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ജയം സമകാലിക കവിസ് ആഗസ്റ്റ ്2022 - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 

ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. ല ിംക സ ്പ ോർട ്സ  

പ് ോപ ോഷനപുേണ്ട  പ ോക്ക-പ ോള 

കമ്പന  ആര ുോയോണ  ഒപ്പ ട്ടത ? 

(a) ക്തീന ക ഫ  

(b) പരോഹ ത  ശർമ്മ 

(c) നീരജ  പ ോ്  

(d)    േ  സ ന്ധ ു

(e) േ രോട  പ ോല  

 

Q2. 300 വർഷത്ത ന ടയ പല ഏറ്റേിും 

വല യ   ങ്ക  വ്ജ ോയ 'ലപുലോ പ ോസ ' ഏത  

രോജയത്തോണ  കപണ്ടത്ത യത ? 

(a) അിംപ ോള 

(b) ഘോന 

(c) സഡുോൻ 

(d) ന ീബ യ 

(e) ഒ ോൻ 

 

Q3. അന്തോരോ്ര സൗഹൃദ ദ നിം വർഷിം 

പതോ ിും _______ ന  ആപഘോഷ ക്കനു്ന.ു  

(a) ജകൂല 26 

(b) ജകൂല 27 

(c) ജകൂല 28 

(d) ജകൂല 29 

(e) ജകൂല 30 

 

 

Q4. 'ദ പനഷ  ഷഹ ്റ കലഫ  കടിം 

അേോർഡ ' ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

പ ഖലയു ോയ  ബന്ധപപ്പട്ട ര ക്കനു്ന?ു 

(a) അഭ നയിം 

(b)  ോയ  ിം 

(c) സിം ീതിം 

(d) സോഹ തയിം 

(e) ജീവ ോരണുയ് വർത്തനിം 

 

Q5. പലോക പ ഞ്ചർ ദ നിം എല്ലോ വർഷേിും 

______ ന  ആചര ക്കനു്ന.ു ്  ൃത  

സിംരക്ഷണത്ത ന   ോർക്ക  പ പഞ്ചഴ്സ പറെ 

സിംഭോവനകപെ 

ആദര ക്കനു്നത നോയ ട്ടോണ  അന്തോരോ്ര 

പ ഞ്ചർ പഫഡപ ഷൻ ഈ ദ നിം 

സ്ഥോ  ച്ചത .  

(a) ജകൂല 27 

(b) ജകൂല 28 

(c) ജകൂല 29 

(d) ജകൂല 30 

(e) ജകൂല 31 

 

Q6. അർദ്ധ ോലക നയിം (semiconductor 

policy) നടപ്പ ലോക്ക യ രോജയപത്ത 

ആദയപത്ത സിംസ്ഥോനിം തോപെ 

പറയുന്നവയ ൽ ഏതോണ ? 

(a) ത  ഴ് നോട  

(b) കർണോടക 

(c) ഉത്തർ് പദശ  

(d)  ുജ ോത്ത  

(e) മഹോരോ്ര 

 

Q7. ് ധോനമ്ന്ത  നപര്ര പ ോദ  ‘ഇന്തയ 

ഇറെർനോഷണൽ ബളു്ള യൻ എപ  ചേഞ്ച  

(IIBX) ആരിംഭ ച്ചത   ഏത  

സിംസ്ഥോനത്തോണ ? 

(a)  ുജ ോത്ത  

(b) ഉത്തർ് പദശ  

(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) ഉത്തരോഖണ്ഡ  

(e) മഹോരോ്ര 
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Q8. 2022 പല പലോക  മനഷുയക്കടത്ത  

േ രദു്ധ ദ നത്ത പറെ ് പ യിം എന്തോണ ?  

(a) മനഷുയക്കടത്ത പനത പര ആദയിം 

് ത കര ക്കനു്നവര ൽ ്ശദ്ധ 

പ ്രീകര ക്കകു 

(b) ഇരകെുപട ശബ്ദത്ത ലപൂട ശര യോയ 

വെ യ പലക്ക  നയ ക്കനു്ന ു

(c) സോപങ്കത കേ ദയയുപട ഉപപയോഗേിും 

ദരുപുപയോഗേിും 

(d) മനഷുയക്കടത്ത : ന ങ്ങെുപട 

സർക്കോര പന നടപട  സവീകര ക്കോൻ 

േ െ ക്കകു 

(e) മനഷുയക്കടത്ത  ഇരകപെ 

സിംരക്ഷ ക്കോനിും സഹോയ ക്കോനിും ന കു്ക  

ഇപപ്പോൾ ് വർത്ത ക്കോിം 

 

Q9. തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

സിംസ്ഥോന  ോയ ക വ പു്പോണ  ഓഗസ്റ്റ  29 

 തുൽ ‘പേദ  പ ള’്നടത്തനു്നത ? 

(a) രോജസ്ഥോൻ 

(b) ഹര യോന 

(c) പഞ്ചോബ  

(d) ബീഹോർ 

(e) ഉത്തർ് പദശ  
 

Q10. മനഷുയക്കടത്ത പറെ   ു ച്ച  ജനങ്ങപെ 

പബോധേോന്മോരോക്കനു്നത നോയ  എല്ലോ 

വർഷേിും ______ ന  പലോക മനഷുയക്കടത്ത ു

േ രദു്ധ ദ നിം ആചര ക്കനു്ന.ു 

(a) ജകൂല 26 

(b) ജകൂല 27 

(c) ജകൂല 28 

(d) ജകൂല 29 

(e) ജകൂല 30 

 

Q11. പഞ്ചോബ  രോജ ഭവന ൽ പേച്ച  നടന്ന 

മയക്കമുരനു്ന  കടത്ത പനയുിം പദശീയ 

സരുക്ഷപയയുിം   ു ച്ചളു്ള സപമ്മളനിം 

ഉദ ഘോടനിം പ യത പ ്രമ്ന്ത  ആരോണ ? 

(a) നപര്ര പ ോദ  

(b) ചമൃ ത  ഇ ോന  

(c) അ  ത  ഷോ 

(d)   യൂഷ  പ ോയൽ 

(e) അനരുോ   തോക്കർൂ 

 

Q12.  തു ച്ചയുരനു്ന പണപപ്പരപു്പപത്ത 

പനര ടോൻ  സവർണ്ണ നോണയങ്ങൾ 

 റുത്ത റക്ക യത  തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ 

ഏത  രോജയ ോണ ? 

(a) ്ശീലങ്ക 

(b) ഘോന 

(c) സഡുോൻ 

(d) സ ിംബോപേ 

(e) ഒ ോൻ 

 

Q13. 2022 ജകൂലയ ൽ പേെ പപ്പടതു്ത യ 

2024 ൽ  ോരീസ ൽ പേച്ച  നടക്കനു്ന 

ഒെ മ്പ ക്സ പറെയുിം,  ോരോല മ്പ    

പ യ ിംസ പറെയുിം  തു യ  ു്ദോേോ യിം 

തോപെ തന്ന ര ക്കനു്നത ൽ ന ന്നിും 

ത രപെടകു്കകു? 

(a) ന ങ്ങെുപട ് തീക്ഷ 

ഉയർത്ത പ്പ ട ചക്കകു 

(b) പ യ ിംസ  കേഡ  ഓപ്പൺ 

(c) പേഗതപയ  യതിും ഉയർന്നതിും 

ശക്തേിും ഒര ു ച്ചിും 

(d) ഒര ുപങ്ക ട്ട ഭോേ ക്കോയ  ഒര ു ച്ച  

(e) ഒര ു തു യ പലോ ിം 

 

Q14.  െുങു്ങൾക്ക  പത േോയ  

 ലുയൂട്ടനു്നത ന  ഊന്നൽ 

നൽ നു്നത നോയ  എല്ലോ വർഷേിും _______ 

പലോക  ലുയൂട്ടൽ േോരിം 2022 

ആചര ക്കനു്ന.ു  

(a) ഓഗസ്റ്റ  1  തുൽ 7 വപര 

(b) ഓഗസ്റ്റ  2  തുൽ 8 വപര 

(c) ഓഗസ്റ്റ  3  തുൽ 9 വപര 

(d) ഓഗസ്റ്റ  4  തുൽ 10 വപര 

(e) ഓഗസ്റ്റ  5  തുൽ 11 വപര 

 

Q15. 2022 പല പലോക  ലുയൂട്ടൽ 

േോരത്ത പറെ ് പ യിം എന്തോണ ? 

(a)  ോതോ  തോക്കപെ ശോക്തീകര ക്കകു, 

 ലുയൂട്ടൽ ് ോപ്ത ോക്കകു 

(b) ജീേ തത്ത പറെ അട സ്ഥോനിം 

(c) ആപരോ യ ളു്ള ഒര ു ് ഹത്ത ന  

 ലുയൂട്ടല പന   ന്തണുയ ക്കകു 

(d)  ലുയൂട്ടല നോയ   പുന്നോട്ട  പ ോ കു: 

േ ദയോഭയോസേിും   ന്തണുയുിം 

(e)  ലുയൂട്ടൽ സിംരക്ഷ ക്കകു: ഒര ു പങ്ക ട്ട 

ഉത്തരേോദ ത്തിം 
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Q16. 2022 പ ോമൺപേൽത്ത  

പ യ ിംസ ൽ ഇന്തയയുപട ആദയ സവർണ്ണ 

പ ഡൽ പനട യത  തോപെപ്പറയുന്നവര ൽ 

ആരോണ ? 

(a)  ീരോഭോയ   ോന ു

(b) ബ രയോ ോണ  പദേ  

(c) േ ുഖു്ഛിം സഞ്ജ ത  ോന ു

(d) സപന്തോഷ  മത്സ 

(e)  നുിം യോദേ  
 

Q17. സിംയുക്ത കസന ക 

അഭയോസത്ത പറെ നോലോമപത്ത പത പ്പ  AL 

NAJAH-IV ഇന്തയൻ ആർ  യുപടയുിം 

______________ പ ോയൽ ആർ  യുപടയുിം 

ആഭ  േുയത്ത ലോണ  നടന്നത . 

(a) ഇ ോൻ 

(b) ഇ ോേ  

(c) പജോർദോൻ 

(d) ഒ ോൻ 

(e) സൗദ  അപ ബയ 

 

Q18. അടതു്ത പട ഡൽഹ  പ ോലീസ  

കമ്മീഷണ ോയ  ന യ  തനോയത  

തോപെപ്പറയുന്നവര ൽ ആരോണ ? 

(a) രോപ ഷ  അചതോന 

(b) സഞ്ജയ  അപ ോറ 

(c) അസീിം അരൺു 

(d) ്ബ ജ  ഭഷൂൺ   ്ശ 

(e) പരോഹ ത    ുോർ 

 

Q19. _______ എന്ന കസന ക ഓപ്പപ ഷൻ 

നടന്ന സമയപത്ത ഇന്തയൻ സോയുധ 

പസനയുപട േ ജയിം 

അടയോളപപ്പടതു്തനു്നത നോയ  ്ദോസ  

പസക്ട  പല പ ോയ റെ  5140 ന  ഗൺ ഹ ൽ 

എന്ന  നോമകരണിം പ യ്യപപ്പട്ട.ു 

(a) ഓപ്പപ ഷൻ പ ഘദതൂ  

(b) ഓപ്പപ ഷൻ ബ്ലസൂ്റ്റോർ 

(c) ഓപ്പപ ഷൻ േ ജയ  

(d) ഓപ്പപ ഷൻ  ുഡ  േ ൽ 

(e) ഓപ്പപ ഷൻ  ോ  റ്റസ  
 

Q20. 2021-ൽ അസിംബ്ല  സപമ്മളനങ്ങൾ 

നടത്തനു്നത ൽ അടതു്ത പട ഏറ്റേിും 

 നു്ന പലത്ത യ സിംസ്ഥോനിം 

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏതോണ ? 

(a) ഉത്തർ് പദശ  

(b) പശ്ച മ ബിം ോൾ 

(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) പ രെിം 

(e) മഹോരോ്ര 

 

Q21. പശ്ച മ ബിം ോെ ൽ സിംസ്ഥോന 

സർക്കോർ 7  തു യ ജ ല്ലകൾ  ടൂ  

സൃര ക്കനു്ന.ു ഇപപ്പോൾ സിംസ്ഥോനപത്ത 

ആപ  ജ ല്ലകെുപട എണ്ണിം 

എ്തയോയ ര ക്കിും? 

(a) 30 
(b) 26 
(c) 37 
(d) 21 
(e) 22 

 

Q22. ഇന്തയയ ൽ എല്ലോ വർഷേിും " സു് ിം 

്ചതീകെുപട അവ ോശ ദ നിം" ആയ  

ആചര ക്കോൻ ഇന്തയൻ സർക്കോർ 

ത രപെടതു്ത ര ക്കനു്നത  ഏത  

ദ വസ ോണ ?  

(a) ജകൂല 31 

(b) ഓഗസ്റ്റ  04 

(c) ഓഗസ്റ്റ  02 

(d) ഓഗസ്റ്റ  03 

(e) ഓഗസ്റ്റ  01 

 

Q23. രോജയപത്ത  രുങ്ങപുന  

സ്ഥ ത ഗത കൾ 

പര പശോധ ക്കനു്നത നോയ  ഇന്തയൻ 

സർക്കോർ ഒര ു ടോസ ്   പഫോെ ്സ ന  ര ൂിം 

നൽ  യ ട്ടണു്ട . ഈ ടോസ ്   പഫോെ ്സ പറെ 

തലവൻ ആരോണ ? 

(a) അപർണ ദത്ത  ശർമ്മ 

(b) രൺദീ    ുപല  യ 

(c) േ പനോദ    ുോർ പ ോൾ 

(d) ഭോരത  ് േീൺ പേോർ 

(e) േ ജയ    ുോർ ശർമ്മ 
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Q24. പലോകപ മ്പോടിും വർഷിം പതോ ിും 

ആഗചത  01 ഏത  ദ വസത്ത പറെ 

ചമരണയ ക്കോയ  ആണ  

സമർപ്പ ക്കപപ്പട്ട ര ക്കനു്നത ? 

(a) പലോക അവയവദോന ദ നിം 

(b) പലോക ആത്മഹതയോ േ രദു്ധ ദ നിം 

(c) പലോക ് പ ഹ ദ നിം 

(d) പലോക ശവോസപ ോശ  ോൻസർ ദ നിം 

(e) പലോക അൽഷ പ െ ്സ  ദ നിം 

 

Q25. അടതു്ത പട അന്തര ച്ച ഫ ദൽ 

േോൽപഡസ   ോപ ോസ  ഏത  രോജയത്ത പറെ 

 ൻു ് സ ഡറെോയ രനു്ന?ു 

(a) ഫ ല പ്പീൻസ  

(b) േ യറ്റ നോിം 

(c) മപലഷയ 

(d)  ിംപബോഡ യ 

(e) സ   യ 

 

Q26. ഇന്തയൻ ഭോഷോ സോപങ്കത ക േ ദയ 

പ് ോത്സോഹ പ്പ ക്കനു്നത നോയ  'Al4Bharat-

ൽ ന പലകന  പസറെർ' ആരിംഭ ച്ചത  ഏത  

ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റ റ്റയടൂ്ട  ഓഫ  പട  ്പനോളജ  

(IIT) ആണ  ? 

(a) IIT കഹദരോബോദ  

(b) IIT ഡൽഹ  

(c) IIT മ്ദോസ  

(d) IIT  ോൺ ർൂ 

(e) IIT  ർൂക്ക  

 

Q27.  ോർഡ  പടോക്കകണപസഷനളു്ള 

സമയപര ധ    സർേ  ബോങ്ക  ഓഫ  ഇന്തയ 

(RBI) ________ വപര ആയ  ന ശ്ചയ ച്ച.ു 

(a) 2022 പസ  റ്റിംബർ 1 

(b) 2022 ഒപക്ടോബർ 1 

(c) 2022 നേിംബർ 1 

(d) 2022 ഡ സിംബർ 1 

(e) 2023 ജനവുര  1 

 

Q28. 2021-പല ഇന്തയൻ  ൗൺസ ൽ പഫോർ 

കൾച്ചറൽ   പലഷൻസ  (ICCR) -പറെ 

ഡ സ്റ്റ ിം വ ഷ്ഡ  ഇൻപഡോളജ സ്റ്റ  അേോർഡ  

ആർക്കോണ  ലഭ ച്ചത ? 

(a) ആലീസ  പബോണർ 

(b) ് സന്ന   ുോർ 

(c)  ൗ ീസ  ബ്ലിൂംഫീൽഡ  

(d) പജ്ഫ  ആിംപ്ചടോങ  

(e) പഹൻ  ച്ച  ്ഫീപയർ പേോൺ 

സ്റ്റീപറ്റൻപ് ോൺ 

 

Q29. ന ർമല   ്ശ അടതു്ത പട അന്തര ച്ച.ു 

ന ർമല   ്ശ ഏത  പ ഖലയ ൽ 

ആയ രനു്ന ു് ശചതയോയ രനു്നത ?  

(a) എെുത്ത ുോര  

(b) രോ്രീയക്കോര  

(c)  ോയ ക 

(d) പ്ത് വർത്തക 

(e) കപമ്പോസർ 

 

Q30. സപതയ്ര ്  ോശ പന ് സ  

ഇൻഫർപ ഷൻ ബയപൂ ോയുപട 

്  ൻസ പ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറലോയ  

ന യ  ച്ച.ു ് സ  ഇൻഫർപ ഷൻ ബയപൂ ോ 

സ്ഥോ  ത ോയത  ഏത  വർഷ ോണ ? 

(a) 1895 

(b) 1992 

(c) 2000 

(d) 1919 

(e) 1856 

 

Q31. ഇന്തയയുപട പദശീയ പതോകയുപട 

ശ ല്പ യോയ   ിംഗല  പേങ്കയ്യയുപട 

എ്തോമപത്ത ജന്മദ നിം 

ആപഘോഷ ക്കോനോണ  സോിംചകോര ക 

മ്ന്തോലയിം ത രിംഗ ഉത്സേ  

സിംഘട പ്പ ച്ചത ? 

(a) 141-ാ മത  

(b) 142-ാ മത  

(c) 146-ാ മത  

(d) 149-ാ മത  

(e) 147-ാ മത  
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Q32. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ഇന്തയയുിം മറ്റ  16 

രോജയങ്ങെുിം പപങ്കടകു്കനു്ന "  ച്ച  ബ്ലോക്ക  

2022" എന്ന മൾട്ട നോഷണൽ എയർ 

പ ോിംബോറ്റ  അഭയോസിം നടത്തനു്നത  ഏത  

രോജയ ോണ ? 

(a) സ ിംഗപ്പർൂ 

(b) യുകണറ്റഡ  പസ്റ്ററ്റ സ  

(c) യുകണറ്റഡ    ിംഗ് ഡിം 

(d) യുകണറ്റഡ  അറബ  എ  പ റ്റ സ  

(e) ഓസ ്പ്ടല യ 

 

Q33. “പഡഞ്ചറസ  എർത്ത : േോട്ട  േ  േ ഷ  

േ    നയ ൂ എപബൗട്ട  പേോൾ ോപനോസ , 

ഹര ക്കയ ൻസ , കൈമറ്റ  പ ഞ്ച , എർത്ത  

 വോക്സ  ആൻഡ  പ ോർ”് എന്ന 

 ചുതകത്ത പറെ രചയ തോേ  ആരോണ ? 

(a) എപല്ലൻ പ് പജർ 

(b) പഹലൻ പചകയ ൽസ  

(c)   പഷൽ ബൗച്ചർ 

(d) സ ൽേ യ എർപല 

(e) ലയൂ സ  േോലസ  
 

Q34. "ലയൺ ഓഫ  ദ  കചകസ : ഹർദ ത  

സ ിം    ോല   , ദ  പ ോയൽ എയർപഫോഴ് സ  

ആൻഡ  ദ  ഫസ്റ്റ  പേൾഡ  േോർ" എന്ന 

 ചുതകത്ത പറെ രചയ തോേ  ആരോണ ?  

(a) നീൽ ക  ോൻ 

(b) സ്റ്റീഫൻ ബോർക്കർ 

(c) പ ോബ ൻ ശർമ്മ 

(d) കപരോല ൻ ഇിംഗ്ലണ്ട  

(e) ഇ.എിം. പഫോസ്റ്റർ 

 

 

Q35. 2022 ജകൂലയ ൽ സർക്കോർ GST 

ആയ  എ്ത രപൂയോണ    ര പച്ചടതു്തത ? 

(a) 1,40,986 പ ോട  

(b) 1,40,885 പ ോട  

(c) 1,42,095 പ ോട  

(d) 1,67,540 പ ോട  

(e) 1,48,995 പ ോട  

 

Q36. ഇന്തയൻ പേയോമപസനയുപട 

പശഷ ക്കനു്ന നോല  സ  വോ്ഡണകുെ ൽ 

ഒന്നോയ     -21 യുദ്ധേ  ോനങ്ങൾ 2022 

പസ  റ്റിംബപ ോപട േ ര  ക്കിും, 

പശഷ ക്കനു്ന  നൂ്ന  സ  വോ്ഡണകുൾ ______-

ഓപട ഘട്ടിംഘട്ട ോയ  ന ർത്തലോക്കിും. 
(a) 2021 
(b) 2022 
(c) 2023 
(d) 2024 
(e) 2025 

 

Q37. 2022 ജകൂലയ ൽ വടക്കൻ 

അറ്റ ലോറെ    സ ു്ദത്ത ൽ ്ഫഞ്ച  

യുദ്ധക്കപ്പലകുെു ോയ  സ ു്ദ പങ്കോെ ത്ത 

പര ശീലനിം (MPX) നടത്ത യത  

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

യുദ്ധക്കപ്പലോണ ?  

(a) INS ശ േോല    

(b) INS ഖപണ്ഡര  

(c) INS തർ ോഷ  

(d) INS പട   

(e) INS ്ബഹ്മ ു്ത 

 

Q38. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ 

പടല കമ്മയണൂ പക്കഷൻ വ പു്പ  നടത്ത യ 

പലലത്ത ൽ ഇന പ്പറയുന്ന പടല പ ോിം 

ദോതോക്കെ ൽ ഏതോണ  700MHz, 800MHz, 

1800MHz, 3300MHz, 26GHz എന്നീ 

ബോൻഡകുെ ൽ പചപ  ്ടിം 

സവന്ത ോക്ക യത ?  
(a) BSNL 

(b) എയർപടൽ 
(c) Vi 

(d) ജ പയോ 

(e) എയർപസൽ 
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Q39. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ SVC സഹകരണ 

ബോങ്ക  (SVC ബോങ്ക ) MSMEകെ പലക്കളു്ള 

േോയപോ ഒെുക്ക  പ ച്ചപപ്പടതു്തനു്നത നോയ  

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  ധന ോരയ 

സ്ഥോപനേ ുോയോണ  കരോ  ൽ 

ഏർപപ്പട്ടത ?  

