ചിൽ ലീഡർഷ്ിപ്പ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് 

ഇനിപ്പെയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ്?  

(a) ദജാ ണബഡൻ 

(b) നദരഷ്ട്ര ദമാേി 

(c) ദവലാടിമർ വസവലൻസ്കി 

(d) ദബാെിസ് ദജാൺസൺ 

(e) ഇമ്മാനൽു മാദഷ്ട് ാൺ 

 

Q258. 2022 ജണൂലയിൽ നടന്ന 

ദ ാമൺവവൽത്ത് വഗയിംസിവന്റ 

ഉേ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇരയയുവട 

പതാ വാഹ രായിരനു്ന ു പി വി 

സിന്ധവുംു മൻഷ്ട്പീത് സിങ്ങംു. 2022 

ദ ാമൺവവൽത്ത് വഗയിംസ് ഏത് 

രാജയത്ത് വവച്ചാണ് നടന്നത്? 

(a) യുണണറ്റഡ്  ിംഗ് ഡം 

(b) ഷ്ട്ബസീൽ 

(c) ഓദഷ്ട്സ്രലിയ 

(d) നയസൂിലാൻഡ് 

(e) ചിലി 
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Q259. ഇംലണ്ിവല വലസ്റ്റർ ഷ്ട് ിക്കറ്റ് 

ഷ്ട്ഗൗണ്ിന് ഇരയയുവട ഇതിഹാസ ഷ്ട് ിക്കറ്റ് 

താരമായിരനു്ന __________വട ദപര ്നൽ ി. 

(a) വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ 

(b) സച്ചിൻ വടണ്ൽുക്കർ 

(c) സനുിൽ ഗവാസ്് ർ 

(d) രാഹൽു ഷ്ട്ോവിഡ് 

(e)  പിൽ ദേവ് 

 

Q260. ഏഷ്യൻ ഷ്ട് ിക്കറ്റ്  ൗൺസിൽ (ACC), 

ഏഷ്യാ  പ്പ് 2022 യുണണറ്റഡ് അെബ് 

എമിദെറ്റിൽ (UAE) വവച്്ച നടത്താൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു ദനരവത്ത ഏത ് രാജയത്ത് 

വവച്ചാണ് ഏഷ്യാ  പ്പ് 2022 നടത്താൻ 

നിശ്ചയിച്ചിരനു്നത?് 

(a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 

(b) പാ ിസ്ഥാൻ 

(c) ഇരയ 

(d) ഷ്ട്ശീലങ്ക 

(e) ബംലാദേശ് 

 

Solutions 
 
S1. Ans.(c) 

Sol. Every year, National Statistics Day is 

celebrated on June 29 in India. 

 

S2. Ans.(e) 

Sol. Uddhav Thackeray has resigned as the 

Chief minister of Maharashtra. This comes 

immediately after the Supreme Court 

refused to stay Maharashtra Governor's 

direction to the Uddhav Thackeray-led 

Maha Vikas Aghadi (MVA) government to 

take a floor test in the Assembly. 

 

S3. Ans.(a) 

Sol. June 30 is observed as the 

International Day of Parliamentarism every 

year to commemorate the date on which 

the Inter-Parliamentary Union (IPU) was 

founded. 

 

S4. Ans.(d) 

Sol. The theme of National Statistics Day 

2022 is 'Data for Sustainable Development'. 

 

S5. Ans.(c) 
Sol. The United Kingdom government has 
announced a partnership with leading 
businesses in India to offer 75 fully funded 
scholarships for Indian students to study in 
the UK from September, in celebration of 
the 75th anniversary of India's 
independence. 
 
S6. Ans.(a) 
Sol. The NASA researchers successfully 
launched CAPSTONE spacecraft to the 
moon from New Zealand. 
 
S7. Ans.(d) 
Sol. Protean eGov Technologies Ltd 
(formerly NSDL e-Governance 
Infrastructure Ltd) & PayNearby have 
partnered to offer PAN-related services for 
PayNearby’s retail partners through 
Aadhaar and biometric or SMS-based OTP 
authentication for their customers. 
 
S8. Ans.(a) 
Sol. Olympic and World Cup medallist 
Varinder Singh, who was an integral part of 
some of India's memorable victories in the 
1970s, died in Jalandhar. 
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S9. Ans.(d) 
Sol. ‘Dak Karmayogi’, an e-learning portal 
of the Department of Posts was launched 
by Communications Minister Ashwini 
Vaishnav and MoS Communications 
Devusinh Chauhan in Delhi. 
 
S10. Ans.(b) 
Sol. World Asteroid Day (also known as 
International Asteroid Day) is an annual 
UN-sanctioned global awareness campaign 
event observed on June 30, which is the 
anniversary of the Siberian Tunguska event 
of 1908. 
 
S11. Ans.(e) 
Sol. Karnatka government has launched the 
‘Kashi Yatra’ scheme. The Kashi Yatra 
project, which offers a cash assistance of Rs 
5,000 to each of the 30,000 pilgrims willing 
to conduct a pilgrimage to the Kashi 
Vishwanath Temple in Varanasi, Uttar 
Pradesh. 
 
S12. Ans.(c) 
Sol. Iran, which holds the world’s second-
largest gas reserves, wants to join the 
BRICS group of Brazil, Russia, India, China 
and South Africa. 
 
S13. Ans.(b) 
Sol. Bajaj Allianz General Insurance 
announced the launch of a new health 
insurance product ‘Global Health Care’. A 
comprehensive health indemnity insurance 
product that provides cover to a 
policyholder for planned as well as an 
emergency treatment both in India and 
abroad. 
 

S14. Ans.(d) 
Sol. Airtel Payments Bank has partnered 
with Axis Bank, India’s third largest private 
sector bank, to digitize the cash collection 
system in Tier III cities and semi-urban 
regions. 
 
S15. Ans.(c) 
Sol. Markets regulator Securities and 
Exchange Board of India (SEBI) has 
imposed a penalty of Rs 7 crore on the 
National Stock Exchange (NSE). 
 
S16. Ans.(a) 
Sol. Lok Sabha Speaker Om Birla along with 
Minister for Road Transport and Highways 
Nitin Gadkari gave away National 
Highways Excellence Awards-2021. 
 
S17. Ans.(c) 
Sol. Malayalam actor and assistant director 
Ambika Rao passed away. She was 58. 
 
S18. Ans.(d) 
Sol. KottayanKatankot Venugopal, was re-
appointed the Attorney General for India 
for three months. 
 
S19. Ans.(e) 
Sol. NITI Aayog and Technology 
Information, Forecasting and Assessment 
Council (TIFAC) in a report have 
optimistically forecast 100 per cent 
penetration of electric two-wheelers in the 
Indian market by FY2026-27. 
 
S20. Ans.(d) 
Sol. Sandeep Kumar Gupta, Director for 
Finance at Indian Oil Corporation, has been 
picked to head India's largest gas utility 
GAIL (India) Ltd. 
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S21. Ans.(b) 
Sol. International Day of Cooperatives is 
marked annually on the first Saturday of 
July. This year, the day will be observed on 
2 July to highlight the contributions of the 
cooperative movement. 
 
S22. Ans.(a) 
Sol. Ashok Soota, founder and Executive 
Chairman of Happiest Minds Technologies, 
has been conferred with CII Quality Ratna 
Award 2021.  
 
