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ജയം സമകാലിക കവിസ് ഒക ്ടോബർ 2022 - പ്രധാനപ്പെട്ട 220 

ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് 
ശൃൃംഖലയ്ക്കക്കതിക്കര ക്കെൻട്ടൽ ബ്യൂറ ോ 

ഓഫ് ഇൻക്കെസ്റ്റിറേഷൻ (CBI) അടുത്തിക്കട 

മൾട്ടി-റേസ് ഓപ്പറ ഷൻ 

ആരൃംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഓപ്പറ ഷന്ക്ക  

റേക്കരന്തോണ്? 

(a) ഓപ്പറ ഷൻ െരുണ 

(b) ഓപ്പറ ഷൻ രക്ഷക് 

(c) ഓപ്പറ ഷൻ ട്രഗ് 

(d) ഓപ്പറ ഷൻ േരുര 

(e) ഓപ്പറ ഷൻ ക്ക ഡ് റരോൺ 

 
Q2. ഇന്തയയുക്കട ക ണ്ട് അക്കൗണ്ട് കമ്മി Q1-

ൽ കഴിഞ്ഞ േോദക്കത്ത അറേക്ഷിച്ച് ______ 

െർധനറയോക്കട 23.9 ബ്ിലയൺ റരോള ോയി 
ഉയർന്നതോയി  ിെർവ് ബ്ോങ്ക് അ ിയിച്ചു. 

(a) 2.6% 
(b) 2.7% 
(c) 2.8% 
(d) 2.9% 
(e) 3.0% 
 
Q3. ഇന്തയൻ അറമരിക്കൻ റ ൃംറബ്ഴ്സ് 

ഓഫ് ക്കകോറമഴ്െിന്ക്ക  (IACC) റദശീയ 

ട്േെിരന് ോയി നിയമിതനോയത് 

ആരോണ്? 

(a) രോറേഷ് െർമ്മ 

(b) െിേയ് േെുേ 

(c) െഞ്േയ് ഖന്ന 

(d) ലളിത് ഭോെിൻ 

(e) െിനോയക് റേോഡ്ക്കെ 

 
Q4. ക്കതലങ്കോന െർക്കോർ േട്ടികെർേ (ST) 

െൃംെരണൃം ____ ആയി ഉയർത്തി. 
(a) 15 % 
(b) 20 % 
(c) 5 % 
(d) 25 % 
(e) 10 % 
 

Q5. റമോഹൻദോസ് കരൃം ന്ദ് േോന്ധിയുക്കട
േന്മെോർഷികറത്തോടനുബ്ന്ധിച്ച് എലലോ
െർഷെുൃം ഒക്റടോബ്ർ 2 ന് േോന്ധി േയന്തി
ആ രിക്കുന്നു. ഈ െർഷൃം േോന്ധിേിയുക്കട
______ േന്മദിനൃം ആറ ോഷിക്കുന്നു.
(a) 151-ാോമത്
(b) 152-ാോമത്
(c) 153-ാോമത്
(d) 154-ാോമത്
(e) 155-ാോമത്
 

Q6. എലലോ െർഷെുൃം ഒക്റടോബ്ർ 2 ന് 

അന്തോരോട്ര അഹിൃംെോ ദിനൃം 

ആ രിക്കുന്നു. 2022-ക്കല 

അഹിൃംെോദിനത്തിന്ക്ക  അന്തർറദശീയ 

െോരോൃംശൃം എന്തോയിരുന്നു? 

(a) അഹിൃംെ, ധോർമ്മിക ധർമ്മൃം 

(b) അട്കമൃം റെക്കണ്ടന്ന് േ യുക 

(c) െൃംശീയത അെെോനിപ്പിക്കുക, 

െമോധോനൃം ക്കകട്ടിപ്പടുക്കുക 

(d) അെമതവൃം അെെോനിപ്പിക്കുക 

(e) അെമതവൃം അെെോനിപ്പിക്കുക, 

െമോധോനൃം ക്കകട്ടിപ്പടുക്കുക 

 

Q7. ഐകയരോട്രെഭ ഒക്റടോബ്ർ 

മോെത്തിക്കല ആദയ തിങ്കളോഴ്  റലോക 

ആെോെ ദിനമോയി ആ രിക്കുന്നു. ഈ 

െർഷൃം, റലോക ആെോെ ദിനൃം __________ ന് 

ആ രിക്കുൃം. 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 1 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 2 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 3 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 4 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 5 
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Q8. ______ മുതൽ, ഒക്റടോബ്ർ 2-ന് 

(േോന്ധിയുക്കട േന്മദിനൃം) െളർത്തു 
മൃേങ്ങൾക്കുള്ള റലോക ദിനൃം (WDFA) 

ആ രിക്കുന്നു. 
(a) 1982 
(b) 1983 
(c) 1984 
(d) 1985 
(e) 1986 
 
Q9. 32-ാോമത് ബ്ിഹോരി േുരസ്കോർ 2022, 

ലഭിച്ചത് ആർക്കോണ്? 

(a) റരോ. മോധവ് ഹര 

(b) കുനോൽ ബ്െു 
(c) രോൃംട്ബ്ിക്ഷ് ക്കബ്നിേുരി 
(d) മന്നു ഭണ്ഡോരി 
(e) ബ്ോലകുമോരൻ 

 
Q10. അടുത്തിക്കട, "ഒപ്റ്റിമസ്" എന്ന 

ഹയൂമറനോയിഡ് റ ോറബ്ോട്ടിന്ക്ക  

റട്േോറട്ടോടടപ്പ് ആരോണ് 

ക്കെളിക്കപ്പടുത്തിയത്? 

(a) െതയ നോക്കദലല 
(b) െുന്ദർ േിടച്ച 

(c) എറലോൺ മസ്ക് 

(d) സ്റ്റീവ് ബ്ോമർ 

(e) മോർക്ക് െക്കർബ്ർഗ് 

 
Q11. രോേയക്കത്ത െോയന, എഴുത്ത്, 
േുസ്തക െൃംസ്കോരൃം എന്നിെ 

റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനോയി യുെ 

എഴുത്തുകോക്കര ഉേറദശിക്കുന്നതിനുള്ള 

ട്േധോനമട്ന്തിയുക്കട േദ്ധതി - YUVA 2.0 

ആരൃംഭിച്ചു. YUVA എന്നതിൽ V 

എന്തിക്കനയോണ് െൂ ിപ്പിക്കുന്നത്? 

(a) െോലയൂ 

(b) െോലയൂെബ്ിൾ 

(c) െിഷണ ി 
(d) റെർെടറൽ 

(e) ടെറൽ 

 

Q12. മിടെലുകളുൃം റ ോക്കറുകളുൃം 

ക്കെടിറക്കോപ്പുകളുൃം കയറുമതി 
ക്ക യ്യുന്നതിനോയി തോക്കഴപ്പ യുന്ന ഏത് 

രോേയെുമോയോണ് ഇന്തയ കരോർ ഒപ്പിട്ടത്? 

(a) അർറമനിയ 

(b) അെർടബ്േോൻ 

(c) റേോർേിയ 

(d) തുർക്കി 
(e) ഉക്കട്കയ്ൻ 

 

Q13. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് െൃംസ്ഥോന 

െർക്കോരോണ് 'ആെ ' ക്കേൻഷൻ എന്ന 

റേരിൽ ഒരു റക്ഷമ േദ്ധതി ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) മഹോരോട്ര 

(b) തമിഴ്നോട് 

(c) േുേ ോത്ത് 
(d) ആട്ന്ധോട്േറദശ് 

(e) ക്കതലങ്കോന 

 

Q14. ഇന്തയൻ തിരക്കഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷന്ക്ക  

ക്കരേയൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണ ോയി 
നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) അഭിറഷക് െിൃംേവി 
(b) അേയ് ഭോദൂ 

(c) ആർ. ക്കെങ്കിട്ടരമണി 
(d) മുകുൾ റ ോത്തേി 
(e) ഹരീഷ് െോൽക്കെ 
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Q15. 2022 ക്കല െിൃംേപ്പൂർ റേോർമുല 1 

ട്േോൻഡ് ട്േിക്സ് െിേയി ആരോണ്? 

(a) ക്കെബ്ോസ്റ്റയൻ ക്കെറൽ 

(b) ലൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ 

(c) മോക്സ് ക്കെർസ്റ്റപ്പൻ 

(d)  ോൾസ് ക്കലക്ലർക്ക് 
(e) ക്കെർേിറയോ ക്കേക്കരസ് 

 

Q16. ഇന്തയയിൽ നിന്ന്, 400 T20 മത്സരങ്ങൾ 

കളിച്ച ആദയ കളിക്കോരൻ ആരോണ്? 

(a) ക്കക. എൽ. രോഹുൽ 

(b) ഋഷഭ് േന്ത് 
(c) റരോഹിത് ശർമ്മ 

(d) െിരോട് റകോഹ്ലി 
(e) ദിറനശ് കോർത്തിക് 

 

Q17. േുനരുേറയോേ 

ഊർേക്കത്തക്കു ിച്ചുള്ള െിഷയത്തിൽ 

ട്േശസ്ത െിദഗ്ധനോയ തുളെി തന്തി 64-

ാോാൃം െയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. 

ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് കമ്പനിയുക്കട 

സ്ഥോേകനോണ് അറേഹൃം? 

(a) ക്കെബ്റെോൾ എനർേി െിസ്റ്റൃംസ് 

ലിമിറഡ് 

(b) ഊർേ റലോബ്ൽ ലിമിറഡ് 

(c) ഓ ിയന്് ട്േീൻ േെർ 

(d) െുറലോൺ എനർേി 
(e) േയട്േകോശ് േെർ ക്കെറേഴ്സ് 

ലിമിറഡ് 

 

Q18. ശോസ്ട്തെുൃം െോറങ്കതികെിദയയുൃം, 

മനുഷയോെസ്ഥ ക്കമച്ചക്കപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

ഇെയുക്കട െൃംഭോെനയുൃം 

കണക്കിക്കലടുത്ത് റലോക ബ്ഹിരോകോശ 

െോരൃം (WSW) എലലോ െർഷെുൃം ________ 

ആ രിക്കുന്നു,  

(a) ഒക്റടോബ്ർ 4 മുതൽ 10 െക്കര 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 5 മുതൽ 11 െക്കര 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 6 മുതൽ 12 െക്കര 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 7 മുതൽ 13 െക്കര 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 8 മുതൽ 14 െക്കര 

 

Q19. അടുത്തിക്കട, ടമറട്കോ, ക്ക  ുകിട, 

ഇടത്തരൃം െൃംരൃംഭങ്ങളുക്കട മട്ന്തോലയൃം _____ 

എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റദശീയ SC-ST ഹബ് 

റകോൺറക്ലവ് െൃം ടിപ്പിച്ചു. 

(a) േൂക്കന 

(b) ടഹദരോബ്ോദ് 

(c) അഹമ്മദോബ്ോദ് 

(d) രൽഹി 
(e) മുൃംടബ് 

 

Q20. അടുത്തിക്കട, തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആക്കരയോണ് യു.എസ് ട്േെിരന്് റേോ 

ടബ്രൻ 'െിത്ത് റട്േറ്േുൾ 

ക്ക ക്കഗ്നിഷൻ' എന്ന ഉദ്ധരണിറയോക്കട 

ടലഫ് ടടൃം അച്ചീവ്ക്കമന്് അെോർഡ് 

നൽകി ആദരിച്ചത്? 

(a) റദെിക ബ്ുൽ ന്ദനി 
(b) െതയ നോക്കദലല 
(c) േരോഗ് അേർെോൾ 

(d) ശോന്തനു നോരോയൺ 

(e) െിറെക് ലോൽ 

 

Q21. തിരക്കഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 

ആകോശെോണിയിൽ ഒരു െർഷൃം 

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന റെോട്ടർ 

റബ്ോധെത്കരണ േരിേോടി ആരൃംഭിച്ചു. 

ഈ റട്േോട്േോമിന്ക്ക  റേക്കരന്തോണ്? 

(a) റെോട്ടർ േൃംഗ്ഷൻ 

(b) മോറരോറ േൃംഗ്ഷൻ 

(c) റ രിറയോ േൃംഗ്ഷൻ 

(d) ഇലക്ഷൻ േൃംഗ്ഷൻ 

(e) അറെർക്കനസ്സ് േൃംഗ്ഷൻ 
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Q22. 2022 ക്കല യുടണറഡ് റനഷൻസ് 

റകോൺേ ൻസ് ഓൺ റട്ടഡ് ആൻഡ് 

ക്കരെലപ്റ്ക്കമന്് (UNCTAD)  ിറപ്പോർട്ട് 
അനുെരിച്ച്, ഇന്തയയുക്കട െോമ്പത്തിക 

െളർച്ച 2021 ക്കല 8.2% ൽ നിന്ന് 2022 ൽ ____ 

ആയി കു യുക്കമന്ന് ട്േതീക്ഷിക്കുന്നു. 
(a) 7.7% 
(b) 6.7% 
(c) 5.7% 
(d) 4.7% 
(e) 6.3% 
 
Q23. േയോസ് അറതോ ിറി ഓഫ് ഇന്തയ 

ലിമിറരിന്ക്ക  (GAIL) ക്ക യർമോനുൃം 

മോറനേിൃംഗ് രയ ക്ട ുമോയി 
നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) രോറേഷ് െർമ്മ 

(b) െിേയ് േെുേ 

(c) െിനോയക് റേോഡ്ക്കെ 

(d) എൻ. എസ്. രേന 

(e) െന്ദീപ്റ് കുമോർ േുപ്റ്ത 

 
Q24. ഇന്തയൻ ഓർരനൻസ് േോക്ട ി 
െർെീെിന്ക്ക  (IOFS) രയ ക്ടർ 

േന ലോയി ആരോണ് നിയമിതനോയത്? 

(a) രോറേഷ് തൽെോർ 

(b) അറലോക്  ട്കെോൾ 

(c) രറമഷ് കണ്ടൂല 

(d) െഞ്േീവ് കിറഷോർ 

(e) ട്ബ്ിറേഷ് േുപ്റ്ത 

 
Q25. 2022 ക്കല അറമരിക്കൻ 

േിറയോേിെിക്കൽ യൂണിയന്ക്ക  

റദറെട്ന്ദലോൽ ക്കമറമ്മോ ിയൽ ക്കമരൽ 

ആർക്കോണ് ലഭിച്ചത്? 

(a) അരുണ ലോൽ 

(b) രോേീവ് കുമോർ 

(c) രോജ് ശുക്ല 

(d) അൽെോറരോ ലോരിറയോ 

(e) റ ോക്െി റകോൾ 

 

Q26. എലലോ െർഷെുൃം ഏത് 

ദിെെത്തിലോണ് റലോക അധയോേക ദിനൃം 

ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 6 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 7 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 5 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 3 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 4 

 

Q27. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ 50 

ഐറക്കോണിക്ക്  ഇന്തയൻ ക്കഹ ിററജ് 

ക്കടക്സ്ടറൽസ് റരോകയുക്കമന്് ക്ക യ്യുന്ന 

ഒരു ലിസ്റ്റ് യുക്കനസ്റകോ േു ത്തി ക്കി, 
തിഗ്മ അക്കലലങ്കിൽ െൂൾ ടട ആൻഡ് ടര 

ഏത് ട്േറദശെുമോയി 
ബ്ന്ധക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 

(a) ലരോക്ക് 
(b) ഉത്തർട്േറദശ് 

(c) ആട്ന്ധോട്േറദശ് 

(d) അെൃം 

(e) റകരളൃം 

 

Q28. േോന്ധി േയന്തി ദിനത്തിൽ, 'ട്േോമറെെ' 

േരിേോടിയുക്കട നോലോൃം  ട്ടത്തിന് കീഴിൽ 

ഇന്തയയിലുടനീളമുള്ള 30 െിദൂര 

ട്േോമങ്ങൾ ദക്കത്തടുക്കുക്കമന്ന് ഇന്തയയിക്കല 

ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് ബ്ോങ്കോണ് 

ട്േഖയോേിച്ചത്? 

(a) HDFC ബ്ോങ്ക് 
(b) ആക്െിസ് ബ്ോങ്ക് 
(c) റസ്റ്ററ് ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(d) ഇന്തയൻ ബ്ോങ്ക് 
(e) ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ബ്റ ോര 
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Q29. അടുത്തിക്കട, നോഷണൽ റേയ്ക്കമന്് 

റകോർപ്പറ ഷൻ ഓഫ് ഇന്തയയുൃം 

ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് രോേയത്തിൻക്ക  

ക്കെൻട്ടൽ ബ്ോങ്കുൃം റ ർന്നോണ്  ുറേ 

ക്കരബ്ിറ് കോർഡ് റലോേ് 
ക്ക യ്യുന്നതിനുള്ള ധോരണോേട്തത്തിൽ 

ഒപ്പുക്കെച്ചത്? 

(a) UAE 

(b) കുടെറ് 
(c) ഖത്തർ 

(d) ഒമോൻ 

(e) റേോർദോൻ 

 

Q30. തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ് 

അടുത്തിക്കട UNHCR-ന്ക്ക  നോൻക്കെൻ 

അഭയോർത്ഥി അെോർഡ് റനടിയത്? 

(a) ഏേല ക്കമർക്കൽ 

(b) അമീൻ േുട്ബ്ോൻ 

(c) െലീമ  ഹ്മോൻ 

(d) റ ോസ്മ േേൂരി 
(e) ആൽക്കബ്ർറട്ടോ ക്കകയ്റ ോ 

 

Q31. ബ്ുർക്കിന േോറെോയുക്കട 

ട്േെിരന് ോയി കയോപ്റ്റൻ ഇട്ബ്ോഹിൃം 

ട്ടറയോ ിക്കന നിയമിച്ചു, ബ്ുർക്കിന േോറെോ 

ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിക്കല രോേയമോണ്? 

(a) ഏഷയ 

(b) ആട്േിക്ക 

(c) യൂറ ോപ്പ് 
(d) ഓസ്റട്ടലിയ 

(e) ക്കതറക്ക അറമരിക്ക 

 

Q32. ഇന്തയയിക്കല ആദയക്കത്ത ട്േീൻ ക്കടക് 

അധിഷ്ഠിത ക്കടക്റനോളേി ബ്ിെിനസ് 

ഇൻകുറബ്ഷൻ അക്കലലങ്കിൽ ഇൻക്ലൂെീവ് 

ടിബ്ിഐ (i-TBI) ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

സ്ഥോേനത്തിലോണ് സ്ഥോേിക്കുന്നത്? 

(a) NIT ട്ടിച്ചി 
(b) NIT െോ ങ്കൽ 

(c) NIT ട്ശീനേർ 

(d) NIT കോലിക്കറ് 
(e) NIT നോഗ്േൂർ 

 

Q33. 2022 ഒക്റടോബ്ർ മുതൽ SBI േന ൽ 

ഇൻഷു ൻസ് ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആക്കരയോണ് അതിന്ക്ക  േുതിയ MD-യുൃം 

CEO-യുൃം ആയി നിയമിച്ചത്? 

(a) രി.െുന്ദരൃം 

(b) േി.ക്കക. േുപ്റ്ത 

(c) രേനീഷ് കുമോർ 

(d) കിറഷോർ കുമോർ റേോലുദോെു 
(e) ക്കേ. െവോമിനോഥൻ 

 

Q34. ഇനിപ്പ യുന്ന ഇന്തയൻ െൃംശേരോയ 

റരോക്ടർമോരിൽ ആക്കരയോണ് WHO 

എക്െികയൂട്ടീവ് റബ്ോർരിക്കല US 

ട്േതിനിധിയോയി നോമനിർറേശൃം 

ക്ക യ്തിരിക്കുന്നത്? 

(a) െിറെക് മൂർത്തി 
(b) മഞ്േിത് െിൃംഗ് ക്കബ്യിൻസ് 

(c) െഞ്േയ് േുപ്റ്ത 

(d) െിദ്ധോർത്ഥ മുഖർേി 
(e) നറരഷ് ക്കട്ടഹോൻ 

 

Q35. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ റലോകത്തിക്കല 

ഏറെുൃം െലിയ േേെോര ഉത്േോദക 

രോേയമോയി ഇന്തയ ഉയർന്നു. റലോകത്തിക്കല 

ഏറെുൃം െലിയ േേെോര 

കയറുമതിയിൽ ____________ ആണ് ഇന്തയ. 

(a) ആ ോമത് 

(b) രണ്ടോമത് 

(c) മൂന്നോമത് 

(d) നോലോമത് 

(e) അേോമത് 
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Q36. രോജ്റകോട്ടിക്കല ൌരോട്ര ട്കിക്കറ് 
റസ്റ്റരിയത്തിൽ നടന്ന 2022 ക്കല ഇ ോനി 
കപ്പിൽ െിേയിച്ച ക്ക സ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്തയ 

ഏത് ടീമിക്കനയോണ് 

േരോേയക്കപ്പടുത്തിയത്? 

(a) മുൃംടബ് 

(b) ബ്ൃംേോൾ 

(c) െിദർഭ 

(d) കർണോടക 

(e) ൌരോട്ര 

 

Q37. 2022 ക്കല െോഹിതയത്തിനുള്ള 

ക്കനോറബ്ൽ െമ്മോനൃം ലഭിച്ചത് 

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആർക്കോണ്? 

(a) ഓൾേ റടോകോർെുക്ക് 
(b) ആനി എർണോക്സ് 

(c) അബ്ദുൾ െോഖ് േുർന 

(d) കെുറെോ ഇഷിേുറ ോ 

(e) ആലീസ് മൺറ ോ 

 

Q38. 2022-ക്കല SASTRA രോമോനുേൻ െമ്മോനൃം, 

USA-യിക്കല ക്കബ്ർക്ക്്ലിയിക്കല 

കോലിറേോർണിയ െർെകലോശോലയിക്കല 

അെിസ്റ്റന്് ക്കട്േോേെ ോയ _________ 

നൽകുൃം. 