(a) RBI 

(b) SEBI 

(c) NABARD 

(d) SIDBI 

(e) IRDAI 

 

Q40. പ ്ര സോിംചകോര ക മ്ന്ത യോയ ജ . 

  ഷൻ പ ഡ്ഡ  സിംഘട പ്പ ക്കനു്ന ത രിംഗ 

കബക്ക   ോല  ______ -ഇൽ ന ന്നോണ  

ആരിംഭ ക്കനു്നത .  

(a) തോജ് മഹൽ 

(b) പ പങ്കോട്ട 

(c) ഇന്തയോ പ റ്റ  

(d) പ റ്റ ്പേ ഓഫ  ഇന്തയ 

(e)  തു്തബ    നോർ 

 

Q41. േോണ ജയ, േയവസോയ മ്ന്തോലയിം, 

ഡ പ്പോർട്ട ്പ റെ  പഫോർ പ് ോപ ോഷൻ ഓഫ  

ഇൻഡ്ചട  ആൻഡ  ഇപറെണൽ പ്ടഡ  

(DPIIT) അിം ീകര ച്ച ട്ടളു്ള ഇന്തയയ പല 

സ്റ്റോർട്ടപ്പകുെുപട എണ്ണിം ________ എന്ന 

നോെ കക്കല്ല    ന്ന ട്ട.ു  

(a) 75,000 

(b) 65,000 

(c) 80,000 

(d) 92,000 

(e) 100,000 

 

Q42. 2022  ോർച്ച ൽ RBI -യുപട 

ഫ നോൻഷയൽ ഇൻൈഷൂൻ ഇൻഡക്സ  (FI-

ഇൻഡക്സ ) _______ ആയ  പരഖപപ്പടതു്ത . 

(a) 59.3 

(b) 56.4 

(c) 53.6 

(d) 52.1 

(e) 51.5 

 

Q43. ഇന്തയയുപട  തു യ പസൻ്ടൽ 

േ ജ ലൻസ  കമ്മീഷണർ (CVC) ആയ  

 മുതലപയറ്റത  ആരോണ ?  

(a) ദീപ     ുോർ  ൗധര  

(b) ് തയഷു  സ ൻഹ 

(c) സപുരഷ  എൻ. പപട്ടൽ 

(d)   .പജ.പതോമസ  

(e) പ ോബ ൻ ശർമ്മ 

 

Q44. ഇന  നടക്കോന ര ക്കനു്ന ‘പ ക്ക  ഇൻ 

ഒഡീഷ’്പ ോൺപൈേ  2022 നോയ  ഒഡീഷ 

ഏത  സിംഘടനയു ോയോണ  ധോരണോപ്തിം 

ഒപ്പവുച്ചത ? 

(a) NASSCOM 

(b) FICCI 

(c) NITI AAYOG 

(d) CCI 

(e) NGT 

 

Q45. 2022 പസ  ്റ്റിംബർ  തുൽ വപര ഭോരത  

എ  ്സ ് സ  പ്ടയ നകുൾക്കോയ  ‘ഫസ്റ്റ  

ഇൻ ഇന്തയ’്എന്ന ഇര പ്പ ട സിംേ ധോനിം 

ഏർപപ്പടതു്തപു ന്ന  ് േയോ  ച്ച കമ്പന  

ഏതോണ ? 

(a) ടോറ്റ സ്റ്റീൽ 

(b) പേദോന്ത 

(c) JSW സ്റ്റീൽ 

(d) ജ ൻഡോൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ  പവർ 

(e) പ ോദോവര  പവർ ആൻഡ  ഇചപോറ്റ  
 

Q46. സിംസ്ഥോനപത്ത എല്ലോ 

അങ്കണേോട കെ ലിും  ടു്ട കൾക്ക   ോലിും 

 ടു്ടയുിം നൽ ോനളു്ള വന തോ 

ശ ശേു കസന വ പു്പ പറെ പദ്ധത  

ഉദ ഘോടനിം പ യത സിംസ്ഥോനിം 

അപല്ലങ്ക ൽ പ ്ര ഭരണ ് പദശിം 

ഏതോണ ? 

(a) മഹോരോ്ര 

(b) നയഡൂൽഹ  

(c)  ുജ ോത്ത  

(d) ആ്ന്ധോ് പദശ  

(e) പ രെിം 
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Q47. പ ്ര മ്ന്ത  ന ത ൻ ഗഡ്കര  2300 

പ ോട  രപൂയുപട 119   പലോ ീറ്റർ 

കദർഘയ ളു്ള 6 പദശീയ ോതോ 

പദ്ധത കെുപട ഉദ ഘോടനേിും 

തറക്കല്ല ടലിും ഏത  സിംസ്ഥോനത്തോണ  

ന ർവഹ ച്ചത ? 

(a) ഉത്തർ് പദശ  

(b)  ുജ ോത്ത  

(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മധയ് പദശ  

(e) ഹര യോന 

 

Q48. സു്  ീിം പ ോടത യ പല ഏറ്റേിും 

 തു ർന്ന ജഡ്ജ യോയ ജസ്റ്റ സ  __________, 

ഇന്തയയുപട അടതു്ത  ീഫ  ജസ്റ്റ സോയ  (CJI) 

വരോനളു്ള തയ്യോപ ടപു്പ ലോണ .  

(a) സഞ്ജയ    ഷൻ  ൗൾ 

(b) ധനഞ്ജയ കേ. ച്ര ഡൂ  

(c) യു. യു. ലെ ത  

(d) എസ . അബ്ദൾു നസീർ 

(e) ഇര രോ ബോനർജ  

 

Q49. ് ധോനമ്ന്ത യുപട ഓഫീസ പറെ 

(PMO) ഡയറക്ട ോയ  ന യ  തനോയത  

ആരോണ ?  

(a) പശവത സ ിം   

(b) ന ഹോര ക പജയ ൻ 

(c) സഞ്ജയ    ുോർ പജയ ൻ 

(d) രോജർഷ   ുപ്ത 

(e) ആർ. പ .  ുപ്ത 
 

Q50. 44-ാ മത  പ സ  ഒെ മ്പയോഡ പല 

വന തോ േ ഭോഗത്ത പറെ നോലോിം  ൗണ്ട  

മത്സരത്ത ൽ ഹിംഗ  പക്കത പര 

ഇന്തയക്ക  2.5-1.5 -പറെ േ ജയിം 

പനട പക്കോടതു്തത  ആരോണ ?  

(a) പ ോപനര ുഹിം   

(b) സൗ യ സവോ  നോഥൻ 

(c) ഈഷോ കരേോപഡ 

(d) സബു്ബരോമൻ േ ജയലക്ഷ്മ  

(e) ടോന യ സപച്ച ദേ  
 

Q51. 2022 പല പഫോർ യൺൂ പഗ്ലോബൽ 500 

ല സ്റ്റ ൽ മറ്റ  ഇന്തയൻ 

പ ോർപ്പപ റ്റകുൾക്ക ടയ ൽ ഏറ്റേിും 

ഉയർന്ന സ്ഥോനിം പനട യ ഇന്തയൻ 

സ്ഥോപനിം ഏതോണ ? 

(a) LIC  

(b)   ലയൻസ  

(c) ടോറ്റ സ്റ്റീൽ 

(d) ONGC 

(e) ജ പയോ 

 

Q52. 18-ാ മത  ഇന്തയ-യു.എസ  സിംയുക്ത 

കസന  ോഭയോസിം "യുദ്ധോഭയോസ " - 2022 

ഒപക്ടോബ  ൽ ഇന്തയയ പല ഏത  

സിംസ്ഥോനത്ത  പേച്ചോണ  നടക്കനു്നത ? 

(a) രോജസ്ഥോൻ 

(b) ഹര യോന 

(c) ഉത്തരോഖണ്ഡ  

(d) പതലങ്കോന 

(e) ഉത്തർ് പദശ  
 

Q53. പലോകത്ത പല ഏറ്റേിും വല യ 

പലോട്ട ിം   പസോെോർ പവർ പ്ലോറെ  

ഇന്തയയ പല ഏത  സിംസ്ഥോനത്തോണ  

ന ർമ്മ ക്കനു്നത ? 

(a) ത  ഴ് നോട  

(b) ഹര യോന 

(c) മധയ് പദശ  

(d)  ുജ ോത്ത  

(e) രോജസ്ഥോൻ 

 

Q54. ഫ ൻപട   സ്റ്റോർട്ടപ്പോയ ഭോരപതപയുപട 

 തു യ  ീഫ  ഫ നോൻഷയൽ ഓഫീസർ 

(CFO) ആയ  ന യ  തനോയത  ആരോണ ?  

(a) സകുഹൽ സ ീർ 

(b) ശോശവത  ന് ോന  

(c) േ ജയ    ുോർ അഗർേോൾ 

(d) നെ ൻ പന   

(e) പരോഹ ത  ശർമ്മ 
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Q55. ഇറെർനോഷണൽ ഡയ   

പഫഡപ ഷൻ പേൾഡ  ഡയ   സമ്മ റ്റ  

(IDF WDS 2022) സിംഘട പ്പ ക്കനു്നത  ഏത  

രോജയ ോണ ? 

(a) ഇന്തയ 

(b) ജപ്പോൻ 

(c) ദക്ഷ ണ പ ോ  യ 

(d) മപലഷയ 

(e) ക ന 

 

Q56. അടതു്ത പട അന്തര ച്ച പജോണ  

പഫിംപ ോൺ ഏത  രോജയപത്ത  ൻു 

പബോക്സ ിം    ോമ്പയനോയ രനു്ന?ു 

(a) നയസൂ ലോൻഡ  

(b) പചപയ ൻ 

(c) പ ോളണ്ട  

(d) ജർമ്മന  

(e) ഓസ ്പ്ടല യ 

 

Q57. പ പ്ടോെ യിം സോധനങ്ങെുപട 

അട യന്തര േ തരണത്ത നോയ  

ബിംഗ്ലോപദശ ുോയ  ധോരണോപ്തത്ത ൽ 

ഒപ്പപുേച്ചത  ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

എണ്ണക്കമ്പന യോണ ? 

(a) ഹ രസു്ഥോൻ പ പ്ടോെ യിം 

(b) ഇന്തയൻ ഓയ ൽ പ ോർപ്പപ ഷൻ 

(c)   ലയൻസ  പ പ്ടോെ യിം 

(d) ഓയ ൽ ആൻഡ  നോച്ചറുൽ  യോസ  

പ ോർപ്പപ ഷൻ 

(e) ഭോരത  പ പ്ടോെ യിം 

 

Q58. യുേോക്കൾക്ക ടയ ൽ സിംരിംഭകതവ 

കെ േകുൾ േ കസ പ്പ ക്കനു്നത നോയ  

NIESBUD -ഉിം ഏത  കമ്പന യു ോണ  

ധോരണോപ്തത്ത ൽ ഒപ്പപുേച്ചത ? 

(a)    ലയൻസ  ഇൻഡ്ചടീസ  ല   റ്റഡ  

(b) ഇൻപഫോസ സ  പടപക്നോളജീസ  

(c) ഹ രസു്ഥോൻ യൂണ ല വർ ല   റ്റഡ  

(d) ടോറ്റ അഡവോൻചഡ  സ സ്റ്റിംസ  

(e) നോഷണൽ എയ ്പ ോസ ്പ സ  

ലപബോറട്ട ീസ  
 

Q59. രോജയപത്ത പഡല വ   പസവനങ്ങൾ 

വർദ്ധ പ്പ ക്കനു്നത നോയ  ഇന്തയൻ 

പ യ ൽപേയു ോയ  കരോർ ഒപ്പ ട്ട കമ്പന  

ഏതോണ ?  

(a) ല പ്പ  ോർട്ട  

(b)  ീപഷോ 

(c)  ോസ്റ്റർ പഡല വ   

(d) എ്  ചപസ   ോർപന നർസ  

(e) ആമപസോൺ ഇന്തയ 

 

Q60. പബ്ലോക്ക ്പ യ ൻ പനറ്റ ്വർക്ക  5IRE 

ഏത  സിംസ്ഥോന പ ോലീസ ുോയോണ  

ചമോർട്ട  പ ോലീസ ിം   പസോലയഷൂൻ 

നടപ്പ ലോക്കോൻ ധോരണോപ്തിം ഒപ്പ ട്ടത ? 

(a) മഹോരോ്ര പ ോലീസ  

(b) ഡൽഹ  പ ോലീസ  

(c)  ുജ ോത്ത  പ ോലീസ  

(d) പ ോവ പ ോലീസ  

(e) പ രള പ ോലീസ  
 

Q61. 2022 ഓഗസ്റ്റ  05-ന    സർേ  ബോങ്ക  

ഓഫ  ഇന്തയയുപട MPC കമ്മ റ്റ  പയോ ിം 

പ ർന്നത ന  പശഷ ളു്ള ന ലേ പല 

  പപ്പോ ന രക്ക  എ്തയോണ ? 

(a) 4.90% 

(b) 5.40% 

(c) 4.40% 

(d) 5.90% 

(e) 6.90% 

 

Q62. 2022-2023 സോമ്പത്ത ക വർഷത്ത ൽ 

  സർേ  ബോങ്ക  ഓഫ  ഇന്തയ ്  ോരിം 

ഇന്തയയുപട യഥോർത്ഥ GDP ന രക്ക  

എ്തയോണ ? 

(a) 7.1% 

(b) 7.5% 

(c) 7.4% 

(d) 7.2% 

(e) 7.6% 
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Q63. EWS േ ദയോർത്ഥ കൾക്കോയ  ‘ ീഫ  

  ന സ്റ്റർ ഈ വൽ എഡയപൂക്കഷൻ 

  ലീഫ , അസ്സ സ്റ്റൻസ  ആൻഡ  ് ോറെ ’്

( ീരോ  ) എന്ന പദ്ധത  ആരിംഭ ച്ച 

സിംസ്ഥോനിം ഏത ? 

(a) ഉത്തർ് പദശ  

(b)  ുജ ോത്ത  

(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ഹര യോന 

 

Q64. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ, US പസനറ്റ  ______ 

പലക്കളു്ള ഫ ൻലോൻഡ പറെയുിം 

സവീഡപറെയുിം ് പേശനത്ത ന  

അിം ീ ോരിം നൽ  . 

(a) G20 

(b) നോപറ്റോ 

(c) G7 

(d) പ ോമൺപേൽത്ത  പനഷൻസ  

(e) QUAD 

 

Q65. ച്രന പലക്കളു്ള ദൗതയിം 

േ പക്ഷ  ച്ച പലോകത്ത പല ഏെോമപത്ത 

രോജയ ോയ   ോ  യ രോജയിം ഏത ? 

(a) ്ഫോൻസ  

(b)  ോ  സ്ഥോൻ 

(c) ഓപ്ചടല യ 

(d) ജർമ്മന  

(e) ദക്ഷ ണ പ ോ  യ 

 

Q66. 2022 പ ോമൺപേൽത്ത  

പ യ ിംസ ൽ ഇന്തയയ ്ക്കോയ  സവർണ്ണ 

പ ഡൽ പനട യ ബജ ് ിം    നു യ 

തോപെപ്പറയുന്ന ഏത   ോയ ക 

ഇനേ ുോയോണ  ബന്ധപപ്പട്ട ര ക്കനു്നത ?  

(a) ജോവല ൻ പ്തോ 

(b) കഹ ജമ്പ  

(c)  ുചത  

(d) പ ോൾ പേോൾട്ട  

(e) ്ട പ്പ ൾ ജമ്പ  
 

Q67 ബർ  ിം  ഹോിം പ ോമൺപേൽത്ത  

പ യ ിംസ ൽ വന തോ  ുചത  ്ഫീകസ്റ്റൽ 

62   പലോയ ൽ ___________ സവർണ്ണ പ ഡൽ 

പനട . 

(a)  ീത പഫോഗട്ട  

(b) ബബ ത പഫോഗട്ട  

(c) അൽക പതോമർ 

(d) സോക്ഷ   ോല    

(e) സപ്ന സ ിം   
 

Q68. സിംസ്ഥോനപത്ത 13 ജ ല്ലകെ ലിും 

സിംസ ് ൃതിം സിംസോര ക്കനു്ന ഒര ു ് ോ ിം 

േ കസ പ്പ ക്കോൻ തീര ുോന ച്ച 

സിംസ്ഥോനിം ഏതോണ ?  

(a) കർണോടക 

(b) ഉത്തരോഖണ്ഡ  

(c) ബീഹോർ 

(d) ഉത്തർ് പദശ  

(e) ഹ  ോചൽ ് പദശ  
 

Q69. ജപ്പോന പല ഹ പരോഷ മയ ൽ 

അണപുബോിംബ ട്ടത പറെ ചമരണയ ക്കോയ  

ഓഗസ്റ്റ  6 ന  ഹ പരോഷ മ ദ നിം 

ആചര ക്കനു്ന,ു ഏത  വർഷ ോണ  

ഹ പരോഷ മയ ൽ അണപുബോിംബ  

വർഷ ച്ചത ? 

(a) 1942 

(b) 1943 

(c) 1950 

(d) 1945 

(e) 1947 

 

Q70. 2022  ോർച്ച ൽ,   സർേ  ബോങ്ക  ഓഫ  

ഇന്തയ ് േയോ  ച്ച ഡ ജ റ്റൽ പ യ ്പ റെ  

സ ൂ ക (DPI) എ്തയോണ ? 

(a) 312.12 

(b) 379.40 

(c) 304.09 

(d) 349.30 

(e) 369.30 
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Q71. രോജയപത്തക്കളു്ള േ പദശ ന പക്ഷ ിം 

വർധ പ്പ ക്കനു്നത നോയ  SEBI 15 അിംഗ 

പഫോ  ൻ പ ോർപട്ട ഫോെ പയോ 

ന പക്ഷപകരപുട (എഫ്പ ഐ) ഉപപദശക 

സ  ത  ര ൂീകര ച്ച.ു ഈ സ  ത യുപട 

തലവൻ ആരോണ ? 

(a) സഞ്ജീേ  സനയോൽ 

(b) അരേ ര  സു്ബഹ്മണയൻ 

(c) ട . േ . പസോമനോഥൻ 

(d) പ . േ . സു്ബഹ്മണയൻ 

(e) പസോനിം സ ിം   
 

Q72. ഇന്തയയ ൽ പദശീയ ക ത്ത   ദ നിം 

ആചര ക്കനു്നത  ഏത  ദ വസ ോണ ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ  03 

(b) ഓഗസ്റ്റ  04 

(c) ഓഗസ്റ്റ  05 

(d) ഓഗസ്റ്റ  06 

(e) ഓഗസ്റ്റ  07 

 

Q73. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ നടന്ന ഉപരോ്രപത  

ത രപെടപു്പ ൽ ഇന്തയയുപട 14-ാ മത  

കേസ  ് സ ഡറെോയ  

ത രപെടകു്കപപ്പട്ടത  ആരോണ ? 

(a) സതയ ോൽ  ോല    

(b) സപുേര ുഅധ  ോര  

(c) ജഗ് ദീ   ധൻഖർ 

(d) ലോ. ഗപണശൻ 

(e)  ോർഗരറ്റ  ആൽവ 

 

Q74. 1 ്ട ലയൺ പഡോളർ സമ്പദ ്േയവസ്ഥ 

എന്ന ലക്ഷയിം ക വര ക്കനു്നത ന  

പഡപലോയ റ്റ  ഇന്തയയു ോയ  അടതു്ത പട 

ധോരണോപ്തിം ഒപ്പവുച്ച സിംസ്ഥോനിം 

ഏതോണ ? 

(a) ഉത്തർ് പദശ  

(b) പതലങ്കോന 

(c) മധയ് പദശ  

(d)  ുജ ോത്ത  

(e) ഉത്തരോഖണ്ഡ  
 

Q75. യൂണ റ്റ  പചമോൾ ഫ നോൻസ  

ബോങ്ക പറെ MD -യുിം CEO -യുിം ആയ  

ത രപെടകു്കപപ്പട്ടത  

തോപെപ്പറയുന്നവര ൽ ആരോണ ? 

(a) സരീ   പഘോഷ  

(b) സഭുോഷ   പുട്ട 

(c) പരണ ുബോസ ു

(d) പസോനിം  ുപ്ത 

(e) ഇരർജ ത   ോപ ോ്ത 

 

Q76. ഇന്തയയ ൽ എല്ലോ വർഷേിും 

ജോവല ൻ പ്തോ ദ ന ോയ  ആചര ക്കനു്നത  

ഏത  ദ വസ ോണ ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ  05 

(b) ഓഗസ്റ്റ  06 

(c) ഓഗസ്റ്റ  07 

(d) ഓഗസ്റ്റ  08 

(e) ഓഗസ്റ്റ  09 

 

Q77. 2022 പല സോഫ  അണ്ടർ 20 (SAFF U20) 

 ോമ്പയൻഷ പ്പ    രീടിം പനട യ ഇന്തയ 

ഏത  രോജയപത്തയോണ  

പരോജയപപ്പടതു്ത യത ? 

(a)  ോനഡ 

(b) ജപ്പോൻ 

(c) ്ശീലങ്ക 

(d) ബിംഗ്ലോപദശ  

(e) പനപ്പോൾ 

 

Q78. 1 ്ട ലയൺ യുഎസ  പഡോളർ 

സിംസ്ഥോന സമ്പദ ്േയവസ്ഥ 

ക വര ക്കനു്നത ന  ഉത്തർ് പദശ  

സർക്കോർ ഏത  സിംഘടനപയ ആണ  

കൺസൾട്ടറെോയ  ന യ  ച്ചത ? 

(a) ഇൻപഫോസ സ  

(b) ഡ പലോയ റ്റ  

(c) േ പ് ോ 

(d) എിംഫസ സ  

(e) ക പ് ോപസോഫ റ്റ  
 

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- AUGUST  2022 

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

Q79. േ ർജീന യയ ൽ ന ന്നളു്ള ഇന്തയൻ 

േിംശജയോയ, ________ 2022-ൽ 

നയപൂജെ ്സ യ ൽ പേച്ച    സ  ഇന്തയ USA 

യ ൽ   രീടിം പനട . 

(a) ആരയ േോൽപേക്കർ 

(b) സൗ യ ശർമ്മ 

(c) സഞ്ജന പ ക്കരൂ  

(d) ഷ ബോന  കശയ   

(e) േഷു  പപട്ടൽ 

 

Q80. ലഡോക്ക പറെ പരപ ോന്നത 

സ േ ല യൻ ബഹമുത യോയ 'dPalrNgam 

Duston' അേോർഡ  ആർക്കോണ  ലഭ ച്ചത ? 

