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ജയം സമകാലിക കവിസ് സെപ്റ്റംബർ 2022 - പ്രധാനപ്പെട്ട 260 

ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. ബ്ലൂംബെർഗ ് െില്യണയേഴ് സ് 

ഇൻഡക് സ ് പ്രകാരൂം ഗൗതൂം അദാനി 

യല്ാകത്തിബല് ഏറ്റവ ൂം സമ്പന്നരാേ 

മ ലന്നാമബത്ത വയക്തിോേി മാറി. 

അദാനിേ ബെ ബമാത്തൂം ആസ്തി 

എപ്തോണ് ? 

(a) 137.4 െില്യൺ US യഡാളർ 

(b) 251 െില്യൺ US യഡാളർ 

(c) 153 െില്യൺ US യഡാളർ  

(d) 91 െില്യൺ US യഡാളർ 

(e) 138.4 െില്യൺ US യഡാളർ 
 

Q2. "ദി ഹീയറാ ഓഫ് ടെഗർ ഹിൽ: 

ഓയടാെയോപ്ഗാഫി ഓഫ് എ രരൂം വീർ" 

എന്ന ര  സ്തകൂം എഴ തിേത് ആരാണ്? 

(a) അമർതയ ബസൻ 

(b) അരവിന്ദ് സ പ്െഹ്മണയൻ 

(c) രഘ റാൂം രാജൻ 

(d) യഡാ. മൻയമാഹൻ സിൂംഗ് 

(e) യോയഗപ്ന്ദ സിൂംഗ് ോദവ് 
 

Q3. 67-ാാമത് ഫില്ിൂംബഫേർ അവാർഡ് സ് 

2022-ൽ ജനപ്രിേ അവാർഡ് 

വിഭാഗത്തിൽ "മികച്ച സിനിമ" ക്ക ള്ള 

അവാർഡ് യനെിേത് ഇനിപ്പറേ ന്ന 

ചിപ്തങ്ങളിൽ ഏതാണ് ? 
(a) 83 

(b) യേർോ 

(c) മിമി 

(d) സർദാർ ഉദൂം 

(e) ബേർണി 
 

Q4. "ആപ്ഫിക്കൻ വൂംശജര ബെ 

അന്താരാപ്ര ദിനൂം" വർേൂം യതാറ ൂം ഏത ്

ദിവസത്തില്ാണ് ആചരിക്ക ന്നത് ? 

(a) ഓഗസ്റ്റ് 27 

(b) ഓഗസ്റ്റ് 28 

(c) ഓഗസ്റ്റ് 29 

(d) ഓഗസ്റ്റ് 30 

(e) ഓഗസ്റ്റ് 31 
 

Q5. "ഇന്തയൻ ൊങ്ിൂംഗ ് ഇൻ 

റിയപ്ൊബസ്െക്റ്റ് - 75 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് 

ഇൻഡിബരൻഡൻസ്" എന്ന 

ര  സ്തകത്തിബറെ രചേിതാവിബറെ യരര് 

നൽക ക ? 

(a) അശ യതാേ് രാരവികർ 

(b) യമാഹിത ്ശർമ്മ 

(c) ദീരക് യജാേി 

(d) സ നിൽ െക്കർ 

(e) ജഗദീേ് തിവാരി 
 

Q6. അഭിജിത ് ബസൻ അെ ത്തിബെ 

അന്തരിച്ച  . അയേഹൂം ആരാേിര ന്ന  ? 

(a) എഴ ത്ത കാരൻ 

(b) രാപ്രീേക്കാരൻ 

(c) നെൻ 

(d) സാമ്പത്തിക ശാപ്സ്തജ്ഞൻ 

(e) ചല്ച്ചിപ്ത സൂംവിധാേകൻ 
 

Q7. 67-ാാമത് ഫില്ിൂംബഫേർ അവാർഡ് 

2022-ൽ ജനപ്രിേ അവാർഡ് 

വിഭാഗത്തിൽ "മികച്ച നെന ള്ള" 

അവാർയനേ യനെിേത് 

ഇനിപ്പറേ ന്നവരിൽ ആരാണ്? 

(a) രങ്ജ് പ്തിരാഠി 

(b) രൺവീർ സിൂംഗ് 

(c) വിക്കി കൗശൽ 

(d) ആേ ഷ്മാൻ ഖ  റാന 

(e) അക്ഷേ ്ക മാർ 
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Q8. 2021-2022 ബല് 50-ാാമത് ഓൾ േ മാൂംഗ ്

ല്ീല് ബഫസ്റ്റിവൽ ഏത ്

സൂംസ്ഥാനത്താണ് ആരൂംഭിച്ചത്? 

(a) ഹിമാചൽ പ്രയദശ് 

(b) സിക്കിൂം 

(c) പ്തിര  ര 

(d) മണിപ്പ ലർ 

(e) അസൂം 
 

Q9. ഇനിപ്പറേ ന്നവേിൽ ഏത ്

സൂംസ്ഥാനമാണ ് ഒര  മാസൂം 

നീണ്ട നിൽക്ക ന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി 

പ്ഗാമീണ ഒളിമ്പിക് ബഗേിൂംസ ്

ഉദ്ഘാെനൂം ബചേതത്? 

(a) രാജസ്ഥാൻ 

(b) യകരളൂം 

(c) രഞ്ചാെ് 

(d) ആപ്ന്ധാപ്രയദശ് 

(e) അര ണാചൽ പ്രയദശ് 
 

Q10. 65-ാാമത് യകാമൺബവൽത്ത് 

രാർല്ബമറെറി അയസാസിയേേൻ 

യകാൺഫറൻസിൽ രാർല്ബമറെറി 

അയസാസിയേേൻ യകാൺഫറൻസിബറെ 

(CPA) ഇറെർനാേണൽ പ്െേററാേി 

ആരാണ് തിരബെെ ക്കബപ്പടത്? 

(a) ശിഖർ ഗ പ്ത 

(b) നിതിൻ ഫാർതിോൽ 

(c) അന രാഗ് ശർമ്മ 

(d) പ്രെൽ െൻസാൽ 

(e) യഹൂം അഗർവാൾ 

 

Q11. ഏത ് ഭരണസമിതിോണ് 'ഇ-

സമാധൻ' എന്ന യരരിൽ അതിബറെ 

ര  തിേ യകപ്ന്ദീകൃത യരാർടൽ 

ആരൂംഭിക്ക ബമന്ന് പ്രഖയാരിച്ചത് ? 

(a) േലണിയവഴ്സിറ്റി പ്ഗാറെ് കമ്മീേൻ 

(b) ഓൾ ഇന്തയ കൗൺസിൽ യഫാർ 

ബെക്േിക്കൽ എജയ യക്കേൻ 

(c) ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്തയ 

(d) ബസൻപ്െൽ യൊർഡ് ഓഫ് 

ബസക്കൻഡറി എജയ യക്കേൻ 

(e) നാേണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ബസറെർ 
 

Q12. സൂംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക ് മാല്ിനയ 

സൂംസ്കരണവ മാേി െന്ധബപ്പട് US 

ആസ്ഥാനമാേ ള്ള രാർല്ി യഫാർ ദി 

ഓേയൻസ മാേി ധാരണാരപ്തൂം ഒപ്പ  വച്ച 

സൂംസ്ഥാനൂം ഏത ്? 

(a) ഗ ജറാത്ത് 

(b) മഹാരാപ്ര 

(c) ഒഡീേ 

(d) ആപ്ന്ധാപ്രയദശ് 

(e) യകരളൂം 
 

Q13. ജമ്മ  &കശ്മീർ യരാല്ീസ ് ഒര  

ഓൺടല്ൻ ബമാടെൽ 

ആപ്ലിയക്കേനാേ ________ ആരൂംഭിച്ച  . 
(a) JK Scop 
(b) JK Dcop 
(c) JK Ecop 
(d) JK Kcop 
(e) JK Fcop 
 
 

Q14. നാേണൽ ടപ്കൂം ബറയക്കാർനസ് 

െയലയറാ (NCRB) 2021 ബല് ഇന്തയേിബല് 

അരകെ മരണങ്ങള ബെേ ൂം 

ആത്മഹതയകള ബെേ ൂം റിയപ്പാർട് 

ര  റത്ത വിട .2021-ബല് റിയപ്പാർട് 

അന സരിച്്ച ഏറ്റവ ൂം കലെ തൽ യറാഡരകെ 

മരണങ്ങള ള്ള സൂംസ്ഥാനൂം ഏതാണ?് 

(a) ഉത്തർപ്രയദശ ്

(b) ഗ ജറാത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാപ്ര 

(e) ഹരിോന 
 

Q15. ഇന്തയേിബല് ആദയബത്തേ ൂം 

യല്ാകത്തിബല് ഏറ്റവ ൂം വല്ിേ കാർെൺ 

ടഫെർ പ്ലാറെു കളിബല്ാന്ന മാേ 

റില്േൻസ് ഇൻഡപ്സ്രീസ് ഏത് 

സൂംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥാരിക്ക ന്നത ്? 

(a) ഉത്തർപ്രയദശ ്

(b) ഗ ജറാത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) മഹാരാപ്ര 

(e) ഹരിോന 
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Q16. വാേ വിബല് നീരാവിബേ 

ക െിബവള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്തയൻ 

ബറേിൽയവ മ  ൂംടെ യസ്റ്റേന കളിൽ 

__________ േപ്ന്തങ്ങൾ സ്ഥാരിച്ച  . 

(a) ജല്ജീവൻ 

(b) അകവാ വാടർ 

(c) ജല്ദലത് 

(d) യമഘദലത് 

(e) ജല്സമ പ്ദൂം 
 
Q17. പ്സ്കാപ്പ ്അധിഷ്ഠിത ഇല്പ്ക്രിക് ആർക്്ക 

ഫർണസ് (EAF) ഉള്ള ഒര  സ്റ്റീൽ പ്ലാറെ ്

സ്ഥാരിക്ക ന്നതിനാേി ൊറ്റ സ്റ്റീൽ ഏത ്

സർക്കാര മാോണ് ഒര  ധാരണാരപ്തൂം 

ഒപ്പ  വച്ചത് ? 

(a) ഉത്തർപ്രയദശ് 

(b) രഞ്ചാെ് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) ഗ ജറാത്ത് 

(e) ഹരിോന 
 
Q18. ഫിനാൻേയൽ അക്കൗണ്ടിൂംഗ ്

യസാഫ് റ്റ് ബവേറിബറെേ ൂം ബമാടെൽ 

ആപ്ലിയക്കേബറെേ ൂം വികസനത്തിനാേി 

നാേണൽ ടമയനാറിറ്റീസ ്

ബഡവല്ര് ബമറെ ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് 

യകാർപ്പയറേന മാേി (NMDFC) കരാർ 

ഒപ്പിട ൊങ്് ഏത ്? 

(a) ICICI ൊങ്് 

(b) ആക്സിസ് ൊങ്് 

(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ൊങ് ്

(d) HDFC ൊങ് ്

(e) െന്ധൻ ൊങ് ്
 
Q19. ഇൻടസഡർ യപ്െഡിൂംഗ ്

നിേമങ്ങള ൂം ല്ിസ്റ്റിൂംഗ് വയവസ്ഥകള ൂം 

ല്ൂംഘിച്ചതിന് ഇനിപ്പറേ ന്നവേിൽ 

ഏതാണ് ആധാർ ബവയഞ്ചഴ് സ് ഇന്തയ 

ല്ിമിറ്റഡില്  ൂം (AVIL) അതിബറെ 

ഡേറക്രർമാര ബെ യമല്  ൂം രിഴ 

ഈൊക്കിേത് ? 
(a) NABARD 
(b) RBI 
(c) PFRDA 
(d) SEBI 
(e) SIDBI  
 

Q20. ഏത ് രാജയയത്തക്ക ള്ള ഇന്തയേ ബെ 

അെ ത്ത അൂംൊസഡറാേി നായഗേ് 

സിൂംഗ് നിേമിതനാേി ? 

(a) പ്ഫാൻസ് 

(b) താേ് ല്ൻഡ് 

(c) േ .ബക 

(d) േ .എസ്.എ 

(e) ഇപ്സായേൽ 

 

Q21. ല ോക നോളിലകര ദിനം എ ലോ 

വർഷവ ം _______ ന് ആല ോഷിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 1 

(b) സെപ്റ്റംബർ 2 

(c) സെപ്റ്റംബർ 3 

(d) സെപ്റ്റംബർ 4 

(e) സെപ്റ്റംബർ 5 

 

Q22. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിസ  ഏറവ ം 

മൂ യലമറിയ 10 കമ്പനികളുസെ പട്ടികയിൽ 

ഉൾസെെോത്ത കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) LIC 

(b) HDFC ബോങ്ക് 
(c) ICICI ബോങ്ക് 
(d) ഹിന്ദ സ്ഥോൻ യൂണി ിവർ 

(e) ബജോജ് ഫിനോൻസ് 

 

Q23. ഇന്ത്യയി  െനീളമ ള്ള ഡിജിറൽ 

െർഗ്ഗോത്മക കഴിവ കൾ 

തവരിതസെെ ത്ത ന്നതിന് ലവണ്ടി  

ഓൾ-ഇന്ത്യ കൗൺെിൽ ലഫോർ 

സെക്നിക്കൽ എജയ ലക്കഷൻ (AICTE) ഏത് 

കമ്പനിയ മോയിട്ടോണ് കരോറിൽ 

ഒെുവച്ചത്? 

(a) മമല്കോലെോഫ്റ്റ് 
(b) ആെിൾ 

(c) അലഡോബ് 

(d) ഗൂഗിൾ 

(e) സമറോ 
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Q24. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ  ഭിച്ച സമോത്തം GST 

വര മോനം എ്തയോണ്? 

(a) 1.42  ക്ഷം ലകോെി 

(b) 1.40  ക്ഷം ലകോെി 

(c) 1.44  ക്ഷം ലകോെി 

(d) 1.48  ക്ഷം ലകോെി 

(e) 1.43  ക്ഷം ലകോെി 

 

Q25. ആകോശവോണിയ സെ വോർത്തോ 

ലെവന വിഭോഗത്തിന്സറ ഡയറക്െർ 

ജനറ ോയി നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) ലഡോ. വെ ധ ഗ പ്റ്ത 

(b) രോജീവ് ക മോർ 

(c) ദീക്ഷിത് ലജോഷി 

(d) ആർ. സക. ഗ പ്റ്ത 

(e) ആദിസ ല െ മോരിവോ 

 

Q26. ഫിഫ U-17 വനിതോ ല ോകകെിൽ 

വീഡിലയോ അെിസ്റ്റന്് റഫറി (VAR) 

െോലങ്കതികവിദയ ആദയമോയി 

ഉപലയോഗിക്ക ം. 2022 ഒക്ലെോബറിൽ ഫിഫ 

U-17 വനിതോ ല ോകകെിന് ആതിലേയതവം 

വഹിക്ക ന്ന രോജയം ഏതോണ്? 

(a) ജെോൻ 

(b) ഖത്തർ 

(c) ഇന്ത്യ 

(d) െിംഗെൂർ 

(e) UAE 
 

Q27. ______ എന്ന െിനിമയിസ  റൂഹ് ബോബ 

എന്ന് വിളിക്കസെെ ന്ന കോർത്തിക് 

ആരയന്സറ കേോപോ്തം ഒര  ലകോമിക് 

ബ ക്ക് അഡോപ്റ്ലറഷൻ എെ ക്ക ന്ന . 

(a) റൂഹി 

(b)  ക്ഷ്മി 

(c) ഭൂത് ലപോ ീസ് 

(d) ഭൂൽ ഭ  യ്യ 2 

(e) സ്്തീ 
 

Q28. ______ വോക്െിൻ ആണ് സെർവിക്കൽ 

കയോൻെറിൽ നിന്ന് സ്്തീകസള 

െംരക്ഷിക്കോൻ ഉലേശിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിസ  

ആദയസത്ത കവോ്ഡിവോ ന്് ഹയൂമൻ 

പോെില ോമ മവറസ് വോക്െിൻ (qHPV). 

(a) സെർവോരിക്സ് 

(b) ഗോർഡെിൽ 

(c) സെർവോവോക് 

(d) െിദ െവോക് 

(e) ഗമോല യ 

 
Q29. അെ ത്തിസെ, 4 മോെലത്തക്ക് ONGC 

യ സെ സെയർമോന ം മോലനജിംഗ് 

ഡയറക്െറ ം ആയിട്ടുള്ള അധിക െ മത  

ആർക്കോണ് നൽകിയത്? 

(a) അൽക്ക മിത്തൽ 

(b) രോലജഷ് ക മോർ ്ശീവോസ്തവ 

(c) ലെോമ സമോണ്ടൽ 

(d) െ ഭോഷ് ക മോർ 

(e) റജിബ് ക മോർ മി്ശ 

 
Q30. സെപ്റ്തംബർ 1 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 

30 വസര രോജയം ആെരിക്ക ന്ന 

രോ്രീയലപോഷൻമോ 2022 എ്തോമസത്ത 

പതിെോണ്? 

(a) 1-ാോാം  

(b) 5-ാോാം  

(c) 2-ാോാം  

(d) 4-ാോാം  

(e) 3-ാോാം 

 
Q31. ലഹോമിലയോെതിയ സെ 

അഭിമോനത്തിനോയ ള്ള ല ോകോലരോഗയ 

ഉച്ചലകോെിയ സെ ആദയ പതിെ് ഏത് 

നഗരത്തി ോണ് നെന്നത്? 

(a) നയൂഡൽഹി 

(b) സബർ ിൻ 

(c) പോരീസ് 

(d) ദ ബോയ് 

(e)  ണ്ടൻ 
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Q32. NHPC യ സെ സെയർമോന ം മോലനജിംഗ് 

ഡയറക്െറ മോയി (CMD) നിയമിക്കസെട്ടത് 

ആരോണ്? 

(a) ലഡോ. വെ ധ ഗ പ്റ്ത 

(b) യമ ന ക മോർ ൌസബ 

(c) ദീക്ഷിത് ലജോഷി 

(d) ആർ. സക. ഗ പ്റ്ത 

(e) ആദിസ ല െ മോരിവോ  

 
Q33. RBI ഡോറ അന െരിച്ച്, 2022-23 ന്സറ 

ആദയ പോദത്തിൽ അഖില ന്ത്യോ ഭവന 

വി  െൂെിക (HPI) ______ വർദ്ധിച്ചു. 

(a) 3.5% 
(b) 4.5% 
(c) 5.5% 
(d) 6.5% 
(e) 1.5% 
 
Q34. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നൽകസെട്ട 2022 

സ  രമൺ മഗ്െസെ അവോർഡ് ലനെിയത് 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ്? 

(a) മൗസ്സ ബൗഗ്മ 

(b) ്ബീ അസകെൺ 

(c) ഹരിണി അമരെൂരയ 

(d) െിൽവി ലബോഡിലനോ 

(e) സബർണോസഡറ്. സജ. മോ്ഡിഡ് 

 
Q35. അെ ത്തിസെ, സ്മോർട്ട് സെോ യൂഷൻസ് 

െ ഞ്ച് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂെീവ് െിറി 

അവോർഡ കൾ 2022 അവതരിെിച്ചു, ഈ 

അവോർഡ കൾ _________, _____________ 

എന്നിവയ സെ െംരംഭമോണ്. 

(a) നീതി ആലയോഗ്, ഇന്ത്യയിസ  

ഐകയരോ്രെഭ 

(b) നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ്റ് അർബൻ 

അഫലയഴ്സസ്, ഇന്ത്യയിസ  

ഐകയരോ്രെഭ 

(c) നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ്റ് അർബൻ 

അഫലയഴ്സസ്, NITI ആലയോഗ് 

(d) നീതി ആലയോഗ്, യ സനസ്ലകോ ഇന്ത്യ 

(e) സ്മോർട്ട് െിറി മിഷൻ, ഇന്ത്യയിസ  

ഐകയരോ്രെഭ 

 

Q36. ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത െവലദശീയ 

വിമോനവോഹിനിക്കെ ോയ INS വി്കോന്ത്് 
____________-ൽ സവച്ച് ഔലദയോഗികമോയി 

കമ്മീഷൻ സെയ്ത . 

(a) ലഗോവ കെൽശോ   ിമിറഡ് 

(b) ലബോംസബ ലഡോക്ക്്യോർഡ് 

(c) ലനവൽ ലഡോക്ക്്യോർഡ്, 

വിശോഖപട്ടണം 

(d) സകോച്ചിൻ ഷിെ്്യോർഡ്  ിമിറഡ് 

(e) ലഗോവ ഷിെ്്യോർഡ്  ിമിറഡ് 

 
Q37. അെ ത്തിസെ കോനഡയിസ  മോർഖോം 

നഗരത്തിസ  സതര വിന് ഓസ്കോർ ലനെിയ 

െംഗീത ഐക്കൺ _______ -ന്സറ ലപര് 

നൽകി. 

(a) ആർ.ഡി. ബർമൻ 

(b) ഇളയരോജ 

(c) ശങ്കർ മഹോലദവൻ 

(d) ബോെി  ോഹിരി 

(e) എ. ആർ. റഹ്മോൻ 

 
Q38. സ്റ്റോർബക്സ് അതിന്സറ പ തിയ െീഫ്റ് 

എക്െികയൂട്ടീവ് ഓഫീെറോയി ഇന്ത്യൻ 

വംശജനോയ ______ -സന നിയമിച്ചു. 

(a) അഭയ് ക മോർ െിംഗ് 

(b) ഉദയ് െഖോറോം നിർഗ ഡ്കർ 

(c) ബിശവജിത് ബെ  

(d)  ക്ഷ്മൺ നരെിംഹൻ 

(e) അന ജ് കപൂർ 

 
Q39. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫ ടലബോൾ 

സഫഡലറഷന്സറ പ തിയ ്പെിഡന്റോയി 

തിരസെെ ക്കസെട്ടത് 

തോസഴെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ്? 

(a) സമഹമൂദ് ഖോൻ 

(b) ക യോൺ ൌസബ 

(c)  ക്ഷ്മൺ നരെിംഹൻ 

(d) ്കിസ് െിൻസക്ലയർ 

(e) ആൻ്ഡൂ ലബോൺഫീൽഡ് 
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Q40. െമൈ സെയിൻ ഫിനോൻെിംഗിസന 

പിന്ത് ണയ്ക്ക ന്നതിനോയി 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ബോങ്കോണ് ADB-

യ മോയി െഹകരിച്ചത്? 

(a) HDFC ബോങ്ക് 
(b) IDBI ബോങ്ക് 
(c) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 
(d) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോങ്ക് 
(e) ICICI ബോങ്ക് 
 

Q41. 'റൂറൽ ബോക്ക്്യോർഡ് 

പന്നിവളർത്തൽ പദ്ധതി' ആരംഭിച്ച 

െംസ്ഥോനം ഏതോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

(c) അെം 

(d) മണിെൂർ 

(e) ലമ ോ യ 

 

Q42. ബി. സഷയ്് അ ി അെ ത്തിസെ 

അന്ത്രിച്ചു. അലേഹം ്പശസ്തനോയ ______ 

ആയിര ന്ന . 

(a) എഴ ത്ത കോരൻ 

(b) രോ്രീയക്കോരൻ 

(c) െരി്തകോരൻ 

(d) െോമൂഹിക ്പവർത്തകൻ 

(e) നെൻ 

 

 

Q43. ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത "മനറ് 
സ്മക െോങ്ചെവറി" _______-ൽ സ്ഥോപിക്ക ം. 

(a) െിക്കിം 

(b) അെം 

(c) ഹിമോെൽ ്പലദശ് 

(d)  ഡോക്ക് 
(e) ദോമൻ ഡയൂ 

 
Q44. 'ഡിലവോഴ്സസ് ആൻഡ് സഡലമോ്കെി: 

എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്റ് ലപഴ്സെണൽ ല ോ ഇൻ 

ഇൻഡിസപൻഡൻസ് ഇന്ത്യ' എന്ന 

പ സ്തകം ഇന്ത്യയിസ  ക െ ംബ നിയമം, 

മതം,  ിംഗ രോ്രീയം എന്നിവസയക്ക റിച്ച് 
െംെോരിക്ക ന്ന , ഈ പ സ്തകത്തിന്സറ 

രെയിതോവ് ആരോണ്? 

(a) ൌമയ െക്ലെന 

(b) ഗീതോഞ്ജ ി ്ശീ 
(c) മോമോങ്ച ദോയ് 

(d) ഖോ ിദ് ജോലവദ് 

(e) മലനോരഞ്ജൻ ബയോപോരി 

 
Q45. എ ലോ വീട്ടി  ം RO വോട്ടർ ഉള്ള 

ഉത്തർ്പലദശിസ  ആദയസത്ത ്ഗോമമോയി 

___________ മോറി. 

(a) ജിന്ദ് 
(b) ഭർത്തൗൾ 

(c) ലരവ 

(d) ഭിവോദി 

(e) കനൗജ് 

 
Q46. സനറ്ലിക്സ് ലഡോകയ സമന്ററി "ഔർ 

ല്ഗറ് നോഷണൽ പോർക്ക്സ്" എന്നതിസ  

ആഖയോനത്തിന് എമ്മി അവോർഡ് 

ലനെിയത് ആരോണ്? 

