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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| February 1st 
Week 2022 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ ്- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, 

IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി 

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• യ ാണ്ടറുാസിൽ, ഗ്ഫീഡം ആൻഡ് 

റീഫൗയണ്ടഷൻ പാർട്ടി (ലിപ്പഗ്െ) അംരം 

സിയോമാര കായഗ്്രാ രാജ്യത്തിപ്പന്റ ആദ്യ 

വനിതാ ഗ്പസിഡന്റാേി സതയഗ്പതിജ്ഞ 

പ്പെേതു . 

• ജ്രാങ് ഗ്പവിശ്യേിൽ നിന്ന് ഉത്തരപ്പകാറിേ 

തങ്ങളുപ്പെ  വായസാങ്-12 ഇന്റർമീഡിേറ്റ് 

യറഞ്്ച ൊലിസ്റ്റിക് മിസസൽ 

വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• 2022 പ്പല യപാർച്ചരുീസ് നിേമസഭാ 

തിരപ്പെെെുിൽ മധയ-ഇെതപുക്ഷ 

യസാഷയലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വൻ വിജ്േം 

യനെിേതിന് യശ്ഷം യപാർച്ചരുൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി അയന്റാണിയോ യകായസ്റ്റാ 

വീണ്ടംു തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• ദ്സുെ സ്ഥാപനമാേ ദ്ി പ്പജ്റ്റ് സീയറാ 

എമിഷൻ േുസണറ്റഡ് അറെ് എമിയററ്റിപ്പല 

ദ്െുാേിൽ യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

സ ഗ്ഡജ്ൻ പവർഡ് സൈേിംര് യൊട്്ട 'ദ്ി 

പ്പജ്റ്റ്' യലാഞ്്ച ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു ' 

• സെന ഗ്്ി്ംര് പ്പഫസ്റ്റിവൽ ആയ ാഷികനു്ന,ു 

ൊഗ്ര പതുിേ “കെവുേുപ്പെ വർഷത്തിയലക്” 

ഗ്പയവശ്ിച്ചതിനാൽ ഇത ് ഏറ്റവംു ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വാർഷിക ഉത്സവമാണ് .  
 

 

• യനാർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഗ്െീറ്റി 

ഓർരസനയസഷൻ (നായറ്റാ) യമധാവി പ്പജ്ൻസ് 

യസ്റ്റാൾട്ടൻപ്പെർര് ഈ വർഷാവസാനം 

യനാർയവേുപ്പെ പ്പസൻഗ്െൽ ൊങ്ക് 

രവർണറാേി െമുതലയേൽകംു .  

 

State News 

• ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ജ്ിയോളജ്ികൽ 

പാർക് മധയഗ്പയദ്ശ്ിപ്പല ജ്െൽപരൂിപ്പല 

ലംയ തേിലാണ് നിർമ്മികനു്നത്. 

• പഞ്ചാെിപ്പല െീഫ് ഇലക്രറൽ ഓഫീസറപു്പെ 

ഓഫീസ് അതിപ്പന്റ തിരപ്പെെെു് െിഹ്നമാേ 

"യഷര" (സിം ം) അനാച്ഛാദ്നം പ്പെേതു . 

• സവാതഗ്രയ സമര യസനാനികളുപ്പെ തയാരപ്പത്ത 

്മരിച്ചപു്പകാണ്്ട േുവാകളിൽ രാജ്യയ്േ ം 

വളർത്തനു്നതിനാേി ആഗ്രാഗ്പയദ്ശ്ിപ്പല 

ഗ്ശ്ീകാകളുപ്പത്ത മനുിസിെൽ പാർകിൽ 

മ ാത്മാരാരികംു സവാതഗ്രയ സമര 

യസനാനികളുപ്പെ ്മൃ തി വനത്തിനംു യവണ്ടി 

സാമ ൂിക ഗ്പവർത്തകർ യക്ഷഗ്തം നിർമ്മിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ്ിപ്പല തവാങ് 

പ്പമാണാഗ്്രിേിലാണ് അരണുാെൽ 

ഗ്പയദ്ശ്ിപ്പല യമാൺപ യരാഗ്തവർരകാരപു്പെ 

മന്ൂ്ന ദ്ിവസം നീണ്ടനുിൽകനു്ന യതാർരയ 

പ്പഫസ്റ്റിവൽ ആയ ാഷികനു്നത് .  

 

National News 

• ഇരയൻ ക്ലാസികൽ രാേകപ്പന്റ 92-ാാാം 

ജ്ന്മവാർഷികയത്താെനെുരിച്്ച ഗ്പധാനമഗ്രി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി പണ്ഡിറ്റ് ജ്സ് രാജ്് കൾച്ചറൽ 

ഫൗയണ്ടഷൻ ഉദ്് ാെനം പ്പെേതു . 