(a) സച്ച ൻ പടണ്ടൽുക്കർ 

(b) നപര്ര പ ോദ  

(c) ദകലലോമ 

(d) എിം. എസ . പധോണ  

(e) അ  ത  ഷോ 

 

Q81.  ുചതോപേോ പ പ്ടോ ഏത  രോജയത്ത പറെ 

് സ ഡറെോയോണ   മുതലപയറ്റത ? 

(a) പ ോെിംബ യ 

(b) ് ീസ  

(c) സോിംബ യ 

(d) തർുക്ക  

(e) ഈജ പ്ത  
 

Q82. അടതു്ത പട ഇന്തയൻ കസനയിം 

അത പറെ കഹപട   സോറ്റകലറ്റ  

കമ്മയണൂ പക്കഷൻ സ സ്റ്റങ്ങെുപട 

് വർത്തന സന്നദ്ധതയുിം കരതു്തിും 

പര പശോധ ക്കനു്നത നോയ   ോൻ-ഇന്തയ 

സോറ്റകലറ്റ  കമ്മയണൂ പക്കഷൻ അഭയോസിം 

നടത്ത . ഈ അഭയോസത്ത പറെ 

പ പരന്തോയ രനു്ന?ു 

(a) സോകറ്റ ലറ്റ  

(b)  ൺൂകലറ്റ  

(c) പചപസ  കലറ്റ   

(d) കചകകലറ്റ  

(e) സൺകലറ്റ  
 

Q83. പലോക തപേശീയ ജനതയുപട 

അന്തോരോ്ര ദ നിം പലോകപ മ്പോടിും _______ 

ന  ആപഘോഷ ക്കനു്ന.ു  

(a) ഓഗസ്റ്റ  05 

(b) ഓഗസ്റ്റ  06 

(c) ഓഗസ്റ്റ  07 

(d) ഓഗസ്റ്റ  08 

(e) ഓഗസ്റ്റ  09 

 

Q84. എല്ലോ വർഷേിും ഓഗസ്റ്റ  9 

നോഗസോക്ക  ദ ന ോയ  ആചര ക്കനു്നത  

ഏത  രോജയ ോണ ?  

(a)  ിംപ ോെ യ 

(b) ക ന 

(c) ജപ്പോൻ 

(d) ദക്ഷ ണ പ ോ  യ 

(e) ഉത്തര പ ോ  യ 

 

Q85. അടതു്ത അധയയന വർഷിം  തുൽ 

ഉന്നത േ ദയോഭയോസത്ത ൽ 100% പദശീയ 

േ ദയോഭയോസ നയിം (NEP) നടപ്പ ലോക്കപു ന്ന  

് േയോ  ച്ച സിംസ്ഥോനിം ഏതോണ ? 

(a) ്ത  രു 

(b) പശ്ച മ ബിം ോൾ 

(c) അസിം 

(d) പ ോവ 

(e) ഛത്തീചഗഡ  
 

Q86. 2022 പല പ ോമൺപേൽത്ത  

പ യ ിംസ ൽ വന തോ ്  ക്കറ്റ  

കഫനല ൽ ഏത  രോജയപത്തോട  

മത്സര ച്ചോണ  ഇന്തയൻ വന തോ ്  ക്കറ്റ  

ടീിം പേള്ള  പ ഡൽ പനട യത ? 

(a)  ോ  സ്ഥോൻ 

(b) ്ശീലങ്ക 

(c) നയസൂ ലോൻഡ  

(d) ദക്ഷ ണോ്ഫ ക്ക 

(e) ഓസ ്പ്ടല യ 
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Q87. പ ോമൺപേൽത്ത  പ യ ിംസ  2022 

വന തോ സ ിം  ൾ ബോഡ്മ റെൺ 

കഫനല ൽ _______ പന പതോൽപ്പ ച്ച    േ  

സ ന്ധ ുസവർണ്ണ പ ഡൽ പനട . 

(a) കപരോല ന മര ൻ 

(b) േോങ  യ ഹോൻ 

(c) ല  സപു യ  

(d)   പഷൽ ല  

(e) ലീ പ ോങ  പേയ  
 

Q88. സവോത്ന്തയത്ത പറെ 75 വർഷിം 

ആപഘോഷ ക്കനു്നത നോയ  ‘ഇന്തയ    

ഉഡോൻ’് പദ്ധത  ആരിംഭ ച്ചത  

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  കമ്പന യോണ ? 

(a) ആമപസോൺ 

(b) മഹീ്ര ആൻഡ  മഹീ്ര 

(c) TCS 

(d) ല പ്പ  ോർട്ട  

(e)  ൂ  ൾ 

 

Q89. കർഷകരപുട വര ുോനിം 

ഇരട്ട യോക്കകുപയന്ന ലക്ഷയപത്തോപട 

'പഞ്ചോ ൃത  പയോജന' പദ്ധത  

തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  സിംസ്ഥോന 

സർക്കോരോണ  ആരിംഭ ച്ചത ? 

(a) ബീഹോർ 

(b) ജോർഖണ്ഡ  

(c) ഉത്തർ് പദശ  

(d) രോജസ്ഥോൻ 

(e)  ുജ ോത്ത  
 

Q90. ഡ ഫൻസ  എ  ്സ ്പ ോയുപട 12-ാ ാ  

പത പ്പ  _________-ൽ പേച്ച  നടക്കപു ന്ന  

് ത പരോധ മ്ന്തോലയിം അ  യ ച്ച.ു  

(a)  ോന്ധ  നഗർ 

(b) ഡൽഹ  

(c)  ിുംകബ 

(d) സറൂത്ത  

(e) ഇൻപഡോർ 

 

Q91. എ  ്സ  വ്ജ ് ഹോർ 2022 ഏത  

രോജയേ ുോയുള്ള ഇന്തയയുപട സിംയുക്ത 

് പതയക പസനോ അഭയോസ ോണ ? 

(a) റഷയ 

(b) ്ശീലങ്ക 

(c) സ ിംഗപ്പർൂ 

(d) യുകണറ്റഡ  പസ്റ്ററ്റ സ  

(e) യുകണറ്റഡ    ിംഗ് ഡിം 
 

Q92. 2022 ജകൂലയ പല ഐസ സ  -യുപട 

 രുഷു തോര ോയ  ഐസ സ  

ത രപെടതു്തത  ഏത  തോരപത്തയോണ ? 

(a)  ഹുമ്മദ  നേോസ  

(b) ് ഭോത  ജയസരൂയ 

(c) കസൻു രജ ത 

(d) അബ്ദലു്ല ഷഫീേ  

(e) ബോബർ അസിം 
 

Q93. അന്തോരോ്ര കജവ ഇന്ധന 

ദ ന ോയ  ആചര ക്കനു്നത  ഏത  

ദ വസ ോണ ?  

(a) ആഗസ്റ്റ  06 

(b) ആഗസ്റ്റ  07 

(c) ആഗസ്റ്റ  08 

(d) ആഗസ്റ്റ  09 

(e) ആഗസ്റ്റ  10 
 

Q94. ഏഷയ, ഓഷയോന യ എന്നീ 

പ ഖലകൾക്കോയുള്ള ഇറെർനോഷണൽ 

പടല കമ്മയണൂ പക്കഷൻ യൂണ യപറെ (ITU) 

 ീജ യണൽ സ്റ്റോൻപഡർകഡപസഷൻ 

പഫോ ിം (RSF) സിംഘട പ്പ ച്ചത  എേ പട 

പേച്ചോണ ?  

(a) സ ിംഗപ്പർൂ 

(b) ജക്കോർത്ത 

(c) നയഡൂൽഹ  

(d) മസ ്കറ്റ  

(e) പദോഹ 
 

Q95. പലോക സ ിംഹ ദ ന ോയ  

ആചര ക്കനു്നത  ഏത  ദ വസ ോണ ? 

(a) ആഗസ്റ്റ  10 

(b) ആഗസ്റ്റ  09 

(c) ആഗസ്റ്റ  08 

(d) ആഗസ്റ്റ  07 

(e) ആഗസ്റ്റ  06 
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Q96. 2022 ജകൂലയ പല ഐസ സ  

വന തോ തോര ോയ  ത രപെടകു്കപപ്പട്ട 

തോരിം ആരോണ ? 

(a) എ   പജോൺസ  

(b) പസോഫ യ ഡങ്കല  

(c)  ോത  ൻ ്ബണ്ട  

(d) എമ്മ ലോമ്പ  

(e) പഷഫോല  വർമ 
 

Q97. 2022 പ ോമ്മൺപേൽത്ത  

പ യ ിംസ പറെ സ ോപന ചടങ്ങ ൽ 

പതോകേോഹകരോയ  ഇന്തയപയ 

് ത ന ധീകര ച്ച തോരങ്ങൾ 

ആപരോപക്കയോണ ? 

(a) ലക്ഷയ പസന്നിും േ പനഷ  പഫോഗട്ടിും 

(b) ന ഖത  സ ീനിും ശരത  കമലിും 

(c) അ  ത   ിംഗലിും  ീരോഭോയ   ോനേുിും 

(d) ഭേ ന പപട്ടലിും   രോ   പഷട്ട യുിം 

(e) ലക്ഷയ പസന്നിും ശരത  കമലിും 
 

Q98. 'ഹ ിം പ്ഡോൺ-അപത്തോൺ' 

പ് ോ് ോിം ആരിംഭ ക്കനു്നത ന  പ്ഡോൺ 

പഫഡപ ഷൻ ഓഫ  ഇന്തയ ________  ോയ  

സഹകര ച്ച.ു 

(a) ഇന്തയൻ പ ോസ്റ്റ   ോർഡ  

(b) ഇന്തയൻ പനേ  

(c) ഇന്തയൻ ആർ   

(d) ഇന്തയൻ എയർപഫോഴ് സ  

(e) ഡ .ആർ.ഡ .ഒ 
 

 

Q99. അടതു്ത പട ഒര ു ോർ അപകടത്ത ൽ 

അന്തര ച്ച  ൻു അന്തോരോ്ര ്  ക്കറ്റ  

അമ്പയർ ആരോണ ? 

(a) സ്റ്റീേ  ബ  ്നർ 

(b) അലീിം ദോർ 

(c)   ച്ചോർഡ  പ റ്റ ൽബപ ോ 

(d)  ഡൂ  പ ോട്ട സൺ 

(e) മക സ  ഇ ോചമസ  
 

Q100. അപ ര ക്കയ ൽ ന ന്നളു്ള പടന്നീസ  

ഇത ഹോസിം, ______ േ ര  ക്കൽ 

് േയോ  ച്ച.ു  

(a) ്ഫോങ്ക   ോർക്കർ 

(b) ബ ൽ പജോൺസ്റ്റൺ 

(c) പസ ീന േ ലയിംസ  

(d) ജ ിം പ ോ  യർ 

(e)  ീറ്റ  സോിം് ോസ  
 

Q101. വർഷിം പതോ ിും അന്തോരോഷ ്ട 

യുവജന ദ ന ോയ  ആചര ക്കോൻ 

ന ശ്ചയ ച്ച ര ക്കനു്നത  ഏത  ദ വസ ോണ ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ  11 

(b) ഓഗസ്റ്റ  12 

(c) ഓഗസ്റ്റ  13 

(d) ഓഗസ്റ്റ  14 

(e) ഓഗസ്റ്റ  15 

 

Q102. ഓഗസ്റ്റ  12 ഏത   ൃഗത്ത പറെ 

ഓർമ്മയ ക്കോയോണ   

ഒര ു അന്തോരോ്ര ദ ന ോയ  

ആചര ക്കനു്നത ? 

(a) പലോക സ ിംഹ ദ നിം 

(b) പലോക ആമ ദ നിം 

(c) പലോക ആന ദ നിം 

(d) പലോക മത്സയദ നിം 

(e) പലോക കടവു ദ നിം 

 

Q103. 2022 പല യുപേഫ സപൂ്പർ കപ്പ  പനട യ 

ടീിം ഏതോണ ? 

(a) റയൽ  ോ്ഡ ഡ  

(b) ബോെ ്സപലോണ 

(c)   ലോൻ 

(d) ഐൻ്ടോ  റ്റ  ്ഫോങ്കഫുര്ട്ട്ട  

(e)  ോഞ്ചസ്റ്റർ യുകണറ്റഡ  
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Q104. ഏത  രോജയത്ത പറെ 

് ധോനമ്ന്ത യോയോണ  പജയ ിംസ  മ ോപ   

േീണ്ടിും ത രപെടകു്കപപ്പട്ടത ? 

(a) നയസൂ ലോൻഡ  

(b) ഫ ല പ്പീൻസ  

(c)  ോ വു നയ ൂ  ന യ 

(d) കസ് സ  

(e) സ   യ 

 

Q105. 2022 അന്തോരോ്ര യുവജന 

ദ നത്ത പറെ (IYD) ് പ യിം എന്തോണ ?  

(a) ഇറെർജനപ ഷൻ പസോെ ഡോര റ്റ : 

എല്ലോ ് ോയക്കോർക്കിും ഒര ു പലോ ിം 

സൃര ക്കൽ 

(b) ഫഡു  സ സ്റ്റിംസ  ്ടോൻപചഫോർ  ിം  : 

യൂത്ത  ഇന്നപേഷൻ പഫോർ ഹയമൂൻ 

ആൻഡ  പ്ലോനറ്റ   പഹൽത്ത  

(c) യുേോക്കൾക്കളു്ള സരുക്ഷ ത ഇടങ്ങൾ 

(d) പഗ്ലോബൽ ആക്ഷനളു്ള യുവജന 

ഇടപ ടൽ 

(e) ഭോേ   ോയ ക േ പനോദങ്ങൾക്കോയ  

യുേോക്കപെ എടകു്കകു 

 

Q106. 2022-23 (FY23) 

സോമ്പത്ത കവർഷത്ത ൽ പ ോർഗൻ 

സ്റ്റോൻല യുപട കണക്കനസുര ച്ച  

ഇന്തയയുപട ജ ഡ    വളർച്ചോ ന രക്ക  

എ്തയോണ ? 

(a) 6% 

(b) 7.5% 

(c) 6.5% 

(d) 7% 

(e) 7.2% 

 

Q107. ന ലേ പല  ീഫ  ജസ്റ്റ സ  ഓഫ  

ഇന്തയയുപട   ൻ ോ  യോയ  ഇന്തയയുപട 

49-ാ മത   ീഫ  ജസ്റ്റ സോയ  (CJI) 

ന യ  തനോയത  ആരോണ ? 

(a) ജസ്റ്റ സ  ്ശീപത  രേീ്ര ഭട്ട  

(b) ജസ്റ്റ സ  എ.എിം. േോൻേ ൽക്കർ 

(c) ജസ്റ്റ സ  േ നീത  ശരൺ 

(d) ജസ്റ്റ സ  എൻ. േ . രമണ 

(e) ജസ്റ്റ സ  ഉദയ  ഉപ ഷ  ലെ ത  
 

Q108. അടതു്ത പട അന്തര ച്ച പ . ോയ 

പതവർ ഏത  രോ്രീയ  ോർട്ട യുപട 

 ൻുപപത്തയുിം ആദയപത്തയുിം MP-യോണ ? 

(a) CPI 

(b) RJD 

(c) AIADMK 

(d) NCP 

(e) NDA 

 

Q109. ബ ഹോർ  േുയമ്ന്ത യോയ  ന തീഷ  

  ുോർ സതയ് ത ജ്ഞ പ യതു .  ________ -

ാ മപത്ത തവണയോണ  

സിംസ്ഥോനത്ത പറെ  േുയമ്ന്ത  ആയ  

ന തീഷ    ുോർ  മുതലപയൽക്കനു്നത . 

(a) 6 

(b) 11 

(c) 8 

(d) 10 

(e) 11 

 

Q110. അടതു്ത പട റഷയ പതക്കൻ 

കസോക്ക സ്ഥോന ൽ ന ന്ന  ഇ ോന യൻ 

ഉപ് ഹിം ്ഭമണപഥത്ത ൽ 

എത്ത ച്ച രനു്ന.ു ഈ ഇ ോന യൻ 

ഉപ് ഹത്ത പറെ പ പരന്തോണ ? 

(a) പഹോപ്പ  

(b) ബോബർ 

(c) ന ൂ  

(d) ഖയ്യോിം 

(e) തയ്യിം 

 

Q111. എല്ലോ വർഷേിും പലോക 

അവയവദോന ദ ന ോയ   

ആപഘോഷ ക്കനു്നത  വർഷത്ത പല ഏത  

ദ വസ ോണ ?  

(a) ഓഗസ്റ്റ  11 

(b) ഓഗസ്റ്റ  12 

(c) ഓഗസ്റ്റ  13 

(d) ഓഗസ്റ്റ  14 

(e) ഓഗസ്റ്റ  15 
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Q112. ആദയപത്ത അണ്ടർ-16 പേപലോ 

ഇന്തയ വന തോ പഹോക്ക  ലീ    ________ പല 

പ ജർ ധയോൻചര  പസ്റ്റഡ യത്ത ൽ പേച്ച  

നടത്തോൻ ന ശ്ചയ ച്ച ര ക്കനു്ന.ു 

(a) ഭവുപനശവർ 

(b) നയഡൂൽഹ  

(c)  ിുംകബ 

(d)  ുരു്  ോിം 

(e) പ ോൽക്കത്ത 

 

Q113. SMILE-75 എന്ന സിംരിംഭിം 

ആരിംഭ ച്ചത  ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

മ്ന്തോലയ ോണ ?  

(a) സകൂ്ഷ്മ, പ   ു ട, ഇടത്തരിം 

സിംരിംഭങ്ങെുപട മ്ന്തോലയിം 

(b) ആഭയന്തര മ്ന്തോലയിം 

(c) കന ണുയ േ കസന, സിംരിംഭകതവ 

മ്ന്തോലയിം 

(d) സോ ഹൂയനീത , ശോക്തീകരണ 

മ്ന്തോലയിം 

(e) േ ദയോഭയോസ മ്ന്തോലയിം 

 

Q114. ബിംഗ്ലോപദശ പല ഇന്തയൻ േ സ 

അപ ക്ഷോ പ ്രിം (IVAC) രണ്ട  

വർഷപത്തക്ക   ടൂ  ന യ്ന്ത ക്കനു്നത  

തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  ബോങ്കോണ ?  

(a) SBI 

(b) HDFC 

(c)  ോനറ ബോങ്ക  

(d) ബോങ്ക  ഓഫ  ബപ ോഡ 

(e) പഞ്ചോബ  നോഷണൽ ബോങ്ക  
 

Q115. ഇന്തയൻ എയർപഫോഴ് സ  (IAF) സിംഘിം 

________ പലക്ക  നോല  ദ വസപത്ത 

ഉഭയകക്ഷ  അഭയോസ ോയ 

‘ഉദോരശക്ത ’യ ൽ പപങ്കടകു്കോൻ പേണ്ട  

 റുപപ്പട്ട.ു 

(a) പനപ്പോൾ 

(b) ്ശീലങ്ക 

(c) ജപ്പോൻ 

(d) ്ഫോൻസ  

(e) മപലഷയ 

 

Q116. ഉന്നത കമ്മീഷന ൽ പ ോപ്പ  

്ഫോൻസ സ , യുഎൻ പസ് ട്ട   ജനറൽ 

ആയ അപറെോണ പയോ  ുപട്ടറസ , ഇന്തയൻ 

് ധോനമ്ന്ത  നപര്ര പ ോദ  എന്ന വപര 

ഉൾപപ്പടതു്തണപ ന്ന  ന ർപേശ ച്ചത  ഏത  

രോജയത്ത പറെ ് സ ഡറെ  ആണ ? 

(a) പചപയ ൻ 

(b) പ ക്സ പക്കോ 
(c) USA 
(d) ജപ്പോൻ 

(e) റഷയ 

 

Q117. വന തോ ഇന്തയൻ ് ീ  യർ ലീ  പറെ 

ആദയ പത പ്പ   ോർച്ച  _______  തുൽ 

ആരിംഭ ക്കപു ന്ന   തു ർന്ന ബ സ സ ഐ 

ഉപദയോഗസ്ഥൻ സ്ഥ രീകര ച്ച.ു 
(a) 2021 
(b) 2022 
(c) 2023 
(d) 2024 
(e) 2025 

 

Q118. 2022-പല പലോക അവയവദോന 

ദ നത്ത പറെ ് പ യിം എന്തോണ ? 

(a) അവയവങ്ങൾ ദോനിം പ യ്യോനിും ജീവൻ 

രക്ഷ ക്കോനിും ന കു്ക  ് ത ജ്ഞപയടകു്കോിം 

(b) ഒര ു അവയേിം ദോനിം പ യ്യുന്നത  ഒര ു

ജീവൻ സമ്മോന ക്കനു്നത  പ ോപലയോണ  

(c) അവയവദോനപത്ത  റു്റ പ്പറ്റ യുള്ള 

േ ലക്കകുൾ നീക്കിം പ യ്യുക 

(d) ന ങ്ങെുപട അവയവങ്ങൾ 

സവർഗത്ത പലക്ക  പ ോണ്ടപു ോകരതു , 

 ോരണിം ന കു്ക  അവ ഇേ പട 

ആവശയ ോപണന്ന  സവർഗത്ത ന  

അ  യോിം 

(e) ഓപരോ രക്തദോതോേിും ഒര ു

ഹീപ ോയോണ  
 

Q119. ല സ ബൺ ക്ടനോപല കലഫ  

കടിം അച്ചീേ ്പ റെ  അേോർഡ  പനടനു്ന 

ആദയപത്ത ദക്ഷ പണഷയക്കോരൻ 

ആരോണ ?  

(a)  േുോന  രണസ ൻഹ 

(b)  േു ്സോന അഹമ്മദ  

(c) തസ്ീമ ന്സ ൻ 

(d) േ പേ   ്ശയ 

(e) മ ീന തബസ്സിും 
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Q120. പലോകപ മ്പോടിും ______ ന  

അന്തോരോ്ര ഇടത  ക യ്യൻ ോരപുട 

(പലഫ റ്റ  ഹോൻപഡർസ ) ദ നിം 

ആചര ക്കനു്ന.ു  

(a) ഓഗസ്റ്റ  11 

(b) ഓഗസ്റ്റ  12 

(c) ഓഗസ്റ്റ  13 

(d) ഓഗസ്റ്റ  14 

(e) ഓഗസ്റ്റ  15 

 

Q121. വിഭജന ഭീതിയുടട അനസു്മരണ 

ദിന  ഏത് ദിവസമ ണ് ആചരിക്കനു്നത് ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 9 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 8 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 10 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 12 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 14 

 

Q122. ഉമ ടപമ്മര ജ ു അടതു്തിടട 

അന്തരിച്ച.ു അവർ ഒര ു പ്പശസ്ത _______ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) എഴുത്തകു രൻ 

(b) പപ്തപ്പവർത്തകൻ 

(c) നടൻ 

(d) സ മഹൂിക പ്പവർത്തകൻ 

(e) ചലച്ചിപ്ത സ വിധ യകൻ 

 

Q123. ത ടഴ പറയുന്നവരിൽ ആര ണ ്

ന ഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ഗിഡിടന്റ 

(NATGRID) CEO ആയി നിയമിക്കടെട്ടത് ? 