(a) ബിൽ ലഗറ്സ് 

(b) രത്തൻ െോറ 

(c) ഷോരൂ് ഖോൻ 

(d) ലശോഭ സഡ 

(e) ബരോക് ഒബോമ 
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Q47. അധയോപക ദിനം അസ ലങ്കിൽ ശിക്ഷക് 

ദിവസ് ആെരിക്ക ന്നത് തോസഴെറയ ന്ന 

ഏത് ദിവെത്തി ോണ്? 

(എ) സെപ്റ്റംബർ 1 

(ബി) സെപ്റ്റംബർ 2 

(െി) സെപ്റ്റംബർ 3 

(ഡി) സെപ്റ്റംബർ 4 

(ഇ) സെപ്റ്റംബർ 5 

 

Q48. അധയോപക ദിനം അസ ലങ്കിൽ ശിക്ഷക് 

ദിവസ് രോജയത്തിന്സറ ആദയ 

ഉപരോ്രപതി ആയിര ന്ന ___________ന്സറ 

(1952-1962) ജന്മദിനസത്ത 

അെയോളസെെ ത്ത ന്ന . 

(a) വി.വി. ഗിരി 

(b) െക്കീർ ഹ മെൻ 

(c) ലഡോ. െർവെള്ളി രോധോകൃഷ്ണൻ 

(d) ലഗോപോൽ െവരൂപ്റ് പേക് 

(e) ലമോഹൻമ്മദ് ഹിദോയത്ത ള്ള 

 

Q49. അന്ത്ോരോ്ര െോരിറി ദിനം ________ ന് 

ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 7 

(b) സെപ്റ്റംബർ 5 

(c) സെപ്റ്റംബർ 4 

(d) സെപ്റ്റംബർ 3 

(e) സെപ്റ്റംബർ 1 

 

Q50. െൻെദ് െിവിയ സെ പ തിയ CEO 

ആയി നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) െഞ്ജീവ് ദീക്ഷിത് 

(b) രവി കപൂർ 

(c) ൌരഭ് ്തിപോഠി 

(d) ഉത്പൽ ക മോർ െിംഗ് 

(e) വിലനോദ് ക മോർ 

 

Q51. 2022 ഓഗസ്റ്റ് മോെസത്ത സപോത  

പരോതികൾ പരിഹരിക്ക ന്നതിൽ 

_____________ എ ലോ മ്ന്ത്ോ യങ്ങലളക്കോളും 

വക െുകലളക്കോളും ഒന്നോമസതത്തി. 

(a) ധനകോരയ മ്ന്ത്ോ യം 

(b) RBI 
(c) എയർലപോർട്ട് അലതോറിറി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(d) യ ണീക്ക് ഐഡന്റിഫിലക്കഷൻ 

അലതോറിറി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(e) വിദയോഭയോെ മ്ന്ത്ോ യം 

 
Q52. പൂസനയിസ  െകനിൽ ഒര  നിർമ്മോണ 

ൈോന്് ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത 

LNG -ഇന്ധനമ ള്ള ്ഗീൻ ്െക്ക് ഏത് 

കമ്പനിയോണ് പ റത്തിറക്കിയത്? 

(a) ബ്ലൂ എനർജി ലമോലട്ടോഴ്സസ് 

(b) മഹീ്ന്ദ ആൻഡ് മഹീ്ന്ദ  ിമിറഡ് 

(c) െ െ ക്കി ലമോലട്ടോർ ലകോർെലറഷൻ 

(d) സമഴ്സെിഡസ് സബൻസ് 

(e) െോറ ലമോലട്ടോഴ്സസ്  ിമിറഡ് 

 
Q53. ഏത് െംസ്ഥോന െർക്കോരോണ് ഇ-

ഗലവണൻസ് ലപോർട്ടൽ - "െമർത്ത്" 

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ഉത്തരോഖണ്ഡ് 
 
Q54. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നൂതനവ ം 

ഉയർന്ന ഊർജ്ജെവ വ മോയ സ്കോനിംഗ് 

െംവിധോനങ്ങൾ വോഗ്ദോനം 

സെയ്യുന്നതിനോയി UK- ആസ്ഥോനമോയ ള്ള 

സ്മിത്ത്സ് ഡിറക്ഷന മോയി 

ധോരണോപ്തത്തിൽ ഒെുസവച്ചിരിക്ക ന്ന 

കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) റി യൻസ് ഇൻഡസ്്െീസ്  ിമിറഡ് 

(b) ഇൻലഫോെിസ് സെക്ലനോളജീസ് 

(c) ഭോരത് ഇ ക്ല്െോണിക്സ്  ിമിറഡ് 

(d) ഹിന്ദ സ്ഥോൻ യൂണി ിവർ  ിമിറഡ് 

(e) െോറ അഡവോൻസ്ഡ് െിസ്റ്റംസ് 
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Q55. െ ്പീം ലകോെതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഡി. 

മവ. െ്ന്ദെൂഡ് ___________ ന്സറ അെ ത്ത 

എക്െികയൂട്ടീവ് സെയർലപഴ്സെണോയി 

നിയമിതനോയി. 

(a) NALSA 
(b) നീതി ആലയോഗ് 

(c) RBI ഗവർണർ 

(d) ബയൂലറോ ഓഫ്റ് ഇന്ത്യൻ 

സ്റ്റോൻലഡർഡ്സ് 

(e) NGT 
 
Q56. 2022 സ  ഡച്ച് ലഫോർമ   1 ്ഗോൻഡ് 

്പിക്സ് ലനെിയത് ആരോണ്? 

(a) സെബോസ്റ്റയൻ സവറൽ 

(b)  ൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ 

(c) മോക്സ് സവർസ്റ്റെൻ 

(d) െോൾസ് സ ക്ലർക്ക് 
(e) സെർജിലയോ സപസരസ് 

 
Q57. 2024 ഒളിമ്പിക്െിൽ ഏത് കോയിക 

ഇനത്തിന്സറ സമഡൽ ലനട്ടം 

സമച്ചസെെ ത്ത ന്നതിനോണ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ്റ് സെക്ലനോളജി മ്ദോസ് 

ഗലവഷകര ം ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് 
ഓഫ്റ് സ്ലപോർടെ ം (IIS) ലെർന്ന് സെ വ് 

ക റെ അന ിറിക്സ് ൈോറ്്ലഫോം 

വികെിെിക്ക ന്നത്? 

(a) ഷൂട്ടിംഗ് 

(b) ലഹോക്കി 

(c) ജോവ ിൻ ല്തോ 

(d) ലബോക്െിംഗ് 

(e) ഭോലരോദവഹനം 

 
Q58. രോജ്പേിന്സറയ ം സെൻ്െൽ 

വിസ്തയ സെയ ം ലപര് __________ എന്നോക്കി 

മോറുസമന്ന് ഇന്ത്യോ ഗവൺസമന്് 

്പഖയോപിച്ചു. 

(a) കർത്തവയ പഥ് 

(b) അഗ്നിപഥ് 

(c) രോംലെത  

(d) അഹിംെ പഥ് 

(e) ദവോരിക മോർഗ് 

 

Q59. അെ ത്തിസെ കോഠ്മണ്ഡ വിൽ ലനെോൾ 

്പെിഡന്് ബിദയ ലദവി ഭണ്ഡോരി 

ലനെോളി ആർമിയ സെ ഓണററി ജനറൽ 

പദവി നൽകിയത് ആർക്കോണ്? 

(a) ജനറൽ ബിപിൻ റോവത്ത് 
(b) ജനറൽ മലനോജ് പോസണ്ഡ 

(c) ജനറൽ മലനോജ് മ ക ന്ദ് നരവോസന 

(d) ജനറൽ ദൽബീർ െിംഗ് െ ഹോഗ് 

(e) ജനറൽ ബി്കം െിംഗ് 

 
Q60. തമിഴ്സനോട സമർക്കന്മറൽ ബോങ്ക് 
(TMB)  ിമിറഡിന്സറ മോലനജിംഗ് 

ഡയറക്െറ ം െിഇഒയ മോയി __________സന 

നിയമിച്ചതോയി ്പഖയോപിച്ചു. 

(a) ജയ്ശീ ഉള്ളോൽ 

(b) അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ 

(c)  ീന നോയർ 

(d) അ്മപോ ി ഗോൻ 

(e) കൃഷ്ണൻ ശങ്കരെ ്ബഹ്മണയം 

 
Q61. അെ ത്തിസെ ഉപലഭോക്തോക്കൾക്കോയി 

പ തിയ SMS ബോങ്കിംഗ് ൌകരയം 

ഏർസെെ ത്തിയ ബോങ്ക് ഏതോണ്? 

(a) ലസ്റ്ററ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(b) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 
(c) പഞ്ചോബ് നോഷണൽ ബോങ്ക് 
(d) HDFC ബോങ്ക് 
(e) കോനറ ബോങ്ക് 
 
Q62. നി വിസ  വളർച്ചോ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യ 

2027-ൽ ജർമ്മനിസയയ ം 2029-ഓസെ 

ജെോസനയ ം മറികെന്ന് ല ോകത്തിസ  

മൂന്നോമസത്ത വ ിയ 

െമ്പദ്വയവസ്ഥയോയി മോറ ം എന്ന് 
അഭി്പോയസെട്ടത് ഏത് ഇന്ത്യൻ ബോങ്ക് 
ആണ്? 

(a) പഞ്ചോബ് നോഷണൽ ബോങ്ക് 
(b) RBI 
(c) ലസ്റ്ററ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(d) SEBI 
(e) SIDBI 
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Q63. ഫിനോൻഷയൽ ഇൻക്ലൂഷൻ 

മ്ഡവിന്സറ ഭോഗമോയി, സപോത ലമഖ ോ 

ബോങ്ക കൾ വിവിധ െംസ്ഥോനങ്ങളിസ  

ബോങ്കി ലോത്ത ്പലദശങ്ങളിൽ _________-നകം 

300 ശോഖകൾ ത റക്ക ം. 

(a) നവംബർ 2022 

(b) ഡിെംബർ 2022 

(c) 2023 ജന വരി 

(d) 2023 സഫ്ബ വരി 

(e) 2023 മോർച്ച് 
 
Q64. പ ണയലകോെിദത്ത  ലയോജനയ സെ 

്ബോൻഡ് അംബോെഡറോയി കിച്ച 

െ ധീപിസന നിയമിച്ചു. പ ണയലകോെിദത്ത് 
ഏത് െംസ്ഥോനത്തിന്സറ പദ്ധതിയോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

(c) അെം 

(d) കർണോെക 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

 
Q65. ഇന്ത്യൻ ്കിക്കറ് തോരം െ ലരഷ് 

സറയ്ന ഐപിഎൽ ഉൾസെസെ 

എ ലോത്തരം ്കിക്കറിൽ നിന്ന ം 

വിരമിക്കൽ ്പഖയോപിച്ചു. ഐപിഎ ലിൽ 

സറയ്ന ഏത് െീമിന് ലവണ്ടിയോണ് 

കളിച്ചത്? 

(a) സെമന്ന െൂെർ കിംഗ്സ് 

(b) സകോൽക്കത്ത മനറ് മറലഡഴ്സസ് 

(c) രോജസ്ഥോൻ ലറോയൽസ് 

(d) പഞ്ചോബ് കിംഗ്സ് 

(e) ലറോയൽ െ ലഞ്ചഴ്സസ് ബോംഗ്ലൂർ 

 
Q66. നീ ോകോശത്തിനോയ ള്ള അന്ത്ോരോ്ര 

ശ ദ്ധവോയ  ദിനം എ ലോ വർഷവ ം ഏത് 

ദിവെത്തി ോണ് ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 4 

(b) സെപ്റ്റംബർ 5 

(c) സെപ്റ്റംബർ 6 

(d) സെപ്റ്റംബർ 7 

(e) സെപ്റ്റംബർ 8 

 

Q67. 2022 സ  നീ ോകോശത്തിനോയ ള്ള 

അന്ത്ോരോ്ര ശ ദ്ധവോയ  ദിനത്തിന്സറ 

്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) ആലരോഗയമ ള്ള വോയ , ആലരോഗയമ ള്ള 

ഭൂമി 

(b) ഞങ്ങൾ പങ്കിെ ന്ന വോയ , 

െഹകരണത്തിന ം ബന്ധത്തിന ം ഊന്നൽ 

നൽക ന്ന  

(c) ആലരോഗയമ ള്ള വോയ , 

ആലരോഗയകരമോയ ്ഗഹം 

(d) ക്ലീൻ ൈോനറ് 
(e) ഞങ്ങൾ പങ്കിെ ന്ന വോയ  

 

Q68. തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ലബോട്ട് 
ക്ലബ്ബോണ് സനഹ്റ  ല്െോഫി വള്ളംകളിയിൽ 

കന്നി വിജയം ലനെിയത്? 

(a) ലപോ ീസ് ലബോട്ട് ക്ലബ്ബിന്സറ െമ്പക്ക ളം 

ക്ലബ്ബ് 
(b) മഹോലദവിക്കോടകോട്ടിൽ സതലക്കതിൽ 

െ ണ്ടൻ ക്ലബ്ബ് 
(c) വീയപ രം പ ന്നമെ ക്ലബ്ബ് 
(d) മൂന മതക്കൽ ക്ലബ്ബ് 
(e) ത ര ത്തിെുറം ക്ലബ്ബ് 
 

Q69. കവോ ോ ംപൂരിൽ നെന്ന മല ഷയൻ 

ഏജ് ്ഗൂെ് റോെിഡ് സെസ് 

െോമ്പയൻഷിെിൽ െവർണസമഡൽ 

ലനെിയത് ആരോണ്? 

(a) ആദിതയ െക്ലെന 

(b) അ ൗകിക് െിൻഹ 

(c) അനിഷ്ക ബിയോനി 

(d) ആർ ്പഗ്നോനന്ദ 

(e) മവശോ ി രലമഷ്ബോബ  
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Q70. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ 4.7 ബി യൺ 

ലഡോളറിന് ഇനിെറയ ന്ന ഏത് 

കമ്പനിക്കോണ് ബിൽസഡസ്ക് 

ഏസറെ ക്ക ന്നതിന് ലകോമ്പറീഷൻ 

കമ്മീഷൻ ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ അംഗീകോരം 

നൽകിയത്? 

(a) ലപ.യ  

(b) ലറെർലപ 

(c) ലപപോൽ 

(d) ലപെിഎം 

(e) കോഷ്്ഫീ 
 
Q71. നയൂ ഡൽഹിയിസ  ജയ്െോൽമീർ 

ഹൗെിൽ NALSA യ സെ സെന്റർ ലഫോർ 

െിറിെൺ െർവീെസ് ഉദ് ോെനം 

സെയ്തത് ആരോണ്? 

(a) നലര്ന്ദ ലമോദി 

(b) ജസ്റ്റിസ് ഉദയ് ഉലമഷ്  ളിത് 

(c) ജസ്റ്റിസ് െഞ്ജയ് കലരോൾ 

(d) ്ദൗപതി മ ർമ  

(e) ജഗ്ദീപ്റ് ധൻഖർ 

 
Q72. െംസ്ഥോനസത്ത സപൺക ട്ടികൾക്കോയി 

'പ ത മമ സപൺ' (ആധ നിക സ്്തീ) 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച െംസ്ഥോനം ഏതോണ്? 

(a) മഹോരോ്ര 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) തമിഴ്സനോട 

(d) ആ്ന്ധോ്പലദശ് 

(e) ലകരളം 

 
Q73. ഇൻഷ റൻസ് വിൽക്ക ന്നതിന ള്ള 

ഒര  ഓൺമ ൻ ൈോറ്ലഫോം 

നിർമ്മിക്ക ന്നതിനോയി ഏത് ജനറൽ 

ഇൻഷ റൻെോണ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ 

ലെർന്നത്? 

(a) HDFC ERGO ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് 

(b) ഭോരതി AXA ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് 

(c) ലെോളമണ്ഡ ം MS ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് 

(d) ലഗോ ഡിജിറ് ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് 

(e) എഡൽവീസ് ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് 

 

Q74. കോനഡയില ക്ക ള്ള ഇന്ത്യയ സെ 

അെ ത്ത മഹക്കമ്മീഷണറോയി 

നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) രോലജഷ് വർമ്മ 

(b) രോജീവ് ക മോർ 

(c) ദീക്ഷിത് ലജോഷി 

(d) ആർ. സക. ഗ പ്റ്ത 

(e) െഞ്ജയ് ക മോർ വർമ്മ 

 

Q75. െി. വി. ശങ്കരനോരോയണൻ അെ ത്തിസെ 

അന്ത്രിച്ചു. അലേഹം ്പശസ്തനോയ _____ 

ആയിര ന്ന . 

(a) എഴ ത്ത കോരൻ 

(b) രോ്രീയക്കോരൻ 

(c) നെൻ 

(d) െംഗീതജ്ഞൻ 

(e) െരി്തകോരൻ 

 

Q76. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇൻഡിലഗോ 

എയർമ നിന്സറ CEO ആയി നിയമിച്ചത് 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആസരയോണ്? 

(a) െഞ്ജീവ് കപൂർ 

(b) ലറോലണോ ദത്ത 

(c) ഡഗ് പോർക്കർ 

(d) കോംസബൽ വിൽെൺ 

(e) പീറർ എൽലബഴ്സസ് 

 

Q77. അന്ത്ോരോ്ര െോക്ഷരതോ ദിനം (ILD) 

ല ോകസമമ്പോെ ം എ ലോ വർഷവ ം _________ 

ന് ആല ോഷിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 4 

(b) സെപ്റ്റംബർ 5 

(c) സെപ്റ്റംബർ 6 

(d) സെപ്റ്റംബർ 7 

(e) സെപ്റ്റംബർ 8 
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Q78. 2022 സ  അന്ത്ോരോ്ര െോക്ഷരതോ 

ദിനത്തിന്സറ ്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) െോക്ഷരതോ പഠന ഇെങ്ങസള 

പരിവർത്തനം സെയ്യുന്ന  

(b) മന ഷയ ലക്ന്ദീകൃതമോയ 

വീസണ്ടെ ക്ക ിനോയി െോക്ഷരത: ഡിജിറൽ 

വിഭജനം െ ര ക്ക ന്ന  

(c) COVID-19 ്പതിെന്ധിയി  ം 

അതിന ലശഷവ ം െോക്ഷരതോ 

പഠിെിക്ക  ം പഠനവ ം 

(d) െോക്ഷരതയ ം ബഹ ഭോഷയ ം 

(e) െോക്ഷരതയ ം മനപ ണയ 

വികെനവ ം 

 

Q79. പെഫിക് ഏരിയ ്െോവൽ മറലറഴ്സസ് 

അലെോെിലയഷന്സറ (PATWA) 

െംസ്കോരത്തിനോയ ള്ള മികച്ച 

 ക്ഷയസ്ഥോനത്തിന ള്ള 

2023-സ  ഇന്റർനോഷണൽ ്െോവൽ 

അവോർഡ് ലനെിയത് ഇന്ത്യയിസ  ഏത് 

െംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) ഗ ജറോത്ത് 
(b) മഹോരോ്ര 

(c) പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

(d) ഉത്തരോഖണ്ഡ് 
(e) ലകരളം 

 

 

Q80. യ മണറഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്സറ 

പ തിയ ആഭയന്ത്ര സെ്കട്ടറിയോയി 

നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) റനിൽ ജയവർധന 

(b) ്പീതി പലട്ടൽ 

(c) അല ോക് ശർമ്മ 

(d) െ  ല ്ബോവർമോൻ 

(e) ഋഷി െ നക് 

 
Q81. നഗര്പലദശങ്ങളിസ  നിർദ്ധനരോയ 

ക െ ംബങ്ങൾക്ക് 100 ദിവെസത്ത സതോഴിൽ 

നൽക ന്നതിന് ഏത് െംസ്ഥോന 

െർക്കോരോണ് പ ത തോയി പദ്ധതി 

ആവിഷ്കരിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) പഞ്ചോബ് 

(e) ഹരിയോന 

 
Q82. ലെോളോർ സമോഡയൂളുകൾ, കോറോെി 

െർമബന കൾ, മഹ്ഡജൻ 

ഇ ക്ല്െോമ െറ കൾ എന്നിവ 

നിർമ്മിക്ക ന്നതിനോയി മൂന്ന് ജിഗോ 

ഫോക്െറികൾ നിർമ്മിക്ക ന്നത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് കമ്പനിയോണ്? 

(a) അദോനി ്ഗൂെ് 
(b) െോറ ്ഗൂെ് 
(c) റി യൻസ് ഇൻഡസ്്െീസ്  ിമിറഡ് 

(d) NTPC  ിമിറഡ് 

(e) NHPC  ിമിറഡ് 

 
Q83. ലബോർഡ് ഓഫ്റ് കൺല്െോൾ ലഫോർ 

്കിക്കറ് ഇൻ ഇന്ത്യ (BCCI) യ സെ മെറിൽ 

സ്ലപോൺെറോയ ലപെിഎമ്മിസന മോറി 

പ ത തോയി വന്ന കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) പയൂമ 

(b) മോസ്റ്റർകോർഡ് 

(c) വിലവോ 

(d) ്ഡീം 11 

(e) ഓലെോ 
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Q84. ്െോൻസ്സജൻഡർ കമ്മയൂണിറിക്ക് 
മോ്തമോയി 'സറയിൻലബോ ലെവിംഗ്സ് 

അക്കൗണ്ട്' ആരംഭിച്ച സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് 

ബോങ്ക് ഏതോണ്? 

(a) AU സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്ക്  ിമിറഡ് 

(b) കയോപിറൽ സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്ക് 
 ിമിറഡ് 

(c) ഫിൻസകയർ സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്ക് 
 ിമിറഡ് 

(d) ഇകവിറോസ് സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്ക് 
 ിമിറഡ് 

(e) ESAF സ്ലമോൾ ഫിനോൻസ് ബോങ്ക് 
 ിമിറഡ് 

 

Q85. ആ്കമണത്തിൽ നിന്ന് വിദയോഭയോെം 

െംരക്ഷിക്ക ന്നതിന ള്ള അന്ത്ോരോ്ര ദിനം 

എ ലോ വർഷവ ം ഏത് ദിവെത്തി ോണ് 

ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 6 

(b) സെപ്റ്റംബർ 7 

(c) സെപ്റ്റംബർ 8 

(d) സെപ്റ്റംബർ 9 

(e) സെപ്റ്റംബർ 10 

 

Q86. യ മണറഡ് ലനഷൻസ് 

സഡവ പ്റ്സമന്് ല്പോ്ഗോം 

പ റത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയ സെ 2021 -മോനവ 

വികെന െൂെികയ സെ (HDI) റോങ്ക് 
എ്തയോണ്? 

(a) 132-ാോമത് 

(b) 133-ാോമത് 

(c) 134-ാോമത് 

(d) 135-ാോമത് 

(e) 136-ാോമത് 

 

Q87. അെ ത്തിസെ ഒഡീഷ തീരത്ത് 
ഡിആർഡിഒയ ം __________ ഉം കവിക്ക് 
റിയോക്ഷൻ െർലഫസ് െ  എയർ മിമെൽ 

െിസ്റ്റത്തിന്സറ ആ് മലറ് സെസ്റ്റുകൾ 

നെത്തി. 

(a) ഇന്ത്യൻ നോവികലെന 

(b) ഇന്ത്യൻ മെനയം 

(c) ഇന്ത്യൻ ലവയോമലെന 

(d) ISRO 
(e) HAL 
 

Q88. അലമരിക്കൻ മയൂെിയം ഓഫ്റ് 

നോച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി (AMNH) ്പകോരം 

ക തിരയ സെ നോട എന്നറിയസെെ ന്നത് 

തോസഴെറയ ന്ന രോജയങ്ങളിൽ ഏതോണ്? 

(a) UAE 

(b) ദക്ഷിണോ്ഫിക്ക 

(c) മംലഗോളിയ 

(d) സകനിയ 

(e)  ിബിയ 

 

Q89. ഇന്ത്യയിസ  ഏറവ ം വ ിയ 

വോയ്പോദോതോവോയ ലസ്റ്ററ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് 

ഇന്ത്യ അെ ത്തിസെ ______ കട്ട്-ഓഫിൽ 

സമോത്തം 6,872 ലകോെി രൂപയ സെ 

അഡിഷണൽ െയർ-1 (AT1) ലബോണ്ട കൾ 

പ റത്തിറക്കി. 

(a) 6.83% 
(b) 9.65% 
(c) 4.5% 
(d) 7.75% 
(e) 8.50% 
 

Q90. MOIL  ിമിറഡ് ഇന്ത്യയിസ  ഏറവ ം 

വ ിയ ________ ഉത്പോദകരോണ്. 

(a) സമർക്ക റി 

(b) മരിജ വോന 

(c) തീസെട്ടി 

(d) മോംഗനീസ് 

(e) മമക്ക 
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Q91. 2022-ൽ ഇന്ത്യയിസ  യ എസ് 

എംബെിയ സെ കണക്കന െരിച്ച് എ്ത 

സ്റ്റുഡന്് വിെ ഇന്ത്യക്കോർക്ക് 
അലമരിക്ക അന വദിച്ചു? 

(a) 50,000 
(b) 72,000 
(c) 80,000 
(d) 82,000 
(e) 120,000 
 

Q92. ഛത്ത (CHHATA) എന്ന ലപരിൽ 

മഴസവള്ള െംഭരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 

ഏത് െംസ്ഥോന െർക്കോരോണ്? 

