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ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. പ്പെബ്്സസറ്്റ് അധിഷ്്ഠിത്

സമചപ്േഷൻ് പ്രാക്ിംേ്് സിസ്റ്റം്

(എംരിഎസ്)് ആപ്ലിചക്ഷൻ്

െികസിെിച്ച്ഇന്ത്യയിപ്പല്ആദ്യപ്പത്ത്

സംസ്ഥാനം്ഏത്്സംസ്ഥാനമാണ്? 

(a) ഗുജറാത്ത് 

(b) ഉത്തർപ്രദേശ് 

(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) മഹാരാപ്ര 

 

Q2. സിെിൽ് സർെീസ്് ചേഷി്

െർദ്ധിെിക്നു്നതിനളു്ള് ചദ്േീയ്

രരിരാരിയായ് മിഷൻ്

കർമ്മചയാേിക്്് ഇന്ത്യാ്

േെൺപ്പമന്റിന്് 47് മിലയൺ് ച ാളർ്

സാമ്പത്തിക് സഹായം് അനെുദ്ിച്ച്

സംഘരന്ഏത?് 

(a) അന്താരാപ്ര നാണയ നിധ്ി 

(b) ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക ്

(c) ദ ാക ബാങ്ക് 

(d) ഏഷ്യൻ ഇൻപ്രാപ്്രക്ചർ 

ഇൻവവസ്റ്് വമന്റ ്ബാങ്ക് 

(e) രതുിയ വികസന ബാങ്ക ്

 

 

Q3. മതുിർന്നെർക്ംു്

പ്രായമായെർക്ംു് പ്പമാസബൽ്

ബാങ്ിംേ്് പ്ലാറ്്റ്ച ാമിൽ് രതുിയ്

 ീച്ചറായ് "ചെൾ ്് ചോൾ ്"്

ആരംഭിച്ച്ബാങ്്്ഏതാണ്? 

(a) ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(b) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(c) ബാങ്ക് ഓര് ബദറാഡ 

(d) കാനറ ബാങ്ക ്

(e) ഇന്തയൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക ്

 

Q4. ഓൺസലൻ് പ്പലൻ ിംേ്്

പ്ലാറ്്റ്ച ാമായ് ഇൻ ി ി്

പ്പരക്്ചനാളജീസിപ്പന്റ്ഉരചദ്േകനായി്

ആപ്പരയാണ്്നിയമിച്ചത്? 

(a) രജനീഷ് ്കമുാർ 

(b) സഞ്ജീവ് ദമത്ത 

(c) സഞ്ജയ് ബദദാരാധ്യായ 

(d) സംബിതപപ്ത 

(e) േി ീര് സംഘനി 

 

Q5. ഇനിെറയുന്ന് ഏത്് രാജയപ്പത്ത്

േെൺപ്പമന്റാണ്്അർചദ്േിർ്ബി്പ്പക്

ദ്ബുാഷിന്് രരചമാന്നത് നയതപ്ന്ത്്

രരുസ്കാരം്നൽകിയത്? 

(a) ചി ി 

(b) ഇകവദഡാർ 

(c) വവനദസവ  

(d) വരറ ു

(e) വബാളീവിയ 

 

Q6. അന്ത്ാരാപ്ര് ജാസ്് ദ്ിനം് എല്ലാ്

െർഷെംു് ചലാകപ്പമമ്പാരും് _______ ന്്

ആചഘാഷിക്നു്ന.ു 

(a) ഏപ്രിൽ 26 

(b) ഏപ്രിൽ 27 

(c) ഏപ്രിൽ 28 

(d) ഏപ്രിൽ 29 

(e) ഏപ്രിൽ 30 
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Q7. 2022 -പ്പല് ചലാക് പ്പെറ്ററിനറി്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്തീം്എന്ത്ാണ്? 

(a) ദകാവിഡ്-19 പ്രതിസന്ധിദയാടളു്ള 

വവറ്ററിനറിയുവട പ്രതികരണം 

(b) വവറ്ററിനറി പ്രതിദരാധ്ദശഷ്ി 

ശക്തിവെടതു്തനു്ന ു

(c) മൃഗങ്ങളുവടയും മനഷു്യരവുടയും 

ആദരാഗയം വമച്ചവെടതു്തനു്നതിനളു്ള 

രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം 

(d) വാക്സിദനഷ്വന്റ മ ൂയം 

(e) ആന്റിമമദപ്കാബയൽ പ്രതിദരാധ്ം - 

അവദബാധ്ം മതുൽ പ്രവർത്തനം വവര 

 

Q8. അരൽ് രണലിന്് 'മികച്ച്

ഇൻപ് ാപ്സ്രക്ചർ് ചപ്രാജക്ര്' അൊർ ്്

അരുത്തിപ്പര് ലഭിച്ച.ു് അരൽ് രണൽ്

സ്ഥിതി് പ്പ യ്യനു്നത്് ഏത്്

സംസ്ഥാനത്താണ്/UT? 

(a) ജമ്മ ു&കശ്മീർ 

(b) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(c)  ഡാക്ക് 

(d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(e) സിക്കിം 

 

Q9.  ാരദു്ത്ത്് മിപ്േ, 

താപ്പെെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

ജീെിെർേത്തിപ്പന്റ് സംരക്ഷണ്

പ്രെർത്തനത്തിനളു്ള് െിറ്്റ്ലി്

ചോൾ ്്അൊർ ്്ചനരിയിടു്ടണ്ട്? 

(a) ഹിമെ ുി 

(b) വറഡ് രാണ്ട 

(c) ബ്ലാക്്ക ബക്്ക 

(d) ഒ ിവ് റിഡ്  ി കട ാമകൾ 

(e) ഏഷ്യൻ ചീറ്റ 

 

Q10. സലിം് പ്പഘൌസ്് അരുത്തിപ്പര്

അന്ത്രിച്ച.ു് അചേഹം് ഒര്ു ____________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) സംഗീതജ്ഞൻ 

(b) കവി 

(c) കഥക് നർത്തകൻ 

(d) നടൻ 

(e) ക്ലാസിക്കൽ ഗായകൻ 

 

Q11. സജെസെെിധയ്

സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള്ഇന്ത്യയിപ്പല്

ഇത്തരത്തിലളു്ള് ആദ്യപ്പത്ത്

രദ്ധതിയായ് ‘ജീൻ് ബാങ്്’് ഏത്്

സംസ്ഥാന്മപ്ന്ത്ിസഭ്അംേീകരിച്ച?ു 

(a) ഗുജറാത്ത് 

(b) ഉത്തർപ്രദേശ് 

(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) മഹാരാപ്ര 

 

Q12. രാജയപ്പത്ത് എല്ലാ് സകൂ്ഷ്മ, 

പ്പ റകുിര, ഇരത്തരം്

സംരംഭങ്ങൾക്മുായി്

(എംഎസ്എംഇ)് ഇന്ത്യയിപ്പല്

ആദ്യപ്പത്ത് സമപ്േമായ് 'ഓെൺ്

ച ാർ്ഓൾ'  ിജിറ്റൽ്ഇചക്ാസിസ്റ്റം്

ഏത്്ബാങ്ാണ്്ആരംഭിച്ചത്? 

(a) DBS ബാങ്ക് 

(b) CSB ബാങ്ക് 

(c) HDFC ബാങ്ക് 

(d) ICICI ബാങ്ക ്

(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

 

Q13. താപ്പെെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

ആർമി് സ്റ്റാ ിപ്പന്റ് സെസ്്  ീ ്്

ആയി്നിയമിക്പ്പെട്ടത്? 

(a) വി ആർ ചൗധ്രി 

(b) ബി എസ് രാജ ു

(c) മദനാജ് കമുാർ മാദഗാ 

(d) രി വക രർുവാർ 

(e) മദനാജ് രാവണ്ഡ 

 

Q14. ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

മനിലയിൽ് നരന്ന് ഏഷയൻ്

ബാഡ്മിന്റൺ്  ാമ്പയൻഷിെിൽ്

പ്പെങ്ലം്ചനരിയത്? 

(a) മസന വനഹ് വാൾ 

(b) രി വി സിന്ധ ു

(c) സാനിയ മിർസ 

(d) എൻ. സിക്കി വറഡ്ഡി 

(e) തനിഷ്ാപ്കാദസ്റ്ാ 
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Q15. എല്ലാ് െർഷെംു് ______________ ന്്

അന്ത്ാരാപ്ര് പ്പതാെിലാളി് ദ്ിനം്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 1 

(b) വമയ്2 

(c) വമയ് 3 

(d) വമയ്4 

(e) വമയ്5 

 

Q16. അക്ൌണ്ട്് അപ്േചേറ്റർ്

 ട്ടക്രൂിൽ് തത്സമയമാകനു്ന്

ആദ്യപ്പത്ത്പ്പരാതചുമഖലാ്ബാങ്ായി്

ഇനിെറയുന്നെയിൽ്ഏതാണ്? 

(a) എസ്.ബി.ഐ 

(b) ഐ.ഡി.ബി.ഐ 

(c) രഞ്ചാബ് നാഷ്ണൽ ബാങ്ക് 

(d) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(e) കാനറ ബാങ്ക ്

 

Q17. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

സംസ്ഥാനമാണ്് പ്പമയ്് 1-ന്്

സംസ്ഥാന് രരൂീകരണ് ദ്ിനം്

ആ രിച്ചത്? 

(a) മണിെർൂ 

(b) മിദസാറാം 

(c) വത ങ്കാന 

(d) മഹാരാപ്ര 

(e) മിദസാറാം 

 

Q18. ഇന്ത്യയുപ്പര്രതുിയ്െിചദ്േകാരയ്

പ്പസപ്കട്ടറിയായി് മതുിർന്ന്

ഐഎ ്എസ്് ഓ ീസർ് ____________ 

അരുത്തിപ്പര് മുതലചയറ്റ.ു 

(a) വിനയ് ദമാഹൻ കവാപ്ത 

(b) രാജീവ് കമുാർ 

(c) സമുൻവബറി 

(d) ഹർഷ്് വർദ്ധൻ പ്ശിംഗ്ല 

(e) ദരാഹൻേീര് സിംഗ് 

 

Q19. ചലാക്  ിരി് ദ്ിനം് ആദ്യമായി്

മംുസബയിൽ് ________ ൽ്

ആചഘാഷിച്ച,ു  ിരി് ചയാേ്

പ്രസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ് സ്ഥാരകൻ്

ച ാ.മദ്ൻ് കതാരിയയാണ്് ഇതിന്്

തരുക്മിട്ടത്. 

(a) 2008 

(b) 1998 

(c) 2018 

(d) 2021 

(e) 1958 

 

Q20. എല്ലാ്െർഷെംു്_____ ചലാക്രയണൂ്

ദ്ിനം് ആചോളതലത്തിൽ്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 1 

(b) വമയ് 2 

(c) വമയ് 3 

(d) വമയ് 4 

(e) വമയ് 5 

 

Q21. ഒളിമ്പിക്് സവർണ്ണ് പ്പമ ൽ്

ചജതാെ്് നീരജ്് ച ാപ്രയുപ്പര്

ജന്മപ്ോമത്തിൽ് ചസ്റ്റ ിയം്

നിർമ്മിക്പു്പമന്ന്് പ്രഖയാരിച്ച്

സംസ്ഥാന്മഖുയമപ്ന്ത്ി? 

(a) മഹാരാപ്ര 

(b) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) ഗുജറാത്ത് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) ഹരിയാന 

 

Q22. 2022്ഏപ്രിൽ്മാസത്തിപ്പല് രക്്്

ചസെന് നികതുിയുപ്പര് (GST) പ്പമാത്ത്

െരമുാനം്_____________ ആയിരനു്ന.ു 

(a) 1.03  ക്ഷം ദകാടി രരൂ 

(b) 1.16  ക്ഷം ദകാടി രരൂ 

(c) 1.33  ക്ഷം ദകാടി രരൂ 

(d) 1.41  ക്ഷം ദകാടി രരൂ 

(e) 1.68  ക്ഷം ദകാടി രരൂ 
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Q23. "ചനതാക്ൾ, രാപ്രീയക്ാർ, 

രൌരന്മാർ"(“Leaders, Politicians, Citizens”)്

എന്ന് രതുിയ് രസു്തകത്തിപ്പന്റ്

ര യിതാെ്്ആരാണ്? 

(a) രദമഷ്് തമിഴ് മണി 

(b) റഷ്ീേ് കിേവായ് 

(c) രദമഷ്് കണ്ട ൂ 

(d) അമിതാവ കമുാർ 

(e) അശവിനി ഭട് നാഗർ 

 

Q24. ചലാക് മാധയമ്സവാതപ്ന്ത്യ് ദ്ിനം്

എല്ലാ് െർഷെംു് ________ ന്്

ആചോളതലത്തിൽ്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 1 

(b) വമയ് 2 

(c) വമയ് 3 

(d) വമയ് 4 

(e) വമയ് 5 

 

Q25. ഈചസ്റ്റൺ് ഇന്ത്യ്

ബചയാ യെൂൽസ്്സപ്രെറ്്റ്ലിമിറ്റ ്്

105് ചകാരി് രരൂ് പ്പ ലെിൽ്സ്ഥാരിച്ച്

ഇന്ത്യയിപ്പല്ആദ്യപ്പത്ത്എത്തചനാൾ്

പ്ലാന്റ്് ഏത്് സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ്

മഖുയമപ്ന്ത്ിയാണ്്ഉദ്്ഘാരനം്പ്പ യതത്? 

(a) ഹരിയാന 

(b) ബീഹാർ 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) അസം 

(e) ആപ്ന്ധാപ്രദേശ് 

 

Q26. എല്ലാ് െർഷെംു് ___________ ചലാക്

ആസ്മ്ദ്ിനം്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് മാസത്തിവ  ആേയ തിങ്കളാഴ് ച 

(b) വമയ് ആേയ വചാവ്വാഴ് ച 

(c) വമയ് മാസത്തിവ  ആേയ ബധു്നാഴ് ച 

(d) വമയ് മാസത്തിവ  ആേയ വയാഴാഴ് ച 

(e) വമയ് മാസത്തിവ  ആേയ വവള്ളിയാഴ് ച 

 

Q27. 100് പ്പരാത്ു ചസെനങ്ങൾ്

െീടു്ടരരിക്ൽ് എത്തിക്നു്നതിനായി്

‘മഖുയമപ്ന്ത്ിമിതാൻ് ചയാജന’്

ആരംഭിച്ച്സംസ്ഥാനം? 

(a) വത ങ്കാന 

(b) അസം 

(c) ജമ്മ ു&കശ്മീർ 

(d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(e) ഛത്തീ്ഗഡ് 

 

Q28. ഏത്് സംസ്ഥാനപ്പത്ത്

'മിയാൻകബാ ' പ്പറയിൽചെ്

ചസ്റ്റഷപ്പന്റ് ചരര്് "മചഹഷ്് നേർ്

ഹാൾട്ട്"് എന്ന്് രനുർനാമകരണം്

പ്പ യതു ? 

(a) അസം 

(b) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) ബീഹാർ 

(e) ആപ്ന്ധാപ്രദേശ് 

 

Q29. ഇനിെറയുന്നെരിൽ്ആപ്പരയാണ്്

പ്പസൻപ്രൽ് ചബാർ ്് ഓ ്്  യറക്ര്്

രാക്്സിപ്പന്റ് (CBDT) പ്പ യർമാനായി്

നിയമിച്ചത്? 

(a) എം അജിത ്കമുാർ 

(b) സംഗീത സിംഗ ്

(c) വജ ബി വമാഹരപ്ത 

(d) ടി വി നദരപ്ദൻ 

(e) വിദവക് ദജാപ്ഹി 
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Q30. ചരാളണ്ടിലംു്മറ്്റ്8്രാജയങ്ങളിലംു്

അരുത്തിപ്പര് നരന്ന്  ിപ്പ ൻ ർ്

യൂചറാെ്് 2022 &സവി ്റ്റ്്

പ്പറസ്്ചരാൺസ്് 2022് എന്നിെയിൽ്

ഏതാണ്് ഇനിെറയുന്ന്

ഓർേസനചസഷൻ? 

(a) വതക്കകുിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജയങ്ങളുവട 

അദസാസിദയഷ്ൻ 

(b) സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അദസാസിദയഷ്ൻ 

ദരാർ റീജിയണൽ ദകാഓെദറഷ്ൻ 

(c) ഷ്ാങ്ഹായ് ദകാ-ഓെദറഷ്ൻ 

ഓർഗമനദസഷ്ൻ 

(d) ദനാർത്ത് അറ്റ് ാന്റിക് പ്ടീറ്റി 

ഓർഗമനദസഷ്ൻ 

(e) യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ 

 

Q31. 

അതിർത്തികളില്ലാത്തറിചൊർട്ടർമാ

രപു്പരചെൾപ്ഡ്രപ്സ്രീ ംഇൻ ക്സ് 2022-

ൽഇന്ത്യയുപ്പരറാങ്്എപ്തയാണ്?  

(a) 139 

(b) 140 

(c) 142 

(d) 144 

(e) 150 

 

Q32. 

റിചൊർചട്ടെ്്സവിത്തൌട്ട്ചബാർച െ്്

പ്സ്രസിദ്ധീകരിച്ചചെൾപ്ഡ്രപ്സ്രീ ംഇൻ

 ക്്സ് 2022-

ൽഒന്നാമപ്പതത്തിയരാജയം? 

(a) സവീഡൻ 

(b) ദനാർദവ 

(c) സവിറ്റ്സർ ൻഡ് 

(d) രിൻ ാൻഡ് 

(e) വഡന്മാർക്്ക 

 

Q33. സരംസ്ഹയർഎജയചുക്ഷൻ 

(THE) ഇംരാക്റ്്ററാങ്ിംേിൽ 2022-

ൽഒന്നാമപ്പതത്തിയസർെകലാോല

ഏതാണ്? 

(a) സ്റ്ാൻദരാർഡയണൂിദവഴ്സിറ്റി 

(b) 

മസാചയവുസറ്റ്സ്ഇൻസ്റ്ിറ്റയട്ൂ്ടഓവടരദക്നാള

ജി 

(c) വവദസ്റ്ൺസിഡ്നിയൂണിദവഴ്സിറ്റി 

(d) ഹാർവാർഡയണൂിദവഴ്സിറ്റി 

(e) ഓദക്്ഫാർഡയണൂിദവഴ്സിറ്റി 

 

Q34. 

പ്കിര്്ചറ്റാഅനലിറ്റിക്്സ്സ്ഥാരനമായ

സ നാലിസിസ് “2021 

പ്കിര്്ചറ്റാകറൻസിപ്പേയിൻസ്സബ

കൺപ്രി”രറുത്തെുിട്ട ാറ്റപ്രകാരം, 

2021പ്പലപ്കിര്്ചറ്റാചനട്ടത്തിൽഇന്ത്യയു

പ്പരറാങ്്എപ്തയാണ്?  

(a) 12 

(b) 21 

(c) 32 

(d) 41 

(e) 55 

 

Q35. റിസർെ്ബാങ്്ഓ ്ഇന്ത്യയുപ്പര 

(ആർബിഐ) 

പ്പസൻപ്രൽചബാർ ്ഓഫ്ഡയറക്്ചരെ്്

ചസ്മാണിറ്ററിചരാളിസികമ്മിറ്റിയുപ്പര 

(എംരിസി) എക്്സ്-

ഓ ീചഷയാഅംേമായിഅരുത്തിപ്പര

ആപ്പരയാണ്നിയമിച്ചത്? 

(a) ആഷ്ിമദഗായൽ 

(b) ശശാങ്കഭിവഡ 

(c) മൃേൽുസാഗർ 

(d) ജയന്ത്ആർ. വർമ്മ 

(e) രാജീപ്വഞ്ജൻ 
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Q36. 

പ്പസൻപ്രൽഇന്റലിജൻസ്ഏജൻസിയു

പ്പര (സിഐഎ) 

ആദ്യപ്പത്ത ീപ്പഫ്രചക്നാളജിഓ ീസ

റായി (സിരിഒ) 

നിയമിതനായത്ആരാണ്? 

(a) അക്ഷയ്ഭാട്ടിയ 

(b) രാജ് സു പ്ബഹ്മണയം 

(c) അനാഹത്ിംഗ ്

(d) നദമൽുചദനി 

(e) ദറാഖന്ന 

 

Q37. 

െളർത്തമുൃേങ്ങപ്പളരരിരാലിക്നു്ന 

'പ്പബപ്സ്റ്റ് ചണ്ടരാർഎെർ' 

അരിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ളരിെിസീരീ

സിനായിഏറ്റെംുമികച്ചആെത്തിലു

ള്ളഹിന്ദിസീരീസിനളു്ള 

Exchange4media News Broadcasting Awards 

(ENBA) അൊർ ് 2021 

ചനരിയരിെി ാനൽഏതാണ്? 

(a) ദസാണിഎസ്എബി 

(b) സ്റ്ാർപ്ലസ് 

(c) ഡിഡിനാഷ്ണൽ 

(d) കദളഴ്്രി.വി 

(e) സീടിവി 

 

Q38. 

ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പലപ്പഷ ീൽ ിപ്പലപ്കസൂി

ബിൾതിചയറ്ററിൽനരന്ന 2022 

ചലാകസ്്നകൂ്ർ ാമ്പയൻഷിചെ്നരി

യത്ആരാണ്? 

(a) മാർവക്കസൽബി 

(b) ആേിതയദമത്ത 

(c) രങ്കജ്അേവാനി 

(d) ദറാണിഒസള്ളിവൻ 

(e) വിേയാരിള്ള 

 

Q39. 20 സവർണെംു 7 പ്പെള്ളിയും 5 

പ്പെങ്ലെംുചനരിയഏത്സർെകലാോ

ലയാണ്ചഖചലാഇന്ത്യയൂണിചെെ്്സി

റ്റിപ്പേയിംസ് 2021-

പ്പന്റരണ്ടാംരതിചെ്നരിയത്? 
(a) അമിറ്റിയൂണിദവഴ്സിറ്റി 

(b) വജയിൻയൂണിദവഴ്സിറ്റി 
(c) ജിഡിദഗായങ്കയൂണിദവഴ്സിറ്റി 
(d) SRM യൂണിദവഴ്സിറ്റി 
(e) ഒ.രി. 

ജിൻഡാൽദഗ്ലാബൽയൂണിദവഴ്സിറ്റി 
 
Q40. 
അന്ത്ാരാപ്രഅഗ്നിേമനചസനാദ്ിനം

എല്ലാെർഷെംുഏത്തീയതിയിലാണ്

ആ രിക്നു്നത്? 

(a) വമയ് 4 
(b) വമയ് 5 
(c) വമയ് 6 
(d) വമയ് 7 

(e) വമയ് 8 
 
Q41. ജയിലകുളിൽ് േിക്ഷ്

അനഭുെിക്നു്ന്

തരെകുാർക്ായി'ജിെ്ഹാല' എന്ന്

ൊയരാ് രദ്ധതി് ആരംഭിച്ച്

സംസ്ഥാനം? 
(a) ഗുജറാത്ത് 

(b) ഉത്തർപ്രദേശ് 
(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 
(d) മധ്യപ്രദേശ് 
(e) മഹാരാപ്ര 
 
Q42. പ്പറയിൽപ്പരൽ് ചകാർെചറഷൻ്
ഓ ്് ഇന്ത്യ് ലിമിറ്റ ്്

 ബ്ല്യഎുച്്ചഒഇപ്പന്നാചെഷൻ് ഹബ്്

ഉദ്്ഘാരനം് പ്പ യത് "പ്പഹൽത്തക്ലൌ ്"്

എന്ന് പ്പമാസബൽ് കപ്പണ്ടയ്്നർ്

ചഹാസ്രിറ്റൽ.______________________ ൽ്

രരൂകൽെന് പ്പ യ്യകുയും്

സ്ഥാരിക്കുയും്പ്പ യതു . 
(a) വബംഗളൂര,ു കർണാടക 
(b) നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി 

(c) വിശാഖരട്ടണം, ആപ്ന്ധാപ്രദേശ ്
(d) ക ുദശഖരരട്ടണം, തമിഴ് നാട് 
(e) തിരവുനന്തരരും, ദകരളം 
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Q43. ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

നയചൂയാർക്ിപ്പലപ്പ  റൽ് റിസർെ്്

ബാങ്്്ഓ ്്നയചൂയാർക്്, യുസണറ്റ ്്

ചസ്റ്ററ്റ്സ്് ഓ ്് അചമരിക്യുപ്പര്

 യറക്രർ് ചബാർ ിചലക്്്

തിരപ്പെരുക്പ്പെട്ടത്? 

