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ജയം സമകാലിക കവിസ് ജൺൂ 2022 - പ്രധാനപ്പെട്ട 

250 ച ാദ്യഉത്തരങ്ങൾ 
 

Q1. താഴെപ്പറയുന്ന ഏത് തീയതിയിലാണ് 

ആഗ ാള പകുയില വിരദു്ധ ദിനം 

ആചരിക്കനു്നത്. 

(a) ഴെയ് 31 

(b) ഴെയ് 30 

(c) ഴെയ് 29 

(d) ഴെയ് 28 

(e) ഴെയ് 27 
 

Q2. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ലലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനിയാണ് ഒര ു ഗനാൺ-

ലിങ്ക്ഡ്, ഗനാൺ-പാർട്ടിസിഗപ്പറ്ിം ്, 

വയക്തി ത, ഗസവിംഗ് സ് ലലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് പ്ലാനായ "ബീൊ രതന" 

ആരംഭിച്ചത് ? 

(a) ഏഗ ാൺ ലലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

(b) അവിവ ലലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

(c) ലലഫ് ഇൻഷറുൻസ് ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(d) ബജാജ് അലയൻസ് ലലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് 

(e) ഭാരതി AXA ലലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 
 

Q3. 2021-22ൽ ലചനഴയ പിന്ത്ള്ളി 

ഇന്ത്യയുഴെ െികച്ച വയാപാര പങ്ക്ാളിയായ 

രാജയം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ? 

(a) യു.എ.ഇ 

(b) യുലണറ്ഡ് ഗേറ്്സ് 

(c) സൗദി അഗറബയ 

(d) ഇറാഖ് 

(e) സിം പ്പർൂ 
 

Q4. 2022ഴല ഏൊെത് ഗഫാർബ് സ ് 30 

അണ്ടർ 30 ഏഷയാ ലിേ് പറുത്തിറക്കി. 

പട്ടികയിൽ എത്ത ഇന്ത്യക്കാർ 

ഉൾഴപ്പെനു്ന?ു 

(a) 30 

(b) 32 

(c) 33 

(d) 34 

(e) 61  
 

Q5. MIFF 2022-ൽ വി ശാന്ത്ാറാം 

ലലഫ് ലെം അച്ചീവ് ഴെന്റ് അവാർഡ് 

ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? 

(a) രഞ്ജീത് തിവാരി 

(b) സഞ്ജിത് നർഗവക്കർ 

(c) സഞ്ജയ് ബിഷ്ത് 

(d) വിത്കം അഗറാറ 

(e) നീരജ്  ൗർ 

 

Q6. യുലണറ്ഡ് ഗനഷൻസ് 

ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽത്ഡൻസ് 

എെർജൻസി ഫണ്ടിഴന്റ (UNICEF) '01 ഴബേ് 

കണ്ടന്റ് അവാർഡംു' ഇമ്മ്യലൂണഗസഷൻ 

ചാമ്പയൻ അവാർഡംു ആർക്കാണ് 

ലഭിച്ചത്? 

(a) ഹംപി ഗസാനം 

(b) ഉെർ നിസാർ 

(c) വിനയ് സിം ് 

(d) ഗത്പം സിം  ്

(e) റൗണക് കെുാർ 

 

Q7. ബജുാർ നിഷാനി ഏത് രാജയത്തിഴന്റ 

െൻു ത്പസിഡന്റായിരനു്ന?ു 

(a) ൊസിഗഡാണിയ 

(b) ഗൊണ്ടിഴനഗത് ാ 

(c) അൽഗബനിയ 

(d) ഴകാഗസാഗവാ 

(e) ത് ീസ ്

 

Q8. ഗഫാർെലു 1 (F1) ത് ാൻഡ് ത്പിക്സ് (GP) ഡി 

ഴൊണാഗക്കാ 2022 ഗനെിയത് ആരാണ്? 

(a) ഴസർജിഗയാ ഴപഴരസ് 

(b) കാർഗലാസ് ലസൻസ് ജനൂിയർ. 

(c) ൊക്സ് എെിലിയൻ ഴവർേപ്പൻ 

(d) സി. ഴലക്ലർക്്ക 

(e) ജി. റസ്സൽ 
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Q9. ഹാനികരൊയ പകുയില 

ഉൽപന്നങ്ങൾക്കളു്ള ബദലകുഴള കറുിച്്ച 

അവഗബാധം സൃഷ്ടിക്കനു്നതിനായി 

ഗലാകഴെമ്പാെംു ______ ന് ഗലാക ഗവപ്പ് 

ദിനം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ഴെയ് 26 

(b) ഴെയ് 27 

(c) ഴെയ് 28 

(d) ഴെയ് 29 

(e) ഴെയ് 30 

 

Q10. ഗയാ യിലഴൂെ വിട്ടെുാറാത്ത 

ഗരാ ങ്ങളും ജീവിതലശലി 

ത്കെഗക്കെകുളും പരിഹരിക്കനു്നതിനംു 

സഹായിക്കനു്നതിനെുായി 

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനൊണ് AAYU എന്ന പതുിയ 

ഴഹൽത്ത് ആൻഡ് ഴവൽനസ് ആപ്പ് 

പറുത്തിറക്കിയത്? 

(a) ആത്രാത്പഗദശ് 

(b) ഗകരളം 

(c) തെിഴ് നാെ് 

(d) കർണാെക 

(e) ഴതലങ്ക്ാന 

 

Q11. PM CARES ഗഫാർ ചിൽത്ഡൻ സ്കീെിന് 

കീെിലളു്ള ആനകുലൂയങ്ങൾ അെതു്തിഴെ 

ത്പധാനെത്ന്ത്ി പറുത്തിറക്കി. PM CARES 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത് ? 

(a) 2022 

(b) 2018 

(c) 2015 

(d) 2020 

(e) 2021  

 

Q12. FY22-ഴല വായപാ വളർച്ചയിൽ PSU 

ഴലൻഗഡെ് സ് ചാർട്ടിൽ ഒന്നാെഴതത്തിയ 

ബാങ്ക്് ഏത് ? 

(a) ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്് 

(b) ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(c) ബാങ്ക്് ഓഫ് െഹാരാത്ഷ്ട 

(d) ഴസൻത്െൽ ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(e) കാനറ ബാങ്ക് ്

 

Q13.  അധയാപക വിദയാഭയാസ 

പരിപാെിയുഴെ ത്പത്കിയ ലളിതൊക്കാൻ 

_______ ഗപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ച.ു 

(a) ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 

എജയഗുക്കഷൻ 

(b) എഡയഗൂക്കഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ  

(c) NCTE  

(d) NCERT 

(e) CBSE 

 

Q14.  PARAM ANANTA സപൂ്പർ കമ്പയടൂ്ടർ ഏത് 

IIT യിലാണ് കമ്മ്ീഷൻ ഴചയതത്? 

(a) റർൂക്കി 

(b) ലഹദരാബാദ് 

(c) െത്ദാസ് 

(d) ഡൽഹി 

(e)  ാരിന ർ 

 

Q15.  എല്ലാ വർഷവംു ആഗ ാളതലത്തിൽ 

_______ ന് ൊതാപിതാക്കളുഴെ ആഗ ാള 

ദിനം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 1 

(b) ജൺൂ 2 

(c) ജൺൂ 3 

(d) ജൺൂ 4 

(e) ജൺൂ 5 
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Q16. 2022 ഴല അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ൊതാപിതാക്കളുഴെ ആഗ ാള ദിനത്തിഴന്റ 

ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) ഗലാകഴെമ്പാെെുളു്ള എല്ലാ 

ൊതാപിതാക്കഴളയും അഭിനന്ദിക്കകു 

(b) നിങ്ങളുഴെ ൊതാപിതാക്കഴള 

ബഹെുാനിക്കകു! 

(c) കെുംുബ അവഗബാധം 

(d) കെുംുബങ്ങളും ന രവൽക്കരണവംു 

(e) കെുംുബങ്ങൾ, വിദയാഭയാസം, ഗേെം 

 

Q17. _____ഴല സാനന്ദിലളു്ള ഗഫാർഡ് 

ഇന്ത്യയുഴെ പ്ലാന്റ് ഏഴറ്െകു്കാൻ ൊറ് 

ഗൊഗട്ടാെ് സ് കരാർ ഒപ്പവുച്ച.ു 

(a)  ുജറാത്ത് 

(b) രാജസ്ഥാൻ 

(c) പഞ്ചാബ് 

(d) െഹാരാത്ഷ്ട 

(e) ഉത്തർത്പഗദശ് 

 

Q18. ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിഴന്റ 

എക് സ് ഗറ്ണൽ അം ൊയി 

നിയെിക്കഴപ്പട്ട ആദയ ഇന്ത്യൻ 

വംശജയായി അറിയഴപ്പെനു്നത് ആരാണ്? 

(a) രചുിക വാധവ 

(b) ഗശവത ഡാങ് 

(c) സവാതി ധിംത്  

(d) ബീന ു ുപ്ത 

(e) സെുിത ശർമ്മ് 

 

Q19. നാഷണൽ അസറ്് റീകൺത്സ്രേൻ 

കമ്പനി ലിെിറ്ഡിൽ (NARCL) ൊഗനജിം  ്

ഡയറക്രറംു CEO യുൊയി നിയെിക്കഴപ്പട്ടത് 

ആഴരയാണ്? 

(a) സഞ്ജയ് സിം ് 

(b) നെരാജൻ സനു്ദർ 

(c) സതീഷ് കെുാർ 

(d) വിനയ് വർെ 

(e) ദിവാകർ റാണി 

 

Q20. 2022ഴല എട്ടാെത് അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ഗയാ  

ദിനത്തിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) ആഗരാ യത്തിനളു്ള ഗയാ  

(b) ഹൃദയത്തിനളു്ള ഗയാ  

(c) വീട്ടിൽ ഗയാ യും 

കെുംുബഗത്താഴൊപ്പം ഗയാ യും 

(d) ൊനവികതയ്ക്കായുള്ള ഗയാ  

(e) സൊധാനത്തിനളു്ള ഗയാ  

 

Q21. ഒര ു ചെങ്ങിനിഴെ പാകിസ്ഥാൻ 

ഗസവനങ്ങൾക്കളു്ള സിതാര-ഇ-

പാകിസ്ഥാൻ അവാർഡ് ആർക്കാണ് 

ലഭിച്ചത്. 

(a) ഴഡവയ്ൻ ത്ബാഗവാ 

(b) ഡാരൻ സാെി 

(c) ത്ബയാൻ ലാറ 

(d) കർട്്ടലി ആംഗത്ബാസ ്

(e) ഗജസൺ ഗഹാൾഡർ 

 

Q22. 2014 ജൺൂ 2-ന് സ്ഥാപിതൊയ 

ഇനിപ്പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം 

ഏതാണ്? 

(a) ഴതലങ്ക്ാന 

(b) ആത്രാത്പഗദശ് 

(c) ഗ ാവ 

(d) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(e) ജാർഖണ്്ഡ 

 

Q23. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് 

ലെംസ് ബിസിനസ് അവാർഡ് 2022 

സമ്മ്ാനിച്ചത്. കിെക്കൻ ഇന്ത്യയിഴല 

ത്പെഖു ഴറഡി-െ-ുഈറ്് ത്ബാൻഡിഴന്റ 

വിഭാ ത്തിലാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്? 

(a) ദീപിക ശർമ്മ് 

(b) ഗറാഷ് നി ദീേിത് 

(c) രശ്മി സാഹ ു

(d) വിനീത സയുൽ 

(e) ദീേ റാവത്ത് 
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Q24. സശാത്സ്ത സീെ ബാലിഴന്റ (SSB) പതുിയ 

ഡയറക്രർ ജനറലായി ________ 

നിയെിതനായി. 

(a) എസ് എൽ താഗവാഴസൻ 

(b) കെുാർ രാഗജഷ് ചത്ന്ദ 

(c) രഞ്ജീത് സിം ് റാണ 

(d) അെൻഗജാത് സിം ് 

(e) ഗ ാപാൽ ആരയ 

 

Q25.  ജമ്മ് ുകശ്മീർ നാഷണൽ പാഗന്ത്െ് സ് 

പാർട്ടിയുഴെ സ്ഥാപകനംു െഖുയ 

രോധികാരിയും ആരായിരനു്ന?ു 

(a) ഭീം സിം  ്

(b) ബൽവന്ത്് സിം ് െഗങ്ക്ാട്ടിയ 

(c) ഹർഷ് ഗദവ് സിം  ്

(d) ജ ുൽ കിഗഷാർ 

(e) ഒെർ അബ്ദളു്ള 

 

Q26. ഴെയ് ൊസഴത്ത GST വരെുാനം 

ഏകഗദശം _______ ഗകാെിയാണ്, കെിഞ്ഞ 

വർഷം ഇഗത ൊസഴത്ത അഗപേിച്്ച 44 

ശതൊനം വർധനവണു്ടാഴയന്ന് 

ധനെത്ന്ത്ാലയം അറിയിച്ച.ു 

(a) 1.48 ലേം രപൂ 

(b) 1.45 ലേം രപൂ 

(c) 1.50 ലേം രപൂ 

(d) 1.68 ലേം രപൂ 

(e) 1.41 ലേം രപൂ 

 

Q27. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ 2022 ഴല 

പരുഷുന്മാരഴുെ ഗഹാക്കി ഏഷയാ കപ്പ ്

ഗജതാക്കളായ െീം ഏതാണ്? 

(a) പാകിസ്ഥാൻ 

(b) െഗലഷയ 

(c) ഇന്ത്യ 

(d) ദേിണ ഴകാറിയ 

(e) ജപ്പാൻ 

 

Q28. ബയഗൂറാ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിഗയഷൻ 

ഴസകയരൂിറ്ിയുഴെ (BCAS) പതുിയ ഡയറക്രർ 

ജനറലായി ആരാണ് നിയെിതനായത്? 

(a) ഷാനവാസ് സിദ്ദിഖി 

(b) അെിത് െിത്ശ 

(c) നസീർ കൊൽ 

(d) ഹിൊൻഷ ുതിവാരി 

(e) സൽുഫിഖർ ഹസൻ 

 

Q29. 20-ാാാം വർഷവംു യുലണറ്ഡ് 

ഗനഷൻസ് ചിൽത്ഡൻസ് ഫണ്ടിഴന്റ  

(UNICEF) ‘ ുഡവിൽ അംബാസഡറായി’ 

എന്ന ഴറഗക്കാർഗഡാഴെ ആരാണ് ഇനിയും 

തെുരനു്നത് ? 

(a) സച്ചിൻ ഴെണ്ടൽുക്കർ 

(b) സാനിയ െിർസ 

(c) ത്പിയങ്ക് ഗചാത്പ 

(d) ദീപിക പദഗുക്കാൺ 

(e) ഐശവരയ റായ് ബച്ചൻ 

 

Q30. ഗലാകത്തിഴല ഏറ്വംു ശക്തൊയ 

സപൂ്പർ കംപയടൂ്ടറകുളുഴെ ഗൊപ്പ് 500 

പട്ടികയുഴെ 59-ാാാം പതിപ്പിൽ 

താഴെപ്പറയുന്ന സപൂ്പർ കമ്പയടൂ്ടറിൽ  

ഏതാണ് ഒന്നാെഴതത്തിയത്? 

(a) ഫ ുാക ു

(b) ഗത്ഫാണ്ടിഗയർ 

(c) ലെൂി 

(d) സമ്മ്ിറ്്  

(e) സിയറ 

 

Q31. ജനങ്ങളുഴെ ശാരീരിക ഗേെം 

ഉറപ്പാക്കനു്ന ഒര ു സസു്ഥിരൊയ യാത്താ 

ൊർ ൊയി ലസക്ലിം ിഴന 

തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവംു 

_____-ന ു ഗലാക ലസക്കിൾ ദിനം 

അം ീകരിക്കഴപ്പട്ടിരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 1 

(b) ജൺൂ 2 

(c) ജൺൂ 3 

(b) ജൺൂ 4 

(e) ജൺൂ 5 
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Q32. ഒര ുഇന്ത്യൻ ഗദശസാതകൃ ത ബാങ്ക്ായ 

പഞ്ചാബ് & സിന്ദ് ബാങ്ക്് ലിെിറ്ഡ്, , 

അതിഴന്റ MD യും CEO യുൊയ __________, 2022 

ഴെയ് 31 െതുൽ ഈ ഉഗദയാ ത്തിൽ നിന്ന് 

വിരെിക്കനു്നതായി ത്പഖയാപിച്ച.ു 

(a) ദിനകർ റാവത്ത് 

(b) സെീർ ഗസാണി 

(c) രഗെഷ് തിവാരി 

(d) എസ് കൃഷ്ണൻ 

(e) വിശവജീത് ശർമ്മ് 

 

Q33. ഗലാക ലസക്കിൾ ദിനത്തിൽ 

രാജയവയാപകൊയി ‘ഫിറ്് ഇന്ത്യ ത്ഫീഡം 

ലറഡർ ലസക്കിൾ റാലി’ ആരംഭിച്ചത് 

ആരാണ് ? 

(a) അർജൻു െണു്ട 

(b) സതു്ബഹ്മണയം ജയശങ്ക്ർ 

(c) നഗരത്ന്ദ സിം ് ഗതാെർ 

(d) പിയൂഷ് ഗ ായൽ 

(e) അനരുാ ് താക്കർൂ 

 

Q34. കാരയേെത ഴകാണ്ടവുരനു്നതിനംു 

സംസ്ഥാന വരെുാനത്തിഴന്റ കള്ളപ്പണം 

തെയുന്നതിനെുായി ഫിസിക്കൽ ോമ്പ ്

ഗപപ്പറകുൾ നിർത്തലാക്കാൻ 

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനൊണ് തീരെുാനിച്ചത്? 

(a) ഹരിയാന 

(b) പഞ്ചാബ് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d)  ുജറാത്ത് 

(e) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

 

Q35. ഴഷറിൽ സാൻഡ് ഴബർ ് 

സ്ഥാനഴൊെിഞ്ഞതിന് ഗശഷം 

കമ്പനിയുഴെ ചീഫ് ഓപ്പഗററ്ിം  ്

ഓഫീസറായി ആരാണ് 

ചെുതലഗയൽക്കകു ? 

(a) ഗഡവിഡ് ഴവഹ്നർ 

(b) ലെക്്ക ഗത്ഷാഫർ 

(c) ഹാവിയർ ഒലിവൻ 

(d) ത്കിസ് ഹയസൂ് 

(e) ഡേിൻ ഗൊഗസ്കാവിറ്്സ ്

 

Q36. സന്ത്ർൂ ൊോറംു പത്മത്ശീ പരുസ്കാര 

ഗജതാവെുായ ________ 73-ാാാം വയസ്സിൽ 

അന്ത്രിച്ച.ു 

(a) ഭജൻ ഗസാഗപാരി 

(b) ഉല്ലാസ് ബാപത ്

(c) തരൺു ഭട്ടാചാരയ 

(d) ശിവകെുാർ ശർമ്മ് 

(e) ആർ.വിഗശവശവരൻ 

 

Q37. കാണാതാകനു്ന കടു്ടികഴള 

കഴണ്ടത്താൻ സഹായിക്കനു്നതിന് 

ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ഗസാഷയൽ െീഡിയ 

പ്ലാറ്് ഗഫാൊണ് ഒര ു 'അഗലർട്്ട' ഫീച്ചർ 

സൊരംഭിച്ചത് ? 

(a) ഴെറ്ാ 

(b) സ്നാപ്പ്ചാറ് ്

(c) വാട്്ട സ്ആപ്പ് 

(d) ഗഫസ്ബക്ു്ക 

(e) ഇൻോത് ാം 

 

Q38. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2022-

ഴല സ് ത്കിപ് സ് നാഷണൽ സ് ഴപല്ലിം  ്

ബീ ഗനെിയത് ? 

(a) ഷിജയ് ശിവകെുാർ 

(b) ഹരിണി ഗലാ ൻ 

(c) ഏകാൻഷ് രഗസ്താ ി 

(d) വിത്കം രാജ ു

(e) ഇഷാൻ രാംരാഖിയാനി 

 

Q39. ഇന്ത്യൻ സ് ഗപസ് റിസർച്്ച 

ഓർ ലനഗസഷൻ (ISRO) ഴചയർൊൻ 

ഗഡാ എസ് ഗസാെനാഥ് ________ എന്ന 

സ്ഥലത്ത് അനന്ത്് ഴെക് ഗനാളജീസിഴന്റ 

ബഹിരാകാശ ഗപെക നിർമ്മ്ാണ യൂണിറ്് 

ഉദ്ഘാെനം ഴചയതു . 

(a) ആത്രത്പഗദശ് 

(b) ഗകരളം 

(c) തെിഴ് നാെ് 

(d) കർണാെക 

(e) ഒഡീഷ 
 

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- JUNE  2022 

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

Q40. ൊർക്കറ്് ഴറ ുഗലറ്ർ ഴസകയരൂിറ്ീസ ്

ആൻഡ് എഗക്സ്േഞ്്ച ഗബാർഡ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യയിൽ (Sebi) െെുുവൻ സെയ 

അം ൊയി (WTM) ചെുതലഗയറ്ത് 

ആരാണ്? 

(a) റൗണക് സിം ് 

(b) അശവനി ഭാട്ടിയ 

(c) ദിവയ അ ർവാൾ 

(d) ഗസാനം ദീേിത് 

(e) വിഗവക് കെുാർ 

 

Q41. തപാൽ വകപു്പിഴന്റ വാതിൽപ്പെി 

ഗസവനങ്ങൾ വെി ഴപൻഷൻകാരിൽ 

നിന്ന് ലലഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്് ഗനെനു്നതിന് 

ഇന്ത്യ ഗപാേ് ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്െുായി (IPPB) 

അെതു്തിഴെ ധാരണാപത്തം ഒപ്പഴുവച്ച 

സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? 

(a) െധയത്പഗദശ് 

(b) തെിഴ് നാെ് 

(c) ഗകരളം 

(d) ജാർഖണ്്ഡ 

(e) െഹാരാത്ഷ്ട 

 

Q42. എല്ലാ വർഷവംു ________, 

ഐകയരാത്ഷ്ടസഭ (UN) 

ആത്കെണത്തിനിരയായ 

നിരപരാധികളായ കടു്ടികളുഴെ 

അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ദിനം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 1 

(b) ജൺൂ 2 

(c) ജൺൂ 3 

(d) ജൺൂ 4 

(e) ജൺൂ 5 

 

Q43. ഗലാക ലസക്കിൾ ദിനത്തിൽ 

രാജയവയാപകൊയി ‘ഫിറ്് ഇന്ത്യ ത്ഫീഡം 

ലറഡർ ലസക്കിൾ റാലി’ ആരംഭിച്ചത് 

ആരാണ്? 

(a) അർജൻു െണു്ട 

(b) സതു്ബഹ്മണയം ജയശങ്ക്ർ 

(c) നഗരത്ന്ദ സിം ് ഗതാെർ 

(d) പിയൂഷ് ഗ ായൽ 

(e) അനരുാ ് താക്കർൂ 

 

Q44. ൊറ്ത്തിനായുള്ള അങ്ക്ാറയുഴെ 

അഭയർത്ഥനഴയത്തെുർന്ന് 

ഐകയരാത്ഷ്ടസഭ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 

തർുക്കിയുഴെ രാജയത്തിഴന്റ ഗപര് "തർുക്കി" 

എന്നതിൽ നിന്ന് "_________" എന്നാക്കി 

ൊറ്ി. 

(a) തർുക്കിഗയാ 

(b) തർുക്കിയ 

(c) തർുക്കിഴയ 

(d) തർുക്കിക് 

(e) തർുക്കി 

 

Q45. W കരാറിനായി ഷാപർൂജി പഗല്ലാൻജി 

ത് ൂപ്പിഴനയും ലാർസൻ ആൻഡ് 

െഗൂത്ബാഴയയും െറികെന്ന് ഗദശീയ 

തലസ്ഥാന ഗെഖലയിഴല പതുിയ 

വിൊനത്താവളം ഴജവാറിൽ ഏത് 

കമ്പനിയാണ് നിർമ്മ്ിക്കകു? 