(a) ര കകഷ് മിപ്ശ 

(b) ആനന്ദ് കജ ഷി 

(c) ആദർശ് ചൗഹ ൻ 

(d) അനരു ഗ് ത ക്കർൂ 

(e) പിയൂഷ് കഗ യൽ 

 

Q124. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 14-ന,് 2022-ൽ 

ഇന്തയയിൽ നിന്ന് എപ്ത തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ 

റ  സർ സസറ്റകുള യി പ്പഖയ പിച്ച?ു 

(a) 21 
(b) 25 
(c) 28 
(d) 20 
(e) 18 

 

Q125. പ്പസിഡന്റ് പ്ദൗപതി മർുമ ു

അടതു്തിടട സ യുധ കസനയ്ക്ക ു CAPF 

ഉകദയ ഗസ്ഥർക്കമു യി ____________ 

ഗ ലൻപ്ടി അവ ർഡകുൾ പ്പഖയ പിച്ച.ു 

(a) 81 

(b) 13 

(c) 94 

(d) 107 

(e) 119 

 

Q126. ര കകഷ് ജൻുജൻുവ ല അടതു്തിടട 

ഹൃദയ ഘ തടത്ത തടുർന്ന് 62-ാ ാ  

വയസ്സിൽ മ ുസബയിൽ അന്തരിച്ച.ു 

ര കകഷ് ജൻുജൻുവ ല ____ മ യി 

ബന്ധടെട്ടിരിക്കനു്ന.ു 

(a) നിർമ്മ ണ  

(b) ഓഹരി വിപണി 

(c) ടമഡിക്കൽ സയൻസ് 

(d) ചലച്ചിപ്ത വയവസ യ  

(e) നൃത്ത  

 

Q127. യ പ്തക്ക രടുട സുരക്ഷ 

ടമച്ചടെടതു്തനു്നതിന യി ഇന്തയൻ 

ടറയിൽകവയു  ടറയിൽകവ ടപ്പ ട്ടക്ഷൻ 

കഫ ഴ് സ ു (RPF) കചർന്ന് _____ 

എന്നറിയടെടനു്ന ഒര ു പ ൻ-ഇന്തയ 

ഓെകറഷൻ ആര ഭിച്ച.ു 

(a) ഓെകറഷൻ സുരക്ഷിത് സഖുദ് സഫർ 

(b) ഓെകറഷൻ സുരക്ഷിത് സഫർ 

(c) ഓെകറഷൻ യ പ്തി സരുക്ഷ  

(d) ഓെകറഷൻ സുഖദ് യ പ്ത 

(e) ഓെകറഷൻ സുരക്ഷിത് ഓെകറഷൻ 

 

Q128. ടമൽബൺ 2022 ടല ഇന്തയൻ ഫിലി  

ടഫസ്റ്റിവലിൽ (IFFM) "മികച്ച ഫിലി  

അവ ർഡ്" കനടിയത് ഇനിെറയുന്ന 

ചിപ്തങ്ങളിൽ ഏത ണ് ? 

(a) 83 

(b) സർദ ർ ഉദ  

(c) ജയ് ഭീ  

(d) ഗ ഗുഭ യ് കത്തിയവ ടി 

(e) ചണ്ഡീഗഡ് കടര ആഷിഖി 
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Q129. ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏത് 

ബ ങ്ക ണ് "ഉത്സവ് ടഡകെ സിറ്റ് സ്ീ് " 

എന്ന കപരിൽ ഒര ു സവികശഷ കട  

ടഡകെ സിറ്റ് കപ്പ പ്ഗ   അവതരിെിച്ചത്? 

(a) പഞ്ച ബ് ന ഷണൽ ബ ങ്ക് 

(b) യൂണിയൻ ബ ങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(c) ക നറ ബ ങ്ക് 

(d) ബ ങ്ക് ഓഫ് ബകറ ഡ 

(e) കസ്റ്ററ്റ് ബ ങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

 

Q130. അടതു്തിടട, FIFA ഏകകണ്ഠമ യി 

സടസ്െൻഡ് ടചയ്യ ൻ തീരമു നിച്ചത് ഏത് 

ഫട്ുകബ ൾ ടഫഡകറഷടനയ ണ് ? 

(a) ആസിയ ൻ ഫട്ുകബ ൾ ടഫഡകറഷൻ 

(b) സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുകബ ൾ 

ടഫഡകറഷൻ 

(c) ഓൾ ഇന്തയ ഫട്ുകബ ൾ ടഫഡകറഷൻ 

(d) ഈസ്റ്റ് ഏഷയൻ ഫട്ുകബ ൾ 

ടഫഡകറഷൻ 

(e) യൂണിയൻ ഓഫ് യൂകറ പയൻ 

ഫട്ുകബ ൾ അകസ സികയഷനകുൾ 

 

Q131. പ ്ര സർക്കോർ   സർേ  ബോങ്ക  

പസൻ്ടൽ പബോർഡ ൽ നോല  സവത്ന്ത 

ഡയറക്ടർ ോപര നോല  വർഷപത്തക്ക  

േീണ്ടിും ന യ  ച്ച.ു ഇന പ്പറയുന്നവര ൽ 

ആരോണ  പട്ട കയ ൽ ഇല്ലോത്തത ?  

(a) പരവത  അയ്യർ 

(b) സച്ച ൻ ചതർുപേദ  

(c)  ൃഷ്ണൻ അയ്യർ 

(d) സതീഷ  പ  മ ോപത്ത 

(e) സവോ  നോഥൻ  ുര ുർൂത്ത  

 

Q132. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ, പഞ്ചോബ , 

ഹര യോന കഹപക്കോടത കെ ൽ എ്ത 

കഹപക്കോടത  ജഡ്ജ  ോരപുട 

ന യമനങ്ങൾ ആണ  ഗവൺപ റെ  

േ ജ്ഞോപനിം പ യതത ? 

(a) 10 
(b) 11 
(c) 12 
(d) 13 
(e) 14 

 

Q133. 2022 പല സവോത്ന്തയ ദ ന 

പര  ോട യ ൽ എ്ത പ ോലീസ  

ഉപദയോഗസ്ഥർക്ക  പ ോലീസ  പ ഡലകുൾ 

ലഭ ച്ച?ു 

(a) 1062 

(b) 1072 

(c) 1075 

(d) 1082 

(e) 1092 

 

Q134. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ഒ  ജ നൽ, 

ഒ    ്പ ോൺ സ ്പ്ടയ നകുൾ 

ലക്ഷയ  ട്ടളു്ള പ ോേ ഡ  ബസൂ്റ്റർ 

േോ  ്സ ൻ അിം ീകര ച്ച ആദയ രോജയിം 

തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏതോണ ?  

(a) USA 

(b) ഇന്തയ 

(c) UK 

(d) ക ന 

(e) റഷയ 

 

Q135. ഏത  രോജയത്ത പറെ 

് സ ഡറെോയോണ  േ ലയിം  പൂട്ടോ 

അടതു്ത പട ത രപെടകു്കപപ്പട്ടത ? 

(a) ദക്ഷ ണോ്ഫ ക്ക 

(b) ്ബസീൽ 

(c) ഈജ പ്ത  

(d) പ ന യ 

(e) ല ബ യ 

 

Q136. ഇന്തയയ പല ആദയപത്ത 3D-

്  ൻറഡ  ഹയമൂൻ പ ോർണ യ 

േ കസ പ്പ പച്ചടതു്തത  

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

സ്ഥോപന ോണ ? 

(a) IIT ഡൽഹ  

(b) IIT കഹദരോബോദ  

(c) IIT മ്ദോസ  

(d) IIT പബോിംപബ 

(e) IIT  ോൺ ർൂ 
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Q137. 2022 പല സുൽത്തോൻ അസ്ോൻ ഷോ 

കപ്പ ന  ആത പഥയതവിം വഹ ക്കനു്നത  

തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  രോജയ ോണ ?  

(a) മപലഷയ 

(b) ഇപന്തോപനഷയ 

(c) ഇന്തയ 

(d) ദക്ഷ ണ പ ോ  യ 

(e) ജപ്പോൻ 

 

Q138. ് ത പരോധ മ്ന്ത  രോജ ്നോഥ  സ ിം   

രോജസ്ഥോന പല പജോധപൂ ര ൽ "േീർ 

ദർു ോദോസ   ോപത്തോഡ പറെ" _____ 

ജന്മേോർഷ കത്ത ൽ േീർ ദർു ോദോസ  

 ോപത്തോഡ പറെ ് ത മ അനോച്ഛോദനിം 

പ യതു .  

(a) 85-ാ ാ  

(b) 185-ാ ാ  

(c) 285-ാ ാ  

(d) 385-ാ ാ  

(e) 550-ാ ാ  

 

Q139. ഇന്തയയ പല ആദയപത്ത ഉപ്പപുേള്ള 

േ ളക്ക പറെ പ പരന്തോണ ? 

(a) ജഗ്മോ   

(b) സരൂയ 

(c) ്  ോശ  

(d) ദൃര  

(e) പരോഷ ന  

 

Q140. സവോത്ന്തയത്ത പറെ 75-ാ ാ  

േോർഷ ക ോയ ആസോദ   ോ അ ൃത  

മപഹോത്സേ  എന്ന പേളയ ൽ "KBL 

അ ൃത  സ ൃദ്ധ " എന്ന  തു യ 

പഡപപ്പോസ റ്റ  ചകീിം അവതര പ്പ ച്ചത   ഏത  

ബോങ്ക  ആണ ? 

(a) പ ോട്ട   മഹീ്ര ബോങ്ക  

(b) കർണോടക ബോങ്ക  

(c) ICICI ബോങ്ക  

(d) പ ോട്ട ബോങ്ക  

(e) ബോങ്ക  ഓഫ  ഇന്തയ 

 

Q141. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ 'ഇൻഷറുൻസ പല 

ഇപന്നോപേഷൻ' എന്ന ് പ യേ ുോയ  

ആദയപത്ത ഹോക്കപത്തോൺ ആയ "ബ  ോ 

മന്തൻ 2022" സിംഘട പ്പ ക്കനു്നത  ഏത  

പ  ുപലറ്റ   പബോഡ യോണ ? 
(a) NABARD 
(b) RBI 
(c) IRDAI 
(d) SEBI 
(e) SIDBI 

 

Q142. പബിംഗെൂരേു പല പ ോറ ിംഗലയ ൽ 

സ്റ്റോർട്ടപ്പകുൾക്കോയ  സമർപ്പ ച്ച 

ആദയപത്ത ശോഖ ആരിംഭ ച്ചത  ഏത  ബോങ്ക  

ആണ ? 

(a) പസ്റ്ററ്റ  ബോങ്ക  ഓഫ  ഇന്തയ 

(b) ആക്സ സ  ബോങ്ക  

(c) പയസ  ബോങ്ക  

(d) HDFC ബോങ്ക  

(e)  ോനറ ബോങ്ക  
 

Q143. നോഷണൽ ബോങ്ക  പഫോർ 

ഫ നോൻസ ിം   ഇൻ്ഫോ്ചടക്േർ ആൻഡ  

പഡവല  ്പ റെ പറെ (NaBFID)  ോപനജ ിം   

ഡയറക്ട ോയ  (MD) ന യ  ക്കപപ്പട്ടത  

ആരോണ ? 

(a) പ . േ .  ോമത്ത  

(b) സ ു തോ ദ്േ 

(c) പങ്കജ  പജയ ൻ 

(d) നെ ൻ പന   

(e) രോജ് ക രൺ  ോയ . ജ  

 

Q144. അ  തോഭ   ൗധര  അടതു്ത പട 

അപേഹത്ത പറെ 58-ആിം വയസ്സ ൽ 

അന്തര ച്ച.ു അപേഹിം ഏത  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷപറെ  ൻു 

് സ ഡറെോയ രനു്ന?ു 

(a) ജോർഖണ്ഡ  പസ്റ്ററ്റ  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷൻ 

(b) പേസ്റ്റ  ബിം ോൾ പസ്റ്ററ്റ  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷൻ 

(c) രോജസ്ഥോൻ പസ്റ്ററ്റ  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷൻ 

(d) പഞ്ചോബ  പസ്റ്ററ്റ  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷൻ 

(e) ഉത്തർ് പദശ  പസ്റ്ററ്റ  ്  ക്കറ്റ  

അപസോസ പയഷൻ 
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Q145. അടതു്ത പട േ ര  ക്കൽ 

് േയോ  ച്ച പ േ ൻ ഒ്ബ യോൻ 

തോപെപ്പറയുന്ന ഏത  പദശീയ ്  ക്കറ്റ  

ടീ  ുോയോണ  ബന്ധപപ്പട്ട ര ക്കനു്നത ? 

(a) അയർലൻഡ  

(b) ഇിംഗ്ലണ്ട  

(c) ദക്ഷ ണോ്ഫ ക്ക 

(d) നയസൂ ലോൻഡ  

(e) ഓസ ്പ്ടല യ 

 

Q146. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ഇറെർപനറ്റ  ഭരണിം 

സിംബന്ധ ച്ച UN ഉന്നതതല  ോനല പലക്ക  

ഇന പ്പറയുന്നവര ൽ ആപരയോണ  

ന യ  ച്ചത ? 

(a) േ പനോദ  ധോിം 

(b) സബീർ ഭോട്ട യ 

(c) അ  ത  സ ിം ോൾ 

(d) അൽപ ഷ    ുോർ ശർമ്മ 

(e) ര ു  സോങ ്േ  

 

Q147. ഏഷയയ പല ഏറ്റേിും പഴക്ക ളു്ള 

ഫടു പബോൾ ടർൂണപ റെോയ ഡയറൂൻഡ  

കപ്പ പറെ എ്തോമപത്ത പത പ്പോണ  2022 

ഓഗസ്റ്റ ൽ പ ോൽക്കത്തയ ൽ 

ആരിംഭ ച്ചത ? 

(a) 100-ാ മത  

(b) 110-ാ മത  

(c) 131-ാ മത  

(d) 150-ാ മത  

(e) 148-ാ മത  
 

Q148. അടതു്ത പട സ ോരിംഭ ച്ച "മന്ഥൻ" 

പ്ലോപറ്റ ഫോിം ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ 

ഏത ുോയ  ബന്ധപപ്പട്ടതോണ ?  

(a) പ യ ൽപേയ പല പ്ടയ ൻ ്ടോക്ക ിം   

സിംേ ധോനിം 

(b)   കച്ച േയവസോയേിും ആർ ആൻഡ  

ഡ  സഹകരണേിും 

(c) ഇന്തയൻ ആർ  യ പല തപേശീയ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

(d) ബഹ രോ ോശ സോപങ്കത കേ ദയയ ൽ 

സവ ോരയ കെ ക്കോരപുട സഹകരണിം 

(e) സർക്കോര പറെ േ േ ധ വ പു്പകുൾ 

തമ്മ ലളു്ള സഹകരണിം 

 

Q149. "കപമ്പോസ്റ്റബ ൾ" പ്ലോസ്റ്റ ക്ക  

േോണ ജയവതകര ക്കനു്നത നോയ  TGP 

ബപയോപ്ലോസ്റ്റ ക്സ  ക് വറ്റ ന  ______________ 

യുപട സ്റ്റോർട്ടപ്പ  പലോൺ സർക്കോർ 

അിം ീകര ച്ച.ു 

(a) 15 പ ോട  രപൂ 

(b) 2.15 പ ോട  രപൂ 

(c) 12 പ ോട  രപൂ 

(d) 5 പ ോട  രപൂ 

(e) 1.15 പ ോട  രപൂ 

 

Q150. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ബജോജ  

ഇല്ക്ട ക്കൽസ  കമ്പന യുപട എിംഡ യുിം 

സ ഇഒയു ോയ  ബജോജ  ഇല്ക്ട ക്കൽസ  

ഇന പ്പറയുന്നവര ൽ ആപരയോണ  

ന യ  ച്ചത ? 

(a) സനു ൽ നോയർ 

(b) പദബ പഘോഷൽ 

(c) മനീഷ  ശർമ്മ 

(d) അനജു  പ ോേോർ 

(e) മഞ്ജ ത  സ ിം   
 

Q151. പബോർഡർ പ ോഡ  

ഓർഗകനപസഷൻ (BRO) സ്റ്റീൽ സ്ോ   

ഉപപയോ  ച്ച  ക ലറ്റ  പ ോഡ  

ന ർമ്മ ക്കനു്നത  ഏത  സിംസ്ഥോനത്ത  

ആണ ? 

(a) ്ത  രു 

(b) ജമ്മ ുകശ്മീർ 

(c) അസിം 

(d) അരണുോചൽ ് പദശ  

(e) പ ഘോലയ 

 

Q152. പ ്ര പ ോഡ , ഗതോഗത, കഹപേ 

മ്ന്ത  ആയ ന ത ൻ ഗഡ്കര  ഇന്തയയ പല 

ആദയപത്ത ഇല്ക്ട    ഡബ ൾ പഡക്കർ 

ബസ   റുത്ത റക്ക യത  ഏത  

നഗരത്ത ലോണ ?  

(a) പനോയ ഡ 

(b) ഭവുപനശവർ 

(c) നയഡൂൽഹ  

(d) അഹമ്മദോബോദ  

(e)  ിുംകബ 
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Q153. ഡൽഹ   േുയമ്ന്ത  അരേ ര  

പ ജ ്ര േോൾ ഇന്തയപയ പലോകത്ത പല 

ഒന്നോിം നമ്പർ രോജയ ോക്കോൻ ‘പ ക്ക  ഇന്തയ 

നമ്പർ 1’് ദൗതയിം ആരിംഭ ച്ച.ു ഈ 

സിംരിംഭത്ത ന  എ്ത േ ഷൻ 

പ ോയ റെുകൾ ആണളു്ളത ? 

(a) 4 

(b) 5 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 8 

 

Q154. ഓപ്പൺ പനറ്റ ്വർക്ക  ഡ ജ റ്റൽ 

പ ോപ െ ്സ  (ONDC) സവീകര ക്കോൻ 

േ ൽപ്പന പ ്രീ ൃത ഇറെല ജൻസ  

പ്ലോറ്റ ്പഫോിം ആയ  പസല്ലർ ആപ്പ ുോയ  

പങ്കോെ കെോയ ബോങ്ക  ഏതോണ ? 

(a) പസ്റ്റങ്ക  ഓറ്റ  ബോഫ  ഇന്തയ 

(b) ആക്സ സ  ബോങ്ക  

(c) പയസ  ബോങ്ക  

(d) HDFC ബോങ്ക  

(e)  ോനറ ബോങ്ക  
 

Q155. സ ് ോർട്ട  പ ോസ  (പ ോയ റെ  ഓഫ  

പസയ ൽ) ഉപകരണങ്ങൾ 

േ നയസ ക്കനു്നത ന  പ ട എിം ഏത  

കമ്പന യു ോയോണ  സഹകര ച്ചത ? 

(a) LG 

(b)  ോനപസോണ    

(c) വൺ പ്ലസ  

(d) സോിംസങ  

(e) പലപനോപേോ 

 

Q156. "അൾട്ട മ സോല    ോപക്കജ " 

നൽ നു്നത നോയ  FCI -യു ോയ  

ധോരണോപ്തിം ഒപ്പപുേച്ച ബോങ്ക  ഏതോണ ?  

(a) പസ്റ്ററ്റ  ബോങ്ക  ഓഫ  ഇന്തയ 

(b) ആക്സ സ  ബോങ്ക  

(c) പയസ  ബോങ്ക  

(d) HDFC ബോങ്ക  

(e)  ോനറ ബോങ്ക  
 

Q157. ഇന്തയയ ൽ ഡ ജ റ്റൽ 

പ യ ്പ റെുകൾ 

പ് ോത്സോഹ പ്പ ക്കനു്നത ന  ബോഡ്മ റെൺ 

കെ ക്കോര ുോയ  സഹകര ക്കനു്ന കമ്പന  

ഇന പ്പറയുന്നവയ ൽ ഏതോണ ? 

(a) ആമപസോൺ പ  

(b)  ോസ്റ്റർ  ോർഡ  

(c) ഡ ജ   യോഷ  

(d)  ൂ  ൾ പ  

(e) പഫോൺ പ  

 

Q158. േോയപോ അപകടസോധയതകൾ 

ന ർണയ ക്കനു്നത നിും കഹപ്പർ 

പ െ ്സണകലചഡ  ഉപപഭോക്തൃ 

അനഭുവങ്ങൾ നൽ നു്നത നിും 

സഹോയ ക്കനു്നത ന  ഫ നോൻഷയൽ 

ഇൻസ്റ്റ റ്റയഷൂൻസ  ഇങ്ക പറെ അനബുന്ധ 

സ്ഥോപന ോയ കഫേ  സ്റ്റോർ ബോങ്ക ുോയ  

സഹകര ക്കനു്ന കമ്പന  ഏതോണ ?  

(a) ഇൻപഫോസ സ  

(b) മഹീ്ര ആൻഡ  മഹീ്ര 

(c) േ പ് ോ 
(d) TCS 
(e) HCL 

 

Q159. എല്ലോ വർഷേിും പലോക 

പഫോപട്ടോ് ോഫ  ദ നിം 

ആപഘോഷ ക്കനു്നത  ഏത  ദ വസ ോണ ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ  23 

(b) ഓഗസ്റ്റ  22 

(c) ഓഗസ്റ്റ  21 

(d) ഓഗസ്റ്റ  20 

(e) ഓഗസ്റ്റ  19 

 

Q160. ദരുന്തങ്ങെുിം ് ത സന്ധ കെുിം 

അനഭുേ പക്കണ്ട  വന്ന ഇരകപെ 

സഹോയ ക്കോൻ സന്നദ്ധരോയ എല്ലോ 

സഹോയ, ആപരോ യ ് വർത്തകപരയുിം 

ത ര ച്ച  യുന്നത പലക്ക  ്ശദ്ധ 

പ ലതു്തനു്നത നോയ  എല്ലോ വർഷേിും 

________ ന  പലോക  ോനഷു ക ദ നിം 

ആപഘോഷ ക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ  20 

(b) ഓഗസ്റ്റ  19 

(c) ഓഗസ്റ്റ  18 

(d) ഓഗസ്റ്റ  17 

(e) ഓഗസ്റ്റ  16 
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Q161. രോജയപത്ത ആദയപത്ത സമ്പർൂണ 

"് വർത്തന സോക്ഷരതയുള്ള" ജ ല്ലയോയ  

മണ്ട ്ല ജ ല്ല  ോ  . മണ്ഡല ജ ല്ല ഏത  

സിംസ്ഥോനത്തോണ  സ്ഥ ത  പ യ്യുന്നത ?  