(a) െിൽ െോെിൻ 

(b) ഷോയ് എട്െ 

(c) യുങ്കിൃംഗ് ടോങ് 

(d) ആദൃം ഹോർപ്പർ 

(e) േോക്ക് റതോൺ  

 

Q39. െൃംസ്ഥോനത്ത് ആദയക്കത്ത മൂന്ന് 
സ്ട്തീകളുള്ള ക്കട്േോെിൻഷയൽ ആൃംഡ് 

റകോൺസ്റ്റബ്ുല ി (PAC) ബ്റോലിയനുകൾ 

െൃരിച്ചതോയി ട്േഖയോേിച്ചത് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) മഹോരോട്ര 

(b) രോേസ്ഥോൻ 

(c) ഉത്തരോഖണ്ഡ് 
(d) ഉത്തർട്േറദശ് 

(e) േുേ ോത്ത് 
 

Q40. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, 

എയർടലനുകക്കള അെരുക്കട 

േണക്കമോഴുക്ക് ട്േശ്നങ്ങൾ 

േരിഹരിക്കോൻ െഹോയിക്കുന്നതിന് 

എമർേൻെി ക്കട്കരിറ് ടലൻ േയോരണ്ടി 
സ്കീമിന് കീഴിൽ __________ െക്കര െോയ്േ 

ലഭയമോക്കോൻ റകട്ന്ദ ധനമട്ന്തോലയൃം 

അനുമതി നൽകി. 
(a) 1500 റകോടി രൂേ 

(b) 2500 റകോടി രൂേ 

(c) 3500 റകോടി രൂേ 

(d) 4500 റകോടി രൂേ 

(e) 5500 റകോടി രൂേ 

 

Q41. ട്ശീ ശക്തികോന്ത ദോസ്, ആർബ്ിഐക്ക് 
റെണ്ടി തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

ആെശയത്തിനോയോണ് DAKSH എന്ന റേരിൽ 

ഒരു േുതിയ SupTech െൃംരൃംഭൃം 

ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ബ്ോങ്ക് റനോട്ടുകളുക്കടയുൃം 

നോണയങ്ങളുക്കടയുൃം െിതരണൃം 

േരിറശോധിക്കുക 

(b) െൂപ്പർടെെ ി ഉറേശയൃം 

(c) േണക്കപ്പരുപ്പൃം 

േരിറശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഓറട്ടോറമഷൻ 

ട്േട്കിയ 

(d) ക്കട്കരിറ് റലോ നിയട്ന്തിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഓറട്ടോറമഷൻ ട്േട്കിയ 

(e) െിറദശ കരുതൽ ധനൃം ടകകോരയൃം 

ക്ക യ്യുക 
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Q42. റേോപ്പുലർ ട്േണ്ട് ഓഫ് ഇന്തയയ്ക്കുൃം 

(PFI) അതിന്ക്ക  അനുബ്ന്ധ 

െൃം ടനകൾക്കുൃം ഏർക്കപ്പടുത്തിയ 

നിറരോധനൃം േുനഃേരിറശോധിക്കുന്ന 

നിയമെിരുദ്ധ ട്േെർത്തനങ്ങൾ 

തടയുന്നതിനുള്ള (ട്േിെൻഷൻ) 

ടട്ടബ്യൂണലിന്ക്ക  ട്േിടെരിൃംഗ് 

ഓേീെ ോയി ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആക്കരയോണ് റകട്ന്ദ െർക്കോർ നിയമിച്ചത്? 

(a) േസ്റ്റിസ് ദിറനശ് കുമോർ ശർമ്മ 

(b) േസ്റ്റിസ് െതീഷ്  ട്ന്ദ ശർമ്മ 

(c) േസ്റ്റിസ് െിദ്ധോർത്ഥ് മൃദുൽ 

(d) േസ്റ്റിസ് െി. കോറമശവര  ോെു 
(e) േസ്റ്റിസ് യശവന്ത് െർമ്മ 

 

Q43. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, റലോകബ്ോങ്ക് 
ഇന്തയയുക്കട െളർച്ചോ എസ്റ്റിറമറ് ഒരു 
ശതമോനൃം കു ച്ചുക്കകോണ്ട് 2023 

െോമ്പത്തിക െർഷത്തിൽ ____________ ആക്കി.  
(a) 6.5% 

(b) 6.3% 

(c) 7.2% 

(d) 7.5% 

(e) 7% 

 

Q44. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

രോേയത്തിന്ക്ക  െിെിൽ ലിബ്ർട്ടീസ് 

ക്കെന് ർ (CLL) ആണ് 2022 ക്കല 

െമോധോനത്തിനുള്ള റനോബ്ൽ െമ്മോനൃം 

റനടിയത്? 

(a)  ഷയ 

(b) ക്കബ്ലോ സ് 

(c) ഉക്കട്കയ്ൻ 

(d) റേോളണ്ട് 
(e) െി ിയ 

 

Q45. ഇന്തയൻ എയർറേോഴ്സ് ______ 

ഒക്റടോബ്ർ 8-ന് നിലെിൽ െന്നു, ഇന്ന് 
അത് 90 െർഷൃം തികയുകയോണ്. 

(a) 1931 
(b) 1932 
(c) 1933 
(d) 1934 
(e) 1935 
 
Q46. റലോക റദശോടന േക്ഷി ദിനൃം 

െർഷത്തിൽ രണ്ടുതെണ ആ രിക്കുന്നു. 
ഈ െർഷൃം, ഇത് മുമ്പ് ക്കമയ് 14 ന് 

ആറ ോഷിച്ചു, രണ്ടോൃം തെണ, , ______ ന് 

റലോക റദശോടന േക്ഷി ദിനക്കത്ത െീണ്ടുൃം 

അടയോളക്കപ്പടുത്തുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 5 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 6 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 7 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 8 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 9 

 
Q47. 2022ക്കല റലോക േരുത്തി ദിനത്തിന്ക്ക  

ട്േറമയൃം എന്തോണ്? 

(a) േരുത്തി: എക്കന്ന  ലിപ്പിക്കുന്ന 

നോരുകൾ 

(b) േരുത്തി 
േുനരുൽപ്പോദിപ്പിക്കോെുന്നതുൃം ടേെ-

രീറട്േരബ്ിളുൃം ആണ് 

(c) നന്മയ്ക്കുള്ള േരുത്തി 
(d) േരുത്തിക്ക് നലല ഭോെി ക്കനയ്യുക 

(e) േുതിയ രൂേത്തിലുള്ള റകോട്ടൺ 
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Q48. ഒരു ഉൽപ്പന്ന െിഭോേക്കമന്ന നിലയിൽ 

ടലഫ് ഇൻഷു ൻെിന്ക്ക  

റനട്ടങ്ങക്കളക്കു ിച്ച് ഇന്തയക്കോക്കര 

റബ്ോധെത്കരിക്കോൻ ലക്ഷയമിട്ടുള്ള 

'ഇൻഷുർ ഇന്തയ' കോക്കമ്പയ്ൻ HDFC ടലഫ് 

ആരൃംഭിച്ചു. HDFC ടലഫ് എന്നത് HDFC 

ബ്ോങ്കിന്ക്ക യുൃം ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

ഏതിന്ക്ക യുൃം െൃംയുക്ത െൃംരൃംഭമോണ്? 

(a) റമോർേൻ സ്റ്റോൻലി 
(b) ക്കേേി റമോർേൻ റ സ് 

(c) അട്ബ്ഡ്ൻ മൗ ീഷയസ് റഹോൾരിൃംഗ്സ് 

2006 
(d) ബ്ലോക്ക് റ ോക്ക് 
(e) റസ്റ്ററ് സ്ട്ടീറ് റലോബ്ൽ അടരവെർസ് 

  
Q49. ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ മയൂ വൽ േണ്ടുകളുക്കട 

CEO ആയി നിയമിച്ചത്? 

(a) രോറേട്ന്ദ േുപ്റ്ത 

(b) െിേിൻ റേോഷി 
(c) റമോഹിത് ഭോട്ടിയ 

(d) റെോണി തോക്കൂർ 

(e) േസ്ട്േീത് കൗർ 

 
Q50. 2022ക്കല റലോക ക്കെ ിട്ബ്ൽ േോൾെി 
ദിനത്തിന്ക്ക  ട്േറമയൃം എന്തോണ്? 

(a) െലിയ ലക്ഷയങ്ങളിക്കലോന്ന് 
ഉൾക്കപ്പടുത്തൽ റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു  
(b) നോെിറേറിൃംഗ് ടട്കെസ് 

(c) െുരക്ഷിതമോയ ഭോെി 
(d) ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോരണങ്ങൾ 

(e) റേോബ്ിൾ ടെൻ 

 
Q51. ഛത്തീസ്േഡ് ഒളിമ്പിക്സ് 

ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത് ആരോണ്? 

(a) അനുരോഗ് തോക്കൂർ 

(b) േിയൂഷ് റേോയൽ 

(c) നറരട്ന്ദ റമോദി 
(d) ഭൂറേഷ് ബ്ോറേൽ 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q52. ഈയിക്കട  ട്ന്ദയോൻ-2 

ട്ഭമണേഥത്തിക്കല  ട്ന്ദയോൻ-2 ലോർജ് 

ഏരിയ റെോഫ്റ് എക്സ്-റ  

സ്ക്കേക്റട്ടോമീറർ (CLASS) ഉേറയോേിച്ച് 
 ട്ന്ദനിക്കല _____ െമൃദ്ധി ആദയമോയി മോപ്പ് 
ക്ക യ്തു. 
(a) റെോരിയൃം 

(b) കോൽെയൃം 

(c) മഗ്നീഷയൃം 

(d) ഇരുമ്പ് 
(e) നിക്കൽ 

 

Q53. അഗ്നി ട്േ ോരണത്തിന്ക്ക  ആദയ 

െറമ്മളനൃം റലയിൽ ക്കെച്ച് െൃം ടിപ്പിച്ചത് 

_______ എന്ന ട്േറമയത്തിന്ക്ക  

അടിസ്ഥോനത്തിലോണ്. 

(a) ആളുകക്കള ബ്ന്ധിപ്പിക്കുന്നു 
(b) ട്േകൃതിയുക്കട െമയൃം 

(c) െുസ്ഥിരതയുൃം െൃംസ്കോരെുൃം 

(d) ട്േകൃതിയുൃം െുസ്ഥിരതയുൃം 

(e) ആെോെെയെസ്ഥ േുനഃസ്ഥോേിക്കൽ 

 

Q54. 2022 ക്കല േുരുഷ െിഭോേത്തിൽ FIH 

ക്കെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി 
തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടത് ആരോണ്? 

(a) േുർേന്ത് െിൃംഗ് 

(b) രൂേീന്ദർ േോൽ െിൃംഗ് 

(c) മൻട്േീത് െിൃംഗ് 

(d) േി ആർ ട്ശീറേഷ് 

(e) ഹർമൻട്േീത് െിൃംഗ് 

 

Q55. ഇന്തയൻ റേോ ിൻ െർെീസ് (IFS) ദിനൃം 

എലലോ െർഷെുൃം ____ ന് ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 9 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 5 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 2 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 4 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 1 
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Q56. എലലോ െർഷെുൃം ________ ന് റലോക 

മോനെികോറരോേയ ദിനൃം ആ രിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 06 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 07 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 08 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 09 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 10 

 

Q57. എലലോ െർഷെുൃം ഒക്റടോബ്ർ 9 ന് 

റലോക തേോൽ ദിനൃം ആറ ോഷിക്കുന്നു, 
ഏത് െർഷമോണ് യൂണിറെഴ്െൽ 

റേോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ സ്ഥോേിതമോയത്? 

(a) 1855 

(b) 1874 

(c) 1902 

(d) 1953 

(e) 1851 

 

Q58. റലോക ബ്ിലലയോർഡ്സ്  ോമ്പയൻഷിപ്പ് 
(150-up) കിരീടൃം റനടിയത് 

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a) േങ്കജ് അദവോനി 
(b) ൌരവ് റകോത്തോരി 
(c) അറശോക് ഷോൻരിലയ 

(d) ആദിതയ റമത്ത 

(e) അറലോക് കുമോർ 

 

Q59. ലൂട്ബ്ിക്കന്് നിർമ്മോതോക്കളോയ 

േൾഫ് ഓയിൽ ഇന്തയയുക്കട ട്ബ്ോൻഡ് 

അൃംബ്ോെര ോയി അടുത്തിക്കട 

ഒപ്പുക്കെച്ചത് ആരോണ്? 

(a) ടെന ക്കനഹ്െോൾ 

(b) െോനിയ മിർെ 

(c) സ്മൃതി മന്ദോന 

(d) െോക്ഷി മോലിക് 

(e) തോനിയ െച്ച്റദവ് 

 

Q60. 2022 ക്കല േോപ്പനീസ് ട്േോൻഡ് ട്േിക്സ് 

റനടിയത് ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a)  ോൾസ് ക്കലക്ലർക്ക് 
(b) മോക്സ് ക്കെർസ്റ്റപ്പൻ 

(c) ക്കെർേിറയോ ക്കേക്കരസ് 

(d) ലൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ 

(e) റേോർജ്ജ്  സ്സൽ 

 
Q61. Vida V1 എന്ന റേരിൽ ആദയക്കത്ത EV 

സ്കൂട്ടർ ഇന്തയയിൽ അെതരിപ്പിച്ചു. 

ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് കമ്പനിയുക്കട 

സ്കൂട്ട ോണ് Vida V1? 

(a) TVS റമോറട്ടോർ കമ്പനി 
(b) റഹോണ്ട റമോറട്ടോർ കമ്പനി 
(c) ഹീറ ോ റമോറട്ടോറകോർപ്പ് കമ്പനി 
(d) ബ്േോജ് ഓറട്ടോക്കമോടബ്ൽ കമ്പനി 
(e) യമഹ റമോറട്ടോർ കമ്പനി 
 
Q62. ഇന്തയൻ റ ോഡ്സ് റകോൺട്േെിന്ക്ക  

(IRC) 81-ാോമത് െോർഷിക കൺക്കെൻഷൻ 11 

െർഷത്തിന് റശഷൃം ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

നേരത്തിലോണ് നടന്നത്? 

(a) ക്കബ്ൃംേളൂരു 
(b) നയൂരൽഹി 
(c) ക്ക ടന്ന 

(d) അഹമ്മദോബ്ോദ് 

(e) ലഖ്നൗ 

 
Q63. ഒരു െർറെ ട്േകോരൃം, േോർഖണ്ഡിൽ, 

18 െയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് 
െിെോഹിതരോകുന്ന ക്കേൺകുട്ടികളുക്കട 

ശതമോനൃം 5.8 ശതമോനമോണ്. ഏത് 

മട്ന്തോലയമോണ് ഈ െർറെ നടത്തിയത്? 

(a) ഭെന, നേരകോരയ മട്ന്തോലയൃം 

(b) ആഭയന്തര മട്ന്തോലയൃം 

(c) ആറരോേയ കുടുൃംബ്റക്ഷമ മട്ന്തോലയൃം 

(d) സ്ട്തീകളുക്കടയുൃം കുട്ടികളുക്കടയുൃം 

െികെനൃം 

(e) ഉേറഭോക്തൃകോരയൃം, ഭക്ഷണൃം, 

ക്കേോതുെിതരണൃം 
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Q64. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് ബ്ോങ്കോണ് 

അതിന്ക്ക  ഉേറഭോക്തോക്കൾക്ക് SWIFT 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ഇൻെോർഡ് 

ക്ക മിറൻെുമോയി അെക്കര 

െഹോയിക്കോൻ ഒരു അതുലയമോയ 

"സ്മോർട്ട് െയർ" െമോരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ICICI ബ്ോങ്ക് 

(b) ആക്െിസ് ബ്ോങ്ക് 

(c) ഇൻരസ്ഇൻഡ് ബ്ോങ്ക് 

(d) HDFC ബ്ോങ്ക് 

(e) ബ്ന്ധൻ ബ്ോങ്ക് 
 

Q65. IDBI ബ്ോങ്കിക്കല തങ്ങളുക്കട എട്ത 

ശതമോനൃം ഓഹരികൾ െിൽക്കോൻ റകട്ന്ദ 

െർക്കോരുൃം ടലഫ് ഇൻഷു ൻസ് 

റകോർപ്പറ ഷൻ ഓഫ് ഇന്തയയുൃം (LIC) 

തീരുമോനിച്ചു?  

(a) 30.48% 

(b) 30.24% 

(c) 60.72% 

(d) 45.48% 

(e) 94% 

 

Q66. അറെോെിറയഷൻ ഓഫ് മയൂ വൽ 

േണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്തയയുക്കട (AMFI) 

ക്ക യർമോനോയി ആരോണ് െീണ്ടുൃം 

തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടത്? 

(a) അഭിറഷക് െിൃംേവി 

(b) ആരയോമ െുന്ദരൃം 

(c) ആർ. ക്കെങ്കിട്ടരമണി 

(d) മുകുൾ റ ോത്തേി 

(e) എ. ബ്ോലെുട്ബ്ഹ്മണയൻ 

 

Q67. 36-ാോമത് റദശീയ ക്കേയിൃംെിൽ 

റയോേോെനത്തിൽ െവർണൃം റനടിയ ആദയ 

കോയികതോരൃം ആരോണ്? 

(a) ടെഭെ ട്ശീരോറമ 

(b) രുക്മിണി െിേയകുമോർ 

(c) േൂേ േറട്ടൽ 

(d) ശുഭൃം കുമോർ 

(e) ഇട്ന്ദ റദെി 
 

Q68. 2023 ഒക്റടോബ് ിൽ റദശീയ 

ക്കേയിൃംെിന്ക്ക  37-ാോമത് എരിഷൻ 

നടക്കുന്ന െൃംസ്ഥോനൃം ഏതോണ്? 

(a) േുേ ോത്ത് 
(b) മഹോരോട്ര 

(c) ഒരീഷ 

(d) റേോെ 

(e) റകരളൃം 

 

Q69. 2022 ക്കെപ്റ്റൃംബ് ിൽ നടന്ന അസ്തോന 

ഓപ്പൺ ക്കടന്നീസ് 2022, റനടിയത് 

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a) ക്കനോെോക് റേോറക്കോെിച്ച് 
(b) ക്കസ്റ്റേോറനോസ് െിറ്െിേോസ് 

(c) ആൻരി മുക്ക  

(d)  ോറേൽ നദോൽ 

(e) രോനിൽ ക്കമദ്െറദവ് 

 

Q70. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ അലക്െോണ്ടർ 

െോൻ ക്കരർ ക്കബ്ലലൻ ഓസ്ട്ടിയയുക്കട 

ട്േെിരന് ോയി തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടു, 

___________ ഓസ്ട്ടിയയുക്കട തലസ്ഥോനമോണ്. 

(a) ഏഥൻസ് 

(b) െിയന്ന 

(c) റസ്റ്റോക്ക്റഹോൃം 

(d) മോട്രിഡ് 

(e) ക്കഹൽെിങ്കി 
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Q71. റകട്ന്ദമട്ന്തി അനുരോഗ് തോക്കൂർ 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് േല കോയിക റകട്ന്ദൃം 

ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത്? 

(a) ഹിമോ ൽ ട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 

(c) അെൃം 

(d) ബ്ീഹോർ 

(e) ഛത്തീസ്േഡ് 

 

Q72. യൂറ ോേയൻ യൂണിയനിൽ ഏത് 

െർഷറത്തോക്കടയോണ് ക്കമോടബ്ൽ 

റേോണുകൾക്കുൃം ടോബ്ക്കലറുകൾക്കുൃം 

കയോമ കൾക്കുമോയി ഒക്കരോറ  ോർേിൃംഗ് 

റേോർട്ട് അെതരിപ്പിക്കുന്ന േുതിയ 

നിയമത്തിന് യൂറ ോേയൻ േോർലക്കമന്് 

അൃംേീകോരൃം നൽകിയത്? 

(a) 2023 

(b) 2024 

(c) 2025 

(d) 2026 

(e) 2027  

 

Q73. ഏത് െർഷറത്തോക്കടയോണ് െിമോന 

യോട്തയിൽ നിന്നുള്ള കോർബ്ൺ 

േു ന്തള്ളൽ കുത്തക്കന കു യ്ക്കോൻ 

ഐകയരോട്ര െൃം ടന 

ട്േതിജ്ഞോബ്ദ്ധമോക്കണന്ന് അ ിയിച്ചത്? 

(a) 2030 

(b) 2040 

(c) 2045 

(d) 2050 

(e) 2070 

 

Q74. BSE SME അതിന്ക്ക  െോറ്്റേോമിൽ എട്ട് 
കമ്പനികളുക്കട ലിസ്റ്റിൃംഗ് ട്േഖയോേിച്ചു, 

ലിസ്റ്റ് ക്ക യ്ത ക്കമോത്തൃം കമ്പനികളുക്കട 

എണ്ണൃം 402 ആയി, ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

െോറ്്റേോമിൽ ലിസ്റ്റ് ക്ക യ്തിരിക്കുന്ന 400-

ാോമക്കത്ത കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) േോന് ൃം രിേിറൽ ഇേക്ട്സ് ലിമിറഡ് 

(b) ഇൻക്കെോറലഷൻ എനർേി 
(c) റേസ് ഇ-ക്കകോറമഴ്സ് ക്കെറേവഴ്സ് 

(d) റെദോന്ത് അെറ് ലിമിറഡ് 

(e) െിൽെർ ടച്ച് ക്കടക്റനോളേീസ് 

 

Q75. ടർടബ്ൻ െോറങ്കതികെിദയ 

ഉേറയോേിച്ച് ടഹട്ബ്ിഡ് ഇലക്ട്ടിക്കൽ 

െോഹനങ്ങൾ െികെിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

‘െവിർൽ ക്കമഷ് ലീൻ രയ ക്ട് ഇേക്ഷൻ 

െിസ്റ്റൃം’ െികെിപ്പിക്കുന്നതിനുൃം 

െോണിേയെൽക്കരിക്കുന്നതിനുമോയി 
അറശോക് ക്കലയ്ലോൻഡ് ഐഐടി 
മട്ദോെുമോയി ധോരണോേട്തൃം ഒപ്പുെച്ചു. 

അറശോക് ക്കലയ്ലോൻരിന്ക്ക  ഉടമസ്ഥത 

_____ ന് ആണ്. 

(a) ആദിതയ ബ്ിർള ട്േൂപ്പ് 
(b) മഹീട്ന്ദ ആൻഡ് മഹീട്ന്ദ 

(c) ഹിന്ദുേ ട്േൂപ്പ് 
(d) ടോറ ട്േൂപ്പ് 
(e) TVS ട്േൂപ്പ് 
 

Q76. ക്കെകയൂരിറീസ് ആൻഡ് 

എക്സ്റ േ് റബ്ോർഡ് ഓഫ് ഇന്തയയ്ക്ക് 
ക്ക യർറേഴ്െൺ ഉൾക്കപ്പക്കട എട്ത 

റബ്ോർഡ് അൃംേങ്ങളുണ്ട്? 