(a) വിഗത്പാ 

(b) എച്ച്.സി.എൽ 

(c) അദാനി ത് ൂപ്പ് 

(d) റിലയൻസ് 

(e) ൊറ് ഗത്പാജക്രു കൾ 

 

Q46. ൊർഴ റ്ഡ് ഏരിയകളിഴല 

ലഹസ്കൂ ളിഴല വിദയാർത്ഥികൾക്്ക 

ഴറസിഡൻഷയൽ 

വിദയാഭയാസത്തിനായുള്ള സ്കീൊയ 

"SHRESHTA" സ് കീം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? 

(a) ധർഗമ്മ്ത്ന്ദ ത്പധാൻ 

(b) സർബാനന്ദ ഗസാഗനാവാൾ 

(c)  ിരിരാജ് സിം ് 

(d) വീഗരത്ന്ദ കെുാർ 

(e) രാെചത്ന്ദ ത്പസാദ് സിം ് 
 

Q47. 2021-22 ഴല ജീവനക്കാരഴുെ 

ഴത്പാവിഡന്റ് ഫണ്്ട (EPF) നിഗേപങ്ങളുഴെ 

_______ പലിശ നിരക്്ക സർക്കാർ 

അം ീകരിച്ച.ു 

(a) 8.1 ശതൊനം 

(b) 8.2 ശതൊനം 

(c) 8.3 ശതൊനം 

(d) 8.4 ശതൊനം 

(e) 8.5 ശതൊനം 
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Q48. _________-ൽ,  ർഭിണികൾക്കായി 

കരൗലി ജില്ലയിൽ ഒര ു ത്പഗതയക 

ആഗരാ യ സംരേണ അഭിയാൻ 

'അഞ്ചൽ' ആരംഭിച്ച.ു 

(a) പഞ്ചാബ് 

(b) ഹരിയാന 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d)  ുജറാത്ത് 

(e) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

 

Q49. വിവിധ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ 

ഗവയാെഗസനയുഴെ പങ്ക്ംു അതിഴന്റ 

ഴൊത്തത്തിലളു്ള ത്പവർത്തനവംു 

ത്പദർശിപ്പിക്കനു്നതിനളു്ള ഒര ു ലപതൃക 

ഗകത്ന്ദം ________-ൽ വരംു. 

(a) ചണ്ഡീ ഡ് 

(b) സറൂത്ത് 

(c) ഴഡറാഡൺൂ 

(d) ലനനിറ്ാൾ 

(e) ഇൻഗഡാർ 

 

Q50. സവിറ്് സർലൻഡിഴല ജനീവയിൽ 

നെന്ന ഇൻഫർഗെഷൻ ഴസാലസറ്ി 

ഗഫാറത്തിഴന്റ ഗവൾഡ് സമ്മ്ിറ്് (WSIS) 

ലത്പസ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനൊണ് UN അവാർഡ് ഗനെിയത് 

? 

(a) ഗെഘാലയ 

(b) ത്തിപരു 

(c) സിക്കിം 

(d) അസം 

(e) പശ്ചിെ ബം ാൾ 

 

Q51. UN റഷയൻ ഭാഷാ ദിനം വർഷം 

ഗതാറംു _______ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 04 

(b) 05 ജൺൂ 

(c) ജൺൂ 06 

(d) ജൺൂ 07 

(e) 08 ജൺൂ 

 

Q52. നിയെവിരദു്ധവംു റിഗപ്പാർട്്ട 

ഴചയ്യാത്തതംു അനിയത്ന്ത്ിതവെുായ 

െത്സ്യബരനത്തിഴനതിരായ 

ഗപാരാട്ടത്തിനായുള്ള അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ദിനം 

എല്ലാ വർഷവംു _______ ന് 

സംഘെിപ്പിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 1 

(b) ജൺൂ 2 

(c) ജൺൂ 3 

(d) ജൺൂ 4 

(e) ജൺൂ 5 

 

Q53. നാഷണൽ ബാങ്ക്് ഗഫാർ 

അത് ികൾച്ചർ ആൻഡ് ററൂൽ 

ഴഡവലപ് ഴെന്റ് (NABARD) ഗലയിൽ "ലെ 

പാഡ് ലെ ലററ്് ഗത്പാത് ാം" ആരംഭിച്ച.ു 

നബാർഡിഴന്റ ഴചയർൊൻ ആരാണ് ? 

(a) വിനയ് ദീേിത് 

(b) ജി ആർ ചിന്ത്ല 

(c)  ിരീഷ് കെുാർ 

(d) ത്പതാപ് സിം ് റാണ 

(e) രശ്മിക ദാസ് 
 

Q54. ഇന്ത്യ-______ ഉഭയകേി ത്പതിഗരാധ 

സഹകരണം, സംയുക്ത ലസനിക 

പരിശീലന അഭയാസം Ex SAMPRITI-X 

ബംഗ്ലാഗദശിഴല ജഗഷാർ െിലിട്ടറി 

ഗേഷനിൽ നെത്തനു്ന.ു 

(a) ബംഗ്ലാഗദശ് 

(b) ത്ഫാൻസ് 

(c) യു.എസ്.എ 

(d) റഷയ 

(e) ഇത്സാഗയൽ 

 

Q55. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് "2022 

ത്ഫഞ്്ച ഓപ്പൺ പരുഷു വിഭാ ം" ഗനെിയത് 

? 

(a) ഇവാൻ ഗഡാഡി ് 

(b) കാസ്പർ റഡ്ൂ 

(c) ഓേിൻ ത്കാജിഴസക് 

(d) റാഗഫൽ നദാൽ 

(e) ൊർഴസഗലാ അഴരവഗലാ 
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Q56. 2022 ത്ഫഞ്്ച ഓപ്പൺ വനിതാ 

വിഭാ ത്തിഴല വിജയിയുഴെ ഗപര് 

നൽകകു. 

(a) ഴജസീക്ക ഴപ ുല 

(b) ത്കിേീന മ്ലാഴഡഗനാവിച്്ച 

(c) കഗരാലിൻ  ാർസിയ 

(d) ഴകാഗക്കാ  ൗഫ് 

(e) ഇ  സവിഴതക് 

 

Q57. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആഴരയാണ് 

യൂണിയൻ ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യയുഴെ 

ൊഗനജിം ് ഡയറക്രറായി നിയെിച്ചത്? 

(a) നിധ ുസക് ഗസന 

(b) രാജ് കിരൺ റായ് ജി 

(c) എ െണിഗെഖലല 

(d) രജനീഷ് കർണാെക 

(e) സരൂജ് ത്ശീവാസ്തവ 

 

Q58. പഞ്ചാബ് & സിര് ബാങ്ക്ിഴന്റ 

തലവനായി സർക്കാർ _________ ഴന 

നിയെിച്ച.ു 

(a) ലക്ഷ്മൺ എസ് ഉപ്പാർ 

(b) എസ് കൃഷ്ണൻ 

(c) ജയഗദവ് െഡ ുുള 

(d) സവരപൂ് കെുാർ സാഹ 

(e) ത്പീതി ജയ് റാവ ു

 

Q59. രാത്ഷ്ടപതി രാം നാഥ് ഗകാവിന്ദ് സന്ത്് 

കബീറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ 

അർപ്പിക്കകുയും സന്ത്് കബീർ അക്കാദെി 

ആൻഡ് റിസർച്്ച ഴസന്ററംു സവഗദശ് 

ദർശൻ ഗയാജനയും ________ ൽ ഉദ്ഘാെനം 

ഴചയ്യുകയും ഴചയതു . 

(a) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(b) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(c) െഹാരാത്ഷ്ട 

(d)  ുജറാത്ത് 

(e) രാജസ്ഥാൻ 

 

Q60. ഴചലന്ന തറുെഖുത്ത് നിന്ന് 

തെിെ് നാെ് െഖുയെത്ന്ത്ി എംഴക ോലിൻ 

ആഡംബര കപ്പലായ "________" ഫ്ലാ ് ഓഫ് 

ഴചയതു . 

(a) രാജകെുാരൻ 

(b) രാജാവ് 

(c) ഡിത്സ്പസ് 

(d) ചത്കവർത്തി 

(e) ലെറ്ാനിക് 
 
Q61. ലെംസ് ഹയർ എഡയഗൂക്കഷൻ 

ഏഷയ യൂണിഗവഴ്സിറ്ി റാങ്ക്ിം ് 2022 

അെതു്തിഴെ ലെംസ് ഹയർ 

എഡയഗൂക്കഷൻ (THE) പറുത്തിറക്കി. ഈ 

വർഷം ഇന്ത്യയിഴല ഏത് 

സർവ്വകലാശാലയാണ് െികച്ച 100 

പട്ടികയിൽ ഇെം ഗനെിയത് ? 

(a) ഇന്ത്യൻ ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഓഫ് സയൻസ ്

ബാംഗ്ലർൂ 

(b) ഇന്ത്യൻ ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഓഫ് ഴെഗക്നാളജി 

ഗറാപ്പർ 

(c) IIT  ാരിന ർ 

(d) ഇന്ത്യൻ ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഓഫ് ഴെഗക്നാളജി 

ഇൻഗഡാർ 

(e) ഥാപ്പർ ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഓഫ് 

എഞ്ചിനീയറിം ് ആൻഡ് ഴെഗക്നാളജി 
 

Q62. ഏത് ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്ാണ് െതു്തറൂ്് 

ഫിനാൻസിഴന്റ ആപ്പിൽ സവർണ്ണ 

വായപകൾ വാഗ് ദാനം ഴചയ്യുന്നത് ? 

(a) ഗപെിഎം ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്് 

(b) ഫിഗനാ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക് ്

(c) ജിഗയാ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക് ്

(d) ഇന്ത്യ ഗപാേ് ഗപഴയമന്റ് ബാങ്ക് ്

(e) എയർഴെൽ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്് 
 

Q63. ോഷ്ഫിൻ ഈയിഴെ 

#ലലവ്ബൗഴണ്ടെസ്സ് ആർക്്ക 

ഗവണ്ടിയാണ് ഴത്കഡിറ്് ലലൻ 

കാർഡായി അവതരിപ്പിച്ചത്? 

(a) ഗജാലിയുള്ള പരുഷുന്മാർ 

(b) ത്സ്തീകൾ 

(c) 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കടു്ടികൾ 

(d) ഴതാെിലില്ലാത്ത ആളുകൾ 

(e) വയസ്സായവർ 
 

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- JUNE  2022 

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

Q64. അബദുാബിയിൽ നെന്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം 

അക്കാദെി അവാർഡിൽ െികച്ച പരുഷു 

നെനളു്ള അവാർഡ് ഗനെിയത് ആരാണ്? 

(a) സൽൊൻ ഖാൻ 

(b) ഷാരഖ്ൂ ഖാൻ 

(c) വിക്കി കൗശൽ 

(d) വരൺു ധവാൻ 

(e) ലെ ർ ഗത്ഷാഫ് 

 

Q65. ഗലാകാഗരാ യ സംഘെന (WHO) 

ത്പകാരം എല്ലാ വർഷവംു _______ ന് ഗലാക 

ഭേയ സരുോ ദിനം 

ആഗ ാളതലത്തിൽ ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 3 

(b) ജൺൂ 4 

(c) ജൺൂ 5 

(d) ജൺൂ 6 

(e) ജൺൂ 7 

 

Q66. 2022ഴല ഗലാക ഭേയസരുോ 

ദിനത്തിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) ഭേയസരുേയിലംു 

ത് ാെവികസനത്തിലംു നിഗേപം 

നെത്തകു 

(b) ഭേയ സരുേ, എല്ലാവരഴുെയും 

ബിസിനസ്സ് 

(c) ആഗരാ യകരൊയ നാഗളക്്ക ഗവണ്ടി 

ഇന്ന് സരുേിത ഭേണം 

(d) സരുേിതൊയ ഭേണം, ഴെച്ചഴപ്പട്ട 

ആഗരാ യം 

(e) ഗലാകഴത്ത ഗപാറ്കു, ഭെൂിഴയ 

പരിപാലിക്കകു 

 

Q67. അബദുാബിയിൽ നെന്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം 

അക്കാദെി അവാർഡിൽ െികച്ച വനിതാ 

നെിക്കളു്ള അവാർഡ് ഗനെിയത് ആരാണ്? 

(a) ആലിയ ഭട്ട് 

(b) കങ്ക്ണ റണാവത്ത് 

(c) കൃതി സഗനാൻ 

(d) തപ് സി പന്ന ു

(e) പരിനീതി ഗചാത്പ 

 

Q68. BCG-യുൊയി സഹകരിച്്ച ഗഫാൺഗപ 

യുഴെ ഏറ്വംു പതുിയ റിഗപ്പാർട്്ട 

അനസുരിച്്ച, ഇന്ത്യയുഴെ ഡിജിറ്ൽ 

ഗപയ് ഴെന്റ് വിപണി ____ ന് 10 ത്െിലയൺ 

ഗഡാളറിഴലത്തഴുെന്ന് ത്പതീേിക്കനു്ന.ു 

(a) 2030 

(b) 2028 

(c) 2024 

(d) 2025 

(e) 2026  

 

Q69. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

ജീവിയുഴെ ഗലാകത്തിഴല ആദയഴത്ത 

ജനസംഖയാ അനെുാനം 176 ആഴണന്ന് 

ചിലിക്ക വികസന അഗതാറിറ്ി (CDA) 

അെതു്തിഴെ ഴവളിഴപ്പെതു്തിയത് ? 

(a) െീൻപിെിയൻ പചൂ്ചകൾ 

(b) െതുല 

(c) ഒലിവ് റിഡ് ലി ആെ 

(d) ഇന്ത്യൻ ഗഡാൾഫിൻ 

(e) ബം ാൾ കെവു 

 

Q70. അെതു്തിഴെ, കസാക്കിസ്ഥാനിഴല 

അൽൊട്ടിയിൽ നെന്ന ഗബാലാറ് ്

തർുലിഖഗനാവ് കപ്പ് െർൂണഴെന്റിൽ 

സാേി ൊലിക് അഞ്ച് വർഷത്തിനിഴെ 

തഴന്റ ആദയ അന്ത്ാരാത്ഷ്ട സവർണ്ണ ഴെഡൽ 

ഗനെി. സാേി ൊലിക് ________ 

എന്നതെുായി ബരഴപ്പട്ടിരിക്കനു്ന.ു 

(a) ലറഫിൾ ഷടൂ്ടിം  ്

(b)  ുസ്തി 

(c) ഗബാക്സിം ് 

(d) ബാഡ്മിന്റൺ 

(e) സ്കവാഷ് 
 

Q71. അെിെതിക്കാരായ ഉഗദയാ സ്ഥഴര 

ഴതളിവ് സഹിതം റിഗപ്പാർട്്ട ഴചയ്യാൻ 

‘14400 ആപ്പ്’ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്? 

(a) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(b) െഹാരാത്ഷ്ട 

(c) ജാർഖണ്്ഡ 

(d) ആത്രാത്പഗദശ ്

(e) ഒഡീഷ 
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Q72. 'നാൻ െതുൽവൻ' എന്നതിന് കീെിൽ 

വിദയാർത്ഥികൾക്കായി 'നാളയ തിരൻ' 

ലനപണുയ പരിപാെി ആരംഭിച്ച 

സംസ്ഥാനം ഏത് ? 

(a) ഗകരളം 

(b)  ുജറാത്ത് 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) ഗ ാവ 

(e) തെിഴ് നാെ് 

 

Q73. ഇന്റർനാഷണൽ അലെുിനിയം 

ഇൻേിറ്യടൂ്ടിഴന്റ (IAI) പതുിയ 

ഴചയർൊനായി നിയെിതനായത ്

ആരാണ്? 

(a) സവരപൂ് കെുാർ സാഹ 

(b) ലെൽസ് ഗത്പാസർ 

(c) ഴബൻ കഹർസ് 

(d) സതീഷ് ലപ 

(e) എ െണിഗെഖലല 

 

Q74. ഒഡീഷയിഴല എ പി ഴജ അബ്ദൾു 

കലാം ദവീപിൽ നിന്ന് 

ആണവഗശഷിയുള്ള അഗ്നി-4 

ബാലിേിക് െിലസൽ ഇന്ത്യ 

വിജയകരൊയി പരീേിച്ച.ു ഈ 

െിലസലിഴന്റ പരിധി എത്തയാണ്? 

(a) 4000 കി.െീ 

(b) 5000 കി.െീ 

(c) 7000 കി.െീ 

(d) 8000 കി.െീ 

(e) 9000 കി.െീ 

 

Q75. െംഗ ാളിയയിൽ "ഖാൻ കവേ് 2022" 

എന്ന അഭയാസത്തിൽ അെതു്തിഴെ 

പഴങ്ക്െതു്ത സായുധ ഗസന ഏതാണ്? 

(a) ഇന്ത്യൻ ഗനവി 

(b) ഇന്ത്യൻ എയർഗഫാഴ് സ് 

(c) ഇന്ത്യൻ ആർെി 

(d) ഇന്ത്യൻ ഗകാേ്  ാർഡ് 

(e) a, c 

 

Q76. ഗലാക സെതു്ദ ദിനം ഗലാകഴെമ്പാെംു 

എല്ലാ വർഷവംു _______ ന് 

ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 4 

(b) ജൺൂ 5 

(c) ജൺൂ 6 

(d) ജൺൂ 7 

(e) ജൺൂ 8 

 

Q77. RBI  വർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ ്

റിഗപ്പാ നിരക്്ക 50 ഗബസിസ് ഗപായിന്റിൽ 

നിന്നംു _______ ശതൊനൊക്കി ഉയർത്താൻ 

ഏകകണ്ഠൊയി ഗവാട്്ട ഴചയതു . 

(a) 4.70 

(b) 4.90  

(c) 4.50 

(d) 4.80 

(e) 4.60 

 

Q78. സവിറ്് സർലൻഡിഴല ഗലാസാനിൽ 

നെന്ന ഉദ്ഘാെന FIH ഗഹാക്കി 5s 

ചാമ്പയൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യ ആഴര 

പരാജയഴപ്പെതു്തി? 

(a) ഴബൽജിയം 

(b) ഓഗത്സ്രലിയ 

(c) കാനഡ 

(d) ഴനതർലാൻഡ്സ് 

(e) ഗപാളണ്്ട 
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Q79. ഗലാകബാങ്ക്് നിലവിഴല 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിഴല ഇന്ത്യയുഴെ 

വളർച്ചാ ത്പവചനം _____ ശതൊനൊയി 

കറുച്ച.ു  

(a) 7.5  

(b) 6.5 

(c) 5.5 

(d) 8.5 

(e) 9.5 

 

Q80. ഇൻഫർഗെഷൻ ഴെക് ഗനാളജി (IT) 

ഗെഖലയും വിഗനാദസഞ്ചാര ഗെഖലയും 

തമ്മ്ിൽ സഹകരിച്്ച 'ബീച്്ച വിജിൽ 

ആപ്പ്' പറുത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ? 

(a) തെിഴ് നാെ് 

(b) ഗ ാവ 

(c) ആത്രാത്പഗദശ് 

(d) ഗകരളം 

(e) െഹാരാത്ഷ്ട 

 

Q81. ഗലാക അത്കഡിഗറ്ഷൻ ദിനം (WAD) 

എല്ലാ വർഷവംു ______ ന ്

ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 4 

(b) ജൺൂ 5 

(c) ജൺൂ 7 

(d) ജൺൂ 10 

(e) ജൺൂ 9 

 

Q82. ഡിജിറ്ൽ ൊധയെങ്ങളിലഴൂെ 

ഴചറകുിെ ബിസിനസ്സകുഴള 

പിന്ത്ണുയ്ക്കനു്നതിനായി SMB സാതി 

ഉത്സ്വ് സംരംഭം അെതു്തിഴെ ആരംഭിച്ച 

പ്ലാഗറ്്ഫാം ഏതാണ് ? 

(a) വാട് സ്ആപ്പ് 

(b) ഇൻോത് ാം 

(c) ഗഫസ്ബക്ു്ക 

(d) സ്നാപ്പ്ചാറ്്  

(e) ലസ്കപ്പ് 

 

Q83. ഗദശീയ ലത്െബൽ റിസർച്്ച 

ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഏത് 

സംസ്ഥാനത്താണ്/യുെിയിലാണ് ഗകത്ന്ദ 

ആഭയന്ത്ര, സഹകരണ െത്ന്ത്ി അെിത് ഷാ 

ഉദ്ഘാെനം ഴചയതത് ? 

(a) ഹരിയാന 

(b) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(c) ചണ്ഡീ ഡ് 

(d) ഡൽഹി 

(e) പതുഗുച്ചരി 
 

Q84. ഗഫാബ് സിഴന്റ തത്സ്െയ 

ശതഗകാെീശവരൻൊരഴുെ പട്ടികയിൽ 

താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

അെതു്തിഴെ ഒന്നാെഴതത്തിയത്? 

(a) ശിവ് നാൊർ 

(b)  ൗതം അദാനി 

(c) െഗുകഷ് അംബാനി 

(d) ലസറസ് പനൂവല്ല 

(e) അസിം ഗത്പംജി 

 

Q85. ആഗ ാള പരിസ്ഥിതി ത്പകെന 

സചൂികയിൽ ഴഡൻൊർക്്ക ഒന്നാം 

സ്ഥാനത്താണ്. സചൂികയിൽ ഇന്ത്യയുഴെ 

സ്ഥാനം എന്ത്ാണ്? 

(a) 160-ാാെത് 

(b) 150-ാാെത് 

(c) 180-ാാെത് 

(d) 177-ാാെത് 

(e) 178-ാാെത് 

 

Q86. ഗലാക ഭേയസരുോ 

ദിനഗത്താെനബുരിച്്ച ഗകത്ന്ദ 

ആഗരാ യെത്ന്ത്ി െൻസഖ്ു ൊണ്ഡവയ 

ത്പഖയാപിച്ച നാലാെത് ഭേയസരുോ 

സചൂിക പരുസ്കാരങ്ങളിൽ 

ഒന്നാെഴതത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ? 

(a) െഹാരാത്ഷ്ട 

(b)  ുജറാത്ത ്

(c) ഗ ാവ 

(d) തെിഴ് നാെ് 

(e) ഉത്തർത്പഗദശ് 
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Q87. ഹാംബർ ിൽ "അയൺൊൻ 

ത്െയാത്ത് ലൺ" പർൂത്തിയാക്കിയ 

ഴറയിൽഗവയിൽ നിന്നളു്ള ആദയഴത്ത 

ഇന്ത്യൻ ഓഫീസർ ആരാണ്? 

(a) ഗത്ശയസ് ജി. ഴഹാസർൂ 

(b) ഗഡാ ഗദവിക പാട്ടീൽ 

(c) ഹിഗരാെ ുഇനാഡ 

(d) ഗഡവ് ഗസ്കാട്്ട 

(e) ൊർക്്ക അലൻ 

 

Q88. രാജസ്ഥാനിഴല ഗജാധപൂ ർ 

സവഗദശിയായ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ത്കിക്കറ്് 

െീം കയാപ്റ്ൻ, _________, അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ത്കിക്കറ്ിഴന്റ എല്ലാ രപൂങ്ങളിൽ നിന്നംു 

വിരെിക്കൽ ത്പഖയാപിച്ച.ു 

(a) ദീപ്തി ശർമ്മ് 

(b) പനും റൗട്്ട 

(c) ജലുൻ ഗ ാസവാെി 

(d) രാഗജശവരി  യക് വാദ് 

(e) െിതാലി രാജ് 
 

Q89. "ബിസിനസ് ഓഫ് ഗസ്പാർട് സ്: ദി 

വിന്നിം ് ഗഫാർെലു ഗഫാർ സക്സസ്" എന്ന 

പസു്തകത്തിഴന്റ രചയിതാവിഴന്റ ഗപര് 

നൽകകു. 

(a) വിപിൻ കെുാർ 

(b) ദീപക് റാവത്ത് 

(c) ഗറാഷ് നി ശർമ്മ് 

(d) വിനിത് കാർണിക് 

(e) ദിഗനശ് ദീേിത് 

 

Q90. സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനംു 

വികസനത്തിനംു ഗവണ്ടിയുള്ള 

ഓർ ലനഗസഷൻ (OECD) 2023 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുഴെ 

GDP വളർച്ച _______ ശതൊനൊയി 

ത്പവചിക്കനു്ന.ു 

(a) 4.9% 

(b) 5.9% 

(c) 6.9%  

(d) 7.9% 

(e) 8.9% 

 

Q91. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനത്താണ ് ലബഗഖാ ഉത്സ്വം 

ആഗഘാഷിക്കനു്നത്? 