(a) ഗ ജറോത്ത് 
(b) മഹോരോ്ര 

(c) ഒഡീഷ 

(d) ആ്ന്ധോ്പലദശ് 

(e) ലകരളം 

 

Q93. ഇന്ത്യയിസ  ഏറവ ം നീളലമറിയ 

റബ്ബർ അണസക്കട്ടോയ ഗയോജി അണസക്കട്ട് 
തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് നദിയി ോണ് 

ബീഹോർ മ ഖയമ്ന്ത്ി നിതീഷ് ക മോർ 

ഉദ് ോെനം സെയ്തത്? 

(a) ലെോൺ നദി 

(b) പൂൺപൂൺ നദി 

(c) കർമ്മനോെ നദി 

(d) ഫോൽഗ  നദി 

(e) ഗണ്ഡക് നദി 

 

Q94. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ 

ഗയോസ് വി  നിയ്ന്ത്ിക്ക ന്നതിന് 

തോസഴെറയ ന്നവരിൽ ആര സെ കീഴി ോണ് 

െർക്കോർ ഒര  കമ്മിറി രൂപീകരിച്ചത്? 

(a) കിരിത് എസ് പരീ് 

(b) ജോങ്കി ബ ലഭ് 

(c) എം.ബി.എൻ റോവ  

(d) മവ.എം. ദിലയോസ്ത ി 

(e) ്പദീപ്റ് ക മോർ 

 

Q95. ല ോക ആത്മഹതയോ ്പതിലരോധ ദിനം 

(WSPD), വർഷം ലതോറ ം ________ ന് 

ആല ോഷിക്ക ന്ന , ആത്മഹതയ 

തെയ ന്നതിന ള്ള ഇന്റർനോഷണൽ 

അലെോെിലയഷൻ (IASP) 

െം െിെിക്ക കയ ം ല ോകോലരോഗയ 

െം െന (WHO) അംഗീകരിക്ക കയ ം 

സെയ്യുന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 07 

(b) സെപ്റ്റംബർ 09 

(c) സെപ്റ്റംബർ 10 

(d) സെപ്റ്റംബർ 08 

(e) സെപ്റ്റംബർ 06 

 

Q96. ലഫോർബ്െിന്സറ തൽെമയ 

ശതലകോെീശവരന്മോര സെ പട്ടിക ്പകോരം, 

129.16 ബി യൺ US ലഡോളർ ആസ്തിയ ള്ള 

ഏഷയയിസ  ഏറവ ം ധനികൻ ആരോണ്? 

(a) അെിം ല്പംജി 

(b) രോധോകൃഷ്ണ ദമോനി 

(c) മ ലകഷ് അംബോനി 

(d) ഗൗതം അദോനി 

(e) മെറസ് എസ് പൂനവ ല 
 

Q97. 2022 സ  ഹിമോ യൻ ദിവെിന്സറ 

്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) ആളുകസള ഹിമോ യത്തില ക്ക് 
ബന്ധിെിക്ക ന്ന  

(b) െബ് കോ ഹിമോ യ 

(c) ഹിമോ യത്തിന്സറ െംഭോവനയ ം 

നമ്മ സെ ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും 

(d) ഹിമോ യവ ം ്പകൃതിയ ം 

(e) ഹിമോ യം അതിന്സറ 

നിവോെികളുസെ തോൽെരയങ്ങൾ 

െംരക്ഷിക്കസെെ ലമ്പോൾ മോ്തലമ 

െ രക്ഷിതമോകൂ 
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Q98. ഐകയരോ്രെഭയ സെ 

മന ഷയോവകോശങ്ങളുസെ പ തിയ ലമധോവി 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ്? 

(a) ലവോൾക്കർ െർക്ക് 
(b) മിലഷൽ ബോച്ചസ റ് സജറിയ 

(c) അന്ലറോണിലയോ ഗ സട്ടറസ് 

(d) ലമരി ലറോബിൻെൺ 

(e) സെയ്ദ് റോദ് അൽ ഹ മെൻ 

 
Q99. െിംഗെൂരിന്സറ അഭിമോനകരമോയ 

മെനിക അവോർഡോയ പിംഗത് ജെ 

സജമി ോങ്ച (സെന്ററ) അസ ലങ്കിൽ 

സമറിലറോറിയസ് െർവീസ് സമഡൽ 

(മി ിററി) (MSM(M)) ആർക്കോണ്  ഭിച്ചത്? 

(a) മവസ് അഡ്മിറൽ രോം ദോസ് കതോരി 

(b) അഡ്മിറൽ െ നിൽ  ംബ 

(c) മവസ് അഡ്മിറൽ ഭോസ്കർ െദോശിവ 

ലെോമൻ 

(d) അഡ്മിറൽ അധർ ക മോർ െോറർജി 

(e) അഡ്മിറൽ െർദോരി ോൽ മ്തദോസ് 

നന്ദ 

 
Q100. നോഷണൽ മിഷൻ ലഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ, 

നൗ  ഫൗലണ്ടഷന മോയി െഹകരിച്ച് 
___________ ന് ഹിമോ യൻ ദിവസ് 

െം െിെിച്ചു. 

(a) സെപ്റ്റംബർ 05 

(b) സെപ്റ്റംബർ 06 

(c) സെപ്റ്റംബർ 07 

(d) സെപ്റ്റംബർ 08 

(e) സെപ്റ്റംബർ 09 

 
Q101. ്പധോനമ്ന്ത്ി നലര്ന്ദ ലമോദി 

വീഡിലയോ ലകോൺഫറൻെിംഗി ൂസെ 

ലക്ന്ദ-െംസ്ഥോന ശോസ്്ത ലകോൺലക്ലവ് 

ഉദ് ോെനം സെയ്തത് ഏത് 

നഗരത്തി ോണ്? 

(a) സബംഗളൂര  

(b) നയൂഡൽഹി 

(c) ഭ വലനശവർ 

(d) അഹമ്മദോബോദ് 

(e) മ ംമബ 

 

Q102. വോണിജയ-വയവെോയ മ്ന്ത്ി 

പിയൂഷ് ലഗോയൽ യ എെിസ  

െോൻ്ഫോൻെിസ്ലകോയിൽ SETU ല്പോ്ഗോം 

ആരംഭിച്ചു. SETU-ൽ 'E' എന്ത്ിസനയോണ് 

െൂെിെിക്ക ന്നത്? 

(a) എൻവലയോൺസമന്് 

(b) ഇലക്കോളജികൽ 

(c) എന്റർസ്പണർഷിപ്റ് 

(d) ഇ-സകോലമഴ്സസ് 

(e) എന്റർസ്പണർസ് 

 
Q103. തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െവകോരയ ബഹിരോകോശ സ്റ്റോർട്ടെുകളോണ് 

അതിന്സറ 3D-്പിന്റഡ് ലറോക്കറ് 
എഞ്ചിന്സറ രൂപകൽെനയ്ക്ക ം 

നിർമ്മോണത്തിന മ ള്ള ആദയ ലപറന്് 

ലനെിയത്? 

(a) സ്ലപസ്-X 

(b) അഗ്നിക ൽ ലകോസ്ലമോസ് 

(c) PLD സ്ലപസ് 

(d) വൺസ്ലപസ് 

(e) ബ്ലൂ ഒറിജിൻ 

 
Q104. പ ര ഷ വിഭോഗത്തിൽ, 2022 സ  

യ എസ് ഓെൺ മഫനൽ കിരീെം 

ഉയർത്തിയത് ആരോണ്? 

(a) െി. അൽകോരോസ് ഗോർഫിയ 

(b) െി. റൂഡ് 

(c) ആർ. റോം 

(d) സജ. െോ ിസ്ബറി 

(e) ഡബ്ലയൂ. കൂൾലഹോഫ്റ് 

 
Q105. വനിതോ വിഭോഗത്തിൽ, 2022 സ  

യ എസ് ഓെൺ മഫനൽ കിരീെം 

ഉയർത്തിയത് ആരോണ്? 

(a) ഒ.ജോബർ 

(b) ഐ. െയോംസതക് 

(c) സക. െിനിയലകോവ 

(d) ബി. സ്കജിലക്കോവ 

(e) െി. ൌൺസെൻഡ് 
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Q106. ജനങ്ങൾക്കിെയി  ള്ള 

െഹകരണത്തിന്സറ ്പോധോനയം 

ഉയർത്തിക്കോട്ടുന്നതിനോയി 

ഐകയരോ്രെഭ ൌത്ത്-ൌത്ത് 
െഹകരണ ദിനം വർഷം ലതോറ ം ______ ന് 

ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 11 

(b) സെപ്റ്റംബർ 12 

(c) സെപ്റ്റംബർ 13 

(d) സെപ്റ്റംബർ 14 

(e) സെപ്റ്റംബർ 15 

 
Q107. വനങ്ങസളയ ം വനയജീവികസളയ ം 

െംരക്ഷിക്കോൻ ജീവൻ 

ബ ിയർെിച്ചവർക്ക് ആദരോഞ്ജ ി 

അർെിക്കോൻ ലദശീയ വന രക്തെോക്ഷി 

ദിനം ______________ ന് ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 15 

(b) സെപ്റ്റംബർ 14 

(c) സെപ്റ്റംബർ 13 

(d) സെപ്റ്റംബർ 12 

(e) സെപ്റ്റംബർ 11 

 
Q108. തോസഴെറയ ന്നവരിൽ ആസരയോണ് 

അെ ത്തിസെ SAFEMA അെല റ് ്െിബയൂണൽ 

ലമധോവിയോയി നിയമിച്ചത്? 

(a) ജഗദീഷ് ശർമ്മ 

(b) മ നീശവർ നോഥ് ഭണ്ഡോരി 

(c) ലെോണിയ ദീക്ഷിത് 

(d) വി്കം യോദവ് 

(e) വിപിൻ ്തിപോഠി 

 
Q109. ഇന്ത്യൻ ആർമിയ സെ ഖോർഗ 

ലകോർപ്റ്െ ം ഇന്ത്യൻ എയർലഫോഴ്സെ ം 

ലെർന്ന് _______-ൽ 'ഗഗൻ സ്മ്െക്ക്' എന്ന 

െംയ ക്ത അഭയോെം നെത്തി. 

(a) ഹരിയോന 

(b) രോജസ്ഥോൻ 

(c) ഉത്തരോഖണ്ഡ് 
(d) പഞ്ചോബ് 

(e) ഗ ജറോത്ത് 
 

Q110. അന്ത്ോരോ്ര PCOS അവലബോധ 

മോെമോയി അംഗീകരിക്കസെട്ടത് 

ഇനിെറയ ന്ന മോെങ്ങളിൽ ഏതോണ്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 

(b) ഒക്ലെോബർ 

(c) നവംബർ 

(d) ഡിെംബർ 

(e) ജൂൺ 

 
Q111. െംസ്ഥോനസത്ത കർഷകർക്ക് ആധോർ 

നമ്പറിന് െമോനമോയ ഒര  അദവിതീയ ഫോം 

ഐഡി നൽക ന്നത് ഇനിെറയ ന്നവയിൽ 

ഏത് െംസ്ഥോന െർക്കോരോണ്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) പഞ്ചോബ് 

(e) ഹരിയോന 

 
Q112. മഹ സ്പീഡ് വീൽ ൈോന്് 

നിർമ്മിക്കോൻ െവകോരയ കമ്പനികസള 

ക്ഷണിക്ക ന്നതിനോയി ഇന്ത്യൻ സറയിൽലവ 

ആദയമോയി സെൻഡർ നെത്തിയത് ഏത് 

െംരംഭത്തിന് കീഴി ോണ്? 

(a) ഡിജിറൽ ഇന്ത്യ 

(b) സ്റ്റോർട്ടെ് ഇന്ത്യ 

(c) സ്റ്റോൻഡെ് ഇന്ത്യ 

(d) ആത്മനിർഭർ ഭോരത് 

(e) സമയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ 
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Q113. ഇന്ത്യൻ സറയിൽലവ പ തിയ 

അവതോർ മഹസ്പീഡ് സ്െയിനോയ വലന്ദ 

ഭോരത് 2 അവതരിെിക്ക ം. ഇതിന് 

മണിക്കൂറിൽ എ്ത കില ോമീറർ വസര 

ലവഗതയ ണ്ടോക ം?  

(a) 160 
(b) 180 
(c) 200 
(d) 250 
(e) 300 
 
Q114. ത റമ ഖ, ഷിെിംഗ്, ജ പോത 

മ്ന്ത്ോ യം െിന്ധ  നദീതെ 

െംസ്കോരത്തിന്സറ ഇനിെറയ ന്ന ഏത് 

സ്ഥ ത്തോണ് നോഷണൽ മോരിമെം 

സഹറിലറജ് ലകോംൈക്സ് നിർമ്മിക്കോൻ 

ഉലേശിക്ക ന്നത്? 

(a) ല ോത്തൽ 

(b) ഉദയ്പൂർ 

(c) െിലറോർഗഡ് 

(d) ലജോധ്പൂർ 

(e) അജ്മീർ 

 
Q115. 2022 ഡിെംബറിൽ നെക്ക ന്ന രഞ്ജി 

ല്െോഫി മത്സരങ്ങൾക്ക് ആദയമോയി 

ആതിലേയതവം വഹിക്ക ന്നത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) െിക്കിം 

(c) അെം 

(d) അര ണോെൽ ്പലദശ് 

(e) ലമ ോ യ 

 
Q116. 2022 സ  ഇറോ ിയൻ F1 ്ഗോൻഡ് 

്പിക്സ് ലനെിയത് ആരോണ്? 

(a) സെബോസ്റ്റയൻ സവറൽ 

(b)  ൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ 

(c) മോക്സ് സവർസ്റ്റെൻ 

(d) െോൾസ് സ ക്ലർക്ക് 
(e) സെർജിലയോ സപസരസ് 
 

Q117. അെ ത്തിസെ, ല്ഗറർ ലനോയിഡയിൽ 

നെന്ന ല ോക ക്ഷീര ഉച്ചലകോെി -2022, 

്പധോനമ്ന്ത്ി നലര്ന്ദ ലമോദി ഉദ് ോെനം 

സെയ്ത , ഉച്ചലകോെിയ സെ ്പലമയം 

എന്ത്ോണ്? 

(a) ലപോഷണത്തിന ം 

ഉപജീവനത്തിന മ ള്ള ക്ഷീരവിഭവങ്ങൾ 

(b) യ വോക്കൾക്ക ള്ള ക്ഷീരവിഭവം 

(c) പോൻസഡമിക് െമയത്ത് 
ക്ഷീരവിഭവങ്ങളുസെ ്പോധോനയം 

(d) പോ  ൽെന്നങ്ങളും ആലരോഗയകരമോയ 

ജീവിതമശ ിയ ം 

(e) ക ട്ടികളിൽ ക്ഷീരവിഭവങ്ങളുസെ 

്പോധോനയം 

 

Q118. 2022 ൽ നെന്ന ഏഷയോ കെ് 
മഫന ിൽ തോസഴെറയ ന്ന ഏത് െീമിസന 

ലതോൽെിച്ചോണ് ്ശീ ങ്കൻ ്കിക്കറ് െീം 

കിരീെം ലനെിയത്? 

(a) ഇന്ത്യ 

(b) ബംഗ്ലോലദശ് 

(c) പോകിസ്ഥോൻ 

(d) അഫ്റ്ഗോനിസ്ഥോൻ 

(e) ലഹോലങ്കോംഗ് 

 

Q119. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ, ലബെൽ III 

കംൈയിന്് അഡീഷണൽ െയർ 1 (AT1) 

ലബോണ്ട കൾ വഴി ബിെിനസ് 

വളർച്ചയ്ക്ക് ധനെഹോയം 

നൽക ന്നതിനോയി ബോങ്ക് ഓഫ്റ് മഹോരോ്ര 

_______________ െമോഹരിച്ചു. 

(a) 610 ലകോെി രൂപ 

(b) 710 ലകോെി രൂപ 

(c) 810 ലകോെി രൂപ 

(d) 910 ലകോെി രൂപ 

(e) 510 ലകോെി രൂപ 
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Q120. ആയ ഷ് മ്ന്ത്ോ യം എ ലോ 

വർഷവ ം ആയ ർലവദ ദിനം ധനവന്ത്രി 

ജയന്ത്ി ദിനത്തിൽ ആല ോഷിക്ക ന്ന , ഈ 

വർഷം അത് _______ ന് ആല ോഷിക്ക ം. 

(a) സെപ്റ്റംബർ 23 

(b) ഒക്ലെോബർ 23 

(c) നവംബർ 23 

(d) ഡിെംബർ 23 

(e) ജന വരി 23 

 

Q121. 'സപൻഷൻ നിങ്ങളുസെ 

വീട്ടുപെിക്കൽ' എന്ന െംരംഭം 

ആരംഭിച്ചത് ഏത് നഗരത്തിസ  

്പിൻെിെൽ അക്കൗണ്ടന്് ജനറൽ 

ഓഫീെി ോണ്? 

(a) സബംഗളൂര  

(b) നയൂഡൽഹി 

(c) സെമന്ന 

(d) അഹമ്മദോബോദ് 

(e) മ ംമബ 

 

Q122. നോഷണൽ ഡിഫൻസ് MSME 

ലകോൺഫറൻെ ം എക്െിബിഷന ം ഏത് 

നഗരത്തി ോണ് െം െിെിച്ചിരിക്ക ന്നത്? 

(a) ലകോട്ട 

(b) നയൂഡൽഹി 

(c) ഭ വലനശവർ 

(d) അഹമ്മദോബോദ് 

(e) മ ംമബ 

 

Q123. രോ്രപതി ്ദൗപതി മ ർമ  ജമ്മ  

കശ്മീരിൽ നിന്ന് രോജയെഭയില ക്ക് 
ആസരയോണ് നോമനിർലേശം സെയ്തത്? 

(a) ഗ  ോം നബി ആെോദ് 

(b) വോരിസ് പത്തോൻ 

(c) ഇംതിയോസ് ജ ീൽ 

(d) അെദ േീൻ ഒമവെി 

(e) ഗ  ോം അ ി 

 

Q124. അര ണോെൽ ്പലദശിസ  കിബിത്ത  

മി ിട്ടറി ഗോരിെന്സറ ലപര് _______ എന്ന് 
പ നർനോമകരണം സെയ്ത . 

(a) അെൽ ബിഹോരി വോജ്ലപയി മി ിട്ടറി 

ഗോരിെൺ 

(b) അബ്ദുൾ ക ോം മി ിട്ടറി ഗോരിെൺ 

(c) ജനറൽ ബിപിൻ റോവത്ത് മി ിട്ടറി 

ഗോരിെൺ 

(d) കയോപ്റ്റൻ ൌരഭ് കോ ിയ മി ിട്ടറി 

ഗോരിെൺ 

(e) ലമജർ െ ധീർ വോ ിയ മി ിട്ടറി 

ഗോരിെൺ 

 

Q125. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നെന്ന 

െിൻക്ഫീൽഡ് കെിന്സറ ഒമ്പതോം 

പതിെിൽ സെസ്സ് കളിക്കോരനോയ 

അ ിലറെ ഫിലറോസ്ജ വിജയിച്ചു, ഏത് 

രോജയത്തോണ് െൂർണസമന്് നെന്നത്? 

(a) USA 

(b) UK 

(c) ഇറ ി 

(d) ്ഫോൻസ് 

(e) UAE 

 

Q126. സക സക ലവണ ലഗോപോ ിന് ലശഷം 

ഇന്ത്യയ സെ ____________ അലറോർണി 

ജനറ ോയി മ തിർന്ന അഭിഭോഷകൻ 

മ ക ൾ ലറോഹത്ഗിസയ നിയമിക്ക ം. 

(a) 12-ാോമത്  

(b) 13-ാോമത്  

(c) 14-ാോമത്  

(d) 15-ാോമത് 

(e) 16-ാോമത്  
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Q127. MeitY സ്റ്റോർട്ടെ് ഹബ് ഇനിെറയ ന്ന 

ഏത് കമ്പനിയ മോയി െഹകരിച്ചോണ് 2022 

സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയി  െനീളമ ള്ള XR 

സെക്ലനോളജി സ്റ്റോർട്ടെുകസള 

പിന്ത് ണയ്ക്ക ന്നതിന ം 

തവരിതസെെ ത്ത ന്നതിന മ ള്ള ഒര  

ല്പോ്ഗോം ആരംഭിക്ക ന്നത്? 

(a) ആമലെോൺ 

(b) ഗൂഗിൾ 

(c) ഇൻലഫോെിസ് 

(d) വില്പോ 

(e) സമറോ 

 

Q128. ഐഎൻഎസ് െത്പ രയ ം P8I 

മോരിമെം പല്െോൾ എയർ്കോഫ്റ്റും 

മൾട്ടിനോഷണൽ ലനവൽ എക്സ് 

കക്കോഡിൽ പസങ്കെ ക്ക ം, എക്സ് 

കക്കോെിന  ആതിലേയതവം വഹിക്ക ന്നത് 

________________ ആണ്. 

(a) NATO 

(b) റഷയ 

(c) USA 

(d) ഓസ്ല്െ ിയ 

(e) മെന 

 

Q129. കവോണ്ടം കമ്പയൂട്ടിംഗ് വികെനവ ം 

ഗലവഷണവ ം ല്പോത്സോഹിെിക്ക ന്ന ഒര  

IBM ല്പോ്ഗോമിൽ ലെര ന്ന രോജയസത്ത 

ആദയസത്ത അക്കോദമിക് സ്ഥോപനം 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏതോണ്? 

(a) IIT ഡൽഹി 

(b) IIT മ്ദോസ് 

(c) IISc സബംഗളൂര  

(d) JNU ഡൽഹി 

(e) IIM അഹമ്മദോബോദ് 

 

Q130. ഇന്ത്യയ സെ ഔലദയോഗിക ഭോഷസയന്ന 

നി യിൽ ഹിന്ദിയ സെ ജന്പീതി 

അെയോളസെെ ത്ത ന്നതിനോയി എ ലോ 

വർഷവ ം ________ ന് ഹിന്ദി ദിവസ് 

അസ ലങ്കിൽ ഹിന്ദി ദിനം ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 14 

(b) സെപ്റ്റംബർ 15 

(c) സെപ്റ്റംബർ 16 

(d) സെപ്റ്റംബർ 17 

(e) സെപ്റ്റംബർ 18 

 

Q131. ഹോരെൻ െംസ്കോരത്തിന്സറ 

ല ോകത്തിസ  ഏറവ ം വ ിയ മയൂെിയം 

ഇന്ത്യയിസ  ഏത് െംസ്ഥോനത്തോണ് 

സ്ഥോപിക്ക ന്നത്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ഹരിയോന 

 

Q132. _____  ക്ഷം സമഗോവോട്ടിന്സറ സമോത്തം 

സ്ഥോപിത മവദയ തി ലശഷിയ ള്ള ഒര  

മവദയ തി മിച്ച രോ്രമോയി ഇന്ത്യ 

മോറിസയന്ന് െർക്കോർ അറിയിച്ചു.  

(a) 3 
(b) 4 
(c) 5 
(d) 6 
(e) 7 
 

Q133. െവിററിൽ 50 മി യൺ 

ലഫോലളോലവഴ്സെിൽ എത്തിയ ആദയ 

്കിക്കറ് തോരം ആരോണ്? 

(a) െച്ചിൻ സെണ്ട ൽക്കർ 

(b) ലരോഹിത് ശർമ്മ 

(c) രോഹ ൽ ്ദോവിഡ് 

(d) വിരോട ലകോഹ്ലി 

(e) എം എസ് ലധോണി 
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Q134. ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ബോങ്ക ം, 

സ്കവയർ യോർഡ കളും (ഒര  െംലയോജിത 

റിയൽ എലസ്റ്ററ് ൈോറ്ലഫോം) ലെർന്നോണ് 

ഒര  ലകോ-്ബോൻഡഡ് ലഹോം ബയർ 

ഇലക്കോെിസ്റ്റമോയ 'ഓെൺ ലഡോർസ്' 

ല ോഞ്ച് ്പഖയോപിച്ചത്? 

(a) ICICI ബോങ്ക് 
(b) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 

(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോങ്ക് 

(d) HDFC ബോങ്ക് 
(e) ബന്ധൻ ബോങ്ക് 
 

Q135. ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് മ ഫ്റ് 

ഇൻഷ റൻെോണ് ലെം ഇൻഷ റൻസ് ൈോൻ 

ആയ Click2Protect Super ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ബജോജ് അ യൻസ് ഇൻഷ റൻസ് 

(b) ഭോരതി AXA ഇൻഷ റൻസ് 

(c) ലെോളമണ്ഡ ം MS ഇൻഷ റൻസ് 

(d) സകോട്ടക് മഹീ്ന്ദ ഇൻഷ റൻസ് 

(e) HDFC മ ഫ്റ് ഇൻഷ റൻസ് 

 

Q136. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ വിദൂര 

നഗരങ്ങളിൽ െോമ്പത്തിക ഉൾസെെ ത്തൽ 

നെത്ത ന്നതിന് ഇനിെറയ ന്ന ലെോഷയൽ 

മീഡിയ ൈോറ്്ലഫോമ കളിൽ ഏതോണ് 

ഇന്ത്യ ലപോസ്റ്റ് ലപയ്സമന്് ബോങ്ക മോയി 

െഹകരിച്ചത്? 