(a) േി ീര് സംഘാനി 

(b) ദഷ്ർസിംഗ് ബി ഖയാ ിയ 

(c) വക എസ് മണി 

(d) അരവിദ് കൃഷ്ണ 

(e) രജനീഷ്കു മാർ 
 
Q44. പ് ാൻസിൽ് നരക്ാനിരിക്നു്ന്

മാർപ്പച്ച്  ്ു  ിലിമിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത്

ഔചദ്യാേിക് "കൺപ്രി്ഓ ്്ഓണർ"്

ഏത്്രാജയമായിരിക്ംു? 

(a) ദനൊൾ 

(b) രാകിസ്ഥാൻ 

(c) ഇന്തയ 

(d) പ്ശീ ങ്ക 

(e) ബംഗ്ലാദേശ് 
 
Q45. പ്ബസീലിൽ് നരന്ന് 24-

ാാമപ്പതഡഫ്ിംരിക്സിൽ് രരുഷുന്മാരപു്പര10്

മീറ്റർ് എയർ് സറ ിളിൽ് ആരാണ്്

സവർണം്ചനരിയത?് 

(a) ശൗരയമസനി 

(b) ധ്നഷ്ു് പ്ശീകാന്ത് 

(c) ശഭും വസിസ്റ്് 

(d) മവഭപ്വദജാറിയ 

(e) മവഷ്ണവിബാ ദമാർ 
 
Q46. നിചരാധിത് രദ്ാർത്ഥമായ്

"സ്റ്റാചനാചസാചളാൾ"് ചരാസിറ്റീെ്്

ആപ്പണന്ന്് കപ്പണ്ടത്തിയതിന്്

ഒളിമ്പയൻ്

കമൽപ്രീതകൌറിപ്പനഅത്്ലറ്റിക്ഇന്റ

പ്േിറ്റി് യൂണിറ്്റ് (എഐയു)്സപ്പസ്രൻ ്്

പ്പ യതു .അചേഹം് ഏത്് ചമഖലയിൽ്

ആണ്; 

(a) ഡി്കദപ്്രാ 

(b) ഷ്ടൂ്ടിംഗ് 

(c) ദടബിൾ വടന്നീസ് 

(d) ജാവ ിൻ ദപ്താ 

(e) അവെയ്ത്ത് 
 

Q47. 'ഇന്റർനാഷണൽ് ചനാ്  യറ്്റ്

ദ്ിനം് 2022' ______-ന്് ചലാകപ്പമമ്പാരും്

ആചഘാഷിക്നു്ന.ു 

(a) 2 വമയ് 

(b) 3 വമയ് 

(c) വമയ് 4 

(d) വമയ് 5 

(e) 6 വമയ് 

 

Q48.  ിസംബറിൽ്േപു്കനിചലക്ളു്ള്

ദ്ൌതയം് െിചക്ഷരിക്ാൻ്

ഐഎസ്ആർഒരദ്ധതിയിരുന്നെർ

ഷം_________. 

(a) 2021 

(b) 2022 

(c) 2023 

(d) 2024 

(e) 2025 

 

Q49. ചലാക്സക്േ ുിതവ്ദ്ിനം്(WHHD) 

ചലാകപ്പമമ്പാരും് െർഷം് ചതാറംു്

_________ ന്്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 5 

(b) വമയ് 4 

(c) വമയ് 3 

(d) വമയ് 2 

(e) വമയ് 1 

 

Q50. 2022-പ്പലചലാക് സക് േ ുിതവ്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്(WHHD) തീം്എന്ത്ാണ്? 

(a) നമ്മവുട മകകൾ, നമ്മവുട ഭാവി! 

(b) ശചുിതവത്തിനായി ഒര ു മക 

ഉയർത്തകു 

(c) എല്ലാവരവുടയും ശദു്ധമായ രരിചരണം - 

അത് നിങ്ങളുവട മകകളി ാണ് 

(d) രരിചരണ ഘട്ടത്തിൽ മക ശചുിതവം 

മകവരിക്കകു 

(e) സരുക്ഷയ്ക്കായി ഒന്നിക്കകു: 

നിങ്ങളുവട മകകൾ വൃത്തിയാക്കകു 
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Q51. മണലംു് മറ്്റ് ഖനന്സാമപ്േികളും്

പ്പകാണ്ടചുരാകനു്ന് ൊഹനങ്ങൾ്

പ്രാക്പു്പ യ്യനു്നതിന്് പ്പെഹിക്ിൾ്

മെൂ്്പ്പമന്റ്് പ്രാക്ിംേ്് സിസ്റ്റം്

(െിഎംരിഎസ്)് പ്പമാസബൽ്

ആപ്ലിചക്ഷൻ് ഏത്് സംസ്ഥാന്

മഖുയമപ്ന്ത്ിയാണ്്ആരംഭിച്ചത്? 

(a) മഹാരാപ്ര 

(b) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) ഗുജറാത്ത് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) ഹരിയാന 
 
Q52. നാഷണൽ് സ്്ചരാട്ട്്

എക്്സ്്ച ഞ്ച്് )NSEL) കരുിശ്ശിക്

െരതു്തിയെരിൽനിന്ന്് രണം്

തിരിച്ചരുിരിക്ാൻ് സപു്രീം് ചകാരതി്

രരൂീകരിച്ച് ഉന്നതതല് സമിതിയുപ്പര്

തലെൻ്ആരാണ്? 

(a) പ്രേീര് നപ്ദദജാഗ് 

(b) അരർൂവ ചപ്ദ 

(c) ഡി മരുദുകശൻ 

(d) അശവിനി മവഷ്ണവ് 

(e) സനുിൽ ബാദജ് പയ് 
 

Q53. ഇന്റർചഗ്ലാബ്് ഏെിചയഷൻ്

ഇൻ ിചോയുപ്പര് ചബാർ ്് ഓ ്്

 യറക്്ചരെ്്സിപ്പന്റ് പ്പ യർമാനായി്

നിയമിച്ചതാപ്പര? 

(a) വിദനാേ് കണ്ണൻ 

(b) അജയ് കമുാർ ചൗധ്രി 

(c) വവങ്കിട്ടരമണി സമുപ്ന്തൻ 

(d) രാഹൽു ഭാട്ടിയ 

(e) വിപ്കംദേവദത്ത് 
 
Q54. ചെൾ ്്   ്ു് സപ്രസ്്

 ൌചണ്ടഷപ്പന്റ്ചെൾ ്്  ്ു്സപ്രസ്്

2022്ചനരിയ്നാസയുപ്പര്കാലാെസ്ഥാ്

േചെഷണ് ോപ്സ്തജ്ഞപ്പന്റ് ചരര്്

രറയുക. 

(a) റിസവാന ഹസൻ 

(b) സിന്തിയ ദറാവസൻസ് വീഗ ്

(c) പ്രാൻസിസ് വകവറ 

(d) കദരാ ിന ബി ാവ്്ക 

(e) വഡന്നിസ് രി. സള്ളിവൻ 
 

Q55.  ിറ്്റ്നസിപ്പന്റ്

പ്രാധാനയപ്പത്തക്റുിച്്ച് അെചബാധം്

െളർത്തനു്നതിനംു് സ്്ചരാർര്്സ്്

കളിക്ാൻ് അെപ്പര്

ചപ്രാത്സാഹിെിക്നു്നതിനമുായി്

എല്ലാ് െർഷെംു് ______-ന്് ആചോള്

അത്്ലറ്റിക്്സ്് ദ്ിനം്

ആചഘാഷിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 4 

(b) വമയ് 5 

(c) വമയ് 6 

(d) വമയ് 7 

(e) വമയ് 8 

 

Q56. ഇന്ത്യയിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത്

ആദ്ിൊസി് ആചരാേയ് നിരീക്ഷണ്

ചകപ്ന്ദം് ഏത്് സംസ്ഥാനത്ത്്

സ്ഥാരിക്ംു? 

(a) ദകരളം 

(b) ബീഹാർ 

(c) അസം 

(d) ഗുജറാത്ത് 

(e) ഒഡീഷ് 

 

Q57. ഇന്ത്യൻ് ചെയാമചസനയുപ്പര്

 യറക്രർ് ജനറൽ് (ഇൻപ്പസ്രക്ഷൻ്

ആൻ ്് ചസ ്റ്റി)് ആയി്

 മുതലചയറ്റത്്ആരാണ്? 

(a) എസ് ഹർരാൽ സിംഗ ്

(b) വിദവക് റാം ചൗധ്രി 

(c) സഞ്ജീവ് കരർൂ 

(d) രാദകഷ്് കമുാർ സിംഗ ്

(e) വീദരദർ സിംഗ് രതാനിയ 

 

Q58. ഇന്ത്യ് നാഷണൽ് കയർ്

ചകാൺചേെ്്2022്ന്്ആതിചഥയതവം്

െഹിച്ച്നേരം? 

(a) മധ്രു 

(b) ആ െഴു 

(c) ദകായെത്തർൂ 

(d) ദകാട്ടയം 

(e) വചമന്ന 
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Q59. ചലാക്പ്പറ ്്ചപ്കാസ്്ദ്ിനം്എല്ലാ്

െർഷെംു് _______ ന്്

ആചോളതലത്തിൽ്ആ രിക്നു്ന.ു 
(a) വമയ് 8 
(b) വമയ് 9 
(c) വമയ് 10 

(d) വമയ് 11 
(e) വമയ് 12 
 
Q60. എല്ലാ് െർഷെംു് _______ െപ്പര, 

രണ്ടാം് ചലാകമഹായുദ്ധസമയത്ത്്

ജീെൻ് നരപ്പെട്ടെപ്പര്

അനസു്മരിെിക്നു്നതിനംു്

അനരുഞ്ജിെിക്നു്നതിനമുളു്ള്

സമയമായി് ഐകയരാപ്രസഭ്

അരയാളപ്പെരുത്തനു്ന.ു 
(a) വമയ് 5-6 

(b) വമയ് 6-7 
(c) വമയ് 7-8 
(d) വമയ് 8-9 
(e) വമയ് 9-10 
 
Q61. ജനങ്ങൾക്ിരയിപ്പല്

ജീെിതസേലീ് ചരാേങ്ങൾ്

കണ്ടരുിരിക്നു്നതിനംു്

നിയപ്ന്ത്ിക്നു്നതിനംു് ലക്ഷയമിടു്ടള്ള്

ആൻചപ് ായി ്്ആെ്്'സേലി' ഏത്്

സംസ്ഥാന്സർക്ാർ്രറുത്തിറക്ംു? 
(a) കർണാടക 

(b) ഗുജറാത്ത് 
(c) ഒഡീഷ് 
(d) ദകരളം 
(e) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 
 
Q62. ഏകചദ്േം് 3് ലക്ഷം്

െിദ്യാർത്ഥികൾക്്് അെരപു്പര്

ഓൺസലൻ് െിദ്യാഭയാസപ്പത്ത്

സഹായിക്നു്നതിനായി് രാബ്്പ്പലറ്്റ്

കമ്പയടൂ്ടറകുൾ് ലഭിക്നു്ന് 'ഇ-അധിേം' 

രദ്ധതി് ഏത്് സംസ്ഥാന് സർക്ാർ്

ആരംഭിച്ച?ു 
(a) ഹരിയാന 
(b) രാജസ്ഥാൻ 
(c) ബീഹാർ 

(d) അസം 
(e) ആപ്ന്ധാപ്രദേശ് 
 

Q63. സംരംഭകപ്പന് സഹായിക്ാൻ്

ഏത്് സംസ്ഥാന/യുരി് സർക്ാരാണ്്

സ്റ്റാർട്ടെ്്നയം്പ്രഖയാരിച്ചത്? 

(a) ചണ്ഡീഗഡ് 

(b)  ഡാക്ക് 

(c) ഡൽഹി 

(d) ഗുജറാത്ത് 

(e) മഹാരാപ്ര 

 

Q64. ഹിന്ദസു്ഥാൻ് യൂണിലിെർ്

ലിമിറ്റ ിപ്പന് (HUL) ചതാൽെിച്ച്്

ഇന്ത്യയിപ്പല് ഏറ്റെംു് െലിയ്  ാസ്റ്റ്്

മെൂിംേ്് കൺസയമൂർ് േുഡ്സ്് കമ്പനി്

(FMCG) ആയി്മാറിയ്കമ്പനി്ഏത?് 

(a) രചുി ദസായാ 

(b) അോനിവിൽമർ  ിമിറ്റഡ് 

(c) ടാറ്റ രവർ 

(d) ഐടിസി  ിമിറ്റഡ് 

(e) വിദപ്രാ 
 

Q65. ഇന്ത്യയിപ്പല് അഞ്ചാമപ്പത്ത്

െലിയ്ഐരി് ചസെന് ദ്ാതാെിപ്പന്

സൃരിക്നു്നതിനായി് ഇനിെറയുന്ന്

ഏത്് കമ്പനിയുമായി്

ലയിക്നു്നതായി് 

L&T ഇൻച ാപ്പരക്്പ്രഖയാരിച്ച?ു 

(a) എംരാസിസ് 

(b) ദകാദരാർജ ്

(c) ദകാഗ്നിസന്റ് 

(d) മമൻപ്ഡ്രീ 

(e) വഹക് സാവവയർ വടക് ദനാളജീസ് 
 

Q66. പ്രതിചരാധമപ്ന്ത്ി് രാജ്്നാഥ്്

സിംേ്് 'ഇചന്ത്ാ-രാക്് യുദ്ധം് 1971-

പ്പറമിനിപ്പസൻസ്് ഓ ്് എയർ്

ൊരിചയെ്്സ്' എന്ന് രസു്തകം്

പ്രകാേനം് പ്പ യതു .് രസു്തകം് എ ിറ്്റ്

പ്പ യതത്്_______________ ആണ്. 

(a) മശദ പ്ദ ദമാഹൻ 

(b) ജഗ് ജീത് സിംഗ് 

(c) അമിതാവ കമുാർ 

(d) ദപ്രം റാവത്ത് 

(e) എ &ബി 
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Q67. എല്ലാ്െർഷെംു്_____________ ചലാക്

തലസീമിയ്ദ്ിനം്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 7 

(b) വമയ് 8 

(c) വമയ് 9 

(d) വമയ് 10 

(e) വമയ്11 

 

Q68. ഏത്് സംസ്ഥാനപ്പത്ത് ഏറ്റെംു്

െലിയ് ചോപ്തങ്ങളിൽ് ഒന്നാണ്്

രസൂമ? 

(a) ദമഘാ യ 

(b) മണിെർൂ 

(c) പ്തിരരു 

(d) അസം 

(e) ബീഹാർ 

 

Q69. ഇന്ത്യൻ് സപു്രീം് ചകാരതിയിപ്പല്

ജഡ്ജിമാരപു്പര് രരമാെധി് അംേബലം്

എപ്ത? 

(a) 30 

(b) 31 

(c) 32 

(d) 33 

(e) 34 

 

Q70. ചലാകത്തിപ്പല് ഏറ്റെംു് ഉയരം്

കരൂിയ് പ്പകാരുമരുിയായ് എെറസ്റ്റ്്

പ്പകാരുമരുി് 26-ാാാം് തെണ് കയറി്

രതുിയ് ചലാക് പ്പറചക്ാർ ്്

സ്ഥാരിച്ചത്്ആരാണ്? 

(a) ആങ ്റീത്ത വഷ്ർെ 

(b) കാമി റീത്ത വഷ്ർെ 

(c) രസാംഗ്ലാമ ുവഷ്ർെ 

(d) ബാബചുിരി വഷ്ർെ 

(e) അരാ വഷ്ർെ 

 

Q71. എല്ലാ്സർക്ാർ്സപ്രമറി്സ്കൂ ൾ്

െിദ്യാർത്ഥികൾക്ംു് എല്ലാ്

പ്രെൃത്തി് ദ്ിെസങ്ങളിലംു്

ചരാഷകസമൃദ്ധമായ്

പ്രഭാതഭക്ഷണം് നൽകനു്നതിനായി്

പ്രാതൽ് രദ്ധതി് പ്രഖയാരിച്ചത്ഏത്്

സംസ്ഥാനപ്പത്ത്മഖുയമപ്ന്ത്ിയാണ്? 

(a) തമിഴ് നാട് 

(b) കർണാടക 

(c) ആപ്ന്ധാപ്രദേശ് 

(d) ദകരളം 

(e) ഒഡീഷ് 

 

Q72. "മഖുയമപ്ന്ത്ിമ ്റ്്റ് സവീെർ്

കണക്ഷൻ് ചയാജന"് പ്രകാരം്

മലിനജല്മകു്ത്കണക്ഷനകുൾ്ഏത്്

സംസ്ഥാന/യുരി് സർക്ാരാണ്്

നൽകനു്നത്? 

(a) ജമ്മ ുകശ്മീർ 

(b) രഞ്ചാബ് 

(c) ഹരിയാന 

(d) ഡൽഹി 

(e)  ഡാക്ക് 

 

Q73. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

കമ്പനിയാണ്് 100് ബിലയൺ്

ച ാളറിലധികം് ൊർഷിക്

െരമുാനം് ചരഖപ്പെരുത്തിയ്

ആദ്യപ്പത്ത്ഇന്ത്യൻ്കമ്പനി? 

(a) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(b) ഇന്തയൻ ഓയിൽ 

(c) ടാറ്റ ദമാദട്ടാഴ് സ് 

(d) ഭാരത് വരദപ്ടാളിയം 

(e) റി യൻസ് ഇൻഡപ്്രീസ ്
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Q74. പ്ബസീലിപ്പല് കാക്്സിയാസ്്

ച ാ് സളുിൽ് നരന്ന്

ബധിരഒലിമ്പിക്്സിപ്പന്റ് ഏത്്

എ ിഷനിലാണ്് ഇന്ത്യയ്്ക്ായി്

ഷടൂ്ടിംേിൽ് അഭിനെ്് ചദ്േ്്ൊൾ്

രരുഷുന്മാരപു്പര് 10് മീറ്റർ് എയർ്

രിസ്റ്റളിൽ്സവർണം്ചനരിയത്? 

(a) 21-ാാാം മത് 

(b) 22-ാാാം മത് 

(c) 23-ാാാം മത് 

(d) 24-ാാാം മത് 

(e) 25-ാാാം മത് 

 

Q75. ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

2022-പ്പല് ഉദ്്ഘാരന് മിയാമി് പ്ോൻ ്്

പ്രിക്സ്്ചനരിയത?് 

(a) ചാൾസ് വ ക്ലർക്്ക 

(b) വസബാസ്റ്യൻ വവറ്റൽ 

(c) മാക്സ് വവർസ്റ്െൻ 

(d) വാൾദട്ടരിദബാട്ടാസ ്

(e)  യൂിസ് ഹാമിൽട്ടൺ 

 

Q76. 2022് മാപ് ി ്്ഓെണിൽ്രരുഷു്

സിംേിൾസ്് കിരീരം് ചനരിയ്

കാർചലാസ്് അൽകാരാസ്്

ോർ ിയഏപ്താജയത്തിപ്പന്റ് െക്താെ്്

ആണ്? 

(a) ഓസ് ദപ്ട ിയ 

(b) വ്പയിൻ 

(c) ഇംഗ്ലണ്്ട 

(d) പ്രാൻസ് 

(e) യു.എസ്.എ 

 

Q77. രജത്് കമുാർ് കർ് അരുത്തിപ്പര്

അന്ത്രിച്ച.ു് അചേഹം് ഒര്ു _______________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) നടൻ 

(b) ഗാനരചയിതാവ് 

(c) എഴുത്തകുാരൻ 

(d) രപ്തപ്രവർത്തകൻ 

(e) ക്ലാസിക്കൽ ഗായകൻ 

 

Q78. യുസണറ്റ ്് ചനഷൻസ്് 2022 

______ന്അർോനിയയുപ്പര് രണ്ടാമപ്പത്ത്

അന്ത്ാരാപ്ര്ദ്ിനം്ആ രിച്ച.ു 

(a) വമയ് 07 

(b) വമയ് 08 

(c) വമയ് 09 

(d) വമയ് 10 

(e) വമയ് 11 

 

Q79. 2022് പ്പല് അർോനിയയുപ്പര്

അന്ത്ാരാപ്ര് ദ്ിനത്തിപ്പന്റ് തീം്

എന്ത്ാണ്? 

(a) ഒര ുഭമൂി മാപ്തം (Only one Earth) 

(b) രനുർവിചിന്തനം വചയ്യുക. 

രനുഃസൃരിക്കകു. രനുഃസ്ഥാരിക്കകു. 

(Reimagine. Recreate. Restore) 

(c) അർഗൻ വൃക്ഷം, 

പ്രതിദരാധ്ദശഷ്ിയുവട പ്രതീകം 

(The Argan tree, symbol of resilience) 

(d) വായു മ ിനീകരണവത്ത 

ദതാൽെിക്കകു (Beat Air Pollution) 

(e) പ്രകൃതിയുവട സമയം (Time for Nature) 

 

Q80. നാലാമപ്പത്ത്ചഖചലാ്ഇന്ത്യ്യൂത്ത്്

പ്പേയിംസിപ്പന്റ് ഔചദ്യാേിക്

 ിഹ്നത്തിപ്പന്റ്ചരപ്പരന്ത്ാണ്? 

(a) ജിന്റു  

(b) ധ്ാക്കേ് 

(c) ദറാബിൻ 

(d) ബിന്റു  

(e) നീരജ് 
 

Q81. പ്പരൺകടു്ടികപ്പള്

ചപ്രാത്സാഹിെിക്നു്നതിനായി്

ലാ ്്ലിലക്ഷ്മി് രദ്ധതിയുപ്പര്

(ലാ ്്ലിലക്ഷ്മി്സ്കീം-2.0) രണ്ടാം്ഘട്ടം്

ആരംഭിച്ച്സംസ്ഥാനം/യുരി? 

(a) അസം 

(b)  ഡാക്ക് 

(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(d) ജമ്മ ുകശ്മീർ 

(e) മധ്യപ്രദേശ് 
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Q82. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

രാജയത്തിപ്പന്റ് പ്രസി ന്റായി്

ചറാപ് ിചോ് ഷാെസ്് സതയപ്രതിജ്ഞ്

പ്പ യതു ? 

(a) സവീഡൻ 

(b) വഡന്മാർക്്ക 

(c) ദനാർദവ 

(d) ദകാസ്റ്ാറിക്ക 

(e) നയസൂി ാൻഡ് 

 

Q83. ചജാൺ് ലീ് കാ- ിയു് ______________ 

പ്പന്റ്അരുത്ത്  ീ ്്എക്സികയടൂ്ടീൊയി്

തിരപ്പെരുക്പ്പെടു്ട. 

(a) ദഹാദങ്കാംഗ ്

(b) സിംഗെർൂ 

(c) േക്ഷിണ വകാറിയ 

(d) മൗറീഷ്യസ് 

(e) വ്പയിൻ 

 

Q84. പ്പസബി് രരൂീകരിച്ച്

പ്പസകയരൂിറ്റീസ്് മാർക്റ്റിപ്പല്

രരിസ്ഥിതി, സാമഹൂിക, 

േചെണൻസ്് (ESG) സംബന്ധിയായ്

കാരയങ്ങൾക്ായുള്ള് ഉരചദ്േക്

സമിതിയുപ്പര്അധയക്ഷൻ്ആരാണ്? 

(a) ചപ്ദപ്രകാശ് ദഗായൽ 

(b) സനുിൽ ബാദജ് പയ് 

(c) നവനീത്മദുനാട്്ട 

(d) ഗുരമുർൂത്തി മഹാ ിംഗം 

(e) പ്രേീര് നപ്ദദജാഗ് 

Q85. ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

പ്പ ന്മാർക്്് ആസ്ഥാനമായുള്ള്

മാരിസരം് ആന്റി് കറരഷ്ൻ്

പ്പനറ്റ്്െർക്ിപ്പന്റ് (MACN) സെസ്്

പ്പ യർ്ആയി് മുതലചയറ്റത്? 