(a) ത്തിപരു 

(b) അസം 

(c) െണിപ്പർൂ 

(d) നാ ാലാൻഡ് 

(e) സിക്കിം 

 

Q92. QS ഗവൾഡ് യൂണിഗവഴ്സിറ്ി 

റാങ്ക്ിം ിൽ 2023-ൽ ഗലാകത്തിഴല 

ഏറ്വംു െികച്ച  ഗവഷണ 

സർവ്വകലാശാലയായി റാങ്ക്് ഴചയത 

ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനം ഏതാണ്? 

(a) IISc- ഴബം ളൂര ു

(b) IIT-ഗബാംഴബ 

(c) IIT- ഡൽഹി 

(d) IIT-െത്ദാസ ്

(e) IIT- ുവാഹത്തി 

 

Q93. QS ഗവൾഡ് യൂണിഗവെ് സിറ്ി 

റാങ്ക്ിം ിൽ 2023-ൽ ഗലാകത്ത് 

ഒന്നാെഴതത്തിയ സർവകലാശാല 

ഏതാണ് ? 

(a) ോൻഗഫാർഡ് യൂണിഗവഴ്സിറ്ി 

(b) സിം പ്പർൂ നാഷണൽ യൂണിഗവഴ്സിറ്ി 

(c) െസാചയഴുസറ്്സ് ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഗഫാർ 

ഴെഗക്നാളജി 

(d) ഹാർവാർഡ് യൂണിഗവഴ്സിറ്ി 

(e) ഓഗക്സ്ഫാർഡ് യൂണിഗവഴ്സിറ്ി 

 

Q94. ഴസകയരൂിറ്ീസ് ആൻഡ് 

എക് സ് ഗചഞ്്ച ഗബാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുഴെ 

(SEBI) െയചൂവൽ ഫണ്ടകുഴളക്കറുിച്ചളു്ള 

പനുഃസംഘെിപ്പിച്ച ഉപഗദശക 

സെിതിയുഴെ ഴചയർൊൻ ആരാണ്? 

(a) വിനയ് ഗൊൺഴസ 

(b) സനുിൽ  ുലാത്തി 

(c) ധർമ്മ്ിഷ്ഠ നഗരത്ന്ദത്പസാദ് റാവൽ 

(d) നീരജ് ഗചാക്സി 

(e) ഉഷ ഗതാറാട്ട് 
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Q95. ഇന്റർനാഷണൽ ഗൊണിറ്റി 

ഫണ്ടിഴന്റ (IMF) ഏഷയ ആന്റ് പസഫിക് 

ഡിപ്പാർട്്ട ഴെന്റിഴന്റ (APD) ഡയറക്രറായി 

ആരാണ് നിയെിതനായത്? 

(a) രാഗജഷ് ഴ ര 

(b) സവാതി ധിംത്  

(c) കൃഷ്ണ ത്ശീനിവാസൻ 

(d) നെരാജൻ സനു്ദർ 

(e) സൽുഫിഖർ ഹസൻ 

 

Q96. വനിതകളുഴെ 10 െീറ്ർ എയർ 

ലറഫിളിൽ പാരാ ഷടൂ്ടിം ് 

ഗലാകകപ്പിൽ സവർണ്ണ ഴെഡൽ 

ഗനെിയതിന് ഗശഷം ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ 

ആരാണ് 2024 ഴല പാരീസ ്

പാരാലിമ്പിക്സിൽ സ്ഥാനം ഗനെിയത്? 

(a) അഞ്ചൽ താക്കർൂ 

(b) അനാഹത് സിം ് 

(c) ജാഹ്നവി ദംഗ തി 

(d) ആവണി ഗലഖര 

(e) ത്പിയങ്ക് ഴൊഹിഴത 

 

Q97. ഇന്ത്യയുഴെ സവാതത്ന്ത്യത്തിഴന്റ 75-

ാാാം വാർഷികം ആഗഘാഷിക്കനു്ന ദ 

സീസൺ ഓഫ് കൾച്ചറിഴന്റ 

അംബാസഡറായി ആഴരയാണ് 

നിയെിച്ചത്? 

(a) എ ആർ റഹ്മാൻ 

(b) ചത്ന്ദിക െണ്ടൻ 

(c) സബുിൻ ഗെത്ത 

(d) ഉസ്താദ് സക്കീർ ഹലുസൻ 

(e) അലി അക്ബർ ഖാൻ 

 

Q98. ഗലാക ഭേയസരുോ 

ദിനഗത്താെനബുരിച്്ച ‘ആയുർഗവദ 

ആഹാർ’ ഗലാഗ ാ ആഗരാ യെത്ന്ത്ി 

ത്പകാശനം ഴചയതു . ഇന്ത്യയുഴെ 

ആഗരാ യെത്ന്ത്ിയുഴെ ഗപര് നൽകകു. 

(a) ധർഗമ്മ്ത്ന്ദ ത്പധാൻ 

(b) െൻസഖ്ു ൊണ്ഡവയ 

(c) ത്പഹ്ലാദ് ഗജാഷി 

(d) വീഗരത്ന്ദ കെുാർ 

(e) ഗജയാതിരാദിതയ എം. സിരയ 

 

Q99. നാസ "DAVINCI െിഷൻ" എന്ന ഗപരിൽ 

ഒര ു ദൗതയം ആരംഭിക്കാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

ദൗതയം ശതു്കനിലഴൂെ പറക്കകുയും 

അതിഴന്റ കഠിനൊയ അന്ത്രീേം ________ 

ൽ പരയഗവേണം ഴചയ്യുകയും ഴചയ്യും. 

(a) 2025 

(b) 2026 

(c) 2027 

(d) 2028 

(e) 2029  

 

Q100. 'ഗലാകതത്ന്ത് ഗക സവാർ', 'ദി 

റിപ്പബ്ലിക്കൻ എത്തിക്' എന്നീ 

പസു്തകങ്ങൾ ____ നിന്ന് ഉരതു്തിരിഞ്ഞ 

ത്പസം ങ്ങളുഴെ സൊഹാരൊണ്. 

(a) നഗരത്ന്ദ ഗൊദി 

(b) രാം നാഥ് ഗകാവിന്ദ് 

(c) െൻഗൊഹൻ സിം  ്

(d) അെൽ ബിഹാരി വാഗജ് പയി 

(e) ജവഹർലാൽ ഴനഹ് റ ു

 

Q101. യത്ന്ത് ഗസവാ പദ്ധതി 

ആരംഭിക്കകുയും ത്ൊക്രറകുളുഴെയും 

സംഗയാജിത ഴകായ്ത്ത ുയത്ന്ത്ങ്ങളുഴെയും 

വിതരണം ഫ്ലാ ് ഓഫ് ഴചയ്യുകയും ഴചയത 

സംസ്ഥാനം ഇവയിൽ ഏത് ? 

(a) തെിഴ് നാെ് 

(b) കർണാെക 

(c) ആത്രാത്പഗദശ് 

(d) ഗകരളം 

(e) ഒഡീഷ 

 

Q102. ഇന്ത്യയിഴല ഏറ്വംു വലിയ 

വിദയാഭയാസ പദ്ധതിയായ 

'ഗപാളിഗവെ് സിറ്ി'യും അക്കാദെിക് 

ഗബ്ലാക്്ക ഴചയിൻ കൺഗസാർഷയൊയ 

'ഭാരത് ഗബ്ലാക്്ക ഴചയിൻ ഴനറ്് വർക്കംു 

(BBN)' അനാച്ഛാദനം ഴചയത 

ഗകത്ന്ദെത്ന്ത്ിയുഴെ ഗപര് നൽകകു. 

(a) നാരായൺ തത ുറാഴണ 

(b) സർബാനന്ദ ഗസാഗനാവാൾ 

(c) ഗജയാതിരാദിതയ എം സിരയ 

(d) രഗെഷ് ഴപാത്ഖിയാൽ നിഷാങ്ക്് 

(e) ധർഗമ്മ്ത്ന്ദ ത്പധാൻ 
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Q103. UNCTAD ഗവൾഡ് ഇൻഴവേ് ഴെന്റ് 

റിഗപ്പാർട്്ട അനസുരിച്്ച, കെിഞ്ഞ കലണ്ടർ 

വർഷത്തിൽ FDI യുഴെ ഉയർന്ന 

സവീകർത്താക്കളിൽ ഇന്ത്യ ___________ 

സ്ഥാനത്താണ്. 

(a) 5-ാാാം 

(b) 7-ാാാം 

(c) 9-ാാാം 

(d) 12-ാാാം 

(e) 13-ാാാം 

 

Q104. നിഗേപങ്ങളുഴെ തിരിച്ചെവിൽ 

നിന്നംു പതുിയ ഫണ്ടകുൾ 

സവീകരിക്കനു്നതിൽ നിന്നംു 

പരിെിതഴപ്പെതു്തിയ ഏത് 

സംസ്ഥാനഴത്ത െഗുധാൾ ഗകാ-

ഓപ്പഗററ്ീവ് ബാങ്ക്് ലിെിറ്ഡിഴന്റ 

ലലസൻസാണ ് റിസർവ് ബാങ്ക് ്

റദ്ദാക്കിയത് ? 

(a) ഴതലങ്ക്ാന 

(b) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(c) കർണാെക 

(d) അസം 

(e) ഒഡീഷ 

 

Q105. െഹാത്മാ ാരി ഗദശീയ ത് ാെീണ 

ഴതാെിലറുപ്പ് പദ്ധതിക്്ക (MGNREGA) 

കീെിൽ ഓംബഡ്ു സ്മാനായി 

നിയെിക്കഴപ്പട്ടത് ആരാണ്? 

(a) എസ് എൽ താഗവാഴസൻ 

(b) അജയ് കെുാർ ത്ശീവാസ്തവ 

(c) സവരപൂ് കെുാർ സാഹ 

(d) എൻ ഴജ ഓജ 

(e) എ െണിഗെഖലല 

 

Q106. ജില്ലാ ലനപണുയ വികസന 

ആസതൂ്തണത്തിഴല (DSDP) െികവിനളു്ള 

അവാർഡകുളുഴെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ 

ഒന്നാെഴതത്തിയ ജില്ല ഏത് ? 

(a) രാജ് ഗകാട്്ട,  ുജറാത്ത് 

(b) കച്ചാർ, അസം 

(c) ജംതാര, ജാർഖണ്്ഡ 

(d) സത്താറ, െഹാരാത്ഷ്ട 

(e) എറണാകളും, ഗകരളം 

 

Q107. ഇനിപ്പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ 

ഏതാണ് ഗലാക ബാലഗവല വിരദു്ധ 

ദിനൊയി ആചരിക്കനു്നത്? 

(a) ജൺൂ 11 

(b) ജൺൂ 12 

(c) ജൺൂ 13 

(d) ജൺൂ 14 

(e) ജൺൂ 15 

 

Q108. ചത്ന്ദഴന്റ പതുിയ ഭപൂെം അെതു്തിഴെ 

പറുത്തിറക്കിയ രാജയം ഏത് ? 

(a) യു.എസ്.എ 

(b) ലചന 

(c) ഇന്ത്യ 

(d) റഷയ 

(e) ത്ഫാൻസ് 

 

Q109. െൃ ങ്ങൾക്കായി രാജയഴത്ത 

ആദയഴത്ത സവഗദശീയ COVID-19 

വാക്സിനായ "അഗനാഗകാവാസ്" 

പറുത്തിറക്കിയത് ആരാണ്? 

(a) പർഗഷാത്തം രപൂാല 

(b) െഗഹത്ന്ദ നാഥ് പാഴണ്ഡ 

(c) നഗരത്ന്ദ സിം ് ഗതാെർ 

(d) െൻസഖ്ു ൊണ്ഡവയ 

(e) ഭഗൂപന്ദർ യാദവ് 

 

Q110. റീഴട്ടയിൽ, ഇ-ഴകാഗെെ് സ ്

പ്ലാറ്് ഗഫാെകുളിഴല പർഗച്ചസകുൾക്കായി 

'കാർഡ് ഴലസ്സ് EMI' സൗകരയം 

വിപലുീകരിക്കനു്നതിന് 

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ബാങ്ക്ാണ് 

ഴസേ്െണിയുൊയി സഹകരിച്ചത് ? 

(a) ICICI ബാങ്ക് ്

(b) ഴയസ് ബാങ്ക്് 

(c) HDFC ബാങ്ക്് 

(d) ഴകാട്ടക് െഹീത്ന്ദ ബാങ്ക് ്

(e) ആക്സിസ് ബാങ്ക്് 
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Q111. ഗകത്ന്ദ ധനെത്ന്ത്ി നിർെല 

സീതാരാെൻ ഗദശീയ കേംസ ്

െയസൂിയൊയ ‘ധാഗരാഹർ’ ഏത് 

സംസ്ഥാനത്താണ് ഉദ്ഘാെനം ഴചയതത് ? 

(a) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(b) രാജസ്ഥാൻ 

(c) ഗ ാവ 

(d) അസം 

(e) ആത്രാത്പഗദശ് 

 

Q112. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ അതിഴന്റ 

സഹസ്ഥാപകനായ ബിന്നി ബൻസാലിൽ 

നിന്ന് 264 െിലയൺ ഗഡാളറിഴന്റ 

(ഏകഗദശം 2,060 ഗകാെി രപൂ) ഓഹരി 

വാങ്ങിയത് ഏത് കമ്പനിയാണ്? 

(a) ഐ.ബി.എം 

(b) ഴെൻഴസന്റ് 

(c) ഗസാണി 

(d) ലെഗത്കാഗസാഫ്റ്് 

(e) ഇന്റൽ 

 

Q113. അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക്കുളും 

ത് ാെീണ സഹകരണ ബാങ്ക്കുളും 

നൽകനു്ന വയക്തി ത ഭവന വായപകളുഴെ 

പരിധി RBI ഉയർത്തി. 100 ഗകാെിയിൽ 

താഴെ ആസ്തിയുള്ള RCB-കൾക്കളു്ള പരിധി 

_____ രപൂയായി ഉയർത്തി. 

(a) 20 ലേം രപൂ 

(b) 30 ലേം രപൂ 

(c) 50 ലേം രപൂ 

(d) 75 ലേം രപൂ 

(e) 100 ലേം രപൂ 

 

Q114. ഴചറകുിെ, ഇെത്തരം ബിസിനസ്സ് 

ഉെെകൾക്്ക ഗഷാപ്പ് ഇൻഷറുൻസ് 

പരിരേ നൽകനു്നതിന് ഗ ാ ഡിജിറ്് 

ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് ലിെിറ്ഡെുായി 

പങ്ക്ാളിത്തെളു്ള ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക് ്

ഏതാണ്? 

(a) ഗപെിഎം ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്് 

(b) എയർഴെൽ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്് 

(c) ഇന്ത്യ ഗപാേ് ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക്് 

(d) ജിഗയാ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക് ്

(e) ഫിഗനാ ഗപയ് ഴെന്റ് ബാങ്ക് ്

 

Q115. ഏത് ഇലത്ക്രിക് ഇരചുത്ക വാഹന 

നിർമ്മ്ാതാക്കളാണ് തങ്ങളുഴെ 

ഉപഗഭാക്താക്കൾക്്ക വാഹന 

ധനസഹായം നൽകനു്നതിനായി ഗേറ്് 

ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യയുൊയി സഹകരിച്ചത് ? 

(a) ഹീഗറാ ഇലത്ക്രിക് 

(b) ഊബർ 

(c) ഓല 

(d) ഏതർ എനർജി 

(e) ഇലബഗക്കഗാ  

 

Q116. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ RBL ബാങ്ക്ിഴന്റ 

MD യും CEO യുൊയി നിയെിതനായത് ആര് 

? 

(a) എസ് എൽ താഗവാഴസൻ 

(b) അജയ് കെുാർ ത്ശീവാസ്തവ 

(c) ആർ സതു്ബഹ്മണയകെുാർ 

(d) എൻ ഴജ ഓജ 

(e) എ െണിഗെഖലല 

 

Q117. ഗനാർഗവ ഴചസ്സ് ത് ൂപ്പ് A ഓപ്പൺ 

ഴചസ്സ് െർൂണഴെന്റിൽ വിജയിച്ച ഇന്ത്യൻ 

ത് ാൻഡ്മാേറഴുെ ഗപര് നൽകകു. 

(a) ആർ ത്പജ്ഞാനന്ദാ 

(b) ഹർഷിത് രാജ 

(c) ഭരത് സതു്ബഹ്മണയം 

(d) സങ്ക്ൽപ്  ുപ്ത 

(e) െിത്തഭ  ുഹ 

 

Q118. എല്ലാ വർഷവംു _________ ന് 

ഐകയരാത്ഷ്ടസഭ അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ആൽബിനിസം അവഗബാധ ദിനം 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 11 

(b) ജൺൂ 12 

(c) ജൺൂ 13 

(d) ജൺൂ 14 

(e) ജൺൂ 15 
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Q119. 2022 ഴല അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ആൽബിനിസം അവഗബാധ ദിനത്തിഴന്റ 

ത്പഗെയം എന്ത്ാണ് ? 

(a) എല്ലാ സാധയതകൾക്കംു അപ്പറുത്തളു്ള 

ശക്തി 

(b) ഞ്ങ്ങളുഴെ ശബ്ദം ഗകൾക്കനു്നതിൽ 

ഐകയഴപ്പെകു 

(c) നമ്മ്ഴുെ ഴവളിച്ചം ഗലാകത്തിന ്

ത്പകാശിപ്പിക്കനു്ന ു

(d) തിളങ്ങാൻ ഗവണ്ടി നിർമ്മ്ിച്ചത് 

(e) ഇഗപ്പാെും ശക്തൊയി നിലഴകാളു്ളന്ന ു

 

Q120. സെത്  കാൻസർ ഗരാ നിർണ്ണയ 

ഗസവനങ്ങൾക്കായി രാജയഴത്ത 

ആദയഴത്ത ഓഗങ്ക്ാളജി ലഗബാറട്ടറി 

ഉദ്ഘാെനം ഴചയത സംസ്ഥാനം ഏത് ? 

(a) ഗകരളം 

(b) തെിഴ് നാെ് 

(c) ആത്രാത്പഗദശ് 

(d) ഴതലങ്ക്ാന 

(e) ഹിൊചൽ ത്പഗദശ് 
 

Q121. കർഷക പദ്ധതികൾക്കായുള്ള 

ആധാർ അധിഷ് ഠിത, ഏകജാലക 

രജിസ് ഗത്െഷനളു്ള ‘ദ ഫാർെർ 

രജിസ് ഗത്െഷൻ ആൻഡ് ഴബനിഫിഷയറി 

ഇൻഫർഗെഷൻ സിേം’ അഴല്ലങ്ക്ിൽ 

FRUITS ഗസാഫ്റ്് ഴവയർ ആരംഭിച്ച 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏത് ? 

(a) കർണാെക 

(b)  ുജറാത്ത് 

(c) ഒഡീഷ 

(d) ഗകരളം 

(e) പശ്ചിെ ബം ാൾ 

 

Q122. 2022 അവസാനഗത്താഴെ കഗുനാ 

പാൽപർൂ ഗദശീഗയാദയാനത്തിൽ 

ചീറ്പ്പലുികഴള കാട്ടിഗലക്്ക 

ഴകാണ്ടവുരാൻ ദേിണാത്ഫിക്കയുൊയും 

നെീബിയയുൊയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 

കരാറിൽ ഏർഴപ്പട്ട.ു ഏത് 

സംസ്ഥാനത്താണ് കഗുനാ പാൽപർൂ 

ഗദശീഗയാദയാനം സ്ഥിതി ഴചയ്യുന്നത്? 

(a)  ുജറാത്ത് 

(b) ഹിൊചൽ ത്പഗദശ് 

(c) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(d) െധയത്പഗദശ് 

(e) െഹാരാത്ഷ്ട 
 

Q123. ആരാണ് അസർലബജാൻ 

ഗഫാർെലു വൺ ത് ാൻഡ് ത്പിക്സ് 2022 

ഗനെിയത്? 

(a) ഴസബാേയൻ ഴവറ്ൽ 

(b) ൊക്സ് ഴവർേപ്പൻ 

(c) ചാൾസ് ഴലക്ലർക്്ക 

(d) ലയൂിസ് ഹാെിൽട്ടൺ 

(e) വാൾഗട്ടരി ഗബാട്ടാസ ്
 

Q124. ഗദശീയ ബാലാവകാശ സംരേണ 

കമ്മ്ീഷൻ (NCPCR) 2022 ______ െതുൽ 

ബാലഗവല ഉന്മലൂനം ഴചയ്യുന്ന വാരം 

ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) 11-19 ജൺൂ 

(b) 12-20 ജൺൂ 

(c) 13-21 ജൺൂ 

(d) 14-22 ജൺൂ 

(e) 15-23 ജൺൂ 
 

Q125. ഗലാക രക്തദാതാക്കളുഴെ ദിനം 

എല്ലാ വർഷവംു ______ ന ്

ആഗ ാളതലത്തിൽ ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 12 

(b) ജൺൂ 13 

(c) ജൺൂ 14 

(d) ജൺൂ 15 

(e) ജൺൂ 16 
 

Q126. 2022-ഴല ഗലാക രക്തദാന 

ദിനത്തിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) രക്തം ദാനം ഴചയ്യുന്നത് ഒര ു

ഐകയദാർഢ്യൊണ്. പരിത്ശെത്തിൽ 

പങ്ക്ഗുചര,ൂ ജീവൻ രേിക്ക ൂ

(b) രക്തം നൽക,ൂ ഗലാകഴത്ത 

ജീവനളു്ളതാക്ക ൂ

(c) സരുേിത രക്തം ജീവൻ രേിക്കനു്ന ു

(d) എല്ലാവർക്കംു സരുേിതൊയ രക്തം 

(e) ഐകയദാർഢ്യത്തിഴന്റ ഒര ു

ത്പവർത്തനഴെന്ന നിലയിൽ രക്തദാനം 
 

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- JUNE  2022 

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

Q127. ഇന്ത്യയിഴല ആദയഴത്ത 

ഗകത്ന്ദീകൃത AC ഴറയിൽഗവ ഴെർെിനൽ 

ഏത് ന രത്തിൽ നിന്നാണ് ത്പവർത്തനം 

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ഴചലന്ന 

(b) െംുലബ 

(c) ഴകാൽക്കത്ത 

(d) ഴകാച്ചി 

(e) ഴബം ളൂര ു

 

Q128. ഗഖഗലാ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഴ യിംസ ്

(KIYG) 2021 ഴല അവസാന ദിനത്തിൽ 52 

സവർണ്ണ ഴെഡലകുഗളാഴെ കിരീെം ഗനെിയ 

സംസ്ഥാനം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ 

ഏതാണ്? 

(a) െഹാരാത്ഷ്ട 

(b) കർണാെക 

(c) രാജസ്ഥാൻ 

(d) ഹരിയാന 

(e) തെിഴ് നാെ് 

 

Q129. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2022 

ഴെയ് ൊസഴത്ത ICC പരുഷു താരൊയി 

തിരഴഞ്ഞെകു്കഴപ്പട്ടത് ? 

(a) അസിത ഴഫർണാഗണ്ടാ 

(b) ആഞ്ചഗലാ ൊതയസൂ് 

(c) െഷു് ഫിഖർു റഹീം 

(d) റിഷബ് പന്ത്് 

(e) െഹുമ്മ്ദ് റിസവാൻ 

 

 

Q130. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2022 

ഴെയ് ൊസഴത്ത ICC വനിതാ താരൊയി 

തിരഴഞ്ഞെകു്കഴപ്പട്ടത്? 

(a) ഗറച്ചൽ ഴഹയ്ൻസ് 

(b) അലീസ ഹീലി 

(c) ബിസ്മ െറഫ്ൂ 

(d) ത്െിനിറ്ി സ്മിത്ത് 

(e) തബു ഹസ്സൻ 

 

Q131. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അഗ്നിപഥ് 

െിലിട്ടറി റിത്കട്ൂ്ട ഴെന്റ് സ്കീം അവതരിപ്പിച്ച,ു 

ത്പതിഗരാധ ഗസനാം ങ്ങൾക്കായി 4 

വർഷഴത്ത കാലാവധി പദ്ധതി. ഏത് 

വകപു്പാണ് പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കനു്നത്? 