S23. Ans.(e) 
Sol. The oldest commercial bank in the 
country, State Bank of India, is celebrating 
its 67th year on 1st July. SBI descends from 
the Bank of Calcutta founded in 1806 
through the Imperial Bank of India. 
 
S24. Ans.(b) 
Sol. The United States made history as 
Ketanji Brown Jackson was sworn in as the 
first Black woman to serve on the Supreme 
Court. 
 
S25. Ans.(c) 
Sol. World Sports Journalists Day is 
observed on July 2 every year to celebrate 
the services of sports journalists for the 
promotion of sports. 
 

 

S26. Ans.(d) 
Sol. The 2022 NATO Madrid Summit was 
held in Madrid, Spain, from June 28 to 30, 
2022. This was the 32nd edition of the 
summit, since the first summit meeting 
held in Paris in 1957. 
 
S27. Ans.(e) 
Sol. The UN International Year of 
Cooperatives, which showcased the unique 
contribution of cooperatives to making the 
world a better place, this year’s #CoopsDay 
slogan — “Cooperatives Build a Better 
World”— echoes the theme of the 
International Year. 
 
S28. Ans.(c) 
Sol. Domestic rating agency Crisil has cut 
the real GDP growth forecast for India to 
7.3 percent in FY23 (FY 2022-2023). 
 
S29. Ans.(d) 
Sol. United Nations-Habitat's World Cities 
Report 2022 says India's urban population 
is estimated to stand at 675 million in 
2035, 2nd highest behind China's 1 billion. 
 
S30. Ans.(b) 
Sol. The World UFO Day (WUD) is held on 
July 2 every year globally. It is a day 
dedicated to the undoubted existence of 
Unidentified Flying Objects (UFO) by World 
UFO Day Organization (WUFODO). 
 
S31. Ans.(e) 
Sol. Leader of Yesh Atid Party, Yair Lapid 
has been officially became the 14th prime 
minister of Israel, after replacing the Naftali 
Benett. 
 

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/14531/ibps-rrb-po-prelims-online-test-series-english-and-malayalam-by-adda247


MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS  
IN MALAYALAM- JULY  2022 

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

S32. Ans.(c) 

Sol. International Plastic Bag Free Day is 

celebrated on July 3 all over the world. 

 

S33. Ans.(b) 

Sol. Former team India coach and cricketer 

Ravi Shastri has been appointed the new 

brand ambassador for FanCode, a live 

content, sports statistics and e-commerce 

marketplace. FanCode has exclusive rights 

to India’s tour of the West Indies and 

England and Wales Cricket Board’s (ECB) 

The Hundred. 

 

S34. Ans.(c) 

Sol. India captain Jasprit Bumrah 

bludgeoned a hapless Stuart Broad for 29 

runs to create a world record for maximum 

runs off a single over in Test cricket, 

beating the legendary Brian Lara's feat by 

one run. 

 

S35. Ans.(b) 

Sol. According to the QS Best Student Cities 

Ranking 2023, released by global higher 

education consultancy Quacquarelli 

Symonds (QS), Mumbai ranked at 103 has 

emerged as India’s highest-ranked student 

city. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. India’s largest floating Solar Power 

Project became fully operational at 

Ramagundam in Telangana with effect 

from July 01, 2022, after NTPC declared 

Commercial Operation of the final part 

capacity of 20 MW out of 100 MW 

Ramagundam Floating Solar PV Project. 

 

S37. Ans.(e) 

Sol. T. Raja Kumar of Singapore has been 

appointed as the president of Financial 

Action Task Force (FATF), the anti-money 

laundering watchdog. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. The Desert Corps of the Indian Army 

organised the “Suraksha Manthan 2022”, 

on aspects of Border & Coastal Security at 

Jodhpur (Rajasthan). 

 

S39. Ans.(c) 

Sol. The total GST revenue collected in the 

month of June 2022 would be Rs 1,44,616 

cr of which CGST would be Rs 25,306 cr, 

SGST is Rs 32,406 crore, IGST stands at Rs 

75887 cr. 

 

S40. Ans.(c) 

Sol. HCL Technologies was recognised at 

Microsoft Partner of the Year Awards 2022, 

for innovation and implementing customer 

solutions based on Microsoft technology. 

 

S41. Ans.(e) 

Sol. Chief Minister of Himachal Pradesh Jai 

Ram Thakur has launched ‘Naari Ko 

Naman’ scheme to provide 50 % 

concession on fares in Himachal Road 

Transport Corporation (HRTC) buses to 

women commuters within the state 

boundaries. 

 

S42. Ans.(d) 

Sol. PokerBaazi.com has announced the 

onboarding of actor Shahid Kapoor as its 

brand ambassador. 
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S43. Ans.(c) 
Sol. Michelle Poonawalla has received the 
Shiromani Award at NRI World Summit 
2022 in the United Kingdom for her 
contribution to the field of art. 
 
S44. Ans.(a) 
Sol. Union Home Ministry has amended the 
Foreign Contribution Regulation Act 
(FCRA) giving certain relaxations such as 
allowing relatives to send more money to 
India freely. The amended rule now allows 
relatives to send 10 lakh rupees without 
informing the government.  
 
S45. Ans.(b) 
Sol. The UK’s All-Party Parliamentary 
Group on Indian Traditional Sciences 
(ITSappg) conferred the Ayurveda Ratna 
award on Tanuja Nesari, Director of All 
India Institute of Ayurveda (AIIA), for her 
exceptional service of the highest order for 
the promotion of Ayurveda. 
 
S46. Ans.(e) 
Sol. Payments provider Cashfree Payments 
announced that its tokenization solution, 
‘Token Vault’ will offer interoperability in 
card tokenization. Token Vault’s 
interoperability feature will help 
businesses who use multiple payment 
gateways to process tokenized card 
transactions across any payment gateway 
and card network of their choice. 
 
S47. Ans.(e) 
Sol. Peter Brook, one of the world’s most 
innovative theatre directors who perfected 
the art of staging powerful drama in 
bizarre venues, has died aged 97.  
 

S48. Ans.(b) 
Sol. Karnataka-based Sini Shetty became 
the Femina Miss India World 2022 winner 
at the grand finale of VLCC Femina Miss 
India at JIO World Convention Center in 
Mumbai. 
 
S49. Ans.(c) 
Sol. SBI Life signs bancassurance pact with 
Paschim Banga Gramin Bank. The 
partnership will see all the branches of 
Paschim Banga Gramin Bank across West 
Bengal offer SBI Life’s range of protection, 
wealth creation, credit life, annuity and 
savings products. 
 
S50. Ans.(a) 
Sol. SBI Cards and Payment Services 
announced that it has entered into a 
strategic partnership with Aditya Birla 
Finance (ABFL), the lending subsidiary of 
Aditya Birla Capital for the launch of 
'Aditya Birla SBI Card' 
 
S51. Ans.(c) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has 
inaugurated Digital India Week 2022 at 
Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. 
 
S52. Ans.(d) 
Sol. Renewable energy major Greenko and 
IIT Hyderabad have signed an MoU to 
launch India’s first dedicated school for 
sustainable science and technology. 
 
S53. Ans.(c) 
Sol. Tata Power has signed an MoU with 
the Tamil Nadu Government to invest 
about Rs 3,000 crore for setting up a 
greenfield 4GW Solar Cell and 4GW Solar 
Module manufacturing plant in Tirunelveli 
District of Tamil Nadu. 
 