(a) 7 

(b) 8 

(c) 9 

(d) 10 

(e) 11 
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Q77. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, ഇന്തയയുക്കട 

അടുത്ത  ീഫ് േസ്റ്റിെോയി 
തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരുക്കട റേര് 

ശുേോർശ ക്ക യ്തുക്കകോണ്ട് ഇന്തയൻ  ീഫ് 

േസ്റ്റിസ് ഉദയ് ഉറമഷ് ലളിത് റകട്ന്ദ 

െർക്കോരിന് കക്കത്തഴുതി? 

(a) േസ്റ്റിസ് െഞ്േയ് കിഷൻ കൗൾ 

(b) േസ്റ്റിസ് രി.ടെ.  ട്ന്ദ ൂഡ് 

(c) േസ്റ്റിസ് എസ്. അബ്ദുൾ നെീർ 

(d) േസ്റ്റിസ് ക്കക.എൃം. റേോെഫ് 

(e) േസ്റ്റിസ് റഹമന്ത് േുപ്റ്ത 

 

Q78. റലോക െന്ധിെോത ദിനൃം എലലോ 

െർഷെുൃം ________ ന് ആ രിക്കുന്നു, ഇത് 

 ുമോറിക്, മസ്കുറലോസ്കക്കലറൽ 

റരോേങ്ങക്കളക്കു ിച്ച് അെറബ്ോധൃം 

െൃരിക്കോൻ െഹോയിക്കുന്ന ഒരു 
ആറേോള ആറരോേയ അെറബ്ോധ 

േരിേോടിയോണ്. 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 11 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 12 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 13 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 14 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 15 

 

Q79. 2022ക്കല റലോക െന്ധിെോത 

ദിനത്തിന്ക്ക  തീൃം എന്തോണ്? 

(a) ടെകരുത്, ഇന്നുതക്കന്ന ബ്ന്ധക്കപ്പടുക: 

Time2Work 

(b) ക്കമച്ചക്കപ്പടുത്തോൻ നീക്കുക 

(c) ഭോെി നിങ്ങളുക്കട ടകകളിൽ, 

നടേടിക്കയടുക്കുക 

(d) ഇത് നിങ്ങളുക്കട ടകയിലോണ്, 

നടേടിക്കയടുക്കുക 

(e) നന്നോയി േീെിക്കുക, നന്നോയി 
ട്േോയമോകുക 

 

Q80. മറഹട്ന്ദ െിൃംഗ് റധോണി ________ ക്കല 

എൃം.എസ്. റധോണി റലോബ്ൽ സ്കൂളിൽ 

െൂപ്പർ കിൃംഗ്സ് അക്കോദമി ഉദ് ോടനൃം 

ക്ക യ്തു. 
(a) ക്കഹോെൂർ 

(b) തിരുച്ചി പ്പള്ളി 
(c) മധുര 

(d) റെലൃം 

(e) ഈറ ോഡ് 

 

Q81. ഊർജ്ജ ഉേറഭോേ 

ആെശയങ്ങൾക്കോയി േൂർണ്ണമോയുൃം 

ഹരിത റട്െോതസ്സുകളിറലക്ക് മോ ുകയുൃം 

ഇന്തയയുക്കട 100 ശതമോനൃം െുസ്ഥിര 

െിമോനത്തോെളങ്ങളിൽ ഒന്നോയി 
മോ ുകയുൃം ക്ക യ്തത് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏതോണ്? 

(a) ഇന്ദിരോേോന്ധി അന്തോരോട്ര 

െിമോനത്തോെളൃം, രൽഹി 
(b) ക്കകൃംേേൗര അന്തോരോട്ര 

െിമോനത്തോെളൃം, ക്കബ്ൃംേളൂരു 
(c) ക്കകോച്ചിൻ ഇന് ർനോഷണൽ 

എയർറേോർട്ട്, ക്കകോച്ചി 
(d) െർദോർ െലലഭോയ് േറട്ടൽ അന്തോരോട്ര 

െിമോനത്തോെളൃം, അഹമ്മദോബ്ോദ് 

(e) ഛട്തേതി ശിെേി മഹോരോജ് 

അന്തോരോട്ര െിമോനത്തോെളൃം, മുൃംടബ് 

 

Q82. തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോന േെൺക്കമന് ോണ് കർഷകക്കര 

െഹോയിക്കുന്നതിനോയി േുതിയ േദ്ധതി 
ആയ HIMCAD ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) രോേസ്ഥോൻ 

(c) ഹിമോ ൽ ട്േറദശ് 

(d) േേോബ് 

(e) ഹരിയോന 
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Q83. 2022 -ൽ ട്ശീനേ ിൽ ക്കെച്ച് നടന്ന 

നോലോമത് ക്കഹലി-ഇന്തയ ഉച്ചറകോടി 
ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a) റേയോതിരോദിതയ എൃം. െിന്ധയ 

(b) േിയൂഷ് റേോയൽ 

(c) േിറതട്ന്ദ െിൃംഗ് 

(d) െുറരഷ് ട്േഭു 
(e) അമിത് ഷോ 

 

Q84. റ ോഡ് േതോേത, ടഹറെ മട്ന്തി 
നിതിൻ േഡ്കരി _______ യുക്കട ആദയ 

ടേലറ് േദ്ധതിയോയ ക്കലക്സ് േയൂെൽ-

സ്റട്ടോൃംഗ് ടഹട്ബ്ിഡ് ഇലക്ട്ടിക് 

ക്കെഹിക്കിൾ (FFV-SHEV) ആരൃംഭിച്ചു. 

(a) കിയ 

(b) MG 

(c) മോരുതി 
(d) ക്കടോറയോട്ട 

(e) BMW 

 

Q85. ബ്ഹിരോകോശത്ത് ഷൂട്ട് ക്ക യ്യുന്ന 

ആദയ നടൻ തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആരോണ്? 

(a) ആന് ണി എറരവർഡ്സ് 

(b) റടോൃം ട്കൂസ് 

(c) ടമൽസ് ക്കടലലർ 

(d) റകോണർ ട്കൂയിസ് 

(e) െോൽ കിൽമർ 

 

Q86. ക്കകോച്ചിയിൽ മറനോഹരമോയി 
അലങ്കരിച്ച 101 ഊഞ്ഞോലുകൾ (േൂലകൾ) 

അരറങ്ങ ുന്നതിനുൃം 

ഊഞ്ഞോലോടുന്നതിനുൃം റലോക ക്ക റക്കോർഡ് 

റനടിയ ബ്ോങ്ക് ഏതോണ്? 

(a) േേോബ് ആൻഡ് െിന്ദ് ബ്ോങ്ക് 
(b) ഇന്തയൻ ഓെർെീസ് ബ്ോങ്ക് 
(c) കർണോടക ബ്ോങ്ക് 
(d) കരൂർ െയോെ ബ്ോങ്ക് 
(e) ൌത്ത് ഇന്തയൻ ബ്ോങ്ക് 
 

Q87. േൂക്കന ആസ്ഥോനമോയുള്ള െോയനോ 

ക്കനറ്്െർക്കുമോയി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് 

രിേിറടലറെഷൻ 

റെെനങ്ങൾക്കോയുള്ള ആദയക്കത്ത 

േിൻക്കടക് േങ്കോളിയോയി ധോരണോേട്തൃം 

ഒപ്പുക്കെച്ച ബ്ോങ്ക് ഏതോണ്? 

(a) ക്കേര ൽ ബ്ോങ്ക് 
(b) ആക്െിസ് ബ്ോങ്ക് 
(c) IDBI ബ്ോങ്ക് 
(d) HDFC ബ്ോങ്ക് 
(e) ഇൻരസ്ഇൻഡ് ബ്ോങ്ക് 
 

Q88. ഇന് ർനോഷണൽ റമോണിറ ി േണ്ട് 
(IMF) ഇന്തയയുക്കട െോമ്പത്തിക െളർച്ചോ 

ട്േെ നൃം FY22-ക്കല 7.4% ൽ നിന്ന് എട്ത 

ശതമോനമോയി കു ച്ചു? 

(a) 7.2% 

(b) 7.1% 

(c) 6.9% 

(d) 6.8% 

(e) 6.6% 

 

Q89. ബ്ിെിെിഐയുക്കട േുതിയ 

ട്േെിരന് ോയി ആക്കരയോണ് 

നിയമിക്കുക? 

(a) മദൻ ലോൽ 

(b) െുനിൽ േെോസ്കർ 

(c) ക്കമോഹീന്ദർ അമർനോഥ് 

(d) രെി ശോസ്ട്തി 
(e) റ ോേർ ബ്ിന്നി 
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Q90. ദുരന്ത െോധയത കു യ്ക്കുന്നതിനുള്ള 

അന്തോരോട്ര ദിനൃം എലലോ െർഷെുൃം ഏത് 

ദിെെത്തിലോണ് ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 11 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 12 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 13 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 09 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 10 

 
Q91. ട്േെിരന്് ട്ദൗേതി മുർമു ‘PARAM 

KAMRUPA’ െൂപ്പർ കമ്പയൂട്ടർ ൌകരയെുൃം 

SAMEER -ന്ക്ക  ടഹ േെർ ആക്റീവ് 

ആൻഡ് േോെീവ് റകോൃംറേോണന്് 

ലറബ്ോ ട്ട ിയുൃം ഏത് IIT -യിലോണ് 

ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത്? 

(a) IIT േുെോഹത്തി 
(b) IIT രൽഹി 
(c) IIT മട്ദോസ് 

(d) IIT കോൺേൂർ 

(e) IIT ഷിറലലോങ് 

 
Q92. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്  ഷീദ് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

രോേയത്തിന്ക്ക  ട്േെിരന് ോയോണ് 

തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടത്? 

(a) ഇ ോൻ 

(b) ഇ ോഖ് 

(c) യു.എ.ഇ 

(d) െി ിയ 

(e) ൌദി അറ ബ്യ 

 
Q93. ട്േോമീണ സ്ട്തീകളുക്കട അന്തോരോട്ര 

ദിനൃം എലലോ െർഷെുൃം ഏത് 

ദിെെത്തിലോണ് ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 11 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 12 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 13 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 14 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 15 

 

Q94. ___________-ന്ക്ക  േന്മദിനത്തിന്ക്ക  

സ്മരണയ്ക്കോയി ഒക്റടോബ്ർ 15 റലോക 

െിദയോർത്ഥി ദിനമോയി ആ രിക്കുന്നു. 
(a) അടൽ ബ്ിഹോരി െോജ്റേയി 
(b) ബ്ി.ആർ. അൃംറബ്ദ്കർ 

(c) റരോ എ േി ക്കേ അബ്ദുൾ കലോൃം 

(d) േണ്ഡിറ് േെഹർലോൽ ക്കനഹ് ു 
(e) ലോൽ ബ്ഹോദൂർ ശോസ്ട്തി 
 
Q95. 2022-ക്കല റലോബ്ൽ ഹൃംേർ 

ഇൻരക്െിൽ 121 രോേയങ്ങളുക്കട 

േട്ടികയിൽ ഇന്തയയുക്കട  ോങ്ക് എട്തയോണ്? 

(a) 107 
(b) 64 
(c) 81 
(d) 84 
(e) 109 
 
Q96. ടടൃംസ് ഹയർ എേയുറക്കഷൻ 

 ോങ്കിങ്സ് 2023-ൽ ഇന്തയൻ 

െർവ്വകലോശോലകളിൽ ഒന്നോൃം സ്ഥോനൃം 

റനടിയ സ്ഥോേനൃം ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

ഏതോണ്? 

(a) ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ് െയൻസ്, 

ബ്ോൃംലൂർ 

(b) അളേപ്പ െർെകലോശോല 

(c) മഹോത്മോേോന്ധി െർെകലോശോല 

(d) IIT റ ോപ്പർ 

(e) േോമിയ മിലലിയ ഇലോമിയ 

 
Q97. ഉനയിക്കല അൃംബ്ോദൗരയിൽ നിന്ന് 
നയൂരൽഹിയിറലക്കുള്ള േുതിയ െറന്ദ 

ഭോരത് എക്സ്ട്േെിന്ക്ക  ഉദ് ോടനൃം 

ട്േധോനമട്ന്തി ലോഗ് ഓഫ് ക്ക യ്തു. അത് 

രോേയത്ത് അെതരിപ്പിച്ച ________ െറന്ദ 

ഭോരത് ക്കട്ടയിനോയിരുന്നു. 
(a) 1-ാോമക്കത്ത 

(b) 2-ാോമക്കത്ത 

(c) 3-ാോമക്കത്ത 

(d) 4-ാോമക്കത്ത 

(e) 5-ാോമക്കത്ത 
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Q98. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, 

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

കുടെറിക്കല ഇന്തയയുക്കട അടുത്ത 

അൃംബ്ോെര ോയി നിയമിച്ചത്? 

(a) അെതോർ െിൃംഗ് 

(b) ആദർശ് ടെവക 

(c) ട്േകോശ്  ന്ദ് 
(d) െഞ്േയ് െർമ്മ 

(e) െിട്കൃം ക്കദോടരെവോമി 
 
Q99. അടുത്തിക്കട േു ത്തി ക്കിയ ടടൃംസ് 

ഹയർ എരയൂറക്കഷൻ  ോങ്കിൃംഗ് 2023 

അനുെരിച്ച്, ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

ഏതോണ് റലോക  ോങ്കിൃംഗ് േട്ടികയിൽ 

ഒന്നോമക്കതത്തിയത്? 

(a) റകൃംട്ബ്ിഡ്ജ് െർെകലോശോല 

(b) ഹോർെോർഡ് യൂണിറെഴ്െിറി 
(c) സ്റ്റോൻറേോർഡ് യൂണിറെഴ്െിറി 
(d) മെോ യുക്കെറ്സ് ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ് 

ക്കടക്റനോളേി 
(e) ഓക്സ്റേോർഡ് യൂണിറെഴ്െിറി 
 
Q100. 2022 ക്കല ട്േോമീണ സ്ട്തീകളുക്കട 

അന്തോരോട്ര ദിനത്തിന്ക്ക  ട്േറമയൃം 

എന്തോണ്? 

(a) ട്േോമീണ സ്ട്തീകൾ എലലോെർക്കുമോയി 
നലല ഭക്ഷണൃം കൃഷി ക്ക യ്യുന്നു 
(b) ട്േോമീണ സ്ട്തീകൾ ആറേോള 

േീെിതക്കച്ചലവ് ട്േതിെന്ധിക്കയ 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു 
(c) ഇറപ്പോൾ െമയമോണ്: സ്ട്തീകളുക്കട 

േീെിതക്കത്ത മോറിമ ിക്കുന്ന ട്േോമീണ, നേര 

ട്േെർത്തകർ 

(d) ട്േോമീണ സ്ട്തീകൾ, േട്ടിണിയുൃം 

ദോരിട്ദയെുൃം ഇലലോത്ത ഒരു റലോകത്തിന്ക്ക  

തോറക്കോൽ 

(e) ട്േോമീണ സ്ട്തീകളുക്കട ശോക്തീകരണെുൃം 

ദോരിട്ദയത്തിൽ അെരുക്കട േങ്കുൃം 

 

Q101. ക്കതലങ്കോനക്കയയുൃം 

ആട്ന്ധോട്േറദശിക്കനയുൃം ബ്ന്ധിപ്പിക്കുന്ന 

ഏത് നദിക്ക് കു ുക്കകയോണ് ഒരു 
ഐക്കണിക് റകബ്ിൾ റസ്റ്റഡ്-കൃം-

െസ്ക്കേൻഷൻ േോലൃം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 

റകട്ന്ദ െർക്കോർ അൃംേീകോരൃം നൽകിയത്? 

(a) തുൃംേഭട്ദ നദി 
(b) മഞ്േീര നദി 
(c) നക്കെോേു നദി 
(d) കൃഷ്ണ നദി 
(e) റേോദോെരി നദി 
 

Q102. േബ്ലിക് അേറയഴ്സ് ക്കെന് ർ (PAC) 

തയ്യോ ോക്കിയ േബ്ലിക് അേറയഴ്സ് 

ഇൻരക്സ്  ിറപ്പോർട്ടിൽ 2022-ൽ ഏറെുൃം 

മികച്ച ഭരണമുള്ള െൃംസ്ഥോനമോയി  ോങ്ക് 
ക്ക യ്യക്കപ്പട്ടത് ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനമോണ്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) േേോബ് 

(e) ഹരിയോന 

 

Q103. 2022 രിെൃംബ് ിൽ ഒമ്പതോമത് 

റെൾഡ് ആയുർറെദ റകോൺട്േെിനുൃം 

ആറരോേയ എക്സ്റേോയ്ക്കുൃം 

ആതിറഥയതവൃം െഹിക്കുന്ന െൃംസ്ഥോനൃം 

ഏതോണ്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) റേോെ 

(d) മഹോരോട്ര 

(e) രോേസ്ഥോൻ 
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Q104. എലലോ IIT-കളുക്കടയുൃം േറെഷണ 

െികെന (R ആൻഡ് D) റഷോറകസ് IIinvenTiv 

റകട്ന്ദമട്ന്തി ധർറമട്ന്ദ ട്േധോൻ ഉദ് ോടനൃം 

ക്ക യ്തത് ഏത് IIT-യിലോണ്? 

(a) IIT രൽഹി 
(b) IIT േുെോഹത്തി 
(c) IIT മട്ദോസ് 

(d) IIT കോൺേൂർ 

(e) IIT  ൂർക്കി 
 
Q105. 'റെ' എന്ന റേരിൽ ഒരു േുതിയ 

ക്കട്കരിറ് കോർഡ് റലോേ് ക്ക യ്യുന്നതിന് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് ബ്ോങ്കോണ് 

BookMyShow-യുമോയി െഹകരിച്ചത്? 

(a) RBL ബ്ോങ്ക് 
(b) ആക്െിസ് ബ്ോങ്ക് 
(c) ക്കയസ് ബ്ോങ്ക് 
(d) HDFC ബ്ോങ്ക് 
(e) IDFC േസ്റ്റ് ബ്ോങ്ക്  
 
Q106. മുതിർന്ന IFS ഓേീെർ േോർത്ഥ 

െത്േതിക്കയ ഏത് രോേയറത്തക്കുള്ള 

ഇന്തയയുക്കട അടുത്ത അൃംബ്ോെര ോയോണ് 

നിയമിച്ചത്? 

(a) െത്തിക്കോൻ െിറി 
(b) റബ്ോസ്നിയ ആൻഡ് ക്കഹർെറേോെിന 

(c) െോറെോ റടോമുൃം ട്േിൻെിപ്പുൃം 

(d) ക്കെന്് കിറ്സ് ആൻഡ് ക്കനെിസ് 

(e) ലിക്കച്ചൻസ്റ്റീൻ 

 

 

Q107. 2022 ക്കല െനിതോ ഏഷയോ കപ്പ് 
ടേനലിൽ ട്ശീലങ്കക്കയ എട്ട് െിക്കറിന് 

റതോൽപ്പിച്ച് ഇന്തയൻ െനിതോ ടീൃം കിരീടൃം 

െവന്തമോക്കി. 2022 െനിതോ ഏഷയോ കപ്പിന് 

ആതിറഥയതവൃം െഹിച്ച രോേയൃം? 

(a) ഇന്തയ 

(b) ട്ശീലങ്ക 

(c) ബ്ൃംലോറദശ് 

(d) േോകിസ്ഥോൻ 

(e) യു.എ.ഇ 

 
Q108. 'റെൾഡ് ട്േീൻ െിറി അെോർഡ് 2022' 

റനടിയത് ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

നേരമോണ്? 

(a) നയൂരൽഹി 
(b) േോരീസ് 

(c) ക്കബ്ർലിൻ 

(d) റടോക്കിറയോ 

(e) ടഹദരോബ്ോദ് 

 
Q109. ദോരിട്ദയ നിർമോർേനത്തിനോയുള്ള 

അന്തോരോട്ര ദിനൃം 2022, എലലോ െർഷെുൃം 

ഏത് ദിെെത്തിലോണ് ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 16 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 17 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 13 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 14 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 15 

 
Q110. _______ എന്ന ലക്ഷയറത്തോക്കട 

ഇന് ർനോഷണൽ ട്കിക്കറ് കൗൺെിൽ 

അടുത്തിക്കട യുനിക്കെേുമോയി 
േങ്കോളിത്തത്തിൽ ഏർക്കപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 
(a) നലല ആറരോേയൃം റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുക 

(b) ഉഭയകക്ഷി ബ്ന്ധൃം ശക്തിക്കപ്പടുത്തുക 

(c) െയോേോര ബ്ന്ധങ്ങൾ ശക്തിക്കപ്പടുത്തുക 

(d) ലിൃംേെമതവൃം റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുക 

(e) ട്ടോൻസ്ക്കേൻരർ െമതവൃം 

റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുക 
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Q111. നയൂരൽഹിയിക്കല ഇന്തയൻ 

അട്േികൾച്ച ൽ  ിെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ടിൽ 

2022 -ക്കല ട്േധോനമട്ന്തി കിെോൻ െമ്മോൻ 

െറമ്മളനൃം ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത് 

ആരോണ്? 

(a) നറരട്ന്ദ റമോദി 
(b) നറരട്ന്ദ െിൃംഗ് റതോമർ 

(c) അമിത് ഷോ 

(d) േിയൂഷ് റേോയൽ 

(e) അനുരോഗ് തോക്കൂർ 

 

Q112. റകട്ന്ദ ആഭയന്തര, െഹകരണ മട്ന്തി 
അമിത് ഷോ, ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

നേരത്തിലോണ് രോേയത്ത് ആദയമോയി 
ഹിന്ദിയിൽ MBBS റകോഴ്സ് ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) നയൂരൽഹി 
(b) റഭോപ്പോൽ 

(c) ഭുെറനശവർ 

(d) അഹമ്മദോബ്ോദ് 

(e) മുൃംടബ് 

 

Q113. ഇന് ർനോഷണൽ ട്കിമിനൽ 

റേോലീസ് ഓർേടനറെഷന്ക്ക  (INTERPOL) 

േന ൽ അെൃംബ്ലിയുക്കട എട്തോമക്കത്ത 

േതിപ്പിനോണ് നയൂരൽഹിയിൽ ഇന്തയ 

ആതിറഥയതവൃം െഹിക്കുന്നത്? 