(a) മഹോരോ്ര 

(b) മധയ് പദശ  

(c)  ുജ ോത്ത  

(d) ആ്ന്ധോ് പദശ  

(e) പ രെിം 

 

Q162. 2023 ജനവുര യ ൽ 17-ാ മത  

് േോസ  ഭോരതീയ ദ വസ  ഏത  

നഗരത്ത ൽ പേച്ചോണ  നടക്കനു്നത ? 

(a) േോരണോസ  

(b) നയഡൂൽഹ  

(c) ഭവുപനശവർ 

(d) അഹമ്മദോബോദ  

(e) ഇൻപഡോർ 

 

Q163. നയഡൂൽഹ യ ൽ 

‘ആത്മപര പശോധന: സോയുധ പസന 

ക്ടബയണൂൽ’് എന്ന േ ഷയത്ത ൽ 

പദശീയ പസ  നോർ ഉദ ഘോടനിം പ യതത  

ആരോണ ? 

(a) അജ ത  പഡോവൽ 

(b) രോജ ്നോഥ  സ ിം   

(c) നപര്ര പ ോദ  

(d) എസ . ജയശങ്കർ 

(e) അ  ത  ഷോ 

 

Q164. 2022ൽ യുപേഫ വന തോ  ോമ്പയൻസ  

ലീ   കെ ക്കനു്ന ആദയ ഇന്തയൻ 

ഫടു പബോൾ തോരിം ആരോണ ? 

(a) അദ ത   ൗഹോൻ 

(b)  യോര    ്സോസ 

(c) മനീഷ പന്ന 

(d) സൗ യ  ു ുപലോത്ത  

(e) മനീഷ കലയോൺ 

 

Q165. ആദയ ആദ േോസ  പനോവല സ്റ്റിും 

പ  കുഥോ ൃത്ത ുോയ നോരോയൺ 82-ാ ാ  

വയസ്സ ൽ അന്തര ച്ച.ു ഏത  

സിംസ്ഥോനപത്ത ആദയ 

പനോവല സ്റ്റോയ രനു്ന ുഅപേഹിം?  

(a)  ുജ ോത്ത  

(b) മഹോരോ്ര  

(c) ഒഡ ഷ 

(d) ആ്ന്ധോ ് പദശ  

(e) പ രെിം 

 

Q166. മതപത്തപയോ േ ശവോസപത്തപയോ 

അട സ്ഥോന ോക്ക യുള്ള അ് മ 

് വർത്തനങ്ങെുപട ഇരകപെ 

അനചുമര ക്കനു്ന അന്തോരോ്ര ദ നിം എല്ലോ 

വർഷേിും ഏത  ദ വസ ോണ  

ആചര ക്കനു്നത ?  

(a) ഓഗസ്റ്റ  18 

(b) ഓഗസ്റ്റ  20 

(c) ഓഗസ്റ്റ  21 

(d) ഓഗസ്റ്റ  22 

(e) ഓഗസ്റ്റ  19 

 

Q167. പലോക  തു ർന്ന  ൗരന്മോരപുട ദ നിം 

എല്ലോ വർഷേിും ________ ന  

ആപഘോഷ ക്കനു്ന.ു യുകണറ്റഡ  

പസ്റ്ററ്റ സ ൽ (US) പദശീയ  തു ർന്ന 

 ൗരന്മോരപുട ദ നിം എന്നിും ഇത  

അ  യപപ്പടനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ  19 

(b) ഓഗസ്റ്റ  20 

(c) ഓഗസ്റ്റ  21 

(d) ഓഗസ്റ്റ  22 

(e) ഓഗസ്റ്റ  23 

 

Q168.  തു ർന്ന  ൗരന്മോപര 

ചങ്ങോത  ോരോക്കോൻ സഹോയ ക്കനു്ന ഒര ു

സഹയോ്ത ക സ്റ്റോർട്ടപ്പ  രത്തൻ ടോറ്റ 

ആരിംഭ ച്ച,ു അത പറെ പ ര  എന്തോണ ? 

(a) പഫപല്ലോ ഹയമൂൻ 

(b) പഫപല്ലോ  ീപ്പ ൾ 

(c) പ യർ   പേഴ്സ  

(d) യങ  പഫപല്ലോസ  

(e)  ുഡ  പഫപല്ലോസ  
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Q169. ഭീകരതയുപട ഇരകെുപട 

ചമരണയ ക്കോയ  എല്ലോ വർഷേിും 

____________ ന  ഭീകരതയുപട ഇരകപെ 

അനചുമര പ്പ ക്കനു്നത നിും 

ആദര ക്കനു്നത ന ുളു്ള അന്തോരോ്ര ദ നിം 

ആചര ക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ  21 

(b) ഓഗസ്റ്റ  22 

(c) ഓഗസ്റ്റ  23 

(d) ഓഗസ്റ്റ  24 

(e) ഓഗസ്റ്റ  25 

 

Q170. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ബ ൽ ആൻഡ  

പ ല ൻഡ പ റ്റ ്സ  ഫൗപണ്ടഷൻ അത പറെ 

്ടസ്റ്റ  പബോർഡ പലക്ക  

തോപെപ്പറയുന്നവര ൽ ആപരയോണ  

ന യ  ച്ചത ? 

(a) അസ ിം പ് ിംജ  

(b) സണ്ണ  വർക്ക  

(c) പരോഹ ണ  ന പലകന  

(d) ആശ ഷ  ധേോൻ 

(e) ശ േ  നോടോർ 

 

Q171. പ ോര ക്കപപ്പട്ട ഏെ   രുോവചതു ക്കൾ 

ഇന്തയയ പലക്ക  ത ര പ  പ ോണ്ടവുരോൻ 

ഇന്തയൻ സർക്കോര ുോയ  കരോർ ഒപ്പ ട്ടത  

ഏത  രോജയപത്ത  യസൂ യ ോണ ? 

(a) പനതർലോൻഡ  

(b)  ൗ ീഷയസ  

(c) യു.എസ .എ 

(d) ഫ ൻലോൻഡ  

(e) പചകോട്ട ലൻഡ  
 

Q172. ന രോലിംബരോയ  ടു്ട കൾക്ക  

് ോഥ  ക േ ദയോഭയോസിം 

നൽ നു്നത നോയ  ‘േ ദയോ രഥ -ചകൂ ൾ 

ഓൺ േീൽസ ’് പദ്ധത  ആരിംഭ ച്ച 

സിംസ്ഥോനിം ഏതോണ ? 

(a) ്ത  രു 

(b) പശ്ച മ ബിം ോൾ 

(c) അസിം 

(d) ബീഹോർ 

(e) ഛത്തീചഗഡ  
 

Q173. പഞ്ചോബ , ഹര യോന സർക്കോരകുൾ 

പ ോഹോല യ പല ചണ്ഡീഗഡ  

അന്തോരോ്ര േ  ോനത്തോവളത്ത ന  

___________പറെ പ ര  നൽ ോൻ സമ്മത ച്ച.ു 

(a) ഷഹീദ  ഭഗത  സ ിം   

(b) ച്രപശഖർ ആസോദ  

(c) സപുഖ്ദേ  ഥോപ്പർ 

(d) ശ വ ോിം രോജ് ഗുര ു

(e) ബടപു ശവർ ദത്ത  
 

Q174. പബ്ലോപക്കേയ ൻ പട   വെ  

കർഷകർക്ക  േ ത്ത  േ തരണിം പ യ്യുന്ന 

രോജയപത്ത ആദയപത്ത സിംസ്ഥോനിം 

ഏതോണ ? 

(a) ്ത  രു 

(b) ജോർഖണ്ഡ  

(c) അസിം 

(d) ബീഹോർ 

(e) പ ഘോലയ 

 

Q175. 65-ാ മത  പ ോമൺപേൽത്ത  

 ോർലപ റെ   പ ോൺഫറൻസ ന  (CPA) 

ആത പഥയതവിം വഹ ക്കനു്ന രോജയിം ഏത ? 

(a) ്ഫോൻസ  

(b) റഷയ 

(c) യു.പ  

(d) യു.എസ .എ 

(e)  ോനഡ 

 

Q176.   യോ  യ ൽ നടന്ന FTX ്    ്പറ്റോ 

കപ്പ ൽ പലോക  ോമ്പയൻ  ോഗ്നസ  

 ോൾസപണ പരോജയപപ്പടതു്ത യത  

ആരോണ ? 

(a) േ ശവനോഥൻ ആനര  

(b) ആർ. ് ഗ്നോനര 

(c) േ ദ ത  സപന്തോഷ  

(d)  ുപ ഷ . ഡ  

(e) പ ന്തല ഹര  ൃഷ്ണ 
 

Q177. അടതു്ത പട സമർ ‘ബ്ദ’ു്ബോനർജ  

അന്തര ച്ച.ു അപേഹിം ഏത   ോയ ക 

ഇനേ ുോയോണ  ബന്ധപപ്പട്ട രനു്നത ? 

(a) പഹോക്ക  

(b) ഭോപരോദവഹനിം 

(c) കബഡ  

(d) ഫടു പബോൾ 

(e) ്  ക്കറ്റ  
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Q178. സയ്യ ദ  സ പതത  ോസ  അടതു്ത പട 

അന്തര ച്ച.ു അപേഹിം ഏത  

സിംസ്ഥോനത്ത പറെ  ൻു 

ഗവർണ ോയ രനു്ന?ു 

(a) ്ത  രു 

(b) ജോർഖണ്ഡ  

(c) അസിം 

(d) ബീഹോർ 

(e) പ ഘോലയ 

 

Q179. KPIT-CSIR േ കസ പ്പ പച്ചടതു്ത 

ഇന്തയയ പല ആദയപത്ത തപേശീയ ോയ 

______________ ഫയവൂൽ പസൽ ബസ  2022 

ഓഗസ്റ്റ ൽ പഡോ. ജ പത്ര സ ിം   

 പൂനയ ൽ അവതര പ്പ ച്ച.ു 

(a) ഓക്സ ജൻ 

(b) പസോെോർ 

(c) കഹ്ഡജൻ 

(d)  ീപഥയ ൻ 

(e) എഥപനോൾ 

 

Q180. RBI -യുപട ല ബറകലചഡ  

പ   റ്റൻസ  ചകീ  ന  (LRS)  ീെ ൽ, Q1FY23-

ൽ ഇന്തയക്കോർ എ്ത പണിം അയച്ച?ു 

(a) 2.44 ബ ലയൺ പഡോളർ 

(b) 4.47 ബ ലയൺ പഡോളർ 

(c) 10.81 ബ ലയൺ പഡോളർ 

(d) 8.65 ബ ലയൺ പഡോളർ 

(e) 6.04 ബ ലയൺ പഡോളർ 

 

Q181. ആകഗ ള എസ് കപ്ക  ബ ങ്കി ഗ ്

ടസ ലയഷൂൻ ടപ്പ സവഡറ യ ക സ് ലർ 

ഏത് ബ ങ്കമു യി സഹകരിച്ച ണ് 

ബ ങ്കിടന്റ ഉപകഭ ക്ത ക്കൾക്്ക ഡിജിറ്റൽ 

എസ് കപ്ക  കസവനങ്ങൾ നൽകനു്നത് ? 

(a) കസ്റ്ററ്റ് ബ ങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(b) ആക്സിസ് ബ ങ്ക ്

(c) ടയസ് ബ ങ്ക് 

(d) HDFC ബ ങ്ക ്

(e) ക നറ ബ ങ്ക ്

 

Q182. കഭ െ ലിൽ നടന്ന ടസൻപ്ടൽ 

കസ ണൽ കൗൺസിലിടന്റ 23-ാ മത് 

കയ ഗത്തിൽ ത ടഴെറയുന്നവരിൽ 

ആര ണ് അധയക്ഷന യത് ? 

(a) നകരപ്ന്ദ കമ ദി 

(b) ര ജ് ന ഥ് സി ഗ ്

(c) പിയൂഷ് കഗ യൽ 

(d) അമിത് ഷ  

(e) അനരു ഗ് ത ക്കർൂ 

 

Q183. പ്ഗ മ സമ്പദ് വയവസ്ഥടയ 

ഉകത്തജിെിക്കനു്നതിന ു 

ശക്തിടെടതു്തനു്നതിനമു യി 

സ സ്ഥ നത്ത് 300 പ്ഗ മീണ വയവസ യ 

പ ർക്കകുൾ സ്ഥ പിക്ക ൻ കപ കനു്ന 

സ സ്ഥ ന  ഏത ണ് ? 

(a) പ്തിപരു 

(b) പശ്ചിമ ബ ഗ ൾ 

(c) അസ  

(d) ആപ്ന്ധ പ്പകദശ ്

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

 

Q184. ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സ സ്ഥ നമ ണ ് സ സ്ഥ നത്ത ് ഒര ു

വിദയ ഭയ സ ടൗൺഷിെ് നിർമ്മിക്ക ൻ 

ഉകേശിക്കനു്നത് ? 

(a) ഹരിയ ന 

(b) മഹ ര പ്ര 

(c) ര ജസ്ഥ ൻ 

(d) ഗുജറ ത്ത് 

(e) ഉത്തർപ്പകദശ് 
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Q185. ന ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

ഇമ്മയകൂണ ളജിയുടട (NII) ഡയറക്ടറ യി 

ആര ണ് നിയമിതന യത് ? 

(a) ര കജഷ് തൽവ ർ 

(b) അകല ക് ചപ്കവ ൾ 

(c) രകമഷ് കണ്ടലൂ 

(d) കദബ സിസ ടമ ഹന്തി 

(e) പ്ബികജഷ് ഗുപ്ത 
 

Q186. പ്പസിഡന്റ് പ്ദൗപതി മർുമവുിടന്റ 

ടസപ്കട്ടറിയ യി ആര ണ് 

നിയമിതന യത് ? 

(a) ര കജഷ് വർമ്മ 

(b) ര ജീവ് കമു ർ 

(c) നളിൻ കനഗി 

(d) ആർ ടക ഗുപ്ത 

(e) ര ജ് ശകു്ല 

 

Q187. അബ്ദൾു ഗഫ ർ നദിയ ദ് വ ല 

അടതു്തിടട അന്തരിച്ച,ു അകേഹ  ഒര ു

പ്പശസ്ത ________ ആയിരനു്ന.ു 

(a) എഴുത്തകു രൻ 

(b) ര പ്രീയക്ക രൻ 

(c) നടൻ 

(d) സ മഹൂിക പ്പവർത്തകൻ 

(e) ഫിലി  കമക്കർ 

 

Q188. ക സ് പർ കറ സ്റ്റഡ് ഇനിെറയുന്ന 

ഏത് കമ്പനിയുടട CEO ആണ് ? 

(a) അഡിഡ സ് 

(b) റീകബ ക്്ക 

(c) പയമൂ 

(d) സനക്്ക 

(e) ആമകസ ൺ 

 

Q189. നയഡൂൽഹി ടടലിവിഷനിൽ (NDTV) 

55.18% നിയപ്ന്തിത ഓഹരി 

സവന്തമ ക്ക ൻ പദ്ധതിയിട്ടത് ആര ണ്? 

(a) അനിൽ അ ബ നി 

(b) ഗൗത  അദ നി 

(c) മകുകഷ് അ ബ നി 

(d) രത്തൻ ട റ്റ 

(e) നിത അ ബ നി 

 

Q190. കല ക ഗുജറ ത്തി ഭ ഷ  ദിന  2022 

എല്ല  വർഷവ ു ________ ന് 

ആകഘ ഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 21 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 22 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 23 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 24 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 25 

 

Q191. ഗവൺപ റെ പറെ േ േ ധ 

മ്ന്തോലയങ്ങെുപട എല്ലോ അേോർഡകുെുിം 

ഒര ുപ്ലോറ്റ ്പഫോ  ന   ീെ ൽ പ ോണ്ടവുരോൻ 

പ ്രസർക്കോർ ആരിംഭ ച്ച പ ോർട്ടൽ 

ഏതോണ ? 

(a) രോ്രീയ രുചുകർ പ ോർട്ടൽ 

(b) രോ്രീയ അേോർഡ്സ  പ ോർട്ടൽ 

(c) നോഷണൽ അേോർഡ്സ  പ ോർട്ടൽ 

(d)  ോലൻ്ട  അേോർഡ്സ  പ ോർട്ടൽ 

(e) രക്ഷോ പ ോർട്ടൽ 

 

Q192. രോജയത്തടുനീെിം സ്ഥോ  ത ോയ 

1,000 ഹര ത ഊർജ്ജ സിംരിംഭങ്ങൾ 

ആരിംഭ ക്കനു്നത ന  SIDBI-യു ോയ  

സഹകര ച്ച  ് വർത്ത ച്ച കമ്പന  

ഏതോണ ? 

(a) JSW എനർജ  

(b)   നയ ൂപവർ  

(c) TP   നയവൂബ ൾ ക പ് ോ്  ഡ  

(d) NTPC ല   റ്റഡ  

(e) പടോററെ  പവർ 

 

Q193. ് ധോനമ്ന്ത  നപര്ര പ ോദ  പഹോ   

ഭോഭ  ോൻസർ ആശപു്ത യുിം ഗപേഷണ 

പ ്രേിും ഉദ ഘോടനിം പ യതത  ഏത  

നഗരത്ത ലോണ ? 

(a) പ ോഹോല  

(b) നയഡൂൽഹ  

(c) ഭവുപനശവർ 

(d) അഹമ്മദോബോദ  

(e)  ിുംകബ 
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Q194. പ ്ര പദ്ധത ക്ക   ീെ ൽ ഓയ ൽ 

 ോിം  ൃഷ യുപട േ കസനത്ത നിും 

പ് ോത്സോഹനത്ത ന ുോയ  അസിം, 

മണ പ്പർൂ, ്ത  രു സർക്കോരകുെു ോയ  

ധോരണോപ്തിം ഒപ്പ ട്ടത  

തോപെപ്പറയുന്നവയ ൽ ഏത  

കമ്പന യോണ ? 

(a) േ ൻപസോൾ ഓയ ൽ കമ്പന  

(b) പ ോദ ്പ ജ  അപ് ോപേറ്റ  

(c) ഡോബർ ല   റ്റഡ  

(d) പതഞ്ജല  ആയുർപേദ  

(e) മഹോജയ ൻ ഓയ ൽ കമ്പന  

 

Q195. ഏത  രോജയത്ത പറെ ഇടക്കോല 

് ധോനമ്ന്ത യോയോണ  പ ണൽ 

അബ്ദലുപയ ക ഗ ത രപെടകു്കപപ്പട്ടത ? 

(a) സ ിംബോബ ്പേ 

(b)  ോല ദവീ   

(c)  ോല  

(d)  ൗ ീഷയസ  

(e) ്ശീലങ്ക 

 

Q196. 2022 ഓഗസ്റ്റ ൽ ഏത  ഇന്തയൻ പനേ  

ഷ പ്പ ലോണ  (INS), ഇത്തരത്ത ലളു്ള 

ആദയപത്ത പ ോപമ്പോസ റ്റ  ഇൻപഡോർ 

ഷടൂ്ട ിം   പ ഞ്ച  (CISR) ഉദ ഘോടനിം പ യതത ? 

(a) INS സതപു ര 

(b) INS സഹയോ്ദ  

(c) INS സവുർണ 

(d) INS തൽേോർ 

(e) INS കർണ 

 

Q197. യുഎസ പല ഇൻകസഡർ 

ഓൺകലൻ  ോഗസ ന ൽ പജോല  

പ യ്യുന്ന ഫഹ്മ ദ അസ ിം 2022 പല 

 ലു റ്റ ്സർ ക് സ ന  

ത രപെടകു്കപപ്പട്ട.ു അവൾ ഏത  

രോജയക്കോര യോണ ? 

(a) ഇ ോൻ 

(b)  ോല ദവീ   

(c) ഭടൂ്ടോൻ 

(d)  ോ  സ്ഥോൻ 

(e) ബിംഗ്ലോപദശ  
 

Q198. എല്ലോ വർഷേിും ഏത  ദ വസ ോണ  

ഇറെർപനോട്ട  ദ നിം ആപഘോഷ ക്കനു്നത ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ  20 

(b) ഓഗസ്റ്റ  21 

(c) ഓഗസ്റ്റ  22 

(d) ഓഗസ്റ്റ  23 

(e) ഓഗസ്റ്റ  24 

 

Q199. Q1 (ഏ്  ൽ-ജൺൂ) FY23-ൽ 

ഇന്തയയുപട ജ ഡ    വളർച്ച 

__________________ ആയ  ICRA ് വ  ക്കനു്ന.ു 

(a) 10% 

(b) 13% 

(c) 12% 

(d) 11% 

(e) 14% 

 

Q200. യുഎസ  ഗവൺപ റെ പറെ 2022-പല 

ല ബർട്ട  പ ഡൽ തോപെപ്പറയുന്നവര ൽ 

ആർക്കോണ  ലഭ ച്ചത ? 

(a) പജോ കബഡൻ 

(b) ഇമ്മോനവുൽ  ോപ് ോൺ 

(c) നപര്ര പ ോദ  

(d) പേലോഡ മർ പസപലൻചക  

(e) കമലോ ഹോര സ  
 

Q201. ‘ക കവരി കക ളി ഗു ’ വിവിധ 

സർക്ക ർ അധിഷ് ഠിത ക ർഷിക 

വനവൽക്കരണ കപ്പ ത്സ ഹന 

പദ്ധതികളു  തമ്മിൽ സഹകരിച്്ച 

പ്പവർത്തിക്ക ന ു ഇഷ ഔട്്ട റീച്ചമു യി 

ധ രണ പപ്ത  ഒെടുവച്ച സ സ്ഥ ന  

ഏത് ? 

(a) കർണ ടക 

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) ര ജസ്ഥ ൻ 

(d) മഹ ര പ്ര 

(e) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 
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Q202. 'ഇന്തയയുടട അദൃശയമ യ 

സ  സ് ്രിക സപതൃകടത്ത 

കപ്പ ത്സ ഹിെിക്കനു്നതിന ു 

സ രക്ഷിക്കനു്നതിന ു UNESCO യുമ യി (UN 

വിദയ ഭയ സ, ശ പ്സ്ത-സ  സ് ്രിക 

സ ഘടന) പങ്ക ളിത്ത  സ്ഥ പിച്ച 

കമ്പനി ഏത ണ് ? 