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 QUESTIONS AND ANSWERS  
IN MALAYALAM- JULY  2022 

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

S54. Ans.(a) 

Sol. Singapore-based IGSS Ventures (a 

leading player in the semiconductor 

technology space) has proposed to invest 

₹25,600 crores in Tamil Nadu over the next 

five years to set up a semiconductor fab 

unit and a semiconductor high-tech park. 

 

S55. Ans.(d) 

Sol. The Defence Research and 

Development Organisation (DRDO) 

successfully carried out the Maiden flight of 

Autonomous Flying Wing Technology 

Demonstrator from Aeronautical Test 

Range at Chitradurga in Karnataka. 

 

S56. Ans.(a) 

Sol. Tarun Majumdar was the recipient of 

the prestigious Padma Shri Award in 1990. 

 

S57. Ans.(e) 

Sol. Reigning Youth World Boxing 

champions Alfiya Pathan and Gitika have 

won gold medals at the Elorda Cup in Nur-

Sultan, Kazakhstan. 

 

S58. Ans.(d) 

Sol. The CBSE Board launched a portal 

called 'Pariksha Sangam', a one-stop portal 

for all CBSE board exam activities. 

 

S59. Ans.(b) 

Sol. The Rampa or Manyam Rebellion of 

1922 continued in the form of a guerrilla 

war until May 1924, when Raju, the 

charismatic ‘ManyamVeerudu’ or Hero of 

Jungle, was finally captured and executed. 

 

S60. Ans.(d) 

Sol. RBI has imposed a monetary penalty of 

₹1 crore on IndusInd Bank for non-

compliance with certain directions issued 

by RBI on ‘RBI (KYC) Directions, 2016'. 

 

S61. Ans.(d) 

Sol. UN Secretary-General Antonio 

Guterres appointed Lieutenant-General 

Mohan Subramanian of India as Force 

Commander, United Nations Mission in 

South Sudan(UNMISS). Lieutenant General 

Subramanian succeeded Lieutenant 

General Shailesh Tinaikar of India. 

 

S62. Ans.(e) 

Sol. South Indian Bank has signed an 

agreement with Kerala’s Forest and 

Wildlife Department to enable digital 

collection of payments at eco-tourism 

centres,Vanasree shops,mobile Vanasree 

units and eco-shops across the State.  

 

S63. Ans.(a) 

Sol. Union Minister of State (Independent 

Charge) for Science and Technology, 

Jitendra Singh inaugurated first-of-its-kind, 

state-of-the-art “Autonomous Navigation” 

facility to develop unmanned ground and 

aerial vehicles in the IIT Hyderabad 

campus.  

 

S64. Ans.(e) 

Sol. World Chocolate Day is celebrated on 

July 7 every year to commemorate the 

invention of chocolate. This special day 

allows people around the world to indulge 

in their favourite treat without any guilt. 
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S65. Ans.(a) 
Sol. Indian-American Jayshree Ullal, CEO of 
Arista Networks, an American computer 
networking company, and a member of the 
board of directors of Snowflake, was 
ranked near the top of 8th annual Forbes’ 
America’s Richest Self-Made Women. 
 
S66. Ans.(e) 
Sol. Sports icon PT Usha, music maestro 
Ilaiyaraaja, spiritual leader Veerendra 
Heggade, and screenwriter KV Vijayendra 
Prasad were the four picks of the BJP for 
the Rajya Sabha. 
 
S67. Ans.(b) 
Sol. Irdai and National Health Authority 
(NHA) will develop a National Health 
Claims Exchange as a digital platform to 
settle health claims. The National Health 
Claims Exchange will be developed as a 
digital platform, for settling the health 
claims. 
 
S68. Ans.(a) 
Sol. Rashtriya Raksha University at 
Gandhinagar has signed a Memorandum of 
Understanding with DroneAcharya Aerial 
Innovations Private Limited for setting up a 
Remote Pilot Training Centre for imparting 
drone flying skills. 
 

 

S69. Ans.(d) 

Sol. Union Ministers Smriti Irani and 

Jyotiraditya Scindia have been assigned 

additional charges of Minority Affairs and 

Ministry of Steel respectively. 

 

S70. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Fisheries, Animal 

Husbandry and Dairying, Parshottam 

Rupala inaugurating First India Animal 

Health Summit 2022, he called for greater 

use of Ayurveda for ensuring better animal 

health. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. World Kiswahili Day is celebrated on 

the 7th of July every year following a 

declaration by UNESCO member states in 

this regard. 

 

S72. Ans.(e) 

Sol. The Jadavpur University Vice-

Chancellor Suranjan Das has appointed as 

the president of the Association of Indian 

Universities (AIU). 

 

S73. Ans.(d) 

Sol. P Gopinathan Nair was known for 

following Gandhian ideology in his life and 

was honoured with the Padma award. He 

had participated in the freedom struggle. 

 

S74. Ans.(c) 

Sol. Delhi Chief Minister and AAP national 

Convener Arvind Kejriwal announced that 

Delhi will host India’s “first and largest” 

citywide Shopping Festival from January 28 

to February 26, 2023. 
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S75. Ans.(b) 

Sol. SBI General has launched the Cyber 

VaultEdge insurance plan,a comprehensive 

cyber insurance cover for individuals that 

provides protection against financial losses 

arising from cyber risks & attacks. 

 

S76. Ans.(d) 

Sol. National Monument Authority 

chairman Tarun Vijay submitted a report to 

Union Minister of State for Culture Arjun 

Ram Meghwal on declaring Mangarh 

hillock in Rajasthan as a monument of 

National Importance. 

 

S77. Ans.(c) 

Sol. Google launched the Startup School 

India initiative which aims to gather 

relevant information on startup building 

into a systematic curriculum to help 10,000 

startups in Tier 2 and Tier 3 cities. 

 

S78. Ans.(a) 

Sol. Polish government held a ceremony in 

Warsaw, where it honoured the royal 

families of Jamnagar and Kolhapur and 

others for providing shelter to Polish 

refugees who had fled the country during 

World War II. 

 

S79. Ans.(b) 

Sol. RBI has decided to engage Mumbai-

based Hansa Research Group to conduct 

field work for the July 2022 round of the 

consumer confidence survey (CCS) and 

inflation expectation survey of households 

(IESH). 

 

S80. Ans.(d) 

Sol. Young YouTuber Prarthna Batra’s 

debut book 'Getting the Bread: The Gen-Z 

Way to Success' launched by sporting icon 

Sakshi Malik. 

 

S81. Ans.(b) 

Sol. The Rajasthan government is soon 

likely to introduce in the Assembly the 

Right to Health Bill (the first of its kind in 

India) which aims to commit to quality and 

affordable health care services through 

government and private health care 

providers. 

 

S82. Ans.(c) 

Sol. The Western Railway’s (WR) longest 

skywalk from the Khar Road railway 

station to the nearby Bandra Terminus has 

been opened for the passengers to reach 

the platforms to board trains easily. 

 

S83. Ans.(d) 

Sol. Shinzo Abe was conferred the Padma 

Vibhushan — India’s second-highest 

civilian award, in 2021. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Union Home Minister Amit Shah 

virtually unveiled the ‘Statue of Peace’ of 

Swamy Ramanujacharya in Srinagar, 

located in a temple in the Sonwar region. 

 

S85. Ans.(b) 

Sol. PNB has signed an MoU with IAF to 

provide specially designed products to the 

defence personnel under the bank’s 

flagship scheme of ‘PNB Rakshak Plus’. 
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S86. Ans.(c) 

Sol. Thailand's Ratchanok Intanon won the 

women's singles title at the 2022 Malaysia 

Open. 