(a) കൂ 

(b) യൂെയൂബ് 

(c) വോട്ട്്സ്ആെ് 
(d) െവിറർ 

(e) ഇൻസ്റ്റോ്ഗോം 

 

Q137. ഇന്ത്യയിൽ, എ ലോ വർഷവ ം 

സെപ്റ്റംബർ 15 ന് എഞ്ചിനീയർ ദിനം 

ആല ോഷിക്ക ന്ന . ഈ ദിവെം _______ ന്സറ 

ജന്മദിനം അന സ്മരിക്ക ന്ന . 

(a) എ.പി.സജ. അബ്ദുൾ ക ോം 

(b) എളത്ത വളെിൽ ്ശീധരൻ 

(c) െർ. ലമോക്ഷഗ ണ്ഡം വിലശവശവരയ്യ 

(d) െതീഷ് ധവോൻ 

(e) വർഗീസ് ക രയൻ 

 

Q138. ഈ വർഷം, സെപ്റ്റംബർ 15 -ന് 

അന്ത്ോരോ്ര ജനോധിപതയ ദിനത്തിന്സറ 

______ വോർഷികം അെയോളസെെ ത്ത ന്ന . 

(a) 12-ാോമത് 

(b) 13-ാോമത് 

(c) 14-ാോമത് 

(d) 15-ാോമത് 

(e) 16-ാോമത് 

 

Q139. അെ ത്തിസെ അന്ത്രിച്ച മ ൻ 

പോകിസ്ഥോൻ അമ്പയറ സെ ലപര് എന്ത്ോണ്? 

(a) അെദ് റൗഫ്റ് 

(b) അ ീം ദോർ 

(c) അഹ്െൻ റോെ 

(d) ആെിഫ്റ് യോക്കൂബ് 

(e) നദീം ഗൗരി 

 

Q140. "രജനിസ് മ്ന്ത്ോസ്: മ ഫ്റ് 

സ സ്സൺസ് ്ഫം ഇന്ത്യോസ് ലമോസ്റ്റ്  വ്ഡ് 

െൂെർസ്റ്റോർ" എന്ന പ സ്തകത്തിന്സറ 

രെയിതോവിന്സറ ലപര് എന്ത്ോണ്? 

(a) ജഗദീഷ് ദിനകർ 

(b)പി.െി. ബോ െ ്ബഹ്മണയൻ 

(c) രോഹ ൽ വർമ്മ 

(d) ലെോജീത് കലപോർ 

(e) ഹിമോൻഷ  രമണ 
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Q141. ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത ലഫോറസ്റ്റ് 
യൂണിലവഴ്സെിറി സ്ഥോപിതമോയത് 

തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനത്തോണ്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) പഞ്ചോബ് 

(e) സത ങ്കോന 

 
Q142. ഭക്ഷയെ രക്ഷോ അറ് സ് ഉള്ള 

മൂന്നോമസത്ത െംസ്ഥോനം 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) ജോർഖണ്ഡ് 
(c) അെം 

(d) ബീഹോർ 

(e) ലമ ോ യ 

 
Q143. ഓലെോൺ പോളിയ സെ 

െംരക്ഷണത്തിനോയ ള്ള അന്ത്ോരോ്ര ദിനം 

ആലഗോളത ത്തിൽ എ ലോ വർഷവ ം ഏത് 

ദിവെമോണ് ആല ോഷിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 15 

(b) സെപ്റ്റംബർ 17 

(c) സെപ്റ്റംബർ 16 

(d) സെപ്റ്റംബർ 13 

(e) സെപ്റ്റംബർ 14  

 
Q144. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ 

സകോളംലബോയിൽ നെന്ന SAFF അണ്ടർ-17 

െോമ്പയൻഷിെ് കിരീെം ലനെിയത് 

ഇനിെറയ ന്ന ലദശീയ ഫ ടലബോൾ 

െീമ കളിൽ ഏത് െീമോണ്? 

(a) ലനെോൾ 

(b) ഇന്ത്യ 

(c) ബംഗ്ലോലദശ് 

(d) മല ഷയ 

(e) ഇലന്ത്ോലനഷയ 

 

Q145. ഇന്റർനോഷണൽ ്കിക്കറ് 
കൗൺെിൽ (ICC) ഇനിെറയ ന്നവരിൽ 

ആസരയോണ് 2022 ഓഗസ്റ്റിസ  ഐെിെി 

വനിതോ തോരമോയി തിരസെെ ത്തത്? 

(a) എ ലിസ് സപറി 

(b) സമഗ്  ോനിംഗ് 

(c) െോറോ മെ ർ 

(d) തോ ിയ മ്ഗോത്ത് 
(e) നോറ് സ്കീവർ 

 
Q146. കോന്ത്ർ ്ബോൻഡ് ഇെഡ് റിലെോർട്ട് 
്പകോരം തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏതോണ് 

ഇന്ത്യയിസ  ഏറവ ം മൂ യവത്തോയ 

്ബോൻഡ് ആയി മോറിയത്? 

(a) HDFC ബോങ്ക് 
(b) TCS 
(c) ഇൻലഫോെിസ് 

(d) െോറ 

(e) L&T 
 
Q147. 2022സ  ല ോക ഓലെോൺ 

ദിനത്തിന്സറ ്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) ഭൂമിയിസ  ജീവസന െംരക്ഷിക്ക ന്ന 

ആലഗോള െഹകരണം 

(b) നമ്മസളയ ം നമ്മ സെ ഭക്ഷണസത്തയ ം 

വോക്െിന കലളയ ം തണ െിക്ക ന്ന  

(c) 32 വർഷവ ം ലരോഗശോന്ത്ിയ ം 

(d) തണ െിച്ച് ത െര ക 

(e) െൂരയന  കീഴി  ള്ള എ ലോ 

ജീവജോ ങ്ങസളയ ം പരിപോ ിക്ക ക 
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Q148. ഇന്റർനോഷണൽ ്കിക്കറ് 
കൗൺെിൽ (ICC) 2022 ഓഗസ്റ്റിസ  മികച്ച 

ഐെിെി പ ര ഷ കളിക്കോരനോയി 

തിരസെെ ത്തത് ഇനിെറയ ന്നവരിൽ 

ആസരയോണ്? 

(a) ലകശവ് മഹോരോജ് 

(b) ആഞ്ചല ോ മോതയൂസ് 

(c) ലജോണി സബയർലസ്റ്റോ 

(d) ്പഭോത് ജയെൂരയ 

(e) െിക്കന്ദർ റോെ 

 
Q149. ഇന്ത്യ ല്െഡ് ്പലമോഷൻ 

ഓർഗമനലെഷന്സറ (ITPO) പ തിയ 

സെയർമോന ം മോലനജിംഗ് 

ഡയറക്െറ മോയി നിയമിതനോയത് 

ആരോണ്? 

(a) നമിത ബൻെോൽ 

(b) ലരോഹിത് വർമ 

(c) BVR െ ്ബഹ്മണയം 

(d) അമൻ ഗ പ്റ്ത 

(e) രവി രോജൻ 

 
Q150. ഫിച്ച് ലററിംഗ്സ് 2023 െോമ്പത്തിക 

വർഷലത്തക്ക ള്ള ഇന്ത്യയ സെ ജിഡിപി 

വളർച്ചോ ്പവെനം _________ ശതമോനമോയി 

ക റച്ചു. 

(a) 7 
(b) 5  
(c) 8 
(d) 4 
(e) 9 
 
Q151. നയൂഡൽഹിയിൽ നെന്ന 

പരിപോെിയിൽ പ തിയ ഡിജിറൽ 

്പെിദ്ധീകരണമോയ 'BLO ഇ-പ്തിക' 

പ റത്തിറക്കിയത് ഇനിെറയ ന്നവയിൽ 

ഏത് സ്ഥോപനമോണ്? 

(a) ധനകോരയ മ്ന്ത്ോ യം 

(b) റിെർവ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(c) ഇന്ത്യൻ തിരസെെ െ് കമ്മീഷൻ 

(d) നീതി ആലയോഗ് 

(e) ലദശീയ ഹരിത ്െിബയൂണൽ 

 

Q152. രോജയസത്ത ഏറവ ം മികച്ച 

മൃഗശോ യോയി അംഗീകരിക്കസെട്ട 

െ ലവോളജിക്കൽ പോർക്ക് ഏതോണ്? 

(a) നോഷണൽ െ ലവോളജിക്കൽ പോർക്ക്, 
നയൂഡൽഹി 

(b) സനഹ്റ  െ ലവോളജിക്കൽ പോർക്ക്, 
മഹദരോബോദ് 

(c) അരിജ്ഞർ അന്ന െ ലവോളജിക്കൽ 

പോർക്ക്, സെമന്ന 

(d) പത്മജ നോയിഡ  ഹിമോ യൻ 

െ ലവോളജിക്കൽ പോർക്ക്, ഡോർജി ിംഗ് 

(e) രോജീവ് ഗോന്ധി െ ലവോളജിക്കൽ 

പോർക്ക്, പൂസന 

 

Q153. മ ൻ ലഡവിസ് കെ് കയോപ്റ്റൻ 

നലരഷ് ക മോർ അെ ത്തിസെ അന്ത്രിച്ചു. 

ലഡവിസ് കെ് ഏത് കോയിക ഇനവ മോയി 

ബന്ധസെട്ടതോണ്? 

(a) ലഹോക്കി 

(b) സെന്നീസ് 

(c) കബഡി 

(d) ഫ ടലബോൾ 

(e) ്കിക്കറ് 
 

Q154. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ, 

'വോട്ട്്സ്ആെിസ  ലപയ്സമന്റ കൾ' വഴി 

ഫോസ്റോഗ് റീെോർജ് 

്പവർത്തനക്ഷമമോക്കോൻ 

വോടെോെുമോയി െഹകരിച്ചത് 

ഇനിെറയ ന്നതിൽ ഏത് ബോങ്കോണ്? 

(a) ICICI ബോങ്ക് 
(b) SBI 

(c) HDFC ബോങ്ക് 
(d) ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ബലറോഡ 

(e) IDFC ഫസ്റ്റ് ബോങ്ക് 
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Q155. ലരോഗികളുസെ െ രക്ഷ ഉറെോക്കോൻ 

െവീകരിലക്കണ്ട വിവിധ െ രക്ഷോ 

നെപെികസളക്ക റിച്ച് അവലബോധം 

െൃരിക്ക ന്നതിനോയി എ ലോ വർഷവ ം 

______ ന് ല ോക ലരോഗി െ രക്ഷോ ദിനം 

ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 20 

(b) സെപ്റ്റംബർ 18 

(c) സെപ്റ്റംബർ 17 

(d) സെപ്റ്റംബർ 21 

(e) സെപ്റ്റംബർ 19 

 

Q156. 2022 -ൽ ല്ഗറ് ലൈസ് െ  വർക്ക് 
 ിസ്റ് സെയ്ത ഏഷയയിസ  ഏറവ ം 

മികച്ച സതോഴിൽ സ്ഥ ങ്ങളിൽ 63-ാോാം 

റോങ്ക് ലനെിയ, ഇന്ത്യയിസ  ഏക ബോങ്കോയി 

തിരസെെ ക്കസെട്ടത് ഏത് ബോങ്കോണ്? 

(a) എസ്.ബി.ഐ 

(b) സഫഡറൽ ബോങ്ക് 
(c) HDFC ബോങ്ക് 
(d) കോനറ ബോങ്ക് 
(e) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 
 

Q157. പബ്ലിക് എന്റർമ്പെസ് 

സെ ക്ഷൻ ലബോർഡ് (PESB) 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആസരയോണ് NLC 

ഇന്ത്യ  ിമിറഡിന്സറ അെ ത്ത മോലനജിംഗ് 

ഡയറക്െറോയി (MD) തിരസെെ ത്തത്? 

(a) ഇ. എസ്. രംഗനോേൻ 

(b) രോലകഷ് ക മോർ സജയിൻ 

(c) ദീപക് ഗ പ്റ്ത 

(d) ്പെന്നക മോർ ലമോട്ടുപള്ളി 

(e) ആയ ഷ് ഗ പ്റ്ത 

 

Q158. ആ് വർഷത്തിൽ കൂെ തൽ ശിക്ഷ 

 ഭിക്കോവ ന്ന ക റകൃതയങ്ങളിൽ 

ലഫോറൻെിക് സതളിവ കൾ 

ലശഖരിക്ക ന്നത് നിർബന്ധമോക്കിയ 

രോജയസത്ത ആദയസത്ത ലപോ ീസ് 

ലെനയോയി മോറിയത് ഇനിപറയ ന്നതിൽ 

ഏത് ലപോ ീസ് ലെനയോണ്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 

(c) ഡൽഹി 

(d) തമിഴ്സനോട 

(e) ലകരളം 

 

Q159. ലജോലവോ ല ോറൻലകോ ഏത് 

രോജയത്തിന്സറ ്പെിഡന്റോയോണ് രണ്ടോം 

തവണയ ം െതയ്പതിജ്ഞ സെയ്തത്? 

(a) അംലഗോള 

(b)  ോന 

(c) െ ഡോൻ 

(d) നമീബിയ 

(e) ഒമോൻ 

 

Q160. െവലമധയോ രക്തദോനത്തിനോയി 

രോജയവയോപകമോയി ഒര  സമഗോ മ്ഡവ് 

‘രക്ത്ദോൻ അമൃത് മലഹോത്സവ്’ 

ആരംഭിച്ചത് ഇനിെറയ ന്നവരിൽ 

ആരോണ്? 

(a) അന രോഗ് തോക്കൂർ 

(b) പിയൂഷ് ലഗോയൽ 

(c) ജിലത്ന്ദ െിംഗ് 

(d) മൻെ ് മോണ്ഡവയ 

(e) അമിത് ഷോ 
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Q161. ഏത് അർദ്ധമെനിക ലെനയ സെ 

ആദയ വനിതോ ഒട്ടക െവോരി സ്കവോഡോണ് 

ഇന്ത്യ-പോക് അതിർത്തിയിൽ 

വിനയെിക്ക ന്നത്? 

(a) BSF 

(b) CISF 

(c) അെം മറഫിൾസ് 

(d) ITBP 

(e) CRPF 

 

Q162. 1 മ തൽ 5 വസര ക്ലോെ കളിസ  

വിദയോർത്ഥികൾക്കോയി രോമകൃഷ്ണ 

മിഷന്സറ ‘ഉണർവ്’ പരിപോെി ഉദ് ോെനം 

സെയ്തത് ആരോണ്? 

(a) അന രോഗ് തോക്കൂർ 

(b) പിയൂഷ് ലഗോയൽ 

(c) സ്മൃതി ഇറോനി 

(d) ധർലമ്മ്ന്ദ ്പധോൻ 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q163. അക്കോദമിക് െഹകരണത്തിനോയി 

ദീർ കോ  െഹജീവി ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ക ന്നതിനോയി ഇന്ത്യൻ 

നോവികലെനയ മോയി ധോരണോപ്തം 

ഒെുസവച്ചത് തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െർവക ോശോ യോണ്? 

(a) ഡൽഹി െർവക ോശോ  

(b) അമിറി യൂണിലവഴ്സെിറി 

(c) അ ഹബോദ് യൂണിലവഴ്സെിറി 

(d) ജവഹർ ോൽ സനഹ്റ  

െർവക ോശോ  

(e) ലഡോ. ബി.ആർ. അംലബദ്കർ 

െർവക ോശോ  

 

Q164. പ തിയ െംലയോജിത സെ്കലട്ടറിയറ് 
െമ ച്ചയത്തിന് ബോബോെോസഹബ് ബി. 

ആർ. അംലബദ്കറ സെ ലപരിെോൻ 

തീര മോനിച്ച െംസ്ഥോനം ഏതോണ്? 

(a) മഹോരോ്ര 

(b) തമിഴ്സനോട 

(c) ഗ ജറോത്ത് 
(d) ആ്ന്ധോ്പലദശ് 

(e) സത ങ്കോന 

 

Q165. ഇനിെറയ ന്ന ഏത് ബോങ്കിന്സറ CEO 

ആയിട്ടോണ് ്പളയ് സമോണ്ട ിസന 

നിയമിച്ചത്? 

(a) സഫഡറൽ ബോങ്ക് 
(b) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 
(c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബോങ്ക് 
(d) CSB ബോങ്ക് 
(e) ബന്ധൻ ബോങ്ക് 
 

Q166. 2022-23 ല ക്ക ള്ള ഓലട്ടോ ഇൻഡസ്്െി 

ലബോഡി സെോമെറി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യൻ 

ഓലട്ടോസമോമബൽ 

മോന ഫോക്െലറഴ്സെിന്സറ (SIAM) 

്പെിഡന്റോയി തിരസെെ ക്കസെട്ടത് 

ആരോണ്? 

(a) രോലജഷ് വർമ്മ 

(b) വിലനോദ് അഗർവോൾ 

(c) ആർ. സക. ഗ പ്റ്ത 

(d) ആദിസ ല െ മോരിവോ  

(e) ജതിൻ ശർമ്മ 

 

Q167. 'അംലബദ്കർ ആൻഡ് ലമോദി - 

റിലഫോർലമഴ്സസ് ഐഡിയോസ് 

സപർലഫോലമഴ്സസ് ഇംൈിസമന്ലറഷൻ' എന്ന 

പ സ്തകം പ റത്തിറക്കിയത് ആരോണ്? 

(a) നലര്ന്ദ ലമോദി 

(b) എം. സവങ്കയ്യ നോയിഡ  

(c) രോംനോഥ് ലകോവിന്ദ് 
(d) ്ദൗപതി മ ർമ  

(e) ജഗ്ദീപ്റ് ധൻഖർ 
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Q168. എ ലോ വർഷവ ം ഏത് ദിവെമോണ് 

അന്ത്ോരോ്ര ത  യ ലവതന ദിനം 

ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 17 

(b) സെപ്റ്റംബർ 18 

(c) സെപ്റ്റംബർ 19 

(d) സെപ്റ്റംബർ 16 

(e) സെപ്റ്റംബർ 20 

 
Q169. വളസര ഉപലയോഗ്പദമോയ ഈ 

സെെിയ സെ െംരക്ഷണസത്തക്ക റിച്ച് 
അവലബോധം വളർത്ത ന്നതിനോയി 2022 

സ  ല ോക മ ള ദിനം _________ ന് 

ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 15 

(b) സെപ്റ്റംബർ 16 

(c) സെപ്റ്റംബർ 17 

(d) സെപ്റ്റംബർ 18 

(e) സെപ്റ്റംബർ 19 

 
Q170. ഇന്ത്യയിൽ െീറെു ികസള 

പ നരവതരിെിക്ക ന്നതിനോയി 

ഇനിെറയ ന്ന ലദശീലയോദയോനങ്ങളിൽ 

ഏതോണ് തിരസെെ ത്തത്? 

(a) ക ലനോ നോഷണൽ പോർക്ക് 
(b) ബന്ദിെൂർ നോഷണൽ പോർക്ക് 
(c) കോെിരംഗ നോഷണൽ പോർക്ക് 
(d) രൺതംലബോർ നോഷണൽ പോർക്ക് 
(e) ജിം ലകോർബറ് നോഷണൽ പോർക്ക് 
 
Q171. ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത  ിേിയം-

അയൺ സെൽ ഫോക്െറി തോസഴെറയ ന്ന 

ഏത് െംസ്ഥോനത്തോണ് ഉദ് ോെനം 

സെയ്തത്? 

(a) മഹോരോ്ര 

(b) തമിഴ്സനോട 

(c) ഗ ജറോത്ത് 
(d) ആ്ന്ധോ്പലദശ് 

(e) ലകരളം 

 

Q172. യ എസ് ഏജൻെി ലഫോർ 

ഇന്റർനോഷണൽ സഡവ പ്റ്സമന്റ ം 

(USAID) യ നിസെഫ ം ലെർന്ന് ആരംഭിച്ച 

ദൂരദർശൻ െീരീസ് ഏതോണ്? 

(a) ഡിജിറൽ നമസ്ലത 

(b) െപ്റ്നൂ കി ഉദോൻ 

(c) ജ നൂൻ സക െോത് 

(d) മൻെിൽ അബ് ദൂർ നഹി 

(e) ദൂർ ലെ നമസ്ലത 

 
Q173. 2022-2023 കോ യളവിൽ ആദയസത്ത 

ഷോങ്ചഹോയ് ലകോർെലറഷൻ 

ഓർഗമനലെഷൻ (SCO) െൂറിെം ആന്് 

കൾച്ചറൽ കയോപിറൽ ആയി 

നോമനിർലേശം സെയ്യസെട്ടത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ്പലദശമോണ്? 

(a) അലയോധയ 

(b) വോരണോെി 

(c) ഉജ്ജയിൻ 

(d) പ രി 

(e) ഹരിദവോർ 

 
Q174. ്ഫോൻെിന്സറ പരലമോന്നത 

െിവി ിയൻ ബഹ മതിയോയ 'ക്മനറ് 
ഓഫ്റ് ദി സ ജിയൻ ഓഫ്റ് ഓണർ'  ഭിച്ചത് 

ആർക്കോണ്? 

(a) നിത അംബോനി 

(b) ലറോഷ്നി നോെോർ 

(c) െവോതി പിരമൽ 

(d) ദിവയ ഗ പ്റ്ത 

(e) രോഹ ൽ ബജോജ് 

 
Q175. െോ്ന്ദ ദൗതയങ്ങളിൽ ഒര മിച്ച് 
്പവർത്തിക്ക ന്നതിന് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് രോജയസത്ത 

ബഹിരോകോശ ഏജൻെിയ മോയോണ് UAE 

ധോരണോപ്തം ഒെുവച്ചത്? 

(a) ഇന്ത്യ 

(b) റഷയ 

(c) ജെോൻ 

(d) USA 
(e) മെന 
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Q176. 2022 സ  ബധിരര സെ അന്ത്ോരോ്ര 

വോരം _________ ആല ോഷിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 19 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 25 

വസര 

(b) സെപ്റ്റംബർ 20 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 26 

വസര 

(c) സെപ്റ്റംബർ 21 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 27 

വസര 

(d) സെപ്റ്റംബർ 22 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 28 

വസര 

(e) സെപ്റ്റംബർ 23 മ തൽ സെപ്റ്റംബർ 29 

വസര  

 
Q177. 2022 സ  ബധിരര സെ അന്ത്ോരോ്ര 

വോരത്തിന്സറ ്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) മന ഷയോവകോശങ്ങൾക്കോയി ഞങ്ങൾ 

ഒെിെ ന്ന  

(b) എ ലോവർക്ക മോയി ഉൾസക്കോള്ളുന്ന 

കമ്മയൂണിറികൾ സകട്ടിെെ ക്ക ക 

(c) ലകോവിഡ്-19-ലനോെ ള്ള മവക യസത്ത 

ഉൾസക്കോള്ളുന്ന ്പതികരണം 

(d) ആംഗയഭോഷയിൽ, എ ലോവര ം 

ഉൾസെെ ന്ന ! 

(e) തഴച്ചുവളര ന്ന ബധിര െമൂഹങ്ങസള 

ആല ോഷിക്ക ന്ന  

 
Q178. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നെന്ന ഏഷയോ 

പെഫിക് ലഫോറത്തിന്സറ 27-ാോമത് 

വോർഷിക സപോത ലയോഗത്തിൽ ലഗ്ലോബൽ 

അ യൻസ് ഓഫ്റ് നോഷണൽ ഹയൂമൻ 

മററ്സ് ഇൻസ്റ്റിറയൂഷൻസ് (GANHRI) 

ബയൂലറോയിസ  അംഗമോയി 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ് 

തിരസെെ ക്കസെട്ടത്? 

(a) മലഹഷ് മിത്തൽ ക മോർ 

(b) ജ്ഞോലനശവർ മലനോഹർ മ സ യ് 

(c) രോജീവ് സജയിൻ 

(d) അര ൺ ക മോർ മി്ശ 

(e) സജ.എസ്. വർമ്മ 

 

Q179. ഷോങ്ചഹോയ് ലകോ-ഓെലറഷൻ 

ഓർഗമനലെഷന്സറ സറോലട്ടഷണൽ 

്പെിഡൻെി ഉസ്സബക്കിസ്ഥോനിസ  

െമർകണ്ടിൽ സവച്ച്് ______ ന് മകമോറി. 

(a) പോകിസ്ഥോൻ 

(b) തോജിക്കിസ്ഥോൻ 

(c) റഷയ 

(d) മെന 

(e) ഇന്ത്യ 

 
Q180. ഇന്ത്യൻ എയർലഫോഴ്സസ് അതിന്സറ 

്ശീനഗർ ആസ്ഥോനമോയ ള്ള ______ 

സ്കവോ്ഡൺ 'വോൾ ആയ ധങ്ങൾ' 

വിരമിക്കോൻ ഒര ങ്ങ ന്ന . 

(a) െ ലഖോയ്-30 MKI 

(b) ജോഗവോർ 

(c) മിഗ്-29 

(d) മിറോഷ്-2000 

(e) മിഗ്-21 

 
Q181. സ്കൂളുകളിൽ ‘ലനോ ബോഗ് ലഡ’ 

ഏർസെെ ത്തോൻ തീര മോനിച്ചത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ബീഹോർ 
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Q182. വിവിധ ലമഖ കളിൽ പഠിച്ച് 
തീര മോനങ്ങൾ എെ ക്ക ന്നതിന് നീതി 

ആലയോഗിന്സറ മോതൃകയിൽ ഒര  

സ്ഥോപനം രൂപീകരിക്കോന ള്ള 

നിർലേശത്തിന് ഇനിെറയ ന്നവയിൽ 

ഏത് െംസ്ഥോന െർക്കോരോണ് ്പോേമിക 

അന മതി നൽകിയത്? 