(a) അകശ ക ടലയ് ല ൻഡ് 

(b) കറ യൽ എൻഫീൽഡ് 

(c) മഹീപ്ന്ദ &മഹീപ്ന്ദ 

(d) ട റ്റ കമ കട്ട ഴ് സ് 

(e) ല ർടസൻ &ടകൂപ്ബ  

 

Q203. പ്പ കദശിക ന യകന്മ ർ, 

സവ തപ്ന്തയ സമര കസന നികൾ, ചരിപ്ത 

സ ഭവങ്ങൾ എന്നിവടയ 

അടിസ്ഥ നമ ക്കി എല്ല  ________ കൾക്ക ു 

പ്പകതയക കപരകുൾ നൽക നളു്ള 

നിർകേശത്തിന് സർക്ക ർ അ ഗീക ര  

നൽകി. 
(a) NIT 

(b) വിമ നത്ത വള  
(c) IIM 
(d) AIIMS 
(e) IIT 

 

Q204. ഏത് നഗരത്തിൽ നടന്ന 14-ാ മത് 

ഏഷയൻ അണ്ടർ-18 ച മ്പയൻഷിെില ണ ്

ടക റിയടയ 3-2ന് പര ജയടെടതു്തി 

ഇന്തയൻ പരുഷു കവ ളികബ ൾ ടീ  

ടവങ്കല  കനടിയത് ? 

(a) ടടഹ് റ ൻ 

(b) ടബർലിൻ 

(c) പ രീസ് 

(d) കട ക്കികയ  

(e) ലണ്ടൻ 

 

Q205. കഗ പ ൽ ടജയിൻ, കഡ . 

ശിവകമു ർ കഗ പ ലൻ എന്നിവടര 

കന ൺ എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡയറക്ടർമ ര യി 

നിയമിച്ച ബ ങ്ക് ഏത് ? 

(a) ടഫഡറൽ ബ ങ്ക് 

(b) ആക്സിസ് ബ ങ്ക ്

(c) ടയസ് ബ ങ്ക് 

(d) ഇൻഡസഇ്ൻഡ് ബ ങ്ക ്

(e) RBL ബ ങ്ക് 
 

Q206. ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് 

ടഡവലപ് ടമന്റ് ഓർഗസനകസഷടന്റ 

(DRDO) പതുിയ ടചയർമ ന യി 

നിയമിതന യത് ആര ണ്? 

(a) ര കജഷ് വർമ്മ 

(b) സമീർ വി ക മത്ത് 

(c) ര ജീവ് കമു ർ 

(d) മീകനഷ് സി ഷ  

(e) ര ജ് ശകു്ല 

 

Q207. ര ജയടത്ത ആദയടത്ത 

തകേശീയമ യി നിർമ്മിച്ച 

വിമ നവ ഹിനിക്കെല യ (IAC) 

വിപ്ക ന്ത് ടസപ്റ്റ ബർ 2-ന് ആര ണ് 

കമ്മീഷൻ ടചയ്യുക? 

(a) നകരപ്ന്ദ കമ ദി 

(b) ര ജ് ന ഥ് സി ഗ ്

(c) അമിത് ഷ  

(d) അഡ്മിറൽ ആർ. ഹരി കമു ർ 

(e) എസ് ജയശങ്കർ 

 

Q208. 'അഭയ ർത്ഥികടള സവ ഗത  

ടചയ്യ നളു്ള പ്ശമങ്ങൾ' എന്നതിനളു്ള 2022 

ടല UNESCO സമ ധ ന സമ്മ ന  

ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആര ണ് കനടിയത് ? 

(a) നകരപ്ന്ദ കമ ദി 

(b) ഇമ്മ നവുൽ മ കപ്ക ൺ 

(c) ഏഞ്ചല ടമർക്കൽ 

(d) ഒല ഫ് കഷ ൾസ് 

(e) കജ  സബഡൻ 

 

Q209. അടതു്തിടട, ടതക്കൻ 

ഡൽഹിയിടല അന ഗ് ത ൽ തട ക  

കദശീയ പ്പ ധ നയമളു്ള ഒര ു സ്മ രകമ യി 

പ്പഖയ പിക്കടെട്ട,ു ഈ ട ങ്ക് _____________ 

ര ജവ ശത്തിൽടെട്ട അന ഗ് പ ൽ II ടന്റ 

ആടണന്ന് പ രമ്പരയ  അവക ശടെടനു്ന.ു 

(a) മഗുൾ ര ജവ ശ  

(b) കത മർ ര ജവ ശ  

(c) കല ഡി ര ജവ ശ  

(d) തഗു്ലക്്ക ര ജവ ശ  

(e) ഗുപ്ത ര ജവ ശ  
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Q210. IDFC ലിമിറ്റഡിടന്റ കബ ർഡ് 2022 

ഓഗസ്റ്റിൽ _______-ടന അതിടന്റ 

മ കനജി ഗ ് ഡയറക്ടറ യി 

നിയമിക്കനു്നതിന് അ ഗീക ര  നൽകി. 

(a) ര കകഷ് ശർമ്മ 

(b) ടി.എൻ.മകന ഹരൻ 

(c) മകന ജ് സഹ യ് 

(d) മകഹപ്ന്ദ എൻ ഷ  

(e) ടജ. സ മവുൽ കജ സഫ് 

 

Q211. ഇന്തയയിടല സസബർ സരുക്ഷ  

ഗകവഷകടരയു  ടഡവലെർമ ടരയു  

സനപണുയ  വർദ്ധിെിക്കനു്നതിന യി ഒര ു

ക ടമ്പയ് ൻ പ്പഖയ പിച്ച കമ്പനി 

ഏത ണ്? 

(a) സമകപ്ക കസ ഫ്റ്റ് 

(b) ആെിൾ 

(c) അകഡ ബ് 

(d) ഗൂഗിൾ 

(e) ടമറ്റ  

 

Q212. ത ടഴെറയുന്നവയിൽ ഏത് 

ര ജയമ ണ് കല കത്തിടല ഏറ്റവ ു 

കറുഞ്ഞ ടഫർട്ടിലിറ്റി നിരക്കിനളു്ള 

സവന്ത  ടറകക്ക ർഡ് വീണ്ട ു തകർത്തത് 

? 

(a) ജെ ൻ 

(b) ടമ ണ കക്ക  

(c) മ ലിദവീപ് 

(d) ടബൽജിയ  

(e) ദക്ഷിണ ടക റിയ 

 

Q213. രണ്്ട പതുിയ ടപ്കഡിറ്റ് ക ർഡകുൾ 

അവതരിെിക്ക ൻ ട റ്റ നയയുൂമ യി 

സഹകരിച്്ച പ്പവർത്തിച്ച ബ ങ്ക് ഏത ണ്? 

(a) കസ്റ്ററ്റ് ബ ങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(b) ആക്സിസ് ബ ങ്ക ്

(c) പഞ്ച ബ് ന ഷണൽ ബ ങ്ക് 

(d) HDFC ബ ങ്ക ്

(e) ക നറ ബ ങ്ക ്

 

Q214. പ്ഡീ ടസകറ്റഗ് യുടട ആദയ പ്ബ ൻഡ് 

അ ബ സഡറ യി ആടരയ ണ് 

നിയമിച്ചത് ? 

(a) മകഹപ്ന്ദ സി ഗ് കധ ണി 

(b) വിര ട് കക ലി 

(c) സൗരവ് ഗ  ഗുലി 

(d) നീരജ് കച പ്പ 

(e) പി വി സിന്ധ ു

 

Q215. കല സ ൻ ഡയമണ്്ട ലീഗ് കനടിയ 

ആദയ ഇന്തയക്ക രന യി ചരിപ്ത  

രചിച്ചത ര് ? 

(a) മീര ഭ യ് ച ന ു

(b) ബപ്ജ ഗ് പനുിയ 

(c) ടജറമി ല ൽറിന്നങു്ക 

(d) നീരജ് കച പ്പ 

(e) സ ക്ഷി മ ലിക് 
 

Q216. ത ടഴെറയുന്നവരിൽ ആര ണ് 

മികച്ച സീസണകുൾക്്ക UEFA യുടട മികച്ച 

പരുഷു ത രത്തിനളു്ള സമ്മ നങ്ങൾ 

കനടിയത്? 

(a) കരി  ടബൻടസമ 

(b) തികബ ട്്ട കക ർകട്ട യിസ് 

(c) ടകവിൻ ഡി പ്ബയൂിൻ 

(d) ലയണൽ ടമസ്സി 

(e) പ്കിസ്റ്റയ കന  ടറ ണ ൾകഡ  

 

Q217. കമ്മീഷൻ ടചയതകത ടട 119 

വർഷടത്ത ഇടകവളയ്ക്്ക കശഷ  ഏത് 

ര ജയത്തിന ണ് രണ്ട മടത്ത ടറയിൽകവ 

കസ്റ്റഷൻ ലഭിച്ചത്? 

(a) പ്തിപരു 

(b) ന ഗ ല ൻഡ് 

(c) സിക്കി  

(d) മണിെർൂ 

(e) അസ  

 

Q218. ഇനിെറയുന്നവരിൽ ആര ണ് UEFA 

വനിത  ത രത്തിനളു്ള പരുസ് ക രങ്ങൾ 

കനടി സീസണിടല മികച്ച പ്പകടനത്തിന ്

പ്പതിഫല  ലഭിച്ചത് ? 

(a) ടപർണിൽ ഹ ർഡർ 

(b) ടലന ഒടബർകഡ ർഫ് 

(c) ടബത്ത് മീഡ് 

(d) അലക്സിയ പടുറ്റല്ലസ ്

(e) വിവിയ ടന മിടഡമ 
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Q219. പ്സ്തീ ശ ക്തീകരണവ ു സമതവവ ു 

ആകഘ ഷിക്കനു്നതിന യി 2022 ടല 

വനിത  സമതവ ദിന  കല കടമമ്പ ട ു 

___________ ന് ആകഘ ഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 22 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 23 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 24 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 25 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 26 

 

Q220. 2022 ടല വനിത  സമതവ 

ദിനത്തിടന്റ പ്പകമയ  എന്ത ണ്? 

(a) ക ല വസ്ഥ  പ്പവർത്തനത്തില ു 

പനുരപുകയ ഗ ഊർജത്തില ു 

ലി ഗസമതവവ ു മനഷുയ വക ശങ്ങളു  

(b) 2030-ഓടട പ്ല നറ്റ് 50-50: 

ലി ഗസമതവത്തിന ്കവണ്ടിയുള്ള പടി 

(c) ലി ഗസമതവ  ഇന്ന് സസു്ഥിര 

ന കളക്ക യി 

(d) സമയമ ണിത്: പ്സ്തീകളുടട 

ജീവിതടത്ത മ റ്റിമറിക്കനു്ന പ്ഗ മീണ, 

നഗര പ്പവർത്തകർ 

(e) കജ ലി മ റനു്ന കല കത്ത് പ്സ്തീകൾ: 

2030-ഓടട പ്ല നറ്റ്  
 

Q221. ഏത് ജില്ലടയയ ണ് ടപർഫയ ൂ 

ടറൂിസ  ടഡസ്റ്റികനഷന യി 

വികസിെിക്ക ൻ ഉത്തർപ്പകദശ് 

സർക്ക ർ തീരമു നിച്ചത് ? 

(a) അകയ ധയ 

(b) കനൗജ ്

(c) ക ൺപർൂ 

(d) ലഖ് നൗ 

(e) കന യിഡ 

 

Q222. ഇന്തയയിടല ഏറ്റവ ു മികച്ച 

അഭില ഷ ജില്ലയ യി പ്പഖയ പിച്ച ജില്ല 

ഏത് ? 

(a) അകയ ധയ 

(b) വ രണ സി 

(c) ഹരിദവ ർ 

(d) പരുി 

(e) മഥരു 

 

Q223. തടന്റ ര ജയത്തിന യി എല്ല  

കഫ മ റ്റില ു 100 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഏക 

കളിക്ക രൻ ആര ണ്? 

(a) കര ഹിത് ശർമ്മ 

(b) ശിഖർ ധവ ൻ 

(c) ഹ ർദിക് പ ണ്ഡയ 

(d) രവീപ്ന്ദ ജകഡജ 

(e) വിര ട് കക ലി 

 

Q224. കദശീയ ക യിക ദിന  അടല്ലങ്കിൽ 

ര പ്രീയ കഖൽ ദിവസ് എല്ല  വർഷവ ു 

ഏത് ദിവസമ ണ് ആകഘ ഷിക്കനു്നത്? 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 27 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 28 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 29 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 30 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 31 

 

Q225. ആണവ യുധങ്ങൾ 

പരീക്ഷിക്കനു്നതിടന്റ വിന ശകരമ യ 

പ്പതയ ഘ തങ്ങടളക്കറുിച്്ച അവകബ ധ  

വളർത്തനു്നതിന യി ആണവ 

പരീക്ഷണങ്ങൾടക്കതിര യ 

അന്ത ര പ്ര ദിന  _____ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 28 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 30 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 27 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 29 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 26 

 

Q226. അടതു്തിടട, അനന്ത് ന ര യൺ 

കഗ പ ലകൃഷ്ണടന ________-ടന്റ 

ന ല മടത്ത മഴുുവൻ സമയ അ ഗമ യി 

നിയമിച്ച.ു 
(a) RBI 
(b) NABARD 
(c) SEBI 
(d) NSE 
(e) BSE 

 

Q227. അടതു്തിടട പ്പധ നമപ്ന്തി കമ ദി 

______ ൽ സ്മൃ തിവൻ ഉദ്ഘ ടന  ടചയതു . 

(a) ഉത്തർപ്പകദശ് 

(b) ഗുജറ ത്ത് 

(c) ഹരിയ ന 

(d) ഉത്തര ഖണ്്ഡ 

(e) പശ്ചിമ ബ ഗ ൾ 
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Q228. "പ്ഫീ ഫ ൾ: സമ 

എക് സ് ടപരിടമന്റ് സ് വിത്്ത ലിവി ഗ്" 

എന്നത് ________-ടന്റ വര നിരിക്കനു്ന 

ഓർമ്മക്കറുിെ ണ്. 

(a) നമ്പി ന ര യണൻ 

(b) സഭു ഷിണി അലി 

(c) കസ ണ ൽ മ ൻസി ഗ ്

(d) മല്ലിക സ ര ഭ യ് 

(e) പത്മ സപു്ബഹ്മണയ  

 

Q229. കട റസ് സസനിക് അര പ്ഗ എന്നത് 

_________ ടന്റ സഹകരണകത്ത ടട ഇന്തയൻ 

സസനയ  നിർമ്മിച്ചത ണ്. 

(a) AIIMS, Delhi 

(b) Delhi Metro Rail Corporation 

(c) NHAI 

(d) MoRTH 

(e) Niti Aayog 

 

Q230. നയഡൂൽഹിയിൽ എട്ട മത് ഇന്തയ 

ഇന്റർന ഷണൽ MSME സ്റ്റ ർട്ടെ് 

എകക്സ്െ യു  ഉച്ചകക ടിയു  ഉദ്ഘ ടന  

ടചയതത് ആര ണ് ? 

(a) നകരപ്ന്ദ കമ ദി 

(b) അമിത് ഷ  

(c) ഭ ന ുപ്പത പ് സി ഗ് വർമ്മ 

(d) മകന ജ് സിൻഹ 

(e) ന ര യൺ റ ടണ 

 

Q231. അടൽ ഇടന്ന കവഷൻ മിഷന ു 

(AIM) നീതി ആകയ ഗു  500-ലധിക  

അടൽ ടിങ്കറി ഗ് ല ബകുൾ (ATLs) 

സ്ഥ പിക്കടുമന്ന് പ്പഖയ പിച്ചത് ഏത് 

സ സ്ഥ നത്ത ണ് ? 

(a) മഹ ര പ്ര 

(b) ഡൽഹി 

(c) ഗുജറ ത്ത് 

(d) ജമ്മ ുകശ്മീർ 

(e) കകരള  

 

Q232. മിസ് ദിവ യൂണികവഴ്സ് 2022 എന്ന 

അഭിമ നകരമ യ കിരീട  കനടിയത് 

ആര ണ് ? 

(a) ആരയ വ ൽകവക്കർ 

(b) ദിവിത റ യ് 

(c) ദിയ മിർസ 

(d) പല്ലവി സി ഗ് 

(e) ഫഹ്മിദ അസി  

 

Q233. ഇന്തയ-USA സ യുക്ത അഭയ സമ യ 

വപ്ജ പ്പഹ റിടന്റ ഏത് പതിെ ണ ്

ഹിമ ചൽ പ്പകദശിടല ബകക്ല ഹിൽ 

സമ പിച്ചത്? 
(a) 11th 
(b) 12th 
(c) 13th 
(d) 14th 
(e) 15th 

 

Q234. ടജയി സ് ആൻകഡഴ്സൺ 

അന്ത ര പ്ര പ്കിക്കറ്റിൽ 950 വിക്കറ്റ് 

തികയ്ക്കനു്ന ആദയ ഫ സ്റ്റ് ബൗളറ യി 

മ റി. അകേഹ  ഏത് ര ജയക്ക രന ണ്? 

(a) ഇ ഗ്ലണ്്ട 

(b) ഓകപ്സ്ടലിയ 

(c) നയസൂില ൻഡ് 

(d) ദക്ഷിണ പ്ഫിക്ക 

(e) ടനതർല ൻഡ് 

 

Q235. ടബൽജിയൻ കഫ ർമലു 1 പ്ഗ ൻഡ് 

പ്പിക്സ് 2022 കനടിയത് ആര ണ് ? 

(a) ടസബ സ്റ്റയൻ ടവറ്റൽ 

(b) ലയൂിസ് ഹ മിൽട്ടൺ 

(c) ടസർജികയ  ടപടരസ് 

(d) ച ൾസ് ടലക്ലർക്്ക 

(e) മ ക്സ് ടവർസ്റ്റെൻ 

 

Q236. ടഡന്മ ർക്കിടന്റ വിക്ടർ 

ആക് ടസൽടസൻ തടന്റ രണ്ട   BWF 

കല ക ച മ്പയൻഷിെ് പരുഷു സി ഗിൾസ് 

കിരീട  കനടി. ഏത് നഗരത്തില ണ് ഈ 

ച മ്പയൻഷിെ് നടന്നത് ? 

(a) കസ ഫിയ 

(b) ടബർലിൻ 

(c) പ രീസ് 

(d) കട ക്കികയ  

(e) ലണ്ടൻ 
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Q237. നിർബന്ധിത തികര ധ നങ്ങളുടട 

ഇരകളുടട അന്ത ര പ്ര ദിന  എല്ല  

വർഷവ ു _________ ന് ഐകയര പ്രസഭ 

ആകഗ ളതലത്തിൽ ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 30 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 29 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 28 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 27 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 26 

 

Q238. ഇന്തയയിൽ, ടചറകുിട 

വയവസ യങ്ങടള പിന്തണുയ്ക്കനു്നതിന ു 

കപ്പ ത്സ ഹിെിക്കനു്നതിനമു യി എല്ല  

വർഷവ ു ________ കദശീയ ടചറകുിട 

വയവസ യ ദിന  ആകഘ ഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 31 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 30 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 29 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 28 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 27 
 

Q239. ഏത് ര ജയടത്തയ ണ് ആദയമ യി 

"ത യ് വ ൻ കടലിടകു്കിടന്റ 

സസനികവൽക്കരണ " എന്ന് 

വികശഷിെിച്ചത്? 

(a) ഇന്തയ 

(b) റഷയ 

(c) പ കിസ്ഥ ൻ 

(d) ബ ഗ്ല കദശ് 

(e) പ്ശീലങ്ക 

 

Q240. മിസ് ദിവ സപു്പന ഷണൽ 2022 

എന്ന അഭിമ നകരമ യ കിരീട  

കനടിയത് ആര ണ് ? 

(a) ആരയ വ ൽകവക്കർ 

(b) ദിവിത റ യ് 

(c) പ്പജ്ഞ അയ്യഗരി 

(d) പല്ലവി സി ഗ് 

(e) ഫഹ്മിദ അസി  
 

 

Solutions 
 

S1. Ans.(c) 
Sol. Coca-Cola has signed Olympic gold medalist 
Neeraj Chopra for LimcaSportz promotion. 

 

S2. Ans.(a) 
Sol. A rare pure pink diamond, believed to be the 
largest found in 300 years, has been unearthed in 
Angola, a country in Central Africa. 

 

S3. Ans.(e) 
Sol. International Friendship Day is celebrated 
annually on July 30 and it was first proposed way 
back in the year 1958 by World Friendship Crusade, 
an international civil organisation. 

 

S4. Ans.(c) 
Sol. The DSF Foundation has instituted a first-of-
its-kind ‘Dinesh Shahra Lifetime Award’ for 
Excellence in Music.  

 

S5. Ans.(e) 
Sol. World Ranger Day is observed on 31st July 
every year. The International Ranger Federation 
established this day to honour the contribution of 
Park Rangers to the preservation of nature.  

 

S6. Ans.(d) 
Sol. The Bhupendra Patel-led Gujarat government 
has announced a dedicated ‘Gujarat Semiconductor 
Policy 2022-27’ with a view to generate at least 
2,00,000 new employment opportunities during a 
period of five years. 

 

S7. Ans.(a) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has launched 
the ‘India International Bullion Exchange (IIBX)’, at 
the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT 
City) near Gandhinagar, Gujarat. 

 

S8. Ans.(c) 
Sol. This year’s theme “Use and abuse of 
technology” focuses on the role of technology as a 
tool that can both enable and impede human 
trafficking. 

 

S9. Ans.(c) 
Sol. In Punjab, the Sports Department is going to 
organise ‘Punjab Khed Mela’ in which events of 30 
sports will be held in six groups under 14 to 60 
years veteran with an aim to identify talent, make a 
conducive environment for sports and increase 
health awareness. 
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S10. Ans.(e) 

Sol. World Day Against Trafficking is observed 

annually on 30 July to make people aware of who is 

being trafficked. 

 

S11. Ans.(c) 

Sol. Union Home Minister Amit Shah has 

inaugurated a conference on drug trafficking and 

national security at Punjab Raj Bhavan. 

 

S12. Ans.(d) 

Sol. Zimbabwe’s central bank has launched gold 

coins to tackle the soaring inflation in the country. 

 

S13. Ans.(b) 

Sol. Organizers of the 2024 Paris Olympics unveiled 

“Games Wide Open” as their official slogan. 

 

S14. Ans.(a) 

Sol. World Breastfeeding Week is observed every 

year to emphasize regular breastfeeding for babies. 

This year breastfeeding week commences on 

August 1 while it concludes on August 7. 