(a) വിെകു്തഭെന്മാരഴുെ ഗേെ വകപു്പ് 

(b) ലസനിക കാരയ വകപു്പ് 

(c) ത്പതിഗരാധ  ഗവഷണ വികസന 

വകപു്പ് 

(d) ഡിഫൻസ് ഴത്പാഡേൻ വകപു്പ് 

(e) ത്പതിഗരാധ വകപു്പ് 

 

Q132. 2021-ഴല ഗദശീയ ഇ- ഗവണൻസ് 

സർവീസ് ഴഡലിവറി അസസ് ഴെന്റ് 

(NeSDA) റിഗപ്പാർട്ടിൽ ഏറ്വംു കെൂതുൽ 

ഗസ്കാർ ഗനെിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? 

(a) ബീഹാർ 

(b) അസം 

(c) ഴതലങ്ക്ാന 

(d) ഗകരളം 

(e) തെിഴ് നാെ് 

 

Q133. ഇന്ത്യ-യൂഗറാപയൻ യൂണിയൻ (EU) 

ഴസകയരൂിറ്ി ആന്റ് ഡിഫൻസ് 

കൺസൾഗട്ടഷനകുൾ ആദയൊയി 

___________ ൽ നെന്ന.ു 

(a) ത്ബസ്സൽസ്, ഴബൽജിയം 

(b) സറൂിച്്ച, സവിറ്്സർലൻഡ് 

(c) ഏഥൻസ്, ത് ീസ ്

(d) കവാലാലംപർൂ, െഗലഷയ 

(e) െയണൂിക്്ക, ജർമ്മ്നി 
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Q134. ഗയാ യരായ ഉപഗഭാക്താക്കൾക്്ക 

അവരഴുെ കിസാൻ ഴത്കഡിറ്് കാർഡ് 

അക്കൗണ്ടകുൾ ഡിജിറ്ൽ ഗൊഡകുൾ വെി 

പതുകു്കാൻ ത്പാപ്തരാക്കനു്ന KCC ഡിജിറ്ൽ 

പതുകു്കൽ പദ്ധതി ഏത് ബാങ്ക്ാണ് 

ആരംഭിച്ചത് ? 

(a) യൂണിയൻ ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(b) കർണാെക ബാങ്ക്് 

(c) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്് 

(d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്് 

(e) ഴകാട്ടക് െഹീത്ന്ദ ബാങ്ക്് 

 

Q135. ത് ാെത്പഗദശങ്ങളിഴല ജനങ്ങൾക്്ക 

സാമ്പത്തിക സൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയൊക്കനു്നതിനായി ത് ാെീണ ഇന്ത്യഴയ 

ലേയം വച്ചളു്ള ഏകീകൃത ഗപയ് ഴെന്റ് 

ഇന്റർഗഫസ് (UPI) ഗസവനങ്ങൾ 

അെതു്തിഴെ ആരംഭിച്ച ഫിൻഴെക് 

ോർട്ടപ്പ് ഏതാണ്? 

(a) ആക്റ്ീവ്.ഐ 

(b) ഗപകൻു 

(c) എഗക്സ്പ. ജീവിതം 

(d) ഫയ് പ്മണി 

(e) ഗറഫിൻ 

 

Q136. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 2022 

ഇഗന്ത്ാഗനഷയ ൊഗേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ 

െർൂണഴെന്റിൽ പരുഷു സിം ിൾസ് 

കിരീെം ഗനെിയത്? 

(a) ഴഡാെിനിക് തീം 

(b) അലക്സാണ്ടർ ഴസവഗരവ് 

(c) ആൻഗഡഴ്സ് ആഗന്റാൺഴസൻ 

(d) പാഗഞ്ചാ ഗ ാൺസാഴലസ ്

(e) വിക്രർ അക്സൽഴസൻ 

 

Q137. 2022 BWF ഇഗന്ത്ാഗനഷയ ൊഗേഴ്സ് 

ബാഡ്മിന്റൺ െർൂണഴെന്റിൽ വനിതാ 

സിം ിൾസ് കിരീെം ഗനെിയത് ആരാണ്? 

(a) യൊ ുച്ചി അകാഴന 

(b) ബസുാനൻ ഓങ് ബംരങുഫാൻ 

(c) െത്സ്ുയാെ നെി 

(d) ഴചൻ യുഴഫയ് 

(e) പി വി സിര ു

 

Q138. ഗലാക വഗയാജന ദരുപുഗയാ  

ഗബാധവൽക്കരണ ദിനം (WEAAD) വർഷം 

ഗതാറംു _____ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 15 

(b) ജൺൂ 14 

(c) ജൺൂ 13 

(d) ജൺൂ 12 

(e) ജൺൂ 11 

 

Q139. ______-ന്, ആഗ ാള കാറ്് ദിനം 

ഗലാകഴെമ്പാെംു, വർഷം ഗതാറംു 

ആഗഘാഷിക്കഴപ്പെനു്ന,ു ഇത് കാറ്ിഴന്റ 

ശക്തിയുഴെ സാധയതകൾ 

കഴണ്ടത്തനു്നതിനളു്ള ഒര ു ദിനൊയി 

അെയാളഴപ്പെതു്തനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 11 

(b) ജൺൂ 12 

(c) ജൺൂ 13 

(d) ജൺൂ 14 

(e) ജൺൂ 15 

 

Q140. ഫിൻലൻഡിൽ നെന്ന പാഗവാ 

നർൂെി ഴ യിംസിൽ 89.30 െീറ്ർ എറിഞ്ഞ ്

പതുിയ ഗദശീയ ഴറഗക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് 

ആരാണ്? 

(a) ഗജാ ീന്ദർ സിം ് ഗബദി 

(b) നീരജ് ഗചാത്പ 

(c) രവീന്ദർ സിം ് ലഖറ 

(d) അനിൽ സിം ് 

(e)  ുർഗതജ് സിം ് 

 

Q141. ഇന്ത്യൻ ഴറയിൽഗവയുഴെ ‘ഭാരത് 

 ൗരവ്’ പദ്ധതിക്്ക കീെിൽ, ഇന്ത്യയിഴല 

ആദയഴത്ത സവകാരയ ഴത്െയിൻ ഏത് 

സ്ഥലത്ത ു നിന്നാണ് ഷിർദിയിഗലക്്ക 

ഫ്ലാ ് ഓഫ് ഴചയതത് ? 

(a) അലഹബാദ് 

(b) പരുി 

(c) ഴചലന്ന 

(d) ഡൽഹി 

(e) ഗകായമ്പത്തർൂ 
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Q142. ോർട്ടപ്പ് ജീഗനാം പറുത്തിറക്കിയ 

ഗഗ്ലാബൽ ോർട്ടപ്പ് ഇഗക്കാസിേം 

റാങ്ക്ിം ിൽ ഴബം ളൂരവുിഴന്റ റാങ്ക്് 

എത്തയാണ് ? 

(a) 15 

(b) 22  

(c) 31 

(d) 40 

(e) 54 

 

Q143. ഏത് ഴെക് ജയന്റാണ് ഇന്ത്യയിഴല 

വനിതാ സ്ഥാപകർക്കായി ഒര ു ോർട്ടപ്പ് 

ആക്സിലഗററ്ർ ഗത്പാത് ാം ത്പഖയാപിച്ചത്? 

(a) ഇൻഗഫാസിസ് 

(b) ലെഗത്കാഗസാഫ്റ്് 

(c) ഗഫസ്ബക്ു്ക 

(d)  ൂ ിൾ  

(e) TCS 

 

Q144. ഇന്ത്യയിഴല ഴൊത്തവില 

സചൂികഴയ (WPI) അെിസ്ഥാനൊക്കിയുള്ള 

പണഴപ്പരപു്പം 2022 ഴെയ് ൊസത്തിൽ 

______________ ആയി ഉയർന്ന.ു 

(a) 13.78% 

(b) 19.29% 

(c) 15.88%  

(d) 12.54% 

(e) 14.56% 

 

Q145. വാണിജയ വയവസായ െത്ന്ത്ാലയം 

പറുത്തവുിട്ട വയാപാര ഡാറ് 

കാണിക്കനു്നതിനളു്ള ഇന്ത്യയുഴെ ഴെയ് 

വയാപാര കമ്മ്ി ________ ആയി വർദ്ധിച്ച ു

എന്നാണ്. 

(a) $24.29 ബിലയൺ 

(b) $37.29 ബിലയൺ 

(c) $42.02 ബിലയൺ 

(d) $74.24 ബിലയൺ 

(e) $85.75 ബിലയൺ 

 

Q146. ഏത് സാമ്പത്തിക ഴവൽനസ ്

പ്ലാറ്് ഗഫാൊണ് വാട്്ട സ്ആപ്പിഴല AI-പവർ 

ചാറ്് ഗശഷി ഉപഗയാ ിച്്ച ആദയ 

വയവസായിക ഴത്കഡിറ്് ലലൻ ഗസവനം 

ആരംഭിച്ചത് ? 

(a) ഗപഴസൻസ് 

(b) എയർലി സാലറി  

(c) ഴത്കഡിറ്് ബീ 

(d) ധനി 

(e) CASHe  
 

Q147. അദാനി ത്ൊൻസ്മിഷൻ ലിെിറ്ഡിഴന്റ 

റിഗവാൾവിം ് ഗലാൺ സൗകരയഴത്ത 

'ത് ീൻ ഗലാൺ' എന്ന് സലേനലിറ്ിക്സ് 

ൊ ് ഴചയതിട്ടണ്ു്ട.  ുജറാത്തിലംു 

െഹാരാത്ഷ്ടയിലംു നെപ്പിലാക്കനു്ന ഈ 

റിഗവാൾവിം ് ഗലാൺ സൗകരയത്തിഴന്റ 

തകു എത്തയാണ് ? 

(a) $200 ദശലേം 

(b) $450 ദശലേം 

(c) $500 ദശലേം 

(d) $700 ദശലേം 

(e) $950 ദശലേം 
 

Q148. അഗെരിക്കൻ ത്പസിഡന്റിഴന്റ (ലവറ് ്

ഹൗസ് ഓഫീസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് 

ഴെഗക്നാളജി ഗപാളിസിയുഴെ തലവൻ) 

ശാത്സ്ത ഉപഗദഷ്ടാവായി നിയെിക്കഴപ്പെനു്ന 

ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അഗെരിക്കക്കാരഴന്റ 

ഗപര് നൽകകു. 

(a) അഭിലാഷ ബരാക്്ക 

(b) ആശാ കെുാരി 

(c) ആരതി ത്പഭാകർ 

(d) അദിതി ഇനാംദാർ 

(e) അരണുിെ ത്പകാശ് 
 

Q149. RBI യുഴെ ഴസൻത്െൽ ഗബാർഡിൽ 

പാർട്്ട ലെം അനൗഗദയാ ിക 

ഡയറക്രർൊരായി നിയെിക്കഴപ്പട്ടത് 

ആരാണ്? 

(a) ആനന്ദ് െഹീത്ന്ദ 

(b) ഗവണ ുത്ശീനിവാസൻ 

(c) പങ്ക്ജ് പഗട്ടൽ 

(d) രവീത്ന്ദ ഗധാലാക്കിയ 

(e) െകുളിൽ പറഞ്ഞവഴയല്ലാം 
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Q150. കെുംുബ കെപ്പാെകുളുഴെ അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ദിനം (IDFR) ഐകയരാത്ഷ്ടസഭയുഴെ 

ഴപാതസുഭ അം ീകരിച്ച,ു അത് _____ ന് 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 13 

(b) ജൺൂ 14 

(c) ജൺൂ 15 

(d) ജൺൂ 16 

(e) ജൺൂ 17 

 

Q151. ഴകാവിഡ്-19 പാൻഴഡെിക് െലൂം 

വിദയാർത്ഥികൾക്കിെയിലണു്ടായ പഠന 

വിെവ് നികത്താൻ 'എന്നംു എെുതംു 

പദ്ധതി' ആരംഭിച്ചത് ഏത് 

സംസ്ഥാനത്തിഴന്റ െഖുയെത്ന്ത്ിയാണ്? 

(a) കർണാെക 

(b) ആത്രാത്പഗദശ് 

(c) െധയത്പഗദശ് 

(d) ഒഡീഷ 

(e) തെിഴ് നാെ് 

 

Q152. ഴവർട്ടിക്കൽ ആക് സിസ് വിൻഡ് 

െർലബൻ & ഗസാളാർ PV ലഹത്ബിഡ് 

(ഗസാളാർ െിൽ) പറുത്തിറക്കനു്ന 

ഇന്ത്യയിഴല ആദയഴത്ത വിൊനത്താവളം 

ഏത് വിൊനത്താവളൊണ് ? 

(a) പതുഗുച്ചരി വിൊനത്താവളം 

(b) ഴകംപ ൗഡ അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

വിൊനത്താവളം, ഴബം ളൂര ു

(c) ഴചലന്ന അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

വിൊനത്താവളം, ഴചലന്ന 

(d) ഛത്തപതി ശിവാജി അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

വിൊനത്താവളം, െംുലബ 

(e) ഡൽഹി അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

വിൊനത്താവളം 

 

Q153. ൊമ്പെത്തിഴന്റ കയറ്െുതി 

വർധിപ്പിക്കനു്നതിനായി അത് ികൾച്ചറൽ 

ആൻഡ് ഗത്പാസസ്ഡ ് ഫഡ്ു ഴത്പാഡക് െ് സ് 

എക് സ് ഗപാർട്്ട ഴഡവലപ് ഴെന്റ് 

അഗതാറിറ്ി ഈയിഴെ ഏത് രാജയത്താണ് 

എട്ട് ദിവസം നീണ്ടനുിൽക്കനു്ന 

ൊമ്പഗൊത്സ്വം ആരംഭിച്ചത് ? 

(a) െഗലഷയ 

(b) ഉസ്ഴബക്കിസ്ഥാൻ 

(c) യു.എ.ഇ 

(d) ഇന്ത്യ 

(e) ബഹ് ലറൻ 

 

Q154. ഇൻേിറ്യട്ൂ്ട ഗഫാർ ൊഗനജ് ഴെന്റ് 

ഴഡവലപ് ഴെന്റ് (IMD) പറുത്തിറക്കിയ 

വാർഷിക ഗവൾഡ് ഗകാംപറ്ിറ്ീവനസ് 

ഇൻഡക് സ് 2022-ൽ ഇന്ത്യയുഴെ റാങ്ക് ്

എത്തയാണ്? 

(a) 12-ാാാം 

(b) 37-ാാാം 

(c) 49-ാാെത് 

(d) 63-ആം 

(e) 85-ാാെത് 

 

Q155. കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനഴത്ത 

അഭിസംഗബാധന ഴചയ്യുന്നതിനായി യുവ 

പാർലഴെഗന്ററിയൻൊരഴുെ എട്ടാെത് 

ആഗ ാള സഗമ്മ്ളനം ഏത് രാജയത്താണ് 

നെന്നത്? 

(a) ബംഗ്ലാഗദശ് 

(b) ഉറഗു വ 

(c) യു.എ.ഇ 

(d) ഈജിപ്ത് 

(e) തർുക്കി 

 

Q156. ത്സ്തീകൾക്്ക ഴതാെിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിക്കനു്നതിനളു്ള LINK വിെൻ 

പദ്ധതിക്കായി UN വെുണെുായി 

സഹകരിച്്ച 5,00,000 US ഗഡാളർ (3.88 

ഗകാെി രപൂ) നിഗേപിച്ച കമ്പനി 

ഏതാണ്? 

(a) ഗഫസ്ബക്ു്ക 

(b) െവിറ്ർ 

(c) ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ 

(d) ഇൻോത് ാം 

(e)  ൂ ിൾ 

 

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- JUNE  2022 

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

Q157. ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന വളർച്ചയും 

സാഗങ്ക്തികവിദയയും നയിക്കനു്ന 

ോർട്ടപ്പകുൾക്കായി 250 െിലയൺ ഗഡാളർ 

വായപാ പിന്ത്ണു ത്പഖയാപിച്ച ബാങ്ക് ്

ഏതാണ് ? 

(a) ോൻഗഡർഡ് ചാർഗട്ടഡ് ബാങ്ക്് 

(b) RBL ബാങ്ക്് 

(c) ICICI ബാങ്ക് ്

(d) DBS ബാങ്ക്് 

(e) HSBC ബാങ്ക്് 

 

Q158. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് 

സംസ്ഥാനത്തിഴന്റ ഗലാകായുക്തയായി 

ഭീെന ൗഡ സം ന ൗഡ പാട്ടീൽ 

സതയത്പതിജ്ഞ ഴചയതു ? 

(a)  ുജറാത്ത് 

(b) കർണാെക 

(c) തെിഴ് നാെ് 

(d) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(e) പഞ്ചാബ് 

 

Q159. 2022-23 ഗലക്കളു്ള ഴസല്ലലുാർ 

ഓപ്പഗറഗറ്െ് സ് അഗസാസിഗയഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യയുഴെ (COAI) പതുിയ 

ഴചയർഗപെ് സണായി ആരാണ് 

തിരഴഞ്ഞെകു്കഴപ്പട്ടത് ? 

(a) ത്പഗൊദ് ഴക െിത്തൽ 

(b) പി ബാലാജി 

(c) അജയ് പരുി 

(d) എസ്.പി. ഴകാച്ചാർ 

(e) സഹസ് െൽഗഹാത്ത 

 

Q160. ഒഡീഷയിഴല ചന്ദിപരൂിൽ നിന്ന് 

സംഗയാജിത പരീേണ ഗത്ശണിയിൽ 

നിന്ന് പൃഥവി-II എന്ന ത്ഹസവ-ദരൂ 

ബാലിേിക് െിലസൽ ഇന്ത്യ 

വിജയകരൊയി വിഗേപിച്ച.ു പൃഥവി-II 

ഴന്റ പരിധി എത്തയാണ്? 

(a) 150 കി.െീ 

(b) 250 കി.െീ 

(c) 325 കി.െീ 

(d) 350 കി.െീ 

(e) 400 കി.െീ 

 

Q161. 2022 ജണൂിൽ ൊത്ഡിഡിഴല NATO 

ഉച്ചഗകാെിയിൽ ജപ്പാൻ ആദയൊയി 

പഴങ്ക്െതു്ത.ു NATO യുഴെ ഇഗപ്പാെഴത്ത 

ഴസത്കട്ടറി ജനറൽ ആരാണ്? 

(a) ഗറാബർട്്ട അഴബല 

(b) ഇയാൻ ലത്ഫ 

(c)  ിൽബർട്്ട ഗഹാങ്ഗബാ 

(d) ഴജൻസ് ഗോൾട്ടൻഴബർ ് 

(e) കാറ്ലിൻ ഴനാവാക് 

 

Q162. GST കൗൺസിലിഴന്റ 47-ാാെത് 

ഗയാ ം ജൺൂ 28-29 തീയതികളിൽ 

_____________-ൽ ഴവച്്ച നെക്കംു. 

(a) ഴകാൽക്കത്ത 

(b) കാൺപർൂ 

(c) അഹമ്മ്ദാബാദ് 

(d) ഴഡറാഡൺൂ 

(e) ത്ശീന ർ 

 

Q163. ഇെപാെകുൾക്കളു്ള ഇ-

ൊൻഗഡറ്കുളുഴെ അഡീഷണൽ ഫാക്രർ 

ഓഫ് ഓതന്റിഗക്കഷൻ (AFA) പരിധി 5,000 

രപൂയിൽ നിന്ന് ____________ ആയി RBI 

ഉയർത്തി. 

(a) 10,000 രപൂ 

(b) 15,000 രപൂ 

(c) 20,000 രപൂ 

(d) 25,000 രപൂ 

(e) 30,000 രപൂ 

 

Q164. ത്പസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുഴെ 

പതുിയ ഗെധാവിയായി ആരാണ് 

നിയെിതനായത് ? 

(a) രഞ്ജന ത്പകാശ് ഗദശായി 

(b) രഞ്ജൻ ഴ ാഗ ായ് 

(c) പി എൻ വാസഗുദവൻ 

(d) സവരപൂ് കെുാർ സാഹ 

(e) അെൻദീപ് സിം ്  ിൽ 
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Q165. ഹംസ അബ്ദി ബാഴര ഏത് 

രാജയത്തിഴന്റ ത്പധാനെത്ന്ത്ിയായി 

നിയെിതനായി ? 

(a) ഴകനിയ 

(b) സഡുാൻ 

(c) ഴസാൊലിയ 

(d) സിംബാബ് ഴവ 

(e) എഗതയാപയ 

 

Q166. EV ദഴത്തെകു്കൽ 

തവരിതഴപ്പെതു്തനു്നതിന് Jio-bp-യുൊയി 

സഹകരിക്കനു്ന കമ്പനി ഏതാണ്? 

(a) ഫഡു്പാണ്ട 

(b) സവിഗ്ഗി 

(c) ഫാസസൂ് 

(d) ഗഡാെിഗനാസ ്

(e) ഴസാൊഗറ്ാ 

 

Q167. വിഗദവഷ ത്പസം ഴത്ത 

ഴചറകു്കനു്നതിനളു്ള അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ദിനം 

ആഗ ാളതലത്തിൽ ആഗഘാഷിക്കനു്നത് 

എഗപ്പാൊണ് ? 

(a) ജൺൂ 15 

(b) ജൺൂ 16 

(c) ജൺൂ 17 

(d) ജൺൂ 18 

(e) ജൺൂ 19 

 

Q168. ഭെൂിയിഴല അറിയഴപ്പെനു്ന ഏറ്വംു 

വലിയ സസയം അെതു്തിഴെ 

എവിഴെയാണ് കഴണ്ടത്തിയത്? 

(a) റഷയയുഴെ തീരത്ത് 

(b) ഓഗത്സ്രലിയയുഴെ തീരത്ത് 

(c) വെഗക്ക അഗെരിക്കയുഴെ തീരത്ത് 

(d) ജപ്പാൻ തീരത്ത് 

(e) ഴതഗക്ക അഗെരിക്കയുഴെ തീരത്ത് 

 

Q169. UPI യും റഗുപ കാർഡംു 

സവീകരിക്കനു്നതിനായി NPCI 

ഇന്റർനാഷണൽ ഏത് രാജയത്തിഴന്റ 

ലലറ ഴനറ്് വർക്കെുായി ധാരണാപത്തം 

ഒപ്പവുച്ച ു? 

(a) ത്ഫാൻസ് 

(b) ജപ്പാൻ 

(c) USA 

(d) ദേിണ ഴകാറിയ  

(e) UAE 

 

Q170. എല്ലാ വർഷവംു, _______ ന് ഗലാകം 

സസു്ഥിര  യാഗത്സ്രാണെി ദിനം 

ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 11 

(b) ജൺൂ 13 

(c) ജൺൂ 18 

(d) ജൺൂ 16 

(e) ജൺൂ 14 

 

Q171. ല ോക അഭയോർത്ഥി ദിനം എല്ലോ 

വർഷവ ം ______ ന് ആല ോഷിക്ക ന്ന . 

ല ോക അഭയോർത്ഥി ദിനം യ എൻ 

(യ ണൈറ്റഡ് ലനഷൻസ്) അന്തോരോഷ്ട്ര 

ദിനമോയി നിശ്ചയിച്ച . 

(a) ജൺൂ 20 

(b) ജൺൂ 21 

(c) ജൺൂ 22 

(d) ജൺൂ 23 

(e) ജൺൂ 24 

 

Q172. ഐകയരോഷ്ട്രസഭ (യ എൻ) എല്ലോ 

വർഷവ ം _____ ന് നടത്ത ന്ന ഒര  

അന്തോരോഷ്ട്ര പരിപോടിയോൈ് 

സം ർഷത്തില  ണ ംഗിക 

അതിഷ്ട്കമങ്ങൾ ഇല്ലോതോക്ക ന്നതിന ള്ള 

അന്തോരോഷ്ട്ര ദിനം. 