(a) 50-ാോമത് 

(b) 60-ാോമത് 

(c) 75-ാോമത് 

(d) 90-ാോമത് 

(e) 100-ാോമത് 

 

Q114. റലോെോക്  ിപ്പബ്ലിക്കിക്കല ഇന്തയൻ 

അൃംബ്ോെര ോയി ആക്കരയോണ് 

നിയമിച്ചത്? 

(a) അെതോർ െിൃംഗ് 

(b) ബ്ന്ദോരു െിൽെൺബ്ോബ്ു 
(c) ആദർശ് ടെവക 

(d) േോർത്ഥ െത്േതി 
(e) അേൂർെ ട്ശീെോസ്തെ 

 

Q115. 'േോൻക്കരമിക് രിസ് പ്റ്ഷൻസ് 

ആൻഡ് ഒരീഷോസ് ക്കലസ്സൺസ് ഇൻ 

േക്കെർണൻസ്' എന്ന റേരിൽ ഒരു 
േുസ്തകൃം േു ത്തി ക്കിയത് ആരോണ്? 

(a) ട്ദൗേതി മുർമു 
(b) േഗ്ദീപ്റ് ധൻഖർ 

(c) നെീൻ േട്നോയിക് 

(d) േറണശി ലോൽ 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q116. റലോക റട്ടോമ ദിനൃം എലലോ െർഷെുൃം 

ഏത് ദിെെമോണ് ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 16 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 17 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 18 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 14 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 15 

 

Q117. ടകകഴുകലിന്ക്ക  

ട്േോധോനയക്കത്തക്കു ിച്ചുള്ള 

അെറബ്ോധെുൃം ധോരണയുൃം 

െർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷയറത്തോക്കട 

__________ -ന് ആറേോള ടകകഴുകൽ 

ദിനമോയി ആ രിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 16 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 17 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 18 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 14 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 15 
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Q118. 2022-ക്കല ആറേോള ടകകഴുകൽ 

ദിനത്തിന്ക്ക  ട്േറമയൃം എന്തോണ്? 

(a) എലലോെർക്കുൃം െൃത്തിയുള്ള ടകകൾ 

(b) േീെൻ രക്ഷിക്കുക: നിങ്ങളുക്കട ടകകൾ 

െൃത്തിയോക്കുക 

(c) നമ്മുക്കട ഭോെി അടുത്തിരിക്കുന്നു - 

നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുറന്നോട്ട് റേോകോൃം 

(d) െോർെട്തിക ടക ശു ിതവത്തിനോയി 
ഒന്നിക്കുക 

(e) എലലോെർക്കുൃം ടക ശു ിതവൃം 

 

Q119. ഇന്തയയുക്കട ഇറപ്പോഴക്കത്ത  ീഫ് 

േസ്റ്റിസ് ഉദയ് ഉറമഷ് ലളിതിന് 

േകരക്കോരനോയ ഇന്തയയുക്കട 50-ാോമത് 

 ീഫ് േസ്റ്റിെിന്ക്ക  റേര് എന്തോണ്? 

(a) െഞ്േയ് കിഷൻ കൗൾ 

(b) േസ്റ്റിസ് രി. ടെ.  ട്ന്ദ ൂഡ് 

(c) എസ്. അബ്ദുൾ നെീർ 

(d) ക്കക.എൃം.റേോെഫ് 

(e) മുറകഷ് ഷോ 

 

Q120. തോക്കഴ േ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

അദോനി എയർറേോർട്ടിന്ക്ക  േുതിയ CEO 

ആയി നിയമിച്ചത്? 

(a) അരുൺ ബ്ൻെോൽ 

(b) െിേിൻ ശർമ്മ 

(c) ഇർേോൻ ഖോൻ 

(d) റെോനൃം ദീക്ഷിത് 

(e) ദീേക് കുമോർ 

 

Q121. ഇലക്റട്ടോണിക്സ് ആൻഡ് 

ഇൻേർറമഷൻ ക്കടക്റനോളേിയുക്കട 

യൂണിയൻ െഹമട്ന്തി രോേീവ്  ട്ന്ദറശഖർ 

ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് െൃംസ്ഥോനത്തോണ് 

ആദയക്കത്ത ക്കെമിറക്കോൺ ഇന്തയ േയൂച്ചർ 

രിടെൻ റ ോഡ്റഷോ ലോഗ് ഓഫ് 

ക്ക യ്തത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോട്ര 

(e) മധയട്േറദശ് 

 

Q122. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

ബ്ോങ്കോണ് 'KBL ക്കെന് ിന ി ക്കരറപ്പോെിറ് 
സ്കീൃം ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) കോരൂർ െയോെ ബ്ോങ്ക് 
(b) ഇൻരസ്ഇൻഡ് ബ്ോങ്ക് 
(c) കർണോടക ബ്ോങ്ക് 
(d) HDFC ബ്ോങ്ക് 
(e) ബ്ന്ധൻ ബ്ോങ്ക് 
 

Q123. യുബ്ി(Yubi)യുക്കട ക്ക യർമോനോയി 
നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) രോറേഷ് െർമ്മ 

(b) രോേീവ് കുമോർ 

(c) െഞ്േയ് ഖന്ന 

(d) അതനു  ട്കെർത്തി 
(e) െഞ്േയ് കുമോർ െർമ്മ 

 

Q124. 2023 ക്കല ഏഷയൻ കപ്പ് േുട്റബ്ോൾ 

ടൂർണക്കമന്് ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

രോേയത്ത് ക്കെച്ച് നടക്കുക്കമന്നോണ് ഏഷയൻ 

േുട്റബ്ോൾ റകോൺക്കേരറ ഷൻ (AFC) 

ട്േഖയോേിച്ചത്? 

(a) ട്േോൻസ് 

(b) ൌദി അറ ബ്യ 

(c) UAE 

(d) USA 

(e) ഖത്തർ 
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Q125. 2022 ക്കല ഇന്തയൻ റനെി ക്കെയിലിൃംഗ് 

 ോമ്പയൻഷിപ്പ് ഒക്റടോബ്ർ 18 മുതൽ 21 

െക്കര റകരളത്തിക്കല മരക്കോർ 

െോട്ടർമോൻഷിപ്പ് േരിശീലന റകട്ന്ദത്തിൽ 

നടത്തിയത് തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

സ്ഥോേനമോണ്? 

(a) റനെൽ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ് 

എയറ ോറനോട്ടിക്കൽ ക്കടക്റനോളേി 
(b) ഇന്തയൻ റനെൽ അക്കോദമി 
(c) ആർമി എയർ രിേൻസ് റകോറളജ് 

(d) ഇന്തയൻ മിലിട്ട ി അക്കോദമി 
(e) ഇന്തയൻ റകോസ്റ്റ് േോർഡ് ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് 
 

Q126. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, കൗസ്തുഭ് 

കുൽക്കർണിക്കയ JP റമോർേൻ ഇന്തയയുക്കട 

തലെനോയി ഉയർത്തി, മൾട്ടി-നോഷണൽ 

ബ്ോങ്കിന്ക്ക  ആസ്ഥോനൃം ഏത് രോേയത്തോണ്? 

(a) USA 

(b) ട്േോൻസ് 

(c) േപ്പോൻ 

(d) േർമ്മനി 
(e) കോനര 

 

Q127. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ ട്േശസ്തമോയ 

അക്കോദമിയ ഒഫ്തോൽറമോളേിക്കൽ 

ഇന് ർനോഷണലിെിന്ക്ക  (AOI) 

അൃംേമോയി ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ് 

തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടത്? 

(a) റരോ. െുന്ദരൃം നടരോേൻ 

(b) റരോ. ലിൃംേൃം റേോേോൽ 

(c) റരോ. അതുൽ കുമോർ 

(d) റരോ.  ഹിൽ  ൗധരി 
(e) റരോ. ട്േശോന്ത് േോർഗ് 

 

Q128. ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

നയൂസ് കൺറട്ടോളർ േന ൽ ഓഫ് 

അക്കൗണ്ട്സ് (CGA) ആയി നിയമിച്ചത്? 

(a) ദിനകർ ദീക്ഷിത് 

(b) റേയോതി ബ്െു 
(c) ഭോരതി ദോസ് 

(d) െന്ദീപ്റ് ശർമ്മ 

(e) െിേിൻ കുമോർ 

 

Q129. 2022 ക്കല േുരുഷന്മോരുക്കട ബ്ോലൺ രി 
ഓർ (റേോൾരൻ റബ്ോൾ അെോർഡ്) 

റനടിയത് ആരോണ്? 

(a) ലയണൽ ക്കമസ്സി 
(b) കരിൃം ക്കബ്ൻക്കെമ 

(c) ട്കിസ്റ്റയോറനോ ക്ക ോണോൾറരോ 

(d) െോെി 
(e) ക്കനയ്മർ 

 

Q130. സ്ട്തീകളുക്കട ബ്ോലൺ രി ഓർ 

അെോർഡ് അക്കലലങ്കിൽ ബ്ോലൺ രി ഓർ 

ക്കേമിനിൻ അെോർഡ് റനടിയത് ആരോണ്? 

(a) അലക്െിയ േുക്കട്ടലലസ് 

(b) ടലക്ക് മോർട്ടൻസ് 

(c) മോർട്ട 

(d) അലക്സ് റമോർേൻ 

(e) റമേൻ  ോേിറനോ 

 

Q131. 'ട്ടോെൽ നൗ റേ റലറർ' (TNPL) 

റേയ്ക്കമന്് ഓപ്റ്ഷൻ നൽകുന്നതിന് 

ഇന്തയൻ ക്ക യിൽറെ കോറ ിൃംഗ് ആൻഡ് 

ടൂ ിെൃം റകോർപ്പറ ഷനുമോയി (IRCTC) 

േങ്കോളിയോയത് ആരോണ്? 

(a) ട്േീ ോർജ് 

(b) CASHe 

(c) റേോൺറേ 

(d) ആമറെോൺറേ 

(e) റേടിഎൃം 
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Q132. റകട്ന്ദ ക്കേറട്ടോളിയൃം ട്േകൃതി െോതക 

മട്ന്തി ഹർദീപ്റ് െിൃംഗ് േുരി ഏഷയയിക്കല 

ഏറെുൃം െലിയ കൃംട്േസ്ഡ് ബ്റയോ 

േയോസ് (CBG) െോന്് ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) േേോബ് 

(e) ഹരിയോന 

 

Q133. 2022 ക്കെപ്റ്റൃംബ് ിൽ 

അഡ്മിനിസ്റട്ടറീവ്  ിറേോൃംസ് ആൻഡ് 

േബ്ലിക് ട്േീെൻസ് െകുപ്പ് 
ട്േെിദ്ധീകരിച്ച  ോങ്കിൃംഗ്  ിറപ്പോർട്ടിൽ 

ക്കേോതുേനങ്ങളുക്കട േരോതികൾ 

േരിഹരിക്കുന്നതിന് എലലോ െർക്കോർ 

െകുപ്പുകളിലുൃം ഒന്നോമക്കതത്തിയത് 

ആരോണ്? 

(a) േീെനക്കോരുക്കട െൃംസ്ഥോന 

ഇൻഷു ൻസ് 

(b) ഭോരത് െേോര് നിേൃം ലിമിറഡ് 

(c) ആദോയ നികുതി െകുപ്പ് 
(d) ഇന്തയൻ ക്ക യിൽറെ കോറ ിൃംഗ് ആൻഡ് 

ടൂ ിെൃം റകോർപ്പറ ഷൻ 

(e) യുണീക്ക് ഐരന് ിേിറക്കഷൻ 

അറതോ ിറി ഓഫ് ഇന്തയ 

 

Q134. റേടിഎൃം റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്കിന്ക്ക  

ഇടക്കോല CEO ആയി നിയമിതനോയത് 

ആരോണ്? 

(a) രോറേഷ് തൽെോർ 

(b) അറലോക്  ട്കെോൾ 

(c) ദീറേട്ന്ദ െിൃംഗ്  ോറത്തോഡ് 

(d) ട്ബ്ിറേഷ് കുമോർ ഉേോധയോയ 

(e) ട്ബ്ിറേഷ് േുപ്റ്ത 

 

Q135. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനിയോണ് ‘ധൻ െർഷ’ 

എന്ന േുതിയ േദ്ധതി ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ബ്േോജ് അലയൻസ് േന ൽ 

ഇൻഷു ൻസ് 

(b) ഭോരതി AXA േന ൽ ഇൻഷു ൻസ് 

(c) റ ോളമണ്ഡലൃം MS േന ൽ ഇൻഷു ൻസ് 

(d) റേോ രിേിറ് േന ൽ ഇൻഷു ൻസ് 

(e) ടലഫ് ഇൻഷു ൻസ് റകോർപ്പറ ഷൻ 

 

Q136. റലോക ഓസ്റ്റിറയോക്കേോറ ോെിസ് 

ദിനൃം എലലോ െർഷെുൃം ഏത് ദിെെമോണ് 

ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 16 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 17 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 18 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 19 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 20 

 

Q137. ക്കടലിറകോൃം ക്ക േുറലറ ി അറതോ ിറി 

ഓഫ് ഇന്തയ േു ത്തുെിട്ട ഏറെുൃം 

േുതിയ രോറ ട്േകോരൃം, ഓേസ്റ്റിൽ 

ആദയമോയി രോേയക്കത്ത ഏറെുൃം െലിയ 

ലോൻഡ്ടലൻ റെെന ദോതോെോയി ________ 

മോ ി. 

(a)  ിലയൻസ് േിറയോ 

(b) ബ്ി.എസ്.എൻ.എൽ 

(c) എൃം.ടി.എൻ.എൽ 

(d) RCom 

(e) ഭോരതി എയർക്കടൽ 
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Q138. കിഷൻേൃംേ,  ോറിൽ േലടെദയുത 

നിലയങ്ങളിക്കല െിന്ധു നദീേല 

ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്തയയുൃം േോകിസ്ഥോനുൃം 

തമ്മിലുള്ള അഭിട്േോയെയതയോെെുമോയി 
ബ്ന്ധക്കപ്പട്ട് ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആക്കരയോണ് ആർബ്ിറട്ടഷൻ റകോടതിയുക്കട 

ക്ക യർമോനോയി റലോക ബ്ോങ്ക് നിയമിച്ചത്? 

(a) മിറഷൽ ലിറനോ 

(b) ആക്െൽ െോൻ റട്ടോട്ക്കെൻബ്ർഗ് 

(c) രോറേഷ് ഖുള്ളർ 

(d) െീൻ മർേി 
(e) ടമക്കൽ റഹോഫ്മോൻ 

 

Q139. ഇന്തയൻ എൃംബ്െി 2022 

ഒക്റടോബ് ിൽ 'െോരൃംഗ്' എന്ന െോർഷിക 

െോൃംസ്കോരിക േരിേോടി െൃം ടിപ്പിച്ചത് 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് രോേയത്തോണ്? 

(a) േപ്പോൻ 

(b) ദക്ഷിണ ക്കകോ ിയ 

(c) േർമ്മനി 
(d) ട ന 

(e)  ഷയ 

 

Q140. നമ്മുക്കട ടദനൃംദിന േീെിതത്തിൽ 

സ്ഥിതിെിെരക്കണക്കുകളുക്കട ട്േോധോനയൃം 

തിരിച്ച ിയുന്നതിനോയി റലോക 

സ്ഥിതിെിെരക്കണക്ക് ദിനൃം 2022 െർഷൃം 

റതോ ുൃം ________ ന് ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 20 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 21 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 22 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 23 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 24 

 

Q141. രൽഹിയിൽ എട്ത െില ടെനിക് 

റബ്ോർരുകൾ സ്ഥോേിക്കോനുള്ള 

നിർറേശമോണ് രൽഹി ക്കലഫ്റനന്് 

േെർണർ െി. ക്കക െക്റെന 

അൃംേീകരിച്ചത്? 

(a) 2 

(b) 4 

(c) 8 

(d) 6 

(e) 5 

 

Q142. 100 ഇൻറടക്ക് കപ്പോെിറിയുള്ള 

െൃംസ്ഥോനക്കത്ത ആദയക്കത്ത ഇൃംലീഷ് 

മീരിയൃം േന ൽ രിട്േി റകോറളജ് 

ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത് 

ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ്? 

(a) ട്തിേുര 

(b) നോേോലോൻഡ് 

(c) അെൃം 

(d) മണിപ്പൂർ 

(e) റമ ോലയ 

 

Q143. ദുർേോെതി ടടേർ  ിെർവ്ഡ് 

എന്ന് റേരിട്ടിരിക്കുന്ന 

കടുെകൾക്കോയുള്ള േുതിയ  ിെർവ് 

ഏത് െൃംസ്ഥോനത്തിന്ക്ക  െനയേീെി 
റബ്ോർഡ് അൃംേീകരിച്ചു? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോട്ര 

(e) മധയട്േറദശ് 
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Q144. ആറേോള യുെ കോലോെസ്ഥ 

ഉച്ചറകോടിക്ക് ആതിറഥയതവൃം 

െഹിക്കുന്നത് ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

രോേയമോണ്? 

(a) ഇന്തയ 

(b) ബ്ൃംലോറദശ് 

(c) ഒമോൻ 

(d) െിൃംേപ്പൂർ 

(e) UAE 

 

Q145. മഹീട്ന്ദ ആൻഡ് മഹീട്ന്ദ 

േിനോൻഷയൽ െർെീെസ്, ഒരു െലിയ 

ഉേറഭോക്തൃ അടിത്ത യിറലക്കുള്ള 

ക്കട്കരിറ് ആക്െസ് കൂടുതൽ 

ക്കമച്ചക്കപ്പടുത്തുന്നതിന് ഏത് റേയ്ക്കമന്് 

ബ്ോങ്കുമോയോണ് െഹകരിച്ചത്? 

(a) എയർക്കടൽ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(b) റേടിഎൃം റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(c) േിറനോ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(d) ഇന്തയ റേോസ്റ്റ് റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(e) േിറയോ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക്  
 

Q146. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് ട്േധോനമട്ന്തി നറരട്ന്ദ 

റമോദി മിഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്െലൻസ് 

ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോട്ര 

(e) മധയട്േറദശ് 

 

Q147. ഇന്തയ റട്ടഡ് ക്കട്േോറമോഷൻ 

ഓർേടനറെഷന്ക്ക  (ITPO) ക്ക യർമോനുൃം 

മോറനേിൃംഗ് രയ ക്ട ുമോയി 
നിയമിതനോയത് ആരോണ്? 

(a) ട്േദീപ്റ് ഖറരോല 

(b) ആരയോമ െുന്ദരൃം 

(c) ആർ. ക്കെങ്കിട്ടരമണി 
(d) മുകുൾ റ ോത്തേി 
(e) ഹരീഷ് െോൽക്കെ 

 

Q148. റലോബ്ൽ രിഗ്നിറി റര എലലോ 

െർഷെുൃം ഏത് ദിെെത്തിലോണ് 

ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ് ിക്കല മൂന്നോൃം തിങ്കളോഴ്  

(b) ഒക്റടോബ് ിക്കല മൂന്നോൃം ഞോയ ോഴ്  

(c) ഒക്റടോബ് ിക്കല മൂന്നോൃം ശനിയോഴ്  

(d) ഒക്റടോബ് ിക്കല മൂന്നോമക്കത്ത 

ക്ക ോവ്വോഴ്  

(e) ഒക്റടോബ് ിക്കല മൂന്നോമക്കത്ത 

ബ്ുധനോഴ്  

 

Q149. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ ക്കമൽറ് െോട്ടർ 

 ോമ്പയൻസ് ക്ക സ് ടൂർ കിരീടൃം റനടിയത്  

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a) ഇയോൻ ക്കനറേോൃംനിയോച്ചി 
(b) അലിറ െ േിറ ോസ്േ 

(c) മോഗ്നസ് കോൾെൺ 

(d) അധിബ്ൻ ഭോസ്കരൻ 

(e) േുറകഷ്. രി 
 

Q150. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ ഇന്തയോ 

േെൺക്കമന് ിൽ ട്േതിറരോധ 

ക്കെട്കട്ട ിയോയി നിയമിതനോയത് 

ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ്? 

(a) രോേീവ് േൗബ് 

(b) ട്േെീൺ ക്കക. ട്ശീെോസ്തെ 

(c) െോമന്ത് റേോയൽ 

(d) അരമക്കന േിരിധർ 

(e) െഞ്േയ് മൽറഹോട്ത 
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Q151. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

മട്ന്തോലയമോണ് 2022 നെൃംബ്ർ 16 മുതൽ 

െോരോണെിയിൽ ‘കോശി തമിഴ് െൃംേമൃം’ 

എന്ന ഒരു മോെക്കത്ത േരിേോടി 
െൃം ടിപ്പിക്കുന്നത്? 

(a) െോൃംസ്കോരിക മട്ന്തോലയൃം 

(b) േരിസ്ഥിതി, െനൃം മട്ന്തോലയൃം 

(c) ഭെന, നേരകോരയ മട്ന്തോലയൃം 

(d) െിദയോഭയോെ മട്ന്തോലയൃം 

(e) േൽ ശക്തി മട്ന്തോലയൃം 

 

Q152. രയ ക്ടറ റ് േന ൽ ഓഫ് െിെിൽ 

ഏെിറയഷൻ ക്കേയ്േൂർ 

െിമോനത്തോെളത്തിന് എയറ ോറട്രോൃം 

ടലെൻസ് അനുെദിച്ചു. ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് ഇത് സ്ഥിതിക്ക യ്യുന്നത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) റകരളൃം 

(e) ഒരീഷ 

 

Q153. US ഏേൻെി റേോർ 

ഇന് ർനോഷണൽ ക്കരെലപ്റ്ക്കമന് ുമോയി 
(USAID) െഹകരിച്ച് തോക്കഴ 

േ യുന്നെയിൽ ഏത് െൃംസ്ഥോന 

െർക്കോരോണ് "ഔട്ട്-ഓഫ്-റേോ സ്റ്റ് ട്ടീസ് 

ഇൻ ഇന്തയ (TOFI)" റട്േോട്േോൃം ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ട്തിേുര 

(b) േമ്മു കശ്മീർ 

(c) അെൃം 

(d) അരുണോ ൽ ട്േറദശ് 

(e) റമ ോലയ 

 

Q154. 2023 മുതൽ ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

നേരത്തിലോണ് ദീേോെലിക്ക് ക്കേോതു 
സ്കൂൾ അെധിയോയിരിക്കുക? 