(a) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ 

(b) രാദജഷ്് ഉണ്ണി 

(c) േി ീര് സംഘാനി 

(d) വിപ്കംദേവദത്ത് 

(e) വി എസ് രതാനിയ 

 

Q86.  ീച്ചർ് ച ാചട്ടാപ്ോ ി്

െിഭാേത്തിൽ് "ഇന്ത്യയിപ്പല്

പ്പകാെി ്് നാേനരങ്ങളുപ്പര്

 ിപ്തങ്ങൾക്്"് 2022് പ്പല്

അഭിമാനകരമായ് രലുിറ്്റസർ്

സമ്മാനം (Pulitzer Prize 2022)്

ആർക്ാണ്്ലഭിച്ചത്? 

(a) അേ് നാൻ അബിേി 

(b) ഡാനിഷ്് സിദ്ദിഖി 

(c) സന്നാഇർഷ്ാേ് മാട്ട ൂ

(d) അമിത് േവവ 

(e) മകുളിൽ രറഞ്ഞവവയല്ലാം 
 
Q87. ഇന്ത്യൻ്

സംേീതസംെിധായകനംു് ____________ 

കളിക്ാരനമുായ് രണ്ഡിറ്്റ്

േിെകമുാർ് േർമ്മ് അരുത്തിപ്പര്

അന്ത്രിച്ച.ു 

(a) തബ  

(b) സാരംഗി 

(c) സദരാേ് 

(d) സിത്താർ 

(e) സന്തർൂ 
 
Q88. ചദ്േീയ്സാചങ്തിക്ദ്ിനം്എല്ലാ്

െർഷെംു് _________ ന്് രാജയത്തരുനീളം്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 10 

(b) വമയ് 11 

(c) വമയ് 12 

(d) വമയ് 13 

(e) വമയ് 14 
 
Q89. 2022 -പ്പല് ചദ്േീയ് സാചങ്തിക്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്തീം്എന്ത്ാണ്? 

(a) സസു്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി 

ശാപ്്രത്തി ംു സാദങ്കതികവിേയയി ംു 

സംദയാജിത സമീരനം 

(b) സസു്ഥിരമായ ഭാവിക്്ക ദവണ്ടിയുള്ള 

ശാപ്്രവംു സാദങ്കതികവിേയയും 

(c) ശാപ്്രം ജനങ്ങൾക്്ക ദവണ്ടിയും 

ആളുകൾ ശാപ്്രത്തിന് ദവണ്ടിയും 

(d) സസു്ഥിരമായ ഭാവിക്്ക ദവണ്ടിയുള്ള 

ശാപ്്രവംു സാദങ്കതികവിേയയും 

(e) ടിങ്കറിംഗ് മതുൽ വടദക്നാളജി വവര 
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Q90. നാഷണൽ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ൽ്

ഓ ീസിപ്പന്റ് ആനകുാലിക് ചലബർ്

ച ാെ്്സ്് സർചെ് പ്രകാരം, 

നേരപ്രചദ്േങ്ങളിപ്പല് 15് െയസംു്

അതിൽ് കരൂുതലമുളു്ളെരപു്പര്

പ്പതാെിലില്ലായമ് നിരക്്് 2021്

ഒചക്രാബർ- ിസംബർ് മാസങ്ങളിൽ്

________ ആയി്കറുെ.ു 

(a) 18.7 ശതമാനം 

(b) 28.7 ശതമാനം 

(c) 10.7 ശതമാനം 

(d) 6.7 ശതമാനം 

(e) 8.7 ശതമാനം 

 

Q91. അചയാധയയിപ്പല് ഒര്ു പ്രധാന്

ചപ്കാസിംേ്് െികസിെിക്കുയും്

ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരപു്പര്

ചരരിലായിരിക്ംു? 

(a) ശിവകമുാർ ശർമ്മ 

(b)  താ മദങ്കഷ്് കർ 

(c) ബി എസ് വയേയരൂെ 

(d) സിദ്ധാരഢൂ സവാമിജി 

(e) േീൻ േയാൽ ഉരാധ്യായ 

 

Q92. 2022-2024് ചലക്ളു്ള്

അചസാസിചയഷൻ് ഓ ്് ഏഷയൻ്

ഇലക്ഷൻ് അചതാറിറ്റിയുപ്പര് (AAEA) 

രതുിയ് പ്പ യർ് ആയി്

തിരപ്പെരുക്പ്പെട്ട്രാജയം്ഏതാണ്? 

(a) പ്ബസീൽ 

(b) റഷ്യ 

(c) ഇന്തയ 

(d) മചന 

(e) േക്ഷിണാപ്രിക്ക 

 

Q93. പ്പ ലെ്്െകെു്, ധനമപ്ന്ത്ാലയം്14്

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്് റെനയ്ൂ കമ്മി്

പ്ോന്റായി്____________ രരൂ്അനെുദ്ിച്ച.ു 

(a) 7,183.42 ദകാടി രരൂ 

(b) 14,366.84 ദകാടി രരൂ 

(c) 25,654.21 ദകാടി രരൂ 

(d) 51,234.35 ദകാടി രരൂ 

(e) 86,201.87 ദകാടി രരൂ 

 

Q94. ചലാകത്തിപ്പല് ഏറ്റെംു് പ്രായം്

കരൂിയ് പ്പ സ്് പ്ോൻ ്് മാസ്റ്റർ് യൂറി്

അപ്പെർബാഖ്് അന്ത്രിച്ച.ു് അചേഹം്

ഏത്്രാജയക്ാരനായിരനു്ന?ു 

(a) വിയറ്റ്നാം 

(b) റഷ്യ 

(c) മചന 

(d) ജൊൻ 

(e) േക്ഷിണ വകാറിയ 

 

 

Q95. രണ്ഡിറ്്റ് സഖ്ു് റാം് അരുത്തിപ്പര്

അന്ത്രിച്ച.ു് അചേഹം് ഒര്ു _______________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) ദകപ്ദമപ്ന്തി 

(b) വയവസായി 

(c) ബിസിസിഐ മവസ് പ്രസിഡന്റ ്

(d) രാജയസഭാംഗം 

(e) ഇവവയാന്നംു ഇല്ല 

 

Q96. ഒര്ുപ്രതിചരാധ്നിചക്ഷര (defence 

investiture)്  രങ്ങിൽ്

അസാധാരണമായ് പ്കമത്തിപ്പന്റ്

െിേിര് ചസെനത്തിന്് രരം്

െിേിര്ചസൊ്പ്പമ ൽ്ആർക്ാണ്്

ലഭിച്ചത്? 

(a) ബിരിൻ റാവത്ത് 

(b) മദനാജ് രാവണ്ഡ 

(c) േൽബീർ സിംഗ് സഹുാഗ ്

(d) ദജാഗീദർ ജസവന്ത് സിംഗ ്

(e) നിർമ്മൽ ചദർ വിജ് 

 

Q97.  ീര്-പ്പരക്് സ്രിൻ-ഓ കുൾ്

സമാരംഭിക്ാൻ് അക്ാദ്മിക്്

െിദ്ഗ് ധപ്പര്സഹായിക്നു്നതിന്്അരൽ്

ഇപ്പന്നാചെഷൻ് മിഷചനാപ്പരാെം്

ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏതാണ്് AIM-

PRIME ചപ്ലബക്ു്്ആരംഭിച്ചത്? 

(a) വിേയാഭയാസ മപ്ന്താ യം 

(b) ഐഐടി മപ്ോസ് 

(c) ഐഐടി ഖരഗ് പൂ ർ 

(d) ഐഐഎം ദകാഴിദക്കാട് 

(e) നീതി ആദയാഗ് 
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Q98. ഖാദ്ിക്്് ചെണ്ടിയുള്ള്

ഇന്ത്യയിപ്പല്ആദ്യപ്പത്ത്പ്പസന്റർ്ഓ ്്

എക്സലൻസ്് (CoEK) ഏത്്

സംസ്ഥാനത്താണ്/യുരിയിലാണ്്

ഉദ്്ഘാരനം്പ്പ യ്യനു്നത്? 

(a) ദഗാവ 

(b) ദകരളം 

(c) ബീഹാർ 

(d) നയഡൂൽഹി 

(e) അസം 

 

 

Q99. സസയങ്ങളുപ്പര് ആചരാേയം്

എങ്ങപ്പന് സംരക്ഷിക്ാം്

എന്നതിപ്പനക്റുിച്ചളു്ള് ആചോള്

അെചബാധം് െളർത്തനു്നതിനായി്

ഐകയരാപ്രസഭ് _________ 

സസയാചരാേയ് ദ്ിനമായി് (IDPH) 

നിചയാേിച്ച.ു 

(a) വമയ്11 

(b) വമയ്12 

(c) വമയ് 13 

(d) വമയ്14 

(e) വമയ്15 

 

Q100. നെ്്സമുാരപു്പര് ചസെനങ്ങപ്പള്

മാനിക്നു്നതിനായി് ചലാകപ്പമമ്പാരും്

പ്പമയ്് 12് അന്ത്ാരാപ്ര് നെ്്സസ്്

ദ്ിനമായി്ആ രിക്നു്ന.ു്ഇത്്___________ 

പ്പന്റ്ജന്മദ്ിനമാണ്. 

(a) ക്ലാര ബാർട്ടൺ 

(b) ദമരി എ ിസ മദഹാണി 

(c) മാർഗരറ്റ് സാംഗർ 

(d) വഡാദറാത്തിയ ഡിക്സ് 

(e) ദലാറൻസ് മനറ്റിംദഗൽ 

 

Q101. ചോോലകൾക്്് കാലിത്തീറ്റ്

കൃഷി് പ്പ യ്യകുയും് െിതരണം്

പ്പ യ്യകുയും് പ്പ യ്യനു്ന് കർഷകർക്്്

ഏക്റിന്്10,000്രരൂ്(10്ഏക്ർ്െപ്പര)്

ധനസഹായം്നൽകനു്ന്രദ്ധതിയായ്

' ാര് -് ബിജഈ് ചയാജന'(Chaara – 

BijaeeYojana)ഏത്് സംസ്ഥാനമാണ്്

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) മഹാരാപ്ര 

(b) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) ഗുജറാത്ത് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) ഹരിയാന 

 

Q102. താപ്പെെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

കമ്പനിയാണ്് Apple Inc-പ്പനമറികരന്ന്ു

ചലാകത്തിപ്പല്ഏറ്റെംു് മലൂയെത്തായ്

കമ്പനിയായത്? 

(a) ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസിസർവീസസ് 

(b) സൗേിഅരാംദകാ 

(c) ആൽരവബറ്റ്ഇൻക്. 

(d) മടഗർ മിഡ് ദകാLLC 

(e) റി യൻസ്ഇൻഡപ്്രീസ ്

 

Q103. ഏത്് സല ്് ഇൻഷറുൻസ്്

കമ്പനിയാണ്്അതിപ്പന്റ്സാമ്പത്തിക്

സാക്ഷരതാ് കാപ്പമ്പയ്്ൻ -

“ോക്തീകരിക്പ്പെട്ട് ഭാെി്

പ്രാപ്തമാക്നു്നതിന്് പ്രച ാദ്നം്

നൽകകു”(InspireEanableing an empowered 

future)ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഭാരതി AXA മ ര് ഇൻഷ്റുൻസ് 

(b) ഓറിയന്റൽ ഇൻഷ്റുൻസ് കെനി 

(c) വറ ിവഗയർ വഹൽത്ത്ഇൻഷ്റുൻസ് 

കെനി 

(d) ആേിതയബിർള സൺ മ ര് 

ഇൻഷ്റുൻസ് കെനി 

(e) സ്റ്ാർ 

വഹൽത്ത്ആൻഡ്അമ ഡ്ഇൻഷ്റുൻ

സ് കെനി 

 

Q104. എയർ്ഇന്ത്യയുപ്പര്രതുിയ് ീ ്്

എക്സികയടൂ്ടീെ്് ഓ ീസറംു് (സിഇഒ)്

മാചനജിംേ്്  യറക്രറംു് (എം ി)്

ആയി്നിയമിക്പ്പെട്ടത്്ആരാണ്? 

(a) വിര ുഗുണതി ക 

(b) വിപ്കംദേവദത്ത് 

(c) കാംവബൽ വിൽസൺ 

(d) അതൽു ഭട്ട് 

(e) ഇൽക്കർ ഐസി 
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Q105. ഇനിെറയുന്നെരിൽ്

ആപ്പരയാണ്്ഇന്ത്യയുപ്പര്അരുത്ത്മഖുയ്

തിരപ്പെരുെ്് കമ്മീഷണറായി്

നിയമിച്ചത്? 

(a) സശുീൽ ചപ്ദ 

(b) കമദ ഷ്നീ കണ്ഠവയാസ് 

(c) അരവിദ് രനഗരിയ 

(d) സമുൻവബറി 

(e) രാജീവ് കമുാർ 

 

Q106. ലയൂിസ്് െിട്ടപ്പന്റ്ആദ്യ് ഇന്ത്യൻ്

പ്ബാൻ ്് അംബാസ റായി്

ആപ്പരയാണ്്നിയമിച്ചത്? 

(a) പ്രിയങ്ക ദചാപ്ര 

(b) സു് മിത വസൻ 

(c) േീരിക രേദുക്കാൺ 

(d) അനഷു്കശർമ്മ 

(e) വിേയാബാ ൻ 

 

Q107. അഭിമാനകരമായചറായൽ്

ചോൾപ്പഡ്മ ൽ്2022 

(prestigious Royal Gold Medal 2022)്ലഭിച്ച്

ആർക്ിപ്പരക്റ്റിപ്പന്റ്ചരര്? 

(a) ജീൻ-രി ിെ് വാസൽ 

(b) ആനി  ക്കാറ്റൺ 

(c) ഡിവബദഡാപ്രാൻസിവ്കവര 

(d) ബാ കൃഷ്ണദോഷ്ി 

(e) വഷ്ല്ലിമക്നമാര 

 

Q108. ഇറാഖിപ്പല്സസുലമാനിയയിൽ്

നരന്ന് ഏഷയാ് കെ്് 2022് ചസ്റ്റജ്-

2പ്ര ാരണത്തിൽ് ഇന്ത്യൻ്

അപ്പമ്പയ്ത്ത്് എപ്ത്

സവർണപ്പമ ലകുൾ്ചനരി? 

(a) 2 

(b) 4 

(c) 8 

(d) 11 

(e) 14 

 

Q109. ലിചയാണിപ്ഡ്കാെചുക്്്

അരുത്തിപ്പര് അന്ത്രിച്ച.ു് സവതപ്ന്ത്്

__________ പ്പന്റ് ആദ്യപ്പത്ത്

പ്രസി ന്റായിരനു്ന്ുഅചേഹം. 

(a) ഹംഗറി 

(b) വലാവാകയ 

(c) ദരാളണ്്ട 

(d) ഉവപ്കയ്ൻ 

(e) വറാമാനിയ 

 

Q110. 'PM-WANI സ്്കീം' എന്ത്ാണ്്

സ ൂിെിക്നു്നത്? 

(a) പ്രധ്ാനമപ്ന്തി വയർവ സ് ആക്സസ് 

വനറ്റ് വർക്്കഇന്റർദരസ് ്കീം 

(b) പ്രധ്ാനമപ്ന്തി 

മവമരആക് സവ്നറ്റ് വർക്്കഇന്റർമി

ഷ്ൻ ്കീം 

(c) മപ്രംമവൂബിൾ 

മവമരആക് സവ്നറ്റ് വർക്്കഇന്റർദര

സ് ്കീം 

(d) മപ്രം വമാമബൽ 

മവമരആക് സവ്നറ്റ് വർക്്കഇന്റർമി

ഷ്ൻ ്കീം 

(e) പ്രധ്ാനമപ്ന്തി 

മവമരആക് സവ്നറ്റ് വർക്്കഇന്റർദര

സ് ്കീം 

 

Q111. 2022-23് െർഷചത്തക്ളു്ള്

ചകാൺപ്പ  ചറഷൻ്ഓ ്് ഇന്ത്യൻ്

ഇൻ പ്സ്രിയുപ്പര് (CII) പ്രസി ന്റായി്

ആപ്പരയാണ്്നിയമിച്ചത്? 

(a) രവൻമഞു്ജൽ 

(b) ആർ േിദനശ് 

(c) സഞ്ജീവ് ബജാജ് 

(d) ടി വി നദരപ്ദൻ 

(e) നിർവ ര് സിംഗ് റായ ്
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Q112. 130് മിലയൺ് ച ാളർ്

െരമുാനമളു്ള് ച ാർബ്സ്് ഏറ്റെംു്

കരൂുതൽ് പ്രതി ലം് ൊങ്ങനു്ന്

കായികതാരങ്ങളുപ്പര് 2022്

രട്ടികയിൽ് ഒന്നാമപ്പതത്തിയത്്

ആരാണ്? 

(a)  യണൽ വമസ്സി 

(b) വ ദപ്ബാൺ വജയിംസ് 

(c) പ്കിസ്റ്യാദനാ വറാണാൾദഡാ 

(d) വനയമർ 

(e) വസ്റ്ര് കറി 
 

Q113. ഇന്ത്യൻ് രിസ്റ്റൾ് ചജാ ികളായ്

ഇഷ് സിംേും് സൌരഭ്്  ൌധരിയും്

__________ പ്പല്ഇന്റർനാഷണൽ്ഷടൂ്ടിംേ്്

സ്്ചരാർര്്സ്് പ്പ  ചറഷൻ് (ISSF) 

ജനൂിയർ് ചലാകകെിൽ് മിക്സ ്് രീം്

രിസ്റ്റൾ്സവർണം്ചനരി. 

(a) സൗേി അദറബയ 

(b) ഇപ്സാദയൽ 

(c) വ ബനൻ 

(d) ജർമ്മനി 

(e) റഷ്യ 
 

Q114. REC ലിമിറ്റ ിപ്പന്റ് രതുിയ്

പ്പ യർമാനംു് മാചനജിംേ്്

 യറക്രറമുായി് ആരാണ്്

നിയമിതനായത്? 

(a) രാദജഷ്് ഉണ്ണി 

(b) രനുീത് ചൗള 

(c) അൽദകഷ്് കമുാർ ശർമ്മ 

(d) രവീദർ സിംഗ് ധ്ില്ലൺ 

(e) രഷു്പ് കമുാർ ദജാഷ്ി 
 

Q115. ഇറ്റാലിയൻ് കെ്് സ നലിൽ്

അധിക്സമയത്തിന്്ചേഷം്___________ 

യുെന്റസിപ്പന്4-2്ന്്രരാജയപ്പെരതു്തി. 

(a) ദറാമാ 

(b) രിദയാറന്റീന 

(c) കാഗ്ലിയാരി കാൽസിദയാ 

(d) അറ്റ ാന്റ 

(e) ഇന്റർ മി ാൻ 

 

Q116. ചകാർെചററ്്റ, എംഎസ്എംഇകൾ്

(സമചപ്കാ, ചസ്മാൾ് &മീ ിയം്

എന്റർസപ്രസസ്)് എന്നിെപ്പയ്

പ്രാപ്തമാക്നു്ന് 'ചപ്ര ്് എൻഎക്്സ്രി' 

എന്ന് ഓൺസലൻ് പ്ലാറ്്റ്ച ാം്

ചലാഞ്്ച്പ്പ യത്ബാങ്്്ഏതാണ്? 

(a) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(b) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(c) ബാങ്ക് ഓര് ബദറാഡ 

(d) വസൻപ്ടൽ ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(e) കാനറ ബാങ്ക ്
 

Q117. ഹിന്ദിയിൽ് സംഘരനയുപ്പര്

പ്പരാതജുനസമ്പർക്ം്

െർധിെിക്കുപ്പയന്ന്

ലക്ഷയചത്താപ്പരയുള്ള്സംരംഭത്തിപ്പന്റ്

ഭാേമായി് ഇന്ത്യാ് േെൺപ്പമന്റ്്

ഐകയരാപ്രസഭയ്ക്്് (UN) _________ 

സംഭാെന്നൽകിയിടു്ടണ്ട്. 

(a) USD 800,000 

(b) USD 700,000 

(c) USD 600,000 

(d) USD 500,000 

(e) USD 400,000 
 

Q118. ചമാർേൻ് സ്റ്റാൻലി് ഇന്ത്യയുപ്പര്

െളർച്ചാ്പ്രെ നം്2023്സാമ്പത്തിക്

െർഷചത്തക്ളു്ള്7.9%്ൽ്നിന്ന്് _______ 

ആയി്താെ്ത്തി. 

(a) 5.6% 

(b) 6.6% 

(c) 7.6% 

(d) 8.6% 

(e) 9.6% 
 

Q119. ചലാക് ചദ്ോരന് രക്ഷി് ദ്ിനം്

െർഷത്തിൽ് രണ്ടതുെണ്

ആ രിക്നു്ന.ു് 2022് ഒചക്രാബർ് 8-നംു്

_______ നംു്ഈ്ദ്ിനം്ആചഘാഷിക്ംു. 

(a) വമയ്13 

(b) വമയ് 14 

(c) വമയ് 15 

(d) വമയ്16 

(e) വമയ്17 
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Q120. 2022്പ്പല്ചലാക്ചദ്ോരന്രക്ഷി്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്തീം്എന്ത്ാണ്? 

(a) രാടകു, രറക്കകു, ഉയരകു - ഒര ു

രക്ഷിവയദൊവ ! 

(b) രക്ഷികൾ നമ്മവുട ദ ാകവത്ത 

ബന്ധിെിക്കനു്ന ു

(c) രക്ഷികവള സംരക്ഷിക്കകു: പ്ലാസ്റ്ിക ്

മ ിനീകരണത്തിനളു്ള രരിഹാരമാക!ൂ 

(d) പ്രകാശ മ ിനീകരണം 

(e) രക്ഷി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള 

നമ്മവുട ശബ്ദങ്ങവള ഏകീകരിക്കനു്ന ു

 

Q121. 2022-പ്പല് ച ാബ്്സിപ്പന്റ്

ചഗ്ലാബൽ് 2000-പ്പല് പ്പരാതചുമഖലാ്

കമ്പനികളുപ്പര് രട്ടികയിൽ് ഏറ്റെംു്

മികച്ച്ഇന്ത്യൻ്കമ്പനിയായി്മാറിയ്

ഇന്ത്യൻ്കമ്പനി്ഏതാണ്? 

(a) റി യൻസ് ഇൻഡപ്്രീസ ്

(b) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(c) HDFC ബാങ്ക് 

(d) ICICI ബാങ്ക ്

(e) ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചറുൽ ഗയാസ് 

ദകാർെദറഷ്ൻ 

 

Q122. ഇനിെറയുന്ന് ഏത്്

സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ് രതുിയ്

മഖുയമപ്ന്ത്ിയായി് മണിക്് സാഹപ്പയ്

നിയമിച്ച?ു 

(a) ദമഘാ യ 

(b) മിദസാറാം 

(c) പ്തിരരു 

(d) അസം 

(e) സിക്കിം 

 

Q123. പ്പസൻപ്രൽ് ചബാർ ്് ഓ ്്

പ്പസക്ൻ റി് എജയചുക്ഷപ്പന്റ് (CBSE) 

പ്പ യർചരെ്്സണായി് ആരാണ്്

നിയമിതനായത്? 

(a) മദനാജ് അഹജൂ 

(b) ഇപ്ദജിത് മഹന്തി 

(c) വി.കൃഷ്ണസവാമി 

(d) നിധ്ിചിബ്ബർ 

(e) ആർ.സി. കഹുാേ് 

 

Q124. പ്സ്തീകളുപ്പര് ജനചനപ്ന്ദിയ്

ചേദ്ത്തിപ്പനതിപ്പര് ചരാരാരിയതിന്്

250,000് ച ാളർ് ആസ്റ്റർ്

ോർ ിയൻസ്് ചഗ്ലാബൽ് നെ്്സിംേ്്

അൊർ ്് ചനരിയ്അന്നാ് ഖബാപ്പല്

ദ്ബു്ഏത്്രാജയത്തളു്ളയാണ്്? 

(a) ടാൻസാനിയ 

(b) റവുാണ്ട 

(c) ഉഗാണ്ട 

(d) എദതയാരയ 

(e) വകനിയ 

 

Q125. ഏത്്ദ്ിെസമാണ്്അന്ത്ാരാപ്ര്

കരുുംബ്ദ്ിനമായി്ആ രിക്നു്നത്? 

(a) വമയ് 12  

(b) വമയ് 13 

(c) വമയ് 14 

(d) വമയ് 15 

(e) വമയ് 16  

 

Q126. പ്പഷയ്ഖ്്മഹുമ്മദ്്്ബിൻ്സായിദ്്്

അൽ് നഹയാൻ് അരുത്തിപ്പര് ____ പ്പന്റ്

പ്രസി ന്റായി്നിയമിതനായി. 