• സാമ്പത്തിക സർയവ ഗ്പകാരം, ഭമൂിേുപ്പെേും 

മറ്റ് അഗ്പധാന ആ്തികളുപ്പെേും 

ധനസമ്പാദ്നം നെത്താൻ സർകാർ 

നാഷണൽ ലാൻഡ് യമാണിസറ്റയസഷൻ 

യകാർെയറഷൻ (NLMC) രപൂീകരികനു്ന ു. 

• 2021 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 112.3 െിലയൺ 

യഡാളറിപ്പന്റ വയാപാരവമുാേി േുസണറ്റഡ് 

യസ്റ്ററ്റ്സ് ഇരയേുപ്പെ ഏറ്റവംു മികച്ച വയാപാര 

പങ്കാളിോേിരനു്ന ു.  

http://www.adda247.com/ml/
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• 2022 വിന്റർ ഒളിമ്പിക് സ് 2022 പ്പഫഗ്െവുരി 04 ന് 

സെനേിപ്പല െീജ്ിംരിൽ ആരംഭിച്ച,ു 2022 

പ്പഫഗ്െവുരി 20 വപ്പര തെുരംു . 

• 2022 ജ്നവുരി 26-ന് നെന്ന റിെബ്ലിക് ദ്ിന 

പയരഡിൽ പപ്പങ്കെതു്ത 12 

സംസ്ഥാനങ്ങൾ/യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്ശ്ങ്ങളിൽ 

ഏറ്റവംു മികച്ച ൊയബ്ലാ ആേി 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്ിപ്പന്റ ൊയബ്ലാ തിരപ്പെെതു്ത ു.  

 

Summits and Conferences News 

• ഗ്പധാനമഗ്രി ഗ്ശ്ീ നയരഗ്ര യമാദ്ി 2022 ജ്നവുരി 

31-ന് 30-ാാമത ് യദ്ശ്ീേ വനിതാ കമ്മീഷൻ 

സ്ഥാപക ദ്ിന പരിപാെിേിൽ വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിലപൂ്പെ സംസാരിച്ച.ു 

 

Ranks and Reports News 

• ഗ്ൊൻഡ് ഫിനാൻസ് പറുത്തിറകിേ ഗ്ൊൻഡ് 

മലൂയനിർണ്ണേ റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, 

ആയരാള ഇൻഷറുൻസ് ഗ്ൊൻഡകുളുപ്പെ 

പട്ടികേിൽ സലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

യകാർെയറഷൻ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് .  

• 2022 ജ്നവുരിേിൽ ഇരയേിപ്പല പ്പതാഴിലില്ലാേമ 

നിരക് 6.57% ആേി കതു്തപ്പന ഇെിെതാേി 

സാമ്പത്തിക െിരായകഗ്രമാേ പ്പസന്റർ യഫാർ 

യമാണിറ്ററിംര് ഇരയൻ ഇകയണാമി (CMIE) 

േുപ്പെ കണകകുൾ വയക്തമാകനു്ന.ു  

 

Appointments News 

• ഡിഫൻസ് ഇന്റലിജ്ൻസ് ഏജ്ൻസിേുപ്പെ 

പതുിേ തലവനാേി പ്പലഫ്റ്റനന്റ് ജ്നറൽ 

ജ്ിഎവി പ്പറഡ്ഡിപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• മൻു റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ (RBI) 

രവർണർ ഉർജ്ിത് പയട്ടൽ ഗ്െിട്ടാനിേ 

ഇൻഡഗ്്രീസ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ യനാൺ 

എക് സികയടു്ടീവ്, സവതഗ്ര ഡേറക്രർ സ്ഥാനം 

രാജ്ിവച്ച,ു അെതു്ത മാസം ആരംഭികനു്ന 

മഴുുവൻ സമേ യജ്ാലി അസസൻപ്പമന്റ് 

െണൂ്ടികാട്ടി. 

• യഡാ. മദ്ൻ യമാ ൻ ഗ്തിപാഠി നാഷണൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഇലയഗ്ക്രാണിക്സ് & 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പെയക്ോളജ്ിേുപ്പെ (NIELIT) 

ഡേറക്രർ ജ്നറലാേി യെർന്ന ു.  

• യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്രാലേം പറുപ്പെെവുിച്ച 

വിജ്ഞാപനം ഗ്പകാരം മൻു കാേിക വകെു ്

പ്പസഗ്കട്ടറി രവി മിത്തലിപ്പന 

ഇൻയസാൾവൻസി ആൻഡ് ൊങ്കറപ് സി 

യൊർഡ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (IBBI) 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ച ു

• മതുിർന്ന ശ്ാഗ്്തജ്ഞനാേ ജ്ിഎ ഗ്ശ്ീനിവാസ 

മർൂത്തിപ്പേ സ ദ്രാൊദ്ിപ്പല ഡിഫൻസ് 

റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ഓർരസനയസഷപ്പന്റ (DRDO) ഡിഫൻസ് 

റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ലയൊറട്ടറിേുപ്പെ (DRDL) ഡേറക്രറാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ് കമ്മീഷപ്പന്റ (UGC) പതുിേ 

പ്പെേർമാനാേി JNU (ജ്വ ർലാൽ പ്പനഹ്റു  

േൂണിയവഴ് സിറ്റി) സവസ് ൊൻസലർ എം 

ജ്രയദ്ഷ് കമുാറിപ്പന യകഗ്ര സർകാർ 

നിേമിച്ച.ു 

• 2022 പ്പഫഗ്െവുരി 01 മതുൽ സാമ്പത്തിക 

മഗ്രാലേത്തിപ്പല പ്പെലവ ് വകെുിന് 

കീഴിലളു്ള കൺയഗ്ൊളർ ജ്നറൽ ഓഫ് 

അകൗണ്ട് സിപ്പന്റ (CGA) അധിക െമുതല 

വ ികാൻ യസാണാലി സിംരിപ്പന ഇരയാ 

രവൺപ്പമന്റ ്നിേമിച്ച.ു 

• കറുെ നിരകിലളു്ള ഇരയൻ 

എേർസലനാേ ഇൻഡിയരാ അതിപ്പന്റ 

സ സ്ഥാപകനംു പ്പഗ്പായമാട്ടറമുാേ രാ ൽു 

ഭാട്ടിേപ്പേ കമ്പനിേുപ്പെ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്രറാേി (MD) ഉെനെി ഗ്പാെലയത്തിൽ 

നിേമിച്ച.ു 
 

Business News 
• ൊറ്റ ഗ്രൂെ് കമ്പനിോേ ൊറ്റ സ്റ്റീൽ യലാംര് 

യഗ്പാഡക് െ് സ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (TSLP) ഒഡീഷ 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള നീലാെൽ ഇ്ത്് നിരം 

ലിമിറ്റഡിപ്പന (NINL) 12,100 യകാെി രപൂേ്ക് 

ഏപ്പറ്റെതു്ത.ു 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേും (NPCI) UPI ഇയകാസിസ്റ്റവംു (മൻുനിര 

ൊങ്കകുളും ഫിൻപ്പെകകുളും ഉൾപ്പെെനു്ന)ു 

ഉപയഭാക്താകൾകിെേിൽ അവയൊധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി UPI സരുക്ഷേും 

യൊധവൽകരണവംു ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
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•  ിരസു്ഥാൻ പ്പപയഗ്ൊളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡ് (HPCL) തങ്ങളുപ്പെ ഉപയഭാക്താകൾക് 

അവരപു്പെ സൗകരയത്തിനനസുരിച്്ച 

നിയതയാപയോര സാധനങ്ങൾ 

ലഭയമാകനു്നതിനാേി  ാെിയഷാപ് എന്ന 

ഗ്ൊൻഡിൽ റീപ്പട്ടേിൽ യസ്റ്റാർ ഉദ്് ാെനം 

പ്പെേതു പ്പകാണ്്ട ഇരയനതര റീപ്പട്ടേിലിംര് 

യമഖ്ലേിയലകളു്ള െവുെപു്പവെ ്

അെോളപ്പെെതു്തി. 

• യസാണി ഗ്രൂെ് യകാർെയറഷൻ, ജ്നഗ്പിേ 

പ്പഡസ്റ്റിനി,  ായലാ ഗ്ഫാസഞ്ചസികൾക് 

പിന്നിപ്പല േുഎസ് വീഡിയോ പ്പരേിം 

പ്പഡവലെറാേ െകുിപ്പന Inc. 3.6 െിലയൺ 

യഡാളറിന് അതിപ്പന്റ പ്പരേിം നിർമ്മാണ 

സ്റ്റഡുിയോകളുപ്പെ സ്ഥിരത 

വർദ്ധിെികനു്നതിന് വാങ്ങനു്ന.ു 

• സ് യപാർെ ് -ഇയമ്പാർ ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ 

(എക് സിം ൊങ്ക്) ഇരയാ രവൺപ്പമന്റിന് 

യവണ്ടി , പ്പപയഗ്ൊളിേം ഉൽെന്നങ്ങൾ 

വാങ്ങനു്നതിന് ധനസ ാേം 

നൽകനു്നതിനാേി യസാഷയലിസ്റ്റ് റിെബ്ലിക് 

ഓഫ് ഗ്ശ്ീലങ്കേുപ്പെ രവൺപ്പമന്റിന് 500 

മിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ പ്പഗ്കഡിറ്റ് സലൻ നീട്ടി . 