(a) നയൂറയോർക്ക് 
(b) ക്കബ്ർലിൻ 

(c) േോരീസ് 

(d) റടോക്കിറയോ 

(e) ലണ്ടൻ 

 
Q155. തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് IIT -

ക്കോണ് ഇന്തയോ േെൺക്കമന്് 'നോഷണൽ 

ഇന് ലക് വൽ റട്േോപ്പർട്ടി അെോർരുകൾ 

2021, 2022' നൽകിയത്? 

(a) IIT േുെോഹത്തി 
(b) IIT രൽഹി 
(c) IIT മട്ദോസ് 

(d) IIT കോൺേൂർ 

(e) IIT  ൂർക്കി 
 
Q156. േശ്ചിമ ബ്ൃംേോൾ, ഒരീഷ, െടക്ക് 
കിഴക്കൻ െൃംസ്ഥോനങ്ങൾ എന്നിെയുക്കട 

തീരട്േറദശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ക്കേയ്യിച്ച് 
ബ്ൃംലോറദശിൽ കരകയ ിയ ശക്തമോയ 

 ുഴലിക്കോറ് ഏതോണ്? 

(a) േെോദ് 

(b) േുലോബ് 

(c) െിട്തോൃംഗ് 

(d) യോസ് 

(e) അൃംേോൻ 
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Q157. യൂറ ോേയൻ േോർലക്കമന്് 

അതിന്ക്ക  ഉന്നത മനുഷയോെകോശ 

െമ്മോനമോയ 'െഖറ ോവ് ടട്േസ് റേോർ 

ട്േീരൃം ഓഫ് റതോട്ട്' തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആർക്കോണ് നൽകിയത്? 

(a) േൂലിയൻ അെോൻജ് 

(b) ക്കരനിസ് മുക്ക്കെക്കേ 

(c) അലക്െി നെൽനി 
(d) മലോല യൂെഫ്െോയി 
(e) ഉക്കട്കയ്നിക്കല േനങ്ങൾ 

 

Q158. തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ് 

യുഎസ് ക ൻെിയിൽ ട്േതയക്ഷക്കപ്പടുന്ന 

ആദയക്കത്ത ഏഷയൻ 

അറമരിക്കക്കോരനോകോൻ റേോകുന്നത്? 

(a) െോലി ട ഡ് 

(b) െിൽമ മോൻകിലലർ 

(c) മോയ ആേറലോ 

(d) അന്ന റമ റെോങ് 

(e) നീന ഒക്കട്ടറ ോ-െോ ൻ 

 

Q159. അടുത്തിക്കടയുള്ള േട്ത  ിറപ്പോർട്ട് 
അനുെരിച്ച്, ട നയ്ക്കുൃം 

ബ്ൃംലോറദശിനുൃം മുന്നിൽ ക്കനതർലോൻഡ്സ് 

ഇന്തയയുക്കട മൂന്നോമക്കത്ത െലിയ 

കയറുമതി ലക്ഷയസ്ഥോനമോയി ഉയർന്നു. 
ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഇന്തയയുക്കട 

രണ്ടോമക്കത്ത െലിയ കയറുമതി 
ലക്ഷയസ്ഥോനൃം ഏതോണ്? 

(a) USA 

(b) UAE 

(c) ഇറന്തോറനഷയ 

(d) േപ്പോൻ 

(e) ട്ബ്െീൽ 

 

Q160. 2022 റേോർമുല 1 അരോൃംറകോ 

യുടണറഡ് റസ്റ്ററ്സ് ട്േോൻഡ് ട്േിക്സ് 

2022 റനടിയത് ആരോണ്? 

(a) മോക്സ് ക്കെർസ്റ്റപ്പൻ 

(b) ക്കെബ്ോസ്റ്റയൻ ക്കെറൽ 

(c) ക്കെർേിറയോ ക്കേരസ് 

(d) ലൂയിസ് ഹോമിൽട്ടൺ 

(e)  ോൾസ് ക്കലക്ലർക്ക് 
 
Q161. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനൃം അക്കലലങ്കിൽ ഏത് റകട്ന്ദഭരണ 

ട്േറദശമോണ് "ക്കമയിൻ ഭി െുഭോഷ്" 

കോക്കമ്പയ്ൻ ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) ലരോക്ക് 
(b) രൽഹി 
(c) േുേ ോത്ത് 
(d) േേോബ് 

(e) േമ്മു കശ്മീർ 

 
Q162. നോഗ്േൂരിക്കല െോയുറെന നേ ിക്കല 

ക്കഹഡ് കവോർട്ടർ MC-യിൽ നടന്ന 

എയർറേോഴ്സ് റലോൺ ക്കടന്നീസ് 

 ോമ്പയൻഷിപ്പ് 2022-23ൽ െിേയിച്ച ടീൃം 

ഏതോണ്? 

(a) ഈറസ്റ്റൺ എയർ കമോൻഡ് 

(b) ക്കട്ടയിനിങ് കമോൻഡ് 

(c) ക്കെറസ്റ്റൺ എയർ കമോൻഡ് 

(d) ക്കെൻട്ടൽ എയർ കമോൻഡ് 

(e) െറതൺ എയർ കമോൻഡ് 

 
Q163. െൃംസ്ഥോനത്ത്  ട്ടൃം ട്ടമോയി ട്േീൻ 

ടഹട്രേൻ, ട്േീൻ അറമോണിയ േദ്ധതി 
സ്ഥോേിക്കുന്നതിന് 22,400 റകോടി രൂേ 

നിറക്ഷേിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് 

െൃംസ്ഥോന െർക്കോരുമോയോണ് േോക്െൺ 

ട്േീൻ ധോരണോേട്തൃം ഒപ്പുക്കെച്ചത്? 

(a) മഹോരോട്ര 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) ഉത്തർട്േറദശ് 

(d) രോേസ്ഥോൻ 

(e) ബ്ീഹോർ 
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Q164. തിരക്കഞ്ഞടുത്ത െർക്കോർ 

ഏേൻെികളിൽ ലഭയമോയ ഭരണേരമോയ 

റരഖകക്കള അടിസ്ഥോനമോക്കി, 2017 

ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ മുതൽ 2022 ഓേസ്റ്റ് 
െക്കരയുള്ള കോലയളവ് ഉൾക്കക്കോള്ളുന്ന 

രോേയക്കത്ത ക്കതോഴിൽ െീക്ഷണക്കത്തക്കു ിച്ച് 
ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏക്കതോക്കക്ക 

ഏേൻെികൾ അക്കലലങ്കിൽ ഏത് 

മട്ന്തോലയങ്ങൾ ആണ് ഒരു ട്േസ് റനോട്ട് 
േു ത്തി ക്കിയത്? 

(a) റലബ്ർ ബ്യൂറ ോ 

(b) നോഷണൽ സ്റ്റോറിസ്റ്റിക്കൽ ഓേീസ് 

(c)  ിെർവ് ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(d) െോമ്പത്തിക ഉേറദരോെിന്ക്ക  ഓേീസ് 

(e) നീതി ആറയോഗ് 

 

Q165. നോെ ക്കേറ് ക്കട്േോപ്പൽഷൻ 

ലറബ്ോ ട്ട ിയിക്കലയുൃം ഇന്തയയിക്കല 

ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് സ്ഥോേനത്തിക്കലയുൃം 

േറെഷകരോണ് 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ 

അന്തോരോട്ര ബ്ഹിരോകോശ നിലയത്തിൽ 

െൂക്ഷ്മോണുക്കൾ തമ്മിലുള്ള 

ഇടക്കേടലിക്കനക്കു ിച്ച് േഠിച്ചത്? 

(a) IIT മട്ദോസ് 

(b) ICMR- െോർദ്ധകയത്തിനുൃം 

മോനെികോറരോേയത്തിനുൃം റെണ്ടിയുള്ള 

റകട്ന്ദൃം 

(c) IISc ക്കബ്ൃംേളൂരു 
(d) ക്കെലലുലോർ ആൻഡ് റമോളികയുലോർ 

ബ്റയോളേി ക്കെന് ർ 

(e) ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ് ടലഫ് െയൻസ്, 

േൂക്കന 

 

Q166. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

ശീതളേോനീയമോണ് ഇന്തയൻ 

െിേണിയിൽ $1-ബ്ിലയൺ ട്ബ്ോൻരോയി 
മോ ിയത്? 

(a) േോന്  

(b) സ്ടട്േറ് 
(c) ലിൃംക 

(d) കിൻലി 
(e) മിനിറ് ടമഡ് 

 

Q167. റകോൃംേറീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയയുക്കട (CCI) ആക്ടിൃംഗ് 

ക്ക യർറേഴ്െണോയി _______ ക്കന െർക്കോർ 

നിയമിച്ചു. 

(a) ഭോെന കുമോരി 
(b) റെോണിയ ശർമ്മ 

(c) െൃംേീത െർമ്മ 

(d) ട്േീതി േൗർ 

(e) തനു ദീക്ഷിത് 

 

Q168. ഓരിറയോെിഷവൽ 

ക്കഹ ിററേിനോയുള്ള റലോക ദിനൃം (WDAH) 

എലലോ െർഷെുൃം _______ ന് 

ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 23 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 24 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 25 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 26 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 27 

 

Q169. എലലോ െർഷെുൃം ഒക്റടോബ്ർ 27 ന് 

ഇന്തയൻ ആർമി ഇൻേൻട്ടി ദിനൃം 

ആറ ോഷിക്കുന്നു. ഈ െർഷൃം ഇന്തയൻ 

ടെനയൃം അതിന്ക്ക  _____ ഇൻേൻട്ടി ദിനൃം 

ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) 73-ാോമത് 

(b) 74-ാോമത് 

(c) 75-ാോമത് 

(d) 76-ാോമത് 

(e) 77-ാോമത് 
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Q170. "2020-21 െർഷക്കത്ത േെറഡ് 

ഓേീെർമോരുക്കട േരിശീലനത്തിനുള്ള 

ഏറെുൃം മികച്ച റേോലീസ് േരിശീലന 

സ്ഥോേനൃം" എന്നതിനുള്ള റകട്ന്ദ ആഭയന്തര 

മട്ന്തിയുക്കട റട്ടോേി ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

ഏത് അക്കോദമിയോണ് റനടിയത്? 

(a) നോഷണൽ ഇൻരസ്ട്ടിയൽ 

ക്കെകയൂരിറി അക്കോദമി 
(b) െർദോർ െലലഭോയ് േറട്ടൽ നോഷണൽ 

റേോലീസ് അക്കോദമി 
(c) േഗ്േീെൻ  ോൃം ക്ക യിൽറെ ക്കട്േോട്ടക്ഷൻ 

റേോഴ്സ് അക്കോദമി 
(d) ബ്ീഹോർ റേോലീസ് അക്കോദമി 
(e) ക്കതലങ്കോന റസ്റ്ററ് റേോലീസ് അക്കോദമി 
 

Q171. "SAMRIDDHI 2022-23" എന്ന 

ഒറത്തെണ െസ്തു നികുതി ക്കേോതുമോപ്പ് 
േദ്ധതി ആരൃംഭിച്ചത് ആരോണ്? 

(a) അരെിന്ദ് ക്കകട്േിെോൾ 

(b) അമിത് ഷോ 

(c) േിറതട്ന്ദ െിൃംഗ് 

(d) െിനയ് കുമോർ െക്റെന 

(e) അമിത് ഷോ 

 

Q172. തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് റസ്റ്റോക്ക് 
എക്സ്റ േ് ആണ് അതിന്ക്ക  

െോറ്്റേോമിൽ അടുത്തിക്കട 

ഇലക്റട്ടോണിക് റേോൾഡ് ക്ക െിപ്പ്റ് (EGR) 

അെതരിപ്പിച്ചത്? 

(a) കൽക്കട്ട റസ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ േ് 
(b) മട്ദോസ് റസ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ േ് 
(c) റബ്ോൃംക്കബ് റസ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ േ് 
(d) നോഷണൽ റസ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ േ് 
(e) ട്േോങ്ക്േർട്ട് റസ്റ്റോക്ക് എക്സ്റ േ്  
 

Q173. എലലോ െർഷെുൃം ഏത് ദിെെമോണ് 

അന്തോരോട്ര ആനിറമഷൻ ദിനൃം 

ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ്ർ 31 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 30 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 29 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 27 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 28 

 

Q174. േുേ ോത്തിക്കന ഒരു 'ഹർ  ർ േൽ' 

െൃംസ്ഥോനമോയി ട്േഖയോേിച്ചു, മുമ്പ്, 
ഇനിപ്പ യുന്ന ഏത് റകട്ന്ദഭരണ 

ട്േറദശമോണ് രോേയക്കത്ത ആദയക്കത്ത 'ഹർ 

 ർ േൽ' െർട്ടിടേഡ് റകട്ന്ദ ഭരണ 

ട്േറദശമോയി (UT) മോ ിയത്? 

(a) േുതുറച്ചരി 
(b) രൽഹി 
(c) ദോട്ദ നേർ ഹറെലി, ദോമൻ ദിയു 
(d) ആൻരമോൻ നിറക്കോബ്ോർ ദവീേുകൾ 

(e) ലക്ഷദീപ്റ് 

 

Q175. 2022 ഒക്റടോബ്ർ െക്കര, ഇന്തയയിക്കല 

എട്ത ബ്ീച്ചുകൾക്ക് ബ്ലൂ ലോഗ് 

െർട്ടിേിറക്കഷൻ ലഭിച്ചു? 

(a) 12 

(b) 15 

(c) 10 

(d) 8 

(e) 9 

 

Q176. ട്േെിരന് ിന്ക്ക  അൃംേരക്ഷകന് 

(PBG) ക്കെള്ളി കോഹളെുൃം കോഹളൃം 

(Trumpet) ബ്ോന ുൃം െമ്മോനിച്ചത് ആരോണ്? 

(a) നറരട്ന്ദ റമോദി 
(b) രോജ്നോഥ് െിൃംഗ് 

(c) അമിത് ഷോ 

(d) ട്ദൗേതി മുർമു 
(e) േഗ്ദീപ്റ് ധങ്കർ 
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Q177. രൽഹിയിക്കല ഇന്ദിരോേോന്ധി 
അന്തോരോട്ര െിമോനത്തോെളൃം 

റലോകത്തിക്കല ഏറെുൃം തിരറക്ക ിയ 

േത്തോമക്കത്ത െിമോനത്തോെളമോണ്. 

േട്ടികയിൽ ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ 

ഏതോണ് ഒന്നോമക്കതത്തിയത്? 

(a) റടോക്കിറയോ അന്തോരോട്ര 

െിമോനത്തോെളൃം 

(b) ഹോർട്ട്സ്േീൽഡ്-േോക്െൺ 

അറ്ലോന്  അന്തോരോട്ര െിമോനത്തോെളൃം 

(c) ദുബ്ോയ് അന്തോരോട്ര െിമോനത്തോെളൃം 

(d) ലണ്ടൻ ഹീട്തൂ എയർറേോർട്ട് 
(e) റലോസ് ഏേൽസ് അന്തോരോട്ര 

െിമോനത്തോെളൃം 

 

Q178. ഏത് ബ്ോങ്കോണ് അതിന്ക്ക  രിേിറൽ 

െോറ്്റേോമിക്കല െൃംറയോേിത 

റെെനങ്ങളിലൂക്കട ഉേറഭോക്തൃ അനുഭെൃം 

ക്കമച്ചക്കപ്പടുത്തുന്നതിനോയി “റട്േോേക്റ് 
റെവ്” എന്നതിന് കീഴിൽ നിരെധി 
രിേിറൽ െൃംരൃംഭങ്ങൾ ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) േേോബ് നോഷണൽ ബ്ോങ്ക് 
(b) കോന  ബ്ോങ്ക് 
(c) ഇന്തയൻ ബ്ോങ്ക് 
(d) SBI 

(e) ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ബ്റ ോര 

 

Q179. കർഷകരുക്കട റക്ഷമത്തിനോയി ഒരു 
ക്കേോതു ക്കട്കരിറ് റേോർട്ടൽ SAFAL' 

(െിൃംെിടേഡ് അെിറക്കഷൻ റേോർ 

അട്േികൾച്ച ൽ റലോൺസ്) ആരൃംഭിച്ച 

െൃംസ്ഥോനൃം ഏതോണ്? 

(a) ഒരീഷ 

(b) േോർഖണ്ഡ് 
(c) ബ്ീഹോർ 

(d) ഉത്തർട്േറദശ് 

(e) രോേസ്ഥോൻ 

 

Q180. എറലോൺ മസ്ക് എട്ത തുകയ്ക്കോണ് 

ടവിറർ ഏക്കറടുക്കൽ േൂർത്തിയോക്കിയത്? 

(a) 40 ബ്ിലയൺ റരോളർ 

(b) 41 ബ്ിലയൺ റരോളർ 

(c) 42 ബ്ിലയൺ റരോളർ 

(d) 43 ബ്ിലയൺ റരോളർ 

(e) 44 ബ്ിലയൺ റരോളർ 

 
Q181. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് ക്കതരോയ് ആന 

െൃംരക്ഷണ റകട്ന്ദത്തിന് റകട്ന്ദ 

േെൺക്കമന്് അൃംേീകോരൃം നൽകിയത്? 

(a) ഉത്തർട്േറദശ് 

(b) േുേ ോത്ത് 
(c) രോേസ്ഥോൻ 

(d) മഹോരോട്ര 

(e) മധയട്േറദശ് 

 
Q182. സ്ട്തീകൾക്ക് െുരക്ഷിതെുൃം 

ശു ിതവെുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ 

ഉ പ്പോക്കുന്നതിനോയി 
ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനമോണ് ‘സ്ട്തീ ൌഹൃദ ടൂ ിെൃം’ 

േദ്ധതി ആരൃംഭിച്ചത്? 

(a) മഹോരോട്ര 

(b) തമിഴ്നോട് 

(c) േുേ ോത്ത് 
(d) ആട്ന്ധോട്േറദശ് 

(e) റകരളൃം 

 

Q183. 2022-ക്കല െോററൺ അെോർരിൽ 

ഏറെുൃം മികച്ച അന്തോരോട്ര 

 ലച്ചിട്തത്തിനുള്ള അെോർഡ് ലഭിച്ച 

ഇന്തയൻ െിനിമ ഏതോണ്? 

(a) ദൃംേൽ 

(b) ബ്ോഹുബ്ലി 2 

(c) KGF 2 
(d) RRR 
(e) േുഷ്േ 
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Q184. അടുത്തിക്കടയോണ് നിറേോൺ 

റേോെവോമി മരിച്ചത്. അറേഹൃം ഏത് 

റമഖലയിൽ ട്േെിദ്ധനോയിരുന്നു? 

(a) എഴുത്തുകോരൻ 

(b) രോട്രീയക്കോരൻ 

(c) നടൻ 

(d) െോമൂഹിക ട്േെർത്തകൻ 

(e)  ലച്ചിട്ത െൃംെിധോയകൻ 

 
Q185. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ G20 ന്ക്ക  

ഔറദയോേിക ഇടേഴകൽ ട്േൂപ്പോയ 

െിെിൽ 20 (C20) അധയക്ഷൻ ആയി 
തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

ഇന്തയൻ െർക്കോർ നിയമിച്ചത്? 

(a) മോതോ അമൃതോനന്ദമയി 
(b) ബ്ോലകൃഷ്ണ 

(c) അമിത് ഷോ 

(d) ട്ശീ ട്ശീ രെിശങ്കർ 

(e) റയോേി ആദിതയനോഥ് 

 
Q186. ക്കേോതുേനങ്ങക്കള 

റബ്ോധെോന്മോരോക്കുന്നതിനോയി എലലോ 

െർഷെുൃം ________ ന് റലോക റെോ ിയോെിസ് 

ദിനൃം ആ രിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 26 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 27 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 28 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 29 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 30 

 

 

Q187. ആദയമോയി ഇന് ർക്കനറിന്ക്ക  

ഉേറയോേൃം ആറ ോഷിക്കുന്നതിനോയി 
റലോകക്കമമ്പോടുൃം എലലോ െർഷെുൃം ________ ന് 

അന്തോരോട്ര ഇന് ർക്കനറ് ദിനൃം 

ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 27 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 28 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 29 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 30 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 31 

 
Q188. "രൽഹി യൂണിറെഴ്െിറി: 
ക്കെലിറട്ബ്റിൃംഗ് 100 റലോ ിയസ് 

ഇറയഴ്സ്" എന്ന േുസ്തകത്തിന്ക്ക  

ര യിതോെിന്ക്ക  റേര് എന്തോണ്? 

(a) കിരൺ  ിേിേു 
(b) അമിതോഭ് ബ്ച്ചൻ 

(c) ശശി തരൂർ 

(d) ഹർദീപ്റ് െിൃംഗ് േുരി 
(e) െിേയ് റശഖർ ശർമ്മ 

 
Q189. 2022-ക്കല റലോക റെോ ിയോെിസ് 

ദിനത്തിന്ക്ക  ട്േറമയൃം എന്തോണ്? 

(a) റെോ ിയോറിക് രിെീസ് 

അൺറലോരിൃംഗ് 

(b) ഐകയക്കപ്പടോനുള്ള െമയൃം 

(c) INFORMED 
(d) നമുക്ക് ബ്ന്ധിപ്പിക്കോൃം 

(e) റെോ ിയോെിസ് േൗരെമോയി 
ടകകോരയൃം ക്ക യ്യുക 

 
Q190. ഇനിപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

രോേയെുമോയോണ് ഇന്തയ 

ടെനികോഭയോെമോയ ക്കമേോ 'യുദ്ധോഭയോസ്' 

നടത്തുന്നത്? 

(a) US 
(b) ട്േോൻസ് 

(c) UK 
(d) ഓസ്റട്ടലിയ 

(e) േപ്പോൻ 
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Q191. FY23 െോമ്പത്തിക െർഷത്തിൽ 

ഇന്തയയുക്കട േിരിേിയിൽ എട്ത ശതമോനൃം 

െളർച്ച ഉണ്ടോകുക്കമന്ന് റ റിൃംഗ് 

ഏേൻെിയോയ ICRA അതിന്ക്ക  ട്േെ നൃം 

നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്?  

(a) 7.1% 

(b) 7.2%  

(c) 7.3% 

(d) 6.9% 

(e) 6.8% 

 

Q192. മൂന്ന് െർഷറത്തക്ക് ഇന്തയയുക്കട 

അററോർണി േന ലോയി നിയമിതനോയത് 

ആരോണ്? 