(a) മഹോരോ്ര 

(b) തമിഴ്സനോട 

(c) ഗ ജറോത്ത് 
(d) ആ്ന്ധോ്പലദശ് 

(e) ലകരളം 

 

Q183. 2021-22 സന അലപക്ഷിച്ച് ഈ 

െോമ്പത്തിക വർഷം സമോത്തം ്പതയക്ഷ 

നിക തി പിരിവ് എ്ത ശതമോനം വളർച്ച 

ലരഖസെെ ത്തി? 

(a) 20 ശതമോനം 

(b) 30 ശതമോനം 

(c) 25 ശതമോനം 

(d) 22 ശതമോനം 

(e) 35 ശതമോനം 

 

Q184. സബൽല്ഗഡിൽ നെന്ന ല ോക ഗ സ്തി 

െോമ്പയൻഷിെിൽ പ ര ഷന്മോര സെ 65 

കില ോ്ഗോം വിഭോഗത്തിൽ 

തോസഴെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ് സവങ്ക ം 

ലനെിയത്? 

(a) ബ്ജംഗ് പ നിയ 

(b) ദീപക് പ നിയ 

(c) ലയോലഗശവർ ദത്ത് 
(d) െതയവർധ് കോഡിയൻ 

(e) അമിത് പംഗൽ 

 

Q185. സമോലറോലക്കോയിൽ നെന്ന ല ോക 

പോരോ അത് റിക്സ് ്ഗോൻഡ് ്പീയിൽ 

സവള്ളി സമഡൽ ലനെിയത് ആരോണ്? 

(a) െിങ്ചരോജ് അദോന 

(b) ആവണി ല ഖര 

(c) െ മിത് ആന്റിൽ 

(d) വര ൺ െിംഗ് ഭോട്ടി 

(e) ലദലവ്ന്ദ ജജോരിയ 

 

Q186. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ, 

മ ംമബയിസ  ലനവൽ ലഡോക്ക്്യോർഡിൽ 

നെന്ന െെങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ 

നോവികലെനയ സെ 

തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

യ ദ്ധക്കെ ോണ് ഡീകമ്മീഷൻ സെയ്തത്? 

(a) INS ഷയോ്ദി 

(b) INS അജയ് 

(c) INS തൽവോർ 

(d) INS കൽവോരി 

(e) INS സകോൽക്കത്ത 

 

Q187. ല ോകത്തിസ  ഏറവ ം ഉയരം 

കൂെിയ യ ദ്ധഭൂമിയോയ െിയോച്ചിൻ 

ഹിമോനിയിൽ ഇന്ത്യൻ മെനയം 

െോറമ റ് ല്ബോഡ്ബോൻഡ് അധിഷ്ഠിത 

ഇന്റർസനറ് ലെവനം െജീവമോക്കി. 

െിയോച്ചിൻ ഹിമോനികൾ ഏത് 

പർവതനിരയി ോണ് സ്ഥിതിസെയ്യുന്നത്? 

(a) െസ്കർ 

(b) പിർപോഞ്ജൽ 

(c) കോരലക്കോരം 

(d)  ഡോക്ക് 
(e) മക ോഷ് 
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Q188. അന്ത്ോരോ്ര െമോധോന ദിനം 

ആലഗോളത ത്തിൽ _________ ന് 

ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 21 

(b) സെപ്റ്റംബർ 22 

(c) സെപ്റ്റംബർ 23 

(d) സെപ്റ്റംബർ 24 

(e) സെപ്റ്റംബർ 25 

 

Q189. 2022 സ  അന്ത്ോരോ്ര െമോധോന 

ദിനത്തിന്സറ ്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) െമോധോനത്തിന ള്ള അവകോശം - 70-സ  

മന ഷയോവകോശങ്ങളുസെ െോർവ്തിക 

്പഖയോപനം 

(b) െമതവവ ം െ സ്ഥിരവ മോയ ഒര  

ല ോകത്തിനോയി സമച്ചസെട്ട വീസണ്ടെ ക്കൽ 

(c) െമോധോനത്തിന ള്ള കോ ോവസ്ഥോ 

്പവർത്തനം 

(d) വംശീയത അവെോനിെിക്ക ക. 

െമോധോനം സകട്ടിെെ ക്ക ക 

(e) െമോധോനത്തിനോയി ഒര മിച്ച്: 
എ ലോവർക്ക ം ബഹ മോനം, െ രക്ഷ, 

അന്ത്സ്സ് 
 

Q190. 95-ാോമത് ഓസ്കോർ 

അവോർഡ കൾക്ക് ലവണ്ടിയ ള്ള 

ഇന്ത്യയ സെ ഔലദയോഗിക എൻ്െിയോയി 

തിരസെെ ക്കസെട്ടത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് െിനിമയോണ്? 

(a) RRR 

(b) സെല ലോ ലഷോ 

(c) ്ബഹ്മോസ്്തം: പോർട്ട് വൺ ശിവ 

(d) ദി കോശ്മീർ ഫയൽസ്  

(e) ലറോക്ക്െി 

 

Q191. ഡൽഹി ലപോ ീസ് കമ്മയൂണിറി 

ലപോ ീെിംഗ് െംരംഭമോയ "വി സകയർ" 

ഉദ് ോെനം സെയ്തത് 

ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ്? 

(a) അരവിന്ദ് സക്ജിവോൾ 

(b) നലര്ന്ദ ലമോദി 

(c) രോജ്നോഥ് െിംഗ് 

(d) വി സക െക്ലെന 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q192. ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോന ജയിൽ വക െോണ് ജയിൽ 

സ്റ്റോഫ്റ് അറൻഡൻസ് ആെ് സമോമബൽ 

ആൈിലക്കഷൻ ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) െിക്കിം 

(c) നോഗോ ോൻഡ് 

(d) അെം 

(e) ലമ ോ യ 

 

Q193. മൂന്നോം െീഡോയ മഗ്ദ  ിനറിസന 

ലതോൽെിച്ച്  ിൻഡ ്ഫ ഹ്വിർലട്ടോവ 

2022സ  ഡബ്ലയ െിഎ സെമന്ന ഓെൺ 

കിരീെം ഉറെിച്ചു.  ിൻഡ 

്ഫ ഹ്വിർലട്ടോവ ഏത് 

രോജയക്കോരിയോണ്? 

(a) സനതർ ോൻഡ് 

(b) സെക്ക് റിെബ്ലിക് 

(c) യ .എസ്.എ 

(d) ഫിൻ ോൻഡ് 

(e) സ്ലകോട്ട് ൻഡ് 
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Q194. കോണ്ടോമൃഗങ്ങളുസെ വയതയസ്ത 

ഇനങ്ങസളക്ക റിച്ചും അവ ലനരിെ ന്ന 

അപകെങ്ങസളക്ക റിച്ചും അവലബോധം 

്പെരിെിക്ക ന്നതിനോയി ല ോക 

കോണ്ടോമൃഗ ദിനം _______ ന് ആെരിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 21 

(b) സെപ്റ്റംബർ 23 

(c) സെപ്റ്റംബർ 22 

(d) സെപ്റ്റംബർ 24 

(e) സെപ്റ്റംബർ 25 

 

Q195. 2022 സ  ല ോക കോണ്ടോമൃഗ 

ദിനത്തിന്സറ ്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) കോണ്ടോമൃഗലത്തോെ ള്ള സ്ലനഹം 

്പെരിെിക്ക ക 

(b) കോണ്ടോമൃഗത്തിന ള്ള ലഹോം െവീറ് 
ലഹോം എന്ത്ോണ്? 

(c) അഞ്ച് ലപസര ജീവലനോസെ 

നി നിർത്ത ക 

(d) എസന്നലന്നക്ക മോയി അഞ്ച് ഇനം 

കോണ്ടോമൃഗങ്ങൾ 

(e) കോണ്ടോമൃഗസത്ത െംരക്ഷിക്ക ക 

 

Q196. ല ോകസമമ്പോെ മ ള്ള കോൻെർ 

ലരോഗികളുസെ ലക്ഷമത്തിനോയ ള്ള ല ോക 

ലറോസ് ദിനം വർഷം ലതോറ ം __________ ന് 

ആല ോഷിക്ക ന്ന . 

(a) സെപ്റ്റംബർ 21 

(b) സെപ്റ്റംബർ 22 

(c) സെപ്റ്റംബർ 23 

(d) സെപ്റ്റംബർ 24 

(e) സെപ്റ്റംബർ 25 

 

Q197. ്പധോനമ്ന്ത്ിയ സെ ഓഫീസ് 

പറയ ന്നതന െരിച്ച്, 
ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആസരയോണ് പിഎം 

സകയർസ് ഫണ്ടിന്സറ ്െസ്റ്റികളോയി 

നോമനിർലേശം സെയ്തിരിക്ക ന്നത്? 

(a) ശിവ് നോെോർ 

(b) ഗൗതം അദോനി 

(c) മ ലകഷ് അംബോനി 

(d) രത്തൻ െോറ 

(e) രോധോകിഷൻ ദമോനി 

 
Q198. ഇന്ത്യ കന്നി ലമോലട്ടോജിപി ലവൾഡ് 

െോമ്പയൻഷിെ് ലറെിന് ________-ൽ ല്ഗറർ 

ലനോയിഡയിസ  ബ ദ്ധ് ഇന്റർനോഷണൽ 

െർകയൂട്ടിൽ ആതിലേയതവം വഹിക്കോൻ 

ഒര ങ്ങ ന്ന . 

(a) 2021 
(b) 2022 
(c) 2023 
(d) 2024 
(e) 2025 
 
Q199. ഏഷയൻ സഡവ പ്റ്സമന്് ബോങ്ക് 
(ADB) ഇന്ത്യയ സെ െമ്പദ്വയവസ്ഥയ സെ 

2022-23 സ  വളർച്ചോ ്പവെനം ________ 

ആയി ഉയർത്തി. 

(a) 3% 
(b) 4% 
(c) 5% 
(d) 6% 
(e) 7% 
 
Q200. ബിൽ ആൻഡ് സമ ിൻഡ ലഗറ്്സ് 

ഫൗലണ്ടഷൻ 4 ്പമ ഖസര ആദരിച്ചു, 2022-

സ  ലഗോൾകീലെഴ്സസ് ലഗ്ലോബൽ ലഗോൾസ് 

അവോർഡ് നൽകി ആദരിച്ച 

ഇന്ത്യക്കോരിയ സെ ലപസരന്ത്ോണ്? 

(a) ലഡോ. രോധിക ബ്ത 

(b)  ി ലി െിംഗ് 

(c) െഹ്റ ലജോയ 

(d) ദീപിക െിംഗ് 

(e) െംഗീത വർമ്മ 

 

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- SEPTEMBER  2022 

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

Q201. രോജയത്ത് ഇ ക്്െിക് 

ഇര െ്കവോഹനങ്ങൾക്കോയി െോർജിംഗ് 

ഇൻ്ഫോസ്്െക്െർ െജ്ജീകരിക്ക ന്നതിന് 

ഹിന്ദ സ്ഥോൻ സപല്െോളിയം 

ലകോർെലറഷൻ  ിമിറഡ മോയി (HPCL) 

പങ്കോളികളോയ ഓലട്ടോസമോമബൽ കമ്പനി 

ഏതോണ്? 

(a) ബജോജ് ഓലട്ടോ 

(b) മഹീ്ന്ദ ആൻഡ് മഹീ്ന്ദ  ിമിറഡ് 

(c) മോര തി െ െ ക്കി ഇന്ത്യ  ിമിറഡ് 

(d) ഹീലറോ ലമോലട്ടോലകോർെ് 
(e) െോറ ലമോലട്ടോഴ്സസ്  ിമിറഡ് 

 

Q202. SPARSH (െിസ്റ്റം ലഫോർ സപൻഷൻ 

അഡ്മിനിസ്ല്െഷൻ) ്പകോരം ്പതിലരോധ 

മ്ന്ത്ോ യം ഇനിെറയ ന്ന ഏസതോസക്ക 

ബോങ്ക മോയിട്ടോണ് ധോരണോപ്തം 

ഒെുവച്ചത്? 

(a) ആക്െിസ് ബോങ്ക്, സയസ് ബോങ്ക് 
(b) ലസ്റ്ററ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ, ആക്െിസ് 

ബോങ്ക് 
(c) HDFC ബോങ്ക്, കോനറ ബോങ്ക് 
(d) ആക്െിസ് ബോങ്ക്, പഞ്ചോബ് നോഷണൽ 

ബോങ്ക് 
(e) ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ബലറോഡ, എച്ച്്ഡിഎഫ്റ്െി 

ബോങ്ക് 
 

Q203. നീന്ത്ൽ തോരം എൽവിസ് അ ി 

ഹെോരിക വെക്ക കിഴക്കൻ ലമഖ യിൽ 

നിന്ന് ലനോർത്ത് െോനൽ കെക്ക ന്ന ആദയ 

വയക്തിയോയി. അലേഹം ഏത് 

െംസ്ഥോനക്കോരനോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) െിക്കിം 

(c) അെം 

(d) അര ണോെൽ ്പലദശ് 

(e) ലമ ോ യ 

 

Q204. എ ലോ വർഷവ ം ഏത് 

ദിവെത്തി ോണ് അന്ത്ോരോ്ര 

ആംഗയഭോഷോ ദിനം ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 19 

(b) സെപ്റ്റംബർ 20 

(c) സെപ്റ്റംബർ 21 

(d) സെപ്റ്റംബർ 22 

(e) സെപ്റ്റംബർ 23 

 
Q205. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നോഷണൽ 

സെന്റർ ലഫോർ ഗ ഡ് ഗലവണൻെിന്സറ 

(NCGG) ഡയറക്െർ ജനറ ോയി 

നിയമിതനോയത് ഇനിെറയ ന്നവരിൽ 

ആരോണ്? 

(a) ഭരത്  ോൽ 

(b) പൂനം െിംഗ് 

(c) വി. ്ശീനിവോസ് 

(d) രോലജ്ന്ദ നിംസജ 

(e) ലദബ്ജോനി ല ോസ് 

 
Q206. വല രി വ്ളോഡിമിലറോവിച്ച് 
ലപോളിയോലക്കോവ് 80-ാോാം വയസ്സിൽ 

അന്ത്രിച്ചു, അലേഹം ഏത് നി യിൽ 

്പശസ്തനോയിര ന്ന ? 

(a) റഷയൻ ബഹിരോകോശയോ്തികൻ 

(b) റഷയൻ ്പെിഡന്് 

(c) റഷയൻ ്പധോനമ്ന്ത്ി 

(d) റഷയൻ ലജയോതിഷി 

(e) റഷയൻ ശോസ്്തജ്ഞൻ 
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Q207. ഇന്ത്യൻ ലനവി അെ ത്തിസെ 

പ റത്തിറക്കിയ രണ്ട് മഡവിംഗ് 

െലെോർട്ട് സവസ്സ  കളുസെ (DSV) 

ലപസരന്ത്ോണ്? 

(a) അപ്റ്െര, കൽപന 

(b) അർജ ൻ, കൃഷ്ണൻ 

(c) നിസ്തോർ, നിപ ൻ 

(d) കരൺ, അർജ ൻ 

(e) കൃഷ്ണൻ, കരൺ 

 
Q208. മെനീസ് ശോസ്്തജ്ഞർ െൃരിച്ച 

ല ോകത്തിസ  ആദയസത്ത ലക്ലോൺ മവൽഡ് 

ആർട്ടിക് സെന്നോയയ സെ ലപസരന്ത്ോണ്? 

(a) മോയ 

(b) ജയ 

(c) റോണി 

(d) ലെോഫിയ 

(e)  യ 

 
Q209. 2022സ  ആംഗയഭോഷോ ദിനത്തിന്സറ 

്പലമയം എന്ത്ോണ്? 

(a) ആംഗയഭോഷയിൽ, എ ലോവര ം 

ഉൾസെെ ന്ന  

(b) ആംഗയഭോഷ ഒര  സപോത  ഭോഷയോണ് 

(c) ഞങ്ങൾ മന ഷയോവകോശങ്ങൾക്കോയി 

ഒെിെ ന്ന  

(d) ആംഗയഭോഷകൾ നസമ്മ ഒന്നിെിക്ക ക! 

(e) എ ലോവർക്ക ം ആംഗയഭോഷ 

അവകോശങ്ങൾ! 

 
Q210. സ്്തീകസള ലക്ന്ദീകരിച്ചുള്ള 

്പശ്നങ്ങൾ െഭയിൽ ഉന്നയിക്ക ന്നതിന ം 

ഉയർത്തികോട്ടുന്നതിന ം വനിതോ 

നിയമെഭോംഗങ്ങൾക്കോയി ഒര  ദിവെം 

നീക്കിവച്ചിരിക്ക ന്ന െംസ്ഥോന നിയമെഭ 

ഏതോണ്? 

(a) ഗ ജറോത്ത് 
(b) മഹോരോ്ര 

(c) ഉത്തരോഖണ്ഡ് 
(d) ഉത്തർ്പലദശ് 

(e) പഞ്ചോബ് 

 

Q211. യ വോക്കസള അവര സെ 

സതോഴി വെരം വർധിെിക്ക ന്നതിനോയി 

വളർന്ന വര ന്ന സെക്ലനോളജി 

സഡോസമയ്ന കളിൽ വയവെോയവ മോയി 

ബന്ധസെട്ട മവദഗ്ധയം നൽക ന്നതിന് 

ESSCI ധോരണോപ്തം ഒെുവച്ചത് 

ഇനിെറയ ന്ന ഏത് കമ്പനിയ മോയിട്ടോണ്? 

(a) മമല്കോലെോഫ്റ്റ് 
(b) ആെിൾ 

(c) ഇൻലഫോെിസ് 

(d) െോംെങ്ച 

(e) IBM  

 

Q212. മവസ് ്പെിഡന്് ജഗ്ദീപ്റ് 

ധൻഖർ ല ോക് മന്ഥൻ ല്പോ്ഗോമിന്സറ 

മൂന്നോം പതിെ് ഉദ് ോെനം സെയ്തത് 

തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

നഗരത്തി ോണ്? 

(a) സബംഗളൂര  

(b) നയൂഡൽഹി 

(c) ഗ വോഹത്തി 

(d) അഹമ്മദോബോദ് 

(e) മ ംമബ 

 

Q213. ലക്ന്ദ െർക്കോർ ‘മഹോരത്ന’ കമ്പനി 

പദവി നൽകിയത് ഇനിെറയ ന്നവയിൽ 

ഏത് കമ്പനിക്കോണ്? 

(a) രോ്രീയ ഇസ്പത് നിഗം  ിമിറഡ് 

(b) ഭോരത് സഹവി ഇ ക്്െിക്കൽസ് 

 ിമിറഡ് 

(c) സകോച്ചിൻ ഷിെ്്യോർഡ്  ിമിറഡ് 

(d) സ്റ്റീൽ അലതോറിറി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

 ിമിറഡ് 

(e) REC  ിമിറഡ് 
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Q214. ജർമ്മനിയിസ  ഡോർാംസ്റ്റോഡിസ  

PEN സെന്ററിന്സറ സഹർമൻ സകസ്റ്റൺ 

െമ്മോനം ലനെിയ വയക്തിയോയി 

തിരസെെ ത്തത് ആസരയോണ്? 

(a) നിലവദിതോ ലമലനോൻ 

(b) മീന കന്ദെോമി 

(c) യോഷികോ ദത്ത് 
(d) െൂരജ് സയങ്ചസഡ 

(e) കവിതോ കൃഷ്ണൻ 

 
Q215. നയൂഡൽഹിയിസ  ആകോശവോണി 

ഭവനിൽ സവച്ച് ്പധോനമ്ന്ത്ി നലര്ന്ദ 

ലമോദിയ സെ തിരസെെ ത്ത 

്പെംഗങ്ങളുസെ ‘െബ്കോെോത്ത് െബ്കോ 

വികോസ് െബ്കോ വിശവോസ്’ എന്ന 

െമോഹോരം പ റത്തിറക്കിയത് ആരോണ്? 

(a) അമിത് ഷോ 

(b) രോംനോഥ് ലകോവിന്ദ് 
(c) ്ദൗപതി മ ർമ  

(d) എം. സവങ്കയ്യ നോയിഡ  

(e) ജഗ്ദീപ്റ് ധൻഖർ 

 
Q216. 2022 സ  ലദശീയ െിനിമോ ദിനം ഏത് 

ദിവെമോണ് ആല ോഷിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 21 

(b) സെപ്റ്റംബർ 22 

(c) സെപ്റ്റംബർ 23 

(d) സെപ്റ്റംബർ 24 

(e) സെപ്റ്റംബർ 25 

 
Q217. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ 

അപരയോപ്റ്തമോയ മൂ ധനവ ം വര മോന 

െോധയതയ ം െൂണ്ടിക്കോട്ടി ഇനിെറയ ന്ന 

ഏത് െഹകരണ ബോങ്കിന്സറ 

മ െൻെോണ് റിെർവ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് 

ഇന്ത്യ (RBI) അവെോനിെിച്ചത്? 

(a) െരെവത് െഹകരണ ബോങ്ക് 
(b)  ക്ഷ്മി െഹകരണ ബോങ്ക് 
(c) ലകോസ്ലമോസ് െഹകരണ ബോങ്ക് 
(d) ശയോംറോവ  വിത്തൽ െഹകരണ ബോങ്ക് 
(SVC ബോങ്ക്) 

(e) അഭയ ദയ െഹകരണ ബോങ്ക്  ിമിറഡ് 

 

Q218. ഇന്ത്യൻ ബോങ്ക കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ 

കറൻെിയിൽ വയോപോരം നെത്തോൻ 

അന മതി നൽകോന ള്ള RBI-യ സെ 

തീര മോനസത്തത്ത െർന്ന് സറഗ ല ററ സെ 

അംഗീകോരം  ഭിച്ച ആദയ ബോങ്ക് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏതോണ്? 

(a) SBI 

(b) ഇന്ത്യൻ ബോങ്ക് 
(c) ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(d) UCO ബോങ്ക് 
(e) കോനറ ബോങ്ക് 
 

Q219. ഇന്ത്യയിൽ വർഷം ലതോറ ം _______ ന് 

അലന്ത്യോദയ ദിവസ് ആല ോഷിക്ക ന്ന .  

(a) സെപ്റ്റംബർ 21 

(b) സെപ്റ്റംബർ 22 

(c) സെപ്റ്റംബർ 23 

(d) സെപ്റ്റംബർ 24 

(e) സെപ്റ്റംബർ 25 

 

Q220. ഏകീകൃത ലപയ്സമന്് 

ഇന്റർലഫസ് (UPI) വഴി അതിർത്തി 

കെന്ന ള്ള ഇെപോെ കൾ 

്പവർത്തനക്ഷമമോക്കോൻ NPCI 

ഇന്റർനോഷണൽ ലപയ്സമന്് 

 ിമിറഡ മോയി (NIPL) പങ്കോളിയോയ 

കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) സെറ ലപ 

(b) റിയ മണി ്െോൻസ്ഫർ 

(c) മണി്ഗോം ഇന്റർനോഷണൽ Inc. 

(d) ്െോൻസ്ഫോസ്റ്റ് 
(e) ഇകവിറി ്ഗൂെ് ലഹോൾഡിംഗ്സ് 
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Q221. രോജയത്ത െനീളമ ള്ള എ ലോ 

്ഗോമങ്ങളി  ം 4G, 5G എന്നിവയ്ക്കോയി 

അവെോന മമൽ സനറ്്വർക്ക്  ഭയത 

ഉറെോക്കോൻ െർക്കോർ എ്ത ത കയോണ് 

നിലക്ഷപിക്ക ന്നത്? 

(a) 10 ബി യൺ ലഡോളർ 

(b) 20 ബി യൺ ലഡോളർ 

(c) 30 ബി യൺ ലഡോളർ 

(d) 40 ബി യൺ ലഡോളർ 

(e) 50 ബി യൺ ലഡോളർ 

 

Q222. സ്കൂളുകളി  ം 

െർവ്വക ോശോ കളി  ം സകമിക്കൽ 

െയൻെസ് 

ല്പോത്സോഹിെിക്ക ന്നതിനോയി 

രൂപകൽെന സെയ്ത ഒര  ഔട്ട്്റീച്ച് 
ല്പോ്ഗോമിസന പിന്ത് ണയ്ക്കോൻ ലറോയൽ 

സെോമെറി ഓഫ്റ് സകമിസ്്െി (RSC) 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

സ്ഥോപനവ മോയോണ് പങ്കോളിയോയത്? 

(a) ASSOCHAM 

(b) FICCI 

(c) നീതി ആലയോഗ് 

(d) CSIR 

(e) NASSCOM 

 

Q223. 'ഹമർ ലബട്ടി ഹമർമോൻ' 

(ഞങ്ങളുസെ മകൾ, നമ്മ സെ ബഹ മോനം) 

എന്ന ലപരിൽ സ്്തീ െ രക്ഷസയക്ക റിച്ച് 
ഒര  കോസമ്പയ്ൻ ആരംഭിക്കോൻ 

തീര മോനിച്ചത് ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോന െർക്കോരോണ്? 