(a) സൗേി അദറബയ 

(b) ഇറാൻ 

(c) തർുക്കി 

(d) മാ ിേവീര് 

(e) UAE 
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Q127. സമാധാനത്തിൽ് ഒരമുിച്്ച്

ജീെിക്ാനളു്ള് അന്ത്ാരാപ്ര് ദ്ിനം്

എല്ലാ് െർഷെംു് _______ ന്്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 16 

(b) വമയ് 17 

(c) വമയ് 15 

(d) വമയ് 14 

(e) വമയ് 13 

 

Q128. ______ മായി് ബന്ധപ്പെട്ട്  ില്

മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ് രാലിക്ാത്തതിന്്

KEB ഹന്ബാങ്ിന്് RBI 59 ലക്ഷം് രരൂ്

രിെ് മുത്തി. 

(a) KYC മാനേണ്ഡങ്ങൾ 

(b) നിദക്ഷരങ്ങളുവട ര ിശ നിരക്്ക 

(c) മൻുഗണനാ ദമഖ യിവ  വായപ 

(d) മ ൂധ്ന രരയാപ്രത അനരുാതം 

(e) ദകാർെദററ്റ് വായപ 
 

Q129. മൻു് ഓചപ്സ്രലിയൻ് പ്കിക്റ്്റ്

താരം് ആൻപ് ്ൂ സസമണ്ടസ്്

അരുത്തിപ്പര്അന്ത്രിച്ച.ു്അചേഹം്ഒര്ു

_____ ആയിരനു്ന.ു 

(a) ്പിന്നർ 

(b) വിക്കറ്റ് കീെർ 

(c) ബാറ്റ്്മാൻ 

(d) രാസ്റ്് ബൗളർ 

(e) ഓൾറൗണ്ടർ 

 

Q130. ഭൌതികോപ്സ്തജ്ഞനംു്

എഞ്ചിനീയറമുായ് തിചയാച ാർ്

സമമാൻ് 1960-ൽ് ചലസറിപ്പന്റ് ആദ്യ്

െിജയകരമായ് പ്രെർത്തനത്തിപ്പന്റ്

ൊർഷികമായാണ്് എല്ലാ് െർഷെംു്

______ ന്് അന്ത്ാരാപ്ര് പ്രകാേ് ദ്ിനം്

ആചഘാഷിക്നു്നത്. 

(a) 14 വമയ് 

(b) 15 വമയ് 

(c) 16 വമയ് 

(d) 17 വമയ് 

(e) 18 വമയ് 

 

Q131. തായ്്ലൻ ിപ്പല്ബാചങ്ാക്ിൽ്

നരന്ന് ബാഡ്മിന്റണിപ്പന്റ്

അഭിമാനകരമായ് യൂബർ് കെ്് ഏത്്

രാജയത്തിപ്പന്റ്രീമാണ്്ചനരിയത്്? 

(a) മദ ഷ്യ 

(b) ജൊൻ 

(c) മചന 

(d) ഇദന്താദനഷ്യ 

(e) േക്ഷിണ വകാറിയ 

 

Q132. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ്

സർക്ാർ്  ാറ്റയുപ്പര് ആക്്സസംു്

ഉരചയാേെംു് പ്പമച്ചപ്പെരുത്താൻ്

ലക്ഷയമിരുന്ന് നാഷണൽ്  ാറ്റ്

ആൻ ്് അനലിറ്റിക്്സ്് പ്ലാറ്്റ്ച ാം്

(NDAP) ഏത്് സ്ഥാരനമാണ്്

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ദേശീയ വികസന കൗൺസിൽ 

(b) നാഷ്ണൽ ഇൻരർമാറ്റിക്സ് വസന്റർ 

(c) NITI ആദയാഗ് 

(d) NASSCOM 

(e) അഡവാൻ്ഡ് കെയടൂ്ടിംഗ് 

വികസനത്തിനളു്ള ദകപ്ദം 

 

Q133. ഇൻറർപ്പനറ്റിപ്പന്റ് ചനട്ടങ്ങപ്പളയും്

അെസരങ്ങപ്പളയും് കറുിച്്ച്

അെചബാധം് െർദ്ധിെിക്നു്നതിന്്

എല്ലാ് െർഷെംു് __________ ന്് ചലാക്

പ്പരലികമ്മയണൂിചക്ഷൻ് ആൻ ്്

ഇൻ ർചമഷൻ് പ്പസാസസറ്റി് ദ്ിനം്

(WTISD) ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 14 

(b) വമയ് 15 

(c) വമയ് 16 

(d) വമയ് 17 

(e) വമയ് 18 
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Q134. രക്താതിമർേം് തരയുന്നതിനംു്

കപ്പണ്ടത്തനു്നതിനംു്

 ികിത്സിക്നു്നതിനംു് അെചബാധം്

െളർത്തനു്നതിനംു്

ചപ്രാത്സാഹിെിക്നു്നതിനമുായി്

എല്ലാ് െർഷെംു് _____ ന്് ചലാക്

രക്താതിമർേ്ദ്ിനം്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 13 

(b) വമയ് 14 

(c) വമയ് 15 

(d) വമയ് 16 

(e) വമയ് 17 

 

Q135. സഹദ്രാബാദ്ിപ്പല് പ്പസൻപ്രൽ്

ച ാറൻസിക്്സയൻസ്്ലചബാറട്ടറി്

(CFSL) കാമ്പസിൽ്ചദ്േീയ്സസബർ്

ച ാറൻസിക്് ലചബാറട്ടറി് (NCFL) 

അമിത്് ഷാ് ഉദ്്ഘാരനം് പ്പ യതു .്

ഇന്ത്യയിൽ് എപ്ത് പ്പസൻപ്രൽ്

ച ാറൻസിക്് സയൻസ്്

ലചബാറട്ടറികളുണ്ട്? 

(a) രണ്്ട 

(b) അഞ്ച് 

(c) ഏഴ് 

(d) മനൂ്ന് 

(e) ആറ് 

 

Q136. ______ പ്പനയും് സീതികാന്ത്്

രട്ടനായിക്ിപ്പനയും് ഇന്ത്യയുപ്പര്

റിസർെ്് ബാങ്്് (RBI) എക്സികയടൂ്ടീെ്്

 യറക്രർമാരായി്നിയമിച്ച.ു 

(a) വിദനാേ് ശർമ്മ 

(b) രാജീവ് രഞ്ജൻ 

(c) ദസാണിയ സിംഗ് 

(d) േിനകർ കമുാർ 

(e) സദീര് റാവത്ത് 

 

Q137. അരുത്തിപ്പര് ബി്

ചോെിന്ദരാജപ്പന് ഏത്് കമ്പനിയുപ്പര്

CEO ആയി്നിയമിച്ച?ു  

(a) TATA ദമാദട്ടാർസ് 

(b) KIA ഇന്തയ 

(c) ദറായൽ എൻരീൽഡ് 

(d) ഹാർ ി-ദഡവിഡ് സൺ ഇന്തയ 

(e) ദഹാണ്ട ദമാദട്ടാർ കെനി 

 

Q138. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

രാജയത്തിൻപ്പറ് രതുിയ്

പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയായി് എലിസബത്ത്്

ചബാണിപ്പന്നിയമിച്ച്ു? 

(a) സവീഡൻ 

(b) വഡന്മാർക്്ക 

(c) ജർമ്മനി 

(d) ഇറ്റ ി 

(e) പ്രാൻസ് 

 

Q139. താപ്പെെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

രാജയത്തിൻപ്പറ് നാഷണൽ്

അക്ാദ്മി് ഓ ്് സയൻസസിചലക്്്

കമൽ്ബാെപ്പയ്തിരപ്പെരുക്പ്പെടു്ട്

? 

(a) പ്രാൻസ് 

(b) ജർമ്മനി 

(c) ഇംഗ്ലണ്്ട 

(d) USA 

(e) റഷ്യ 

 

Q140. ആക്രിെിസ്റ്റ്് പ്പസസിലി്

എൻപ്പജപ്പബറ്്റ് അരുത്തിപ്പര് 2022-പ്പല്

െംേരിമാതായ്്ച ാറസ്റ്റ്് ാമ്പയൻസ്്

അൊർ ്് ചനരി. പ്പസസിലി്

എൻപ്പജപ്പബറ്്റ് ഇനിെറയുന്നെയിൽ്

ഏത്്രാജയത്ത്ുനിന്നമുളു്ളയാളാണ്്? 

(a) ദകാംദഗാ 

(b) എറിപ്തിയ 

(c) വകനിയ 

(d)  ിബിയ 

(e) കാമറൺൂ 
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Q141. 2021-ൽ് ഇന്ത്യക്്്

___________യിലധികം് മലൂയമളു്ള്

രണമയയ്്ക്ൽ്ലഭിച്ച,ു ഇത്് 2021-പ്പന്

അചരക്ഷിച്ച്് ആചരാേയകരമായ് 8്

േതമാനം്കരൂുതലായിരനു്ന.ു 

(a) $189 ബി യൺ 

(b) $59 ബി യൺ 

(c) $89 ബി യൺ 

(d) $9 ബി യൺ 

(e) $69 ബി യൺ 

 

Q142. ഇനിെറയുന്ന് ഏത്്

സ്ഥാരനത്തിപ്പന്റ് ചനതൃതവത്തിലളു്ള്

എട്ട്് സ്ഥാരനങ്ങൾ് ഒര്ു മൾട്ടി-

ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട്്സഹകരണ്രദ്ധതിയായി്

5G പ്പരസ്റ്റ്്പ്പബ ്്െികസിെിപ്പച്ചരുത്ത?ു 

(a) IIT മപ്ോസ് 

(b) IIT രാ ക്കാട് 

(c) IIT ഖരഗ് പൂ ർ 

(d) IIT ഡൽഹി 

(e) IIT ദബാംവബ 

 

Q143. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ആരാണ്്

മൻു് RBI പ്പ രയടൂ്ടി് േെർണർ്

എസ്എസ്് മപു്ന്ദപ്പയ് അതിപ്പന്റ്

പ്പ യർമാനായി്നിയമിച്ചത്? 

(a) NSE 

(b) BSE 

(c) SEBI 

(d) CSE 

(e) SIDBI 

 

Q144. HIV ൊക്്സിൻ് അെചബാധ്

ദ്ിനം് (HVAD) എന്ന്് അറിയപ്പെരുന്ന്

ചലാക് AIDS ൊക്്സിൻ് ദ്ിനം് എല്ലാ്

െർഷെംു് ചലാകപ്പമമ്പാരും് ______ ന്്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 14 

(b) വമയ് 15 

(c) വമയ് 16 

(d) വമയ് 17 

(e) വമയ് 18 

 

Q145. മംുസബയിപ്പല് മാസചോൺ്

ച ാക്ിൽ് INS 'സറൂത്ത്', 'ഉദ്യേിരി' 

എന്നീ് രണ്ട്് നിർമ്മിത് ഇന്ത്യാ്

യുദ്ധക്െലകുൾ് െിചക്ഷരിച്ചത്്

ആരാണ്? 

(a) അമിത് ഷ്ാ 

(b) രാജ് നാഥ് സിംഗ ്

(c) നദരപ്ദ ദമാേി 

(d) രാംനാഥ് ദകാവിദ് 

(e) നിതിൻ ഗഡ്കരി 
 

Q146. _____ പ്പല്നാഷണൽ്ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ട്്

ഓ ്് ഇലചപ്ക്രാണിക്സ്് ആൻ ്്

ഇൻ ർചമഷൻ് പ്പരചക്നാളജി് (NIELIT) 

പ്പസന്റർ് ചകപ്ന്ദ് കയാബിനറ്്റ് മപ്ന്ത്ി്

അേവിനി് സെഷ്ണെ്് ഉദ്്ഘാരനം്

പ്പ യതു . 

(a) ദ  

(b) ജമ്മ ു

(c) വഡറാഡൺൂ 

(d) കാൺരർൂ 

(e) പ്ശീനഗർ 
 

Q147. ചകാട്ടൺ് കൌൺസിൽ് ഓ ്്

ഇന്ത്യയുപ്പര് രരൂീകരണം് ചകപ്ന്ദ്

സർക്ാർ് പ്രഖയാരിച്ച.ു്

താപ്പെെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

കൌൺസിലിപ്പന്റ്പ്പ യർമാൻ? 

(a) ജിദതപ്ദ ബിഷ്ര് 

(b) േീരക് വർമ്മ 

(c) രവി േീക്ഷിത് 

(d) സദുരഷ്് ഭായ് വകാട്ടക് 

(e) രാദജപ്ദ വീർ സിംഗ് 

 

Q148. _______ എന്ന് ചരരിലളു്ള്

ബാറ്ററിയിൽ് പ്രെർത്തിക്നു്ന്

 യെുൽ് ചമാ ്് ചലാചക്ാചമാട്ടീെ്്

പ്പെസ്റ്റ്് പ്പസൻപ്രൽ് പ്പറയിൽചെ്

െികസിെിപ്പച്ചരുത്ത.ു 

(a) ദേവേതൂ് 

(b) നവേതൂ് 

(c) ഇ-ദ ാദകാ 

(d) വടസ്  -ദ ാദകാ 

(e) ബാറ്ററി-ദ ാദക്കാ 
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Q149. ഭാരതി് എയർപ്പരല്ലിപ്പന്റ്

മാചനജിംേ്്  യറക്രറംു് CEO യുമായി്

െീണ്ടംു്നിയമിതനായത്്ആരാണ്? 

(a) സമുിത് അഗർവാൾ 

(b) സനുിൽ ഭാരതി മിത്തൽ 

(c) ദഗാരാൽ വിട്ടൽ 

(d) പ്രഖർ ബൻസാൽ 

(e) രഷു്കൽ ഗുപ്ര 

 

Q150. "എ് ചപ്ലസ്് ചകാൾ ്് ചഹാം"്

എന്ന്രസു്തകത്തിപ്പന്റ്ര യിതാെിപ്പന്റ്

ചരര്്നൽകകു. 

(a) അനിത ദേശായി 

(b) പ്രീതി ദഷ്ണായി 

(c) ശശി ദേശ്പാവണ്ഡ 

(d) അനജു ചൗഹാൻ 

(e) മഹാദശവതാ ദേവി 

 

Q151. ഏത്് സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ്

മഖുയമപ്ന്ത്ിയാണ്് പ്പരാതജുനങ്ങളുപ്പര്

രരാതികൾ് രരിഹരിക്നു്നതിനായി്

ആദ്യപ്പത്ത് ഇത്തരത്തിലളു്ള് പ്പരാത്ു

ആേയെിനിമയ് രരിരാരിയായ്

‘ചലാക്്മിൽനി’്ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർപ്രദേശ് 

(b) ഹരിയാന 

(c) മധ്യപ്രദേശ് 

(d) രഞ്ചാബ് 

(e) ബീഹാർ 

 

Q152. 'സി് ചസ്രസ്' എന്ന് ചരരിൽ്

ഇന്ത്യയിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത് സർക്ാർ്

ഉരമസ്ഥതയിലളു്ള് ഓെർ-ദ്ി-ചരാെ്്

(OTT) പ്ലാറ്്റ്ച ാം് ഏത്് സംസ്ഥാന്

സർക്ാരാണ്് ആരംഭിക്ാൻ്

ചരാകനു്നത്്? 

(a) കർണാടക 

(b) വത ങ്കാന 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) തമിഴ് നാട് 

(e) ദകരളം 

 

Q153. ഏത്് സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ്

SRESTHA-G രദ്ധതിക്ാണ്്ചലാകബാങ്്്

350് മിലയൺ് ച ാളർ് സാമ്പത്തിക്

സഹായമായി്അംേീകരിച്ചത്്? 

(a) ഗുജറാത്ത് 

(b) ഉത്തർപ്രദേശ് 

(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) മഹാരാപ്ര 

 

Q154. ഇന്ത്യയിപ്പല് പ്പമാത്തെില്

സ ൂിക്(WPI) അരിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള്

രണപ്പെരെും് 2022 ഏപ്രിലിൽ്

_______________ ആയി്ഉയർന്ന.ു് 

(a) 11.49% 

(b) 12.74% 

(c) 13.96% 

(d) 14.55% 

(e) 15.08% 

 

Q155. RBI യുപ്പര്കണക്നസുരിച്്ച, 2022 

മാർച്ചിൽ്അെസാനിച്ച്സാമ്പത്തിക്

െർഷത്തിൽ് പ്പരാതചുമഖലാ്

ബാങ്കുൾ് തട്ടിെകുളിൽ് ഉൾപ്പെട്ട്

തകുയിൽ്51% ഇരിെ്്______ രരൂയായി്

ചരഖപ്പെരുത്തിയിടു്ടണ്ട്. 

(a) 30,200 ദകാടി രരൂ 

(b) 40,295 ദകാടി രരൂ 

(c) 50,580 ദകാടി രരൂ 

(d) 70,213 ദകാടി രരൂ 

(e) 81,921 ദകാടി രരൂ 

 

Q156. രതഞ്ജലി് ആയുർചെദ് സ്്   ്ു്

ബിസിനസ്സ്്________________ രരൂയ്ക്്്ര ുി്

ചസായ്ഏപ്പറ്റരുത്ത.ു 

(a) 230 ദകാടി രരൂ 

(b) 339 ദകാടി രരൂ 

(c) 450 ദകാടി രരൂ 

(d) 590 ദകാടി രരൂ 

(e) 690 ദകാടി രരൂ 
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Q157. ഇന്ത്യയിപ്പല്ആദ്യപ്പത്ത്പ്പ ന്റൽ്

പ്പഹൽത്ത്് ഇൻഷറുൻസ്് പ്ലാൻ്

ആരംഭിച്ച്ഇൻഷറുൻസ്്കമ്പനി്ഏത്്

? 

(a) SBI ജനറൽ ഇൻഷ്റുൻസ് കെനി 

(b) വറ ിദഗർ ഇൻഷ്റുൻസ് കെനി 

(c) PNB വമമറ്റ് ര ് ഇന്തയ ഇൻഷ്റുൻസ് 

കെനി 

(d) ഭാരതി AXA ജനറൽ ഇൻഷ്റുൻസ് 

(e) ബജാജ ് അ യൻസ് ജനറൽ 

ഇൻഷ്റുൻസ് കെനി 

 

Q158. "ദ്ി് ഹാർ സ്ര്് ചപ്ലസ്:് ദ്ി്

അചമരിക്ൻ്മിലിറ്ററി്അപ് ിഫ്ര്്ഇൻ്

അ ്ഘാനിസ്ഥാൻസ്് രീ ്് ൊലി"്

എന്ന്രസു്തകത്തിന്്2022-പ്പല്െിലയം്ഇ്

ചകാൾബി് അൊർ ്് ചനരിയ്

എെുത്തകുാരനംു്

രപ്തപ്രെർത്തകനമുായ്ആൾപ്പര്ചരര്്

നൽകകു. 

(a) പ്രാങ്ക് വിൽവസക്ക ്

(b) വവലി ദമാർഗൻ 

(c) കാംവബൽ വിൽസൺ 

(d) അന്ന ഖബാവ  േബു 

(e) വരർഡിനാൻഡ് മാർദക്കാസ് ജനൂിയർ 

 

Q159. ചലാക് ചതനീച്ച് ദ്ിനം് െർഷം്

ചതാറംു്_______ ന്്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 16 

(b) വമയ് 17 

(c) വമയ് 18 

(d) വമയ് 19 

(e) വമയ് 20 

 

Q160. 2022പ്പല് ചലാക് ചതനീച്ച്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്പ്രചമയം്എന്ത്ാണ്്? 

(a) ദതനീച്ച ഏർവെട്ടിരിക്കനു്ന ു : 

ദതനീച്ചകളുവട മവവിധ്യവംു 

ദതനീച്ചവളർത്തൽ സംവിധ്ാനങ്ങളും 

ആദഘാഷ്ിക്കകു 

(b) ദതനീച്ച ഏർവെട്ടിരിക്കനു്ന ു - 

ദതനീച്ചകൾക്കായി മികച്ച രീതിയിൽ 

തിരിവക വകാണ്്ട വരകു 

(c) ദതനീച്ചകവള സംരക്ഷിക്കകു 

(d) ദ ാകവമൊടമുളു്ള കാർഷ്ിക 

മരതൃകം സംരക്ഷിക്കകു 

(e) ദതനീച്ചകവള സംരക്ഷിക്കകു 

 

Q161. എല്ലാ് െർഷെംു് _____ ന്്

അന്ത്ാരാപ്ര് ചതയില് ദ്ിനം്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 21 

(b) വമയ് 22 

(c) വമയ് 23 

(d) വമയ് 24 

(e) വമയ് 25 

 

Q162. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

കമ്പനിയാണ്് െിപ്കം-1 ചറാക്റ്റിപ്പന്റ്

മനൂ്നാം് ഘട്ടം/എഞ്ചിന്് കരതു്ത്്

രകരനു്ന് കലാം-100 ചറാക്റ്്റ്

െിജയകരമായി്രരീക്ഷിച്ചത്? 

(a) അഗ്നികൽു ദകാദ്മാസ ്

(b) മ്കറട്ൂ്ട എയദറാദ്പസ ്

(c) വബ ാപ്ടിക്സ് എയദറാദ്പസ് 

(d) പ്ധ്വു ദ്പസ് 

(e) രിക്സൽ 

 

Q163. 2022-23് പ്പല് ഇന്ത്യയുപ്പര് GDP 

െളർച്ചാ് പ്രെ നങ്ങൾ്6.7%്ൽ്നിന്ന്്

_____ ആയി് 'ചലാക് സാമ്പത്തിക്

സ്ഥിതിയും് സാധയതകളും് (WESP) 

മി ്-ഇയർ്അര്്ച റ്്റ്2022' റിചൊർട്ട്്

കറുച്ചിരിക്നു്ന.ു 

(a) 6.0% 

(b) 6.1% 

(c) 6.2% 

(d) 6.3% 

(e) 6.4% 
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Q164. നാഷണൽ് ജിചയാപ്ോ ിക്്

പ്പസാസസറ്റി്ഏത്്രർെതത്തിലാണ്്

"ചലാകത്തിപ്പല്ഏറ്റെംു്ഉയരം്കരൂിയ്

കാലാെസ്ഥാ്ചസ്റ്റഷൻ"്സ്ഥാരിച്ചത?് 

(a) ദ ാവത് 

(b) കാഞ്ചൻജംഗ 

(c) മൗണ്്ട ദഗാഡവിൻ ഓസ്റ്ൻ 

(d) മകാ  ു

(d) മൗണ്്ട എവറസ്റ് ് 

 

Q165. മൻു് പ്രധാനമപ്ന്ത്ി് ______ പ്പന്റ്

 രമൊർഷികമായ്പ്പമയ്്21 ന്്എല്ലാ്

െർഷെംു് തീപ്െൊദ്് െിരദു്ധ് ദ്ിനം്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) ഇദിരാഗാന്ധി 

(b) രാജീവ് ഗാന്ധി 

(c)  ാൽ ബഹേർൂ ശാപ്്രി 

(d) സഞ്ജയ് ഗാന്ധി 

(e) മഹാത്മാഗാന്ധി 

 

Q166. 2022 സാമ്പത്തിക്െർഷത്തിൽ്

_____ എന്ന്ഏറ്റെംു്ഉയർന്ന്ൊർഷിക്

FDI െരെ്് ഇന്ത്യ്

ചരഖപ്പെരുത്തിയതായി് ചകപ്ന്ദ്

സർക്ാർ്പ്രഖയാരിച്ച.ു 

(a) $81.57 ബി യൺ 

(b) $82.57 ബി യൺ 

(c) $83.57 ബി യൺ 

(d) $84.57 ബി യൺ 

(e) $85.57 ബി യൺ 

 

Q167. ആമചസാൺ് സംഭെ്്

സംരംഭകതവ് ലഞ്ച്്2022-പ്പന്റ്ഒന്നാം്

സമ്മാനം്ചനരിയത്്ആരാണ്? 