 

S87. Ans.(a) 

Sol. Senior bureaucrat R K Gupta was 

appointed as the deputy election 

commissioner, an order issued by the 

Personnel Ministry said. He comes in place 

of T Sreekanth. 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. A week-long traditional Kharchi 

festival, offering prayer to 14 gods and 

goddess, began with thousands of devotees 

converging at Khayerpur on the eastern 

outskirts of the Tripura. 

 

S89. Ans.(c) 

Sol. Uttar Pradesh will be the first in the 

country to have a network of 13 

expressways. 

 

S90. Ans.(b) 

Sol. Gujarat will host the 36th National 

games from September 27 to October 10. 

 

S91. Ans.(e) 

Sol. The governing council of the 

International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) has been appointed as 

Spain’s Alvaro Lario new President. 

 

S92. Ans.(c) 

Sol. World Population Day is observed 

every year on July 11 to raise awareness 

about global population issues.  

 

S93. Ans.(b) 
Sol. National Fish Farmers Day is 
celebrated on 10th July every year to 
demonstrate solidarity with all fisher folk, 
fish farmers and concerned stakeholders 
throughout the Country. 
 
S94. Ans.(d) 
Sol. Serbia Novak Djokovic won a seventh 
Wimbledon men's title and 21st Grand 
Slam crown with a four-set triumph over 
Nick Kyrgios. 
 
S95. Ans.(b) 
Sol. National Internet Exchange of India 
(NIXI) introduces Internet Exchanges in 
Durgapur and Bardhaman. 
 
S96. Ans.(c) 
Sol. Rajendra Prasad has been appointed as 
the Managing Director of National High 
Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) 
after the government dismissed Satish 
Agnihotri over corruption allegations.  
 
S97. Ans.(a) 
Sol. The Appointments Committee of the 
Cabinet (ACC) has approved the 
appointment of Brajesh Kumar Upadhyay 
as Chairman & Managing Director (CMD) of 
Goa Shipyard Limited (GSL).  
 
S98. Ans.(e) 
Sol. State-run Coffee Board is planning to 
focus on developing new varieties that will 
be resistant to the changing climatic 
patterns. A Memorandum of Understanding 
(MoU) between the Coffee Board and ISRO 
was signed with regard to breeding 
climate-resilient varieties and assess the 
carbon sequestration potential in coffee 
among others. 
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S99. Ans.(d) 
Sol. Nokia has partnered with Indian 
Institute of Science to set up Nokia Center 
of Excellence in networked robotics at IISc 
Bengaluru. The Center of Excellence (CoE) 
will promote inter-disciplinary research 
involving robotics and advanced 
communication technologies in 5G and 
Artificial Intelligence (AI).  
 
S100. Ans.(e) 
Sol. Private sector lender City Union Bank 
(CUB) has signed a corporate agency 
agreement with Shriram General Insurance 
to distribute the latter’s insurance products 
through its network of branches across the 
country. 
 
S101. Ans.(e) 
Sol. Meghalaya Chief Minister Conrad K 
Sangma has announced Government that 
government has earmarked Rs 300 crore 
from the externally aided projects to make 
investment in early childhood education 
programmes. 
 
S102. Ans.(d) 
Sol. The Ministry of Mines has organized 
the 6th edition of National Conclave on 
Mines and Minerals in New Delhi. 
 
S103. Ans.(b) 
Sol. Defence Minister Rajnath Singh has 
inaugurated the first-ever ‘Artificial 
Intelligence in Defence’ (AIDef) symposium 
and exhibition, organized by the 
Department of Defence Production, 
Ministry of Defence at Vigyan Bhawan in 
New Delhi. 
 

S104. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of State for External 

Affairs and Culture Meenakshi Lekhi has 

launched a book in Gujarati 

commemorating the contributions of 

freedom fighters at a function. 

 

S105. Ans.(b) 

Sol. International Malala Day is celebrated 

every year on July 12 on the occasion of 

young activist Malala Yousafzai’s birthday. 

 

S106. Ans.(c) 

Sol. Former President of Angolan, Jose 

Eduardo dos Santos has passed away at the 

age of 79. 

 

S107. Ans.(d) 

Sol. Billionaire investor Rakesh 

Juhunjhunwala-owned, Akasa Air has been 

cleared for take-off. 

 

S108. Ans.(a) 

Sol. India's Pallavi Singh has won the Mrs 

Universe Divine Title at the finals held at 

Yeosu City, South Korea. 

 

S109. Ans.(d) 

Sol. The CBI, which is India's nodal agency 

for Interpol matters, joined the database 

making India the 68th country to connect 

to it. 

 

S110. Ans.(b) 

Sol. National Highways Authority of India 

(NHAI) & Maharashtra Metro achieved 

world record for constructing the longest 

double-decker(3.14 km) viaduct in Nagpur.  
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S111. Ans.(a) 

Sol. England batter Jonny Bairstow has 

been voted as the ICC Men’s Player of the 

Month for June 2022. 

 

S112. Ans.(b) 

Sol. Every year, World Paper Bag Day is 

observed on July 12 to raise awareness of 

the importance of using paper bags instead 

of plastic bags. 

 

S113. Ans.(c) 

Sol. The theme for Paper Bag Day this year 

is, “If You’re ‘fantastic’, Do Something 

‘dramatic’ To Cut The ‘Plastic’, Use ‘Paper 

Bags’.” 

 

S114. Ans.(a) 

Sol. Nitin Gadkari, the Union Minister for 

Road Transport and Highways has said that 

the Dwarka Expressway, which will be 

India’s first elevated urban expressway, 

will be operational by 2023.  

 

S115. Ans.(c) 

Sol. First Webb Telescope image reveals 

earliest galaxies formed after Big Bang. 

This first image from NASA’s James Webb 

Space Telescope is the deepest and 

sharpest infrared image of the distant 

universe to date. 

 

S116. Ans.(d) 

Sol. Public enterprises selection board 

(PESB) selected Mr. Sanjai Kumar for the 

post of Chairman & Managing Director, 

RailTel Corporation of India Ltd (RCIL).  

 

S117. Ans.(b) 
Sol. AAI’s Leh airport is being built as a 
carbon-neutral airport, a first in India. A 
"Geothermal system" in hybridization with 
Solar PV Plant will be provided in the New 
airport Terminal Building for heating and 
cooling purposes. 
 
S118. Ans.(e) 
Sol. Pratik Pota will join as Managing 
Director & CEO of Eureka Forbes. Pratik 
will lead the management team to continue 
scaling the business and delivering 
innovative products. Pratik was the CEO at 
Jubilant Foodworks Ltd.  
 
S119. Ans.(b) 
Sol. Monty Norman, a British composer 
who wrote the theme tune for the James 
Bond films, has died. He was 94. Norman 
was hired by producer Albert "Cubby" 
Broccoli to compose a theme for the first 
James Bond film, "Dr. No," released in 1962. 
 
S120. Ans.(d) 
Sol. Lt Governor of Delhi V K Saxena 
launched an incentive scheme for resident 
welfare associations to ensure property tax 
compliance and waste management in the 
city. Under the SAH-BHAGITA scheme, 
RWAs (Resident Welfare Associations) will 
get 15 per cent of the total collection of 
property tax for development works in 
their areas. 
 