(a) ഹിമോെൽ ്പലദശ് 

(b) പശ്ചിമ ബംഗോൾ 

(c) അെം 

(d) ബീഹോർ 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

 

Q224. ഇന്ത്യൻ ആർമിയ ം ഡിഫൻസ് 

ജിലയോ ഇൻലഫോർമോറിക്സ് ആൻഡ് 

റിെർച്ച് എസ്റ്റോബ്ലിഷ്സമന്റ ം (DGRE) 

െംയ ക്തമോയി അവ ോഞ്ച് 
ലമോണിററിംഗ് റഡോർ സ്ഥോപിച്ചത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനത്തോണ്? 

(a) ്തിപ ര 

(b) െിക്കിം 

(c) ജമ്മ  കശ്മീർ 

(d) അര ണോെൽ ്പലദശ് 

(e) ലമ ോ യ 

 
Q225. ബോങ്കിംഗ് ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 100 

ശതമോനം ഡിജിറമ ലെഷൻ ലനെിയത് 

തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ജി ലയോണ്? 

(a) മ െുറം 

(b) ഇൻലഡോർ 

(c) രോംപൂർ 

(d) ല  

(e) അമരോവതി 

 
Q226. ഡൽഹിയിസ  ഓൾ ഇന്ത്യ 

ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ്റ് സമഡിക്കൽ 

െയൻെെിന്സറ (AIIMS) ഡയറക്െറോയി 

നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) ലഡോ. എം ്ശീനിവോസ് 

(b) ലഡോ. െമീർ വി. കോമത്ത് 
(c) ലഡോ. ജി. െതീഷ് സറഡ്ഡി 

(d) ലഡോ. വെ ധ ഗ പ്റ്ത 

(e) ലഡോ. നിഖിൽ െണ്ടൻ 

 
Q227. ലഹോക്കി ഇന്ത്യയ സെ 

്പെിഡന്റോയി തിരസെെ ക്കസെട്ടത് 

ആരോണ്? 

(a) ഇഗ്നസ് െിർക്കി 

(b) ദി ീപ്റ് െിർക്കി 

(c) ബീലര്ന്ദ  ്ക 

(d) ധനരോജ് പിള്ള 

(e) ബിജ  പടനോയിക് 
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Q228. ഇന്ത്യൻ കൗൺെിൽ ഓഫ്റ് 

സമഡിക്കൽ റിെർച്ചിന്സറ (ICMR) 

ഡയറക്െർ ജനറ ോയി നിയമിതനോയത് 

ആരോണ്? 

(a) ലഡോ. വെ ധ ഗ പ്റ്ത 

(b) ലഡോ. െമീർ വി. കോമത്ത് 
(c) ലഡോ. ജി. െതീഷ് സറഡ്ഡി 

(d) ലഡോ. രോജീവ് ബഹൽ 

(e) ലഡോ. എം ്ശീനിവോസ് 

 
Q229. എ ലോ വർഷവ ം ഏത് ദിവെമോണ് 

അന്ത്ോരോ്ര സപണ്മക്കളുസെ ദിനം 

ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

ശനിയോഴ്സെ 

(b) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

ഞോയറോഴ്സെ 

(c) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത തിങ്കൾ 

(d) സെപ്റ്തംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

സെോവ്വോഴ്സെ 

(e) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

സവള്ളിയോഴ്സെ 

 
Q230. ല ോക ഫോർമെിസ്റ്റ് ദിനം എ ലോ 

വർഷവ ം ഏത് ദിവെമോണ് 

ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബർ 24 

(b) സെപ്റ്റംബർ 26 

(c) സെപ്റ്റംബർ 27 

(d) സെപ്റ്റംബർ 25 

(e) സെപ്റ്റംബർ 28 

 
Q231. ഹിറോച്ചി അസസ്റ്റലമോ അതിന്സറ 

ഇന്ത്യയിസ  ആദയസത്ത ൌലരോർജ്ജ 

ൈോന്് സ്ഥോപിച്ചത് 

തോസഴെറയ ന്നവയിൽ ഏത് 

െംസ്ഥോനത്തോണ്? 

(a) ഉത്തർ്പലദശ് 

(b) ഗ ജറോത്ത് 
(c) രോജസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ഹരിയോന 

 

Q232. മ ൻ യ എസ് െ രക്ഷോ 

കരോറ കോരനോയ എലഡവർഡ് സ്ലനോഡന് 

ഏത് രോജയമോണ് പൗരതവം നൽകിയത്? 

(a) ്ഫോൻസ് 

(b) റഷയ 

(c) യ .സക 

(d) ഇന്ത്യ 

(e) ഇ്െോലയൽ 

 

Q233. 2015-20സ  വിലദശ വയോപോര നയം 

എ്ത മോെലത്തക്ക് കൂെി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്?  

(a) 4 
(b) 5 
(c) 6 
(d) 7 
(e) 8 
 

Q234. ഏഷയോ-പെഫിക്കിസ  

വഷളോയിസക്കോണ്ടിരിക്ക ന്ന 

ഭക്ഷയ്പതിെന്ധി   ൂകരിക്കോൻ 

െഹോയിക്ക ന്നതിന് 2025-ഓസെ ക റെത് 

14 ബി യൺ ലഡോളസറങ്കി  ം 

വിനിലയോഗിക്കോൻ തീര മോനിച്ച ബോങ്ക് 
ഏതോണ്? 

(a) നയൂ സഡവ പ്റ്സമന്് ബോങ്ക് 
(b) ആ്ഫിക്കൻ സഡവ പ്റ്സമന്് ബോങ്ക് 
(c) ല ോക ബോങ്ക് 
(d) ഏഷയൻ സഡവ പ്റ്സമന്് ബോങ്ക് 
(e) അന്ത്ോരോ്ര നോണയ നിധി 
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Q235. മെബർ സെകയൂരിറി സെന്റർ 

ഓഫ്റ് എക്െ ൻെിൽ (CCoE) എത്തിക്കൽ 

ഹോക്കിംഗ്  ോബ് ഉദ് ോെനം സെയ്തത് 

ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏത് ബോങ്കോണ്? 

(a) ലസ്റ്ററ് ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

(b) ആക്െിസ് ബോങ്ക് 
(c) പഞ്ചോബ് നോഷണൽ ബോങ്ക് 
(d) HDFC ബോങ്ക് 
(e) യൂണിയൻ ബോങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ 

 
Q236. സ്റ്റോഷ്ഫിനിന്സറ െവത്ന്ത് 

ഡയറക്െറോയി നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) രോലജഷ് വർമ്മ 

(b) വിജയ് ജെ ജ 

(c) െഞ്ജയ് ഖന്ന 

(d) ആർ. സക. ഗ പ്റ്ത 

(e) െഞ്ജയ് ക മോർ വർമ്മ 

 
Q237. െീം യൂലറോെിസന പരോജയസെെ ത്തി 

െീം ലവൾഡ് 2022 സ  ല വർ കെ് 
ആദയമോയി െവന്ത്മോക്കി. ല വർ കെ് ഏത് 

കോയിക ഇനവ മോയി ബന്ധസെട്ടതോണ്? 

(a) ലഹോക്കി 

(b) ബോഡ്മിന്റൺ 

(c) സ്കവോഷ് 

(d) ഫ ടലബോൾ 

(e) സെന്നീസ് 

 
Q238. BSE അതിന്സറ ൈോറ്്ലഫോമിൽ EGR 

അവതരിെിക്ക ന്നതിന് കയോപിറൽ 

മോർക്കറ് സറഗ ല റർ സെകയൂരിറീസ് 

ആൻഡ് എക്സ്ലെഞ്ച് ലബോർഡ് ഓഫ്റ് 

ഇന്ത്യയ സെ (SEBI) അന്ത്ിമ അന മതി 

 ഭിച്ചു, EGR എന്നതിന്സറ പൂർണരൂപം 

________ ആണ്. 

(a) ഇ ക്ല്െോണിക് ലഗോൾഡ് സറെിപ്റ്്സ് 

(b) എൻഹോന്സ്ഡ് ലഗ്ലോബൽ സറെിപ്റ്്സ് 

(c) ഇ ക്ല്െോണിക് ലഗ്ലോബൽ സറെിപ്റ്്സ് 

(d) ഇ ക്ല്െോണിക് ഗവൺസമന്് 

സറെിപ്റ്്സ് 

(e) ഇ- സഗയിമിംഗ് സറെിപ്റ്്സ് 

 

Q239. ലക്ന്ദ വിദയോഭയോെ, മനപ ണയ 

വികെന െംരംഭകതവ മ്ന്ത്ി ്ശീ. ധർലമ്ന്ദ 

്പധോൻ ____________ FICCI ലഗ്ലോബൽ സ്കിൽസ് 

െമ്മിറ് 2022, ഉദ് ോെനം സെയ്ത് 

അഭിെംലബോധന സെയ്ത . 

(a) 10-ാോമത് 

(b) 15-ാോമത് 

(c) 9-ാോമത് 

(d) 13-ാോമത് 

(e) 7-ാോമത് 

 
Q240. 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ഏത് 

രോജയത്തിന്സറ ്പധോനമ്ന്ത്ിയോയോണ് 

മ ഹമ്മദ് ബിൻ െൽമോൻ 

നിയമിതനോയത്? 

(a) UAE 
(b) ഇറോൻ 

(c) ൌദി അലറബയ 

(d) സയമൻ 

(e) ത ർക്കി 

 
Q241. സബംഗളൂര വിൽ ഹിന്ദ സ്ഥോൻ 

എയലറോലനോട്ടിക്സ്  ിമിറഡിന്സറ 

(എച്ച്എഎൽ) െംലയോജിത ്കലയോജനിക് 

എഞ്ചിന കളുസെ നിർമ്മോണ ൌകരയം 

ആരോണ് ഉദ് ോെനം സെയ്തത്? 

(a) നലര്ന്ദ ലമോദി 

(b) രോജ്നോഥ് െിംഗ് 

(c) അമിത് ഷോ 

(d) ്ദൗപതി മ ർമ  

(e) ജഗ്ദീപ്റ് ധൻഖർ 

 

Q242. എസ് & പി ലഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യയ സെ 

FY23 GDP വളർച്ച എ്ത ശതമോനമോയി 

കണക്കോക്ക ന്ന ?  

(a) 7.1% 
(b) 7.2% 
(c) 7.3%  
(d) 7.4% 
(e) 7.5% 
 

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


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

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

Q243. IFS ഉലദയോഗസ്ഥനോയ ബന്ദോര  

വിൽെൺബോബ വിസന ഇനിെറയ ന്ന 

ഏത് രോജയലത്തക്കോണ് ഇന്ത്യയ സെ 

അെ ത്ത അംബോെഡറോയി നിയമിച്ചത്? 

(a) െോൻെോനിയ 

(b) ബംഗ്ലോലദശ് 

(c) ഒമോൻ 

(d) മഡഗോസ്കർ 

(e) യ .എ.ഇ 

 

Q244. ലജോർജിയ സമല ോണി ഏത് 

രോജയത്തിന്സറ ആദയ വനിതോ 

്പധോനമ്ന്ത്ിയോയി? 

(a) ്ഫോൻസ് 

(b) റഷയ 

(c) യ .എസ്.എ 

(d) ഇറ ി 

(e) യ .സക 

 

Q245. ഇനിെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ് 

ആദയസത്ത എ ിെബത്ത് II വ മൺ ഓഫ്റ് ദ 

ഇയർ അവോർഡ് ലജതോവോയി 

തിരസെെ ക്കസെട്ടത്? 

(a) സകമി ബോസഡലനോക്ക് 
(b) സപന്നി ലമോർഡൗണ്ട് 
(c) നദീൻ മവറ് 
(d) െ  ല ്ബോവർമോൻ 

(e)  ിസ് ്െസ് 

 

Q246. 'മിഷൻ ലെഫ്റ്ഗോർഡിംഗിന ള്ള 

എയർലപോർട്ട് െർവീസ് കവോളിറി (ASQ) 

2021-22 അവോർഡ് ലനെിയ എയർലപോർട്ട് 
ഏതോണ്? 

(a) ഇന്ദിരോഗോന്ധി അന്ത്ോരോ്ര 

വിമോനത്തോവളം, ഡൽഹി 

(b) സകോച്ചിൻ ഇന്റർനോഷണൽ 

എയർലപോർട്ട്, സകോച്ചി 

(c) സകംപഗൗഡ അന്ത്ോരോ്ര 

വിമോനത്തോവളം, സബംഗളൂര  

(d) െർദോർ വ ലഭോയ് പലട്ടൽ അന്ത്ോരോ്ര 

വിമോനത്തോവളം, അഹമ്മദോബോദ് 

(e) മംഗളൂര  അന്ത്ോരോ്ര 

വിമോനത്തോവളം, മംഗ ോപ രം 

 

Q247. അെ ത്തിസെ 87-ആം വയസ്സിൽ 

അന്ത്രിച്ച . ആരയോെൻ മ ഹമ്മദ് 

്പശസ്തനോയത് ഏതി ോണ്? 

(a) എഴ ത്ത കോരൻ 

(b) െോമൂഹിക ്പവർത്തകൻ 

(c) നെൻ 

(d) െരി്തകോരൻ 

(e) രോ്രീയക്കോരൻ 

 

Q248. യ എൻ എജയ ലക്കഷണൽ, 

െയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ 

ഓർഗമനലെഷൻ (യ സനസ്ലകോ) 

വിവരങ്ങളില ക്ക ള്ള െോർവ്തിക 

്പലവശനത്തിന ള്ള അന്ത്ോരോ്ര 

ദിനമോയി _______ ്പഖയോപിച്ചു. 

(a) സെപ്റ്റംബർ 28 

(b) സെപ്റ്റംബർ 27 

(c) സെപ്റ്റംബർ 26 

(d) സെപ്റ്റംബർ 25 

(e) സെപ്റ്റംബർ 24 

 

Q249. ഇനിെറയ ന്നവരിൽ 

െരി്തപരമോയ 2900 െൂർ ലററിംഗ് 

അെയോളസെെ ത്തിയ ആദയ സെസ്സ് 
കളിക്കോരൻ ആരോണ്? 

(a) വി ്പണവ് 

(b) അർജ ൻ എറിമഗെി 

(c) രലമഷ്ബോബ  ്പഗ്നോനന്ദ 

(d) മോഗ്നസ് കോൾെൺ 

(e) നിഹോൽ െരിൻ 
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Q250. 2022 സ  ല ോക റോബിസ് 

ദിനത്തിന്സറ തീം എന്ത്ോണ്? 

(a) ലപവിഷബോധ: ഇ ലോതോക്കോൻ 

വോക്െിലനഷൻ 

(b) ലപവിഷബോധ അവെോനിെിക്ക ക: 

െഹകരിക്ക ക, വോക്െിലനഷൻ നൽക ക 

(c) റോബീസ്: വസ്ത തകൾ, ഭയമി ല 
(d) റോബിസ്: െലന്ദശം പങ്കിെ ക, ഒര  

ജീവൻ രക്ഷിക്ക ക 

(e) റോബിസ്: ഒര  ആലരോഗയം, പൂജയം 

മരണങ്ങൾ 

 
Q251. ല ോലക്കോലമോട്ടീവ കളി  ം 

സ്െയിന കളി  ം റിയൽ-മെം സ്െയിൻ 

ഇൻഫർലമഷൻ െിസ്റ്റം (ആർെിഐഎസ്) 

സ്ഥോപിക്ക ന്നതോയി ഇന്ത്യൻ സറയിൽലവ 

അറിയിച്ചു. ഇനിെറയ ന്ന ഏത് 

സ്ഥോപനവ മോയി െഹകരിച്ചോണ് ഇത് 

വികെിെിച്ചത്? 

 
(a) ഇന്ത്യൻ ബഹിരോകോശ ഗലവഷണ 

സ്ഥോപനം 

(b) ്പതിലരോധ ഗലവഷണ വികെന 

െം െന 

(c) ഹിന്ദ സ്ഥോൻ എയലറോലനോട്ടിക്സ് 

 ിമിറഡ് 

(d) ഇ ക്ല്െോണിക്സ് ലകോർെലറഷൻ 

ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ  ിമിറഡ് 

(e) ഭോരത് സഹവി ഇ ക്്െിക്കൽസ് 

 ിമിറഡ് 

 
Q252. വെക്ക കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിസ  

െൂറിെം ലമഖ സയ 

ഉലത്തജിെിക്ക ന്നതിനോയി സവർെവൽ 

ലകോൺഫറൻസ് 'െിംലഫോൺ' ആരംഭിച്ചത് 

ആരോണ്? 

(a) അന രോഗ് തോക്കൂർ 

(b) പിയൂഷ് ലഗോയൽ 

(c) ജി കിഷൻ സറഡ്ഡി 

(d) ഹർദീപ്റ് െിംഗ് പ രി 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q253. മഹോനോയ െവോത്ന്ത്യ െമര 

ലെനോനിക്ക ള്ള ആദരെൂെകമോയി 

െണ്ഡീഗഡ് വിമോനത്തോവളത്തിന്സറ 

ലപര് ____________ എന്ന ലപരിൽ 

പ നർനോമകരണം സെയ്യും. 

(a) ലഡോ. ബി ആർ അംലബദ്കർ 

(b) റോണി  ക്ഷ്മി ബോയി 

(c) ബഹദൂർ ഷോ െഫർ 

(d) െർദോർ വ ലഭോയ് പലട്ടൽ 

(e) ഭഗത് െിംഗ് 

 

Q254. സറയിൽസെ ിന്സറ സെയർമോന ം 

മോലനജിംഗ് ഡയറക്െറ മോയി ആരോണ് 

നിയമിതനോയത്? 

(a) രോലജഷ് വർമ്മ 

(b) െഞ്ജയ് ക മോർ 

(c) െഞ്ജയ് ഖന്ന 

(d) ആർ സക ഗ പ്റ്ത 

(e) െഞ്ജയ് ക മോർ വർമ്മ 

 

Q255. ല ോക നദികളുസെ ദിനം എ ലോ 

വർഷവ ം ഏത് ദിവെമോണ് 

ആെരിക്ക ന്നത്? 

(a) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

ശനിയോഴ്സെ 

(b) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

ഞോയറോഴ്സെ 

(c) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത തിങ്കൾ 

(d) സെപ്റ്തംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

സെോവ്വോഴ്സെ 

(e) സെപ്റ്റംബറിസ  നോ ോമസത്ത 

സവള്ളിയോഴ്സെ 
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Q256. ഓസ്കോർ ലജതോവോയ ഒര  നെി 

 ൂയിസ് സലച്ചർ അെ ത്തിസെ ്ഫോൻെിൽ 

88 ആം വയസ്സിൽ അന്ത്രിച്ചു. അവൾ 

ഏത് രോജയക്കോരിയോണ്? 

(a) ്ഫോൻസ് 

(b) റഷയ 

(c) യ മണറഡ് കിംഗ്ഡം 

(d) യ .എസ്.എ 

(e) ഇ്െോലയൽ 

 
Q257. തോസഴെറയ ന്നവരിൽ ആരോണ് 

സബർ ിൻ മോരത്തണിൽ ല ോക 

സറലക്കോർഡിനോയി ഒര  മോരത്തൺ 

പൂർത്തിയോക്കോൻ ഏറവ ം ക റെ 

െമയം കസണ്ടത്തിയത്? 

(a) സകസനനിെ സബസക്കസ  

(b) ലമോ ഫറ 

(c) ല്ഗസ് െ ഗ ട്ട് 
(d) എ ിയഡ് കിപ്റ്ലെോസഗ 

(e) ്ബിജിഡ് ലകോസ്സഗ 

 
Q258. ബത്ത കമ്മ ഉത്സവം ഇന്ത്യയിസ  

ഇനിെറയ ന്ന ഏത് 

െംസ്ഥോന/യ െിയ മോയി 

ബന്ധസെട്ടിരിക്ക ന്ന ? 

(a) ലകരളം 

(b) സത ങ്കോന 

(c) തമിഴ്സനോട 

(d) മഹോരോ്ര 

(e) ഒഡീഷ 

 
Q259. ഇനിെറയ ന്നവയിൽ ഏതോണ് 74% 

വിലദശ സഷയർലഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള 

ആദയസത്ത ഇന്ത്യൻ മ ഫ്റ് ഇൻഷ റർ 

ആയത്? 

(a) ബജോജ് അ യൻസ് ജനറൽ 

ഇൻഷ റൻസ് കമ്പനി  ിമിറഡ്. 

(b) ഐെിഐെിഐ ല ോംബോർഡ് 

ജനറൽ ഇൻഷ റൻസ് കമ്പനി  ിമിറഡ്. 

(c) ഇഫ്റ്ലകോ-ലെോക്കിലയോ ജനറൽ 

ഇൻഷ റൻസ് കമ്പനി  ിമിറഡ്. 

(d) ഏജസ് സഫഡറൽ മ ഫ്റ് ഇൻഷ റൻസ് 

കമ്പനി  ിമിറഡ്. 

(e) മോക്സ് മ ഫ്റ് ഇൻഷ റൻസ് കമ്പനി 

 ിമിറഡ് 

 
Q260. ഏത് രോജയത്ത  നിന്നോണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 
ആദയമോയി സലക്സ് ഇന്ധന കോർ 

ഇറക്ക മതി സെയ്യുന്നത്? 

(a) ്ബെീൽ 

(b) യ .എസ്.എ 

(c) യ .സക 

(d) ജർമ്മനി 

(e) ലനോർലവ 
 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. With a total net worth of USD 137.4 billion, 

Adani has surpassed the wealth of Louis Vuitton 

chairman Arnault and is now just behind business 

magnate Elon Musk and Jeff Bezos in the ranking. 

 

S2. Ans.(e) 

Sol. The autobiography “The Hero of Tiger Hill: 

Autobiography of a Param Vir”, is about the 

inspiring story of Subedar Major (Honorary 

Captain) Yogendra Singh Yadav (Retd). 

 

S3. Ans.(b) 
Sol. Sidharth Malhotra and Kiara Advani-starrer 
Shershaah won the "Best Film" in popular awards 
category at the 67th Filmfare Awards 2022. 
 
S4. Ans.(e) 
Sol. The International Day for People of African 
Descent is celebrated on 31 August globally. 
 
S5. Ans.(a) 
Sol. Director of the Department of Economic & 
Policy Research(DEPR), Reserve Bank of India 
(RBI), Dr Ashutosh Raravikar has authored a new 
book titled “Indian Banking in Retrospect – 75 
years of Independence”. 
 

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- SEPTEMBER  2022 

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

S6. Ans.(d) 

Sol. Renowned economist and former Planning 
Commission member, Abhijit Sen has passed away 
at 72. 

 
S7. Ans.(b) 
Sol. Actor Ranveer Singh received the Filmfare 
Award for Best Actor for his role in Kabir Khan's 
'83'. 
 
S8. Ans.(d) 
Sol. The 50th All Manipur Shumang Leela Festival 
2021-2022 kicked off at IboyaimaShumang Leela 

Shanglen at Palace Compound in Imphal. 

 
S9. Ans.(a) 
Sol. Rajasthan chief minister Ashok Gehlot has 
inaugurated a month-long Rajiv Gandhi Rural 
Olympic Games in Jodhpur.  
 
S10. Ans.(c) 
Sol. Anurag Sharma has been elected as the 
International Treasurer of the Parliamentary 

Association Conference (CPA) at the 65th 
Commonwealth Parliamentary Association 

Conference in Halifax, Canada. 
 
S11. Ans.(a) 
Sol. Higher education sector regulator University 
Grants Commission (UGC) will now monitor and 
resolve all grievances of students and staff in 
varsities through a centralized portal called ‘e-
Samadhan. 
 

 

S12. Ans.(d) 
Sol. Andhra Pradesh government has signed an 
MoU with the US-based Parley for the Oceans to 
clean the shores of the State and make Andhra 
Pradesh plastic free by 2027. 
 
S13. Ans.(c) 
Sol. The Jammu & Kashmir Police has launched an 
online Mobile application “JK Ecop”. The App 
enables the common citizens to use a host of 
services ranging from registering a complaint to 
downloading a copy of an FIR. 

 
S14. Ans.(a) 
Sol. NCRB released Accidental Deaths & Suicides in 
India 2021 report. The National Crime Records 
Bureau (NCRB) has released the Accidental Deaths 
& Suicides in India 2021 report. 
 
S15. Ans.(b) 
Sol. Reliance Industries will set up India’s first and 
one of the world’s largest carbon fibre plants in 
Hazira, Gujarat. 
 
S16. Ans.(d) 
Sol. Indian Railways have set up ‘Meghdoot’ 
machines at Dadar, Thane and other stations of the 
Mumbai Division. 
 
S17. Ans.(b) 
Sol. Tata Steel has signed an MoU with the Punjab 
Government for setting up a steel plant with a 
scrap-based electric arc furnace (EAF) in 
Ludhiana. 
 
S18. Ans.(a) 
Sol. National Minorities Development and Finance 
Corporation (NMDFC) has signed an agreement 
with ICICI Bank for the development of financial 
accounting software and mobile application. 
 