(a) അഭിറഷക് െിൃംേവി 
(b) ആരയോമ െുന്ദരൃം 

(c) ആർ ക്കെങ്കിട്ടരമണി 
(d) മുകുൾ റ ോത്തേി 
(e) ഹരീഷ് െോൽക്കെ 

 

Q193. 2021-ക്കല റദശീയ ലതോ മറങ്കഷ്കർ 

അെോർഡ് ആർക്കോണ് ലഭിച്ചത്? 

(a) ആനന്ദ്-മിലിന്ദ് 
(b) ടശറലട്ന്ദ െിൃംഗ് 

(c) റെോനു നിേൃം 

(d) റനഹ കക്കർ 

(e) കുമോർ െോനു 
 

Q194. 'ലത: െുർ-േോഥ' അക്കലലങ്കിൽ ലത: എ 

ടലഫ് ഇൻ മയൂെിക് എന്ന 

േുസ്തകത്തിന്ക്ക  ര യിതോവ് ആരോണ്? 

(a) േീറെഷ് നന്ദൻ 

(b) േെൻ െി.ലോൽ 

(c) േുലക്കട്േ ബ്ോലകൃഷ്ണൻ 

(d) ടേെൽ േോ ൂഖി 
(e) ഇ  േോക്കണ്ഡ 

 

Q195. കോൾ-േുസ്തോഫ് M4 റതോളിൽ 

ട്േെർത്തിക്കുന്ന ആയുധ െൃംെിധോനൃം 

െികെിപ്പിക്കുന്നതിനോയി 
തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് ട്േതിറരോധ 

നിർമ്മോതോെോണ് ഇന്തയയിൽ ഉൽപ്പോദന 

റകട്ന്ദൃം സ്ഥോേിക്കുന്നത്? 

(a) െോബ് 

(b) ബ്ിഎഇ െിസ്റ്റൃം 

(c) റബ്ോയിൃംഗ് 

(d) ട്ബ്റഹ്മോസ് എയ്റ ോസ്റേസ് 

(e) ക്ക യ്തിറയോൺ 

 

Q196. തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ് 

ഐഐഎഫ്എൽ ക്കെൽത്ത് ഹു ൂൺ 

ഇന്തയ 40, അണ്ടർ ക്കെൽഫ് റമഡ്  ിച്ച് ലിസ്റ്റ് 
2022 എന്നിെയിൽ ഒന്നോമക്കതത്തിയത്? 

(a) ഭെിഷ് അേർെോൾ 

(b) ദിെയോങ്ക് തു ഖിയ 

(c) ടകെലയ റെോഹ്  

(d) നിഖിൽ കോമത്ത് 

(e) റനഹ നർഖക്കര 

 

Q197. 2022 ക്കെപ്റ്റൃംബ് ിൽ 

േു ത്തി ക്കിയ ടടൃംെിന്ക്ക  100 

ഉയർന്നുെരുന്ന റനതോക്കളുക്കട േട്ടികയിൽ 

തോക്കഴപ്പ യുന്നെരിൽ ആരുക്കട 

റേരോണുള്ളത്? 

(a) ദിെയോങ്ക് തു ഖിയ 

(b) നകുൽ അേർെോൾ 

(c) ആകോശ് അൃംബ്ോനി 
(d) ബ്ിന്നി ബ്ൻെോൽ 

(e)  ിറതഷ് അേർെോൾ 
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Q198. ഉേറഭോക്തോക്കൾക്ക് േണൃം 

േിൻെലിക്കോൻ 

ൌകരയക്കമോരുക്കുന്നതിനോയി 
ഇനിപ്പ യുന്ന റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്കുകളിൽ 

ഏതോണ് 1.5 ലക്ഷൃം ടമറട്കോ 

എടിഎമ്മുകൾ ടയർ 2 നേരങ്ങളിലുൃം 

അർദ്ധ നേര ട്േറദശങ്ങളിലുൃം  ട്ടൃം 

 ട്ടമോയി േു ത്തി ക്കോൻ തുടങ്ങിയത്? 

(a) േിറനോ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(b) ഇന്തയ റേോസ്റ്റ് റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(c) എയർക്കടൽ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(d) േിറയോ റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
(e) റേടിഎൃം റേയ്ക്കമന്് ബ്ോങ്ക് 
 
Q199. 2022ക്കല റലോക െമുട്ദദിനത്തിന്ക്ക  

തീൃം എന്തോണ്? 

(a) മോരിടടൃം കമ്മയൂണിറിയിക്കല 

സ്ട്തീകക്കള ശോക്തീകരിക്കുക 

(b) െുസ്ഥിരമോയ ഒരു ട്േഹത്തിനോയുള്ള 

െുസ്ഥിര ഷിപ്പിൃംഗ് 

(c) നോെികർ: ഷിപ്പിൃംേിന്ക്ക  ഭോെിയുക്കട 

കോതൽ 

(d) ട്േീൻ ഷിപ്പിൃംേിനോയുള്ള േുതിയ 

െോറങ്കതികെിദയകൾ 

(e) IMO 70: നമ്മുക്കട ടേതൃകൃം - ഒരു നലല 
ഭോെിക്കോയി ക്കമച്ചക്കപ്പട്ട ഷിപ്പിൃംഗ് 

 
Q200. െമൂഹത്തിന്ക്ക  െികെനത്തിൽ 

ട്േധോന േങ്ക് െഹിക്കുന്ന 

െിെർത്തനക്കത്തക്കു ിച്ചുൃം 

ഭോഷകക്കളക്കു ിച്ചുൃം അെറബ്ോധൃം 

െളർത്തുന്നതിനോയി എലലോ െർഷെുൃം 

__________ ന് അന്തോരോട്ര െിെർത്തന ദിനൃം 

ആറ ോഷിക്കുന്നു. 
(a) ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ 30 

(b) ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ 28 

(c) ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ 29 

(d) ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ 27 

(e) ക്കെപ്റ്റൃംബ്ർ  26 

 

Q201. RBI FY23 ക്കല യഥോർത്ഥ ക്കമോത്ത 

ആഭയന്തര ഉൽപ്പോദന (GDP) െളർച്ച 7.2% ൽ 

നിന്ന് എട്തയോയി കു ച്ചു? 

(a) 6.5% 

(b) 7%  

(c) 7.2% 

(d) 7.5% 

(e) 6.3% 

 

Q202. ട്േധോന ട്ഹെവകോല  ിറപ്പോ നിരക്ക് 
50 റബ്െിസ് റേോയിന് ുകൾ 

(ബ്ിേിഎസ്) എട്ത ശതമോനമോയി 
ഉയർത്തി? (a) 6.20% 

(b) 6.50% 

(c) 5.90%  

(d) 5.50% 

(e) 5.58% 

 

Q203. അടുത്തിക്കട കെോക്കിസ്ഥോൻ 

തലസ്ഥോനത്തിന്ക്ക  റേര് നൂർ-

െുൽത്തോനിൽ നിന്ന് __________ എന്നോക്കി 
മോറി. 
(a) അൽമോട്ടി 
(b) ദക്ഷിണ കെോക്കിസ്ഥോൻ 

(c) അക്റമോല 

(d) അസ്തോന 

(e) േശ്ചിമ കെോക്കിസ്ഥോൻ 

 

Q204. 2022 ക്കെപ്റ്റൃംബ് ിൽ 

അരവർടടെിൃംഗ് സ്റ്റോൻറരർഡ് 

കൗൺെിൽ ഓഫ് ഇന്തയയുക്കട (ASCI) 

റബ്ോർഡ് ഓഫ് േെർണർമോരുക്കട 

ക്ക യർമോനോയി ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ 

ആക്കരയോണ് നിയമിച്ചത്? 

(a) എൻ എസ് രോേൻ 

(b) ൌേത േുപ്റ്ത 

(c) ശശിധർ െിൻഹ 

(d) ക്കക േത്മനോഭയ്യ 

(e) ക്കക ക്കേ ഉറദഷി 
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Q205. േർമ്മനിയിക്കല റബ്ോണിൽ നടന്ന 

 ടങ്ങിൽ UN SDG ആക്ഷൻ അെോർഡ് 2022-

ൽ ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആരോണ് 

'റ േ്റമക്കർ' അെോർഡ് റനടിയത്? 

(a) ഋതവിക ബ്ോനർേി 
(b) നിഷ േോക്കണ്ഡ 

(c) െോ ോ അബ്ദുള്ള ടേലറ് 
(d) റലോ  ട്േഭു 
(e) െൃരി ബ്ക്ഷി 
 

Q206. 2022 ഓേസ്റ്റിൽ ട്േോബ്ലയത്തിലുള്ള 

ക്കട്കരിറ് കോർരുകളുക്കട എണ്ണൃം ഏകറദശൃം 

78 ദശലക്ഷമോയി കു ഞ്ഞു,  ിെർവ് 

ബ്ോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയുക്കട േുതിയ നിയമൃം 

ക്കട്കരിറ് കോർഡ് ഓപ്പറ റർമോക്കര _________ 

ദിെെറത്തക്ക് ട്േെർത്തനരഹിതമോയ 

കോർരുകൾ നിർജ്ജീെമോക്കോൻ 

നിർബ്ന്ധിതരോക്കി.  
(a) 30 

(b) 60 

(c) 90 

(d) 365  

(e) 100 

 

Q207. റലോകക്കമമ്പോടുമുള്ള 

െറയോേനങ്ങളുക്കട അന്തോരോട്ര ദിനമോയി 
________ ആ രിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ 1 

(b) ഒക്റടോബ്ർ 2 

(c) ഒക്റടോബ്ർ 3 

(d) ഒക്റടോബ്ർ 4 

(e) ഒക്റടോബ്ർ 5 

 

Q208. 2022ക്കല ഐകയരോട്രെഭയുക്കട 

അന്തോരോട്ര െറയോേന ദിനത്തിന്ക്ക  തീൃം 

എന്തോണ്? 

(a) എലലോ ട്േോയക്കോർക്കുൃം രിേിറൽ 

തുലയത 

(b) മോ ിക്കക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന റലോകത്ത് 
ട്േോയമോയ െയക്തികളുക്കട െഹിഷ്ണുത 

(c) ട്േോയ െമതവത്തിറലക്കുള്ള യോട്ത 

(d) ട്േോയോധികയത്തിക്കനതിക്കര ഒരു 
നിലേോട് െവീകരിക്കുക 

(e) ആക്കരയുൃം േിന്നിലോക്കരുത്: 

എലലോെർക്കുൃം റെണ്ടിയുള്ള ഒരു 
െമൂഹക്കത്ത റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുക 

 
Q209. റലോക ക്കെേിററ ിയൻ ദിനൃം 

ആ രിക്കുന്നത് ________ ആണ്. ഇത് 

ക്കെേിററ ിയൻ അെറബ്ോധ മോെെുൃം 

ആരൃംഭിക്കുന്നു. 
(a) ഒക്റടോബ്ർ ഒന്നോൃം ദിെെൃം 

(b) ഒക്റടോബ്ർ രണ്ടോൃം ദിെെൃം 

(c) ഒക്റടോബ്ർ മൂന്നോൃം ദിെെൃം 

(d) ഒക്റടോബ്ർ നോലോൃം ദിെെൃം 

(e) ഒക്റടോബ്ർ അേോൃം ദിെെൃം 

 
Q210. ഇനിപ്പ യുന്നെരിൽ ആക്കരയോണ് 

ഹീറ ോ റമോറട്ടോറകോർപ്പിന്ക്ക  േുതിയ 

ട്ബ്ോൻഡ് അൃംബ്ോെര ോയി നിയമിച്ചത്? 

(a) അലലു അർേുൻ 

(b) രോൃം  രൺ 

(c) മറഹഷ് ബ്ോബ്ു 
(d) ട്േഭോസ് 

(e) എൻ.ടി. രോമ ോെു േൂനിയർ. 

 
Q211. െോണിേയ നിർമ്മോണ റമഖലയിൽ 

ഓറട്ടോറമഷനുൃം ഊർജ്ജ-കോരയക്ഷമ 

ക്കെോലയൂഷനുകളുൃം െൃംയുക്തമോയി 
റട്േോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 75F സ്മോർട്ട് 
ഇക്കന്നോറെഷൻസ് ഇന്തയയുമോയി കരോർ 

ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഏതോണ്? 

(a) ശക്തി േുതുക്കുക 

(b) ടോറ േെർ റട്ടരിൃംഗ് കമ്പനി 
(c) JSW എനർേി 
(d) NTPC ലിമിറഡ് 

(e) റടോ ന്് േെർ 
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Q212. നോലോമക്കത്ത െറന്ദ ഭോരത് 

എക്സ്ട്േസ് ക്കട്ടയിൻ ട്േധോനമട്ന്തി 
നറരട്ന്ദറമോദി തോക്കഴപ്പ യുന്നെയിൽ ഏത് 

െൃംസ്ഥോനത്തോണ് ഉദ് ോടനൃം ക്ക യ്തത്? 

(a) മഹോരോട്ര 

(b) തമിഴ്നോട് 

(c) േുേ ോത്ത് 
(d) ഹിമോ ൽ ട്േറദശ് 

(e) റകരളൃം 

 
Q213. ക്കമരിററ നിയൻ കടലിന്ക്ക  

കിഴക്കൻ ഭോേക്കത്ത നിയട്ന്തണക്കത്തക്കച്ചോലലി 
ദശോബ്ദങ്ങൾ േഴക്കമുള്ള തർക്കൃം 

േരിഹരിക്കോൻ ഇട്െോറയലുൃം ഏത് 

രോേയെുൃം െമ്മതിച്ചു? 

(a) െി ിയ 

(b) ടെട്േസ് 

(c) ഈേിപ്റ്ത് 

(d) റേോർദോൻ 

(e) ക്കലബ്നൻ 

 
Q214. ഏഷയോ േെേിക് ട്േൂപ്പ് (APG) 

രോേയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന് ർ 

േോർലക്കമന്  ി യൂണിയന്ക്ക  (IPU) 

എക്െികയൂട്ടീവ് കമ്മിറി അൃംേമോയി 
ആരോണ് തിരക്കഞ്ഞടുക്കക്കപ്പട്ടത്? 

(a) അേരോേിത െോരൃംേി 
(b) അേരോേിത ക്കമോഹന്തി 
(c) ശർമ്മിഷ്ഠ റെതി 
(d) ട്േതോപ്റ്  ട്ന്ദ െോരൃംേി 
(e) ടബ്േയന്ത് േോണ്ഡ 

 

Q215. നിറരോധിത േദോർത്ഥമോയ 

സ്റ്റോറനോറെോറളോൾ ഉേറയോേിച്ചതിന് 

കമൽട്േീത് കൗ ിക്കന അത്ലറിക് 

ഇന് ട്േിറി യൂണിറ് (എഐയു) മൂന്ന് 
െർഷറത്തക്ക് െിലക്കി. അെർ ഏത് 

കോയിക ഇനെുമോയി 
ബ്ന്ധക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 

(a) റഹോക്കി 
(b) ഭോറരോദവഹനൃം 

(c) കബ്രി 
(d) േുസ്തി 
(e) രിസ്കസ് റട്തോെർ 

 

Q216. റലോക കോഴ്  ദിനൃം എലലോ െർഷെുൃം 

ഏത് ദിെെത്തിലോണ് ആ രിക്കുന്നത്? 

(a) ഒക്റടോബ് ിക്കല രണ്ടോൃം തിങ്കളോഴ്  

(b) ഒക്റടോബ് ിക്കല രണ്ടോൃം ഞോയ ോഴ്  

(c) ഒക്റടോബ് ിക്കല രണ്ടോൃം െയോഴോഴ്  

(d) ഒക്റടോബ് ിക്കല രണ്ടോൃം ക്ക ോവ്വോഴ്  

(e) ഒക്റടോബ് ിക്കല രണ്ടോൃം ബ്ുധനോഴ്  

 

Q217. 2022 ഒക്റടോബ് ിൽ, െൃംസ്ഥോനക്കത്ത 

കരൂർ, ദിണ്ടിേൽ േിലലകളിലോയി 11,806 

ക്കഹക്ടർ െയോേിച്ചുകിടക്കുന്ന 

ഇനിപ്പ യുന്ന മൃേങ്ങളിൽ ഏതോണ് 

രോേയക്കത്ത ആദയക്കത്ത െറങ്കത െറങ്കതമോയി 
തമിഴ്നോട് െർക്കോർ അ ിയിച്ചത്? 

(a) മൂങ്ങകൾ 

(b) നിശോശലഭങ്ങൾ 

(c) കു ുക്കന്മോർ 

(d) ക്കമലിഞ്ഞ റലോ ിെുകൾ 

(e) മുള്ളൻേന്നി 
 

Q218. അടുത്തിക്കട െമോേിച്ച 36-ാോമത് 

റദശീയ ക്കേയിൃംെിൽ രോേോ ഭലീട്ന്ദ െിൃംഗ് 

റട്ടോേി റനടിയ ഇനിപ്പ യുന്ന 

ടീമുകൾ/െൃംസ്ഥോനങ്ങൾ/യുടികൾ 

ഏതോണ്? 

(a) റെെനങ്ങൾ 

(b) മഹോരോട്ര 

(c) റകരളൃം 

(d) തമിഴ്നോട് 

(e) ഉത്തർട്േറദശ് 
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Q219. ഇന്തയൻ നോെികറെന 

കോക്കിനോരയിക്കല ഓഫ്റഷോർ 

ക്കരെലപ്റ്ക്കമന്് ഏരിയയിൽ (ODA) 

______________ എന്ന റേരിൽ ഒരു ഓഫ്റഷോർ 

െുരക്ഷോ അഭയോെൃം നടത്തി. 
(a) േശ്ചിമ ക്കലഹർ 

(b) ട്േസ്ഥോൻ 

(c) മിലോൻ 

(d) െരുണ 

(e) െീ െിേിൽ 
 

Q220. ആഭയന്തര എൽേിേിയിക്കല 

നരത്തിന് ക്കേോതുറമഖലോ 

സ്ഥോേനങ്ങൾക്കുൃം എണ്ണ െിേണന 

കമ്പനികൾക്കുൃം ഒറത്തെണ ട്േോന് ോയി 
___________ മട്ന്തിെഭ അൃംേീകരിച്ചു. 

(a) 22,000 റകോടി രൂേ 

(b) 11,000 റകോടി രൂേ 

(c) 33,000 റകോടി രൂേ 

(d) 44,000 റകോടി രൂേ 

(e) 55,000 റകോടി രൂേ 

 
SOLUTIONS 

 

S1. Ans.(d) 

Sol. The Central Bureau of Investigation (CBI) has 

launched a multi-phase ‘Operation Garuda’ against 

illicit drug trafficking network. 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank of India has informed that 

India’s current account balance recorded a deficit of 

23.9 billion dollars in the first quarter of FY23, an 

increase of 13.4 billion from the last quarter. This 

rise of the current account deficit was from 1.5 

percent of GDP to 2.8 percent of GDP. 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. Noted lawyer Lalit Bhasin has been appointed 

as the national president of Indian American 

Chambers of Commerce (IACC). 

 

S4. Ans.(e) 

Sol. The Telangana government raised the 

reservation for Scheduled Tribes (ST) by 4 per cent 

in the state's educational institutes and 

government services with immediate effect. The ST 

reservation in the state has been increased from 6 

per cent to 10 per cent.  

 

S5. Ans.(c) 

Sol. Gandhi Jayanti is observed every year on 

October 2 to mark the birth anniversary of 

Mohandas Karamchand Gandhi, often known as 

Mahatma Gandhi. This year marks the 153rd 

anniversary of Gandhi’s birth. 

 

S6. Ans.(b) 

Sol. “Say No to Violence” is the essence of this day. 

Mahatma Gandhi was born on October 2, 1869. This 

year, Gandhi Jayanti will mark the 153rd birth 

anniversary of Mahatma Gandhi. 

 

S7. Ans.(c) 

Sol. The United Nations observes the first Monday 

of October as World Habitat Day. This year, World 

Habitat Day will be observed on October 3. 

 

S8. Ans.(b) 

Sol. Since 1983, the annual observance of World 

Day for Farmed Animals (WDFA) on October 2nd 

(Gandhi’s birthday) has been offering people of 

conscience an opportunity to memorialize and 

mourn these innocent lives. 
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S9. Ans.(a) 

Sol. Writer Dr. Madhav Hada will be awarded the 

32nd Bihari Puraskar for his 2015 literary criticism 

book 'Pachrang Chola Pahar Sakhi Ri', the KK Birla 

Foundation announced. 

 

S10. Ans.(c) 

Sol. Tesla CEO Elon Musk revealed a prototype of a 

humanoid robot "Optimus" robot that shares some 

AI software and sensors with its cars’ Autopilot 

driver assistance features.  

 

S11. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister’s Scheme for Mentoring Young 

Authors – YUVA 2.0 (Young, Upcoming & Versatile 

Authors) was launched to promote reading, 

writing, and book culture in the country. 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. In a significant move to boost defence export, 

India has signed an export order for missiles, 

rockets, and ammunition to Armenia. 

 

S13. Ans.(e) 

Sol. The Telangana government has launched a 

welfare scheme named ‘Asara’ pension. It is a 

welfare scheme of pensions to old people, widows, 

physically disabled and beedi workers. 

 

S14. Ans.(b) 

Sol. Senior bureaucrat Ajay Bhadoo has been 

appointed as the Deputy Election Commissioner of 

the Election Commission of India. 

 

S15. Ans.(e) 

Sol. Red Bull’s driver Sergio Perez has won the 

Singapore Formula 1 Grand Prix 2022. Perez 

finished 7.5 sec ahead of Ferrari’s Charles Leclerc, 

who came at the second position. 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. Rohit Sharma has become the first player from 

the country to feature in 400 T20 matches. 

 

S17. Ans.(d) 

Sol. Founder Chairman and Managing Director of 

Suzlon Energy and renowned expert on renewable 

energy Tulsi Tanti passed away at the age of 64. 

 

S18. Ans.(a) 

Sol. World Space Week (WSW) is observed every 

year from October 4 to 10, to celebrate science and 

technology, and their contribution towards the 

betterment of the human condition. 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. The Ministry of Micro, Small and Medium 

Enterprises organized a National SC-ST Hub 

Conclave at Ahmedabad, Gujarat on 28th 

September 2022 to spread awareness about the 

National SC-ST Hub (NSSH)Scheme and other 

Schemes of the Ministry.  