S121. Ans.(a) 
Sol. India has been ranked at 135th place in 
terms of gender parity, as per the annual 
Gender Gap Report 2022 of the World 
Economic Forum (WEF). In 2021, India’s 
rank was 140 among 156 nations. 
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S122. Ans.(d) 
Sol. Padma Shri winning noted social 
worker Avdhash Kaushal passed away 
recently following a prolonged illness. He 
was 87. 
 
S123. Ans.(e) 
Sol. Two locations from India, namely the 
Indian city of Ahmedabad and the Southern 
state of Kerala, have been featured in TIME 
magazine’s list of world’s greatest places of 
2022. 
 
S124. Ans.(b) 
Sol. The Governor of Himachal Pradesh, 
Rajendra Vishwanath Arlekar, recently 
released a book titled “The McMahon line: 
A century of discord”. The book has been 
authored by General JJ Singh (Retd), the 
former Governor of Arunachal Pradesh and 
former Chief of Army Staff (CoAS). 
 
S125. Ans.(d) 
Sol. Nomura has cut its 2023 forecast for 
economic growth in India, as measured by 
the gross domestic product (GDP), to 4.7 
per cent. 
 
S126. Ans.(a) 
Sol. The duo of Indian archer Jyothi 
Surekha Vennam and Abhishek Verma won 
bronze medal in Mixed team compound 
event, to win the first medal for the country 
at The World Games 2022 in Birmingham, 
USA. 
 
S127. Ans.(b) 
Sol. Iceland has retained its position as the 
world’s most gender-equal country, among 
146 nations on the index. 
 

S128. Ans.(a) 
Sol. The Tripura government has launched 
a new scheme named ‘Earn with Learn’ to 
bring back those who had dropped out of 
schools following the outbreak of Covid-19. 
 
S129. Ans.(e) 
Sol. Uttarakhand became the 1st state in 
the country to initiate the process of 
implementing the Centre’s New Education 
Policy (NEP). 
 
S130. Ans.(b) 
Sol. The Delhi government has joined 
hands with the UNICEF to create 
employment opportunities for students of 
the Delhi Skill and Entrepreneurship 
University (DSEU). 
 
S131. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi 
participated in the first virtual I2U2 
Summit on July 14, 2022. The I2U2 is a 
four-nation grouping, where “I” stands for 
India and Israel, and “U” for the US and the 
UAE. 
 
S132. Ans.(a) 
Sol. Nasscom Foundation and Google have 
announced setting up a call centre in 
collaboration with a not-for-profit body 
Indian Society of Agribusiness 
Professionals (ISAP) to help women 
farmers scale up their business. 
 
S133. Ans.(e) 
Sol. Ola Electric has unveiled India’s first 
indigenously developed lithium-ion cell 
NMC 2170. The company will begin mass 
production of the cell (NMC 2170) from its 
Chennai-based Gigafactory by 2023. 
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S134. Ans.(b) 
Sol. Union Cabinet has approved the up-
gradation of the National Rail and 
Transportation Institute (NRTI) to Gati 
Shakti University in Gujarat. 
 
S135. Ans.(d) 
Sol. The Cabinet Committee on Economic 
Affairs (CCEA) has approved Taranga Hill-
Ambaji-Abu Road new rail line in Gujarat 
and Rajasthan to provide connectivity and 
improve mobility. 
 
S136. Ans.(c) 
Sol. Unique Identification Authority of 
India (UIDAI) has launched a new mobile 
app named ‘AadhaarFaceRd’ to perform 
face authentication. 
 
S137. Ans.(e) 
Sol. Reserve Bank of India (RBI) has 
imposed a fine of Rs 1.67 crore on Ola 
Financial Services Private Limited for non-
compliance with certain provisions related 
to Prepaid Payment Instruments (PPI) and 
Know Your Customer (KYC) norms. 
 
S138. Ans.(a) 
Sol. Govt of Bangladesh has appointed 
Mustafizur Rahman as the next High 
Commissioner of Bangladesh to India. 
 

 

S139. Ans.(e) 
Sol. Space tech startup Agnikul Cosmos has 
inaugurated India’s first-ever factory to 
manufacture 3D-printed rocket engines in 
Chennai. 
 
S140. Ans.(e) 
Sol. The 7th anniversary of the Skill India 
Mission is being observed on 15th July. 
National Skill Development Mission also 
known as Skill India Mission was launched 
on this day in 2015. 
 
S141. Ans.(e) 
Sol. Metal and oil and gas producer 
Vedanta has teamed up with Detect 
Technologies, an IIT Madras-incubated 
startup. 
 
S142. Ans.(c) 
Sol. Reliance Industries Limited (RIL) and 
the Athletics Federation of India (AFI) have 
entered into a long-term partnership to 
enable the holistic growth of athletics in 
India. 
 
S143. Ans.(d) 
Sol. Telecom operator Bharti Airtel has 
allotted over 7.1 crore equity shares to 
internet major Google for Rs 734 apiece. 
 
S144. Ans.(e) 
Sol. The first case of monkeypox was 
confirmed in India, after a person who had 
returned to Kerala from UAE developed 
symptoms of the disease. 
 
S145. Ans.(a) 
Sol. According to Ministry of Commerce & 
Industry data, India’s merchandise trade 
deficit rose to $26.1 billion in June 2022, in 
comparison to $9.6 billion in June 2021. 
 

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/14123/kerala-devaswom-board-ldc-test-series-by-adda247


MONTHLY CURRENT AFFAIRS IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS  
IN MALAYALAM- JULY  2022 

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

S146. Ans.(d) 
Sol. BCCI President Sourav Ganguly as the 
former India captain has felicitated by the 
British Parliament. 
 
S147. Ans.(c) 
Sol. In December 2014, the United Nations 
General Assembly adopted a resolution 
declaring 15th July as World Youth Skills 
Day. 
 
S148. Ans.(e) 
Sol. Maharashtra Governor Bhagat Singh 
Koshyari presented the Mother Teresa 
Memorial Award for 2021 to actor and UN 
Goodwill Ambassador for Environment Dia 
Mirza and ‘UN Champion of the Earth’ 
awardee Afroz Shah. 
 
S149. Ans.(b) 
Sol. Union Agriculture Minister Narendra 
Singh Tomar has launched the Platform of 
Platforms (POP) under the National 
Agriculture Market (e-NAM). 
 
S150. Ans.(c) 
Sol. The Japanese government announced 
its decision to honour former Prime 
Minister Shinzo Abe with the country's 
highest decoration "the Collar of the 
Supreme Order of the Chrysanthemum" 
posthumously. 
 
S151. Ans.(d) 
Sol. The Department of Consumer Affairs 
has set up a committee in developing a 
framework for the ‘Right to Repair’. The 
committee will be chaired by Nidhi Khatri 
(Additional Secretary of Department of 
Consumer Affairs). 
 

S152. Ans.(b) 
Sol. Varanasi will be declared the first 
Cultural and Tourism Capital of the SCO for 
2022-23. 
 
S153. Ans.(a) 
Sol. The RBI and the Bank Indonesia has 
signed an MoU in Bali Indonesia to improve 
mutual cooperation between them. 
 
S154. Ans.(e) 
Sol. Kotak Mahindra Bank has completed 
technical integration with the new e-filing 
portal (eportal.incometax.gov.in) of the 
Income Tax department. 
 
S155. Ans.(d) 
Sol. V.K. Singh has appointed as Director 
(Technical) of REC Limited. 
 
S156. Ans.(a) 
Sol. Union Defence Minister Rajnath Singh 
has launched the fourth P17A stealth 
frigate ‘Dunagiri’ into the Hooghly River in 
Kolkata. 
 