 

S15. Ans.(d) 

Sol. This year’s World Breastfeeding Week, under 

its theme ‘Step Up for Breastfeeding: Educate and 

Support.’ 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. Mirabai Chanu clinches India's 1st gold medal 

of Commonwealth Games 2022, shatters Games 

record in women's weightlifting. 

 

S17. Ans.(d) 

Sol. The fourth Edition of India Oman Joint Military 

Exercise AL NAJAH-IV between contingents of 

Indian Army and the Royal Army of Oman. 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. IPS Sanjay Arora has been appointed as Delhi 

Police Commissioner on Sunday. Incumbent police 

commissioner Rakesh Asthana retired recently. 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. Point 5140 at Dras sector named as Gun Hill to 

mark victory of Indian Armed Forces during 

Operation Vijay. 

 

S20. Ans.(d) 

Sol. Kerala, which slipped to the eighth slot in 

holding the sittings of the State Assembly during 

the first wave of the COVID-19 pandemic in 2020, 

got back to the first place in 2021, with its House 

sitting for 61 days, the highest for any State. 

 

S21. Ans.(a) 

Sol. The West Bengal Government, led-by Chief 

Minister Mamata Banerjee, has announced 7 new 

districts for the state. With the launch of the 7 new 

districts, the total number of districts in West 

Bengal has increased to 30. Earlier there were 23 

districts in the state. 

 

S22. Ans.(e) 

Sol. In India, the “Muslim Women’s Rights Day” is 

celebrated across the nation on August 01 to 

celebrate the enactment of the law against Triple 

Talaq. The first Muslim Women’s Rights Day was 

observed in 2020. 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. The Ministry of Health and Family Welfare has 

constituted a special task force (STF) to monitor 

monkeypox cases in India. NITI Aayog member 

(health) VK Paul will be the head the task force. 

 

S24. Ans.(d) 

Sol. Every year, the World Lung Cancer Day is 

observed on August 01 to raise awareness about 

the causes and treatment of lung cancer and 

highlight the issues of lack of sufficient research 

funding for the ailment. 
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S25. Ans.(a) 
Sol. Former Philippine President Fidel Valdez 
Ramos, has passed away due to the complications 
of COVID-19.. He was 94. Ramos served as the 12th 
president of the Philippines from 1992 to 1998.  

 

S26. Ans.(c) 
Sol. The Indian Institute of Technology (IIT) 
Madras has launched the ‘Nilekani Centre at 
Al4Bharat’ to promote the Indian language 
technology. 

 

S27. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has released 
guidelines to ease the transition to new norms on 
card-on-file (CoF) tokenization and licensing of 
payment aggregators (PAs) in two separate 
notifications. RBI sets deadline for card 
tokenization to October 1. 

 

S28. Ans.(d) 
Sol. Canadian scholar, Jeffrey Armstrong has been 
awarded the Indian Council for Cultural Relations 
(ICCR) Distinguished Indologist for 2021. 

 

S29. Ans.(c) 
Sol. Renowned Bengali singer Nirmala Mishra has 
passed away. She was 81. She sang various songs in 
Bengali, Odia, and Assamese films. 

 

S30. Ans.(d) 
Sol. It was in June, 1919 that a small cell was 
created in the Home Department. It was 
rechristened the Central Bureau of Information 
under a full-fledged Director.  

 

S31. Ans.(c) 
Sol. The government of India released a special 
commemorative postage stamp to mark the 146th 
birth anniversary of PingaliVenkayya, the designer 
of India’s national flag. 

 

S32. Ans.(e) 
Sol. India will be part of the mega air combat 
exercise “Pitch Black 2022” among 17-nations, to 
be held in the Northern Territory of Australia. 

 

S33. Ans.(a) 
Sol. Marine biologist Ellen Prager has come out 
with a book titled “Dangerous Earth: What we wish 
we knew about volcanoes, hurricanes, climate 
change, earthquakes and more”. 

 

S34. Ans.(b) 

Sol. A new book titled“Lion of the Skies: Hardit 

Singh Malik, the Royal Air Force and the First World 

War” is all about an “India’s first fighter pilot” who 

participated in the World War, long before the 

Indian Air Force was born.The book has been 

written by author Stephen Barker. 

 

S35. Ans.(e) 

Sol. GST collection has risen 28 percent to touch the 

second-highest level of Rs 1.49 lakh crore in July on 

the back of economic recovery and steps taken to 

curb tax evasion. 

 

S36. Ans.(e)  

Sol. The Indian Air Force will retire one of its four 

remaining squadrons, MiG-21 fighter jets by 2022 

September and other three scheduled to be phased 

out by 2025. 

 

S37. Ans.(c) 

Sol. Indian stealth frigate INS Tarkash conducted a 

maritime partnership exercise (MPX) with French 

warships in the North Atlantic Ocean last week. 

 

S38. Ans.(b) 

Sol. Jio, India’s largest digital services provider, 

today acquired spectrum in the 700MHz, 800MHz, 

1800MHz, 3300MHz and 26GHz bands in the 

auctions conducted by the Department of 

Telecommunications, Government of India. 

 

S39. Ans.(d) 

Sol. The SVC Co-operative Bank (SVC Bank) has 

entered into an agreement with the Small 

Industries Development Bank in India (SIDBI) to 

improve the flow of credit to the MSMEs. 

 

S40. Ans.(b) 

Sol. Vice President M Venkaiah Naidu flagged off a 

Har GharTiranga Bike Rally by Members of 

Parliament from the historic Red Fort in Delhi. 

 

S41. Ans.(a) 

Sol. India has achieved a landmark milestone, as the 

Department for Promotion of Industry and Internal 

Trade (DPIIT), under the Ministry of Commerce & 

Industry, has recognized more than 75,000 

startups in the country.  
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S42. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India’s (RBI) Financial 
Inclusion Index (FI-Index) in March 2022 stood at 
56.4. The FI-index in March 2021 was 53.9. 

 

S43. Ans.(c) 
Sol. President DroupadiMurmu has appointed 
Suresh N. Patel as the Central Vigilance 
Commissioner (CVC) of India with effect. 

 

S44. Ans.(b) 
Sol. Industrial Promotion and Investment 
Corporation of Odisha and the industry body 
Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry (FICCI) have signed an MoU making the 
latter a national industry partner for the Make in 
Odisha Conclave 2022. 

 

S45. Ans.(a) 
Sol. Tata Group is planning to spend Rs 3,000 crore 
on Research and Development by FY26 and is set to 
roll out the ‘First in India’ seating system for Vande 
Bharat Express trains from September 2022. 

 

S46. Ans.(e) 
Sol. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has 
inaugurated a project of the Women and Child 
Development department to provide milk and eggs 
to children at all anganwadis in the state. 

 

S47. Ans.(d) 
Sol. Union Minister for Road Transport and 
Highways Nitin Gadkari has inaugurated and laid 
the foundation stone of 6 National Highway 
projects of 119 km worth Rs 2300 crore in Indore, 
Madhya Pradesh. 

 

S48. Ans.(c) 
Sol. Senior-most judge of the Supreme Court Justice 
U U Lalit, who is in line to become the next Chief 
Justice of India (CJI) 

 

S49. Ans.(a) 
Sol. Indian Foreign Service (IFS) officer Shweta 
Singh has been appointed as a director in the Prime 
Minister’s Office (PMO). 

 

S50. Ans.(e) 
Sol. Tania Sachdev registered a 2.5-1.5 win for 
India against Hungary in the fourth-round match of 
women section at the 44th Chess Olympiad in 
Mamallapuram, Chennai. 

 

S51. Ans.(a) 
Sol. From India, the recently-listed Life Insurance 
Corporation (LIC) has made to the list for the first 
time and LIC is also the top ranked firm among 
Indian corporates. 

 

S52. Ans.(c) 
Sol. The Armies of India and the US will conduct the 
18th edition of fortnight-long mega military 
exercise “YudhAbhyas” from October 14 to 31, 
2022, at Auli in Uttarakhand. 

 

S53. Ans.(c) 
Sol. The world’s largest floating solar power plant 
is going to be built at Khandwa in Madhya Pradesh. 
The project will generate 600 Megawatt power by 
2022-23. 

 

S54. Ans.(d) 
Sol. Nalin Negi has been appointed as the new chief 
financial officer (CFO) of Fintech startup BharatPe. 

 

S55. Ans.(a) 
Sol. The International Dairy Federation World 
Dairy Summit (IDF WDS 2022), is scheduled to be 
held in New Delhi from September 12 to 15, 2022. 
The theme of the four-day summit will be ‘Dairy for 
nutrition and livelihood’. 

 

S56. Ans.(e) 
Sol. Former Australian featherweight boxing world 
champion Johnny Famechon has passed away in 
after a prolonged illness. He was 77. 

 

S57. Ans.(b) 
Sol. The Indian Oil Corporation Limited (IOCL) has 
signed an MoU with the Bangladesh Roads and 
Highways department in Dhaka for the emergency 
supply of petroleum goods via Bangladesh territory 
to India. 

 

S58. Ans.(c) 
Sol. National Institute for Entrepreneurship and 
Small Business Development (NIESBUD) and 
Hindustan Unilever Limited (HUL) have signed an 
MoU. It has been signed for developing 
entrepreneurial skills among the youth and 
identifying other aspects for mutual collaboration. 

 

S59. Ans.(e) 
Sol. Amazon India has signed an agreement with 
Indian Railways to boost its delivery services in the 
country. 
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S60. Ans.(d) 

Sol. Goa Police has signed an MoU with blockchain 
network 5ire to take its processes digital. 

 

S61. Ans.(b) 
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) in its Monetary 

Policy Committee (MPC) meeting held on August 
05, 2022 has decided to increase the policy repo 

rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 
50 basis points to 5.40 percent with immediate 

effect. 

 

S62. Ans.(d) 

Sol. The real GDP growth projection by RBI has 

been retained at 7.2 percent for FY2022-23. 

 

S63. Ans.(e) 
Sol. Haryana government has launched the ‘Chief 

Minister Equal Education Relief, Assistance and 
Grant’ (Cheerag) scheme. 

 

S64. Ans.(b) 
Sol. The US Senate has approved Finland and 

Sweden’s accession to NATO. 

 

S65. Ans.(e) 

Sol. South Korea has successfully launched its first 

lunar mission, Korea Pathfinder Lunar Orbiter, also 

known as Danuri, from Cape Canaveral in Florida. 

 

S66. Ans.(c) 
Sol. Bajrang Punia has won his 3rd Commonwealth 

Games medal and his second successive Gold medal 

in the men's 65kg category. 

 

S67. Ans.(d) 
Sol. Star Indian wrestler, Sakshi Malik has won the 

gold medal in the Women’s Wrestling Freestyle 

62Kg at the 2022 Birmingham Commonwealth 
Games. 

 

S68. Ans.(b) 

Sol. Uttarakhand government has decided to 
develop one Sanskrit-speaking village in each of the 

13 districts in the state. 

 

S69. Ans.(d) 

Sol. Hiroshima Day is observed on August 6 to 
commemorate the atomic bombing of Hiroshima, 

Japan, in 1945, at the end of World War II. 

 

S70. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India has announced 
Digital Payments Index (DPI) for March 2022 at 
349.30 as against 304.06 for September 2021. 
S71. Ans.(d) 
Sol. The Securities and Exchange Board of India 
(SEBI) has constituted a 15-member expert group 
of Foreign Portfolio Investors (FPIs) to boost 
overseas flows into the country. The FPI Advisory 
Committee (FAC) will be chaired by former Chief 
Economic Adviser KV Subramanian. 

 

S72. Ans.(e) 
Sol. In India, the National Handloom Day is 
observed annually on 7 August to honour the 
handloom weavers in the country and also highlight 
the contribution of handloom industry to the 
socioeconomic development of the country and 
increase income of the weavers. 

 

S73. Ans.(c) 
Sol. Jagdeep Dhankhar has been elected as the 14th 
Vice-President of India after he won the 
presidential polls to elect the next Vice-President. 

 

S74. Ans.(a) 
Sol. The Uttar Pradesh government led by Chief 
Minister Yogi Adityanath, has appointed Deloitte 
India as a consultant for achieving the target of 
bringing the state’s economy to USD1 trillion mark. 

 

S75. Ans.(e) 
Sol. The Unity Small Finance Bank (SFB) Limited 
(Unity Bank) has appointed its interim CEO, 
InderjitCamotra as the managing director and chief 
executive officer (MD & CEO) of the bank. 
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S76. Ans.(c) 

Sol. The Athletics Federation of India (AFI) will be 

celebrating second ‘Javelin Throw Day’ on August 7, 

2022. The day was first observed in 2021 in honour 

of Javelin thrower Neeraj Chopra, who won India’s 

first Olympic gold medal in athletics at Tokyo. 

 

S77. Ans.(d) 

Sol. India beat Bangladesh 5-2 after extra time to 

clinch the 2022 SAFF U20 Championship title, at 

Kalinga Stadium in Bhubaneswar, Odisha. 

 

S78. Ans.(b) 

Sol. The Uttar Pradesh government has signed a 

Memorandum of Understanding with Deloitte 

India, appointing it as a consultant for achieving the 

target of lifting the state's economy to USD 1 

trillion.  

 

S79. Ans.(a) 

Sol. Indian American from Virginia, AaryaWalvekar 

has crowned Miss India USA in 2022 in New Jersey. 

 

S80. Ans.(c) 

Sol. Tibetan spiritual leader, Dalai Lama was 

honoured with the 'dPalrNgam Duston' award, the 

highest civilian honour of Ladakh. 

 

S81. Ans.(a) 

Sol. Gustavo Petro has been sworn in as the first 

leftist president of Colombia. He succeeds Ivan 

Duque. 

 

S82. Ans.(d) 

Sol. The Indian Army conducted a pan-India 

satellite communication exercise named ‘Ex 

Skylight’, in the last week of July.  

 

S83. Ans.(e) 

Sol. International Day of the World’s Indigenous 

Peoples is celebrated on 09th August across the 

world. The celebration highlights the role of 

indigenous people and the importance of 

preserving their rights, communities and 

knowledge they gathered and passed down over 

centuries. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Japan commemorates the 9th of August every 

year as Nagasaki day. On August 9, 1945, the United 

States dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan. 

 

S85. Ans.(d) 

Sol. Goa Chief Minister Pramod Sawant announced 

that the state government will implement 100% of 

the syllabus in higher education institutes along the 

lines of the National Education Policy. 

 

S86. Ans.(e) 

Sol. India won silver medal after losing to Australia 

in cricket. The Indian women’s cricket team has 

created history and secured the country’s first-ever 

medal in cricket in history of the Commonwealth 

Games (CWG). 

 

S87. Ans.(d) 

Sol. India’s shuttler P V Sindhu has clinched a gold 

medal in the final of women’s single at the 

Commonwealth Games 2022. The double Olympic 

medalist beat Michelle Li of Canada to win the Gold. 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. Named 'India ki Udaan', the project executed by 

Google Arts & Culture celebrates the country's 

achievements and is "themed on the unwavering 

and undying spirit of India over these past 75 

years". 

 

S89. Ans.(c) 

Sol. The Uttar Pradesh government announced that 

Chief Minister Yogi Adityanath's 'Panchamrut 

Yojana' will aid in doubling farmers' income 

through the implementation of cost-effective 

technical measures and the promotion of co-

cropping. 

 

S90. Ans.(a) 

Sol. The Ministry of Defence has announced that the 

12th edition of the Defence Expo, India's flagship 

exhibition on Land, Naval and Homeland Security 

systems, will be held in Gandhinagar, Gujarat. 
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S91. Ans.(d) 

Sol. The India-US Joint Special Forces exercise “Ex 

Vajra Prahar 2022”, is the 13th edition of the annual 

exercise. 

 

S92. Ans.(b) 

Sol. The International Cricket Council (ICC) has 

chosen Sri Lankan spinner Prabath Jayasuriya ICC 

Men’s Player of the Month for July 2022. 

 

S93. Ans.(e) 

Sol. The International Biofuel Day (World Biofuel 

Day) is observed every year on August 10 to raise 

awareness about the importance of non-fossil fuels 

as an alternative to conventional fossil fuels and 

highlight the various efforts made by Government 

in the biofuel sector. 

 

S94. Ans.(c) 

Sol. The International Telecommunication Union 

(ITU) Regional Standardization Forum (RSF) for 

Asia and Oceania region was hosted by the Ministry 

of Communication, Government of India on 08 

August 2022 in New Delhi, as a part of the 

celebrations of Azadi ka Amrit Mahotsav.  

 

S95. Ans.(a) 

Sol. World Lion Day is observed globally on 10th 

August. The day aims to spread awareness of lions 

and the urgent need to strive toward their 

conservation.  

 

S96. Ans.(d) 

Sol.  England’s emerging all-rounder Emma Lamb 

as been declared ICC Women’s Player of the Month 

for July 2022. 

 

S97. Ans.(b) 

Sol. Indian Boxer Nikhat Zareen and table tennis 

legend Achanta Sharath Kamal served as the 

flagbearers at the closing ceremony. 

 

S98. Ans.(c) 

Sol. The Indian Army has launched the Him Drone-

a-thon programme in collaboration with the Drone 

Federation of India. 

 

S99. Ans.(d) 

Sol. Rudi Koertzen, the former international cricket 

umpire, has passed away in a car crash. He was 73. 

 

S100. Ans.(c) 

Sol. Tennis legend from the United States, Serena 

Williams has announced her retirement. 

 

S101. Ans.(b) 

Sol. The International Youth Day (IYD) is observed 

on August 12 annually to draw attention of 

governments and others towards youth issues 

worldwide. 

 

S102. Ans.(c) 

Sol. World Elephant Day is observed every year on 

August 12 globally for the preservation and 

protection of the global elephants. 

 

S103. Ans.(a) 

Sol. Real Madrid beat Eintracht Frankfurt, 2-0 in 

finals to win the 2022 UEFA Super Cup for a record-

equalling fifth time, on August 11, 2022, in Helsinki, 

Finland. 

 

S104. Ans.(c) 

Sol. The Parliament of Papua New Guinea has 

elected unopposed the incumbent Prime Minister 

James Marape, for a second term. 

 

S105. Ans.(a) 

Sol. The theme for 2022’s edition of International 

Youth Day is “Intergenerational solidarity: creating 

a world for all ages.” 

 

S106. Ans.(d) 

Sol. As per Morgan Stanley, the gross domestic 

product (GDP) growth of Indian economy is 

estimated at 7 percent in 2022-23 (FY23). 

 

S107. Ans.(e) 

Sol. Justice Uday Umesh Lalit has been appointed as 

the 49th Chief Justice of India (CJI). 

 

S108. Ans.(c) 

Sol. Former Member of Parliament (MP) and senior 

All India Anna DravidaMunnetraKazhagam 

(AIADMK) politician K. Maya Thevar has passed 

away due to age-related illness. He was 87.Mr. Maya 

Thevar was the first MP of the AIADMK. 
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S109. Ans.(c) 

Sol. JD(U) leader Nitish Kumar took oath as the 

Chief Minister of Bihar on August 10, 2022. This is 

for the 8th time that Kumar took oath as Bihar CM 

since he was first sworn-in as the CM of the state in 

2000. 

 

S110. Ans.(d) 

Sol. An Iranian satellite named Khayyam into orbit 

by the Soyuz rocket from the Russia-leased 

Baikonur launch facility in Kazakhstan. 

 

S111. Ans.(c) 

Sol. World Organ Donation Day is observed globally 

on the 13th of August. This day is observed to 

spread awareness about the importance of 

donating organs. It also plays a pivotal role in 

debunking various misconceptions about donating 

organs. 

 

S112. Ans.(b) 

Sol. The first Khelo India Women’s Hockey League 

under-16 is scheduled to be held at the Major 

Dhyanchand Stadium in New Delhi from August 16 

to 23, 2022. 

 

S113. Ans.(d) 

Sol. The Ministry of Social Justice & Empowerment, 

Government of India, has identified 75 Municipal 

Corporations to implement comprehensive 

rehabilitation of persons engaged in the act of 

begging under “SMILE: Support for Marginalised 

Individuals for Livelihood and Enterprise” named 

as “SMILE-75 Initiative”. 

 

 

S114. Ans.(a) 

Sol. The State Bank of India (SBI) will manage the 

Indian Visa Application Centre (IVAC) in 

Bangladesh for two more years. 

 

S115. Ans.(e) 

Sol. Indian Air Force (IAF) contingent left for 

Malaysia to participate in a four-day bilateral 

exercise ‘Udarashakti’ with the Royal Malaysian Air 

Force (RMAF). 

 

S116. Ans.(b) 

Sol. The Mexican President proposed that the top 

commission should include Pope Francis, the UN 

Secretary-General, Antonio Guterres, and Indian 

PM Narendra Modi. 

 

S117. Ans.(c) 

Sol. The 1st Edition of  Women Indian Premier 

League will be starting from March 2023 to be held 

in a one-month window and in all likelihood with 

five teams, a senior BCCI official confirmed. 

 

S118. Ans.(a) 

Sol. This year's theme for World Organ Donation 

Day 2022 is “let’s pledge to donate organs and save 

lives”. 

 

S119. Ans.(e) 

Sol. Marina Tabassum becomes the first South 

Asian to win the Lisbon Triennale Lifetime 

Achievement Award 

 

S120. Ans.(c) 

Sol. International Lefthanders Day is observed on 

August 13 across the world. The day is observed to 

raise awareness about the lefty people’s experience 

with living in a right-hand dominant world. 

 

S121. Ans.(e) 

Sol. Partition Horrors Remembrance Day is a 

national Memorial Day celebrated on 14 August in 

India, first declared by prime minister Narendra 

Modi in 2021. 
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S122. Ans.(b) 

Sol. Uma Pemmaraju, an Indian American 

journalist has passed away at the age of 64. 

 

S123. Ans.(e) 

Sol. Piyush Goyal, a 1994 batch IAS officer of 

Nagaland cadre, has been appointed as the new 

NATGRID CEO by the Union government as it issued 

an order on Wednesday for posting 26 other 

officers to the rank of additional secretary.  

 

S124. Ans.(c) 

Sol. During this year itself, a total of 28 sites have 

been declared as Ramsar sites. Based on the date of 

designation mentioned on Ramsar Certificate, the 

number is 19 for 2022 and 14 for 2021. Tamil Nadu 

has maximum number of Ramsar sites which is 14, 

followed by Uttar Pradesh which has 10 numbers of 

Ramsar sites. 

 

S125. Ans.(d) 

Sol. President DroupadiMurmu has approved 107 

Gallantry awards to Armed Forces and Central 

Armed Police Forces personnel on the occasion of 

Independence Day 2022.  

 

S126. Ans.(b) 

Sol. Rakesh Jhunjhunwala, one of India’s richest 

stock market investors, died at the age of 62 in 

Mumbai, following a cardiac arrest. 