S19. Ans.(d) 
Sol. Capital markets regulator SEBI levied fines on 
Aadhaar Ventures India Ltd (AVIL) and its 
directors for violating insider trading rules and 
listing conditions. 
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S20. Ans.(b) 

Sol. An Indian Foreign Service officer of the 1995 

batch, Nagesh Singh has been appointed as India’s 

next ambassador to Thailand. 

 

S21. Ans.(b) 

Sol. World Coconut Day is celebrated on 2nd 

September every year. The day is observed to 

emphasise and spread knowledge of the value and 

advantages of coconuts.  

 

S22. Ans.(a) 

Sol. LIC is no longer part of the top ten companies 

by market capitalization as it has been replaced by 

Bajaj Finance and Adani Transmission. 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. The All-India Council for Technical Education 

(AICTE) has signed an agreement with US-based 

Adobe to accelerate digital creativity skills across 

India. 

 

S24. Ans.(e) 

Sol. Collections from Goods and Services Tax 

(GST) has rose 28 percent to Rs 1.43 lakh crore in 

August. 

 

S25. Ans.(a) 

Sol. Senior Indian Information Service officer Dr. 

Vasudha Gupta has been appointed as the Director 

General of the News Services Division of All India 

Radio. 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. Video Assistant Referee (VAR) technology will 

be used for the first time at a FIFA U-17 Women’s 

World Cup, to be held in India in October 2022. 

 

S27. Ans.(d) 

Sol. Kartik Aaryan-starrer 'Bhool Bhulaiyaa 2' is 

getting a comic book adaptation. Publisher 

Diamond Comics has partnered with the 

production houses T-Series and Cine1Studios to 

create this comic book for all young audiences.  

 

S28. Ans.(c) 

Sol. India's first indigenous vaccine against 

cervical cancer was launched. The cervical cancer 

vaccine, Cervavac, is a Quadrivalent Human 

Papillomavirus vaccine (qHPV),developed by the 

Serum Institute of India (SII) and the Department 

of Biotechnology(DBT). 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. India's top oil and gas producer ONGC got a 

record third interim chairman in Rajesh Kumar 

Srivastava as the government has not made a full-

time appointment yet.  

 

S30. Ans.(b) 

Sol. Ministry of Women and Child Development is 

celebrating the 5th RashtriyaPoshanMaah 2022 

across the nation from 1st September till 30th 

September. RashtriyaPoshanMaah serves as a 

platform to bring focus to the discourse of 

nutrition and good health. 

 

S31. Ans.(d) 

Sol. The first edition of the “World Health Summit 

for Pride of Homoeopathicas held in Dubai. The 

summit aimed to educate and promote a 

homoeopathic system of medicine, drugs, and 

practices. 

 

S32. Ans.(b) 

Sol. Yamuna Kumar Chaubey has been appointed 

as Chairman and Managing Director (CMD) of 

NHPC. He succeeded Abhay Kumar Singh. 

 

S33. Ans.(a) 

Sol. According to RBI data, the all India house 

price index (HPI) rose by 3.5 per cent year-on-year 

in the first quarter of 2022-23. 

 

S34. Ans.(e) 

Sol. Bernadette J. Madrid-She is a children’s rights 

crusader from the Philippines. She is being 

recognized for “her unassuming and steadfast 

commitment to noble and demanding advocacy. 
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S35. Ans.(b) 

Sol. These awards are an initiative of the National 

Institute of Urban Affairs and the United Nations in 

India to address city-level accessibility and 

inclusion challenges faced by persons with 

disability women and girls, and the elderly. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. INS Vikrant, India's first home-built aircraft 

carrier, was formally commissioned after 

completing almost a year of sea trials in Cochin 

Shipyard Limited. 

 

S37. Ans.(e) 

Sol. Oscar-winning music icon, AR Rahman 

recently had the honour of getting Canada’s 

Markham city’s street named after him. 

 

S38. Ans.(d) 

Sol. The coffee giant Starbucks has appointed its 

new Indian-origin Chief Executive Officer, Laxman 

Narasimhan. He will join Starbucks on October 1, 

after replacing Howard Schultz who will continue 

as interim chief until April 2023. 

 

S39. Ans.(b) 

Sol. Kalyan Chaubey, who was a goalkeeper with 

the storied Mohun Bagan and East Bengal football 

clubs in Kolkata, was elected president of the All 

India Football Federation. 

 

S40. Ans.(d) 

Sol. Private lender IndusInd Bank of Friday, 

September 2, said it has joined hands with Asian 

Development Bank (ADB) to support and promote 

supply chain finance (SCF) solutions in India. 

 

S41. Ans.(e) 

Sol. Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma 

has launched the ‘Rural Backyard Piggery Scheme’. 

 

S42. Ans.(c) 

Sol. Noted historian and first Vice Chancellor of 

Mangalore and Goa Universities Professor B. Sheik 

Ali passed away. 
 

S43. Ans.(d) 

Sol. In a unique and first-of-its-kind initiative, the 

Department of Science & Technology (DST), Govt 

of India, has undertaken to set up India’s first-ever 

"Night Sky Sanctuary" in Ladakh which will be 

completed within next three months. 

 

S44. Ans.(a) 

Sol. The book ‘Divorce and Democracy: A History 

of Personal Law in Post-Independence India’ talks 

about family law, religion, and gender politics in 

India.  

 

S45. Ans.(b) 

Sol. Bhartaul becomes first village in state to have 

RO water in every household As part of the Adarsh 

Gram Panchayat initiative, Bhartaul village in 

Bareilly district has become the first village in the 

state to have RO water in every household.  

 

S46. Ans.(e) 

Sol. The former President of the United States 

Barack Obama won Emmy Award for his narration 

in the Netflix documentary “Our Great National 

Parks".  

 

S47. Ans.(e) 

Sol. The 5th of September is celebrated as 

teacher’s day all over India. The Ministry of 

Education presents the National Teachers Awards 

on this occasion every year.  

 

S48. Ans.(c) 

Sol. Teachers’ Day or Shikshak Divas marks the 

birthday of the country’s first Vice President 

(1952–1962) who went on to become the second 

President of India (1962-1967), a scholar, 

philosopher, Bharat Ratna awardee, Dr Sarvapalli 

Radhakrishnan. 

 

S49. Ans.(b) 

Sol. The International Day of Charity is observed 

on September 5. On this day, philanthropic and 

humanitarian efforts of any kind are honoured.  

 

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- SEPTEMBER  2022 

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

S50. Ans.(d) 

Sol. Rajya Sabha Chairman and Lok Sabha Speaker 

jointly decided that Utpal Kumar Singh, currently 

holding the post of Secretary General Lok Sabha, 

will additionally charge the functions of CEO 

Sansad TV. 

 

S51. Ans.(d) 

Sol. The Unique Identification Authority of India 

(UIDAI) has topped among all Ministries and 

Departments in resolving Public Grievances for the 

month of August 2022. 

 

S52. Ans.(a) 

Sol. Blue Energy Motors has unveiled India’s first 

LNG-fuelled green truck by launching a 

manufacturing plant at Chakan, Pune. 

 

S53. Ans.(e) 

Sol. The Uttarakhand education department has 

launched an e-governance portal – “Samarth”. It 

will provide all administrative & educational 

updates including information about entrance 

exams & appointments from 5 state universities & 

140 public schools. 

 

S54. Ans.(c) 

Sol. Bharat Electronics Limited (BEL) has signed 

an MoU with UK-based Smiths Detection to offer 

advanced, high-energy scanning systems to the 

Indian market. 

 

S55. Ans.(a) 

Sol. Supreme Court judge Justice DY Chandrachud 

has been appointed as the next executive 

chairperson of the National Legal Services 

Authority (NALSA). 

 

S56. Ans.(c) 

Sol. Red Bull’s driver Max Verstappen has won the 

Dutch Formula 1 Grand Prix 2022. Mercedes’ 

George Russell & Ferrari’s Charles Leclerc came at 

the 2nd and 3rd positions respectively. 

 

S57. Ans.(d) 

Sol. Indian Institute of Technology Madras 

researchers along with Inspire Institute of Sports 

(IIS) in Bellary, Karnataka, are developing a cost-

effective boxing analytics platform 'Smartboxer' to 

increase India’s boxing medal tally at the 2024 

Olympics.  

 

S58. Ans.(a) 

Sol. The government of India has announced to 

change the name of Rajpath and Central Vista 

lawns into Kartavya Path. The decision is said to 

shed remnants of the British colony in India. 

 

S59. Ans.(b) 

Sol. Indian Army chief General Manoj Pande was 

conferred the title of Honorary General of the 

Nepali Army by Nepal President Bidya Devi 

Bhandari in Kathmandu. 

 

S60. Ans.(e) 

Sol. The Tuticorin-based Tamilnad Mercantile 

Bank (TMB) Ltd has announced the appointment 

of Krishnan Sankarasubramaniam as the Managing 

Director and CEO with effect for three years. 

 

S61. Ans.(d) 

Sol. HDFC Bank introduced new SMS banking 

facility for its customers. The private sector lender 

HDFC Bank has introduced a new SMS banking 

facility for its customers. 

 

S62. Ans.(c) 

Sol. According to SBI’s Research Report, India 

would surpass Germany in 2027 and Japan by 

2029 at the current rate of growth and become the 

world’s 3rd largest economy. 

 

S63. Ans.(b) 

Sol. As part of the financial inclusion drive, public 

sector banks will open 300 branches in unbanked 

areas of various states by December 2022. 
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S64. Ans.(d) 
Sol. The Karnataka government has appointed 
Kannada actor Sudeep as the brand ambassador 
for “PunyakotiDattu Yojana’ a cattle adoption 
scheme. 
 
S65. Ans.(a) 
Sol. Former Team India cricketer Suresh Raina has 
announced his retirement from all forms of cricket 
including IPL. 
 
S66. Ans.(d) 
Sol. The International Day of Clean Air for blue 
skies is observed globally on September 07 to 
promote and facilitate actions to improve air 
quality. 
 
S67. Ans.(e) 
Sol. This year’s theme of “The Air We Share” 
focuses on the transboundary nature of air 
pollution, stressing the need for collective 
accountability and action. 
 
S68. Ans.(b) 
Sol. Pallathuruthy Boat Club, 
MahadevikaduKattilThekkethilChundan has 
scripted its maiden triumph in the Nehru Trophy 
boat race for snake boats at the Punnamada Lake 
in Alappuzha. 
 
S69. Ans.(c) 
Sol. Six-year-old AnishkaBiyani has won the gold 
medal in the Malaysian Age Group Rapid Chess 
Championship at Kuala Lumpur. 
 
S70. Ans.(a) 
Sol. The Competition Commission of India (CCI) 
has finally allowed the 100 per cent of equity share 
capital of Indiaideas.com (BillDesk) by PayU 
Payments. 
 
S71. Ans.(b) 
Sol. The National Legal Services Authority 
(NALSA) Centre for Citizen Services has 
inaugurated by Chief Justice of India Uday Umesh 
Lalit. 
 

S72. Ans.(c) 

Sol. Tamil Nadu CM M K Stalin has launched the 

‘Pudhumai Penn’ (modern woman) scheme for the 

state’s girl students. 

 

S73. Ans.(a) 

Sol. HDFC ERGO General Insurance has roped in 

Google Cloud to build an online platform for selling 

insurance. 

 

S74. Ans.(e) 

Sol. Senior diplomat Sanjay Kumar Verma has 

been appointed as India’s next high commissioner 

to Canada. 

 

S75. Ans.(d) 

Sol. Renowned Carnatic musician TV 

Sankaranarayan has passed away. He was 77. He 

was the tourchbearer for Madurai Mani lyer style 

of Carnatic music. 

 

S76. Ans.(e) 

Sol. Budget Indian carrier IndiGo has announced 

that Petrus Johannes TheodorusElbers (Pieter 

Elbers) has joined as Chief Executive Officer of the 

company with effect September 6. 

 

S77. Ans.(e) 

Sol. International Literacy Day (ILD) is celebrated 

on 8 September every year all across the globe to 

make people aware of the meaning and 

importance of literacy for individuals and 

societies. 

 

S78. Ans.(a) 

Sol. This year’s International Literacy Day will be 

celebrated worldwide under the theme, 

“Transforming Literacy Learning Spaces” and will 

be an opportunity to rethink the fundamental 

importance of literacy learning spaces to build 

resilience and ensure quality, equitable, and 

inclusive education for all. 
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S79. Ans.(c) 

Sol. West Bengal has been accredited the 

International Travel Award 2023 for Best 

Destination for Culture by the Pacific Area Travel 

Writers Association (PATWA), an affiliate member 

of the United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO). 

 

S80. Ans.(d) 

Sol. Suella Braverman, an Indian-origin barrister, 

was appointed as the UK's new Home Secretary. 

 

S81. Ans.(c) 

Sol. The Rajasthan government has launched an 

ambitious scheme to provide 100 days of 

employment to needy families in urban areas on 

the lines of rural employment guarantee scheme 

MGNREGA. 

 

S82. Ans.(a) 

Sol. Adani Group will build three Giga factories to 

manufacture solar modules, wind turbines, and 

hydrogen electrolyzers as part of its $70 billion 

investment in clean energy by 2030. 

 

S83. Ans.(b) 

Sol. American financial company MasterCard has 

replaced Paytm as the title sponsor of the Board of 

Control for Cricket in India (BCCI). 

 

S84. Ans.(e) 

Sol. ESAF Small Finance Bank Limited has 

launched a ‘Rainbow Savings Account’ exclusively 

for the transgender community. The ‘Rainbow 

Savings Account scheme comes with a high-

interest rate and advanced debit card facilities. 

 

S85. Ans.(d) 

Sol. The International Day to Protect Education 

from Attack is an international observance 

established by a unanimous decision of the United 

Nations General Assembly in 2020. It is observed 

on September 9 of each year. 

 

S86. Ans.(a) 

Sol. India ranked 132nd among 191 countries and 

territories on the 2021 Human Development Index 

(HDI). 

 

S87. Ans.(b) 

Sol. Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) and Indian Army have 

successfully completed six flight-tests of Quick 

Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) system 

from Integrated Test Range (ITR) Chandipur off 

the Odisha coast. 

 

S88. Ans.(c) 

Sol. Mongolia is home to more than 3 million 

horses, making the horse population almost equal 

to the human population in the vast nation. Even 

in the 21st century, Mongolia remains a horse-

based culture and retains its pastoral traditions. 

 

S89. Ans.(d) 

Sol. India’s largest lender State Bank of India 

issued additional tier-1 (AT1) bonds worth a total 

of Rs 6,872 crore at a cut-off of 7.75 per cent, the 

lowest rate set for such debt issuances by any 

bank so far in the current financial year. 

 

S90. Ans.(d) 

Sol. Public enterprises selection board (PESB) 

selected Ajit Kumar Saxena for the post of 

Chairman & Managing Director of "A” Miniratna 

Category-I Company, MOIL Limited. MOIL Limited 

is the largest producer of manganese ore in India. 

 

S91. Ans.(d) 

Sol. The United States issued a record of 82,000 

student visas to Indians in 2022, according to the 

US embassy in India. 

 

S92. Ans.(c) 

Sol. The Odisha government has launched a 

rainwater harvesting scheme named ‘Community 

Harnessing and Harvesting Rainwater Artificially 

from Terrace to Aquifer (CHHATA). 
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S93. Ans.(d) 

Sol. Bihar Chief Minister Nitish Kumar has 

inaugurated India’s longest rubber dam ‘Gayaji 

Dam’ on the Falgu River in Gaya. 

 

S94. Ans.(a) 

Sol. The committee under former planning 

commission member Kirit S Parikh will suggest a 

"fair price to the end consumer".  

 

S95. Ans.(c) 

Sol. World Suicide Prevention Day (WSPD), 

celebrated annually on 10 September, is organized 

by the International Association for Suicide 

Prevention (IASP) and endorsed by the World 

Health Organization (WHO). 

 

S96. Ans.(d) 

Sol. According to Forbes realtime billionaires list, 

Asia’s richest man Gautam Adani has overtaken 

Amazon founder Jeff Bezos to become the 3rd 

richest person in the world. He became India’s 

richest man with a net worth of USD 129.16 billion 

(Rs. 10.29 trillion) 

 

S97. Ans.(e) 

Sol. Himalaya Day 2022 was observed under the 

theme ‘Himalayas will be safe only when the 

interests of its residents are protected. 

 

S98. Ans.(a) 

Sol. The United Nations (UN) General Assembly 

approved Volker Türk of Austria to be the global 

body’s Human Rights Chief by UN Secretary-

General Antonio Guterres. 

 

S99. Ans.(b) 

Sol. Former India Chief of Naval Staff, Admiral 

Sunil Lanba has been conferred Singapore’s 

prestigious military award, the Pingat Jasa 

Gemilang (Tentera) or Meritorious Service Medal 

(Military) (MSM(M)), by President HalimahYacob. 

 

S100. Ans.(e) 

Sol. The National Mission for Clean Ganga 
organized Himalayan Diwas on September 09, in 

association with Naula Foundation. 
 

S101. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi has 
inaugurated the Centre-State Science Conclave via 

video conferencing. The conclave is being 
organised at Science City, Ahmedabad, Gujarat. 

 
S102. Ans.(e) 

Sol. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal 

has launched programme. SETU (Supporting 

Entrepreneurs in Transformation and Upskilling) 
in San Francisco, US. 

 

S103. Ans.(b) 
Sol. Agnikul Cosmos, one of India’s private space 

startups, has secured its first patent for the design 
and manufacturing of its 3D-printed rocket engine. 

 
S104. Ans.(a) 

Sol. In the men’s category, Spanish player C. 
Alcaraz Garcia has lifted his first Grand Slam 

trophy after defeating C. Ruud, to become the 
youngest player to reach world No. 1 at just 19 

years old. The event was held at the Arthur Ashe 
Stadium in New York.  

 

S105. Ans.(b) 
Sol. In the women’s category, Poland tennis player 

I. Świątek defeated O. Jabeur to win the 2022 US 
Open women’s singles final title. 

 
S106. Ans.(b) 

Sol. The United Nations Day for South-South 
Cooperation is observed annually on September 

12 to highlight the importance of cooperation 
among people and countries in the global South. 

 

S107. Ans.(e) 
Sol. National Forest Martyrs Day is observed on 

September 11 to pay tribute to those who 
sacrificed their lives to protect forests and wildlife. 
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S108. Ans.(b) 

Sol. Madras High Court Chief Justice (CJ) 

Munishwar Nath Bhandari, has been appointed as 

the chairperson of the Appellate Tribunal under 

the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators 

Act (SFEMA). 

 

S109. Ans.(d) 

Sol. Indian Army’s Kharga Corps and the Indian 

Air Force have conducted a joint exercise ‘Gagan 

Strike’ in Punjab. The exercise, conducted over 

four days, comprised the deployment of attack 

helicopters as the aerial arm in support of ground 

forces carrying out drills, practising annihilation of 

enemy defences and deep penetration. 

 

S110. Ans.(a) 

Sol. The month of September is recognized as 

International PCOS Awareness Month. Polycystic 

ovary syndrome (PCOS) is a common hormonal 

disorder in women that is also the leading cause of 

female infertility. 

 

S111. Ans.(a) 

Sol. Uttar Pradesh govt will provide a unique farm 

ID similar to Aadhaar number to the farmers of the 

state. 

 

S112. Ans.(e) 

Sol. Indian railways for the first time has floated a 

tender to invite private players to build a high-

speed wheel plant under the Make in India 

initiative. 

 

 

S113. Ans.(b) 

Sol. Vande Bharat 2 will be equipped with more 

advancement and improved features like 0 to 100 

Kmpl speed in just 52 seconds, maximum speed up 

to 180 Kmph, a less weight of 392 ton instead of 

430 ton, and WI-FI content on demand. 

 

S114. Ans.(a) 

Sol. Ministry of Ports, Shipping and Waterways is 

building the National Maritime Heritage Complex 

at the historic Indus Valley civilization region of 

Lothal in Gujarat with a total cost of 3500 crores 

rupees. 

 

S115. Ans.(b) 

Sol. Sikkim will host Ranji trophy matches for the 

first time in December 2022. The state will 

welcome three northeast teams – Mizoram, 

Manipur, and Arunachal Pradesh, at the Mining 

Cricket Ground near Rangpo. 

 

S116. Ans.(c) 

Sol. Red Bull’s driver Max Verstappen has won the 

Italian Formula 1 Grand Prix. Ferrari’s Charles 

Leclerc and Mercedes’ George Russell came at the 

2nd and 3rd positions respectively. 

 

S117. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi Inaugurates 

World Dairy Summit 2022 in Greater Noida. 

According to union minister for fisheries, animal 

husbandry and dairying ParshottamRupala, India 

is hosting the International Dairy Federation (IDF) 

global dairy summit after 48 years, where more 

than 1,500 experts, farmers and processors of 

dairy products from 50 countries will be 

participating. 

 

S118. Ans.(c) 

Sol. The Sri Lankan cricket team gifted the island 

nation joy and the sixth Asia Cup title as they 

defeated Pakistan by 23 runs in the final in Dubai. 

India, with seven titles (six ODI and one T20I), is 

the most successful team in the tournament. 
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S119. Ans.(b) 

Sol. State-owned Bank of Maharashtra (BoM) said 

it has raised ₹710 crore from bonds to fund 

business growth. The fund raised via Basel III 

compliant Additional Tier 1 (AT1) bonds of ₹710 

crore (including green shoe option of ₹610 crore) 

is at a coupon rate of 8.74 per cent, the bank said 

in a statement. 

 

S120. Ans.(b) 

Sol. The Ministry of AYUSH celebrates Ayurveda 

Day every year on Dhanvantari Jayanti and this 

year it will be celebrated on 23 October. 

 

S121. Ans.(e) 

Sol. The Principal Accountant General office in 

Mumbai has begun ‘Pension at your doorstep’ 

initiative. For Pension Samvaad, Pensioners can 

register their grievances online or on the toll-free 

number. 

 

S122. Ans.(a) 

Sol. Lok Sabha Speaker Om Birla and Minister of 

State for Defence Ajay Bhatt have inaugurated the 

National Defence MSME Conclave and Exhibition 

in Kota, Rajasthan. 

 

S123. Ans.(e) 

Sol. President DroupadiMurmu has nominated 

Gulam Ali, a Gurjar Muslim from Jammu & 

Kashmir, to the Rajya Sabha. 

 

S124. Ans.(c) 

Sol. The Kibithu Military Garrison in Arunachal 

Pradesh has been renamed as ‘General Bipin 

Rawat Military Garrison’ in honour of India’s first 

Chief of Defence Staff. 

 

S125. Ans.(a) 

Sol. Alireza Firouzja beat Ian Nepomniachtchi in 

play-offs to win the ninth edition of the Sinquefield 

Cup. Firouzja also grabbed an extra $100,000 for 

winning this year’s Grand Chess Tour. 

 

S126. Ans.(c) 

Sol. Senior Advocate Mukul Rohatgi is slated to be 

appointed the fourteenth Attorney General for 

India after KK Venugopal vacates the post. This 

will be Rohatgi's second time as AG, after his first 

stint between June 2014 and June 2017. 

 

S127. Ans.(e) 

Sol. Ministry of Electronics and Information 

Technology (MeitY) Startup Hub in collaboration 

with Meta will launch a programme to support and 

accelerate XR technology startups across India. 

This collaboration is part of the Government’s 

efforts for skilling in emerging and future 

technologies.  

 

S128. Ans.(d) 

Sol. INS Satpura and P8I Maritime Patrol Aircraft 

arrive in Darwin in Australia to Participate in 

Multinational Naval Ex Kakadu hosted by the 

Royal Australian Navy. 

 

S129. Ans.(b) 

Sol. Indian Institute of Technology Madras (IIT-

Madras) is the first academic institute in the 

country to join an IBM programme promoting 

quantum computing development and research.  

 

S130. Ans.(a) 

Sol. Hindi Diwas or Hindi Day is observed every 

year on 14 September to mark the popularity of 

Hindi as an official language of India. 

 

S131. Ans.(e) 

Sol. The world’s largest museum of Harappan 

culture will be set up in Haryana’s Rakhigarhi 

village. The village of Rakhigarhi was part of the 

Indus Valley Civilisation from 2600-1900 BC. 

 

S132. Ans.(b) 

Sol. The government has informed that India has 

turned into a power surplus nation with a total 

installed electricity capacity of over 4 lakh Mega 

Watt. 
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S133. Ans.(d) 
Sol. Virat Kohli has become the first-ever cricketer 
to reach 50 million followers on Twitter. 
 
S134. Ans.(b) 
Sol. Private lender Axis Bank and Square Yards (an 
integrated real estate platform) have announced 
the launch of ‘Open Doors’, a co-branded home 
buyer ecosystem. 
 
S135. Ans.(e) 
Sol. HDFC Life Insurance has launched a term 
insurance plan Click2Protect Super, which enables 
customization as per protection needs. 
 
S136. Ans.(a) 
Sol. Koo partners with India Post Payments Bank 
to drive financial inclusion in remote cities. Koo 
said the memorandum of understanding aims to 
bring together the synergies of both Koo and IPPB 
to drive 'financial inclusion' and 'literacy' amongst 
the users in tier 2, tier 3, & remote cities and 
hinterlands. 
 
S137. Ans.(c) 
Sol. In India, Engineer’s Day is celebrated on 
September 15 every year. The day is celebrated to 
recognise the contribution of engineers in the 
development of the nation. This day 
commemorates the birth anniversary of Sir 
Moksha Gundam Visvesvaraya, who is considered 
one of the greatest engineers of India.  
 