S157. Ans.(b) 
Sol. The Indian Olympic Association has 
announced a 322-strong contingent 
including 215 athletes and 107 officials and 
support staff for the upcoming Birmingham 
Commonwealth Games. 
 
S158. Ans.(d) 
Sol. Indian Grandmaster Aravindh 
Chithambaram has emerged winner in the 
41st Villa De Benasque International Chess 
Open.  Chithambaram’s coach R B Ramesh 
praised his ward for the title. 
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S159. Ans.(a) 

Sol. Rajiv Gandhi Cancer Institute and 

Research Center, New Delhi (RGCI) have 

installed the first-ever Made-in-India 

Surgical Robotic System, SSI-Mantra, 

devised by the new-age Indian med-tech 

start-up SS Innovations. 

 

S160. Ans.(c) 

Sol. Senior Shiromani Akali Dal leader and 

former Punjab Vidhan Sabha Speaker 

Nirmal Singh Kahlon passed away Nirmal 

Singh Kahlon, 79, was known as the 

backbone of Shiromani Akali Dal and the 

leader of Fatehgarh Churidan. 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. Telangana government partnered with 

UNDP for Data in Climate Resilient 

Agriculture (DiCRA). 

 

S162. Ans.(e) 

Sol. Facebook owner Meta has released its 

first annual human rights report following 

years of accusations that it turned a blind 

eye to online abuses that fueled real-world 

violence in places like India and Myanmar. 

 

S163. Ans.(d) 

Sol. INS Sindhudhvaj has decommissioned 

after 35 years of glorious service to the 

nation. 

 

S164. Ans.(b) 

Sol. British government launched ‘Aviation 

Passenger Charter’ to help passengers 

know their rights. 

 

S165. Ans.(c) 
Sol. The National Stock Exchange (NSE) has 
announced the appointment of Ashish 
Kumar Chauhan as its new managing 
director and CEO. 
 
S166. Ans.(a) 
Sol. The World Athletics Council has 
selected Tokyo (Japan) to host the 2025 
World Athletics Championships. 
 
S167. Ans.(c) 
Sol. Manoj Kumar has assumed the charge 
as Chairman of Khadi and Village Industries 
Commission. His predecessor Vinai Kumar 
Saxena was appointed the Lt Governor of 
Delhi. 
 
S168. Ans.(a) 
Sol. Lleyton Hewitt, a two-time Grand Slam 
champion and former world number one, 
was inducted into the International Tennis 
Hall of Fame. 
 
S169. Ans.(d) 
Sol. Margaret Alva will be the opposition's 
candidate for Vice President. NCP Chief 
Sharad Pawar said, 17 parties are on board 
for this unanimous decision. 
 
S170. Ans.(b) 
Sol. India’s nation-wide COVID19 
vaccination program was launched by PM 
on 16th January 2021.  
 
S171. Ans.(a) 
Sol. DBS Bank has recognized as the 
‘World’s Best SME Bank’ by Euromoney for 
the second time (the first time in 2018). 
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S172. Ans.(d) 
Sol. Noted artist Achuthan Kudallur has 
passed away recently at the age of 77. 
 
S173. Ans.(e) 
Sol. Union Minister of Micro, Small, and 
Medium Enterprises (MSME) Narayan Rane 
has launched ‘Repos Pay – a ‘Mobile 
Electric Charging’ platform and ‘Phy-gital’ – 
a Fintech Platform at ‘Fuelling India 2022’ 
event in Mumbai. 
 
S174. Ans.(d) 
Sol. JSW Steel has partnered with Boston 
Consulting Group (BCG) for its 
decarbonisation and sustainability agenda. 
 
S175. Ans.(a) 
Sol. PM Narendra Modi has addressed the 
NIIO (Naval Innovation and Indigenisation 
Organisation) Seminar ‘Swavlamban at Dr. 
Ambedkar International Centre in New 
Delhi. 
 
S176. Ans.(e) 
Sol. The General Assembly declared 
International Moon Day, a United Nations-
designated international day to be 
observed annually on 20 July. 
 
S177. Ans.(c) 
Sol. World Chess Day is celebrated 
annually on July 20 globally. The day marks 
the date of the establishment of the 
International Chess Federation (FIDE) in 
Paris in 1924. 
 
S178. Ans.(e) 
Sol. The 2028 Summer Olympic and 
Paralympic Games will be hosted in Los 
Angeles, United States. The opening 
ceremony for the 2028 Los Angeles 
Olympics will take place on July 14, 2028, 
and continue till July 30. 
 

S179. Ans.(d) 
Sol. Former Supreme Court judge, Vineet 
Saran has taken over as the Board of 
Control for Cricket in India (BCCI) ethics 
officer and ombudsman. 
 
S180. Ans.(c) 
Sol. Meta CEO Mark Zuckerberg announced 
that the company is launching a new 
“payments in chat” feature on Instagram. 
 
S181. Ans.(e) 
Sol. Jawaharlal Nehru Port has become the 
first 100 percent Landlord Major Port of 
India having all berths being operated on 
PPP model. 
 
S182. Ans.(b) 
Sol. The 13th Petersburg Climate Dialogue 
has concluded in Berlin Germany. The two-
day informal ministerial meet has chaired 
by Germany and Egypt, hosts of this year’s 
annual climate meet (COP-27). 
 
S183. Ans.(d) 
Sol. Elon Musk is the richest person with 
$230 billion net worth, followed Bernard 
Arnault of Louis Vuitton at the second spot 
and Amazon’s Jeff Bezos at third on the list. 
 
S184. Ans.(b) 
Sol. Go Digit General Insurance is the first 
insurer to offer a ‘pay as you drive’ (PAYD) 
add-on feature for motor insurance own 
damage (OD) policies. 
 
S185. Ans.(c) 
Sol. Private lender IndusInd Bank board 
has approved a proposal to raise Rs 20,000 
crore in debt to fund business growth. 
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S186. Ans.(b) 
Sol. American brokerage Morgan Stanley 
cut its FY23 real GDP expansion estimate 
for India by 0.40 percent to 7.2 per cent.  
 
S187. Ans.(e) 
Sol. RattanIndia Power has appointed 
Brijesh Gupta as managing director. He has 
over three decades of experience in the 
industrial sector, and has worked across 
the renewable, steel, mining and 
commodities sector in India and abroad. 
 
S188. Ans.(a) 
Sol. Tamil Nadu tops the list of states so far 
as utilisation of funds under the 
government’s flagship Smart City Mission is 
concerned. 
 
S189. Ans.(b) 
Sol. The Central Government has 
appointed, Jayanti Prasad as a Whole-time 
Member of the Insolvency and Bankruptcy 
Board of India (IBBI) for five years. 
 
S190. Ans.(a) 
Sol. Veteran Sri Lankan politician and six-
time Prime Minister, Ranil Wickremesinghe 
has been elected as the 9th President of the 
Island nation by the Parliament. 
 
S191. Ans.(c) 
Sol. Assam Chief Minister Himanta Biswa 
Sarma has launched ‘Swanirbhar Naari’, a 
scheme to empower indigenous weavers in 
Assam’s Guwahati. 
 
S192. Ans.(a) 
Sol. Microsoft has introduced Viva Engage, 
a new app in Teams that helps build 
community and connection, along with 
providing tools for personal expression. 
 