 

S20. Ans.(e) 

Sol. Vivek Lall, an Indian-origin General Atomics 

Global Corporation chief executive, is honoured 

with the Lifetime Achievement Award by US 

President Joe Biden with the citation of 'With 

Grateful Recognition'. 

 

S21. Ans.(b) 

Sol. The Election Commission has launched 

Matadata Junction, a year-long voter awareness 

program on All India Radio. 
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S22. Ans.(c) 

Sol. According to the United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) Report 2022, 

India’s economic growth is expected to decline to 

5.7% in 2022 from 8.2% in 2021. 

 

S23. Ans.(e) 

Sol. Sandeep Kumar Gupta has been appointed as 

Chairman and Managing Director of Gas Authority 

of India Limited (GAIL). It is the nation’s largest gas 

company. 

 

S24. Ans.(d) 

Sol. A 1985 batch officer Sanjeev Kishore has been 

appointed as Director General of the Indian 

Ordnance Factory Service (IOFS). 

 

S25. Ans.(e) 

Sol. Roxy Mathew Koll, a scientist at the Pune-based 

Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) has 

received the American Geophysical Union’s 

Devendra Lal Memorial Medal 2022. 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. World Teachers’ Day is observed every year on 

5 October. In the year 1994, the United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO) proclaimed October 5 as World 

Teachers’ Day. 

 

S27. Ans.(a) 

Sol. Some of the iconic handcrafted textiles 

documented from north India are Khes from 

Panipat, Chamba rumals from Himachal Pradesh, 

Thigma or wool tie and dye from Ladakh and 

Awadh Jamdani from Varanasi. 

 

S28. Ans.(c) 

Sol. On the occasion of Gandhi Jayanti, the State 

Bank of India announced that it will adopt 30 

remote villages across India under the 4th phase of 

the ‘SBI Gram Seva’ program.  

 

S29. Ans.(d) 

Sol. National Payments Corporation of India and 

Central Bank Of Oman signed a historic MoU to 

launch the Rupay debit card in Oman, paving the 

way for a new era of financial connectivity. 

 

S30. Ans.(a) 

Sol. Former German chancellor Angela Merkel won 

the United Nations refugee agency’s prestigious 

Nansen award for her "leadership, courage and 

compassion" in ensuring the protection of 

hundreds of thousands of desperate people at the 

height of the Syria crisis. 

 

S31. Ans.(b) 

Sol. Captain Ibrahim Traore appointed Burkina 

Faso president Captain Ibrahim Traore has been 

appointed as Head of State, Supreme Head of the 

Armed Forces. In the west African country's second 

coup in nine months, President Paul-Henri Damiba 

was deposed by Traore and a group of soldiers on 

September 30.  

 

S32. Ans.(c) 

Sol. First green tech based incubation centre of 

India to come up at NIT Srinagar Technology 

Business Incubation or Inclusive TBI (i-TBI) is a 

three-year initiative supported by the Department 

of Science and Technology (DST) for educational 

institutions, idea-generators, innovators and 

entrepreneurs to support the innovative ideas, 

startup initiatives and promote self-employment 

and job creation through incubation. 

 

S33. Ans.(d) 

Sol. SBI General Insurance has announced the 

appointment of Kishore Kumar Poludasu as its new 

managing director & chief executive officer.  

 

S34. Ans.(a) 

Sol. President Joe Biden has nominated US Surgeon 

General Dr. Vivek Murthy to serve as the country's 

representative on the executive board of the World 

Health Organization.  
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S35. Ans.(b) 
Sol. India has emerged as the world’s largest 

producer and second largest exporter of sugar. In 

Sugar Season 2021-22, a record of more than five 

thousand lakh metric tons of sugarcane was 

produced in the country. 
 

S36. Ans.(e) 

Sol. Hanuma Vihari led Rest of India has defeated 

Saurashtra to win Irani Cup 2022 at the Saurashtra 
Cricket Stadium, Rajkot. 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. The Nobel Prize in Literature for 2022 is 
awarded to the French author Annie Ernaux “for 

the courage and clinical acuity with which she 

uncovers the roots, estrangements and collective 

restraints of personal memory” at the Swedish 

Academy in Stockholm.   
 

S38. Ans.(c) 

Sol. The SASTRA Ramanujan Prize for 2022 will be 

awarded to Yunqing Tang Assistant Professor at the 
University of California, Berkeley, USA.  

 

S39. Ans.(d) 

Sol. According to Chief Minister Office officials, the 
Uttar Pradesh government announced the creation 

of the first three all-female Provincial Armed 

Constabulary (PAC) battalions in the state. 

 

S40. Ans.(a) 
Sol. The Union Finance Ministry allowed airlines to 

avail of up to Rs 1,500 crore loan under the 

Emergency Credit Line Guarantee Scheme,to help 

them tide over their cash flow problems.  
 

S41. Ans.(b) 

Sol. Shri Shaktikanta Das, Governor, launched a 

new SupTech initiative named DAKSH - Reserve 
Bank’s Advanced Supervisory Monitoring System", 

which is expected to make the Supervisory 

processes more robust. DAKSH means 'efficient’ & 

'competent', reflecting the underlying capabilities 

of the application. 
 

S42. Ans.(a) 
Sol. The Central Government has appointed Delhi 
High Court judge Justice Dinesh Kumar Sharma as 
the Presiding Officer of the Unlawful Activities 
(Prevention) Tribunal which will review the ban 
imposed on the Popular Front of India (PFI) and its 
affiliated organisations.  
 
S43. Ans.(a) 
Sol. The World Bank slashed its growth estimate for 
India by one percentage point to 6.5 per cent for 
FY23, citing the blowback of the Russia-Ukraine 
war and ongoing global monetary policy tightening. 
 
S44. Ans.(c) 
Sol. The Norwegian Nobel Committee declared 
Belarusian activist Ales Bialiatski, Russian human 
rights organisation Memorial, and the Ukrainian 
NGO Center for Civil Liberties (CLL) as the winners 
of the 2022 Nobel Peace Prize. The three of them 
have been awarded for "outstanding effort to 
document war crimes, human rights abuses, and 
abuse of power". 
 
S45. Ans.(b) 
Sol. Indian Air Force was raised on October 8, 1932, 
and it is completing 90 years today. The day and its 
observance is a matter of pride for Indians and 
inspire a patriotic zeal among the citizenry for the 
air arm of the Indian Armed Forces. 
 
S46. Ans.(d) 
Sol. Since its creation in 2006, World Migratory 
Bird Day has been commemorated twice a year. It 
is supposed to be celebrated on the second 
Saturday of May and the second Saturday of 
October. This year, it was previously celebrated on 
14 May and for the second time, the world marks 
this day again today, 8 October. 
 
S47. Ans.(d) 
Sol. The theme for 2022’s celebration of World 
Cotton Day appears to be “Weaving a better future 
for cotton,” as apparent from the posters released 
by the Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations (FAO).  
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S48. Ans.(c) 

Sol. HDFC Life, one of India's leading life insurers 

has launched the 'Insure India' campaign that is 

aimed at educating Indians on the benefits of life 

insurance as a product category. The objective of 

this campaign is to educate Indians about life 

insurance thereby motivating them to secure their 

future with this unique financial product that offers 

benefits. 

 

S49. Ans.(c) 

Sol. Bank of India Mutual Fund (BoI MF) has 

appointed Mohit Bhatia as the new CEO. Mohit has 

over 26 years of experience in the financial services 

industry largely in the mutual fund business. 

 

S50. Ans.(d) 

Sol. The Theme for World Cerebral Palsy Day 2022 

is “Millions of Reasons”. This year’s them highlights 

that there are 17 million people all over the world 

who are suffering from the cerebral palsy disorder. 

 

S51. Ans.(d) 

Sol. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel 

has inaugurated Chhattisgarh Olympics. The event 

will be organized in the state from 6 October 2022, 

to 6 January 2023. 

 

S52. Ans.(a) 

Sol.  Chandrayaan-2 mapped the abundance of 

sodium on the Moon for the very first time using the 

Chandrayaan-2 Large Area Soft X-ray Spectrometer 

(CLASS) on board the orbiter. 

 

S53. Ans.(c) 

Sol.  The first conference of the Agni campaign was 

organised in Leh, on the theme of ‘Sustainability 

and Culture’. Power Foundation of India in 

association with Vijnana Bharati (VIBHA) is 

currently running a campaign to create awareness 

on Agni Tattva under LiFE - Lifestyle for 

environment. 

 

S54. Ans.(e) 

Sol. India star defender Harmanpreet Singh was 

named the FIH Player of the Year in the men's 

category. He won the title for the second successive 

time.  

 

S55. Ans.(a) 

Sol. October 9 is celebrated as Indian Foreign 

Service Day. On 9 October 1946, the Indian 

government established the Indian Foreign Service 

for India's diplomatic, consular and commercial 

representation overseas. 

 

S56. Ans.(e) 

Sol. World Mental Health Day is observed on 

October 10 every year. On this day, various 

programs are designed to draw attention to mental 

health issues and their effects on those affected and 

the lives of their caregivers. 

 

S57. Ans.(b) 

Sol. World Post Day is celebrated each year on 9 

October, the anniversary of the establishment of the 

Universal Postal Union in 1874 in the Swiss Capital, 

Bern. 

 

S58. Ans.(a) 

Sol. Indian cueist, Pankaj Advani defended his 

World Billiards Championships (150-up) title for 

the 5th time, beating compatriot Sourav Kothari in 

the best-of-7 frames final at the High End Snooker 

Club in Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

S59. Ans.(c) 

Sol. Indian cricket star Smriti Mandhana has signed 

on as a brand ambassador of lubricant 

manufacturer Gulf Oil India. 

 

S60. Ans.(b) 

Sol. Red Bull driver Max Verstappen was declared 

Formula One world champion after winning a 

dramatic rain-shortened Japanese Grand Prix. 
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S61. Ans.(c) 
Sol. India’s largest two-wheeler manufacturer 

company Hero Motocorp has entered the electric 
vehicle market with the launch of a new two-

wheeler christened Hero Vida V1. 
 

S62. Ans.(e) 
Sol. The 81st annual convention of the Indian Roads 

Congress (IRC) was held in Lucknow, Uttar Pradesh 
after 11 years. 

 
S63. Ans.(b) 

Sol. A demographic survey conducted by the Union 

Home Ministry revealed that Jharkhand has the 
highest percentage of underage girls getting 

married. 
 

S64. Ans.(a) 
Sol. ICICI Bank has launched a unique solution 

“Smart Wire” for its customers to help them with 
SWIFT-based inward remittances in a faster and 

hassle-free manner. 
 

S65. Ans.(c) 
Sol. The Central government and Life Insurance 

Corporation of India (LIC) have decided to sell off 
their 60.72%stake in IDBI Bank. 

 
S66. Ans.(e) 

Sol. A Balasubramanian has been re-elected as the 
chairman of the Association of Mutual Funds in 

India (AMFI) while Radhika Gupta as the vice-

chairperson of the industry body. 
 

 

S67. Ans.(c) 
Sol. Gujarat’s Pooja Patel has become the first 
athlete to win gold in Yogasana at the 36th National 
Games. 
 
S68. Ans.(d) 
Sol. The Indian Olympic Association has confirmed 
that Goa will host the 37th edition of the National 
Games in October 2023. 
 
S69. Ans.(a) 
Sol. Novak Djokovic claimed the 90th title of his 
career and the fourth of 2022 with a dominant 
straight-sets victory over Stefanos Tsitsipas in the 
ATP final in Astana.  
 
S70. Ans.(b) 
Sol. Vienna, Austria’s capital, lies in the country’s 
east on the Danube River. 
 
S71. Ans.(a) 
Sol. Union Minister Anurag Thakur has inaugurated 
a Water Sports Center in Bilaspur, Himachal 
Pradesh. The center will be dedicated to training 
athletes in water sports like Rowing, Canoeing, and 
Kayaking. 
 
S72. Ans.(b) 
Sol. According to a new law passed by the EU 
parliament, all new smartphones, tablets and 
cameras will have a single standard charger from 
late 2024. 
 
S73. Ans.(d) 
Sol. A United Nations organization has committed 
to sharply cut carbon emissions from air travel by 
2050 in response to growing pressure for airlines 
to reduce their pollution. 
 
S74. Ans.(b) 
Sol. Commerce Minister Piyush Goyal attends the 
Listing Celebration of 400th company in BSE. BSE 
SME announced the listing of eight companies on its 
platform. This brings the total number of 
companies listed to 402, crossing a market 
capitalization of Rs 60,000 crore. 
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S75. Ans.(c) 

Sol. Ashok Leyland, the flagship company of 

Hinduja group and a leading commercial vehicle 

manufacturer,and researchers at the National 

Centre for Combustion Research and Development 

have joined hands for development and 

commercialisation of ‘swirl mesh lean direct 

injection system’ for developing hybrid electrical 

vehicles using turbine technology.  

 

S76. Ans.(c) 

Sol. The Sebi board has nine members, including 

the Chairperson. There are two government 

nominees and one RBI nominee (usually a Deputy 

Governor). Besides the four wholetime members 

Sebi there is also a public interest member forming 

a part of the Board. 

 

S77. Ans.(b) 

Sol. Chief Justice of India Uday Umesh Lalit has 

written to the Union Government recommending 

the name of Justice Dhananjaya Y Chandrachud, the 

second senior judge of the Supreme Court, as the 

next Chief Justice of India. 

 

S78. Ans.(b) 

Sol. World Arthritis day is observed on 12 October 

every year and it is a global health awareness event 

that helps create awareness about rheumatic and 

musculoskeletal diseases. 

 

S79. Ans.(d) 

Sol. The theme for World Arthritis day 2022 is "It's 

in your hands, take action". The theme aims to 

encourage people with arthritis, their caregivers, 

families, and the general public so that they don't 

feel that they are alone in this situation. 

 

S80. Ans.(a) 

Sol. Former India captain and Chennai Super Kings 

skipper, Mahendra Singh Dhoni inaugurated the 

Super Kings Academy at the MS Dhoni Global 

School in Hosur, Tamil Nadu. 

 

S81. Ans.(e) 

Sol. Adani group-AAI operated Mumbai’s 

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport 

(CSMIA) has switched to green energy sources, 

fulfilling 95 percent of its requirement from hydro 

and wind and the rest 5 percent from solar power. 

 

S82. Ans.(c) 

Sol. To provide irrigation facilities to farmers of 

Himachal Pradesh, the state government has 

started a new scheme named ‘HIMCAD’. 

 

S83. Ans.(a) 

Sol. Minister of civil aviation Jyotiraditya M. Scindia 

has inaugurated the fourth Heli-India Summit 2022 

in Srinagar. 

 

S84. Ans.(d) 

Sol. Road Transport and Highways Minister Nitin 

Gadkari has launched Toyota’s first-of-its-kind pilot 

project on Flex Fuel-Strong Hybrid Electric Vehicle 

(FFV-SHEV). 

 

S85. Ans.(b) 

Sol. Actor Tom Cruise will soon become the first 

actor to shoot in space. He has partnered with 

director Doug Liman on a project that calls for him 

to perform a spacewalk. 

 

S86. Ans.(e) 

Sol. South Indian Bank has bagged a world record 

for staging and swinging the highest 101 Oonjals 

(Jhoolas), beautifully decorated- in Kochi. 

 

S87. Ans.(c) 

Sol. IDBI Bank signed an MoU with Pune-based 

Vayana Network as its first fintech partner for end-

to-end digitalization services. 

 

S88. Ans.(d) 

Sol. The International Monetary Fund (IMF) has 

slashed India’s economic growth forecast to 6.8% 

for FY22. 
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S89. Ans.(e) 

Sol. The former India all-rounder Roger Binny is set 

to become the new BCCI president replacing Sourav 

Ganguly. Binny will assume charge on October 18, 

when the BCCI annual general meeting will be held, 

in Mumbai. 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. October 13 is designated as International Day 

for Disaster Risk Reduction with a focus on 

encouraging a global culture of risk awareness and 

catastrophe preparedness. 

 

S91. Ans.(a) 

Sol. President Droupadi inaugurated ‘PARAM 

KAMRUPA’ Supercomputer facility and a high-

power active and passive component laboratory of 

SAMEER at Indian Institute of Technology, 

Guwahati. 

 

S92. Ans.(b) 

Sol. Kurdish politician Abdul Latif Rashid has been 

elected as President by Iraq’s Parliament. Rashid 

won more than 160 votes against 99 for the 

incumbent Saleh. 

 

S93. Ans.(e) 

Sol. October 15 is celebrated as the International 

Day of Rural women across the world. The day 

focuses to promote gender quality and highlight the 

important role played by women in rural areas. 

 

S94. Ans.(c) 

Sol. October 15 is celebrated as World Students’ 

Day to commemorate the birth anniversary of Dr 

APJ Abdul Kalam, a celebrated Aerospace scientist 

and former President of India. 

 

S95. Ans.(a) 

Sol. India ranks 107 out of 121 countries on the 

Global Hunger Index in which it fares worse than all 

countries in South Asia barring war-torn 

Afghanistan. 

 

S96. Ans.(a) 

Sol. Times Higher Education Rankings 2023 has 

been announced. This year, the Indian Institute of 

Science, Bangalore has secured the top place among 

Indian universities. 

 

S97. Ans.(d) 

Sol. Prime Minister also flagged off the inaugural 

run of the new Vande Bharat Express from 

AmbAndaura, Una to New Delhi, it will be the fourth 

Vande Bharat train to be introduced in the country. 

 

S98. Ans.(b) 

Sol. Dr Adarsh Swaika, a joint secretary in the 

Ministry of External Affairs, has been appointed 

India's next Ambassador to Kuwait. 

 

S99. Ans.(e) 

Sol. Globally, the University of Oxford continued to 

retain the top spot for the seventh consecutive year, 

while the University of Cambridge jumped to joint 

third from joint fifth last year. 

 

S100. Ans.(a) 

Sol. The theme for the International Day of Rural 

Women (15 October), “Rural Women Cultivating 

Good Food for All”, highlights the essential role that 

rural women and girls play in the food systems of 

the world. 

 

S101. Ans.(d) 

Sol. The central government has approved the 

construction of an iconic cable stayed-cum-

suspension bridge across the Krishna River 

connecting Telangana & Andhra Pradesh. 

 

S102. Ans.(e) 

Sol. Haryana has been ranked the best-governed 

state in the Public Affairs Index Report 2022 

prepared by the Bengaluru-based think tank Public 

Affairs Center (PAC). 
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S103. Ans.(c) 

Sol. Goa will host 9th World Ayurveda Congress & 

Arogya Expo from 8-11 December 2022. 

 

S104. Ans.(a) Sol. Education and Skill 

Development Minister Dharmendra Pradhan has 

inaugurated IInvenTiv – the first-ever all-IITs 

Research and Development (R&D) Showcase at the 

Indian Institute of Technology in New Delhi. 

 

S105. Ans.(a) 

Sol. RBL Bank has partnered with BookMyShow to 

launch a new credit card named ‘Play’. Earlier in 

2016, RBL Bank had partnered with BookMyShow 

for the launch of Fun Plus credit card. 

 

S106. Ans.(b) 

Sol. Senior IFS officer ParthaSatpathy has been 

appointed as India’s next Ambassador to Bosnia 

and Herzegovina. 

 

S107. Ans.(c) 

Sol. The Indian women’s team won the Women’s 

Asia Cup 2022 title after defeating Sri Lanka by 

eight wickets in the final held at Sylhet 

International Cricket Stadium, Bangladesh. 

 

S108. Ans.(e) 

Sol. The city of Hyderabad has bagged the 

prestigious ‘World Green City Award 2022’ beating 

Paris, Bogota, Mexico City, Montreal, and Fortaleza 

in Brazil. 

 

 

S109. Ans.(b) 

Sol. International Day for the Eradication of 

Poverty is observed every year on October 17 

globally. It is a day to raise awareness about the 

global issue of poverty and how it is a violation of 

human rights and of human dignity. 

 

S110. Ans.(d) 

Sol. The International Cricket Council has entered 

into a partnership with UNICEF 

to empower women and girls and promote 

inclusion and gender equality through 

cricket. 

 

S111. Ans.(a) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated 

the PM Kisan Samman Sammelan 2022 at Indian 

Agricultural Research Institute in New Delhi. 

 

S112. Ans.(b) 

Sol. Union Home and Cooperation Minister Amit 

Shah has launched an MBBS course in Hindi for the 

first time in the country in Bhopal, Madhya Pradesh. 

 

S113. Ans.(d) 

Sol. India will host the 90th General Assembly of 

the International Criminal Police Organization 

(INTERPOL) from 18 to 21 October in New Delhi. 

 

S114. Ans.(e) 

Sol. A diplomat in the Indian Foreign Service 

Apoorva Srivastava has been appointed as India’s 

Ambassador to the Slovak Republic. 

 

S115. Ans.(c) 

Sol. Odisha CM, Naveen Patnaik has released a book 

titled ‘Pandemic Disruptions and Odisha’s Lessons 

in Governance’. 

 

S116. Ans.(a) 

Sol. World Food Day is observed every year on 16 

October. To raise awareness about the global 

hunger crisis and to spread the message that food is 

a fundamental and basic human right. 
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S117. Ans.(e) 

Sol. October 15 is marked as Global Handwashing 

Day, with the aim of increasing awareness and 

understanding about the importance of 

handwashing with soap as an effective and 

affordable way to prevent diseases and save lives. 

 

S118. Ans.(d) 

Sol. This year’s theme, “Unite for Universal Hand 

Hygiene”, calls on all of society to work together to 

scale up hand hygiene. 

 

S119. Ans.(b) 

Sol. President DroupadiMurmu has appointed Dr 

Justice DY Chandrachud as the new Chief Justice of 

India. He will succeed the present Chief Justice of 

India Justice Uday Umesh Lalit. 

 

S120. Ans.(a) 

Sol. Adani Airport Holdings has again rejigged its 

top management, naming Ericsson veteran Arun 

Bansal its chief executive officer. 

 

S121. Ans.(b) 

Sol. Union MoS for Electronics & Information 

Technology Rajeev Chandrasekhar has flagged off 

the first SemiconIndia Future Design roadshow in 

Gujarat. 

 

S122. Ans.(c) 

Sol. Karnataka Bank has launched a Term Deposit 

Scheme “KBL Centenary Deposit Scheme” with a 

higher rate of interest. 

 

S123. Ans.(d) 

Sol. Atanu Chakraborty has been appointed as 

Chairman of Yubi (formerly CredAvenue). He is a 

1985 batch officer of the Indian Administrative 

Service, of the Gujarat cadre. 