(a) ജൺൂ 15 

(b) ജൺൂ 16 

(c) ജൺൂ 17 

(d) ജൺൂ 18 

(e) ജൺൂ 19 
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Q173. വരോനിരിക്ക ന്ന ലകോമൺലവൽത്ത് 

ലഗയിംസിന ള്ള 37 അംഗ ഇന്തയൻ 

അത്  റ്റിക് സ് ടീമിലന നയിക്ക ന്നത?് 

(a) നീരജ് ല ോഷ്ട്പ 

(b) സീമ പ നിയ 

(c) നവജീത് കൗർ ധില്ലൺ 

(d) അവിനോഷ് സോബിൾ 

(e) ഹിമ ദോസ് 

 

Q174. തോലെപ്പറയ ന്നവരിൽ ആരോൈ് 

ലദശീയ ലയോഗ ഒളിമ്പ്യോഡ് - 2022, കവിസ് 

മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നയഡൂൽഹിയിൽ 

ഉദ് ോടനം ല യതത്? 

(a) അന രോഗ് സിംഗ ്തോക്കർൂ 

(b) നലരഷ്ട്ര ലമോദി 

(c) ധർലേഷ്ട്ര ഷ്ട്പധോൻ 

(d) അമിത് ഷോ 

(e) അരവിര് ലകഷ്ട്ജിവോൾ 

 

Q175. അട ത്തിലട ഫിൻ ൻഡിൽ നടന്ന 

ലകോർട്ടൺ ലഗയിംസിൽ ജോവ ിൻ 

ലഷ്ട്തോയിൽ നീരജ് ല ോഷ്ട്പ 

ലജതോവോയിര ന്ന . അവലറെ വിജയിച്ച 

ലഷ്ട്തോയ ലട ദരൂം എഷ്ട്തയോയിര ന്ന ? 

(a) 87.69 മീ 

(b) 85.69 മീ 

(c) 84.69 മീ 

(d) 83.69 മീ 

(e) 86.69 മീ 

 

Q176. നയഡൂൽഹിയില  ഇരിരോഗോന്ധി 

ലേഡിയത്തിൽ 44-ോമത് ല സ ്

ഒളിമ്പ്യോഡിന് ലവണ്ടി  രിഷ്ട്തപരമോയ 

ലടോർച്്ച റില  ആരംഭിച്ചത് ആരോൈ്? 

(a) വിശവനോഥൻ ആനര് 

(b) നലരഷ്ട്ര ലമോദി 

(c) എം ലക േോ ിൻ 

(d) അർക്കോഡി ലഡവോർലകോവിച്്ച 

(e) അന രോഗ് സിംഗ ്തോക്കർൂ 

 

Q177. ‘ഭോരതീയ സംവിധോൻ: അങ്കഹി 

കഹോനി’ എന്ന പ സ്തകത്തിലറെ 

ര യിതോവിലറെ ലപര്. 

(a) സഞ്ജീവ് ക മോർ 

(b) വിലവക് ദീക്ഷിത് 

(c) രോം ബഹോദർൂ റോയ് 

(d) റൗൈക് സിംഗ് 

(e) വീർ റോവത്ത് 

 

Q178. ഇകവിറ്റോസ് ലസ്മോൾ ഫിനോൻസ ്

ബോങ്കിലറെ ക ട്ടികൾക്കോയ ള്ള 

എക് സ് ക്ലസൂീവ് ലസവിംഗ് സ് അക്കൗണ്്ട 

എന്തോൈ്? 

(a) ണമ ണ ഫ് 

(b) കിഡ്ഡിലസോൺ 

(c) ണമലസവിങ്സ്  

(d) ലപഹ്  കോദം 

(e) ആസവദിക്ക ൂ

 

Q179. അട ത്തിലട, ഫിച്്ച ലററ്റിംഗ് സ ് 9 

ഇന്തയൻ ബോങ്ക കള ലട ദീർ കോ  

ഇഷയവൂർ ഡിലഫോൾട്്ട ലററ്റിംഗ കള ലട (IDR) 

കോഴ്ചപ്പോട് പരിഷ്കരിച്ചത്? 

(a) സ്ഥിരതയ ള്ള 

(b) ലനഗറ്റീവ് 

(c) നിഷ്പക്ഷ 

(d) ലപോസിറ്റീവ ്

(e) സ്ഥിരസ്ഥിതി 

 

Q180. RBI അതിലറെ 'ലപയ് ലമറെ് വിഷൻ 

2025' ൽ ഡിജിറ്റൽ ലപയ് ലമറെ് 

ഇടപോട കള ലട എണ്ണം 2025 ഓലട _____-ൽ 

കടൂ തൽ വർദ്ധിപ്പിക്കോൻ  ക്ഷയമിട ന്ന . 

(a) 2 മടങ്ങ് 

(b) 3-മടങ്ങ് 

(c) 4-മടങ്ങ് 

(d) 5 മടങ്ങ് 

(e) 6 മടങ്ങ് 
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Q181. അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ഗയാ  ദിനം 

ഗലാകഴെമ്പാെംു _______ ന് 

ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 25 

(b) ജൺൂ 24 

(c) ജൺൂ 23 

(d) ജൺൂ 22 

(e) ജൺൂ 21 

 

Q182. 2022 ഴല അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ഗയാ  

ദിനത്തിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) വീട്ടിൽ ഗയാ യും കെൂാഴത 

കെുംുബഗത്താഴൊപ്പം ഗയാ യും 

(b) ൊനവികതയ്ക്കളു്ള ഗയാ  

(c) ഐകയത്തിനംു സൊധാനത്തിനംു 

ഗവണ്ടിയുള്ള ഗയാ  

(d) സൊധാനത്തിനളു്ള ഗയാ  

(e) ആഗരാ യത്തിനളു്ള ഗയാ  

 

Q183. ______-ന ് ആഗ ാളതലത്തിൽ 

ഗസാളിേിസ് ആഗഘാഷത്തിഴന്റ 

അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ദിനം ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 20 

(b) ജൺൂ 21 

(c) ജൺൂ 22 

(d) ജൺൂ 23 

(e) ജൺൂ 24 

 

Q184. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 2021-

ഴല വിദയാഭയാസത്തിൽ ICT യുഴെ 

ഉപഗയാ ത്തിനളു്ള UNESCO യുഴെ കിം  ്

ഹെദ് ബിൻ ഈസ അൽ-ഖലീഫ 

പരുസ് കാരം ഗനെിയത് ? 

(a) CIET  

(b) CBSE 

(c) KVS 

(d) NIOS 

(e) NCTE 

 

Q185. അെതു്തിഴെ അന്ത്രിച്ച ആർ 

രവീത്ന്ദൻ അറിയഴപ്പെനു്ന ഒര ു______ ആണ്. 

(a) തിഗയറ്ർ ആർട്ടിേ് 

(b) സിനിൊ സംവിധായകൻ 

(c) ഗഫാഗട്ടാ ഗജണലിേ് 

(d) സം ീതജ്ഞൻ 

(e) പരിസ്ഥിതി ത്പവർത്തകൻ 

 

Q186. അവളുഴെ 'ദ ബക്ു്ക ഓഫ് ഗഫാം 

ആൻഡ് എംപ്റ്ിനസ്' എന്ന ഗനാവലിന് 

ഈ വർഷഴത്ത ഫിേനളു്ള വനിതാ 

പരുസ് കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ? 

(a) ലിസ അലൻ-അഗ ാേിനി 

(b) ലയൂിസ് എർത്ഡിച്്ച 

(c) ഴെ ് ഗെസൺ 

(d) ൊ ി ഷിഴപ്പ്േഡ് 

(e) റതൂ്ത് ഒഴസക്കി 

 

Q187. ICICI ബാങ്ക്്, HDFC ബാങ്ക്്, UPI 

ൊഗനജിം ് എന്റിറ്ിയായ NPCI 

എന്നിവയുഴെ IT ഉറവിെങ്ങഴള 

'നിർണ്ണായക ഇൻഫർഗെഷൻ 

ഇൻത്ഫാത്സ്രക്േർ' ആയി ത്പഖയാപിച്ച 

െത്ന്ത്ാലയഗെത് ? 

(a) സകൂ്ഷ്മ, ഴചറകുിെ, ഇെത്തരം 

സംരംഭങ്ങളുഴെ െത്ന്ത്ാലയം 

(b) ലനപണുയ വികസന, സംരംഭകതവ 

െത്ന്ത്ാലയം 

(c) ഇലക് ഗത്ൊണിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർഗെഷൻ ഴെക് ഗനാളജി െത്ന്ത്ാലയം 

(d) സാെഹൂയനീതി, ശാക്തീകരണ 

െത്ന്ത്ാലയം 

(e) വാർത്താവിനിെയ െത്ന്ത്ാലയം 

 

Q188. " ൗതം അദാനി: ദി ൊൻ ഹ ൂഗചഞ്ചഡ് 

ഇന്ത്യ" എന്ന പസു്തകത്തിഴന്റ 

രചയിതാവിഴന്റ ഗപര് നൽകകു. 

(a) ഗശാഭ ഗദ 

(b) ആർ എൻ ഭാസ്കർ 

(c) വിനയ് ദീേിത് 

(d) രെൺദീപ് സിം ് 

(e) സഞ്ജയ് തിവാരി 
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Q189. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 

കഗനഡിയൻ ത് ാൻഡ് ത്പിക്സ് 2022 

ഗനെിയത് ? 

(a) ലയൂിസ് ഹാെിൽട്ടൺ 

(b) ഴസർജിഗയാ ഴപരസ് 

(c) ൊക്സ് ഴവർേപ്പൻ 

(d) കാർഗലാസ് ലസൻസ് 

(e) ചാൾസ് ഴലക്ലർക്്ക 

 

Q190. നയഡൂൽഹിയിൽ നിർൊൺ 

ഴതാെിലാളികളുഴെ ലനപണുയഴത്ത 

ഗത്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കനു്നതിനളു്ള ഗദശീയ 

സംരംഭൊയ (NIPUN) ഒര ു നതൂന പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ? 

(a) നാരായൺ തത ുറാഴണ 

(b) സർബാനന്ദ ഗസാഗനാവാൾ 

(c) ധർഗമ്മ്ത്ന്ദ ത്പധാൻ 

(d) പിയൂഷ് ഗ ായൽ 

(e) ഹർദീപ് സിം ് പരുി 
 

Q191. UNESCO യുഴെ ഗവൾഡ് ഴനറ്് വർക്്ക 

ഓഫ് ബഗയാസ്ഫിയർ റിസർവിഗലക്്ക 

ഖവ്ു സൽു ഗലക്്ക നാഷണൽ പാർക്കിഴന 

ഗചർത്ത.ു ഖവുസു ൽ ഗലക്്ക നാഷണൽ 

പാർക്്ക ഏത് രാജയത്താണ് സ്ഥിതി 

ഴചയ്യുന്നത്? 

(a) െംഗ ാളിയ 

(b) ഭടൂ്ടാൻ 

(c) കസാക്കിസ്ഥാൻ 

(d) ത്ഫാൻസ് 

(e) ജർമ്മ്നി 
 

Q192. ലെഗത്കാഫിനാൻസ് വായപകളുഴെ 

കെുിശ്ശികയുള്ള ഗപാർട്്ട ഗഫാളിഗയായുഴെ 

കാരയത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ 

ഏറ്വംു വലിയ സംസ്ഥാനൊയി ൊറിയ 

സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ? 

(a)  ുജറാത്ത് 

(b) ബീഹാർ 

(c) െധയത്പഗദശ് 

(d) ഴതലങ്ക്ാന 

(e) തെിഴ് നാെ് 

 

Q193. 2021-ൽ സവിസ് ബാങ്ക്കുളിഴല 

ഇന്ത്യക്കാരഴുെ ഫണ്ടകുൾ 50 ശതൊനം 

കതുിച്ച ു 30 ലേം ഗകാെി രപൂയായി. ഈ 

ചാർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുഴെ റാങ്ക്് എത്തയാണ് ? 

(a) 39-ാാെത് 

(b) 40-ാാെത് 

(c) 42-ാാെത് 

(d) 44-ാാെത് 

(e) 43-ാാെത് 

 

Q194. നയഗൂയാർക്കിഴല 

ഐകയരാത്ഷ്ടസഭയിഴല ഇന്ത്യയുഴെ 

അെതു്ത സ്ഥിര ത്പതിനിധിയായി 

ആരാണ് നിയെിതനായത് ? 

(a) െി എസ് തിരെുർൂത്തി 

(b) രചുിര കാംഗബാജ് 

(c) സം ീത ഗെത്ത 

(d) ഭാവന ബിഷ്ത് 

(e) ഗസാനം സിം  ്

 

Q195. രാജയഴത്ത ആദയ വനിതാ NDA 

ബാച്ചിഗലക്കളു്ള ത്പഗവശന പരീേയിൽ 

ആരാണ് ഒന്നാം റാങ്ക്് ഗനെിയത് ? 

(a) ദിവയ പഗട്ടൽ 

(b) ഷാനൻ ധാക്ക 

(c) രാ ിണി െറാഴത്ത 

(d) ലനുാഷ ഭാസ്കർ 

(e) യാഷി തൻവാർ 
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Q196. െൻു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ത്കിക്കറ്് െീം 

കയാപ്റ്നായ െിതാലി രാജിഴന്റ 

________അഭിനയിച്ച 

ജീവചരിത്തസംബരിയായ 

സിനിെയാണ് "ശബാഷ് െിഥ"ു. 

(a) കങ്ക്ണ റണാവത്ത് 

(b) അനഷു്ക ശർമ്മ് 

(c) സാറാ അലി ഖാൻ 

(d) തപ് സി പന്ന ു

(e) കരീന കപർൂ 

 

Q197. രാജയഴത്ത ആദയഴത്ത, 'ബാലിക 

പഞ്ചായത്ത'്, ____ ഴല അഞ്ച് ത് ാെങ്ങളിൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

(a)  ുജറാത്ത് 

(b) രാജസ്ഥാൻ 

(c) ഉത്തർത്പഗദശ് 

(d) പഞ്ചാബ് 

(e) ഹരിയാന 

 

Q198. ബിഹാറിനംു പശ്ചിെ ബം ാളിനംു 

പകരൊയി ലെഗത്കാഫിനാൻസ ്

വായപകളുഴെ കെുിശ്ശികയുള്ള 

ഗപാർട്്ട ഗഫാളിഗയായുഴെ കാരയത്തിൽ 

ഏറ്വംു വലിയ സംസ്ഥാനൊയി ൊറിയ 

സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? 

(a) ഉത്തരാഖണ്്ഡ 

(b)  ുജറാത്ത് 

(c) െഹാരാത്ഷ്ട 

(d) തെിഴ് നാെ് 

(e) ഗകരളം 

 

Q199. 20-ാാെത് ഗഫാക്്ക ഗെള അെതു്തിഴെ 

എവിഴെയാണ് ഉദ്ഘാെനം ഴചയതത്? 

(a) ഒഡീഷ 

(b) ഴതലങ്ക്ാന 

(c) സിക്കിം 

(d) അസം 

(e) ഛത്തീസ്ഗഡ് 

 

Q200. ഒര ു രാജയം ഒര ു ഗറഷൻ കാർഡ് 

(ONORC) പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കനു്ന 36-

ാാെഴത്ത സംസ്ഥാനൊയി _________ ൊറി. 

(a) നാ ാലാൻഡ് 

(b) ത്തിപരു 

(c) സിക്കിം 

(d) ത്തിപരു 

(e) അസം 

 

Q201. ഗകാർഴസറാസ് ഗഗ്ലാബൽ 

സ് കിൽസ് റിഗപ്പാർട്്ട (GSR) 2022-ൽ 

ഇന്ത്യയുഴെ ഴൊത്തത്തിലളു്ള ലനപണുയ 

ലവദ ്ദ്ധയം ആഗ ാളതലത്തിൽ നാല് 

സ്ഥാനങ്ങൾ കറുഞ്ഞ്  68-ാാാം 

സ്ഥാനഗത്തക്്ക റാങ്ക്് ഴചയ്യഴപ്പട്ട.ു ഈ 

റിഗപ്പാർട്ടിൽ ഏത് രാജയൊണ് 

ഒന്നാെഴതത്തിയത്? 

(a) ത്ഫാൻസ് 

(b) യു.ഴക 

(c) യു.എസ്.എ 

(d) ഫിൻലാൻഡ് 

(e) സവിറ്്സർലൻഡ് 

 

Q202. അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ഒളിമ്പിക് ദിനം 

ഗലാകഴെമ്പാെംു ______ ന് 

ആഗഘാഷിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 21 

(b) ജൺൂ 22 

(c) ജൺൂ 23 

(d) ജൺൂ 24 

(e) ജൺൂ 25 

 

Q203. GIFT സിറ്ിയിഴല നയ ൂഴഡവലപ് ഴെന്റ് 

ബാങ്ക്ിഴന്റ (NDB) ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ 

ഓഫീസിഴന്റ ഡയറക്രർ ജനറലായി 

ആഴരയാണ് നിയെിച്ചത് ? 

(a) സതീഷ് കെുാർ 

(b) െി എസ് തിരെുർൂത്തി 

(c) സഞ്ജീവ് പാഴണ്ഡ 

(d) ഗഡാ ഡിഴജ പാണ്ഡയൻ 

(e) വിഗവക് ചൗധരി 
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Q204. ഐകയരാത്ഷ്ടസഭയുഴെ ഴപാത ു

ഗസവന ദിനൊയി ആചരിക്കനു്നത് _____ 

നാണ്. 

(a) ജൺൂ 27 

(b) ജൺൂ 26 

(c) ജൺൂ 25 

(d) ജൺൂ 24 

(e) ജൺൂ 23 

 

Q205. ഴഫഡഗറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്റർനാഷണൽ ത്കിക്കഗറ്െ് സ ്

അഗസാസിഗയഷഴന്റ (FICA) ആദയ വനിതാ 

ത്പസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെതു്തത് 

ആഴരയാണ് ? 

(a) െിതാലി രാജ് 

(b) ലിസ സ്തഗലക്കർ 

(c) ഴബത്ത് െണൂി 

(d) സാറാ ഴജയ്ൻ ഴെയ് ലർ 

(e) എല്ലിസ് ഴപറി 
 

Q206. അന്ത്ാരാത്ഷ്ട വിധവകളുഴെ ദിനം 

ഗലാകഴെമ്പാെംു _______ ന് ആചരിക്കനു്ന.ു 

(a) ജൺൂ 21 

(b) ജൺൂ 22 

(c) ജൺൂ 23 

(d) ജൺൂ 24 

(e) ജൺൂ 25 

 

Q207. സതു്പീം ഗകാെതി നിഗയാ ിച്ച 

കമ്മ്ിറ്ി ഓഫ് അഡ്മിനിസ് ഗത്െഗറ്െ് സിഴന 

(CoA) സഹായിക്കനു്നതിനളു്ള ഉപഗദശക 

സെിതിയുഴെ ഴചയർൊനായി രഞ്ജിത് 

ബജാജിഴന നിയെിച്ച.ു CoA _____ ഴന്റ 

ലദനംദിന കാരയങ്ങൾ നെത്തനു്ന.ു 

(a) ഓൾ ഇന്ത്യ ഴെന്നീസ് 

അഗസാസിഗയഷൻ 

(b) അെചവർ ഗബസ്ഗബാൾ ഴഫഡഗറഷൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(c) ബാഡ്മിന്റൺ അഗസാസിഗയഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ 

(d) ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെ്ുഗബാൾ ഴഫഡഗറഷൻ 

(e) ഴറസ്ിം ് ഴഫഡഗറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

 

Q208. ഏത് സംഘെനയാണ് അതിഴന്റ 

ഗപറ്ന്റ് ഗനെിയ തഗദ്ദശീയ ഗസാളാർ കക്ു്ക 

ഗൊപ്പായ "സരൂയ നതൂൻ" അനാവരണം 

ഴചയതത?് 

(a) ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചറുൽ  യാസ ്

ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

(b) ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

(c) ഭാരത് ഴപഗത്ൊളിയം 

(d)  യാസ് അഗതാറിറ്ി ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(e) ഹിന്ദസു്ഥാൻ ഴപഗത്ൊളിയം 

 

Q209. നിഗയാബാങ്ക്ിം ് പ്ലാറ്് ഗഫാൊയ 

ത്ഫീഗയാ _______-ഴന്റ പങ്ക്ാളിത്തഗത്താഴെ 

അതിഴന്റ ഡിജിറ്ൽ ഗസവിംഗ് സ് 

അക്കൗണ്ടായ 'ത്ഫിഗയാ ഗസവ്' ആരംഭിച്ച.ു 

(a) ഉജ്ജീവൻ ഗസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്് 

(b) ജനലക്ഷ്മി ഗസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്് 

(c) A U ഗസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ്

(d) ഉതകർഷ് ഗസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ്

(e) ഇകവിറ്ാസ് ഗസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്് 

 

Q210. 2022 ഴല അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ഒളിമ്പിക ്

ദിനത്തിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ്? 

(a) സൊധാനപരൊയ ഒര ു

ഗലാകത്തിനായി ഒരെുിച്്ച 

(b) ആഗരാ യവാനായിരിക്കകു, 

ശക്തരായിരിക്കകു, സജീവൊയിരിക്കകു 

(c) കായികത്താൽ ഒന്നിച്ച ു

(d) നീക്കകു, പഠിക്കകു, കഴണ്ടത്തകു 

(e) സൊധാനത്തിനായി നീങ്ങകു 

 

Q211. ഗകത്ന്ദ വാണിജയ വയവസായ െത്ന്ത്ി 

പിയൂഷ് ഗ ായൽ ഏത് രാജയത്താണ് 

ൊമ്പഗൊത്സ്വം ഉദ്ഘാെനം ഴചയതത്? 

(a) ത്ഫാൻസ് 

(b) യു.ഴക 

(c) ഴബൽജിയം 

(d) യു.എസ്.എ 

(e) സിം പ്പർൂ 
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Q212. ഇന്ത്യയിഴലയും ഗനപ്പാളിഴലയും 

രാൊയണ സർകയടൂ്ടെുായി ബരഴപ്പട്ട 

സ്ഥലങ്ങഴള ബരിപ്പിക്കനു്ന ആദയ ഭാരത് 

 ൗരവ് െറൂിേ് ഴത്െയിൻ നയഡൂൽഹിയിഴല 

സഫ്ദർജം ് ഴറയിൽഗവ ഗേഷനിൽ 

നിന്ന് ഫ്ലാ ് ഓഫ് ഴചയതു . ആരാണ് ഈ 

ഴത്െയിൻ ഫ്ലാ ് ഓഫ് ഴചയതത്? 

(a) അശവിനി ലവഷ്ണവ് 

(b) ജി കിഷൻ ഴറഡ്ഡി 

(c) നഗരത്ന്ദ ഗൊദി 

(d) a യും b യും 

(e) a യും c യും 
 
Q213. 'ഗ ാൾഡ് റിലഫനിം ് ആൻഡ് 

റീലസക്ലിം ്' റിഗപ്പാർട്്ട അനസുരിച്്ച, 

2021 ൽ 75 െൺ സവർണം പനുരപുഗയാ ം 

ഴചയതു ഴകാണ്്ട ഇന്ത്യ ഗലാകത്തിഴല ______ 

െഴത്ത ഏറ്വംു വലിയ സവർണ്ണ 

റീലസക്ലറായി ൊറി. 

(a) അഞ്ചാഴത്ത 

(b) നാലാെഴത്ത 

(c) െനൂ്നാെഴത്ത 

(d) രണ്ടാെഴത്ത 

(e) ഒന്നാെഴത്ത 
 

Q214. ___________ ആസ്ഥാനൊയുള്ള 

ഒറാക്കിൾ ക്ലൗഡ് ഇൻത്ഫാത്സ്രക്േർ (OCI) 

ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി ‘OCI സെർപ്പിത 

ഗെഖല’ ആരംഭിച്ച.ു 

(a) ദേിണ ഴകാറിയ 

(b) കാനഡ 

(c) യു.എസ്.എ 

(d) വിയറ്്നാം 

(e) ജപ്പാൻ 
 
Q215. ഓക്ല സ്പീഡ് ഴെേ് ആഗ ാള 

സചൂികയിൽ ഗനാർഗവയും 

സിം പ്പരൂെുാണ് ഒന്നാെഴതത്തിയത്. ഈ 

സചൂികയിൽ ഇന്ത്യയുഴെ റാങ്ക് ്

എത്തയാണ്? 