S193. Ans.(d) 
Sol. India’s rankings fell by three spots in 
the median mobile speeds, according to 
Ookla’s Speedtest Global Index. India has at 
the number 115th spot in May this year, 
but it dropped down to 118th in June. 
 
S194. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank has announced 
severe restrictions on three cooperative 
banks. These include two banks from 
Maharashtra, the Nashik Zilla Girna 
Sahakari Bank Limited and the Raigad 
Sahakari Bank besides Karnatka-based Sri 
Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank. 
 
S195. Ans.(d) 
Sol. Rajarshi Gupta has taken over as 
Managing Director of ONGC Videsh Ltd 
(OVL), the overseas investment arm of 
state-owned Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC). 
 
S196. Ans.(e) 
Sol. The World Federation of Neurology 
(WFN) celebrates World Brain Day on 
every July 22, focusing on a different theme 
each year. 
 
S197. Ans.(d) 
Sol. Prime Minister of Italy, Mario Draghi 
has stepped down from his post after key 
coalition parties withdrew their support 
for his government on measures tackling 
the high cost of living. Draghi submitted his 
resignation to President Sergio Mattarella. 
 
S198. Ans.(c) 
Sol. Official Currency of Kuwait is Kuwait 
Dinar. Kuwait’s Emir Sheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah issued a decree to 
appoint Sheikh Mohammed Sabah Al Salem 
as a new Prime Minister.  
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S199. Ans.(a) 
Sol. Fédération Internationale de Hockey 
(FIH)- Headquarters: Lausanne, 
Switzerland. 
 
S200. Ans.(c) 
Sol. Zero coupon zero principal instrument 
means an instrument issued by a Not for 
Profit Organisation (NPO) which will be 
registered with the social stock exchange 
segment of a recognised stock exchange. 
 
S201. Ans.(e) 
Sol. Himachal Pradesh has become the first 
state in the country to connect all 
registered commercial vehicles equipped 
with Vehicle Location Tracking Device 
(VLTD) with Emergency Response Support 
System (ERSS). These vehicles can be 
tracked anywhere in India through VLTD. 
 
S202. Ans.(d) 
Sol. Malayalam filmmaker KP Kumaran has 
been honoured with Kerala’s highest film 
award, the JC Daniel Award. 
 
S203. Ans.(c) 
Sol. National Broadcasting Day is observed 
on July 23 in India. The day aims to remind 
Indian citizens about the impact of radio on 
our lives. Akashvani or All India Radio 
(AIR) is India’s homegrown national radio 
broadcasting service which reaches 
millions of homes across the nation. 
 
S204. Ans.(a) 
Sol. SooraraiPottru film has won the "Best 
Feature Film" at the 68th National Film 
Awards. 
 

S205. Ans.(b) 
Sol. The Tokyo-based International 
Association of Ports and Harbors (IAPH), 
the global ports’ forum for industry 
collaboration and excellence, has appointed 
EnnarasuKarunesan as its official 
representative in India. IAPH Managing 
Director, Patrick Verhoeven. 
 
S206. Ans.(c) 
Sol. Dinesh Gunawardena was appointed as 
the new prime minister of Sri Lanka in July 
2022. Gunawardena has served as a cabinet 
minister in previous governments. 
 
S207. Ans.(b) 
Sol. The makers of this indigenous pilot-
less ‘Varuna’ drone startup Sagar Defence 
Engineering demonstrated this in his 
presence. 
 
S208. Ans.(d) 
Sol. The Central Board of Direct Taxes 
(CBDT) observed the 162nd Income Tax 
Day (also known as AaykarDiwas) on 24 
July 2022. 
 
S209. Ans.(e) 
Sol. Noted scientist and director of the 
Institute of Life Sciences (ILS), 
Bhubaneswar Dr Ajay Kumar Parida has 
passed away at 58. 
 
S210. Ans.(d) 
Sol. Tanhaji film has won the "Best Popular 
Film Providing Wholesome Entertainment" 
at the 68th National Film Awards. 
 
S211. Ans.(e) 
Sol. India’s foreign exchange reserves has 
dropped $7.5 billion to $572.7 billion 
during the week ended July 15, the latest 
data released by the Reserve Bank of India 
(RBI) showed. 
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S212. Ans.(d) 
Sol. The United Arab Emirates (UAE) has 
granted Kamal Haasan, one of the Tamil 
film industry’s top stars, its prestigious 
‘Golden Visa.’ 
 
S213. Ans.(d) 
Sol. World Drowning Prevention Day is 
celebrated annually on 25 July. The United 
Nations recognised this day for the global 
advocacy of drowning prevention with a 
resolution to move towards a more 
sustainably-developed world. 
 
S214. Ans.(c) 
Sol. Olympic Champion Neeraj Chopra 
clinched Silver Medal in men's javelin 
throw final at World Athletics 
Championships with a throw of 88.13m.  
 
S215. Ans.(b) 
Sol. Max Verstappen (Red Bull – 
Netherlands) has won the Formula One 
(F1) 2022 French Grand Prix. 
 
S216. Ans.(d) 
Sol. The Chinese space agency successfully 
launched the second of three modules 
needed to complete its new Tiangong space 
station, under its ambitious space 
programme. 
 
S217. Ans.(e) 
Sol. 1st edition of Khelo India Fencing 
Women’s league will start on 25 July 2022 
at the Talkatora Indoor Stadium, New 
Delhi. 
 
S218. Ans.(c) 
Sol. Akshaya Moondra to replace Ravinder 
Takkar as CEO of Vodafone Idea. 
 

S219. Ans.(b) 
Sol. CSIR-NIIST Thiruvananthapuram 
organising International Conference on 
Chemistry and Applications of Soft 
Materials. 
 
S220. Ans.(b) 
Sol. With the Centre launching the “Har 
GharTiranga” (hoisting of the flag at every 
home in the country) campaign, it has also 
made changes in the Flag Code of India 
2002 allowing the tricolour to be flown by 
the public both day and night. 
 
S221. Ans.(d) 
Sol. The Startup Incubation and Innovation 
Centre (SIIC) at IIT Kanpur has launched 
the NIRMAN Accelerator Program. 
 
S222. Ans.(b) 
Sol. The second edition of Jammu film 
festival will be held here from September 3 
with films from 54 countries slated to be 
screened over two days of the event. 
 
S223. Ans.(c) 
Sol. A Maritime Partnership Exercise 
(MPX) was conducted between Japan’s 
Maritime Self-Defense Force and the Indian 
Navy in the Andaman Sea. 
 
S224. Ans.(d) 
Sol. Kargil Vijay Diwas is the celebration of 
India’s historic win over Pakistan on July 
26, 1999. The Indian Army successfully 
removed Pakistani forces who were 
illegally occupying a hilltop at the Indian 
side of the Line of Control (LoC) at Kargil, 
Ladakh.  
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S225. Ans.(b) 
Sol. A new book on the legendary actor of 
Indian cinema, Yusuf Khan, better known 
as Dilip Kumar, has been released by 
author Faisal Farooqui. 
 
S226. Ans.(e) 
Sol. Burhanpur also known as the ‘Darwaza 
of Dakhin’ in Madhya Pradesh has becomes 
the first ‘Har Ghar Jal’ certified district in 
the India. 
 
S227. Ans.(a) 
Sol. Canara Bank has launched "Canara 
ai1", its mobile banking app. The banking 
app would be a one-stop solution with 
more than 250 features to cater to the 
banking needs of its customers. 
 