(a) രജനി ചൗധ്രി 

(b) രത്തൻ ടാറ്റ 

(c) ഗൗതം അോനി 

(d) മകുഷ്ു് അംബാനി 

(e) സഭുാഷ്് ഓ  

 

Q168. പ്പമചപ്രാളജിപ്പയക്റുിച്ചംു്

അളക്നു്ന് ോപ്സ്തപ്പത്തക്റുിച്ചംു്

അതിപ്പന്റ് പ്രചയാേപ്പത്തക്റുിച്ചംു്

അെചബാധം് സൃരിക്നു്നതിനായി്

ചലാക് പ്പമചപ്രാളജി് ദ്ിനം് (WMD) 

െർഷം് ചതാറംു് _____ ന്്

ചലാകപ്പമമ്പാരും്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 20 

(b) വമയ് 21 

(c) വമയ് 22 

(d) വമയ് 23 

(e) വമയ് 24 

 

Q169. 2022പ്പല് ചലാക് പ്പമചപ്രാളജി്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്പ്രചമയം്എന്ത്ാണ്്? 

(a) ദ ാക വയാരാരത്തിനായുള്ള 

അളവകുൾ 

(b) ആദരാഗയത്തിനളു്ള അളവ ്

(c) ഇന്റർനാഷ്ണൽ സിസ്റ്ം ഓര് 

യൂണിറ്റകുൾ - അടിസ്ഥാനരരമായി 

മികച്ചത് 

(d) ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിവ  വമദപ്ടാളജി 

(e) ഇന്റർനാഷ്ണൽ സിസ്റ്ം ഓര് 

യൂണിറ്റകുളുവട നിരന്തരമായ രരിണാമം 

 

Q170. UN ജനറൽ്അസംബ്ല്ി, അതിപ്പന്റ്

പ്രചമയത്തിൽ, ______ 

സംഭാഷണത്തിനംു്

െികസനത്തിനമുളു്ള് സാംസ്കാരിക്

സെെിധയത്തിനായുള്ള് ചലാക്

ദ്ിനമായി്പ്രഖയാരിച്ച.ു 

(a) വമയ് 25 

(b) വമയ് 24 

(c) വമയ് 23 

(d) വമയ് 22 

(e) വമയ് 21 
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Q171. ഇൻച ാസിസിപ്പന്റ്  ീ ്്

എക്സികയടൂ്ടീെ്് ഓ ീസറായും്

മാചനജിംേ്് യറക്രറായും്(CEO യും്MD 

യും)് െീണ്ടംു് നിയമിക്പ്പെട്ടത്്

ആരാണ്്? 

(a) ദഗാരാൽ വിട്ടൽ 

(b) എസ് എസ് മപു്ദ 

(c) കമാൽ ബാവ 

(d) സ ിൽ രദരഖ് 

(e) ബി ദഗാവിദരാജൻ 

 

Q172. ചരരിഎമ്മിപ്പന്റ്മാചനജിംേ്് (MD) 

 യറക്രറായും് ീ ്്എക്്സികയടൂ്ടീെ്്

ഓ ീസറായും് (CEO) ആപ്പരയാണ്്

െീണ്ടംു്നിയമിച്ചത?് 

(a) വിജയ് ദശഖർ ശർമ്മ 

(b) മധ്രു ദേദവാറ 

(c) റിദതഷ്് അഗർവാൾ 

(d) മദനാജ് ദസാണി 

(e) വിനീത് അദറാറ 

 

Q173. 2022 ൽ്UEFA യൂചറാെ് രു്ചബാൾ്

ലീേ്് കിരീരം് ചനരിയ്  രു്ചബാൾ്

േബ്ബ്്ഏതാണ്? 

(a) ദറദഞ്ചഴ്സ് FC 

(b) വചൽസി 

(c) ബാഴ്സദ ാണ 

(d) റയൽ മാപ്ഡിഡ് 

(e) ഐൻപ്ടാക്റ്റ് പ്രാങ്കഫർട്്ട 

 

Q174. സജെ്സെെിധയത്തിനായുള്ള്

അന്ത്ാരാപ്ര് ദ്ിനം് എല്ലാ് െർഷെംു്

______________________ ന്്ആചഘാഷിക്നു്ന.ു 

(a) 22 വമയ് 

(b) 23 വമയ് 

(c) 24 വമയ് 

(d) 25 വമയ് 

(e) 26 വമയ് 

 

Q175. ഒബസ്്റ്റപ്രിക്്  ിസ്റ്റലു്

അെസാനിെിക്നു്നതിനളു്ള്

യുസണറ്റ ്് ചനഷൻസ്് (UN) 

അന്ത്ാരാപ്ര് ദ്ിനം് ________ ന്്

അരയാളപ്പെരുത്തിയിരിക്നു്ന.ു 

(a) 21 വമയ് 

(b) 22 വമയ് 

(c) 23 വമയ് 

(d) 24 വമയ് 

(e) 25 വമയ് 

 

Q176. 2022-പ്പല് സജെ്

സെെിധയത്തിനായുള്ള്അന്ത്ാരാപ്ര്

ദ്ിനത്തിപ്പന്റ്പ്രചമയം്എന്ത്ാണ്? 

(a) ഞ്ങ്ങൾ #ദരാർദനച്ചർ എന്ന 

രരിഹാരത്തിവന്റ ഭാഗമാണ ്

(b) എല്ലാ ജീവിതത്തിനംു ഒര ുരങ്കിട്ട ഭാവി 

വകട്ടിെടകു്കകു 

(c) നമ്മവുട മജവമവവിധ്യം, നമ്മവുട 

ഭക്ഷണം, നമ്മവുട ആദരാഗയം 

(d) മജവമവവിധ്യത്തിനായുള്ള 

പ്രവർത്തനത്തിവന്റ 25 വർഷ്ം 

ആദഘാഷ്ിക്കനു്ന ു

(e) മജവമവവിധ്യവംു സസു്ഥിര 

വിദനാേസഞ്ചാരവംു 

 

Q177. എച്്ച.ഇ.ആന്റണി് അൽബനീസ്്

അരുത്തിപ്പര് ഓസ്്ചപ്രലിയയുപ്പര്

പ്രധാനമപ്ന്ത്ിയായി്

തിരപ്പെരുക്പ്പെടു്ട. അചേഹം് _____ൽ്

പ്പരട്ടയാളാണ്. 

(a) ദ ബർ രാർട്ടി 

(b) കൺസർദവറ്റീവ് രാർട്ടി 

(c) നിദയാ  ിബറൽ രാർട്ടി 

(d) നയ ൂകൺസർദവറ്റീവ് രാർട്ടി 

(e)  ിബറൽ രാർട്ടി 
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Q178. 12-ാാമത്് ചഹാക്ി് ഇന്ത്യ്

സീനിയർ് െനിതാ് ചദ്േീയ്

 ാമ്പയൻഷിെ്് കിരീരം് ചനരിയ്

സംസ്ഥാനം്ഏത്്? 

(a) കർണാടക 

(b) ഒഡീഷ് 

(c) ഹരിയാന 

(d) രഞ്ചാബ് 

(e) ദകരളം 

 

Q179. പ്പബംേളൂരെുിൽ്നരന്ന്CII EXCON 

2022-ൽ്കമ്മിറ്റ ്് ലീ ർ്അൊർ ്്

ലഭിച്ചത് ആർക്ാണ്്? 

(a) ദഹമ ത അണ്ണാമമ  

(b) കിരൺ മസംുോർ ഷ്ാ 

(c) രാൽഗുനി നായർ 

(d) അഞ്ജ ി രാവണ്ഡ 

(e) രാധ്ിക അഗർവാൾ 

 

Q180. ഇന്ത്യൻ്GM ______ ചലാക് ാമ്പയൻ്

മാഗ്നസ്് കാൾസപ്പണതിരായ് രണ്ടാം്

െിജയം്ചരഖപ്പെരുത്തി. 

(a) രൃഥ ുഗുപ്ര 

(b) പ്രജ്ഞാനദാ 

(c) ഗിരീഷ്് കൗഷ്ിക് 

(d) ഗുദകഷ്് ഡി 

(e) വിശാഖ് എൻ ആർ 

 

Q181. IIT േുൊഹത്തിയിൽ് ചനാർത്ത്്

ഈസ്റ്റ്് റിസർച്ച്് ചകാൺചേെ്് (NERC) 

2022 ആരംഭിച്ച് ചകപ്ന്ദ് െിദ്യാഭയാസ, 

സനരണുയ്െികസന്മപ്ന്ത്ിയുപ്പര്ചരര്്

നൽകകു. 

(a) നാരായൺ ടാറ്റ ുറാവണ 

(b) സർബാനദ ദസാദനാവാൾ 

(c) ധ്ർദമ്മപ്ദ പ്രധ്ാൻ 

(d) രദമഷ്് വരാപ്ഖിയാൽ നിഷ്ാങ്ക് 

(e) ദജയാതിരാേിതയ എം സിന്ധയ 

 

Q182. സമാധാനത്തിനളു്ള് ചനാബൽ്

സമ്മാന് ചജതാെ്് ചജാസ്് റാചമാസ്-

ചഹാർട്ട് ഏത്് രാജയത്തിപ്പന്റ്

പ്രസി ന്റായി് സതയപ്രതിജ്ഞ്

പ്പ യതു ? 

(a) കിഴക്കൻ തിദമാർ 

(b) മദ ഷ്യ 

(c) ഇദന്താദനഷ്യ 

(d) രാരവു നയ ൂഗിനിയ 

(d) പ്ബവൂണ 

 

Q183. സമൃദ്ധിക്ായുള്ള ഇൻച ാ-

രസ ിക്് എക്ചണാമിക്്

പ്പപ് യിംെർക്ിൽ് (IPEF) എപ്ത്

രാജയങ്ങൾ്രപ്പങ്രുക്നു്ന?ു 

(a) 9 

(b) 10 

(c) 11 

(d) 12 

(e) 13 

 

Q184. പ്പമയ്് 22 മതുൽ് 26 െപ്പര്

സവിറ്്റസർലൻ ിപ്പല് ദ്ാചൊസിൽ്

നരന്ന് ചെൾ ്് ഇക്ചണാമിക്്

ച ാറത്തിപ്പന്റ് (WEF) ൊർഷിക്

ചയാേത്തിൽ് ഇന്ത്യൻ് പ്രതിനിധി്

സംഘപ്പത്ത്നയിച്ചത്്ആരാണ്? 

(a) വക രാജാരാമൻ 

(b) രിയൂഷ്് ദഗായൽ 

(c) വി എം കവാപ്ത 

(d) ഹർഷ് ്വർദ്ധൻ പ്ശിംഗ്ല 

(e) ടി.വി.ദസാമനാഥൻ 

 

Q185. ചജായിന്റ്്പ്പസപ്കട്ടറി്തലത്തിൽ്

പ്രധാനമപ്ന്ത്ി് നചരപ്ന്ദചമാദ്ിയുപ്പര്

രതുിയ് സപ്രെറ്്റ് പ്പസപ്കട്ടറിയായി്

(PS) ആരാണ്്നിയമിതനായത്? 

(a) തരൺു കരർൂ 

(b) നദരഷ് ്കമുാർ 

(c) വിനയ് ദമാഹൻ കവാപ്ത 

(d) അമീർ സബു്ഹാനി 

(e) വിദവക് കമുാർ 

 

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 – MAY 2022 

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

Q186. ഇന്ത്യയിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത്

തചേേീയ് സഹെർലെൂ്്

െികസിെിക്നു്നതിന്്

താപ്പെെറയുന്നെയിൽ് ഏതാണ്്

ഇന്ത്യൻ് പ്പറയിൽചെയുമായി്

സഹകരിച്ചത്്? 

(a) IIT മപ്ോസ് 

(b) IIT ഖരഗ് പൂ ർ 

(c) IIT രാ ക്കാട് 

(d) IIT രവൂന 

(e) IIT ഡൽഹി 

 

Q187. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏതാണ്്

അരുത്തിപ്പര് 2021/22 പ്രീമിയർ് ലീേ്്

 ാമ്പയൻമാരായത്? 

(a) റിയൽ മാപ്ഡിഡ് 

(b) വചലിയ 

(c) മാഞ്ചസ്റ്ർ സിറ്റി 

(d) രാരീസ്-വസന്റ-്ജർമ്മൻ 

(e) ബാഴ് സദ ാണ 

 

Q188. ഊർജ്ജെമുായി് ബന്ധപ്പെട്ട്

പ്പരാതജുന് രരാതികൾ്

രരിഹരിക്നു്നതിനായി്

ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

സംസ്ഥാനമാണ്് 'സംഭെ്' ചരാർട്ടൽ്

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഉത്തർപ്രദേശ് 

(b) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) ബീഹാർ 

(e) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

 

Q189. ആചോള് ആചരാേയം്

പ്പമച്ചപ്പെരുത്തനു്നതിനളു്ള് മികച്ച്

സംഭാെനയ്ക്ംു് പ്രാചദ്േിക്

ആചരാേയ് പ്രേ്്നങ്ങചളാരുള്ള്

ചനതൃരാരെത്തിനംു്

പ്രതിബദ്ധതയക്്ംു് ചെണ്ടി് WHO 

ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏതിനാണ്്

രരുസ്്കാരെംു്ആദ്രെംു്നൽകിയത?് 

(a) AIIMS 

(b) ASHA വർദക്കഴ്സ്  

(c) GAVI പ്ഗൂെ ്

(d) വസറം ഇൻസ്റ്ിറ്റയട്ൂ്ട 

(ഇ) NITI ആദയാഗ് 

 

Q190. 2022് പ്പല് ഇന്ത്യൻ്

ചകാമൺപ്പെൽത്ത്് ദ്ിനം്

ആ രിക്നു്നത്് ഇനിെറയുന്ന് ഏത്്

ദ്ിെസമാണ്? 

(a) വമയ് 21 

(b) വമയ് 22 

(c) വമയ് 23 

(d) വമയ് 24 

(e) വമയ് 25 

 

Q191. ഇന്ത്യൻ് േയാസ്്

എക്്സ്്ച ഞ്ചിൽ് ോർഹിക് ൊതക്

െയാരാരം് നരത്തനു്ന് ഇന്ത്യയിപ്പല്

ആദ്യപ്പത്ത് എക്്സ്്ചപ്ലാചറഷൻ്

ആൻ ്് പ്പപ്രാ ക്ഷൻ് (E&P) കമ്പനി്

ഏത്്കമ്പനിയാണ്? 

(a) GAIL ഇന്തയ  ിമിറ്റഡ് 

(b) ഇന്തയൻ ഓയിൽ ദകാർെദറഷ്ൻ 

(c) ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചറുൽ ഗയാസ ്

ദകാർെദറഷ്ൻ 

(d) റി യൻസ് ഇൻഡപ്്രീസ ്

(e) നാഷ്ണൽ വതർമൽ രവർ 

ദകാർെദറഷ്ൻ  ിമിറ്റഡ് 

 

Q192. രണ്ട്് ചറാചബാടു്ടകപ്പള്തങ്ങളുപ്പര്

അഗ്നിേമന്ചസനയിൽ്ഉൾപ്പെരതു്തി്

തീ് അണയ്ക്നു്നതിനായി്

ചറാചബാടു്ടകപ്പള്

ഉരചയാേിക്നു്നതിനളു്ള്

അതലുയമായ് സംരംഭം് ഏത്്

സംസ്ഥാന/UT സർക്ാരാണ്്

ഏപ്പറ്റരുത്തിരിക്നു്നത്? 

(a) ചണ്ഡീഗഡ് 

(b) രതുദുച്ചരി 

(c)  ക്ഷേവീര് 

(d) ഡൽഹി 

(e)  ഡാക്ക് 

 

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 – MAY 2022 

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

Q193. ദ്ാചൊസിൽ് നരന്ന് ചെൾ ്്

ഇക്ചണാമിക്് ച ാറത്തിൽ്

ചലാകത്തിപ്പന്റ് െിെിധ് ഭാേങ്ങളിൽ്

നിന്നളു്ള് 23 കമ്പനികളുമായി് 30,000 

ചകാരി് രരൂയുപ്പര്

ധാരണാരപ്തങ്ങളിൽ് ഒെപു്പെച്ച്

സംസ്ഥാനം്ഏത്്? 

(a) മഹാരാപ്ര 

(b) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(c) ഗുജറാത്ത് 

(d) മധ്യപ്രദേശ് 

(e) ഹരിയാന 

 

Q194. ചയാേയരായ്ഉരചഭാക്താക്ൾക്്്

35്ലക്ഷം്രരൂ്െപ്പര്െയക്തിേത്ൊയര്

ലഭിക്ാൻ് അനെുദ്ിക്നു്ന് റിയൽ്

സരം്എപ്ക്സ്രസ്് പ്പപ്ക ിറ്്റ്അതിപ്പന്റ്

ഇന്റർപ്പനറ്്റ് ബാങ്ിംേ്് പ്ലാറ്്റ്ച ാമിൽ്

ചലാഞ്്ച്പ്രഖയാരിച്ച്ബാങ്്്ഏതാണ്്? 

(a) ICICI ബാങ്ക ്

(b) RBL ബാങ്ക് 

(c) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര ്ഇന്തയ 

(d) വരഡറൽ ബാങ്ക് 

(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

 

Q195. ൊണിജയ് െിഭാേത്തിപ്പല്

പ്പകമിസ്റ്റകുപ്പളയും്  ാർമസികപ്പളയും്

ലക്ഷയമിടു്ടള്ള് ഒര്ു രതുിയ് ചകാ-

പ്ബാൻ  ്് പ്പപ്ക ിറ്്റ് കാർ കുൾ്

സമാരംഭിക്നു്നതിന്്

റീപ്പട്ടയലിചയായുമായി് സഹകരിച്ച്്

പ്രെർത്തിച്ച്ബാങ്്്ഏതാണ്്? 

(a) HDFC ബാങ്ക് 

(b) വയസ് ബാങ്ക് 

(c) വകാട്ടക് മഹീപ്ദ ബാങ്ക ്

(d) ICICI ബാങ്ക ്

(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക് 

 

Q196. മയസൂിക്് അക്ാദ്മിയുപ്പര് 2021-

പ്പല് സംേീത് കലാനിധി് അൊർ ്്

ആർക്ാണ്്ലഭിച്ചത്? 

(a) വനദയവ ി ആർ സന്താനദഗാരാ ൻ 

(b) തിരവുാരർൂ ഭക്തവത് ം 

(c)  ാൽഗുഡി ജിവജആർ കൃഷ്ണൻ 

(d) വിജയ ക്ഷ്മി 

(e) c യും d യും 

 

Q197. േിൊജി് രട് നായിക്്അരുത്തിപ്പര്

അന്ത്രിച്ച.ു് അചേഹം് ഒര്ു _______________ 

ആയിരനു്ന.ു 

(a) കവി 

(b) വകാറിദയാപ്ഗാരർ 

(c) രാപ്രീയക്കാരൻ 

(d) ഡയറക്രർ 

(e) സംഗീതജ്ഞൻ 

 

Q198. ഐകയരാപ്രസഭ് ________ മതുൽ്

"സവയംഭരചണതര് പ്രചദ്േങ്ങളിപ്പല്

ജനങ്ങളുമായുള്ള്

ഐകയദ്ാർഢ്യത്തിപ്പന്റ് അന്ത്ാരാപ്ര്

ൊരം"്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 21 മതുൽ 27 വവര 

(b) വമയ് 22 മതുൽ 28 വവര 

(c) വമയ് 23 മതുൽ 29 വവര 

(d) വമയ് 24 മതുൽ 30 വവര 

(e) വമയ് 25 മതുൽ 31 വവര 

 

Q199. കിചഷാർ് ജയരാമന്് കവീപ്പന്റ്

ഓർ ർ് ഓ ്് പ്ബിട്ടീഷ്് എംരയർ്

(OBE) അൊർ ്്ലഭിച്ച.ു ഇന്ത്യയുപ്പരയും്

ദ്ക്ഷിചണഷയയുപ്പരയും് ഇനിെറയുന്ന്

ഏത്് കമ്പനിയുപ്പര് തലെനാണ്്

അചേഹം? 

(a) വരരാരി 

(b) ദരാർഡ് 

(c) ദറാൾസ് ദറായസ് 

(d) വമഴ് സിഡസ് വബൻസ്  

(e) BMW 
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Q200. സതചറായഡ്് ചരാേങ്ങൾ, 

അെയുപ്പര് ലക്ഷണങ്ങൾ, 

പ്രതിചരാധം,  ികിത്സകൾ്

എന്നിെപ്പയ് കറുിച്ചളു്ള്

അെചബാധെംു് ധാരണയും്

ചപ്രാത്സാഹിെിക്നു്നതിന്് ______ ന്്

ചലാക് സതചറായഡ്് ദ്ിനം്

ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 25 

(b) വമയ് 24 

(c) വമയ് 23 

(d) വമയ് 22 

(e) വമയ് 21 

 

Q201. പ്പഹൽത്ത്് പ്പകയർ് ചമഖലയിൽ്

ചപ് ാൺ് രറുത്തിറക്ിയ് ആദ്യ്

ഇന്ത്യൻ്സംസ്ഥാനം്ഏത്്? 

(a) ആപ്ന്ധാപ്രദേശ് 

(b) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) ബീഹാർ 

(e) അസം 

 

Q202. ചകപ്ന്ദ് സർക്ാർ് സവച്ഛ്് ഭാരത്്

മിഷൻ്അർബൻ്2.0 ന്്കീെിൽ്സവച്ഛ്്

സർചെക്ഷൻ് -് 2023 പ്പന്റ് എട്ടാമത്്

രതിെ്്ആരംഭിച്ച.ു്ഏത്് െർഷമാണ്്

സവച്ഛ്് സർചെക്ഷൻ് MoHUA 

അെതരിെിച്ചത്? 

(a) 2014 

(b) 2015 

(c) 2016 

(d) 2017 

(e) 2018 

 

Q203. ചലാകാചരാേയ്സംഘരന്രണ്ടാം്

തെണയും് ചലാകാചരാേയ്

സംഘരനയുപ്പര് യറക്രർ്ജനറലായി്

ച ാ് പ്പരചപ് ാസ്് അദ്ാചനാം്

പ്പേപ്ബിചയസസിപ്പന് െീണ്ടംു്

നിയമിച്ച.ു് പ്പരചപ് ാസ്് അദ്ാചനാം്

ഏത്്രാജയക്ാരനാണ്? 

(a) ടാൻസാനിയ 

(b) റവുാണ്ട 

(c) ഉഗാണ്ട 

(d) വകനിയ 

(e) എദതയാരയ 

 

Q204. താപ്പെെറയുന്നെരിൽ്

ആപ്പരയാണ്് 75-ാാമത്് ചലാകാചരാേയ്

അസംബ്ല്ിയിൽ് B കമ്മിറ്റിയുപ്പര്

പ്പ യർചരെ്്സണായി്നിയമിച്ചത്? 

(a) രാദജഷ് ്ഭഷൂ്ൺ 

(b) വിജയ് ദശഖർ ശർമ്മ 

(c) വിദവക് കമുാർ 

(d) രി എൻ വാസദുേവൻ 

(e) ദഗാരാൽ വിട്ടൽ 

 

Q205. VASVIK (െിെിധ്്ലക്്സി്സംഭെം്

സംചോധൻ് െികാസ്് ചകപ്ന്ദ)്

ഇൻ പ്സ്രിയൽ് റിസർച്ച്് അൊർ ്്

ലഭിച്ച് ICAR-പ്പസൻപ്രൽ് മസറൻ്

 ിഷറീസ്് റിസർച്ച്് ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ടിപ്പന്റ്

(CMFRI)  യറക്രറപു്പര്ചരര്്നൽകകു. 

(a) അജയ് രിരമൽ 

(b) അഞ്ജ ി രാവണ്ഡ 

(c) ഗുരസുവാമി കൃഷ്ണമർൂത്തി 

(d) എ ദഗാരാ കൃഷ്ണൻ 

(e) ബാ കൃഷ്ണ ദോഷ്ി 
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Q206. എല്ലാ് െർഷെംു് _______ ന്്

ആ രിക്നു്ന്ഒര്ുചബാധെൽക്രണ്

രരിരാരിയാണ്് അന്ത്ർചദ്േീയ്

കാണാതായ്കടു്ടികളുപ്പര്ദ്ിനം. 

(a) വമയ് 21 

(b) വമയ് 22 

(c) വമയ് 23 

(d) വമയ് 24 

(e) വമയ് 25 

 

Q207. ഇന്ത്യൻ് ചനെിയുപ്പരയും് ________ 

ചനെിയുപ്പരയും് ഉഭയകക്ഷി്

അഭയാസമായ് ‘ചബാംചോസാേർ’്

മനൂ്നാം്രതിെിന്്തരുക്മായി. 