 

S124. Ans.(e) 

Sol. The Asian Football Confederation (AFC) has 

announced that the 2023 Asian Cup football 

tournament will be held in Qatar. 
 

S125. Ans.(b) 

Sol. Indian Naval Academy, Ezhimala will conduct 

Indian Navy Sailing Championship 2022 at 

Marakkar Watermanship Training Centre in Kerala. 

 

S126. Ans.(a) 

Sol. JPMorgan is an American multinational 

investment bank and financial services holding 

company headquartered in New York City.  

 

S127. Ans.(e) 

Sol. The Executive Chair of Hyderabad-based L V 

Prasad Eye Institute (LVPEI), Dr. Prashant Garg has 

been elected as a member of the prestigious 

Academia Ophthalmological Internationalis (AOI).  

 

S128. Ans.(c) 

Sol. The government of India has appointed Bharati 

Das, an officer of the Indian Civil Accounts Service 

of the 1988 batch, as the Controller General of 

Accounts (CGA), Department of Expenditure, 

Ministry of Finance. 

 

S129. Ans.(b) 

Sol. Real Madrid’s Karim Benzema, a professional 

French footballer, has won the Men’s Ballon d’Or 

(Golden Ball Award) 2022 and becomes the 5th 

Frenchman to win the prize. 

 

S130. Ans.(a) 

Sol. Alexia Putellas, a Spanish professional 

footballer, has won the Women’s Ballon d’Or award 

or Ballon d’Or Féminin Award for the 2nd time.  

 

S131. Ans.(b) 

Sol. AI-driven financial wellness platform CASHe 

has partnered with Indian Railways Catering and 

Tourism Corporation (IRCTC) to provide a ’travel 

now pay later’ (TNPL) payment option on its travel 

app IRCTC Rail Connect. 
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S132. Ans.(d) 

Sol. Union Minister of Petroleum and Natural Gas 

Hardeep Singh Puri has inaugurated Asia’s largest 

Compressed Bio Gas (CBG) plant in Lehragaga, 

Sangrur, Punjab. 

 

S133. Ans.(e) 

Sol. The Unique Identification Authority of India 

(UIDAI) has topped among all govt depts for 

resolving public grievances in the rankings report 

published by the Department of Administrative 

Reforms and Public Grievances for Sept 2022. 

 

S134. Ans.(c) 

Sol. Paytm Payments Bank has appointed 

Deependra Singh Rathore as the interim Chief 

Executive Officer (CEO), in addition to his role as 

Chief Product & Technology Officer. 

 

S135. Ans.(e) 

Sol. Life Insurance Corporation (LIC) has launched 

a new scheme ‘LIC Dhan Varsha.’ This is a non-

linked, non-participating, individual, savings life 

insurance plan that offers a combination of 

protection and savings. 

 

S136. Ans.(e) 

Sol. World osteoporosis day is a global healthcare 

event observed every year on 20 October. The day 

is observed to promote the early diagnosis of 

osteoporosis, its treatment and preventive tips for 

strong bones.  

 

S137. Ans.(a) 

Sol. Mukesh Ambani-led Reliance Jio became the 

largest landline service provider in the country for 

the first time, in August. With 7.35 million landline 

connections as on August 31, Reliance Jio beat 

state-owned telecom operator and hitherto market 

leader BSNL’s 7.13 million connections, according 

to the latest data released by the Telecom 

Regulatory Authority of India (Trai). 

 

S138. Ans.(d) 

Sol. The World Bank has appointed a neutral expert 

and a chairman of the Court of Arbitration 

regarding the Kishenganga and Ratle hydroelectric 

power plants, in view of disagreements between 

India and Pakistan over the 1960 Indus Water 

Treaty. Sean Murphy has been appointed as 

Chairman of the Court of Arbitration.  

 

S139. Ans.(b) 

Sol. Indian Embassy in Seoul, South Korea 

organized its much sought-after annual flagship 

cultural program ‘SARANG – The Festival of India in 

Republic of Korea’ which enthralled the South 

Korean art and music lovers with a fusion of Indian 

and Korean dance and music in a grand spectacle 

running over two weeks. 

 

S140. Ans.(a) 

Sol. World Statistics Day 2022 is celebrated 

annually on October 20th to recognize the 

importance of statistics in our daily lives. 

 

S141. Ans.(b) 

Sol. Delhi Lieutenant Governor (LG) VK Saxena has 

approved the proposal of setting up 4 Zila Sainik 

Boards in Delhi. The proposal was sent by the Delhi 

government in May this year and is aimed at the 

welfare of about 77,000 Ex-Servicemen (ESM), 

widows of ESM, and their families. 

 

S142. Ans.(a) 

Sol. Tripura chief minister ManikSaha has 

inaugurated the first English medium general 

degree college of the state in the city with 100 

intake capacity. 

 

S143. Ans.(e) 

Sol. Madhya Pradesh Wildlife Board has approved 

a new reserve for tigers of Panna Tiger Reserve 

(PTR). It has been done because one-fourth of PTR 

will get submerged due to the linking of the Ken-

Betwa Rivers. 
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S144. Ans.(b) 
Sol. Youth from 70 countries is participate in a 

Global Youth Climate Summit inaugurates in 

Khulna, Bangladesh. 

 

S145. Ans.(d) 
Sol. Mahindra & Mahindra Financial Services has 

partnered with India Post Payments Bank (IPPB) to 

further enhance credit access to a larger customer 

base. 
 

S146. Ans.(b) 

Sol. Prime Minister Narendra Modi has launched 

Mission Schools of Excellence at Trimandir, Gujarat. 
He also inaugurated projects worth ₹4,260 crores. 

 

S147. Ans.(a) 

Sol. Former Civil Aviation Secretary Pradeep Singh 

Kharola has been appointed as the Chairman and 
Managing Director of the India Trade Promotion 

Organization (ITPO). 

 

S148. Ans.(e) 
Sol. Global Dignity Day is observed every year on 

the 3rd Wednesday of October. Global Dignity Day 

is an initiative to educate and inspire young people 

and help them to understand their self-worth and 
goals. 

 

S149. Ans.(c) 

Sol. World champion from Norway Magnus Carlsen 

sealed the overall Meltwater Champions Chess 
Tour title for the second year running — this time 

with an event to spare — after storming into the 

semifinals of the Aimchess Rapid. 

 
S150. Ans.(d) 

Sol. Road Transport and Highways Secretary 

AramaneGiridhar will be new defence secretary, 

after the retirement of Ajay Kumar on October 31.  
 

S151. Ans.(d) 

Sol. Ministry of Education will organize ‘Kashi 

Tamil Sangamam’, a month-long programme, from 

the 16 Nov 2022 in Varanasi. 
 

S152. Ans.(e) 

Sol. The Directorate General of Civil Aviation has 

granted an aerodrome licence to Odisha’s Jeypore 

airport. The airport will now be able to handle 

scheduled commercial flights under the 

government’s regional connectivity scheme UDAN, 

or Ude Desh ka Aam Naagrik. 

 

S153. Ans.(c) 

Sol. The Assam government and the US Agency for 

International Development (USAID) have launched 

the “trees outside forests in India (TOFI)” 

programme. 

 

S154. Ans.(a) 

Sol. Diwali will be a public school holiday in New 

York City from 2023, announced the city’s mayor, 

Eric Adams. For this, legislators swapped out 

Anniversary Day, traditionally celebrated on the 

first Thursday in June, for Diwali in the public 

school calendar. 

 

S155. Ans.(c) 

Sol. Indian Institute of Technology Madras (IIT 

Madras) has been conferred the ‘National 

Intellectual Property Awards 2021 and 2022’ by 

the Government of India for being the top Indian 

Academic Institution for patents filing, grants and 

commercialization. 
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S156. Ans.(c) 

Sol. Cyclone Sitrang made its landfall in a densely-

populated low-lying area of Bangladesh on 24th 

October. The cyclone is said to have moved towards 

Bangladesh from the north Bay of Bengal at a speed 

of 56 kmph. 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. The European Parliament has awarded its top 

human rights prize to the people of Ukraine. The 

Sakharov Prize for freedom of thought named after 

the late Soviet dissident Andrei Sakharov and has 

been awarded annually since 1988 to individuals 

and organizations defending human rights and 

freedoms. 

 

S158. Ans.(d) 

Sol. Anna May Wong is set to become the first Asian 

American to appear on US currency. This year, four 

other quarters were into production featuring poet 

and activist Maya Angelou. 

 

S159. Ans.(b) 

Sol. The US and the UAE continue to be the largest 

and second-largest export destinations, 

respectively, for India. The exports to the US 

climbed 18.3% until August to $35.2 billion, while 

those to the UAE shot up 27.3% to $13.8 billion. 

 

S160. Ans.(a) 

Sol. Belgium’s Max Verstappen of Red Bull Racing 

won the 2022 Formula 1 Aramco United States 

Grand Prix 2022 which was held at the Circuit of the 

Americas in Austin, Texas, United States (US). 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. Ladakh MP JamyangTsering Namgyal has 

launched “Main Bhi Subhash” campaign from Leh. 

Netaji Subhash Chandra Bose-INA Trust in 

collaboration with the Ministry of Culture is 

organizing a series of events on the occasion of 

Netaji’s 125th Birth Anniversary on 23rd January 

2023. 

 

S162. Ans.(c) 
Sol. Western Air Command, Indian Air Force has 
won the Air Force Lawn Tennis Championship 
2022-23 held at Head Quarter MC, Vayusena Nagar, 
Nagpur. 
 
S163. Ans.(d) 
Sol. Jakson Green has inked a pact to invest Rs 
22,400 crore to set up a green hydrogen and green 
ammonia project, in phases, in Rajasthan.  
 
S164. Ans.(b) 
Sol. The National Statistical Office (NSO), Ministry 
of Statistics and Programme Implementation has 
released the press note on Employment Outlook of 
the country covering the period September, 2017 to 
August, 2022 based on the administrative records 
available with selected government agencies to 
assess the progress in certain dimensions. 
 
S165. Ans.(a) 
Sol. Indian Institute of Technology Madras and 
NASA Jet Propulsion Laboratory researchers have 
studied the interactions between microbes in the 
International Space Station. This will help devise 
strategies for the disinfection of space stations to 
minimise any potential impact of microbes on the 
health of astronauts. 
 
S166. Ans.(b) 
Sol. Global soft drinks major Coca-Cola Company 
said its lemon and lime-flavoured soft drink Sprite 
has become a $1-billion brand in the Indian market. 
The company attributed the success of the brand to 
locally-adapted occasion-based global marketing 
campaigns. 
 
S167. Ans.(c) 
Sol. The government appointed Sangeeta Verma as 
the acting chairperson of the Competition 
Commission of India (CCI). The appointment 
follows full-time Chairperson Ashok Kumar Gupta 
demitting office in October 2022. Verma is 
currently a member at the regulator.Gupta had 
taken over as the CCI chairperson in November 
2018. 
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S168. Ans.(e) 
Sol. World Day for Audiovisual Heritage (WDAH) is 

celebrated on October 27 every year to highlight 

and promote the importance of such preservation. 

 

S169. Ans.(d) 
Sol. Indian Army Infantry Day is celebrated on 

October 27 every year to pay homage to the soldiers 

who fought for the country and laid down their lives 

in the line of duty. To celebrate the 76th Infantry 
Day this year. 

 

S170. Ans.(a) 

Sol. National Industrial Security Academy (NISA), 
at Hakimpet, Hyderabad has bagged the Union 

Home Minister’s Trophy for the “Best Police 

Training Institution for Training of Gazetted 

Officers for the year 2020-21”. 

 
S171. Ans.(d) 

Sol. Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena 

has launched a one-time property tax amnesty 

scheme “SAMRIDDHI 2022-23”. 
 

S172. Ans.(c) 

Sol. BSE (Bombay Stock Exchange) has launched 

Electronic Gold Receipt (EGR) on its platform. 
These Electronic Gold Receipts will cater to all 

market participants as well as commercial 

participants along the value chain. 

 

S173. Ans.(e) 
Sol. International Animation Day is celebrated on 

28 October every year. It was in this year when the 

International Animated Film Association (ASIFA) 

declared International Animation Day (IAD) as a 
worldwide occasion to commend the speciality of 

animation.  

 

S174. Ans.(c) 
Sol. Goa became the first 'Har Ghar Jal' certified 

state in the country where all households now have 

access to clean water through. Also, Dadra & Nagar 

Haveli and Daman & Diu has become the first Union 

Territory (UT) in the country. 
 

S175. Ans.(a) 
Sol. Union Environment Minister Bhupender Yadav 
said that two more Indian beaches were added to 
the list of the cleanest beaches in the world and 
received the prestigious Blue Flag certification. The 
Minicoy Thundi Beach and Kadmat beach, both in 
Lakshadweep, have received the Blue Flag 
certification. This has taken India's tally of Blue 
Beaches to 12. 
 
S176. Ans.(d) 
Sol. The President of India, SmtDroupadiMurmu, 
presented the Silver Trumpet and Trumpet Banner 
to the President’s Bodyguard (PBG) at a ceremony 
held at Rashtrapati Bhavan, Delhi. 
 
S177. Ans.(b) 
Sol. The busiest airport in the world as of October 
2022 is Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport having serviced 47,47,367 seats. 
 
S178. Ans.(c) 
Sol. PSU lender Indian Bank has launched several 
digital initiatives under “Project WAVE” in a bid to 
enhance the customer experience through 
integrated services on its digital platform. 
 
S179. Ans.(a) 
Sol. Odisha Chief Minister, Naveen Patnaik has 
launched a common credit portal SAFAL' 
(Simplified Application for Agricultural Loans) for 
the welfare of farmers. 
 
S180. Ans.(e) 
Sol. Elon Musk completed his $44 billion 
acquisition of Twitter Inc late and his first move 
was to fire the social media company's top 
leadership which he accused of misleading him 
over the number of spam accounts on the platform.  
 
S181. Ans.(a) 
Sol. Union Government has approved the Terai 
Elephant Reserve in Uttar Pradesh. It will cover 
3,049 sq km area & will be developed in the joint 
forest areas of Dudhwa&Piliphit tiger reserves 
located in the Lakhimpur and Pilibhit districts. 
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S182. Ans.(e) 

Sol. The Kerala state tourism department has 

launched a ‘Women-Friendly Tourism’ project to 

ensure safe and hygienic destinations for women. 

 

S183. Ans.(d) 

Sol. SS Rajamouli’s period epic RRR was awarded 

the prestigious Saturn Award 2022 in the Best 

International Film category. 

 

S184. Ans.(c) 

Sol. Veteran Assamese actor Nipon Goswami 

passed away recently. Goswami made his debut as 

a child artist in the 1957 film 

FaniSarma’sPiyaliPhukan. 

 

S185. Ans.(a) 

Sol. The Government of India has appointed Mata 

Amritanandamayi as the Chair of Civil 20 (C20), an 

official engagement group of the G20. The G20 

members consist of 19 countries plus the European 

Union and C20 is its platform for civil-society 

organisations (CSOs) to bring forth non-

government and non-business voices to the G20 

leaders. 

 

S186. Ans.(d) 

Sol. World Psoriasis Day is observed every year on 

October 29th to make the general public aware of 

the important facts related to psoriasis and this 

disease and its treatment. 

 

S187. Ans.(c) 

Sol. International Internet Day is celebrated on 

October 29 every year across the world to celebrate 

the usage of the internet for the first time. 

 

S188. Ans.(d) 

Sol. Minister of Petroleum and Natural Gas & 

Housing and Urban Affairs, Government of 

India(GOI), Hardeep Singh Puri has authored a new 

book titled “DELHI UNIVERSITY: Celebrating 100 

Glorious Years”. 

 

S189. Ans.(a) 

Sol. In the year 2022, World Psoriasis Day is being 

observed with the theme of  "Unloading Psoriatic 

Disease". 

 

S190. Ans.(a) 

Sol. India is gearing up for a major battalion-level 

land exercise with the US, which will held be from 

November 15 till December 2 in Uttarakhand’s Auli, 

barely 100 km from the Line of Actual Control 

(LAC) with China. 

 

S191. Ans.(b) 

Sol. Rating agency ICRA has maintained its forecast 

of 7.2% growth in India’s GDP for the financial year 

FY23. 

 

S192. Ans.(c) 

Sol. Senior advocate R Venkataramani has been 

appointed as the Attorney General of India for a 

term of three years. He will succeed K K Venugopal, 

whose term will end on September 30. 

 

S193. Ans.(e) 

Sol. Noted playback singers Kumar Sanu and 

Shailendra Singh and music-composer duo Anand-

Milind were conferred with the National Lata 

Mangeshkar Award on the birth anniversary of the 

late singing legend at her birthplace in Indore. 

 

S194. Ans.(e) 

Sol. ‘Lata: Sur-Gatha’ or Lata: A Life in Music, 

originally written in Hindi by writer-poet Yatindra 

Mishra, is translated by noted writer and translator 

Ira Pande. 

 

S195. Ans.(a) 

Sol. Swedish defence company Saab has announced 

its decision to set up a production facility in India 

for its Carl-Gustaf M4 shoulder-fired weapon 

system. The M4 is one of the world’s most popular 

pieces of military equipment utilised primarily by 

the Special Forces (SF).  
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S196. Ans.(d) 
Sol. Nikhil Kamath, the cofounder of Zerodha, 

topped the 'IIFL Wealth Hurun India 40 & Under 

Self-Made Rich List 2022' with a net worth of Rs 

17,500 crore. Bhavish Aggarwal, the founder of Ola, 

came in second place (Rs 11,700 crore), and 
Divyank Turakhia of Media.net in third place (Rs 

11,200 crore). 

 

S197. Ans.(c) 
Sol. Reliance Jio Chairman Akash Ambani, son of 

billionaire Mukesh Ambani, has been named in the 

Time100 Next — the magazine’s list of the world’s 

rising stars. 
 

S198. Ans.(c) 

Sol. Airtel Payments Bank has started rolling out 

1.5 lakh micro ATMs in a phased manner across tier 

2 cities and semi-urban regions to facilitate cash 
withdrawal for its customers.  

 

S199. Ans.(d) 

Sol. The theme for World Maritime Day 2022 is 
‘New technologies for greener shipping’ – which 

reflects the need to support a “green transition of 

the maritime sector into a sustainable future while 

leaving no one behind.” 
 

S200. Ans.(a) 

Sol. International Translation Day is being 

celebrated every year on 30 September to raise 

awareness about translation and languages which 
play an important role for society's development. 

 

S201. Ans.(b) 

Sol. Reserve Bank of India governor Shaktikanta 
Das on 30 Sept announced that the Monetary Policy 

Committee (MPC) in its September meeting 

decided to reduce its real GDP forecast for FY23 to 

7.0%. 
 

S202. Ans.(c) 

Sol. Key short-term lending rate (repo) raised by 50 

basis points (bps) to 5.90 per cent; fourth 

consecutive hike. 
 

S203. Ans.(d) 

Sol. Kazakhstan’s president, Kassym-Jomart 

Tokayev is to restore the former name of the 

country’s capital, Astana, just three years after he 

renamed it in honour of his predecessor. 

 

S204. Ans.(a) 

Sol. N S Rajan, Director of August One Partners LLP 

was unanimously elected as Advertising Standards 

Council of India (ASCI)’s Chairman of the Board of 

Governors. 

 

S205. Ans.(e) 

Sol. A women’s rights activist from India, Srishti 

Bakshi who traveled 3,800km through the length of 

the country in less than a year to raise awareness 

on gender-based violence and inequality, has won a 

prestigious honour at the UN SDG Action Awards.  

 

S206. Ans.(d) 

Sol. After the Reserve Bank of India rule mandating 

credit card operators to deactivate cards that are 

inactive for 365 days came into effect, the number 

of credit cards in force declined to about 78 million 

in August 2022. 

 

S207. Ans.(a) 

Sol. October 1 is observed as the International Day 

of Older Persons across the globe. The day was 

introduced by the United Nations General Assembly 

with an aim of honouring the contribution of older 

persons and looking into the problems that they 

face. 

 

S208. Ans.(b) 

Sol. The overall umbrella theme for the United 

Nations International Day of Older Persons in 2022 

is “Resilience of Older Persons in a Changing 

World.” 

 

S209. Ans.(a) 

Sol. World Vegetarian Day is celebrated on the first 

day of October. It also kickstarts Vegetarian 

Awareness Month. 
 

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- OCTOBER  2022 

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

S210. Ans.(b) 
Sol. World's largest two-wheeler manufacturer 
Hero MotoCorp has roped in actor Ram Charan of 
RRR fame as its new brand ambassador. 
 
S211. Ans.(b) 
Sol. Tata Power Trading Company (TPTCL) has 
signed an agreement with 75F Smart Innovations 
India to jointly promote automation and energy-
efficiency solutions in the commercial building 
space. 
 
S212. Ans.(d) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated 
the fourth Vande Bharat Express train in Una 
district of Himachal Pradesh. 
 
S213. Ans.(e) 
Sol. Israel and Lebanon have agreed to resolve a 
decades-old dispute over the control of an eastern 
stretch of the Mediterranean Sea. 
 
S214. Ans.(a) 
Sol. Lok Sabha MP from Odisha Aparajita Sarangi 
has been elected as a member of the executive 
committee of the Inter-Parliamentary Union (IPU) 
from Asia Pacific Group (APG) countries. 
 
S215. Ans.(e) 
Sol. Top Indian discus thrower Kamalpreet Kaur 
has been banned for three years by Athletics 
Integrity Unit (AIU) for using the prohibited 
substance Stanozolol. 
 
S216. Ans.(c) 
Sol. World Sight Day is observed every year on the 
second Thursday of October. This year, World Sight 
Day is on October 13th.  
 

S217. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu government has notified the 

country’s first Kadavur slender loris sanctuary 

covering 11,806 hectares in Karur and Dindigul 

districts of the State.  

 

S218. Ans.(a) 

Sol. Services Sports Control Board, Kerala’s Sajan 

Prakash and Karnataka’s Hashika Ramchandra 

walking away with the top honours.  

 

S219. Ans.(b) 

Sol. The Offshore Security Exercise, ‘Prasthan’ in 

the Offshore Development Area (ODA) off Kakinada 

was conducted by Eastern Naval Command.  

 

S220. Ans.(a) 

Sol. The Cabinet has also approved 22,000 crore 

rupees as one time grant to Public Sector 

Undertakings, Oil Marketing Companies for losses 

in Domestic LPG. 
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