S228. Ans.(d) 
Sol. Paytm’s parent One97 
Communications has appointed Nakul Jain 
as the CEO of Paytm Payments Services Ltd 
(PPSL). 
 
S229. Ans.(b) 
Sol. SAI has launched the campaign “Create 
for India” to cheer Indian contingents 
participating in the Birmingham 2022 
Commonwealth Games. 
 
S230. Ans.(c) 
Sol. Marathi writer Anant Yashwant Khare, 
better known as Nanda Khare, has passed 
away due to prolonged illness. 
 
S231. Ans.(d) 
Sol. European Commission has given 
permission for the Imvanex vaccine to be 
marketed as protection against 
monkeypox, as recommended last week by 
the European Medicines Agency (EMA). 
 

S232. Ans.(e) 

Sol. HDFC Bank will be among the world’s 

top 10 most valuable banks after its merger 

with parent HDFC. 

 

S233. Ans.(b) 

Sol. Kaushik Rajashekara, an Indian-origin 

professor at the University of Houston, has 

won the prestigious Global Energy Prize for 

the year 2022. 

 

S234. Ans.(c) 

Sol. Norway’s Casper Ruud has won the 

Swiss Open 2022 held in Gstaad, 

Switzerland. 

 

S235. Ans.(b) 

Sol. Tata Advanced Systems Limited 

(TASL) said that the induction of the Quick 

Reaction Fighting Vehicle-Medium (QRFV) 

will enhance the operational capabilities of 

the Indian Army in future conflicts.  

 

S236. Ans.(d) 

Sol. Telecom Regulatory Authority of India 

(TRAI) initiated pilots of 5G readiness 

across various locations in India. TRAI used 

5G small cells in street furniture in Bhopal 

Smart City, GMR International Airport New 

Delhi, Deendayal Port Kandla &Namma 

Metro Bengaluru.  

 

S237. Ans.(a) 

Sol. Grammy and Oscar-winning music 

composer AR Rahman has come up with 

the 'Vanakkam Chennai' (Welcome 

Anthem) for the upcoming International 

Chess Olympiad, 2022.  
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S238. Ans.(b) 
Sol. Sourav Ganguly is the president of 
BCCI. Board of Control for Cricket in India 
(BCCI)’s long-standing title sponsor for 
international cricket at home - Paytm is 
backing out from the deal and will be 
replaced by Mastercard. 
 
S239. Ans.(e) 
Sol. NSIC signs MoU with LG Electronics to 
set up Centre of Excellence for MSME 
Sector In this endeavor, the LG Electronics 
and Electronics Sector Skills Council of 
India (ESSCI) will set up a "Centre of 
Excellence" at NSIC - Technical Services 
Centre. 
 
S240. Ans.(d) 
Sol. With this, the total Ramsar sites in the 
country have been increased from 49 to 54 
Ramsar sites. 
 
S241. Ans.(e) 
Sol. Haryana Chief Minister Manohar Lal 
Khattar has launched an app-based system 
for police attendance and real-time 
monitoring of patrolling by personnel in 
Gurugram. 
 
S242. Ans.(c) 
Sol. Union Information and Broadcasting 
Minister Anurag Thakur has released three 
books showcasing some of the rarest 
photographs of outgoing President Ram 
Nath Kovind and his predecessors recently. 
 
S243. Ans.(d) 
Sol. World Hepatitis Day is observed each 
year on 28 July to raise awareness of viral 
hepatitis, which causes inflammation of the 
liver that leads to severe disease and liver 
cancer. 
 

S244. Ans.(a) 
Sol. Rafelson co-created the Monkees and 
the TV series of the same name, winning 
him an Emmy Award for Outstanding 
Comedy Series alongside Bert Schneider in 
1967. 
 
S245. Ans.(e) 
Sol. The first all women-run financial 
institution in the cooperative sector is 
coming up in Rajasthan following a 
memorandum of understanding (MoU) 
signed with the Telangana government’s 
Stree Nidhi Credit Cooperative Federation. 
 
S246. Ans.(d) 
Sol. The Central Reserve Police Force 
(CRPF), observed its 84th Raising Day on 
27 July 2022. The day celebrates the 
immense and unparalleled contribution of 
the force in upholding the unity, integrity, 
and sovereignty of the nation. 
 
S247. Ans.(d) 
Sol. Cambodia and Uzbekistan from Asia, 
and Cote D'Ivoire from Africa, were all 
awarded Associate membership status, 
taking ICC's total members to 108 
countries, including 96 Associates. 
 
S248. Ans.(c) 
Sol. Veteran Assamese litterateur and 
winner of the Sahitya Akademi Award, 
Atulananda Goswami, has passed away. 
 
S249. Ans.(b) 
Sol. Ace India badminton player P.V. 
Sindhu has been chosen as the flagbearer of 
the Indian contingent for the opening 
ceremony of the Commonwealth Games 
2022. 
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S250. Ans.(a) 
Sol. HCL Technologies’ Chairperson, Roshni 
Nadar Malhotra has retained her position 
as the richest woman in India, for the 
second year in a row according to the third 
edition of ‘Kotak Private Banking Hurun – 
Leading Wealthy Women List’. 
 
S251. Ans.(c) 
Sol. International Tiger Day is observed 
globally on 29th July every year. The day is 
celebrated to raise awareness among 
individuals, organisations, and 
governments about the importance of the 
conservation of tigers. 
 
S252. Ans.(b) 
Sol. This year’s theme for International 
Tiger Day 2022 is “India launches Project 
Tiger to revive the tiger population”. They 
support initiatives that collaborate with 
regional people to safeguard tigers and also 
take strong action against poaching and 
illegal trade. 
 
S253. Ans.(a) 
Sol. Ministry of Mines has instituted a 
National level award scheme viz., 
RashtriyaKhanijPuraskar in three 
categories of minerals. 
 
S254. Ans.(b) 
Sol. Every year, World Nature Conservation 
Day is celebrated on 28 July to create 
awareness among people about the 
importance and significance of natural 
resources.  
 
S255. Ans.(d) 
Sol. The Tamil Nadu government has 
issued an order to implement the first 
phase of the Chief Minister’s Breakfast 
Scheme at 1,545 government primary 
schools for the benefit of over 1.14 lakh 
children in Classes I-V during 2022-23. The 
cost would be Rs. 33.56 crore. 
 

S256. Ans.(e) 
Sol. The fifth largest Public Sector Bank in 
India , the Union Bank has set “RACE” — 
grow RAM (retail, agriculture and MSME) 
loans, improve Asset quality, increase CASA 
(current account, savings account deposits) 
and increase Earnings — as its goal for the 
year.  
 
S257. Ans.(c) 
Sol. British Prime Minister Boris Johnson 
presented Ukrainian President Volodymyr 
Zelenskyy with the Sir Winston Churchill 
Leadership Award, drawing comparisons 
between the two leaders in times of crises. 
 
S258. Ans.(a) 
Sol. PV Sindhu and Manpreet Singh are 
India’s flag-bearers in opening ceremony of 
Commonwealth Games at Birmingham, 
United Kingdom. 
 
S259. Ans.(c) 
Sol. England's Leicester Cricket Ground has 
been named after India's legendary 
cricketer, Sunil Gavaskar. 
 
S260. Ans.(d) 
Sol. As informed by the Asian Cricket 
Council (ACC), the Asia Cup 2022 will now 
be held in United Arab Emirates (UAE). 
Earlier this event was scheduled to take 
place in Sri Lanka. 
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