(a) US ദനവി 

(b) പ്ശീ ങ്കൻ ദനവി 

(c) ബംഗ്ലാദേശ് ദനവി 

(d) റഷ്യൻ ദനവി 

(e) പ്രാൻസ് ദനവി 

 

Q208. ചെൾ ്് ഇക്ചണാമിക്്

ച ാറത്തിപ്പന്റ് പ്രാെൽ് ആൻ ്്

രൂറിസം് പ്പ െലര്്പ്പമന്റ്് ഇൻ ക്്സ്്

2021-ൽ്ഇന്ത്യയുപ്പര്റാങ്്്എപ്തയാണ്? 

(a) 51-ാാമത് 

(b) 52-ാാമത് 

(c) 53-ആം 

(d) 54-ാാമത് 

(e) 55-ാാമത് 

 

Q209. ________ ര ിച്ച് "ലിസൺ്ര്ു യുെർ്

ഹാർട്ട്:്ദ്ി്ലണ്ടൻ്അ വഞ്ചർ"്എന്ന്

രതുിയ്രസു്തകം്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച.ു 

(a) അരനു്ധതി ദറായ് 

(b) റ്കിൻ ദബാണ്്ട 

(c) ദചതൻഭഗത് 

(d) വിപ്കം ദസത്ത് 

(e) സൽമാൻ റഷു് ദി 

 

Q210. അന്ത്ാരാപ്ര് ഒളിമ്പിക്്

കമ്മിറ്റിയുപ്പര് (IOC) ഒളിമ്പിക്് മലൂയ്

െിദ്യാഭയാസ്രരിരാരി്(OVEP) _______-ൽ്

ആരംഭിച്ച.ു 

(a) രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

(b) മഹാരാപ്ര 

(c) ഒഡീഷ് 

(d) ഹരിയാന 

(e) രഞ്ചാബ് 

 

Q211. സപു്രീം് ചകാരതി് നിയമിച്ച്

അഖിചലന്ത്യാ്  രു്ചബാൾ്

പ്പ  ചറഷപ്പന്റ് (AIFF) കാരയങ്ങൾ്

ചമൽചനാട്ടം് െഹിക്ാൻ്

അഡ്മിനിചപ്സ്രറ്റർമാരപു്പര് മനൂ്നംേ്

കമ്മിറ്റിയുപ്പര്(CoA) തലെൻ്ആരാണ്? 

(a) പ്രേീര് നപ്ദദജാഗ് 

(b) നവനീത് മദുനാട്്ട 

(c) എ ആർ ദേവ് 

(d) ഗുരമുർൂത്തി മഹാ ിംഗം 

(e) ബി.രി. കനദുങ്കാ 
 

Q212. രാജയത്തിപ്പന്റ് ചരയ്്പ്പമന്റ്്

ഇചക്ാസിസ്റ്റം്  ിജിസറ്റസ്്

പ്പ യ്യനു്നതിനംു് ഇന്ത്യയിപ്പല് പ്ോമീണ്

ചമഖലയിപ്പല് ഉരചഭാക്താക്ൾക്്്

ഇരരാരുകൾ് നരത്തനു്നതിന്്

െിോലമായ് സാധയത്

നൽകനു്നതിനമുായി് മഹാപ്ോം് ഏത്്

ബാങ്മുായി്ച ർന്ന?ു 

(a) ബാങ്ക് ഓര് ബദറാഡ 

(b) HDFC ബാങ്ക് 

(c) ദസ്റ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓര് ഇന്തയ 

(d) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക ്

(e) RBL ബാങ്ക് 

 

Q213. ഇനിെറയുന്നെരിൽ് ആരാണ്്

തപ്പന്റ് രരിേീലനം് െിജയകരമായി്

രർൂത്തിയാക്ിയ് ചേഷം് ആർമി്

ഏെിചയഷൻ് ചകാർര്്സിൽ്

ചകാംബാറ്്റ് ഏെിചയറ്ററായി് ച രനു്ന്

ആദ്യപ്പത്ത്െനിതാ്ഓ ീസർ? 

(a) അൽക്ക മിത്തൽ 

(b) ഹർപ്രീത് ചാണ്ടി 

(c) ശാന്തിപ്ശീ രണ്ഡിറ്റ് 

(d) മാധ്ബി രരുി ബച്ു്ച 

(e) അഭി ാഷ് ബരാക്്ക 
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Q214. ബാസപ്പക്സഹിർ് യൂത്ത്്ആൻ ്്

ചസ്രാർട് സ്്പ്പ സിലിറ്റിയിൽ്നരന്ന്2022 

IBA െനിതാ് ചലാക് ചബാക്സിംേ്്

 ാമ്പയൻഷിെിപ്പന്റ് പ്പമ ൽ്

രട്ടികയിൽ്ഒന്നാമപ്പതത്തിയ് രാജയം്

ഏത്്? 

(a) ബംഗ്ലാദേശ് 

(b) ഉറദുഗവ 

(c) യു.എ.ഇ 

(d) തർുക്കി 

(e) ഈജിപ്ര് 

 

Q215. ഇന്ത്യൻ് എെുത്തകുാരി്

േീതാഞ്ജലി് പ്േീയും് അചമരിക്ൻ്

െിെർത്തക്പ്പ യ്്സി്ചറാക്്്പ്പെലംു്

"_______" നായി് അന്ത്ാരാപ്ര് ബകു്ർ്

സപ്രസ്്ചനരി. 

(a) ദടാംബ് ഓര് സാൻഡ് സ്  

(b) ദരത-സമാധ്ി 

(c) തിദരാഹിത് 

(d) ഖാ ി ജഗാഹ ്

(e) അനഗൂുഞ്്ച 

 

Q216. മ ൂീസ്്ഇൻപ്പെചസ്റ്റഴ് സ്്സർെീസ്്

ഇന്ത്യയുപ്പര് സാമ്പത്തിക് െളർച്ചാ്

പ്രെ നം് 9.1 േതമാനത്തിൽ് നിന്ന്്

2022 ൽ്______ ആയി്കറുച്ച.ു 

(a) 4.8 ശതമാനം 

(b) 5.8 ശതമാനം 

(c) 6.8 ശതമാനം 

(d) 7.8 ശതമാനം 

(e) 8.8 ശതമാനം 

 

Q217. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏത്്

നേരമാണ്് ഇന്ത്യയിപ്പല് ഏറ്റെംു്

െലിയ് ചപ് ാൺ് പ്പ സ്റ്റിെലായ്

‘ഭാരത്് ചപ് ാൺ് മചഹാത്സെ്് 2022’ 

സംഘരിെിക്നു്നത്്? 

(a) അഹമ്മോബാേ് 

(b) നയഡൂൽഹി 

(c) വചമന്ന 

(d) ചണ്ഡീഗഡ് 

(e) േി്പൂ ർ 

 

Q218. പ് ഞ്ച്് റിെിചയര്  ിലിം്

പ്പ സ്റ്റിെലിൽ് എക്സലൻസ്് ഇൻ്

സിനിമ് അൊർ ്് ചനരിയത്്

ആരാണ്്? 

(a) അമിതാബ് ബച്ചൻ 

(b) കമൽ ഹാസൻ 

(c) രജനികാന്ത് 

(d) മദനാജ് ബാദജ് പയി 

(e) നവാസദു്ദീൻ സിദ്ദിഖി 
 

Q219. WTO യുപ്പര് െയാരാരത്തിപ്പല്

സാചങ്തിക് തരസ്സങ്ങപ്പളക്റുിച്ചളു്ള്

കമ്മിറ്റിയുപ്പര് പ്പ യർമാനായി്

ആരാണ്്നിയമിക്പ്പെട്ടത്? 

(a) ഗൗരവ് അ വുാ ിയ 

(b) പ്രതിഭ രാർക്കർ 

(c) േിദനശ് ഭാട്ടിയ 

(d) അൻവർ ഹമുസൻ വഷ്യ്ക്്ക 

(e) കിഷ്ൻ ഡാൻ ദേവാൽ 
 

Q220. നരീന്ദർ് ബപ്ത് താപ്പെെറയുന്ന്

ഏത്് രദ്െിയിൽ് നിന്നാണ്് രാജി്

പ്രഖയാരിച്ചത്? 

(a) ഇന്തയൻ ഒളിെിക് അദസാസിദയഷ്ൻ 

പ്രസിഡന്റ ്

(b) ഇന്തയൻ രട്ുദബാൾ 

അദസാസിദയഷ്ൻ പ്രസിഡന്റ് 

(c) ഇന്തയൻ പ്കിക്കറ്റ് അദസാസിദയഷ്ൻ 

പ്രസിഡന്റ ്

(d) ഇന്തയൻ ബാഡ്മിന്റൺ 

അദസാസിദയഷ്ൻ പ്രസിഡന്റ് 

(e) ഇന്തയൻ ദബാക്സിംഗ് 

അദസാസിദയഷ്ൻ പ്രസിഡന്റ് 
 

Q221. ആധാർ്

പ്രെർത്തനക്ഷമമാക്ിയ് ചരയ്്പ്പമന്റ്്

സിസ്റ്റത്തിനായി് (AePS) അരുത്തിപ്പര്

ഇഷയെൂർ്  ാർജകുൾ് അെതരിെിച്ച്

ചരയ്്പ്പമന്റ്്ബാങ്്്ഏതാണ്? 

(a) ദരടിഎം ദരയ് വമന്റ് ബാങ്ക് 

(b) എയർവടൽ ദരയ് വമന്റ് ബാങ്ക് 

(c) NSDL ദരയ് വമന്റ് ബാങ്ക ്

(d) ജിദയാ ദരയ് വമന്റ് ബാങ്ക ്

(e) ഇന്തയ ദരാസ്റ്് ദരയ് വമന്റ് ബാങ്ക് 
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Q222. ഹിന്ദസു്ഥാൻ് സിങ്്്

ലിമിറ്റ ിപ്പന്റ് (HZL) സർക്ാരിപ്പന്റ്

________% ഓഹരി് െിൽെനയ്ക്്്

സാമ്പത്തിക് കാരയങ്ങളുപ്പര്

കാബിനറ്്റ് കമ്മിറ്റി് (CCEA) 

അംേീകാരം്നൽകി. 

(a) 14.6% 

(b) 29.5%  

(c) 35.2% 

(d) 40.8% 

(e) 59.9% 
 

Q223. എല്ലാ് മയ ൂവൽ്  ണ്ട്്

നിചക്ഷരങ്ങൾക്ംു് ചറാചബാ്

ഉരചദ്േക് പ്ലാചറ്്റ ാം് ആരംഭിച്ച്

കമ്പനി്ഏതാണ്? 

(a) പ്ഗൗ 

(b) ദരടിഎം മണി 

(c) സീദറാേ 

(d) അദര്സ്റ്ാക്സ് 

(e) HDFC വസകയരൂിറ്റിസ ്
 

Q224. 2022-ൽ് _____ൽ് നരന്ന്

ഇന്റർനാഷണൽ് ഷടൂ്ടിംേ്്

സ്്ചരാർര്്സ്് പ്പ  ചറഷൻ് (ISSF) 

ജനൂിയർ്ചലാകകെിൽ്13്സവർണെംു്

15്പ്പെള്ളിയും്5്പ്പെങ്ലെംു്ഉൾപ്പെപ്പര്

33്പ്പമ ലകുൾ്ഇന്ത്യ്ചനരി. 

(a) ദമാൺപ്ടിയൽ, കാനഡ 

(b) ദ ാസാൻ, സവിറ്റ്സർ ൻഡ് 

(c) ദബാൺ, ജർമ്മനി 

(d) സഹു്ൽ, ജർമ്മനി 

(e) കവാ ാ ംരർൂ, മദ ഷ്യ 
 

Q225. ഇന്ത്യയിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത്

‘ലാെന്ദർ് പ്പ സ്റ്റിെൽ’് ഈയിപ്പര്

ഉദ്്ഘാരനം് പ്പ യതത്്

താപ്പെെറയുന്നെയിൽ് ഏപ്പതാപ്പക്്

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ/്UT കളിലാണ്? 

(a)  ഡാക്ക് 

(b) ജമ്മ ുകശ്മീർ 

(c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 

(d) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(e) സിക്കിം 
 

Q226. ഇനിെറയുന്നെയിൽ് ഏതാണ്്

േുരപു്ോമിപ്പല് ICD ോർഹി്

ഹർസാരെുിൽ് 'NIGAH' എന്ന്രദ്ധതി്

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ജാംനഗർ കസ്റ്ം  

(b) ദരാർബന്തർ കസ്റ്ം 

(c) ഭാവനഗർ കസ്റ്ം 

(d) ഡൽഹി കസ്റ്ം 

(e) ഭജ്ു കസ്റ്ം 

 

Q227. അരുത്തിപ്പര, നയ്ൂ ൽഹിയിപ്പല്

രസുയിപ്പല് IARI യിൽ് നരക്നു്നത്്

ചഗ്ലാബൽ്ഓർോനിക്്എചക്സ്രായുപ്പര്

ഏപ്താമത്്രതിൊണ്? 

(a) ആറാമത് 

(b) നാ ാമത ്

(c) മനൂ്നാമത് 

(d) ഏഴാമത് 

(e) എട്ടാമത് 

 

Q228. ഇനിെറയുന്ന്ഏത്്ഹിമാലയൻ്

സംസ്ഥാനത്തിന്് മാപ്തമായി് ഒര്ു

രതുിയ് ി ൻസ്്എചസ്റ്ററ്്റ്സർക്ിൾ്

സൃരിക്നു്നതിനളു്ള് നിർചേേം്

രാജ്്നാഥ്്സിംേ്്അംേീകരിച്ച?ു  

(a) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(b) അരണുാചൽ പ്രദേശ് 

(c) അസം 

(d) ഉത്തർപ്രദേശ ്

(e) മഹാരാപ്ര 
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Q229. പ്പ  ചറഷൻ് ഓ ്് ഇന്ത്യൻ്

എക്്സ്്ചരാർട്ട്് ഓർേസനചസഷൻ്

(FIEO) ഇന്ത്യൻ് കയറ്റമുതിക്ാർക്ംു്

െിചദ്േ് ൊങ്ങനു്നെർക്ംു് ചെണ്ടി്

ഇത്തരത്തിലളു്ള്ആദ്യ്ഓൺസലൻ്

മാർക്റ്്റ് ചപ്ലസ്് ആരംഭിച്ച.ു്

പ്പ  ചറഷൻ് ഓ ്് ഇന്ത്യൻ്

എക്്സ്്ചരാർട്ട്്

ഓർേസനചസഷൻസ്്

സ്ഥാരിതമായ് െർഷം് ഇെയിൽ 

ഏത്? 

(a) 1960 

(b) 1965  

(c) 1947 

(d) 1950 

(e) 1969 

 

Q230. ചഗ്ലാബൽ്ഓർോനിക്്എചക്സ്രാ്

2022 പ്പന്റ്പ്രചമയം്എന്ത്ാണ്? 

(a) ആവാസവയവസ്ഥ രനുഃസ്ഥാരിക്കൽ 

(b) ഓർഗാനിക് ഭമൂി മാപ്തം 

(c) ഓർഗാനിക് ദനച്ചറിനളു്ള സമയം 

(d) ഓർഗാനിക ് ദപ്രാസസ് വചയരതംു 

അർദ്ധ സം്കരിച്ചതമുായ ഭക്ഷണം 

(e) മാനവികതയുവട  ാഭം 

 

Q231. ഏപ്പറ്  ർച്ച് പ്പ യ്യപ്പെട്ട്

ഏകീകൃത് സിെിൽ് ചകാ ്് (UCC) 

നരൊക്ാൻ് അഞ്ചംേ് പ് ാ ്റ്റിംേ്്

കമ്മിറ്റി് രരൂീകരിക്പു്പമന്ന്്

ഉത്തരാഖണ്്ഡ്സർക്ാർ് പ്രഖയാരിച്ച.ു്

ഈ്സമിതിയുപ്പര്തലെൻ്ആരാണ്്? 

(a) പ്രേീര് നപ്ദദജാഗ് 

(b) ബി.രി. കനദുങ്കാ 

(c) നവനീത് മദുനാട്്ട 

(d) രഞ്ജന ദേശായി 

(e) എ ആർ ദേവ് 

 

Q232. ചകപ്ന്ദമപ്ന്ത്ി് ജിചതപ്ന്ദ് സിംേ്്

ഉത്തചരന്ത്യയിപ്പല് ആദ്യപ്പത്ത്

ഇൻ പ്സ്രിയൽ് ബചയാപ്പരക്് രാർക്്്

_______ ൽ്ഉദ്്ഘാരനം്പ്പ യതു . 

(a) ഷ്ിം  

(b) ജമ്മ ു

(c) ദ  

(d) ഗുൽമാർഗ് 

(e) പ്ശീനഗർ 

 

Q233. റിസർെ്്ബാങ്്്ഓ ്്ഇന്ത്യയുപ്പര്

ബാങ്്് ചനാട്ട്് സർചെ് ഓ ്്

കൺസയചൂമെ്്സ്് കപ്പണ്ടത്തലകുളിൽ്

ഏറ്റെംു് ഇരപ്പെട്ട് ചനാട്ട്് ______________ 

ആപ്പണന്ന്്പ്പെളിപ്പെരുത്തി. 

(a) 50 രരൂ 

(b) 100 രരൂ 

(c) 200 രരൂ 

(d) 500 രരൂ 

(e) 2000 രരൂ 

 

Q234. രാപ്രരതി് രാം്നാഥ്് ചകാെിന്ദ്്

ചലാക്രാലിപ്പന്റ് ആക്രിംേ്്

പ്പ യർചരെ്്സണായി് ആപ്പരയാണ്്

നിയമിച്ചത്്? 

(a) പ്കിസ് ദഗാരാ കൃഷ്ണൻ 

(b) രിനാകി ചപ്ദദഘാഷ്് 

(c) പ്രേീര് കമുാർ വമാഹന്തി 

(d) എം ആർ കമുാർ 

(e) ബി സി രട് നായിക് 

 

Q235. 2022 പ്പല് L'OEil d'Or അൊർ ിന്്

അർഹനായ്  ലച്ചിപ്തകാരനായ്

ഷൌനക്് പ്പസന്നിപ്പന്റ് ഇനിെറയുന്ന്

ച ാകയപു്പമന്ററി്ഏതാണ്? 

(a) ബീദയാണ്്ട ആൾ ബൗണ്ടറീസ്  

(b) ഓൾ ോറ്റ് പ്ബീത്് 

(c) േി ദവൾഡ് ബിദരാർ വഹർ 

(d) രവർവ സ്സ് 

(e) ദപ്ഗറ്റ് ഇന്തയൻ ദസ്റ്ാറീസ ്
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Q236. 2022 പ്പമയ്് മാസത്തിൽ, INS 

ചോമതി് ഏത്് നാെിക് ച ാക്്്

യാർ ിൽ് ീകമ്മീഷൻ്പ്പ യതു ്? 

(a) ദനവൽ ദഡാക്ക് യാർഡ്, 

വിശാഖരട്ടണം 

(b) ദനവൽ ദഡാക്ക് യാർഡ്, വകാച്ചി 

(c) ദനവൽ ദഡാക്ക് യാർഡ്, വചമന്ന 

(d) ദനവൽ ദഡാക്ക് യാർഡ്, മംുമബ 

(e) ദനവൽ ദഡാക്ക് യാർഡ്, ഹാസിറ 

 

Q237. UN സമാധാനരാലകരപു്പര്

അന്ത്ാരാപ്ര് ദ്ിനം് എല്ലാ് െർഷെംു്

_____ ന്്ആ രിക്നു്ന.ു 

(a) വമയ് 29 

(b) വമയ് 28 

(c) വമയ് 27 

(d) വമയ് 26 

(e) വമയ് 25 

 

Q238. ഇന്ത്യൻ്പ്രീമിയർ്ലീേ്്(IPL) 2022, 

ഉദ്്ഘാരന് ാമ്പയൻമാരായ് ________പ്പന്

ചതാൽെിച്ച്്േുജറാത്ത്്സരറ്റൻസ്്(GT) 

ചപ്രാ ി്ഉയർത്തി. 

(a) ദറായൽ ച ദഞ്ചഴ്സ് ബാംഗ്ലർൂ 

(b) രാജസ്ഥാൻ ദറായൽസ് 

(c)  ഖ് നൗ സെൂർ ജയന്റ് സ ്

(d) വചമന്ന സെൂർ കിംഗ് സ് 

(e) മംുമബ ഇന്തയൻസ് 

 

Q239. 2022-പ്പല് െനിതാ് രി20  ലഞ്ച്്

കിരീരചൊരാട്ടത്തിൽ്

പ്പെചലാസിറ്റിപ്പക്തിപ്പര് നാല്്

റൺസിന്്െിജയിച്ചതാരാണ്? 

(a) സെൂർദനാവാസ ് 

(b) വവദ ാസിറ്റി 

(c) പ്ടയൽദബ്ലദസർസ് 

(d) ദറായൽ ച ദഞ്ചഴ്സ് 

(e) ഇവവയാന്നമുല്ല 

 

Q240. ച ാർ യൺൂ് 500 രട്ടികയിൽ്

ഒന്നാമപ്പതത്തിയ് ചലാകത്ത്് ഏറ്റെംു്

കരൂുതൽ് പ്രതി ലം് ൊങ്ങനു്ന് CEO 

എക്സികയടൂ്ടീെ്്ആരാണ്്? 

(a) വജൻസൻ ഹവുാങ് 

(b) ടിം കക്ു്ക 

(c) എദ ാൺ മസ് ക് 

(d) റീഡ ്ദഹസ്റ്ിംഗ് സ് 

(e)  ിദയാനാർഡ് ഷ്ലീരർ 

 

SOLUTIONS 
 
S1. Ans.(e) 
Sol. Maharashtra became the first state in India to 
develop a website-based Migration Tracking 
System (MTS) application to track the movement of 
migrant workers through individual unique 
identity numbers. 
 
S2. Ans.(c) 
Sol. The World Bank has approved a USD 47 million 
financial support to the Government of India for the 
Mission Karmayogi, a national program to build 
civil service capacity. 
 
S3. Ans.(c) 
Sol. Bank of Baroda has launched “bob World Gold”, 
a new feature on its bob World mobile banking 
platform for seniors and the elderly. 
 

S4. Ans.(a) 
Sol. Online lending platform, Indifi Technologies 
has appointed former chairman of SBI, Rajnish 
Kumar as an advisor. 
 
S5. Ans.(d) 
Sol. The former Honorary Consul of Peru in 
Mumbai, Ardeshir B.K. Dubash has received the 
Order of “Merit in the Diplomatic Service of Peru 
Jose Gregorio Paz Soldan” by the Ministry of 
Foreign Affairs of Peru. 
 
S6. Ans.(e) 
Sol. International Jazz Day is celebrated every year 
around the world on 30 April. This day is observed 
to promote Jazz and raise awareness about its 
significance. 
 

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 – MAY 2022 

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

S7. Ans.(b) 

Sol. The theme for World Veterinary Day 2022 is 

“Strengthening Veterinary Resilience”. This 

essentially means providing veterinary doctors 

with all kinds of help, and resources they require in 

their journey. 

 

S8. Ans.(d) 

Sol. The Border Roads Organisation (BRO) 

engineering marvel, Atal Tunnel, built in Rohtang in 

Himachal Pradesh, received the Indian Building 

Congress' (IBC) 'Best Infrastructure Project' award 

in New Delhi.  

 

S9. Ans.(a) 

Sol. Charudutt Mishra, a snow leopard 

conservationist, was awarded the Whitely Gold 

Award at the Royal Geographical Society in London, 

for his efforts to involve local communities in 

conserving the enigmatic big cat of Inner Asia. This 

is Mishra’s second WFN Prize.  

 

S10. Ans.(d) 

Sol. Film and TV actor SalimGhouse passed away in 

Mumbai after suffering a cardiac arrest. He was 70. 

 

S11. Ans.(e) 

Sol. Maharashtra Cabinet approved first-of-its-kind 

‘Maharashtra Gene Bank Project’ for biodiversity 

conservation. 

 

S12. Ans.(d) 

Sol. ICICI Bank has launched India’s first 

comprehensive digital ecosystem for all Micro, 

Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the 

country, which can also be used by the customers of 

other banks. 

 

S13. Ans.(b) 

Sol. The Indian Army’s Director General of Military 

Operations, Lieutenant General 

BaggavalliSomashekarRaju has been appointed as 

the Vice Chief of the Army Staff from May 1. 