 

S127. Ans.(c) 

Sol. Indian Railway Protection Force (RPF), have 

launched a pan-India operation known as 

Operation Yatri Suraksha. 

 

S128. Ans.(a) 

Sol. Kabir Khan’s sports drama 83 and its star 

Ranveer Singh bagged "Best Film award" at the 

Indian Film Festival of Melbourne (IFFM) 2022. 

 

S129. Ans.(e) 

Sol. The largest lender in the nation, State Bank of 

India (SBI) has introduced a unique term deposit 

programme called "Utsav Deposit Scheme". 

 

S130. Ans.(c) 

Sol. The Bureau of the FIFA Council has 

unanimously decided to suspend the All India 

Football Federation (AIFF) with immediate effect 

due to undue influence from third parties, which 

constitutes a serious violation of the FIFA Statutes. 

 

S131. Ans.(c) 

Sol. The central government has re-appointed 

Satish Kashinath Marathe, Swaminathan 

Gurumurthy, Revathy Iyer, and Sachin Chaturvedi 

as part-time non-official directors on the central 

board of the Reserve Bank of India for a term of four 

years. 

 

S132. Ans.(b) 

Sol. The Government has notified the appointments 

of another 11 High Court Judges in the Punjab and 

Haryana High Court. 

 

S133. Ans.(d) 

Sol. The Union ministry of home affairs (MHA) has 

awarded 1,082 police personnel from CAPFs and 

state forces with various categories of service 

medals, including for gallant action on the eve of 

Independence Day. 

 

S134. Ans.(c) 

Sol. UK becomes first country to approve Covid 

booster vaccine targeting original and Omicron 

strains. 

 

S135. Ans.(d) 

Sol. Kenya’s electoral commission chairman has 

declared Deputy President William Ruto the winner 

of the close presidential election over five-time 

contender Raila Odinga. 

 

S136. Ans.(b) 

Sol. Researchers from L V Prasad Eye Institute 

(LVPEI), Indian Institute of Technology-Hyderabad 

(IITH), and the Centre for Cellular and Molecular 

Biology (CCMB), have collaborated to develop a 3D-

printed cornea from the human donor corneal 

tissue. They have successfully 3D-printed an 

artificial cornea and transplanted it into a rabbit 

eye. 
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S137. Ans.(a) 

Sol. Malaysia's premier men’s hockey tournament, 

the Sultan Azlan Shah Cup 2022 will be held from 

November 16 to 25 in Ipoh. 

 

S138. Ans.(d) 

Sol. Defence Minister Rajnath Singh has unveiled 

the Statue of "Veer Durgadas Rathore" on his 385th 

birth anniversary in Rajasthan’s Jodhpur. 

 

S139. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Earth Sciences, Jitendra 

Singh has launched India's first saline water 

lantern, 'Roshini', which uses seawater to power 

Light Emitting Diode (LED) lamps. 

 

S140. Ans.(b) 

Sol. On the occasion of 75 years of Independence as 

Azadi Ka Amrit Mahotsav, Karnataka Bank has 

introduced a new Term Deposit Scheme, KBL Amrit 

Samriddhi under Abhyudaya Cash Certificate (ACC) 

and Fixed Deposit for a tenure of 75 weeks (525 

days). 

 

S141. Ans.(c) 

Sol. Insurance Regulatory and Development 

Authority of India (IRDAI) is organizing its first 

hackathon “Bima Manthan 2022” with the theme 

‘Innovation in Insurance’. 

 

S142. Ans.(a) 

Sol. The country’s largest lender State Bank of India 

(SBI) has launched its first branch dedicated to 

start-ups in Koramangala, Bengaluru. 

 

S143. Ans.(e) 

Sol. The Centre and the board of National Bank for 

Financing Infrastructure and Development 

(NaBFID) have appointed Rajkiran Rai G as its 

Managing Director (MD) for five years. 

 

S144. Ans.(a) 

Sol. Amitabh Chaudhary the former BCCI acting 

secretary and president of Jharkhand State Cricket 

Association (JSCA) has passed away at 58. 

 

S145. Ans.(a) 

Sol. Ireland all-rounder Kevin O'Brien, 

remembered in the world of cricket for his 

whirlwind century against England in the 2011 ICC 

World Cup, which helped the Irish pull off one of the 

biggest upsets in 50-over cricket, has announced 

his retirement from international cricket. 

 

S146. Ans.(d) 

Sol. UN Secretary-General Antonio Guterres 

appointed India's Electronics and Information 

Technology Secretary Alkesh Kumar Sharma to a 

panel of eminent experts on internet governance. 

 

S147. Ans.(c) 

Sol. Asia’s Oldest Football Tournament Durand Cup 

has begun. The 131st edition of the Durand Cup 

2022 has been kicked off. 

 

S148. Ans.(b) 

Sol. The launch of Manthan, a platform that 

promises to augment our efforts to build and 

nurture industry participation in R&D, is also a 

testimony of our commitment to the UN's SDG 

goals. 

 

S149. Ans.(e) 

Sol. The government approved a startup loan of Rs 

1.15 crore to a bioplastics firm for commercialising 

"compostable" plastic and mitigating the usage of 

Single Use Plastics.  

 

S150. Ans.(d) 

Sol. Consumer durable products maker Bajaj 

Electricals elevated its Executive Director Anuj 

Poddar to Managing Director and Chief Executive 

Officer (CEO).  

 

S151. Ans.(d) 

Sol. The Border Road Organization (BRO) will 

construct a pilot road using steel slag in Arunachal 

Pradesh, which can withstand heavy rains and 

adverse climatic conditions. 
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S152. Ans.(e) 

Sol. Union Minister of Road, Transport & Highway 

Nitin Gadkari has launched India’s first electric 

double-decker bus in Mumbai. 

 

S153. Ans.(b) 

Sol. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has 

launched the ‘Make India No. 1’ mission to make 

India the number one country in the world. The 

five-point vision of this initiative.  

 

S154. Ans.(c) 

Sol. Yes Bank has partnered with SellerApp (a 

seller-centric intelligence platform) to adopt Open 

Network Digital Commerce (ONDC). 

 

S155. Ans.(d) 

Sol. Paytm has partnered with Samsung stores 

across India to provide smart payments as well as 

its loan service Paytm Postpaid through 

deployment of point-of-sale devices. 

 

S156. Ans.(b) 

Sol. Axis Bank has signed an MoU with Food 

Corporation of India (FCI) to provide “Ultima Salary 

Package” with exclusive benefits & features to all its 

employees. 

 

S157. Ans.(b) 

Sol. Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, 

SatwiksairajRankireddy, and Chirag Shetty have 

been signed as the brand ambassadors of 

MasterCard to promote digital payment in India. 

 

 

S158. Ans.(d) 

Sol. Tata Consultancy Services Limited (TCS) has 

partnered with Five Star Bank, a subsidiary of 

Financial Institutions Inc, to aid it in determining 

lending risks and delivering hyper-personalised 

customer experiences. 

 

S159. Ans.(e) 

Sol. World Photography Day is celebrated on 

August 19 each year. The aim of World 

Photography Day is to create awareness, share 

ideas and encourage people to take up 

photography.  

 

S160. Ans.(b) 

Sol. World Humanitarian Day is celebrated on 

August 19 every year to recognise all aid and health 

workers who volunteer to help victims of disasters 

and crises against all odds.  

 

S161. Ans.(b) 

Sol. Madhya Pradesh’s tribal-dominated ‘Mandla’ 

region has become the first fully “functionally 

literate” district in the country. 

 

S162. Ans.(e) 

Sol. The 17th Pravasi Bhartiya Divas (PBD) will be 

held at Indore in January 2023. Pravasi Bharatiya 

Divas is celebrated every year on 9 January to mark 

the contribution of the overseas Indian community 

in the development of India. 

 

S163. Ans.(b) 

Sol. Rajnath Singh inaugurated National Seminar 

on ‘Introspection: Armed Forces Tribunal’ in New 

Delhi. 

 

S164. Ans.(e) 

Sol. Manisha Kalyan has become the first Indian 

footballer to play at the UEFA Women’s Champions 

League 2022. 

 

S165. Ans.(e) 

Sol. Kerala’s first tribal novelist and short story 

writer Narayan has passed away at the age of 82 in 

Kochi. 
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S166. Ans.(d) 

Sol. International Day Commemorating the Victims 

of Acts of Violence Based on Religion or Belief, 

observed on August 22. 

 

S167. Ans.(c) 

Sol. World Senior Citizens’ Day is celebrated on 

August 21 every year. It is also known as National 

Senior Citizens’ Day in the United States (US). 

 

S168. Ans.(e) 

Sol. Industry leader Ratan Tata, launched 

Goodfellows, a senior companionship startup that 

provides companionship services to senior citizens. 

 

S169. Ans.(a) 

Sol. International Day of Remembrance of and 

Tribute to the Victims of Terrorism is observed on 

August 21 each year in memory of the victims of 

terrorism. 

 

S170. Ans.(d) 

Sol. The Bill & Melinda Gates Foundation 

announced the appointment of Indian 

philanthropist Ashish Dhawan, founder and CEO of 

Convergence Foundation, to its board of trustees. 

 

S171. Ans.(e) 

Sol. Scotland Museum signed an agreement with 

the Indian government to return seven ancient 

artefacts to India. 

 

S172. Ans.(c) 

Sol. Assam Chief Minister HimantaBiswaSarma has 

launched the ‘Vidya Rath -School on Wheels’ 

project. 

 

S173. Ans.(a) 

Sol. The Punjab and Haryana governments have 

agreed to name the Chandigarh International 

Airport in Mohali after Shaheed Bhagat Singh. 

 

S174. Ans.(b) 

Sol. Jharkhand is 1st state to implement blockchain 

in the country which is being used to track seed 

distribution. 

 

S175. Ans.(e) 

Sol. 65th Commonwealth Parliamentary 

Conference to be held in Canada. An Indian 

Parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker 

Om Birla will be attending the 65th Commonwealth 

Parliamentary Conference (CPA) at Halifax in 

Canada. 

 

S176. Ans.(b) 

Sol. 17-year-old Indian chess master 

RameshbabuPraggnanandhaa defeated world 

champion Magnus Carlsen in the FTX Crypto Cup in 

Miami, an international chess Championships. 

 

S177. Ans.(d) 

Sol. Former India football team captain Samar 

‘Badru’ Banerjee, who led the country to a historic 

fourth-place finish in the 1956 Melbourne 

Olympics, has passed away recently. 

 

S178. Ans.(b) 

Sol. Former Jharkhand Governor Syed Sibtey Razi 

has passed away. He served as the Governor of 

Jharkhand from the year 2004- 2009. 

 

S179. Ans.(c) 

Sol. Dr Jitendra Singh launched India’s first truly 

indigenously developed Hydrogen Fuel Cell Bus 

developed by KPIT-CSIR in Pune. 

 

S180. Ans.(e) 

Sol. Reserve Bank of India’s (RBI’s) liberalised 

remittance scheme (LRS) made a strong comeback 

in the first quarter of FY23 as Indians increased 

spending on international travel, maintenance of 

close relatives, and gifts.International travel 

contributed $2.92 billion of the $6.04 billion 

remitted under LRS in Q1FY23. 

 

S181. Ans.(c) 

Sol. Global escrow banking solution provider 

Castler has partnered with Yes Bank to offer digital 

escrow services for the bank’s customers. 

 

S182. Ans.(d) 

Sol. Union Home Minister Amit Shah has chaired 

the 23rd meeting of Central Zonal Council in 

Bhopal. 
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S183. Ans.(e) 

Sol. Chhattisgarh Government will set up 300 rural 

industrial parks in the state to boost and strengthen 

the village economy. 

 

S184. Ans.(e) 

Sol. In a first, the Uttar Pradesh government is 

planning to build an education township in the 

state. 

 

S185. Ans.(d) 

Sol. Senior scientist Debasisa Mohanty has been 

appointed as the Director of the National Institute 

of Immunology (NII). 

 

S186. Ans.(a) 

Sol. Odisha cadre 1987-batch IAS officer Rajesh 

Verma has been appointed as the Secretary to 

President DroupadiMurmu. 

 

S187. Ans.(e) 

Sol. Abdul Gaffar Nadiadwala was known for 

backing over 50 Hindi films including 1965 film 

“Mahabharat” and hit comedies in the 2000s such 

as “Hera Pheri” and “Welcome”. 

 

S188. Ans.(a) 

Sol. Adidas CEO Kasper Rorsted will step down next 

year, the sports apparel maker, and the company 

has started looking for a successor. 

 

S189. Ans.(b) 

Sol. Adani Group founder, Gautam Adani has set the 

ball rolling to acquire a controlling stake of 55.18% 

in New Delhi Television (NDTV).  

 

S190. Ans.(d) 

Sol. World Gujarati Language Day 2022 is 

celebrated every year on 24 August. This day is 

celebrated to commemorate the birth anniversary 

of the great writer of Gujarat ‘Veer Narmad’. 

 

S191. Ans.(a) 

Sol. Union Government has launched the 

‘RashtriyaPuruskar Portal’ to bring together all the 

awards of the various Ministries of the government 

under one platform. 

 

S192. Ans.(c) 

Sol. TP Renewable Microgrid (TPRMG), a wholly 

owned subsidiary of Tata Power and Small 

Industries Development Bank of India (SIDBI), have 

partnered with to launch an innovative program 

that will see 1,000 green energy enterprises 

established throughout the nation. 

 

S193. Ans.(a) 

Sol. Homi Bhabha Cancer Hospital and Research 

Centre at Mullanpur, Mohali. The hospital has been 

built at a cost of over 660 crore rupees by Tata 

Memorial Centre, an aided institute under the 

Department of Atomic Energy. 

 

S194. Ans.(b) 

Sol. Godrej Agrovet has signed MoUs with Assam, 

Manipur, and Tripura governments for the 

development and promotion of oil palm cultivation 

under a central scheme. 

 

S195. Ans.(c) 

Sol. In Mali, the military has appointed Colonel 

Abdoulaye Maiga as interim Prime Minister after 

the country’s civilian PM ChoguelKokallaMaiga was 

admitted to hospital. 

 

S196. Ans.(e) 

Sol. A first-of-its-kind, Composite Indoor Shooting 

Range (CISR) was inaugurated by Vice Admiral 

Biswajit Dasgupta at INS Karna. 

 

S197. Ans.(e) 

Sol. Bangladesh-born Fahmida Azim working for 

the Insider online magazine of the US has been 

selected for the Pulitzer Prize 2022. 

 

S198. Ans.(d) 

Sol. ‘Internaut Day’ is celebrated on 23 August 

every year to mark the invention of the World Wide 

Web. 

 

S199. Ans.(b) 

Sol. India’s GDP growth is projected to spike to a 

four-quarter high 13 per cent in Q1 (April-June) 

FY23 due to low base of Covid 2.0 and robust 

recovery in contact-intensive services, according to 

ICRA. 
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S200. Ans.(d) 

Sol. The 2022 Liberty Medal will be awarded this 

fall to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. 

The National Constitution Center announced that 

Zelenskyy will be honored in a ceremony in October 

for what it called “his heroic defense of liberty in the 

face of Russian tyranny." 

 

S201. Ans.(a) 

Sol. The Karnataka government and ‘Isha Outreach’ 

have signed a MoU to work together and achieve 

synergy between ‘Cauvery Calling’ and various 

government-based agroforestry promotion 

schemes in the districts which form part of the 

Cauvery basin. 

 

S202. Ans.(b) 

Sol. Royal Enfield has partnered with UNESCO (the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) to promote and safeguard the 

‘Intangible Cultural Heritage of India. 

 

S203. Ans.(d) 

Sol. The government has approved a proposal to 

give specific names to all the AIIMS, based on 

regional heroes, freedom fighters, historical events 

or monuments of the area, or their distinct 

geographical identity. 

 

S204. Ans.(a) 

Sol. Indian men’s volleyball team has won the 

bronze medal by defeating Korea 3-2 in the 14th 

Asian U-18 Championship in Tehran. 

 

 

S205. Ans.(e) 

Sol. The private sector lender RBL Bank has 

appointed Gopal Jain and Dr. Sivakumar Gopalan as 

the non-executive directors. 

 

S206. Ans.(b) 

Sol. Distinguished scientist Samir V Kamat was 

appointed as Secretary of the Department of 

Defence Research and Development and Chairman 

of the Defence Research and Development 

Organisation (DRDO). 

 

S207. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi will 

commission the country’s first indigenously-built 

aircraft carrier (IAC) Vikrant on September 2. 

 

S208. Ans.(c) 

Sol. Former German Chancellor Angela Merkel 

received the 2022 Peace Prize “in recognition of her 

efforts to welcome refugees,” according to UNESCO.  

 

S209. Ans.(b) 

Sol.  As per the website of National Mission on 

Monuments and Antiquities, Tradition ascribes this 

tank to a Tomar King, Anang Pal II, the builder of Lal 

Kot. The Anangtal lake is situated in Mehrauli, 

Delhi. 

 

S210. Ans.(d) 

Sol. The board of IDFC Limited has approved the 

appointment of Mahendra N Shah as its Managing 

Director in August 2022. 

 

S211. Ans.(d) 

Sol. Google has announced a campaign to upskill 

cyber security researchers and developers in India. 

 

S212. Ans.(e) 

Sol. South Korea has once again shattered its own 

record for the world’s lowest fertility rate. 

 

S213. Ans.(d) 

Sol. HDFC Bank has partnered with Tata Neu to 

launch two new credit cards. The card will be 

launched in two variants – Tata Neu Plus HDFC 

Bank Credit Card and Tata Neu Infinity HDFC Bank 

Credit Card. 
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S214. Ans.(c) 

Sol. DreamSetGo, a sports experiences and travel 

platform, has announced Sourav Ganguly as its first 

brand ambassador. 

 

S215. Ans.(d) 

Sol. Olympic champion and javelin thrower, Neeraj 

Chopra scripted history as he became the first 

Indian to clinch a Lausanne Diamond League. 

 

S216. Ans.(a) 

Sol. Karim Benzema rewarded for outstanding 

seasons by winning the UEFA men’s player of the 

year prizes at a ceremony in Istanbul, Turkey. 

 

S217. Ans.(b) 

Sol. North-east state, Nagaland got its second 

railway station after a gap of more than 119 years 

with the commissioning of a new facility at 

Shokhuvi. 

 

S218. Ans.(d) 

Sol. Alexia Putellas rewarded for outstanding 

seasons by winning the UEFA women’s player of 

the year prizes at a ceremony in Istanbul, Turkey.  

 

S219. Ans.(e) 

Sol. Women’s Equality Day 2022 is celebrated all 

over the world to celebrate women’s 

empowerment and equality. This year, Women’s 

Equality Day will be celebrated on 26th August 

2022. 

 

S220. Ans.(c) 

Sol. Women’s Equality Day 2022 theme is “Gender 

Equality Today for a Sustainable Tomorrow”. 

 

S221. Ans.(b) 

Sol. The Uttar Pradesh government has decided to 

develop Kannauj as a perfume tourism destination. 

 

S222. Ans.(c) 

Sol. The NITI Aayog has declared the holy city of 

Haridwar in Uttarakhand as the best aspirational 

district. 

 

S223. Ans.(e) 

Sol. Virat Kohli has play for his country in his 100th 

T201 match and become the only Indian player in 

history to play 100 matches for his country in all 

forms. 

 

S224. Ans.(c) 

Sol. The National Sports Day or Rashtriya Khel 

Divas is celebrated on 29th August in India. It was 

2012 when the day was first designated and 

celebrated as India’s National Sports Day. 

 

S225. Ans.(d) 

Sol. International Day against Nuclear Tests is 

observed on 29th August to raise awareness about 

the devastating effects of testing nuclear weapons. 

 

S226. Ans.(c) 

Sol. Ananth Narayan Gopalakrishnan, an associate 

professor at SP Jain Institute of Management and 

Research (SPJIMR), was on August 27, appointed a 

whole-time member of the Securities and Exchange 

Board of India (SEBI).  

 

S227. Ans.(b) 

Sol. PM Modi will inaugurate Smritivan at Bhuj in 

Kutch region of Gujarat on August 28th. Smritivan 

celebrates the spirit of resilience shown by the 

people of Gujarat following the 2001 earthquake.  

 

S228. Ans.(d) 

Sol. Acclaimed classical dancer and activist Mallika 

Sarabhai bares it all in her upcoming self-help 

memoir, “Free Fall: My Experiments with Living”. 

The book will hit the stands on August 30 and it is 

published by Speaking Tiger. 

 

S229. Ans.(b) 

Sol. Lt Gen Nav K Khanduri inaugurated the Taurus 

SainikAramgrah at Delhi Cantt. The facility is 

constructed by Indian Army in collaboration with 

Delhi Metro Rail Corporation as an Equal Value 

Infrastructure Project. 
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S230. Ans.(d) 
Sol. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor 
Manoj Sinha inaugurated the 8th India 
International MSME Start-up Expo & Summit at 
New Delhi. 

 

S231. Ans.(d) 
Sol. Atal Innovation Mission (AIM) & NITI Aayog 
will establish more than 500 Atal Tinkering Labs 
(ATLs) in Jammu and Kashmir to nurture an 
innovative mindset among high school students. 

 

S232. Ans.(b) 
Sol. 23-year-old Divita Rai from Karnataka has won 
the prestigious title of Miss Diva Universe 2022. 

 

S233. Ans.(c) 
Sol. The 13th edition of the 21-day India- USA Joint 
Exercise Vajra Prahar culminated at Bakloh in 
Himachal Pradesh. 

 

S234. Ans.(a) 
Sol. England’s James Anderson has become the 
first-ever fast bowler to complete 950 wickets in 
international cricket. 

 

S235. Ans.(e) 
Sol. Red Bull’s driver Max Verstappen has won the 
Belgian Formula 1 Grand Prix 2022. 

 

S236. Ans.(d) 
Sol. Denmark’s Viktor Axelsen has clinched his 
second BWF World Championships men’s singles 
title after beating KunlavutVitidsarn from Thailand 
in Tokyo. 
 

S237. Ans.(a) 

Sol. International Day of the Victims of Enforced 

Disappearances is observed globally on the 30th of 

August every year by United Nations. 

 

S238. Ans.(b) 

Sol. In India, the National Small Industry Day is 

celebrated on 30 August every year, to support and 

promote small Industries. 

 

S239. Ans.(a) 

Sol. India has for the first time referred to what it 

called “the militarization of the Taiwan Strait”, 

marking a rare instance of New Delhi appearing to 

comment on China’s actions towards Taiwan. 

 

S240. Ans.(c) 

Sol. PragnyaAyyagari of Telangana was declared 

Miss Diva Supranational 2022. 
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