(a) 115 

(b) 75 

(c) 78 

(d) 104 

(e) 119 
 

Q216. ഗകത്ന്ദ വാർത്താവിനിെയ െത്ന്ത്ി 

അശവിനി ലവഷ്ണവ് ഴെക് ഗനാളജി 

എക് സിബിഷൻ വിവാഴെക് 2020 ൽ 

ഇന്ത്യ പവലിയൻ ഉദ്ഘാെനം ഴചയതു . ഏത് 

ന രത്തിലാണ് ഈ ത്പദർശനം നെന്നത് ? 

(a) ലണ്ടൻ, യുഴക 

(b) പാരീസ്, ത്ഫാൻസ് 

(c) ത്ബസ്സൽസ്, ഴബൽജിയം 

(d) നയഗൂയാർക്്ക, യുഎസ്എ 

(e) സിം പ്പർൂ 

 

Q217. NSIC യുഴെ ഴചയർൊനംു ൊഗനജിം ് 

ഡയറക്രറെുായി അധിക ചെുതല 

ഏഴറ്െതു്തത് ആരാണ് ? 

(a) ശിവസതു്ബഹ്മണയൻ രാെൻ 

(b) ത്പഗൊദ് അ ർവാൾ 

(c) പി ഉദയകെുാർ 

(d) എൽ സി ഗ ായൽ 

(e) സംബിത് പത്ത 

 

Q218. ഇന്ത്യയുഴെ GSAT-24 ഉപത് ഹം 

വിഗേപിച്ചത് അെതു്തിഴെയാണ്. 

ഗബാർഡിഴല െെുുവൻ കപ്പാസിറ്ിയും _____ 

ഗലക്്ക പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടണ്ു്ട. 

(a) എയർഴെൽ ഡിജിറ്ൽ TV 

(b) ൊറ് ഗപ്ല 

(c) സൺ ഡയറക്റ്് 

(d) റിലയൻസ് ഡിജിറ്ൽ TV 

(e) ഡിഷ് TV 

 

Q219. ഏറ്വംു പതുിയ FIFA ഗലാക 

റാങ്ക്ിം ിൽ ഇന്ത്യൻ പരുഷു ഫെ്ുഗബാൾ 

െീെിഴന്റ നിലവിഴല റാങ്ക്് എത്തയാണ് ? 

(a) 101 

(b) 102 

(c) 103 

(d) 104 

(e) 105 
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Q220. 2022 ഴല െില്ലറ്്സ് ഗദശീയ 

ഗകാൺഫറൻസിഴന്റ ത്പഗെയം എന്ത്ാണ് ? 

(a) ലജവ വിപണനത്തിലഴൂെ 

കർഷകരഴുെ വരെുാനം വർധിപ്പിക്കകു 

(b) വിശപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കകു, ഭേയ-

ഗപാഷകാഹാര സരുേ ലകവരിക്കകു, 

സസു്ഥിര കൃഷി ഗത്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കകു 

(c) വളർത്തകു, ഗപാഷിപ്പിക്കകു, 

നിലനിർത്തകു 

(d) സരുേിതൊയ ഭേണം, ഴെച്ചഴപ്പട്ട 

ആഗരാ യം 

(e) ഇന്ത്യയുഴെ ഭാവി സപൂ്പർ ഫഡ്ു 
 

Q221. ആഭയന്ത്ര ഗറാക്കറ്ായ 'നരൂി' 

ഉപഗയാ ിച്്ച ആദയൊയി വിജയകരൊയി 

ഉപത് ഹ വിഗേപണം നെത്തിയ രാജയം 

ഇവയിൽ ഏത് ? 

(a) ത്ഫാൻസ് 

(b) ജപ്പാൻ 

(c) ത്ബസീൽ 

(d) ലചന 

(e) ദേിണ ഴകാറിയ 
 

Q222. 3 യാഗ ാൺ-35 റിഗൊട്ട് ഴസൻസിം  ്

ഉപത് ഹങ്ങളുഴെ പതുിയ ബാച്്ച 

അെതു്തിഴെ വിഗേപിച്ച രാജയം ഏതാണ് 

? 

(a) ലചന 

(b) ജപ്പാൻ 

(c) ദേിണ ഴകാറിയ 

(d) വിയറ്്നാം 

(e) െഗലഷയ 
 

Q223. ഴചലന്ന ആസ്ഥാനൊയുള്ള 

ഗത്ഡാൺ ോർട്ടപ്പായ  രഡു 

എയ് ഗറാസ് ഗപസ ് ഏത് രാജയഴത്ത 

ഗത്ഡാൺ ഴസാലയഷൂൻ കമ്പനിയുൊയി 

സഹകരിച്ചാണ് ആദയഴത്ത അന്ത്ാരാത്ഷ്ട 

ഗത്ഡാൺ ഫാക്രറി സ്ഥാപിച്ചത് ? 

(a) ഇഗന്ത്ാഗനഷയ 

(b) സവിറ്്സർലൻഡ് 

(c) െഗലഷയ 

(d) ഫിലിപ്പീൻസ് 

(e) െയാൻെർ 
 

Q224. ഇന്ത്യയിലംു വിഗദശത്തംു ഉന്നത 

വിദയാഭയാസം ഗനൊൻ ആത് ഹിക്കനു്ന 

വിദയാർത്ഥികളുഴെ ആവശയങ്ങൾ 

പരിഹരിക്കനു്നതിനായി ആദയൊയി 

ഡിജിറ്ൽ പ്ലാറ്് ഗഫാൊയ 'കാമ്പസ് പവർ' 

ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്് ഏതാണ് ? 

(a) ഗേറ്് ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(b) ആക്സിസ് ബാങ്ക്് 

(c) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്് 

(d) HDFC ബാങ്ക്് 

(e) ICICI ബാങ്ക് ്

 

Q225.  നിതി ആഗയാ ിഴന്റ പതുിയ ചീഫ് 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറായി െൻു 

കെുിഴവള്ള, ജല ശചുിതവ ഴസത്കട്ടറിയായ 

_______ നിയെിതനായി. 

(a) പരഗെശവരൻ അയ്യർ 

(b) രഞ്ജിത് ബജാജ് 

(c) ഗഡാ െഗനാജ് ഗസാണി 

(d) പി ഉദയകെുാർ 

(e) സന്ദീപ് ദീേിത് 

 

Q226. ഇന്റലിജൻസ് ബയഗൂറായുഴെ (IB) 

ഡയറക്രറായി ആരാണ് നിയെിതനായത്? 

(a) ഗഡാ െഗനാജ് ഗസാണി 

(b) ദിനകർ  ുപ്ത 

(c) തപൻ കെുാർ ഗദക 

(d) ഗരാഹൻ ത്പതാപ് സിം ് 

(e) വിജയ് കെുാർ 

 

Q227. റിസർച്്ച ആൻഡ് അനാലിസിസ് 

വിം ിഴന്റ (R&AW) ഗെധാവിയായി 

ആഴരയാണ് വീണ്ടംു നിയെിച്ചത്? 

(a) സെന്ത്് കെുാർ ഗ ായൽ 

(b) ഗഡാ. സെുൻ ഴക ഴബറി 

(c) രാഗകഷ് ശർമ്മ് 

(d) വിപിൻ ശർമ്മ് 

(e) ഗസാനം കെുാർ 
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Q228. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് 

അഗസാസിഗയഷഴന്റ (IOA) ആക്രിം  ്

ത്പസിഡന്റായി നിയെിതനായത ്

ആരാണ്? 

(a) നഗരന്ദർ ബത്ത 

(b) അനിൽ ഖന്ന 

(c) സൗരവ്  ാം ുലി 

(d) ജനാർദൻ സിം ് ഴ ഗലാട്്ട 

(e) സധുാംശ ുെിത്തൽ 

 

Q229. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന അധിഷ്ഠിത 

ഴപാത ുതാ ത ഗസവനങ്ങൾ 2022-ഴല UN 

പബ്ലിക് സർവീസ് അവാർഡിന് 

അർഹൊയത്? 

(a) ഡൽഹി ത്ൊൻഗസ്പാർട്്ട ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

(b) ഹരിയാന ഗേറ്് ഗറാഡ് ത്ൊൻഗസ്പാർട്്ട 

ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

(c) െഹാരാത്ഷ്ട ഗേറ്് ഗറാഡ് ത്ൊൻഗസ്പാർട്്ട 

ഗകാർപ്പഗറഷൻ 

(d) ഗൊ ബസ്, ഒഡീഷ 

(e) പഞ്ചാബ് ഗറാഡ് ഗവകൾ 

 

Q230. െയക്കെുരനു്ന് ദരുപുഗയാ ത്തിനംു 

അനധികൃത കെത്തിനംു എതിരായ 

അന്ത്ാരാത്ഷ്ട ദിനം 2022 ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് 

ദിവസത്തിലാണ് ആചരിക്കനു്നത് ? 

(a) ജൺൂ 22 

(b) ജൺൂ 23 

(c) ജൺൂ 24 

(d) ജൺൂ 25 

(e) ജൺൂ 26 

 

 

Q231. BOB ഫിനാൻഷയൽ ഏത് 

ബാങ്ക്െുായി ഗചർന്നാണ് സഹ-

ത്ബാൻഡഡ് ഗകാൺൊക്റ്് ഴലസ് റഗുപ 

ഴത്കഡിറ്് കാർഡ് പറുത്തിറക്കിയത് ? 

(a) ഗേറ്് ബാങ്ക്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(b) ആക്സിസ് ബാങ്ക്് 

(c) കർണാെക ബാങ്ക്് 

(d) HDFC ബാങ്ക്് 

(e) ലനനിറ്ാൾ ബാങ്ക് ്
 

Q232. ഴസൻത്െൽ ഗബാർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ര് 

ൊക് സിഴന്റ (CBDT) ഴചയർൊനായി 

നിയെിതനായത് ആരാണ്? 

(a) ഴജ ബി ഴൊഹപത്ത 

(b) നിതിൻ  ുപ്ത 

(c) എസ്.ഴക. ഴൊഹന്ത്ി 

(d) സഞ്ജീവ് കൗശിക് 

(e) സം ീത സിം  ്
 

Q233. ഇന്റർനാഷണൽ ഴെന്നീസ് ഹാൾ 

ഓഫ് ഴഫയിെിഴന്റയും ഇന്റർനാഷണൽ 

ഴെന്നീസ് ഴഫഡഗറഷഴന്റയും 2021-ഴല 

ഗ ാൾഡൻ അച്ചീവ് ഴെന്റ് അവാർഡിന് 

അർഹനായത് ആരാണ് ? 

(a) ആർ ഴജ ഉെർ നിസാർ 

(b) രശ്മി സാഹ ു

(c) ഴവസ്ി ഗൊർ ൻ 

(d) വിജയ് അെൃതരാജ് 

(e) വിശവ കരിപ്പ ബി.എസ് 
 

Q234. ഇന്ത്യൻ ഗവയാെഗസനയുഴെ (IAF) 

ഴഹലിഗകാപ്റ്റകുൾക്കായി 

എയർഗബാൺ ഡിഫൻസ് സയട്ൂ്ട (ADS) 

വിതരണം ഴചയ്യുന്നതിനായി ഒര ു

ഴബലാറഷയൻ കമ്പനിയുൊയും അതിഴന്റ 

അനബുര സ്ഥാപനവെുായും ഏത് 

കമ്പനിയാണ് ധാരണാപത്തം ഒപ്പിട്ടത്? 

(a) ഭാരത് ലഡനാെിക്സ് 

(b) ഹിന്ദസു്ഥാൻ എയഗറാഗനാട്ടിക്സ് 

ലിെിറ്ഡ് 

(c) ഭാരത് ഇലഗത്ക്രാണിക്സ് ലിെിറ്ഡ് 

(d) ഭാരത് ഴഹവി ഇലത്ക്രിക്കൽസ് 

ലിെിറ്ഡ് 

(e) എഞ്ചിനീഗയഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിെിറ്ഡ് 
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Q235. അെതു്തിഴെ ഗകരളത്തിൽ ൊറ് 

പവർ ഗസാളാർ സിേംസ് ലിെിറ്ഡ് 

കമ്മ്ീഷൻ ഴചയത ഇന്ത്യയിഴല ഏറ്വംു 

വലിയ ഗഫ്ലാട്ടിം ് ഗസാളാർ പവർ 

ഗത്പാജക്രിഴന്റ ഏറ്വംു ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്ി 

എത്തയാണ് ? 

(a) 99.3 ഴെ ാവാട്്ട 

(b) 100.5 ഴെ ാവാട്്ട 

(c) 102.1 ഴെ ാവാട്്ട 

(d) 101.6 ഴെ ാവാട്്ട 

(e) 103.4 ഴെ ാവാട്്ട 

 

Q236. ഇന്ത്യ ഴഡബ്റ്് ഴറഴസാലയഷൂൻ 

കമ്പനിയുഴെ തലവനായി അെതു്തിഴെ 

തിരഴഞ്ഞെതു്തത് ആഴരയാണ് ? 

(a) ഗസാണിയ ദീേിത് 

(b) വിജയ് ത്തിപാഠി 

(c) രൺദീപ് സിം ് 

(d) അവിനാഷ് കൽുക്കർണി 

(e) വിപിൻ കെുാർ  ുപ്ത 

 

Q237. കരീബിയൻ കണ്ടൽ ചതപു്പിൽ 

കഴണ്ടത്തിയ ഗലാകത്തിഴല ഏറ്വംു 

വലിയ____ ആണ് തിഗയാൊർ രിറ് 

ൊഗ്നിഫിക്ക. 

(a) ഫം സ് 

(b) കീെനാശിനി സസയം 

(c) ശദു്ധജല െത്സ്യം 

(d) ആൽ കൾ 

(e) ബാക്രീരിയ 

 

Q238. നവജീത് ധില്ലൺ 

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് കായിക 

ഇനവെുായി ബരഴപ്പട്ടിരിക്കനു്ന?ു 

(a) ഗറസ് വാക്കിം ് 

(b) ചാട്ടം 

(c) ഡിസ്കസ് ഗത്താ 

(d) നെത്തം 

(e) ഓട്ടം 

 

Q239. അെതു്തിഴെ നെന്ന ഗകവാസഗനാവ് 

ഴെഗമ്മ്ാറിയൽ 2022 അത് ലറ്ിക് സ് 

െീറ്ിൽ 200 െീറ്ർ ത്സ്പിന്റിൽ വിജയിക്കാൻ 

ധനലക്ഷ്മി ഗശഖര് തഴന്റ ഏറ്വംു െികച്ച 

സെയൊയ 22.89 ഴസക്കൻഡ് ഗനെി. 

ഇഗതാഴെ 200 െീറ്റിൽ ____ഗവ ഗെറിയ 

ഇന്ത്യൻ വനിതയായി. 

(a) രണ്ടാെത് 

(b) െനൂ്നാെത് 

(c) നാലാെത് 

(d) അഞ്ചാെത് 

(e) ആറാെത്  

 

Q240. കർണാെക സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നൽകനു്ന ‘ഴകമ്പ ൗഡ ഇന്റർനാഷണൽ 

അവാർഡിഴന്റ’ ആദയ പതിപ്പിന് 

തിരഴഞ്ഞെകു്കഴപ്പട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് 

എസ് എം കൃഷ്ണ. അഗദ്ദഹം ഒര ു _________ 

ആണ്. 

(a) സംസ്ഥാനത്തിഴന്റ െൻു െഖുയെത്ന്ത്ി 

(b) സംസ്ഥാന ലഹഗക്കാെതി ചീഫ ്

ജേിസ് 

(c) സിൻഡിഗക്കറ്് ബാങ്ക്ിഴന്റയും 

െണിപ്പാൽ അക്കാദെി ഓഫ് ഹയർ 

എജയഗുക്കഷഴന്റയും സഹസ്ഥാപകൻ 

(d) െൻു ത്പതിഗരാധ െത്ന്ത്ി 

(e) ഇന്ത്യയുഴെ െൻു കൺഗത്ൊളർ ആൻഡ് 

ഓഡിറ്ർ ജനറൽ 

 

Q241. 'ഒര  ലഹൽത്ത് ണപ റ്റ്' എന്ന 

സംരംഭം ഏത് നഗരത്തി ോൈ ്

ആരംഭിച്ചത്? 

(a) ബോംഗ് ളൂ ർ 

(b) മ  ംണബ 

(c) ഡൽഹി 

(d) ലകോച്ചി 

(e) ല ണന്ന 
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Q242. തോലെപ്പറയ ന്നവയിൽ ഏത ്

കമ്പ്നിയോൈ് ലഷ്ട്ഗോലഫെ് സ് ഇന്തയ എന്ന് 

ലനരലത്ത അറിയലപ്പട്ടിര ന്ന ബ്ലിങ്ക് 

ലകോലമെ് സ ് (ബ്ലിങ്കിറ്റ)് ഏലറ്റട ക്ക ന്നതോയി 

ഷ്ട്പഖ്യോപിച്ചത്? 

(a) സ് വിഗ്ഗി 

(b) യൂബർ ഈറ്റ്സ് 

(c) ഫ ഡ് പോണ്ട 

(d) ലഡോമിലനോ’സ് പിസ്സ 

(e) ലസോമലറ്റോ 

 

Q243. ധരിക്കോവ ന്ന എടിഎം കോർഡ കള ം 

ഓഫ് ണ ൻ യ പിഐയ ം 

തോലെലക്കോട ത്തിരിക്ക ന്ന ഏത ്

കമ്പ്നിയോൈ് പ റത്തിറക്കിയത്? 

(a) വിസ 

(b) മോേർകോർഡ്   

(c) രലൂപ   

(d) എയ് സ്  മൈി 

(e) ബിസിനസ് പ്ലോറ്റിനം 

 

Q244. ഷ്ട്ടോൻസിൽവോനിയ ഇറെർനോഷൈൽ 

ഫി ിം ലഫേിവ ിലറെ 21-ോമത് 

എഡിഷൻ ഏത ്രോജയത്തോൈ് നടന്നത്? 

(a) ഷ്ട്ഫോൻസ് 

(b) ലറോലമനിയ 

(c) ഫിൻ ൻഡ്  

(d) ജർേനി 

(e) സൗത്ത് ആഷ്ട്ഫിക്ക 

 

Q245. തോലെ ലകോട ത്തിരിക്ക ന്ന ഏത ്

ദിവസമോൈ് ലദശീയ ഇൻഷ റൻസ് 

ലബോധവൽക്കരൈ ദിനം 

ആല ോഷിക്ക ന്നത്? 

(a) ജൺൂ 23 

(b) ജൺൂ 20 

(c) ജൺൂ 28 

(d) ജൺൂ 21 

(e) ജൺൂ 26 

 

Q246. ഈയിലട അന്തരിച്ച ല ോവ്വല്ലർൂ 

കൃഷ്ണൻക ട്ടി ഏത് ലമഖ് യ മോയി 

ബന്ധലപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ? 

(a) എെ ത്ത കോരൻ 

(b) ഗോനര യിതോവ് 

(c) പഷ്ട്തഷ്ട്പവർത്തകൻ  

(d) മ  കളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലോം 

(e) ഇലതോന്ന മല്ല 

 

Q247. ആലഗോളത ത്തിൽ ഉഷ്ണലമഖ് ോ 

ദിനം ആ രിക്ക ന്നത് ______ നോൈ്. 

(a) ജൺൂ 25 

(b) ജൺൂ 26 

(c) ജൺൂ 27 

(d) ജൺൂ 28 

(e) ജൺൂ 29 

 

Q248. ഐജി ലഷ്ട്ഡോൈ കൾക്്ക 

എയർവോർഡ്സ് "മികച്ച ലഷ്ട്ഡോൺ 

ഓർഗണനലസഷൻ - േോർട്്ട-അപ്പ ്

വിഭോഗം" എന്ന അവോർഡ് നൽകി. IG 

ലഷ്ട്ഡോൈ കൾ _____ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയോൈ് 

ഷ്ട്പവർത്തിക്ക ന്നത.് 

(a) പലൂന 

(b) ണഹദരോബോദ് 

(c) മ  ംണബ 

(d) ഡൽഹി 

(e) ല ണന്ന 

 

Q249. 2022 ല  ലദശീയ MSME 

അവോർഡിൽ രണ്ടോം സേോനം ലനടിയ 

സംസ്ഥോനം ഏതോൈ്? 

(a) ഒഡിഷ 

(b) ബീഹോർ 

(c) ഹരിയോന 

(d) ആഷ്ട്ന്ധോ ഷ്ട്പലദശ് 

(e) തമിഴ് നോട്  
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Q250. ലകഷ്ട്ര കൃഷി, കർഷക ലക്ഷമ 

മഷ്ട്ന്തിയോയ നലരഷ്ട്ര സിംഗ് ലതോമർ ലതൻ 

പരിലശോധനോ  ലബോറട്ടറി അട ത്തിലട 

ആരംഭിച്ചത് എവിലടയോൈ്? 

(a) ആസ്സോം 

(b) നോഗോ ോൻഡ് 

(c) ഉത്തരോഖ്ണ്്ഡ 

(d) പഞ്ചോബ് 

(e) സിക്കിം 
 

 
Solutions 

 

S1. Ans.(a) 
Sol. World No Tobacco Day is observed on 31st May 
globally. This yearly celebration aims to raise 
awareness amid the global citizens about not only 
the dangers of using tobacco. 
 
S2. Ans.(c) 
Sol. The Life Insurance Corporation of India (LIC), 
India’s largest insurer, has launched “Bima Ratna” – 
a non-linked, non-participating, individual, savings 
life insurance plan. The new plan, which is aimed at 
the domestic market, provides both protection and 
savings. 
 
S3. Ans.(b) 
Sol. The United States overtook China to become 
India’s top trading partner in 2021-22, reflecting 
strong economic ties between the two countries. 
 
S4. Ans.(e) 
Sol. India tops the list in terms of the number of 
entries with 61, followed by Singapore (34), Japan 
(33), Australia (32), Indonesia (30) and China (28). 
 
S5. Ans.(b) 
Sol. The 17th edition of the Mumbai International 
Film Festival of India (MIFF 2022) confers Dr V. 
Shantaram Lifetime Achievement Award on noted 
author and documentary filmmaker Shri Sanjit 
Narwekar to commemorate his exquisitely deep, 
remarkably diverse and inspiring body of work. 
 

S6. Ans.(b) 
Sol. Radio Jockey Umar Nisar (RJ Umar) from South 
Kashmir, has been awarded the ’01 Best Content 
Award’ and the Immunization Champion award by 
United Nations International Children’s Emergency 
Fund (UNICEF) at the annual Radio4Child 2022 
Awards in Mumbai, Maharashtra. 
 
S7. Ans.(c) 
Sol. Bujar Nishani, a former Albanian President had 
died at 55 due to a health problem. 
 
S8. Ans.(a) 
Sol. The Red Bull racing driver Sergio Pérez 
(Mexican) has won the Formula 1 (F1) Grand Prix 
(GP) De Monaco 2022 
 
S9. Ans.(e) 
Sol. World Vape Day is observed on 30th May 
across the globe to create awareness about the 
alternatives to harmful tobacco products.  
 
S10. Ans.(d) 
Sol. Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai 
has launched a new health and wellness app AAYU 
to address and help heal chronic diseases and 
lifestyle disorders through yoga. 
 
S11. Ans.(e) 
Sol. PM CARES for Children Scheme was launched 
by the Prime Minister on 29 May 2021. 
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S12. Ans.(c) 

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

ranked first in the list of the top performer among 

public sector lenders in terms of loan and deposit 

growth in percentage terms during 2021-22. 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. National Council for Teacher Education (NCTE) 

has launched an online portal to simplify the 

process of recognition of teacher education 

programs of higher education institutions. 

 

S14. Ans.(e) 

Sol. Param Ananta, is a state of the art 

supercomputer at IIT Gandhinagar dedicated to the 

nation under the National Supercomputing Mission 

(NSM). 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. Every year Global Day of Parents is observed 

on the 1st of June globally. The Global Day of 

Parents is an annual event that celebrates the 

importance of parents in children’s lives. 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. The theme for Global Parent Day 2022 is 

‘Family Awareness’, awareness internationally. 