 

S14. Ans.(b) 
Sol. In Asia Badminton Championships, India’s P.V. 
Sindhu won her second Asian bronze medal after a 
heartbreaking three-game loss to top-seed and 
defending champion Akane Yamaguchi of Japan in 
the semifinal in Manila. 
 
S15. Ans.(a) 
Sol. International Labour Day is observed globally 
on 1st May every year. It is also known as 
International Worker’s Day and May Day. 
 
S16. Ans.(d) 
Sol. Union Bank of India became the first public 
sector bank to go live on the Account Aggregator 
(AA) ecosystem. Touted as the UPI moment for 
lending, the AA framework ensures swift data 
sharing with the consent of the user and eliminates 
the need for physical documents. 
 
S17. Ans.(d) 
Sol. PM Modi greets people of Gujarat, Maharashtra 
on their statehood day . Prime Minister 
NarendraModi greeted the people of Gujarat and 
Maharashtra on the foundation day of the two 
western states and lauded their accomplishments 
in diverse fields. Maharashtra and Gujarat were 
formed after the enactment of the Bombay 
Reorganisation Act, 1960. 
 
S18. Ans.(a) 
Sol. AIR Senior IFS officer Vinay Mohan Kwatra 
today assumed charge as India's new Foreign 
Secretary. He succeeded incumbent Harsh 
VardhanShringla. A 1988 batch IFS officer, Mr. 
Kwatra was earlier serving as India’s Ambassador 
to Nepal. 
 
S19. Ans.(b) 
Sol. World Laughter Day was first celebrated in 
1998 in Mumbai and was initiated by the founder of 
the Laughter Yoga Movement DrMadanKataria.  
 
S20. Ans.(b) 
Sol. World Tuna Day is observed globally on 2nd 
May every year. This day is established by the 
United Nations (UN) to raise awareness about the 
importance of tuna fish. 
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S21. Ans.(e) 
Sol. Haryana Chief Minister ManoharLalKhattar has 
announced to build a stadium in Olympic gold-
medallistNeeraj Chopra’s native village Khandra, 
Panipat. 
 
S22. Ans.(e) 
Sol. Government collected all-time high Rs 1.68 
lakh crores as GST revenue of April 2022. 
 
S23. Ans.(b) 
Sol. Leaders, Politicians, Citizens: Fifty Figures Who 
Influenced India’s Politics” authored by author-
journalist RasheedKidwai compiles stories of 50 
personalities who influenced India’s political 
landscape. 
 
S24. Ans.(c) 
Sol. World Press Freedom Day is observed globally 
on 3rd May every year. It is also known as World 
Press Day. 
 
S25. Ans.(b) 
Sol. Bihar’s Chief Minister Nitish Kumar has 
inaugurated India’s first ethanol plant in Purnia 
district, Bihar. The plant has been set up by Eastern 
India Biofuels Private Limited at a cost of ₹105 
crores. 
 
S26. Ans.(b) 
Sol. World Asthma Day is observed every year on 
the first Tuesday of May to spread awareness and 
care about asthma in the world. 
 
S27. Ans.(e) 
Sol. Chhattisgarh launched 
‘MukhyamantriMitaanYojana’ for doorstep delivery 
of 100 public services. 
 
S28. Ans.(c) 
Sol. ‘MiyanKaBada’ railway station in the Balotra 
area of Rajasthan’s Barmer district was renamed 
“Mahesh Nagar Halt.” 
 
S29. Ans.(b) 
Sol. Sangeeta Singh, an Indian Revenue Service 
(IRS) officer from the 1986 batch, has been 
appointed as Chairman, Central Board of Direct 
Taxes (CBDT), with effect from May 02, 2022. 
 

S30. Ans.(d) 
Sol. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 
exercise, Defender Europe 2022 (DE22) and Swift 
Response 2022 (SR22) began on May 01, 2022 
aimed at building preparedness and 
interoperability between Allies and partners of the 
United States (US) and NATO. 
 
S31. Ans.(e) 
Sol. India’s ranking in the Index has fallen down to 
150th position from last year’s 142nd rank. 
 
S32. Ans.(b) 
Sol. Norway (1st) Denmark (2nd), Sweden (3rd) 
Estonia (4th) and Finland (5th) grabbed the top 
positions, while North Korea remained at the 
bottom of the list of the 180 countries and 
territories. 
 
S33. Ans.(c) 
Sol. The ranking is topped by Western Sydney 
University (Australia); followed by Arizona State 
University (The US), Western University (Canada). 
 
S34. Ans.(b) 
Sol. Chainalysis 2021 Cryptocurrency Gains by 
Country: India ranked 21st in estimated Crypto 
Gains in 2021. 
 
S35. Ans.(e) 
Sol. Rajiv Ranjan has been appointed as the ex-
officio member of the Monetary Policy Committee 
(MPC) by Central Board of Directors of Reserve 
Bank of India (RBI). 
 
S36. Ans.(d) 
Sol. Indian-Origin NandMulchandani has been 
appointed as the first-ever Chief Technology Officer 
(CTO) of Central Intelligence Agency (CIA), first line 
of defense for the United States. 
 
S37. Ans.(c) 
Sol. Doordarshan has won ENBA Award 2021 for 
the best in-depth Hindi series for its TV series based 
on pet care ‘Best Friend Forever’ at 14th edition of 
the Exchange4media News Broadcasting Awards 
(ENBA). 
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S38. Ans.(d) 
Sol. Ronnie O’Sullivan (England) has won the 2022 
World Snooker Championship by defeating Judd 
Trump (England) against 18-13 in the finals, which 
were held from April 16 to May 2, 2022 at the 
Crucible Theatre in Sheffield, England. 
 
S39. Ans.(b) 
Sol. JAIN (Deemed-to-be University) with 20 gold, 
7 silver and 5 bronze medals has won the 2nd 
edition of the Khelo India University Games 2021. 
 
S40. Ans.(a) 
Sol. International Firefighter’s Day is observed 
every year on May 4th to pay respect to those 
firefighting experts who have lost their lives in the 
line of duty. 
 
S41. Ans.(e) 
Sol. A loan scheme named Jivhala has been 
launched by the Maharashtra Department of 
Prisons for the inmates who are serving sentences 
in various jails across Maharashtra. 
 
S42. Ans.(c) 
Sol. RailTel& WHO inaugurated Mobile Container 
Hospital at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 
 
S43. Ans.(d) 
Sol. Chairman and Chief Executive Officer of IBM 
Arvind Krishna was elected to the Board of 
Directors of the Federal Reserve Bank of New York, 
New York, United States of America, to fill the 
vacancy in the office for the remaining period of a 
3-year term which ends on 31st December 2023. 
 
S44. Ans.(c) 
Sol. India will be the official Country of Honour at 
the upcoming Marche’ Du Film in France, as per the 
announcement of the Union Minister for 
Information and Broadcasting, Anurag Singh 
Thakur. 
 
S45. Ans.(b) 
Sol. Shooter DhanushSrikanth has won gold and 
ShouryaSaini has won the bronze in the men’s 10m 
air rifle competition in the 24th Deaflympics at 
Caxias do Sul, Brazil. 
 

S46. Ans.(a) 

Sol. Olympian discus thrower player, 

KamalpreetKaur has been suspended by Athletics 

Integrity Unit (AIU) for testing positive for a banned 

substance. 

 

S47. Ans.(e) 

Sol. 'International No Diet Day 2022' is celebrated 

all over the world on 6 May. On this day, people are 

made aware of body acceptance, leaving aside 

behaviour like body shaming, which includes 

people of all shapes and sizes. 

 

S48. Ans.(d) 

Sol. The Indian Space Research Organisation will 

send a spacecraft to orbit Venus to study what lies 

below its surface, the space body’s Chairperson S 

Somnath announced. ISRO is expecting to launch 

the mission by December 2024. 

 

S49. Ans.(a) 

Sol. World Hand Hygiene Day (WHHD) is annually 

observed across the globe on the 5th of May to 

maintain global promotion, visibility, and 

sustainability of hand hygiene in health care. 

 

S50. Ans.(e) 

Sol. WHO is marking the day with the theme – Unite 

for safety: clean your hands, with a focus on 

encouraging people to clean their hands at the right 

times with the right products that will help lead to 

high quality safer care everywhere. 

 

S51. Ans.(e) 

Sol. Haryana Chief Minister ManoharLalKhattar 

launched a Vehicle Movement Tracking System 

(VMTS) mobile app to track the vehicles carrying 

sand and other mining material. 

 

S52. Ans.(a) 

Sol. The Supreme Court formed a high-level 

committee, headed by Retired Bombay High Court 

Judge PradeepNandrajog, for recovery of money 

from the defaulters against whom National Spot 

Exchange (NSEL) has secured money decrees. 
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S53. Ans.(c) 
Sol. InterGlobe Aviation announced that 
VenkataramaniSumantran has been named 
chairperson of the IndiGo board. 
 
S54. Ans.(b) 
Sol. A senior research scientist and head of the 
Climate Impacts Group at NASA’s Goddard Institute 
for Space Studies (GISS) in New York City, Cynthia 
Rosenzweig has received the 2022 World Food 
Prize from the World Food Prize Foundation. 
 
S55. Ans.(d) 
Sol. World Athletics Day is celebrated every year 
globally on the 7th of May to raise awareness about 
the importance of fitness and encourage them to 
play sports, especially athletics. 
 
S56. Ans.(e) 
Sol. Odisha is set to come up with India's "only" 
observatory that will establish a repository on the 
health of the tribal population in the state.  
 
S57. Ans.(c) 
Sol. Air Marshal SanjeevKapoor took charge as 
Director General (Inspection and Safety) [DG(I&S)] 
of Indian Air Force at New Delhi.  
 
S58. Ans.(c) 
Sol. Union Minister for MSME Narayan Rane and 
Minister of State for MSME ShriBhanuPratap Singh 
Verma along with other State Ministers and senior 
officials inaugurated the ‘Enterprise India National 
Coir Conclave 2022’ being organised under the 
“AzadikaAmritMahotsav” at Coimbatore.  
 
S59. Ans.(a) 
Sol. World Red Cross Day is observed globally on 
8th May every year. The day aims to broaden the 
public’s understanding of the International Red 
Cross and Red Crescent Movement. 
 
S60. Ans.(d) 
Sol. Every year during May 8-9, the United Nations 
marks the Time of Remembrance and 
reconciliation for those who lost their lives during 
the Second World War. 
 

S61. Ans.(d) 

Sol. The government of Kerala is set to launch an 

Android App ‘Shaili’, aimed at diagnosing and 

controlling lifestyle diseases among the people in 

the state of Kerala. 

 

S62. Ans.(a) 

Sol. The Haryana State Government launches ‘e-

Adhigam’ scheme under which nearly 3 lakh 

students will be receiving tablet computers to aid 

their online education. 

 

S63. Ans.(c) 

Sol. The Delhi cabinet has approved the “Delhi 

Startup Policy” with an aim to create an ecosystem 

for people to launch startups and provide them 

with fiscal and non-fiscal incentives, collateral-free 

loans, and free consultancy from experts, lawyers, 

and CA. 

 

S64. Ans.(b) 

Sol. AdaniWilmar Limited became the largest Fast 

Moving Consumer Goods Company (FMCG) in India 

beating Hindustan Unilever Limited (HUL), after 

the announcement of its Quarter Four results for 

the financial year 2022 (Q4FY2022). 

 

S65. Ans.(d) 

Sol. L&T Infotech and Mindtree, two independently 

listed IT services companies under Larsen & 

Toubro Group have announced merger that would 

create India’s fifth-largest IT services provider. 

 

S66. Ans.(e) 

Sol. The book was edited by Air Marshal Jagjeet 

Singh and Group Captain Shailendra Mohan. The 

book features 50 Swarnim articles written by 

veterans narrating their experience in detail. 

 

S67. Ans.(b) 

Sol. World Thalassemia Day is observed on May 8, 

every year to create awareness about the ailment 

and support patients, their families and health care 

workers with information to combat it. 
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S68. Ans.(b) 

Sol. Poumai tribe, one of the major Naga tribes 

living in Manipur's hill district, Senapati have 

recently declared their villages a no-drugs zone in 

order to help the state government curb the drugs 

menace including illegal poppy cultivation.  

 

S69. Ans.(e) 

Sol. The sanctioned judge strength of the Supreme 

Court is 34 (including Chief Justice of India). 

 

S70. Ans.(b) 

Sol. Nepal’s legendary climber Kami Rita Sherpa 

has climbed Mt Everest, the tallest peak in the 

world for the 26th time to set a new world record. 

 

S71. Ans.(a) 

Sol. Tamil Nadu chief minister MK Stalin has 

announced that all government primary school 

students from 1st to 5th standards will be provided 

nutritious breakfast on all working days. 

 

S72. Ans.(d) 

Sol. Delhi govt will provide free sewer connections 

under “MukhyamantriMuft Sewer Connection 

Yojana” and 25,000 households located in East 

Delhi will be provided with free sewer connections. 

 

S73. Ans.(e) 

Sol. Reliance Industries become the first Indian 

company to record annual revenue of more than a 

whopping $100 billion. The company has recorded 

a 22.5% rise in net profit for the quarter ended 

March 2022. 

 

S74. Ans.(d) 

Sol. AbhinavDeshwal has won the second gold 

medal for India in shooting at the ongoing 24th 

Deaflympics in Caxias do Sul, Brazil. 

 

S75. Ans.(c) 

Sol. F1 world champion Max Verstappen has won 

the inaugural Miami Grand Prix for Red Bull after 

defeating the Ferrari rival Charles Leclerc. 

 

S76. Ans.(b) 

Sol. Carlos Alcaraz (Spain) has clinched the men’s 
singles Madrid Open title 2022 after beating the 

defending champion Alexander Zverev (Germany). 
 

S77. Ans.(c) 
Sol. The eminent Odia litterateur Rajat Kumar Kar 

passed away due to heart-related ailments. His 

writing includes UpendraBhanja literature and has 
seven non-fiction to his credit. He also contributed 

to the revival of the dying art of Pala of Odisha. 
 

S78. Ans.(d) 

Sol. The United Nations observed 10th May 2022, 

the second International Day of Argania. 

 

S79. Ans.(c) 
Sol. The day will be celebrated this year under the 

theme “The Argan tree, symbol of resilience” and 

will serve to raise international awareness around 
the tree, its ecosystem, and the important position 

it holds in Moroccan culture and heritage. 
 

S80. Ans.(b) 
Sol. Union Sports Minister Anurag Thakur has 

launched the mascot ‘Dhakad’ along with the 
official logo and official jersey of the Fourth Khelo 

India Youth Games. 
 

S81. Ans.(e) 

Sol. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh 

Chouhan launched the second phase of the 

LadliLaxmi scheme (LadliLaxmi scheme-2.0). 
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S82. Ans.(d) 

Sol. Rodrigo Chaves, Costa Rica’s new president, 

was sworn in, promising to tackle corruption and 

rebuild the country’s economy. 

 

S83. Ans.(a) 

Sol. John Lee Ka-Chiu has been confirmed as Hong 

Kong’s next chief executive. He will replace Carrie 

Lam. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. The committee will be chaired by 

NavneetMunot, the Chief Executive Officer (CEO) of 

HDFC Mutual Fund. 

 

S85. Ans.(b) 

Sol. Captain Rajesh Unni, Founder and CEO of 

Synergy Group, one of the world’s leading ship 

managers and one of India’s major marine firms, 

elected Vice-Chair of the Denmark-based Maritime 

Anti-Corruption Network (MACN). 

 

S86. Ans.(e) 

Sol. Late photojournalist Danish Siddiqui (Reuters) 

has been honoured with his second prestigious 

Pulitzer Prize 2022 in the feature photography 

category with other three Indian journalists: Adnan 

Abidi, SannaIrshadMattoo and Amit Dave. 

 

S87. Ans.(e) 

Sol. Indian music composer and santoor player 

PanditShivkumar Sharma passed away in Mumbai.  

 

S88. Ans.(b) 

Sol. National Technology Day is observed every 

year on 11th May across the country. National 

Technology Day has significant historical 

importance in India. 

 

S89. Ans.(a) 

Sol. The theme for National Technology Day 2022 

is "Integrated Approach in Science and technology 

for sustainable future". The theme was launched by 

Union Minister Jitendra Singh. 

 

S90. Ans.(e) 

Sol. The unemployment rate for persons of 15 years 

and above in urban areas slipped to 8.7 per cent in 

October-December 2021 from 10.3 per cent in the 

year-ago quarter, showed a periodic labour force 

survey by the National Statistical Office (NSO).  

 

S91. Ans.(b) 

Sol. A prominent crossing in Ayodhya will be 

developed and named after legendary singer 

Bharat Ratna late Lata Mangeshkar who passed 

away on February 6 this year. 

 

S92. Ans.(c) 

Sol. India has been unanimously elected as the new 

Chair of the Association of Asian Election 

Authorities (AAEA) for 2022-2024 at the meeting of 

the Executive Board and General Assembly in 

Manila, Philippines. 

 

S93. Ans.(a) 

Sol. Department of Expenditure, Ministry of 

Finance released Rs 7,183.42 crore as a revenue 

deficit grant to 14 states. This is the 2nd monthly 

installment of the Post Devolution Revenue Deficit 

(PDRD) grant to states. 

 

S94. Ans.(b) 

Sol. Russian chess grandmaster Yuri Averbakh who 

was among the world’s best players for a decade, 

trained world champions and was the last surviving 

participant in one of the greatest competitions in 

history, has died in Moscow at 100. 

 

S95. Ans.(a) 

Sol. Veteran Himachal Pradesh Congress leader and 

former Union minister Pandit Sukh Ram has passed 

away at 94.  

 

S96. Ans.(b) 

Sol. Army Chief General Manoj Pande was 

conferred with the Param Vishisht Seva Medal for 

his distinguished service of exceptional order at a 

defence investiture ceremony at Rashtrapati 

Bhawan.  
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S97. Ans.(e) 
Sol. The AIM-PRIME Playbook was launched at the 
Dr. Ambedkar International Center in New Delhi. 
The AIM-PRIME programme, a national project of 
the Atal Innovation Mission, NITI Aayog. 
 
S98. Ans.(d) 
Sol. Union Minister for Micro, Small, and Medium 
Enterprises (MSME), Narayan Rane, will inaugurate 
the Centre for Excellence for Khadi in New Delhi. 
 
S99. Ans.(b) 
Sol. The United Nations designated 12 May the 
International Day of Plant Health (IDPH) to raise 
global awareness on how protecting plant health. 
 
S100. Ans.(e) 
Sol. May 12 is observed as International Nurses' 
Day across the world to honour the services of 
nurses. It is the birth anniversary of Florence 
Nightingale. 
 
S101. Ans.(e) 
Sol. Haryana Agriculture Minister, Jai ParkashDalal 
launched the ‘Chaara – BijaeeYojana’, a scheme 
launched to provide financial assistance of Rs 
10,000 per acre (Upto 10 acres) to farmers 
cultivating and supplying fodder to Gaushalas 
(Cowsheds). 
 
S102. Ans.(b) 
Sol. Oil giant Saudi Aramco has dethroned Apple 
Inc. to become the world’s most valuable company, 
underscoring the recent surge in oil prices that 
have boosted the energy giant this year. 
 
S103. Ans.(a) 
Sol. Bharti AXA Life Insurance has launched its 
financial literacy campaign ‘InspiHE₹-Enabling an 
empowered future’. It is a special initiative to 
spread financial awareness among women about 
financial decisions for a secured future. 
 
S104. Ans.(c) 
Sol. Campbell Wilson, the previous head of low-cost 
airline Scoot, has been appointed as the new chief 
executive officer (CEO) and Managing Director 
(MD) of Air India. 
 

S105. Ans.(e) 

Sol. Election Commissioner Rajiv Kumar was 

appointed as the next chief election commissioner. 

 

S106. Ans.(c) 

Sol. DeepikaPadukone has been appointed as Louis 

Vuitton’s first-ever Indian brand ambassador. 

 

S107. Ans.(d) 

Sol. Indian Architect BalkrishnaVithaldasDoshi was 

bestowed with the prestigious Royal Gold Medal 

2022, one of the world’s highest honours for 

architecture, by the Royal Institute of British 

Architects (RIBA), London, United Kingdom (UK). 

 

S108. Ans.(c) 

Sol. India won 14 medals – eight golds, four silvers 

and two bronze, in Archery Asia Cup 2022 Stage 2. 

 

S109. Ans.(d) 

Sol. Leonid Kravchuk, a former communist who 

helped sign the Soviet Union’s death warrant and 

then served as the first president of independent 

Ukraine, died at the age of 88. 

 

S110. Ans.(e) 

Sol. RailTel launched the Prime Minister Wi-Fi 

Access Network Interface (PM-WANI) scheme 

based access of its fast & free public WiFi services 

across 100 Indian Railways stations having 2,384 

WiFi hotspots.  

 

S111. Ans.(c) 

Sol. Chairman of Bajaj Finserv Limited, Sanjiv Bajaj 

has assumed the office of Confederation of Indian 

Industry (CII) President for the year 2022-23 after 

replacing CEO of Tata Steel, TV Narendran. 

 

S112. Ans.(a) 

Sol. Lionel Messi has topped the list of Forbes 

Highest-Paid Athletes 2022 with a reported income 

of $130 million, followed by Basketball player, 

Lebron James with $121.2 million while Cristiano 

Ronaldo was third with $115 million. 
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S113. Ans.(d) 
Sol. Esha Singh and SaurabhChaudhary won gold in 
Mixed Team Pistol event in ISSF Junior World Cup, 
Germany. 
 
S114. Ans.(d) 
Sol. REC Limited, (formerly Rural Electrification 
Corporation Limited) a Navratna company under 
the administrative control of the Ministry of Power, 
announced it has named Ravinder Singh Dhillon as 
Chairman and Managing Director of the company 
 
S115. Ans.(e) 
Sol. Inter Milan defeated Juventus 4-2 after extra 
time in the Italian Cup final. Ivan Perisic scored 
twice in extra time after HakanÇalhanoglu had 
converted a controversial late penalty. 
 
S116. Ans.(b) 
Sol. The Union Bank of India (UBI) has launched an 
online platform, ‘Trade nxt’, which enables 
corporate, and MSMEs (Micro, Small & Medium 
Enterprises). 
 
S117. Ans.(a) 
Sol. The government of India has contributed USD 
800,000 to the United Nations(UN) as part of the 
initiative which aims to enhance public outreach of 
the organisation in Hindi. 
 
S118. Ans.(c) 
Sol. Morgan Stanley downgraded India’s growth 
forecast to 7.6% from 7.9% for FY2023 amid a 
slowdown in global growth, higher commodity 
prices and risk aversion in global capital markets. 
 
S119. Ans.(b) 
Sol. World Migratory Bird Day is marked twice a 
year since its inauguration in 2006. International 
Migratory Bird Day will be celebrated on 14 May 
and 8 October 2022. 
 
S120. Ans.(d) 
Sol. The theme for World Migratory Bird Day 2022 
is light pollution. Light pollution is a major threat to 
migratory birds as it leads to disorientation when 
they fly at night, this, in turn, leads to collisions and 
also interferes with their long-distance migrations. 
 

S121. Ans.(a) 

Sol. Billionaire MukeshAmbani’s Reliance 

Industries Ltd climbed two spots to No. 53 on 

Forbes’ Global 2000 list of public companies 

worldwide 2022. 

 

S122. Ans.(c) 

Sol. Tripura BharatiyaJanata Party president 

ManikSaha has been appointed as the new chief 

minister of Tripura after Biplab Deb’s resignation. 

 

S123. Ans.(d) 

Sol. Senior bureaucrat NidhiChibber has been 

appointed as the chairperson of the Central Board 

of Secondary Education (CBSE) as part of a senior-

level bureaucratic reshuffle effected by the Centre. 

 

S124. Ans.(e) 

Sol. A Kenyan nurse Anna QabaleDuba, who 

campaigns against early marriage and female 

genital mutilation crowned world’s best nurse, and 

won a prize of $250,000 (£205,000). 

 

S125. Ans.(d) 

Sol. International Day of Families is observed every 

year on 15th May across the globe. This day 

provides an opportunity to raise awareness about 

the issues related to the families. 

 

S126. Ans.(e) 

Sol. The Supreme Council of the Union elected 

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu 

Dhabi, as President of the UAE.  