S138. Ans.(d) 
Sol. This year, September 15 marks the 15th 
anniversary of the International Day of 
Democracy. The day is celebrated annually around 
the world to strengthen democracies and highlight 
its values and principles.  
 
S139. Ans.(a) 
Sol. Former Pakistan umpire Asad Rauf has passed 
away due to suspected cardiac arrest. He breathed 
his last at the age of 66. He was one of the 
legendary umpires Pakistan ever produced, along 
with the likes of Aleem Dar. 
 

S140. Ans.(b) 
Sol. The entrepreneurcumauthor, P.C. 
Balasubramanian (PC Bala) authored a new book 
“Rajini’s Mantras: Life lessons from India’s 
mostloved Superstar” in English. 
 
S141. Ans.(e) 
Sol. Telangana has decided to expand Forest 
College and Research Institute (FCRI) in 
Hyderabad into a full-fledged university. 
 
S142. Ans.(b) 
Sol. Jharkhand has become the third state after 
Bihar and Odisha in eastern India to have Food 
Security Atlas for its rural areas. 
 
S143. Ans.(c) 
Sol. World Ozone Day or the International Day for 
the preservation of the Ozone Layer is observed on 
the 16th of September. 
 
S144. Ans.(b) 
Sol. In football, India clinched the SAFF under-17 
Championship title, defeating Nepal 4-0 in the final 
in Colombo. India captain VanlalpekaGuite was 
named the Most Valuable Player of the 
Tournament, while goalkeeper Sahil won the Best 
Goalkeeper awards. 
 
S145. Ans.(d) 
Sol. Australia’s Tahlia McGrath honoured 
following their outstanding international 
performances during August. 
 
S146. Ans.(b) 
Sol. Tata Consultancy Services (TCS) is India’s 
most-valuable brand in 2022 replacing HDFC 
Bank, which held the number one spot since 2014, 
according to Kantar BrandZ report on India’s 
most-valuable brands. 
 
S147. Ans.(a) 
Sol. The theme announced by the UN Environment 
Programme for International Day for the 
Preservation of the Ozone Layer 2022 is ‘Global 
Cooperation Protecting Life on Earth'. 
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S148. Ans.(e) 

Sol. Zimbabwe's all-rounder Sikandar Raza has 

been declared the winners of the ICC Player of the 

month award for August 2022. 

 

S149. Ans.(c) 

Sol. BVR Subrahmanyam (lAS) has been appointed 

as the new Chairman & Managing Director of the 

India Trade Promotion Organization (ITPO). 

 

S150. Ans.(a) 

Sol. Fitch Ratings slashed India’s GDP growth 

projection for FY23 to 7 per cent, saying the 

economy is expected to slow against the backdrop 

of the global economy, elevated inflation and high-

interest rate. 

 

S151. Ans.(c) 

Sol. The Election Commission of India (ECI) has 

released a new digital publication ‘BLO e-Patrika’ 

at an event in New Delhi. 

 

S152. Ans.(d) 

Sol. The Padmaja Naidu Himalayan Zoological 

Park of Darjeeling has been recognized as the best 

zoo in the country. 

 

S153. Ans.(b) 

Sol. Former Indian tennis player and Davis Cup 

captain Naresh Kumar passed away recently at the 

age of 93. 

 

S154. Ans.(e) 

Sol. This partnership means IDFC FIRST 

customers will be able to recharge their FASTags 

right within IDFC FIRST’s WhatsApp chatbot and 

complete the transaction from within the chat 

thread. 

 

S155. Ans.(c) 

Sol. World Patient Safety Day is observed every 

year on 17 September to create awareness about 

different safety measures that should be taken to 

ensure patient safety. 

 

S156. Ans.(b) 

Sol. Federal Bank was ranked 63rd on the Best 

Workplaces in Asia 2022 and becomes the only 

bank in India to be listed by Great Place to Work, 

the global authority on workplace culture. 

 

S157. Ans.(d) 

Sol. The Public Enterprises Selection Board (PESB) 

has picked Prasanna Kumar Motupalli as the next 

NLC CMD. Motupalli is currently serving as the 

Managing Director of Gujarat State Electricity 

Corporation Limited (GSECL). 

 

S158. Ans.(c) 

Sol. Delhi Police has become the first police force 

in the country to make collection of forensic 

evidence mandatory in crimes punishable by more 

than six years. 

 

S159. Ans.(a) 

Sol. Lourenco, 68, was sworn in alongside 

Esperanca da Costa, Angola’s first female vice 

president in the capital, Luanda. 

 

S160. Ans.(d) 

Sol. Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya 

launched a countrywide mega drive ‘Raktdaan 

Amrit Mahotsav’ for voluntary blood donation 

from 17th September to 1st October 2022. 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. BSF’s first female camel riding squad will be 

deployed along the India-Pakistan border in 

Rajasthan & Gujarat. 

 

S162. Ans.(d) 

Sol. Union education minister Dharmendra 

Pradhan has inaugurated Ramakrishna Mission’s 

‘Awakening ‘ programme for students of classes 1 

to 5. 

 

S163. Ans.(b) 

Sol. Amity University Uttar Pradesh has signed an 

MoU with the Indian Navy to establish a long-term 

symbiotic relationship for Academic Cooperation. 
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S164. Ans.(e) 
Sol. The Telangana government has decided to 
name the new integrated Secretariat complex in 
Hyderabad after Babasaheb BR Ambedkar. 
 
S165. Ans.(d) 
Sol. The Reserve Bank of India has approved the 
appointment of Pralay Mondal as the Managing 
Director and Chief Executive Officer of CSB Bank 
for three years. 
 
S166. Ans.(b) 
Sol. Auto industry body Society of Indian 
Automobile Manufacturers has elected Vinod 
Aggarwal as its new president for 2022-23. 
 
S167. Ans.(c) 
Sol. Former President of India Ram Nath Kovind 
has launched the book ‘Ambedkar and Modi – 
Reformer’s Ideas Performer’s Implementation’. 
 
S168. Ans.(b) 
Sol. International Equal Pay Day, celebrated on 18 
September, represents the longstanding efforts 
towards the achievement of equal pay for work of 
equal value. 
 
S169. Ans.(d) 
Sol. World Bamboo Day 2022 is observed on 
September 18 in order to raise awareness about 
the conservation of this extremely useful plant. 
Conceptualised by the World Bamboo 
Organisation (WBO), this day also promotes the 
bamboo industry by highlighting its concerns. 
 
S170. Ans.(a) 
Sol. The Prime Minister will release eight cheetahs 
brought from Namibia at the Kuno National Park 
in Madhya Pradesh. 
 
S171. Ans.(d) 
Sol. The Minister of State for Electronics and 
Information Technology, Rajeev Chandrasekhar 
has launched the pre-production run of India’s 
first lithium cell manufacturing facility at Tirupati, 
Andhra Pradesh. 
 

S172. Ans.(e) 

Sol. The US Agency for International Development 

(USAID) and UNICEF has launched the 

Doordarshan and YouTube series titled ‘Door Se 

Namaste’ in New Delhi. 

 

S173. Ans.(b) 

Sol. Varanasi has been nominated as the first-ever 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) Tourism 

and Cultural Capital during the period 2022-2023. 

 

S174. Ans.(c) 

Sol. Prominent Indian scientist & Vice Chairperson 

of Piramal Group Swati Piramal has been 

conferred with France’s top civilian honour 

‘Knight of the Legion of Honour’. 

 

S175. Ans.(e) 

Sol. The Mohammed Bin Rashid Space Centre 

(MBRSC) of the UAE and the China National Space 

Agency (CNSA) have signed an MoU to work 

together on the UAE’s moon missions. 

 

S176. Ans.(a) 

Sol. Every year, the full week ending on the last 

Sunday of September is observed as the 

International Week of the Deaf (IWD). In 2022, 

IWD is being observed from September 19 to 25 

September 2022.  

 

S177. Ans.(b) 

Sol. The theme of the 2022 International Week of 

Deaf People is “Building Inclusive Communities for 

All”. 

 

S178. Ans.(d) 

Sol. NHRC chairperson justice (retd) Arun Kumar 

Mishra has been elected as a member of the 

Governance Committee of the Asia Pacific Forum 

(APF). He has also been elected as a member of the 

Global Alliance of National Human Rights 

Institutions (GANHRI) Bureau at the 27th Annual 

General Meeting of the APF.  
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S179. Ans.(e) 

Sol. The rotational presidency of the Shanghai 

Cooperation Organization has been handed over to 

India in Samarkand, Uzbekistan. Delhi will hold the 

presidency of the grouping for a year until 

September 2023. 

 

S180. Ans.(e) 

Sol. The Indian Air Force is set to retire its 

Srinagar-based MiG-21 squadron ‘Sword Arms’ 

that Wing Commander AbhinandanVarthaman. 

 

S181. Ans.(e) 

Sol. The Bihar government has decided to 

introduce a ‘no-bag day’ rule in schools along with 

a mandatory games period at least once a week in 

order to lighten the load on students. 

 

S182. Ans.(a) 

Sol. Maharashtra CM Eknath Shinde has given in-

principle nod to a proposal to set up an institution 

on the lines of NITI Aayog. 

 

S183. Ans.(b) 

Sol. The gross direct tax collections has registered 

a growth of 30% in the current financial year in 

comparison to 2021-22. 

 

S184. Ans.(a) 

Sol. Bajrang Punia won the bronze medal in the 

men’s 65kg category at the World Wrestling 

Championships in Belgrade. 

 

S185. Ans.(e) 

Sol. Indian javelin thrower and Paralympics gold 

medalist Devendra Jhajharia clinched a silver 

medal in the World Para Athletics Grand Prix, in 

Morocco. 

 

S186. Ans.(b) 

Sol. Indian Navy decommissions INS Ajay after 32 

years of glorious service The ceremony was 

conducted at Naval Dockyard, Mumbai in the 

traditional manner. 

 

S187. Ans.(c) 
Sol. Indian Army activated satellite broadband-
based internet service on the world’s highest 
battlefield, Siachen Glacier. 
 
S188. Ans.(a) 
Sol. The International Day of Peace is observed 
globally on September 21. The United National 
General Assembly marks the day by promoting 
ideals of peace among nations and people by 
observing non-violence and ceasefire for 24 hours.  
 
S189. Ans.(d) 
Sol. This year’s theme is “End racism. Build peace.” 
The UN General Assembly has declared this as a 
day devoted to strengthening the ideals of peace, 
through observing 24 hours of non-violence and 
cease-fire. 
 
S190. Ans.(b) 
Sol. Gujarati film "Chhello Show", a coming-of-age 
drama about a young boy's love affair with cinema 
in a village in Saurashtra, is India's official entry 
for the 95th Academy Awards or Oscar awards, the 
Film Federation of India (FFI) announced. 
 
S191. Ans.(d) 
Sol. Delhi Lt. Governor VK Saxena has inaugurated 
“We Care”, a Delhi Police Community policing 
initiative. 
 
S192. Ans.(c) 
Sol. Nagaland Prison Department has launched a 
Prison Staff Attendance App has been launched at 
the District Jail Kohima. 
 
S193. Ans.(b) 
Sol. Linda Fruhvirtova from the Czech Republic 
has secured the WTA Chennai Open 2022 after 
beating third seed, Magda Linette (Poland) by 4-6, 
6-3, 6-4 at the SDAT Stadium, Chennai. 
 
S194. Ans.(c) 
Sol. World Rhino Day is observed on 22nd 
September to spread awareness about the 
different Rhinoceros species and the dangers they 
face. 
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S195. Ans.(d) 

Sol. This year’s World Rhino Day will be observed 

under the theme "Five Rhino Species Forever". 

 

S196. Ans.(b) 

Sol. World Rose Day for the welfare of cancer 

patients worldwide is celebrated annually on the 

22nd of September. 

 

S197. Ans.(d) 

Sol. According to the prime minister's office, 

Veteran industrialist Ratan Tata, former Supreme 

Court judge KT Thomas, and former deputy Lok 

Sabha speaker Kariya Munda have been 

nominated as trustees of the PM CARES Fund. 

 

S198. Ans.(c) 

Sol. India is set to host its maiden MotoGP World 

Championships race at the Buddh International 

Circuit in Greater Noida in 2023. 

 

S199. Ans.(e) 

Sol. The Asian Development Bank (ADB) has pared 

its 2022-23 growth projection for India’s economy 

to 7% from 7.5% estimated in April. 

 

S200. Ans.(a) 

Sol. Dr Radhika Batra is the Cofounder of the 

nonprofit organization ‘Every Infant Matters’, 

which provides lastmile health solutions to 

disadvantaged children in India. She is progressing 

SDG 3: Good Health &WellBeing and SDG 10: 

Reduced Inequalities. 

 

S201. Ans.(d) 

Sol. Hero MotoCorp has joined hands with 

Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) to 

set up charging infrastructure for electric two-

wheelers in the country. 

 

S202. Ans.(e) 

Sol. The Defence Ministry has signed an MoU with 

Bank of Baroda and HDFC Bank under the SPARSH 

(System for Pension Administration) initiative. 

 

S203. Ans.(c) 

Sol. Veteran Assamese swimmer Elvis Ali Hazarika 

has become the first from the North East to cross 

the North Channel. 

 

S204. Ans.(c) 

Sol. World Alzheimer’s Day is observed every year 

on September 21. Alzheimer’s disease is the most 

common cause of dementia and affects the 

person’s memory, mental ability, and ability to 

carry out simple tasks. 

 

S205. Ans.(a) 

Sol. Bharat Lal has been appointed as the Director 

General, National Centre for Good Governance 

(NCGG). The National Centre for Good Governance 

(NCGG) is an autonomous institute under the aegis 

of the Department of Administrative Reforms and 

Public Grievances, Government of India. Its head 

office is in New Delhi. 

 

S206. Ans.(a) 

Sol. Russian Cosmonaut Valery Vladimirovich 

Polyakov, who holds the record for the longest 

spaceflight, has passed away at the age of 80. 

 

S207. Ans.(c) 

Sol. Two indigenously designed and built Diving 

Support Vessels (DSVs), Nistar and Nipun were 

launched by the Indian Navy in Visakhapatnam. 
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S208. Ans.(a) 
Sol. According to the company, the wolf named 
"Maya" is in good health. The donor cell of the wolf 
came from the skin sample of a wild female Arctic 
wolf and its oocyte was taken from a female dog. 
 
S209. Ans.(d) 
Sol. The theme for the 2022 International Day of 
Sign languages is “Sign Languages Unite Us!”. 
 
S210. Ans.(d) 
Sol. In a first-of-its-kind initiative, Uttar Pradesh 
Legislative Assembly, is all set to have a day 
reserved today for women legislators to speak and 
raise women-centric issues in the House. 
 
S211. Ans.(d) 
Sol. The Electronics Sector Skill Council of India 
(ESSCI) has signed an MoU with Samsung India to 
empower the youth with industry-relevant skills 
in emerging technology domains to enhance their 
employability. 
 
S212. Ans.(c) 
Sol. Vice President Jagdeep Dhankhar has 
inaugurated the third edition of the Lok Manthan 
programme in Guwahati. 
 
S213. Ans.(e) 
Sol. Power sector-focussed non-banking finance 
company (NBFC) REC Ltd. has been accorded the 
status of a ‘Maharatna’ Central Public Sector 
Enterprise, thus providing it with greater 
operational and financial autonomy. 
 
S214. Ans.(b) 
Sol. Indian author and poet Meena Kandasamy has 
been announced as this year’s recipient of the 
Hermann Kesten Prize by the PEN Centre in 
Germany’s Darmstadt. 
 
S215. Ans.(d) 
Sol. Former Vice President M Venkaiah Naidu 
released a collection of Prime Minister Narendra 
Modi’s selected speeches at Akashvani Bhawan in 
New Delhi. 
 

S216. Ans.(c) 

Sol. The National Cinema Day was previously 

announced to be held on September 16, however, 

on request from various stakeholders and in order 

to maximize participation, it was rescheduled to 

September 23. 

 

S217. Ans.(b) 

Sol. The Reserve Bank of India (RBI) terminated 

the licence of Maharashtra based Laxmi Co-

operative Bank, citing inadequate capital and 

earning prospects.  

 

S218. Ans.(d) 

Sol. Public sector lender UCO Bank has received 

the Reserve Bank of India’s (RBI’s) approval to 

open a special vostro account with Gazprombank 

of Russia for trade settlement in Indian rupees. 

The Kolkata-based lender is the first bank to 

receive regulator’s approval following the RBI’s 

decision to allow Indian banks to settle trade in 

Indian currency. 

 

S219. Ans.(e) 

Sol. AntyodayaDiwas is celebrated annually on 

25th September in India. It marks the birth 

anniversary of Indian leader Pandit Deendayal 

Upadhyaya and is celebrated in his honour to 

remember his life and legacy. 

 

S220. Ans.(a) 

Sol. UK-based TerraPay has partnered with NPCI 

International Payments Ltd (NIPL) to enable cross-

border transactions via Unified Payments 

Interface (UPI). 

 

S221. Ans.(c) 

Sol. The government is investing nearly $30 billion 

to ensure last-mile network accessibility for 4G 

and 5G in every village across the country and 

build a robust digital infrastructure in the rural 

areas. 
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S222. Ans.(d) 
Sol. The Royal Society of Chemistry (RSC) and the 
Council for Industry and Scientific Research (CSIR) 
have partnered to support an outreach 
programme designed to promote the chemical 
sciences in schools and universities. 
 
S223. Ans.(e) 
Sol. Chhattisgarh government has decided to 
launch a campaign on women’s safety titled 
‘Hamar Beti HamarMaan’ (our daughter, our 
honour). 
 
S224. Ans.(b) 
Sol. The Indian Army and the Defence 
Geoinformatics and Research Establishment 
(DGRE) have jointly installed the Avalanche 
Monitoring Radar in North Sikkim. 
 
S225. Ans.(d) 
Sol. Leh district of Ladakh has achieved 100 
percent digitization of banking operations. Leh 
district has completed the digitization of all the 
operating banks in a short span of a year. 
 
S226. Ans.(a) 
Sol. The Central Government has appointed Dr. M 
Srinivas as the Director of All India Institute of 
Medical Sciences (AIIMS), Delhi. 
 
S227. Ans.(b) 
Sol. DilipTirkey, a former India hockey captain and 
member of the gold medal-winning team at the 
1998 Asian Games, was unanimously elected as 
Hockey India president. 
 
S228. Ans.(d) 
Sol. Dr. Rajiv Bahl has been appointed as Director 
General of the Indian Council of Medical Research 
(ICMR) & Secretary of the Department of Health 
Research for a period of three years. 
 
S229. Ans.(b) 
Sol. International Daughter’s Day is observed 
every year on the fourth Sunday of September. 
This year, the day is being celebrated Sunday, 
September 25. 
 

S230. Ans.(d) 

Sol. Every year on September 25, World 

Pharmacist Day is commemorated with the goal of 

highlighting and advocating the pharmacist's 

contribution to health improvement. 

 

S231. Ans.(d) 

Sol. Hitachi Astemo has installed its India’s first 

solar power plant at Jalgaon manufacturing plant 

in Maharashtra. 

 

S232. Ans.(b) 

Sol. President Vladimir Putin has granted Russian 

citizenship to former US security contractor 

Edward Snowden. 

 

S233. Ans.(c) 

Sol. Foreign Trade Policy 2015-20 has been 

extended for a further period of six months. The 

extension will come into effect from 1 October 

2022. Foreign Trade Policy 2015-20 was unveiled 

in 2015. 

The policy provides a framework for increasing 

exports of goods and services keeping Make in 

India vision of Prime Minister in focus.  

 

S234. Ans.(d) 

Sol. The Asian Development Bank will devote at 

least $14 billion through 2025 to help ease a 

worsening food crisis in the Asia-Pacific. 

 

S235. Ans.(e) 

Sol. The Union Bank of India inaugurated the 

Ethical Hacking Lab at the Cyber Security Centre of 

Excellence (CCoE). The lab with a cyber defence 

mechanism will protect the bank’s information 

system, digital assets, and channels, against 

potential cyber threats. 

 

S236. Ans.(b) 

Sol. Leading Fintech platform Stashfin has 

appointed BFSI (Banking, Financial Services and 

Insurance) expert and former MD and CEO of SBI 

Cards, Vijay Jasuja as Non-Executive Independent 

Director. 
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S237. Ans.(e) 

Sol. Team World defeated Team Europe to win the 

Laver Cup 2022 (Tennis) for the first time. 

 

S238. Ans.(a) 

Sol. BSE has received the final approval from the 

capital markets regulator Securities and Exchange 

Board of India (SEBI) for introducing the 

Electronic Gold Receipt (EGR) on its platform.  

 

S239. Ans.(d) 

Sol. Union Education and Skill Development and 

Entrepreneurship Minister Shri Dharmendra 

Pradhan inaugurated and addressed the 13th 

FICCI Global Skills Summit 2022. 

 

S240. Ans.(c) 

Sol. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman 

has replaced his father King Salman as prime 

minister. The decree promoted Prince 

Mohammed’s brother Prince Khalid from deputy 

defence minister to defence minister.  

 

S241. Ans.(d) 

Sol. President Droupadi Murmu has inaugurated 

the Integrated Cryogenic Engines Manufacturing 

Facility of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in 

Bengaluru. 

  

S242. Ans.(c) 

Sol. S&P Global has projected India’s FY23 GDP 

growth at 7.3% and estimated inflation to fall to 

5% in the next fiscal. 

 

S243. Ans.(d) 

Sol. IFS officer Bandaru Wilsonbabu has been 

appointed as the next ambassador of India to the 

Republic of Madagascar. 

 

S244. Ans.(d) 

Sol. Giorgia Meloni has become the first woman 

prime minister of Italy, after defeating, Mario 

Draghi by a huge margin. 

 

S245. Ans.(d) 
Sol. Indian-origin British Home Secretary Suella 
Braverman has been named the winner of the 
first-ever Queen Elizabeth II Woman of the Year 
award. 
 
S246. Ans.(b) 
Sol. Cochin International Airport Ltd has won the 
Airport Service Quality award-2022 instituted by 
Airport Council International (ACI) for its 
meticulous implementation of a programme 
‘Mission Safeguarding’ in 2021-22. 
 
S247. Ans.(e) 
Sol. Former Kerala minister and senior Congress 
leader Aryadan Muhammed has passed away at 
the age of 87 in Kozhikode, Kerala. 
 
S248. Ans.(a) 
Sol. UN Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) has declared 28 
September as International Day for Universal 
Access to Information. 
 
S249. Ans.(d) 
Sol. GM Magnus Carlsen (Norway) won the Julius 
Baer Generation Cup, needing just two games vs. 
GM Arjun Erigaisi (India) Carlsen’s performance 
makes him the first player to hit the historic 2900 
Tour Rating mark and he has also reached 
$180,000 in earnings on the Tour.  
 
S250. Ans.(e) 
Sol. According to the World Health Organisation, 
the theme of World Rabies Day 2022 is ‘Rabies: 
One Health, Zero Deaths.’ The theme is to 
emphasize the connection between the 
environment, people, and animals. 
 
S251. Ans.(a) 
Sol. Real-Time Train Information System (RTIS), 
developed in collaboration with ISRO, is being 
installed on the locomotives for automatic 
acquisition of train movement timing at the 
stations, including that of arrival & departure or 
run-through. 
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S252. Ans.(c) 

Sol. Minister for Tourism and Culture G Kishan 

Reddy has launched Virtual Conference 

‘SymphoNE’ to boost Tourism Sector in North East 

India. 

 

S253. Ans.(e) 

Sol. PM Modi has announced that the Chandigarh 

airport will be renamed after Shaheed Bhagat 

Singh as a tribute to the great freedom fighter. 

 

S254. Ans.(b) 

Sol. Sanjai Kumar has been appointed as the 

Chairman & Managing Director of RailTel. He was 

currently working as director of networking, 

planning & marketing at the company. 

 

S255. Ans.(b) 

Sol. World Rivers Day is observed every year on 

the fourth Sunday of September. This year, it falls 

on September 25. 

 

S256. Ans.(d) 

Sol. An Oscar-winning actress Louise Fletcher 

from the USA has passed away at 88 in France. She 

was awarded the Oscar in 1976 for her role as 

Nurse Ratched in One Flew Over the Cuckoo’s Nest 

(1975). 

 

S257. Ans.(d) 

Sol. Kenya’s Eliud Kipchoge shattered his own 

world record on Sunday (25 September), with a 

time of 2:01:09 to win the Berlin marathon.  
 

S258. Ans.(b) 

Sol. Bathukamma is a vibrant, colourful floral 

festival celebrated with great gusto by the women 

in Telegana. 

 

S259. Ans.(d) 

Sol. Ageas Federal Life Insurance has become the 

first Indian life insurer to have 74% foreign 

shareholding following the exit of IDBI Bank which 

sold its entire 25% stake to Ageas Insurance 

International NV. Belgium-based Ageas Insurance 

International’s stake in the life insurance company 

is now 74% from the earlier 49%. 

 

S260. Ans.(a) 

Sol. India will get its first flex-fuel vehicle, which 

can run on ethanol blended petrol and battery next 

month. The Flex Fuel Strong Hybrid Electric 

Vehicles (FFV-SHEV) imported from Brazil will be 

used as a pilot to assess its performance in terms 

of reduced carbon emissions.  
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