Being conscious of one’s own and one’s family’s 

emotional and physical well-being might be critical. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. Tata Passenger Electric Mobility Limited 

(TPEML), a subsidiary of Tata Motors Ltd, and Ford 

India Private Limited (FIPL) have signed a 

Memorandum of Understanding (MOU) with the 

Government of Gujarat (GoG) for the potential 

acquisition of FIPL’s Sanand vehicle manufacturing 

facility. 

 

S18. Ans.(c) 

Sol. Leading UK-based academic, Dr Swati Dhingra 

has been named as the first Indian-origin woman to 

be appointed as an external member of the Bank of 

England's interest rate-setting committee. 

 

S19. Ans.(b) 
Sol. Former State Bank of India executive Natarajan 
Sundar joined National Assets Reconstruction 
Company Ltd (NARCL) as Managing Director and 
CEO on May 30. 
 
S20. Ans.(d) 
Sol. 'Yoga for Humanity' has been chosen as the 
theme of the eighth International Day of Yoga to be 
organised in India and across the globe on June 21. 
 
S21. Ans.(b) 
Sol. Former West Indies captain, Daren Sammy has 
been conferred with the Sitara-i-Pakistan Award 
for Services to Pakistan during a ceremony. The 38-
year-old all-rounder was being recognized for his 
role in helping bring international cricket back to 
Pakistan.  
 
S22. Ans.(a) 
Sol. Telangana, India’s 28th state, was founded on 
2nd June 2014. Telangana celebrates its Formation 
Day to mark the people’s contribution to forming a 
separate state outside of Andhra Pradesh. 
Telangana’s 30 districts honour this day by hoisting 
the national flag. 
 
S23. Ans.(c) 
Sol. Director of Ruchi Foodline, Eastern India’s 
leading food brand and Odisha’s No.1 spices 
company, Rashmi Sahoo has been presented the 
Times Business Award 2022. 
 
S24. Ans.(a) 
Sol. A 1988-batch Indian Police Service officer S L 
Thaosen has been appointed as the new Director-
General of the Sashastra Seema Bal (SSB).  
 
S25. Ans.(a) 
Sol. National Panthers Party Chief Professor Bhim 
Singh passed away at his residence in Jammu after 
a prolonged illness, officials said. He was 80.  
 
S26. Ans.(e) 
Sol. GST revenue for May stood at nearly Rs 1.41 
lakh crore, a 44 per cent increase over the same 
month last year, the Finance Ministry. 
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S27. Ans.(d) 

Sol. South Korea dashed Malaysia's hopes of a 

maiden Hero Asia Cup trophy as they reigned 

supreme with a thrilling 2-1 final victory here at the 

GBK Sports Arena. 

 

S28. Ans.(e) 

Sol. Senior IPS officer, Zulfiquar Hasan has been 

appointed as the new Director-General of the 

Bureau of Civil Aviation Security (BCAS). 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. Sachin Tendulkar will continue as United 

Nations Children's Fund (UNICEF) ‘Goodwill 

Ambassador’ for a record 20th year, working for 

the welfare of underprivileged children. 

 

S30. Ans.(b) 

Sol. According to the 59th edition of the Top500 list 

of the world’s most powerful supercomputers 

unveiled by Germany, ORNL’s Supercomputer 

Frontier from the US. 

 

S31. Ans.(c) 

Sol. World Bicycle Day is marked on 3rd June every 

year to recognise bicycling as a way to get a 

sustainable form of travelling that also ensures 

one's physical well being. 

 

S32. Ans.(d) 

Sol. Punjab & Sind Bank Limited, an Indian 

nationalised bank, announced that its MD & CEO, S 

Krishnan to retire from the role, with effect from 

May 31, 2022. 

 

S33. Ans.(e) 

Sol. Union Minister for Youth Affairs and Sports, 

Anurag Thakur has launched a nationwide ‘Fit India 

Freedom Rider Cycle rally’ on World Bicycle Day.  

 

S34. Ans.(b) 

Sol. The Punjab government has decided to abolish 

the physical stamp papers in an attempt to bring 

efficiency and check the pilferage of State revenue. 

 

S35. Ans.(c) 
Sol. Javier Olivan, the current chief growth officer 
at Meta Platforms, will take over as the company's 
chief operating officer after Sheryl Sandberg 
stepped down from the post. 
 
S36. Ans.(a) 
Sol. Renowned Santoor maestro Pandit Bhajan 
Sopori passed away today in Gurugram. He was 74. 
He was suffering from colon cancer. He was former 
Director of Music at All India Radio and looked after 
Hindustani Classical Music. Along with Pandit Shiv 
Kumar Sharma, he is credited to have brought 
santoor, a lesser known Kashmiri instrument, into 
the global limelight.  
 
S37. Ans.(e) 
Sol. Instagram has launched an ‘alert’ feature to 
help find missing children. The photo-sharing app 
has partnered with various organisations globally 
to set up the feature. 
 
S38. Ans.(b) 
Sol. Harini Logan was eliminated from the Scripps 
National Spelling Bee once, then reinstated. She 
missed four words in a gruelling standoff against 
Vikram Raju, including one that would have given 
her the title. 
 
S39. Ans.(d) 
Sol. Dr S Somanath, the chairman of the Indian 
Space Research Organisation (ISRO), inaugurated 
ANANTH Technologies’ spacecraft manufacturing 
unit at Karnataka Industrial Area Development 
Board (KIADB) Aerospace Park. 
 
S40. Ans.(b) 
Sol. Ashwani Bhatia has taken charge as a whole-
time member (WTM) at the market regulator 
Securities and Exchange Board of India (Sebi). 
 
S41. Ans.(b) 
Sol. The Tamil Nadu government signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with the 
India Post Payments Bank (IPPB) for obtaining life 
certificate from pensioners through doorstep 
services of the Postal Department. 
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S42. Ans.(d) 
Sol. Every year on June 4th, the United Nations 
(UN) observes the International Day of Innocent 
Children Victims of Aggression to raise awareness 
of the children who have been victims of physical, 
mental, and emotional abuse around the world. On 
this day, the United Nations reaffirms its 
commitment to preserve children's rights. 
 
S43. Ans.(e) 
Sol. Union Minister for Youth Affairs and Sports, 
Anurag Thakur has launched a nationwide ‘Fit India 
Freedom Rider Cycle rally’ on World Bicycle Day.  
 
S44. Ans.(c) 
Sol. The United Nations has changed the Republic 
of Turkey’s country name at the organisation from 
“Turkey” to “Türkiye”, following a request from 
Ankara for the change. 
 
S45. Ans.(e) 
Sol. Tata Projects will build the national capital 
region’s new airport at Jewar, after outbidding the 
Shapoorji Pallonji Group and Larsen & Toubro for 
the contract. While the deal size has not been 
disclosed, sources pegged it at over Rs 6,000 crore. 
 
S46. Ans.(d) 
Sol. Union Minister of social Justice and 
empowerment Dr. Virendra Kumar has launched 
the Scheme “SHRESHTA”-Scheme for residential 
education for students in High school in Targeted 
Areas. 
 
S47. Ans.(a) 
Sol. The government has approved 8.1 per cent rate 
of interest on employees' provident fund (EPF) 
deposits for 2021-22, an over four-decade low for 
about five crore subscribers of retirement fund 
body Employees' Provident Fund Organisation 
(EPFO). 
 
S48. Ans.(c) 
Sol. In Rajasthan, a Special Health Care Abhiyan 
'Anchal' has been launched in the Karauli district 
for pregnant women. 
 

S49. Ans.(a) 
Sol. A heritage centre to showcase the role of the 
Indian Air Force in various wars and its overall 
functioning will come up at Chandigarh. 
 
S50. Ans.(a) 
Sol. The Meghalaya government key initiative of e-
proposal system, part of Meghalaya Enterprise 
Architect has won a coveted UN Award- World 
Summit on the Information Society Forum (WSIS) 
prize at Geneva in Switzerland. 
 
S51. Ans.(c) 
Sol. The UN Russian Language Day is observed 
annually on 06 June. It is one of the six official 
languages used by the United Nations throughout 
the Organization. 
 
S52. Ans.(e) 
Sol. International Day for the Fight against Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing is organized 
every year on 5th June. 
 
S53. Ans.(b) 
Sol. National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD), Chairman Dr GR Chintala 
has launched "My Pad My Right programme", in 
Leh. 
 
S54. Ans.(a) 
Sol. India-Bangladesh bilateral defence 
cooperation, a joint military training exercise Ex 
SAMPRITI-X is being conducted at Jashore Military 
Station in Bangladesh. 
 
S55. Ans.(d) 
Sol. Rafael Nadal won the men's singles event, 
capturing his record-extending 14th French Open 
title. 
 
S56. Ans.(e) 
Sol. Iga Świątek won the women's singles event, 
capturing her second French Open crown. 
 
S57. Ans.(c) 
Sol. The government has appointed A 
Manimekhalai as managing director of Union Bank 
of India. Canara Bank executive director 
Manimekhalai replaced Rajkiran Rai G, who retired 
on May 31 after a five-year stint. 
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S58. Ans.(d) 
Sol. The government has appointed Swarup Kumar 
Saha as head of Punjab & Sind Bank. Saha, who is 
the executive director of Punjab National Bank 
(PNB), replaced S Krishnan, who also 
superannuated on May 31. 
 
S59. Ans.(b) 
Sol. President Ram Nath Kovind has paid tributes 
to Sant Kabir and inaugurated Sant Kabir Academy 
and Research Centre and Swadesh Darshan Yojana 
at Kabir Chaura Dham, Maghar, Uttar Pradesh. 
 
S60. Ans.(d) 
Sol. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin flagged off 
the luxury cruise liner “Empress” from Chennai 
port. 
 
S61. Ans.(a) 
Sol. The Indian Institute of Science (IISc) continued 
to be the best institute of the country. It ranked at 
42nd place. 
 
S62. Ans.(e) 
Sol. Airtel Payments Bank has partnered with 
Muthoot Finance to offer gold loans through Airtel 
Thanks app. 
 
S63. Ans.(b) 
Sol. Stashfin is a neo banking platform which 
introduces #LiveBoundless – a credit line card 
especially for women. 
 
S64. Ans.(c) 
Sol. Vicky Kaushal awarded Best Actor for their 
performances in Sardar Udham. 
 
S65. Ans.(e) 
Sol. World Food Safety Day is celebrated globally 
on June 7 every year as per the World Health 
Organization (WHO). 
 
S66. Ans.(d) 
Sol. This year, the theme is 'Safer food, better 
health'. WHO also launched a campaign to inspire 
global participation. 
 

S67. Ans.(c) 

Sol. Kriti Sanon awarded Best Actress for their 

performances in Mimi. 

 

S68. Ans.(e) 

Sol. India’s digital payments market is expected to 

increase more than threefold from the current 

three trillion dollars to $10 trillion by 2026, as per 

the latest report by PhonePe. 

 

S69. Ans.(a) 

Sol. The Chilika Lake, Asia’s largest brackish water 

lagoon, has 176 fishing cats, according to a census 

conducted by Chilika Development Authority (CDA) 

in collaboration with The Fishing Cat Project 

(TFCP).  

 

S70. Ans.(b) 

Sol. Rio Olympics bronze medallist Sakshi Malik 

(62 kg category)won her first international gold 

medal in almost five years at the Bolat Turlykhanov 

Cup wrestling tournament at Almaty in Kazakhstan. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan 

Reddy launched the ‘14400’ app. This app has been 

developed by Anti-Corruption Bureau (ACB). 

 

S72. Ans.(e) 

Sol. The Tamil Nadu government recently launched 

Naan Mudhalvan (I am the first). Under this 

programme Tamil Nadu government has now 

launched Nalaya Thiran (Tomorrow’s ability). 
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S73. Ans.(d) 
Sol. MD of Hindalco Industries, Satish Pai has been 
appointed as the new chairman of International 
Aluminium Institute (IAI). 
 
S74. Ans.(a) 
Sol. India has successfully executed a nuclear- 
capable Agni-4 ballistic missile from APJ Abdul 
Kalam Island in Odisha. The missile has the range of 
around 4,000 kilometres. 
 
S75. Ans.(c) 
Sol. Indian Army participates in a multinational 
exercise “Ex Khaan Quest 2022” where 16 other 
countries also took part in Mongolia. 
 
S76. Ans.(e) 
Sol. The World Oceans Day is celebrated on June 8 
every year across the globe. The day is 
commemorated to remind people of the 
importance of the oceans and the major role they 
play in everyday life. 
 
S77. Ans.(b) 
Sol. The six-member Monetary Policy Committee 
(MPC) led by RBI Governor Shaktikanta Das voted 
unanimously to raise repo rate by 50 basis points to 
4.90 percent. 
 
S78. Ans.(e) 
Sol. India beat Poland 6-4 in final to clinch the 
inaugural FIH Hockey 5s championship in 
Lausanne in Switzerland. India, ended their 
campaign with an unbeaten record. 
 
S79. Ans.(a) 
Sol. The World Bank has slashed its growth forecast 
for India for the current financial year to 7.5 
percent, a hefty 1.2 percentage points down from 
its previous forecast of 8.7 percent. 
 
S80. Ans.(b) 
Sol. The chief minister (CM) of Goa, Pramod Sawant 
has launched a ‘Beach Vigil App’, a collaboration 
between Information Technology (IT) sector and 
tourism sector that aims to benefit tourists and the 
institutions working in the beach tourism sector in 
a holistic management of beaches. 
 

S81. Ans.(e) 

Sol. World Accreditation Day (WAD) is celebrated 

on June 9 every year. WAD has been established by 

the joint efforts of the International Accreditation 

Forum (IAF) and the International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC). 

 

S82. Ans.(a) 

Sol. Whatsapp launched SMBSaathi Utsav initiative 

which aims to support small businesses by helping 

them to adopt digital mediums like Whatsapp 

Business App. 

 

S83. Ans.(d) 

Sol. Union Home and Cooperation Minister Amit 

Shah inaugurated the newly built National Tribal 

Research Institute (NTRI) in New Delhi. 

 

S84. Ans.(c) 

Sol. Forbes Real Time Billionaires List: Mukesh 

Ambani topped as the India’s richest men. 

 

S85. Ans.(c) 

Sol. In Environmental Performance Index (EPI) 

2022, India ranked at the lowest position among all 

180 countries. 

 

S86. Ans.(d) 

Sol. Tamil Nadu was the highest-ranking state 

among the major states this year, followed by 

Gujarat and Maharashtra.  

 

S87. Ans.(a) 

Sol. Shreyas G Hosur has become the first officer to 

complete the gruelling “Ironman Triathlon” in 

Hamburg from the Indian Railways. 

 

S88. Ans.(e) 

Sol. Indian women’s cricket team captain, Mithali 

Raj (39 years old), hailing from Jodhpur, Rajasthan, 

announced her retirement from all forms of 

International cricket.  
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S89. Ans.(d) 

Sol. India’s leading sports and Management 

institute, the International Institute of Sports & 

Management (IISM) in Mumbai, Maharashtra, 

launched India’s first-ever book on Sports 

Marketing titled “Business of Sports: The Winning 

Formula for Success” authored by noted Sports 

author Vinit Karnik. 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. The Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) has forecast India’s GDP 

growth at 6.9 per cent for FY23. 

S1. Ans.(b) 

Sol. The Baikho festival is celebrated in the state of 

Assam, which is called as gateway to northeast 

India. It is celebrated by Rabha tribes of India. For 

celebration in 2022, locals in Gamerimura village 

gathered on June 4 to celebrate the festival. 

 

S92. Ans.(a) 

Sol. QS World University Rankings 2023: IISc, 

Bengaluru topped among research varsity globally 

and among Indian institutes, MIT got 1st rank 

overall. 

 

S93. Ans.(c) 

Sol. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

was at top position followed by the University of 

Cambridge, Stanford University. 

 

S94. Ans.(e) 

Sol. The 25-member advisory committee will be 

chaired by former Deputy Governor of the Reserve 

Bank of India (RBI) Usha Thorat. Earlier, the panel 

had 24 members. 

 

S95. Ans.(c) 

Sol. International Monetary Fund Managing 

Director Kristalina Georgieva announced the 

appointment of Indian national Krishna Srinivasan 

as Director of the Asia and Pacific Department 

(APD).  

 

S96. Ans.(d) 
Sol. Tokyo Paralympics champion Avani Lekhara 
secured a spot at the 2024 Paris Paralympics after 
winning the gold medal in the Para Shooting World 
Cup in women’s 10m air rifle standing SH1 in 
France. 
 
S97. Ans.(a) 
Sol. Music Maestro, AR Rahman has been appointed 
as ambassador of The Season of Culture, which 
marks the 75th anniversary of India's 
independence. 
 
S98. Ans.(b) 
Sol. The ‘Ayurveda Aahar’ logo was launched by 
Health Minister Mansukh Mandaviya, on the 
occasion of World Food Safety Day. 
 
S99. Ans.(e) 
Sol. NASA is set to launch a mission called “DAVINCI 
Mission”. DAVINCI stands for “Deep Atmosphere 
Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and 
Imaging Mission”. The mission will fly by Venus and 
explore its harsh atmosphere in 2029. 
 
S10. Ans.(b) 
Sol. The books 'Loktantra ke Swar’ and ‘The 
Republican Ethic, having selected speeches of the 
President of India Ram Nath Kovind. 
 
S101. Ans.(c) 
Sol. Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan 
Reddy launched YSR Yantra Seva Scheme and 
flagged off the distribution of tractors and combine 
harvesters at Chuttugunta Centre in Guntur, 
Andhra Pradesh. 
 
S102. Ans.(e) 
Sol. Dharmendra Pradhan launched India’s largest 
educational metaverse ‘Polyversity’ & Bharat 
Blockchain Network. 
 
S103. Ans.(b) 
Sol. India jumped one position to 7th among the top 
recipients of foreign direct investment (FDI) in the 
last calendar year (2021) despite FDI inflows into 
the country declining, according to the United 
Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD). 
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S104. Ans.(c) 

Sol. The Reserve Bank has cancelled the licence of 

The Mudhol Co-operative Bank Limited, Bagalkot 

(Karnataka), thus restricting it from repayment of 

deposits and acceptance of fresh funds. 

 

S105. Ans.(d) 

Sol. Ex-registrar of MS University, N J Ojha has been 

appointed as ombudsman under Mahatma Gandhi 

National Rural Employment Guarantee Scheme 

(MGNREGA) for 2-year term. 

 

S106. Ans.(a) 

Sol. Rajkot in Gujarat, Cachar in Assam and Satara 

in Maharashtra ranked top three among all 

participating districts. Out of 700 districts across 

the country, 467 districts participated in DSDP 

Awards. 

 

S107. Ans.(b) 

Sol. 12 June marks the World Day Against Child 

Labour. On this day, the ILO, together with its 

constituents and partners, is calling for increased 

investment in social protection systems and 

schemes to establish solid social protection floors 

and protect children from child labour. 

 

S108. Ans.(b) 

Sol. China has released a new geological map of the 

moon, which it says is the most detailed to date, 

registering even finer details of the lunar surface 

than mapped by the US in 2020. 

 

S109. Ans.(c) 

Sol. Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar 

has launched the country's first homegrown 

COVID-19 vaccine "Anocovax" for animals, 

developed by Haryana-based ICAR-National 

Research Centre on Equines (NRC). 

 

S110. Ans.(a) 

Sol. ICICI Bank has announced that it has partnered 

with digital EMI/pay-later platform ZestMoney, to 

expand its ‘Cardless EMI’ facility for purchases on 

retail and e-commerce platforms. 

 

S111. Ans.(c) 
Sol. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman 
dedicated to the nation ‘Dharohar’, the National 
Museum of Customs and GST in Goa. ‘Dharohar’ is 
housed in Panaji’s famous Blue Building on the 
banks of the Mandovi River. 
 
S112. Ans.(b) 
Sol. Chinese technology conglomerate Tencent has 
bought stake worth USD 264 million (about ₹2,060 
crore) in Flipkart from its co-founder Binny Bansal 
through its European subsidiary. 
 
S113. Ans.(c) 
Sol. The limits have been increased from ₹20 lakh 
to ₹50 lakh for RCBs with assessed net worth less 
than Rs 100 crore. 
 
S114. Ans.(e) 
Sol. Fino Payments Bank Limited has partnered 
with Go Digit General Insurance Limited, one of 
India’s fastest growing general insurers, to provide 
small and medium business owners with shop 
insurance coverage. 
 
S115. Ans.(d) 
Sol. Ather Energy, an electric two-wheeler 
manufacturer based in Bengaluru, Karnataka, has 
partnered with the State Bank of India to offer 
vehicle financing for its customers. 
 
S116. Ans.(c) 
Sol. Reserve Bank of India (RBI) has appointed R 
Subramaniakumar as the MD & CEO of RBL Bank. 
Subramaniakumar has been appointed at RBL for 
three years from the date of taking charge. 
 
S117. Ans.(a) 
Sol. Indian Grandmaster R Praggnanandhaa won 
Norway Chess Group A open chess tournament. 
 
S118. Ans.(c) 
Sol. International Albinism Awareness Day is 
observed by the United Nations on June 13 every 
year. The day represents the importance and 
celebration of human rights of people with 
albinism. 
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S119. Ans.(b) 
Sol. The theme for International Albinism 
Awareness Day 2022 is “United in making our voice 
heard”. 
 
S120. Ans.(a) 
Sol. Kerala Chief Minister, Pinarayi Vijayan has 
inaugurated a cancer diagnostics and research 
centre here, which is slated to be the country’s first 
oncology laboratory for comprehensive cancer 
diagnostic services. 
 
S121. Ans.(a) 
Sol. The Karnataka government has launched ‘The 
Farmer Registration & Unified Beneficiary 
Information System’ or FRUITS software for 
Aadhar-based, single-window registration for the 
schemes. 
 
S122. Ans.(d) 
Sol. Indian government has finalised deals with 
South Africa and Namibia to get the planet’s fastest 
animals, cheetahs that became extinct in India and 
will be released into the wild at Kuno Palpur, 
Madhya Pradesh, by the end of 2022. 
 
S123. Ans.(b) 
Sol. Red Bull’s Max Verstappen won the Azerbaijan 
Formula One Grand Prix 2022 (his fifth victory of 
the season). 
 
S124. Ans.(b) 
Sol. National Commission for Protection of Child 
Rights (NCPCR) is celebrating Elimination of Child 
Labour Week from 12-20 June 2022. 
 
S125. Ans.(c) 
Sol. World Blood Donor Day is observed globally on 
14 June every year. The day is celebrated to 
promote awareness about the need for blood 
donation and thank voluntary, unpaid blood donors 
for their life-saving gifts of blood. 
 
S126. Ans.(a) 
Sol. The Theme for World Blood Donor Day 2022 is 
“Donating blood is an act of solidarity. Join the 
effort and save lives". It is focused on drawing 
attention to the roles that voluntary blood donors 
play in saving. 
 

S127. Ans.(e) 
Sol. The ultra luxury Sir M Visvesvaraya Railway 
Terminal in Karnataka's capital city Bengaluru was 
made operational. The Ernakulam Tri-Weekly 
Express chugged trough the station to mark this 
special occasion.  
 
S128. Ans.(d) 
Sol. Hosts Haryana won the Khelo India Youth 
Games (KIYG) 2021 title with 52 gold medals on the 
final day. 
 
S129. Ans.(b) 
Sol. Mathews was selected the stand-out male 
player after piling on runs over the course of his 
side’s impressive ICC World Test Championship 
series victory against Bangladesh. 
 
S130. Ans.(e) 
Sol. Tuba Hassan have been voted the ICC Women’s 
Players of the Month for May 2022. The 21-year-old 
leg spinner was instrumental in restricting scores 
set by opponents Sri Lanka in the three-game T20I 
series in Pakistan, where she captured the Player of 
the Series award, taking five wickets at an average 
of 8.8 and an economy rate of 3.66. 
 
S131. Ans.(b) 
Sol. The scheme will facilitate the induction of more 
troops for shorter-term tenures. The scheme has 
been planned and is being implemented by the 
Department of Military Affairs. 
 
S132. Ans.(d) 
Sol. Kerala had the highest overall compliance 
score amongst all the States and UTs. 
 
S133. Ans.(a) 
Sol. First-ever India-European Union (EU) Security 
and Defence Consultations held in Brussels, 
Belgium. 
 