 

S127. Ans.(a) 

Sol. The International Day of Living Together in 

Peace is held on 16th May every year. The day is 

celebrated on the 16th of May throughout the world 

and with its annual observance, it aims to urge 

people to live together in a united and peaceful way. 

 

S128. Ans.(b) 

Sol. RBI said it has imposed a penalty of Rs 59 lakh 

on KEB Hana Bank for non-compliance with the 

certain norms related to 'interest rate on deposits'.  

 

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 – MAY 2022 

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

S129. Ans.(e) 
Sol. Andrew Symonds, the former Australia all-
rounder, has passed away following a car crash 
near the outskirts of the city of Townsville. He was 
46. 
 
S130. Ans.(c) 
Sol. The International Day of Light is celebrated on 
16 May each year, the anniversary of the first 
successful operation of the laser in 1960 by 
physicist and engineer, Theodore Maiman. 
 
S131. Ans.(e) 
Sol. South Korea stunned defending champions 
China to win badminton’s prestigious Uber Cup in 
an epic battle that went down to the wire in 
Bangkok. 
 
S132. Ans.(c) 
Sol. National Institution for Transforming India 
(NITI) Aayog has launched the National Data and 
Analytics Platform (NDAP), which aims to improve 
access and use of published Indian government 
data. 
 
S133. Ans.(d) 
Sol. The World Telecommunication and 
Information Society Day (WTISD) is observed each 
year on 17th May to increase awareness of the 
benefits and opportunities that the Internet. 
 
S134. Ans.(e) 
Sol. World Hypertension Day is observed every 
year on 17th May, to raise awareness and 
encourage hypertension prevention, detection, and 
treatment. 
 
S135. Ans.(c) 
Sol. There are seven central forensic laboratories in 
India, at Hyderabad, Kolkata, Chandigarh, New 
Delhi, Guwahati, Bhopal and Pune. 
 
S136. Ans.(b) 
Sol. Rajiv Ranjan and SitikanthaPattanaik have 
been named executive directors by the Reserve 
Bank of India (RBI). 
 

S137. Ans.(c) 
Sol. Eicher Motors has appointed B Govindarajan as 
the Chief Executive Officer of Royal Enfield. He will 
also serve as the Wholetime Director of the Board 
of Eicher Motors Limited.  
 
S138. Ans.(e) 
Sol. Elisabeth Borne was appointed France's new 
Prime Minister to become the second woman to 
hold the post in the country. 
 
S139. Ans.(d) 
Sol. India-born conservation biologist Dr Kamal 
Bawa, who is also president of the Bengaluru-based 
Ashoka Trust for Research and Ecology and 
Environment (ATREE), has been elected to the US 
National Academy of Sciences. 
 
S140. Ans.(e) 
Sol. A veteran Cameroonian activist, Cécile Ndjebet 
is the recipient of the 2022 WangariMaathai Forest 
Champions Award by the Collaborative Partnership 
on Forests (CPF), which is chaired by the UN Food 
and Agriculture Organization (FAO).  
 
S141. Ans.(c) 
Sol. According to the World Bank, India has 
surpassed Mexico as the top remittance receiving 
country in 2021, pushing China to third place. In 
2021, India received remittances totaling more 
than $89 billion. 
 
S142. Ans.(a) 
Sol. The 5G testbed was created as a collaboration 
project between eight institutes, led by IIT Madras. 
 
S143. Ans.(b) 
Sol. BSE Limited announced that it has approved 
the appointment of SS Mundra, Public Interest 
Director as the Chairman of the board of directors 
of the company. 
 
S144. Ans.(e) 
Sol. World AIDS Vaccine Day is also known as HIV 
Vaccine Awareness Day (HVAD) is annually 
observed across the globe on the 18th of May to 
create awareness and provide information about 
Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). 
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S145. Ans.(b) 
Sol. Defence minister Rajnath Singh has launched 
two made-in-India warships INS 'Surat' and 
'Udaygiri' at the Mazagon Docks in Mumbai. 
 
S146. Ans.(a) 
Sol. Union Cabinet Minister of Electronics & 
Information Technology, Communications and 
Railways, Ashwini Vaishnaw has inaugurated the 
National Institute of Electronics and Information 
Technology (NIELIT) Centre Leh, Ladakh. 
 
S147. Ans.(d) 
Sol. The Union Government has announced the 
formation of the Cotton Council of India under the 
Chairmanship of renowned veteran cotton man 
Suresh Bhai Kotak. 
 
S148. Ans.(b) 
Sol. West Central Railway has developed a battery-
operated dual-mode locomotive named Navdoot. 
 
S149. Ans.(c) 
Sol. Bharti Airtel board has reappointed Gopal 
Vittal as Managing Director & CEO for a further 
period of five years ending on January 31, 2028. 
 
S150. Ans.(b) 
Sol. Bestselling author Preeti Shenoy is set to 
publish a new novel titled “A Place Called Home”, a 
story set in a coffee estate in Sakleshpur, Karnataka 
with a strong female protagonist at its core. 
 
S151. Ans.(d) 
Sol. Chief Minister of Punjab Bhagwant Mann heard 
the grievances of the people of the state and issued 
redressal directions in ‘LokMilni’, a first-of-its-kind 
public interaction programme that was launched. 
 
S152. Ans.(e) 
Sol. Kerala government will launch a state-owned 
over-the-top (OTT) platform named ‘CSpace’ on 
state’s formation day on November 1. 
 
S153. Ans.(a) 
Sol. World Bank has approved USD 350 million as 
financial aid for the Systems Reform Endeavors for 
Transformed Health Achievement in Gujarat 
(SRESTHA-G) project. 
 

S154. Ans.(e) 

Sol. India’s wholesale inflation soared to a three 

decade high in April as high commodity prices and 

supply-chain disruptions pushed up input cost for 

producers. 

 

S155. Ans.(b) 

Sol. According to the Reserve Bank of India (RBI), 

the public sector banks have reported over a 51% 

dip in the amount involved in frauds to Rs 

40,295.25 crore during the financial year ended 

March 2022. 

 

S156. Ans.(e) 

Sol. Ruchi Soya, an edible oil company, has 

announced that it will buy PatanjaliAyurved’s food 

division for Rs 690 crore. 

 

S157. Ans.(c) 

Sol. PNB MetLife India Insurance Company has 

launched India’s first dental health insurance plan. 

 

S158. Ans.(b) 

Sol. Author and journalist Wesley Morgan has won 

the William E. Colby Award 2022 for his military 

and intelligence writing. 

 

S159. Ans.(e) 

Sol. World Bee Day is observed worldwide on May 

20. World Bee Day is to acknowledge the role of 

bees and other pollinators in the ecosystem. 

 

S160. Ans.(a) 

Sol. This year Food and Agriculture Organization 

(FAO) will celebrate World Bee Day through a 

virtual event, under the theme ‘Bee Engaged: 

Celebrating the diversity of bees and beekeeping 

systems’. 

 

S161. Ans.(a) 

Sol. The International Tea Day is observed on May 

21 every year. The day is known to create 

awareness about safe working conditions for the 

tea workers, fair trade and a sustainable 

environment to improve the production of tea. 
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S162. Ans.(b) 
Sol. Private sector rocket maker Skyroot Aerospace 
Private Ltd successfully tested its Kalam-100 rocket 
that will power the Vikram-1 rocket's third 
stage/engine. 
 
S163. Ans.(e) 
Sol. The United Nations Department of Economic 
and Social Affairs (UN-DESA) in its ‘World 
Economic Situation and Prospects (WESP) Mid-
year Update 2022’ report has declined India’s GDP 
(Gross Domestic Product) growth projections from 
6.7% to 6.4% for 2022-23. 
 
S164. Ans.(e) 
Sol. National Geographic Society has installed the 
"world's highest weather station" on Mount Everest 
at an altitude of 8,830 metres to automatically 
measure various meteorological phenomena. 
 
S165. Ans.(b) 
Sol. Anti-Terrorism Day is observed every year on 
21 May, on the death anniversary of former Prime 
Minister Rajiv Gandhi. 
 
S166. Ans.(c) 
Sol. The central government announced that India 
has recorded the highest ever annual FDI inflow of 
$83.57 billion during FY22. 
 
S167. Ans.(e) 
Sol. An innovator from Rajasthan who has 
developed the technology of saving energy in 
boilers by recycling steam, Subhash Ola has won the 
1st prize for the Amazon Smbhav Entrepreneurship 
Challenge 2022. 
 
S168. Ans.(a) 
Sol. World Metrology Day(WMD) is annually 
observed across the globe on 20th May to create 
awareness about the Metrology, the science of 
measurement and its application. 
 
S169. Ans.(d) 
Sol. The theme for World Metrology Day 2022 is 
Metrology in the Digital Era. This theme was chosen 
because digital technology is revolutionizing our 
community, and is one of the most exciting trends 
in society today. 
 

S170. Ans.(e) 
Sol. The UN General Assembly, in its resolution, 
declared May 21 to be the World Day for Cultural 
Diversity for Dialogue and Development. 
 
S171. Ans.(d) 
Sol. IT major Infosys announced that its Board of 
Directors has reappointed Salil S. Parekh as Chief 
Executive Officer and Managing Director (CEO & 
MD) of the Company effective from July 1, 2022 for 
a period of five years till March 31, 2027. 
 
S172. Ans.(a) 
Sol. Vijay Shekhar Sharma has been re-appointed 
as the Managing Director (MD) and Chief Executive 
Officer (CEO) of Paytm for another 5 years term. His 
tenure will be from December 19, 2022, to 
December 18, 2027. 
 
S173. Ans.(e) 
Sol. German club Eintracht Frankfurt has won their 
first European trophy in 42 years after defeating 
the Rangers by 5-4 on penalties in Seville, Spain. 
 
S174. Ans.(a) 
Sol. International Day for Biological Diversity or 
World Biodiversity Day is observed on 22nd May 
every year to increase awareness and 
understanding of the issues of biodiversity. 
 
S175. Ans.(c) 
Sol. United Nations (UN) International Day to End 
Obstetric Fistula is marked on 23rd May since 2013 
to promote action towards treating and preventing 
obstetric fistula, a condition that affects many girls 
and women during childbirth in developing 
countries. 
 
S176. Ans.(b) 
Sol. The theme in 2022 is “Building a shared future 
for all life”. Fitting within the context of the ongoing 
United Nations Decade on Restoration. 
 
S177. Ans.(a) 
Sol. Anthony Albanese has led his Labor Party to 
victory in the national election in Australia, ending 
nine years of conservative rule. 
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S178. Ans.(b) 
Sol. Odisha women's team has won its first-ever 
gold in Senior Nationals as they blanked Karnataka 
2-0 in the final of the 12th Hockey India Senior 
Women's National Championship.  
 
S179. Ans.(d) 
Sol. Anjali Pandey, Engines and Components 
Business Unit Leader at Cummins India has been 
awarded with the Committed Leader Award at CII 
EXCON 2022 in Bengaluru for her efforts to create 
a more diverse, equitable, and inclusive workplace. 
 
S180. Ans.(b) 
Sol. Indian GM Praggnanandhaa posted his second 
win over world champion Magnus Carlsen in 3 
months when he stunned the Norwegian at the 
Chessable Masters online rapid chess tournament. 
 
S181. Ans.(c) 
Sol. Union Minister for Education and Skill 
Development DharmendraPradhan launched the 
North East Research Conclave (NERC) 2022 at IIT 
Guwahati. 
 
S182. Ans.(a) 
Sol. Former independence fighter and Nobel Peace 
Prize laureate Jose Ramos-Horta was sworn in as 
president of East Timor (Timor-Leste). 
 
S183. Ans.(e) 
Sol. Among the 13 countries backing the initiative 
are India, Australia, Brunei, Indonesia, Japan, 
Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, 
South Korea, Thailand and Vietnam, and the 
members jointly account for 40% of the global GDP. 
 
S184. Ans.(b) 
Sol. Commerce and Industry Minister PiyushGoyal 
will lead Indian delegation at World Economic 
Forum’s (WEF) Annual Meeting in Davos, 
Switzerland from May 22 to 26. 
 
S185. Ans.(e) 
Sol. The appointment committee of the cabinet has 
approved the appointment of Vivek Kumar as the 
Private Secretary (PS) to Prime Minister 
NarendraModi at joint secretary level. 
 

S186. Ans.(a) 

Sol. The Ministry of Railways will work with the 
Indian Institute of Technology, Madras to develop 

an “indigenous" hyperloop system.  
 

S187. Ans.(c) 
Sol. In Football, Manchester City has been crowned 

2021/22 Premier League champions their fourth 

title success in the last five seasons.  
 

S188. Ans.(a) 
Sol. Minister for energy and urban development 

Arvind Sharma has launched the SAMBHAV 

(Systemic Administration Mechanism for Bringing 

Happiness and Value) portal for disposal of public 

grievances and monitoring programmes and 

schemes of the two departments.  
 

S189. Ans.(b) 

Sol. India's 1 million all-women ASHA (Accredited 
Social Health Activist) workers were awarded and 

honoured by WHO for their 'outstanding' 
contribution to advancing global health, 

demonstrated leadership and commitment to 
regional health issues. 

 
S190. Ans.(d) 

Sol. Commonwealth Day is traditionally 
commemorated on the second Monday of March in 

most of the 54 countries of the Commonwealth, 

with the British queen delivering a speech on the 

radio. However, India and a few other countries 

celebrate it on May 24. 
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S191. Ans.(c) 

Sol. Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) 
has become the first Exploration and Production 

(E&P) company in India to trade domestic gas on 
Indian Gas Exchange. 

 
S192. Ans.(d) 

Sol. By inducting the two robots into Delhi’s 

firefighting fleets, the fire fighters would be able to 
extinguish fires easily in narrow streets, 

warehouses, basements, stairs, forests and enter 
places like oil and chemical tankers and factories. 

 

S193. Ans.(a) 

Sol. Maharashtra Government has signed MoUs 

worth 30,000 crore rupees with 23 companies from 

different parts of the world at the World Economic 
Forum in Davos. 

 

S194. Ans.(c) 
Sol. State Bank of India (SBI) has announced the 

launch of Real Time Xpress Credit on its YONO 
platform which allows eligible customers to get 

personal loans of up to Rs 35 lakh. 
 

S195. Ans.(a) 
Sol. HDFC Bank partnered with Retailio to launch a 

new range of co-branded credit cards primarily 
targeted at chemists and pharmacies in the 

merchant segment. 

 

S196. Ans.(b) 

Sol. The SangitaKalanidhi award 2021 will be given 
to eminent mridangam artiste 

TiruvarurBhakthavathsalam. 
 

S197. Ans.(c) 

Sol. Veteran Communist leader and three-time 

Member of Parliament ShivajiPatnaik passed away. 
He was 93. 

 
S198. Ans.(e) 

Sol. United Nations is observing “International 

Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-
Governing Territories” from May 25 to 31.  

 

S199. Ans.(c) 

Sol. Kishore Jayaraman, President – India and 

South Asia for Rolls-Royce, has received an 

honorary Officer of the Order of the British Empire 

(OBE) by Her Majesty The Queen.  

 

S200. Ans.(a) 

Sol. World Thyroid Day is observed on May 25 to 

promote awareness and understanding of thyroid 

diseases, their symptoms, prevention, and 

treatments. 

 

S201. Ans.(b) 

Sol. Uttarakhand became 1st Indian state to roll out 

drone in healthcare. Redcliffe Labs, a unit of 

RedcliffeLifetech in the U.S., has come up with its 

first commercial drone flight in the country’s 

healthcare sector. 

 

S202. Ans.(c) 

Sol. SwachhSurvekshan was introduced by MoHUA 

in 2016 as a competitive framework to encourage 

cities to improve the status of urban sanitation. 

 

S203. Ans.(e) 

Sol. World Health Organization has re-appointed 

Dr. TedrosAdhanomGhebreyesus as Director-

General of WHO for the second term with effect 

from 16th August 2022. 

 

S204. Ans.(a) 

Sol. Union Health Secretary Rajesh Bhushan has 

been appointed as the chairperson of the 

Committee B at the 75th World Health Assembly 

(WHA). 

 

S205. Ans.(d) 

Sol. Director of the ICAR-Central Marine Fisheries 

Research Institute (CMFRI) A Gopalakrishnan has 

received the VASVIK 

(VividhlaxiAudyogikSamshodhanVikas Kendra) 

Industrial Research Award in the category of 

Agricultural Sciences and Technology for the year 

2020. 
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S206. Ans.(e) 

Sol. International Missing Children’s Day is an 

awareness event that is observed every year on 

25th of May. The aims of the day are to place a 

spotlight on the issue of child abduction, educate 

parents on safeguarding measures to protect their 

children and also honour those who have never 

been found and celebrate those who have.  

 

S207. Ans.(c) 

Sol. The third edition of Indian Navy (IN) – 

Bangladesh Navy (BN) Bilateral Exercise 

‘Bongosagar’ commenced at Port Mongla, 

Bangladesh. 

 

S208. Ans.(d) 

Sol. The World Economic Forum’s (WEF) ranked 

India 54th position (down from 46th in 2019) with 

a score of 4.1 in its Travel and Tourism 

Development Index 2021. 

 

S209. Ans.(b) 

Sol. A new book titled “Listen to Your Heart: The 

London Adventure” authored by Ruskin Bond, was 

published by Penguin Random House India (PRHI) 

on Ruskin Bond’s 88th birthday (19th May 2022). 

 

S210. Ans.(c) 

Sol. The Olympic Values Education Programme 

(OVEP) of the International Olympic Committee 

(IOC) was launched in Odisha by Chief Minister 

Naveen Patnaik, in collaboration with the 

AbhinavBindra Foundation Trust (ABFT). 

 

 

S211. Ans.(c) 
Sol. SC appointed 3-member committee to manage 
functioning of All India Football Federation; headed 
by AR Dave. 
 
S212. Ans.(d) 
Sol. Rural NEO Bank Mahagram has tied up with the 
IndusInd Bank to digitize the nation’s payment 
ecosystem and provide a wider scope to transact 
for its customers in rural India. 
 
S213. Ans.(e) 
Sol. Haryana’s Captain Abhilasha Barak has become 
the first woman officer to join the Army Aviation 
Corps as a combat aviator after successfully 
completing her training. 
 
S214. Ans.(d) 
Sol. The 12th edition of 2022 International Boxing 
Association (IBA) Women’s World Boxing 
Championship was held at Başakşehir Youth and 
Sports Facility, Istanbul, Turkey. 
 
S215. Ans.(a) 
Sol. Indian writer Geetanjali Shree and American 
translator Daisy Rockwell won the International 
Booker Prize for “Tomb of Sand,”. 
 
S216. Ans.(e) 
Sol. Moody’s Investors Service slashed India’s 
economic growth projection to 8.8 per cent for 
2022 from 9.1 per cent earlier, citing high inflation. 
In its update to Global Macro Outlook 2022-23. 
 
S217. Ans.(b) 
Sol. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 
India’s biggest drone festival and interact with 
kisan drone pilots as well as witness open-air drone 
demonstrations.  
 
S218. Ans.(e) 
Sol. Bollywood actor Nawazuddin Siddiqui has 
been honoured with an international award for his 
contribution to cinema. At the prestigious French 
Riviera Film Festival, Emmy award-winning 
American actor Vincent De Paul bestowed the 
honour on Siddiqui. He is the only actor in the world 
to have eight films officially selected and screened 
at the Cannes Film Festival. 
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S219. Ans.(d) 

Sol. Indian Government Officer, Anwar Hussain 

Shaik has been made the chair of the World Trade 

Organisation’s Committee on Technical Barriers on 

Trade. 

 

S220. Ans.(a) 

Sol. Narinder Batra will step down as the president 

of the Indian Olympic Association (IOA) at the end 

of his term to focus more on his job as the head of 

the International Hockey Federation (FIH). The 65-

year-old Batra took charge of the IOA for the first 

time in 2017 and was eligible to contest for 

reelection. 

 

S221. Ans.(e) 

Sol. India Post Payments Bank (IPPB), Department 

of Post (DoP), Ministry of Communication has 

introduced issuer charges for the Aadhaar Enabled 

Payment System (AePS). 

 

S222. Ans.(b) 

Sol. Cabinet Committee on Economic Affairs 

(CCEA) has approved the government’s 29.5% 

stake sale in Hindustan Zinc Ltd (HZL). 

 

S223. Ans.(e) 

Sol. HDFC Securities has launched a robo-advisory 

platform ‘HDFC Money’ for all mutual fund 

investments. 

 

S224. Ans.(d) 

Sol. International Shooting Sport Federation (ISSF) 

Junior World Cup 2022 was held at Suhl in Germany 

from May 09 – 20, 2022. The Indian contingent was 

led by ace shooters Manu Bhaker and Saurabh 

Chaudhary. 

 

S225. Ans.(b) 

Sol. Union Minister Dr. Jitendra Singh has 

inaugurated the country’s first ‘Lavendar festival’ at 

Jammu’s Bhaderwah where the cultivation of 

lavender has transformed the economy of the 

mountainous area. Bhaderwah in the Doda district 

as the birthplace of India’s purple revolution. 

 

S226. Ans.(d) 

Sol. Chief Commissioner, Delhi Customs Zone, Shri 

Surjit Bhujabal inaugurated project ‘NIGAH’ at ICD 

Garhi Harsaru, Gurugram. Project NIGAH is an 

initiative to track container by using ICTM (ICD 

Container Tracking Module) which will help in 

better visibility of the container movement inside 

the ICD. 

 

S227. Ans.(c) 

Sol. The 3rd Global Organic Expo 2022 begins and 

will run for three days at IARI, Pusa, New Delhi.  

 

S228. Ans.(a) 

Sol. Rajnath Singh has approved the proposal for 

the creation of a new Defence Estates Circle 

exclusively for Uttarakhand. 

 

S229. Ans.(b) 

Sol. Federation of Indian Export Organisations 

Founded in 1965. 

 

S230. Ans.(e) 

Sol. Global Organic Expo 2022 is poised to be a 

major platform for Organic Producers, Aggregators, 

Processors, Value Chain Integrators, and the 

Industry Partners by offering Global level 

conference, with an apt theme “Profitability for 

Humanity”. 

 

S231. Ans.(d) 

Sol. The retired Supreme Court judge Ranjana 

Desai, who currently heads the Delimitation 

Commission of India is the Head of the committee. 

 

S232. Ans.(b) 

Sol. Union Minister Jitendra Singh has inaugurated 

North India’s first Industrial Biotech Park at Ghatti, 

Kathua, Jammu. 

 

S233. Ans.(b) 

Sol. Reserve Bank of India’s Banknote Survey of 

Consumers findings has revealed that ₹100 was the 

most preferred banknote while ₹2,000 was the 

least preferred denomination. 
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S234. Ans.(c) 

Sol. Justice Pradip Kumar Mohanty has been 

appointed as the acting Chairperson of Lokpal by 

President Ram Nath Kovind, after Pinaki Chandra 

Ghose completed his tenure as the Lokpal Chief. 

 

S235. Ans.(b) 

Sol. Filmmaker Shaunak Sen's documentary, All 

That Breathes, has been honoured with the 2022 

L'OEil d'Or award. The L'OEil d'Or documentary 

award, also known as The Golden Eye award, was 

created in 2015 by French-speaking authors’ 

society LaScam in collaboration with the Cannes 

Film Festival. 

 

S236. Ans.(d) 

Sol. INS Gomati decommissioned at Naval 

Dockyard in Mumbai. INS Gomati was 

decommissioned at the Naval Dockyard under the 

command of Captain Sudip Malik. 

 

S237. Ans.(a) 

Sol. International Day of UN Peacekeepers- May 29. 

For the past two decades on this day, UN 

Peacekeepers, also known as the Blue Helmets, are 

remembered by the world for their role in 

promoting security, peace and stability. 

 

S238. Ans.(b) 
Sol. The Indian Premier League (IPL) 2022 ended 
with Gujarat Titans (GT) lifting the trophy by 
defeating inaugural champions Rajasthan Royals 
(RR) at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad on 
May 29.  
 
S239. Ans.(a) 
Sol. Supernovas won the Women's T20 Challenge 
2022 with a four-run victory over Velocity in the 
title clash. 
 
S240. Ans.(c) 
Sol. Elon Musk, the multi-billionaire CEO of Tesla 
and SpaceX highest-paid executive in the world. 
Musk has topped the Fortune’s new list of the most 
highly compensated CEOs on the Fortune 500. 
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