S134. Ans.(c) 
Sol. Indian Bank launched its KCC Digital Renewal 
scheme, enabling eligible customers to renew their 
Kisan Credit Card accounts via digital modes. 
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S135. Ans.(c) 

Sol. Bengaluru-based Fintech startup XPay.Life, 

India’s 1st blockchain-enabled transaction 

framework, launched its Unified Payments 

Interface (UPI) services targeted at rural India to 

make financial facilities accessible for people in 

rural areas. 

 

S136. Ans.(e) 

Sol. Danish badminton ace Viktor Axelsen clinched 

the men's singles title at the Indonesia Masters, 

beating Taiwan's Chou Tien-chen in straight sets. 

 

S137. Ans.(d) 

Sol. In the women's singles, China's Chen Yufei 

clinched the title at the Indonesia Masters. 

 

S138. Ans.(a) 

Sol. World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) is 

annually observed on 15 June. The day aims to draw 

attention to the impact of elder abuse. 

 

S139. Ans.(e) 

Sol. On 15th June, Global Wind Day is celebrated 

across the world, annually and it is marked as a day 

of discovering the possibilities of wind power. 

 

S140. Ans.(b) 

Sol. India's ace javelin thrower Neeraj Chopra set a 

new national record as he threw 89.30 metres at 

the Paavo Nurmi Games in Finland. 

 

S141. Ans.(e) 

Sol. India’s 1st private train service between 

Coimbatore and Shirdi flagged off under ‘Bharat 

Gaurav Scheme’. 

 

S142. Ans.(b) 

Sol. As per the report released by the policy 

advisory and research firm Startup Genome, the 

city of Bengaluru has moved up to number 22 in the 

Global Startup Ecosystem ranking. 

 

S143. Ans.(d) 
Sol. Google announced a startup accelerator 
program for women founders. The program will 
help them address challenges such as fundraising 
and hiring. Google for Startups Accelerator India – 
Women Founders will run from Jul-2022 to Sep-
2022. 
 
S144. Ans.(c) 
Sol. Wholesale price inflation spiked to 15.88% in 
May, the highest since September 1991 as a surge 
in price pressure in food and fuel overwhelmed a 
moderation in the dominant manufactured product 
segment. 
 
S145. Ans.(a) 
Sol. Trade data released by the Ministry of 
Commerce and Industry showed that India’s May 
trade deficit widened to $24.29 billion from $6.53 
billion a year ago. 
 
S146. Ans.(e) 
Sol. Financial wellness platform CASHe has 
launched an industry-first credit line service using 
its AI-powered chat capability on WhatsApp to 
provide customers with a fast, seamless and 
convenient way to access instant credit line by 
merely typing their name. 
 
S147. Ans.(d) 
Sol. Adani Transmission Limited’s $700 million 
revolving loan facility has been tagged as ‘green 
loan’ by Sustainalytics. This provides assurance on 
the green loan framework for the revolving facility. 
 
S148. Ans.(c) 
Sol. US president Joe Biden is expected to name 
Arati Prabhakar as the head of the White House 
Office of Science and Technology Policy (OSTP). 
 
S149. Ans.(e) 
Sol. The government has nominated Anand Gopal 
Mahindra, Venu Srinivasan, Pankaj Ramanbhai 
Patel, and Dr. Ravindra H. Dholakia as part-time 
non-official Directors on the central board of RBI 
for tenure of 4 years. 
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S150. Ans.(d) 

Sol. The International Day of Family Remittances 

(IDFR) was adopted by the United Nations General 

Assembly and is observed on 16 June.  

 

S151. Ans.(e) 

Sol. Tamil Nadu Chief Minister Muthuvel 

Karunanidhi Stalin launched the ‘Ennum Ezhuthum 

scheme’ at an event in Azhinjivakkam panchayat 

union middle school, Tiruvallur, TN to bridge the 

learning gap occurred due to COVID-19 pandemic 

among students aged below 8. 

 

S152. Ans.(d) 

Sol. Chhatrapati Shivaji Maharaj International 

Airport, Mumbai has become India’s 1st airport to 

launch a one-of-its-kind Vertical Axis Wind Turbine 

& Solar PV hybrid (Solar Mill) to explore the 

possibility of utilization of wind energy at the 

airport. 

 

S153. Ans.(e) 

Sol. In a major boost to the export of mangoes, 

Agricultural and Processed Food Products Export 

Development Authority (APEDA) launched an 

eight-day-long Mango Festival in the Kingdom of 

Bahrain. 

 

S154. Ans.(b) 

Sol. India has seen the sharpest growth among the 

Asian economies, with a six-position jump from 

43rd to 37th rank on the annual World 

Competitiveness Index 2022. 

 

S155. Ans.(d) 

Sol. The Eighth Global Conference of Young 

Parliamentarians has been started in Sharm El 

Sheikh, Egypt to address climate change. 

 

S156. Ans.(c) 

Sol. LinkedIn Corporation has invested USD 

5,00,000 (₹3.88 crore) in association with UN 

Women for the LINK Women project to create 

employment opportunities for women. 

 

S157. Ans.(e) 

Sol. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation 

Limited, India (HSBC India) has announced USD 

250 million in lending support for high-growth, 

technology-led start-ups in India, which has the 

world’s third largest start-up ecosystem. 

 

S158. Ans.(b) 

Sol. Former Karnataka High Court judge 

Bhimanagouda Sanganagouda Patil was sworn in as 

the Lokayukta of Karnataka. Governor 

Thaawarchand Gehlot administered the oath of 

office to Justice Patil. 

 

S159. Ans.(a) 

Sol. Industry body Cellular Operators’ Association 

of India (COAI) named Pramod K Mittal, President 

of Reliance Jio Infocomm, as the new Chairperson of 

the association for 2022-23. 

 

S160. Ans.(d) 

Sol. India has test-launched Short-Range Ballistic 

Missile, Prithvi-II from an integrated test range in 

Chandipur, Odisha. Its range is 350 km and can 

carry one-ton payload. 

 

S161. Ans.(d) 

Sol. Jens Stoltenberg is a Norwegian politician 

serving since 2014 as the 13th secretary general of 

NATO. 

 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-testseries/14123/kerala-devaswom-board-ldc-test-series-by-adda247


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

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

S162. Ans.(e) 

Sol. The 47th meeting of the GST Council will be 

held on June 28 and 29, 2022 in Srinagar. The GST 

Council is chaired by Finance Minister Nirmala 

Sitharaman. 

 

S163. Ans.(b) 

Sol. The Reserve Bank of India raised the Additional 

Factor of Authentication (AFA) limit from Rs 5,000 

to Rs 15,000 per transaction for e-mandates on 

cards, Prepaid Payment Instruments (PPIs) and UPI 

for recurring transactions. 

 

S164. Ans.(a) 

Sol. Former Supreme Court judge Justice (Retd) 

Ranjana Prakash Desai has been appointed as 

chairperson of the Press Council of India, the self-

regulatory watchdog for print media. 

 

S165. Ans.(c) 

Sol. Somalia’s President Hassan Sheikh Mohamud 

appointed a former chairman of the Jubbaland state 

election commission, Hamza Abdi Barre as the 

Prime Minister. 

 

S166. Ans.(e) 

Sol. Zomato has collaborated with the Jio-bp to 

support Zomato’s commitment towards “The 

Climate Group’s EV100 initiative of 100% EV fleet 

by 2030”. 

 

S167. Ans.(d) 

Sol. International Day for Countering Hate Speech 

falls on June 18. 

 

S168. Ans.(b) 

Sol. The world's largest living plant has been 

identified in the shallow waters off the coast of 

Western Australia. 

 

S169. Ans.(a) 

Sol. NPCI International signed an MoU with 

France’s Lyra Network for acceptance of UPI & 

Rupay Card in France 

 

S170. Ans.(c) 

Sol. Every year, the world observes Sustainable 

Gastronomy Day on 18 June. The objective of this 

day is to recognise the practices associated with 

sustainable food consumption, especially with the 

art of collecting and preparing the food we eat. 

 

S171. Ans.(a) 

Sol. World Refugee Day is celebrated every year on 

20 June. World Refugee Day was designated as an 

International Day by the UN (United Nations). 

 

S172. Ans.(e) 

Sol. The International Day for the Elimination of 

Sexual Violence in Conflict is an international event 

conducted by the United Nations (UN) on June 19 

each year. 

 

S173. Ans.(a) 

Sol. The Athletics Federation of India (AFI) named 

a 37-member Indian athletics team, to be led by 

Olympic champion javelin thrower Neeraj Chopra, 

for the upcoming Commonwealth Games in 

Birmingham from July 28 to August 8. 

 

S174. Ans.(c) 

Sol. Education Minister Dharmendra Pradhan 

inaugurated National Yoga Olympiad - 2022 and 

quiz competition in New Delhi.  

 

S175. Ans.(e) 

Sol. Olympic champion Neeraj Chopra clinched his 

first top podium finish of the season by winning the 

javelin throw event at the Kuortane Games in 

Finland, beating reigning world champion 

Anderson Peters The 24-year-old Chopra's opening 

throw of 86.69m turned out to be the winning 

distance. 

 

S176. Ans.(b) 

Sol. PM Narendra Modi launched the historic torch 

relay for the 44th Chess Olympiad at Indira Gandhi 

Stadium in New Delhi.  
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S177. Ans.(c) 
Sol. The Prime Minister Narendra Modi released 
Ram Bahadur Rai’s book ‘Bhartiya Samvidhan: 
Ankahi Kahani’. 
 
S178. Ans.(e) 
Sol. Equitas Small Finance Bank announced that it 
is all set to launch an exclusive savings account for 
kids named ‘ENJOI’. 
 
S179. Ans.(a) 
Sol. Fitch Ratings has upgraded 9 India-based 
banks’ Long-Term Issuer Default Ratings (IDRs) to 
Stable from Negative, while upholding their IDRs. 
 
S180. Ans.(b) 
Sol. RBI in its 'Payments Vision 2025' seeks 3-fold 
jump in digital payments. RBI aims to increase the 
number of digital payment transactions by more 
than 3X by 2025 and to curb the volume of cheque-
based payments to less than 0.25% of the total 
retail payments.  
 
S181. Ans.(e) 
Sol. International Day of Yoga is celebrated world 
wide on 21st June since 2015.  This year, the 8th 
edition of the International Day of Yoga will be 
observed. 
 
S182. Ans.(b) 
Sol. International Yoga Day 2022 will be celebrated 
on 21 June 2022 with the theme ‘Yoga for 
Humanity’ across the world with great enthusiasm. 
 
S183. Ans.(b) 
Sol. International Day of the Celebration of the 
Solstice is observed globally on 21st June. This day 
bring awareness about solstices and equinoxes and 
their significance for several religions and ethnic 
cultures.  
 
S184. Ans.(a) 
Sol. Recently, UNESCO recognized the use of 
information and communication technology (ICT), 
under a comprehensive initiative called PM eVIDYA 
by the department of school education, Ministry of 
Education. 
 

S185. Ans.(c) 

Sol. Well-known photojournalist R Raveendran, 

who clicked the iconic picture of Delhi University 

student Rajiv Goswami setting himself on fire 

during the Mandal Commission agitation that 

intensified the protests leading to VP Singh 

government's resignation,passed away. 

 

S186. Ans.(e) 

Sol. Renowned US-Canadian author, film-maker, 

and Zen Buddhist priest Ruth Ozeki has won the 

Women's Prize for Fiction this year for her novel 

'The Book of Form and Emptiness'.  

 

S187. Ans.(c) 

Sol. The Ministry of Electronics and IT (MeitY) has 

declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank 

and UPI managing entity NPCI as 'critical 

information infrastructure', implying any harm to 

them can have an impact on national security and 

any unauthorised person accessing these resources 

may be jailed for up to 10 years. 

 

S188. Ans.(b) 

Sol. The book written by journalist-author RN 

Bhaskar, claims to bring to light, for the first time, 

the unknown aspects of one of the richest men in 

the world. 

 

S189. Ans.(c) 

Sol. Red Bull’s Max Verstappen narrowly claimed 

his sixth victory of the Formula 1 season after 

withstanding pressure from Ferrari’s Carlos Sainz 

in the closing stages of the Canadian Grand Prix. 

 

S190. Ans.(e) 

Sol. Housing and Urban Affairs Minister, Hardeep 

Singh Puri has launched an innovative project 

National Initiative for Promoting Upskilling of 

Nirman workers (NIPUN) in New Delhi. 

 

S191. Ans.(a) 

Sol. Khuvsul Lake National Park of Mongolia has 

been added to the World Network of Biosphere 

Reserve of UNESCO. 
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S192. Ans.(e) 
Sol. Tamil Nadu replaced Bihar and West Bengal to 
become the largest state in terms of outstanding 
portfolio of microfinance loans. 
 
S193. Ans.(d) 
Sol. India was placed at 44th place, ahead of 
countries like Poland, South Korea, Sweden, 
Bahrain, Oman, New Zealand, Norway, Mauritius, 
Bangladesh, Pakistan, Hungary and Finland. 
 
S194. Ans.(b) 
Sol. Senior Diplomat Ruchira Kamboj, currently 
Indian ambassador to Bhutan, has been appointed 
as the next Permanent Representative of India to 
the United Nations at New York. 
 
S195. Ans.(b) 
Sol. Shanan Dhaka, daughter of Sundana village of 
Rohtak, has secured the first rank in the 
examination for admission to the country’s first 
women’s NDA batch.  
 
S196. Ans.(d) 
Sol. Filmmaker Srijit Mukherji has dropped the 
trailer of "Shabaash Mithu", a Taapsee Pannu-
starrer biopic on former India women’s cricket 
team captain Mithali Raj. 
 
S197. Ans.(a) 
Sol. The country’s first-ever, ‘Balika Panchayat’, has 
started in five villages of Gujarat’s Kutch district. 
The initiative aims to promote the social and 
political development of the girls and ensure their 
active participation in politics.  
 
S198. Ans.(d) 
Sol. Tamil Nadu replaced Bihar and West Bengal to 
become the largest state in terms of outstanding 
portfolio of microfinance loans.  
 
S199. Ans.(a) 
Sol. Minister of State for Tribal Affairs and Jal 
Shakti, Bishweswar Tudu inaugurated the 20th 
Folk Fair (National tribal/folk song & dance 
festival) and 13th Krishi Fair 2022 at Saradhabali in 
Puri, Odisha. 
 

S200. Ans.(e) 

Sol. Assam has become the 36th State to implement 

the One Nation One Ration Card (ONORC) scheme. 

 

S201. Ans.(e) 

Sol. Switzerland had the highest-skilled learners 

followed by Denmark, Indonesia, and Belgium. 

 

S202. Ans.(c) 

Sol. International Olympic Day is celebrated on 

June 23rd across the globe. The day is primarily 

celebrated to commemorate the birth of modern 

Olympic games. 

 

S203. Ans.(d) 

Sol. New Development Bank (NDB) of the BRICS 

countries has appointed Dr.  D.J. Pandian as the 

Director General of its India Regional Office in 

Gujarat International Finance Tech-City (GIFT 

City). 

 

S204. Ans.(e) 

Sol. With the aim to appreciate the value of public 

institutions and public servants, June 23 is 

observed as United Nations Public Service Day. 

 

S205. Ans.(b) 

Sol. Legendary Australian Cricketer Lisa Sthalekar 

has become the first woman president of the 

Federation of International Cricketers’ Association 

(FICA). 
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S206. Ans.(c) 

Sol. International Widows' Day is observed across 

the world on 23 June. The day aims to gather 

support for widows and to spread awareness about 

their situation. 

 

S207. Ans.(d) 

Sol. Ranjit Bajaj has been named chairman of 

advisory committee to assist the Supreme Court-

appointed Committee of Administrators (CoA) 

which is running the day-to-day affairs of All India 

Football Federation (AIFF). 

 

S208. Ans.(b) 

Sol. Indian Oil Corporation (IOC) has unveiled its 

patented indigenous solar cook top, "Surya Nutan", 

developed by the oil refiner’s Faridabad R&D 

centre. 

 

S209. Ans.(e) 

Sol. Bengaluru-based neobanking platform Freo 

has launched its digital savings account ‘Freo Save’ 

in partnership with Equitas Small Finance Bank. 

 

S210. Ans.(a) 

Sol. This year, the theme for the International 

Olympic Day is “Together For A Peaceful World.” 

The theme represents the ability of sports to bring 

the world together and dimmish the differences.  

 

S211. Ans.(c) 

Sol. Union Minister of Commerce and Industry 

Piyush Goyal inaugurated a Mango Festival 

organised in Brussels, Belgium. 

 

S212. Ans.(d) 

Sol. Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw 

along with Minister of Tourism and Culture G. 

Kishan Reddy flagged off the train. 

 

S213. Ans.(b) 

Sol. According to World Gold Council Report, India 

has emerged as the 4th largest recycler in the world 

and country has recycled 75 tonnes in 2021. 

 

S214. Ans.(c) 
Sol. Oracle cloud, US based cloud service platform, 
infrastructure has introduces OCI dedicated region 
for the India market. 
 
S215. Ans.(a) 
Sol. India recorded 14.28 Mbps median mobile 
download speeds in the month of May, slightly 
better than 14.19 Mbps in April 2022. With this, the 
country is now three notches up in its global 
ranking and is at 115th position. 
 
S216. Ans.(b) 
Sol. Ashwini Vaishnaw inaugurated the India 
pavilion at the technology exhibition Vivatech 
2020, held in Paris, France.  
 
S217. Ans.(c) 
Sol. P Udayakumar, Director (Plng & Mktg), NSIC 
assumed additional charge of CMD NSIC. National 
Small Industries Corporation (NSIC), is an ISO 
9001-2015 certified Government of India 
Enterprise under the Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSME). 
 
S218. Ans.(b) 
Sol. NewSpace India Limited (NSIL) launched 
GSAT-24, following the space reforms leasing the 
entire satellite’s capacity to Direct-to-Home (DTH) 
service provider Tata Play.  
 
S219. Ans.(d) 
Sol. The Indian football team reaped a good harvest 
of its impressive Asian Cup qualification campaign 
as it gained two places to jump to 104th in the latest 
FIFA world rankings released. 
 
S220. Ans.(e) 
Sol. The theme of the conference is ‘The Future 
Super Food for India’ in New Delhi, organised by 
industry body ASSOCHAM with the support of M/o 
Food Processing Industries. 
 
S221. Ans.(e) 
Sol. South Korea has successfully launched 
satellites into orbit with its homegrown Nuri 
rocket. 
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S222. Ans.(a) 
Sol. China successfully launched 3 new remote 
satellite from the Xichang Satellite Launch Centre in  
China’s Sichuan Province. 
 
S223. Ans.(c) 
Sol. Chennai based drone start up Garuda 
Aerospace has partnered with Malaysian Drone 
Solution Company to set up first international 
drone factory in Malaysia. 
 
S224. Ans.(e) 
Sol. ICICI Bank launched a digital platform ‘Campus 
Power’, first-of-its-kind to address the needs of the 
students aspiring to pursue higher education in 
India and abroad. 
 
S225. Ans.(a) 
Sol. P Udayakumar has been appointed as 
Chairman and Managing Director of National Small 
Industries Corporation Limited (NSIC). 
 
S226. Ans.(c) 
Sol. The Central Government appointed senior IPS 
officer Tapan Lumar Deka as Director of 
Intelligence Bureau (IB). 
 
S227. Ans.(a) 
Sol. Government extended the tenure of current 
Research and Analysis Wing (R&AW) chief Samant 
Kumar Goel for another one year, till June 2023.  
 
S228. Ans.(b) 
Sol. The Delhi high court appointed as the acting 
president of the Indian Olympic Association. 
 
S229. Ans.(d) 
Sol. Mo Bus, Odisha based public transport service 
has been honoured with a prestigious United 
Nations award, for their role and efforts in helping 
the world recover better from Covid19. 
 
S230. Ans.(e) 
Sol. International Day against Drug Abuse and Illicit 
Trafficking, also known as World Drug Day, is 
conducted by the United Nations. It is observed on 
June 26 annually. 
 

S231. Ans.(e) 

Sol. BOB Financial Solutions Limited (BFSL), a 

wholly-owned subsidiaru of Bank of Baroda and 

Nainital Bank, announced the launch of Nainital 

bank- BoB co-branded Contactless RuPay Credit 

Card. 

 

S232. Ans.(b) 

Sol. The government has appointed Nitin Gupta as 

Chairman of the Central Board of Direct Taxes 

(CBDT). 

 

S233. Ans.(d) 

Sol. Indian tennis great, Vijay Amritraj has been 

named the 2021 recipient of the Golden 

Achievement Award by the International Tennis 

Hall of Fame and International Tennis Federation.  

 

S234. Ans.(c) 

Sol. Bharat Electronics Limited (BEL) signed an 

MoU with a Belarusian Company and its subsidiary 

for supply of Airborne Defence Suite (ADS) for 

helicopters of the Indian Air Force (IAF). 

 

S235. Ans.(d) 

Sol. Tata Power Solar Systems Limited (Tata Power 

Solar), a wholly-owned subsidiary of Tata Power, 

has accomplished a remarkable feat by 

commissioning India's largest floating solar power 

project in Kayamkulam, Kerala on a 350-acre water 

body, backwaters area, having an installed capacity 

of 101.6 Megawatt Peak. 

 

S236. Ans.(d) 

Sol. Avinash Kulkarni was selected to head the 

India Debt Resolution Company (IDRCL) recently.  

 

S237. Ans.(e) 

Sol. World's biggest bacterium was found in 

Caribbean mangrove swamp. The bacterium is 

named Thiomargarita magnifica or "magnificent 

sulfur pearl" and can reach a length of 2 

centimetres. 
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S238. Ans.(c) 
Sol. India's female discus thrower Navjeet Dhillon 
clinched the gold medal at the Qosanov Memorial 
2022 athletics meet in Kazakhstan.  
 
S239. Ans.(b) 
Sol. Tokyo Olympian Dhanalakshmi Sekar clocked 
her personal best time of 22.89s to win the 200m 
sprint at the Qosanov Memorial 2022 athletics meet 
in Almaty, Kazakhstan. She became 3rd fastest 
Indian woman in 200m.  
 
S240. Ans.(a) 
Sol. Karnataka State Government has chosen 
former Chief Minister S.M. Krishna, N.R. Narayana 
Murthy of Infosys and former Indian badminton 
player Prakash Padukone for the first edition of 
‘Kempegowda International Award‘. 
 
S241. Ans.(a) 
Sol. The Department of Animal Husbandry & 
Dairying (DAHD) will be launched the One Health 
pilot in Bengaluru. 
 
S242. Ans.(e) 
Sol. Zomato (Online food delivery platform) has 
announced the acquisition of Blink Commerce 
(Blinkit), earlier known as Grofers India. 
 
S243. Ans.(d) 
Sol. Acemoney has launched UPI 123Pay payment 
and wearable ATM cards. The UPI 123Pay payment 
allows people to carry out cashless transactions 
without smartphones or internet connections using 
feature phones. 
 
S244. Ans.(b) 
Sol. The 21st edition of the Transylvania 
International Film Festival was held at Uniri Square 
in Cluj-Napoca, Romania. 
 
S245. Ans.(c) 
Sol. The National Insurance Awareness Day is 
observed on 28 June annually. 
 

S246. Ans.(d) 
Sol. Writer, lyricist and Journalist Chowalloor 
Krishnankutty passed away. He was 86. 
 
S247. Ans.(e) 
Sol. International Day of the Tropics is observed 
globally on 29 June. The International Day of the 
Tropics celebrates the extraordinary diversity of 
the tropics while highlighting unique challenges 
and opportunities nations of the Tropics face. 
 
S248. Ans.(d) 
Sol. Delhi-based drone enterprise platform leader 
IG Drones has been awarded "Best Drone 
Organization – Start-up Category" by Airwards. 
 
S249. Ans.(a) 
Sol. The Micro, Small and Medium Enterprises 
(MSMEs) Department, Government of Odisha has 
been awarded first prize in the category "National 
MSME Award 2022 to States/UTs for outstanding 
contribution in the promotion and Development of 
MSME Sector". 
 
S250. Ans.(b) 
Sol. Union Minister for Agriculture and Farmers 
Welfare Narendra Singh Tomar launched the Honey 
Testing Laboratory at Dimapur, Nagaland. He also 
visited the Bamboo Museum and Organic AC 
Market. 
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