 

Banking News 

• ഇരയൻ പ്പമർകസന്റൽ യകാഓെയററ്റീവ് 

ൊങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ലഖ്് നൗവിൽ റിസർവ് ൊങ്ക് 

ഓഫ് ഇരയ നിരവധി നിേഗ്രണങ്ങൾ 

ഏർപ്പെെതു്തിേിട്ടണ്ു്ട, പിൻവലികവനു്ന 

പരിധി ഒര ുലക്ഷം രപൂ ആേി . 

• പഞ്ചാെ് നാഷണൽ ൊങ്കംു (PNB) പതഞ്ജലി 

ആേുർയവദ്് ലിമിറ്റഡംു (PAL) നാഷണൽ 

യപേ് പ്പമന്റ ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ ് ഇരയേുപ്പെ 

(NPCI) പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെ യകാ-ഗ്ൊൻഡഡ് 

യകാൺൊക് റ്റ് പ്പലസ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ 

അവതരിെിച്ച.ു 
 

 

• SBI പ്പെേർമാൻ ദ്ിയനശ്് കമുാർ ഖ്രേുപ്പെ 

അഭിഗ്പാേത്തിൽ, നാഷണൽ അസറ്റ് 

റീകൺഗ്്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NARCL) 

അപ്പല്ലങ്കിൽ യമാശ്ം ൊങ്കംു ഇരയ പ്പഡെ്റ്റ് 

പ്പറസലഷൂൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡംു (IDRCL) 

ഗ്പവർത്തനം ആരംഭികാൻ തയ്യാറാണ്.  

• 2022 പ്പഫഗ്െവുരി 03-ന് മ ാരാഗ്ഷ്ടേിപ്പല 

നാസികിപ്പല ഇൻഡിപ്പപൻഡൻസ് യകാ-

ഓെയററ്റീവ് ൊങ്ക് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ സലസൻസ് 

റിസർവ് ൊങ്ക് റദ്ദാകി. 
 

Economy News 

• യകഗ്ര ധനമഗ്രി നിർമല സീതാരാമൻ 2022 

പ്പല യകഗ്ര െജ്റ്റ് തെുർച്ചോേി നാലാം 

തവണോണ് അവതരിെികനു്നത്. 

• ആഭയരര യററ്റിംര് ഏജ്ൻസിോേ CRISIL 

സാമ്പത്തിക സർയവേിൽ ഗ്പവെിച്ച 8.5 

ശ്തമാനവമുാേി താരതമയം പ്പെയ്യുയമ്പാൾ FY23 

േഥാർത്ഥ ജ്ിഡിപി വളർച്ച 7.8 ശ്തമാനമാേി 

കണകാകനു്ന.ു 

• നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ ഓഫീസ് (NSO), 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് യഗ്പാഗ്രാം 

ഇംപ്ലിപ്പമയന്റഷൻ മഗ്രാലേം (MoSPI) 2020-21 

സാമ്പത്തിക വർഷയത്തകളു്ള യദ്ശ്ീേ 

വരമുാനം, ഉപയഭാര പ്പെലവ്, യസവിംര്, മലൂധന 

രപൂീകരണം എന്നിവേുപ്പെ ആദ്യ പതുകുിേ 

എസ്റ്റിയമറ്റ് പറുത്തിറകി.  

 

Schemes News 

• 2021 പ്പമേ് മാസത്തിൽ എല്ലാ സാേുധ 

യസനാംരങ്ങൾകംു അവരപു്പെ 

കെുംുെങ്ങൾകമുാേി ഗ്പതിയരാധ മഗ്രാലേം 

യസവന ഇ-പ്പ ൽത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് 

പ്പെലികൺസൾയട്ടഷൻ (പ്പസ ാറ്റ്) 

പ്പമഡികൽ പ്പെലികൺസൾയട്ടഷൻ യസവനം 

ആരംഭിച്ചിരനു്ന.ു  

 

Awards News 

• നയസൂിലൻഡ് ഗ്കികറ്റ് താരം ഡാരിൽ 

മിച്ചലിപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് 

കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ്ി്രിറ്റ് ഓഫ് 

ഗ്കികറ്റ് അവാർഡ് 2021 യജ്താവാേി 

തിരപ്പെെതു്ത ു. 

• യൊകിയോ ഒളിമ്പിക് സ് സവർണപ്പമഡൽ 

യജ്താവ് നീരജ്് യൊഗ്പ 2022 പ്പല യലാറസ് 

യവൾഡ് യഗ്െക് ഗ്ത ൂ ഓഫ ് ദ് ഇേർ 

അവാർഡിന് നാമനിർയദ്ദശ്ം പ്പെയ്യപ്പെട്ട ു.  

http://www.adda247.com/ml/
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• യദ്ശ്ീേ മനഷുയാവകാശ് കമ്മീഷൻ (NHRC) 

സം െിെിച്ച മത്സരത്തിൽ വിദ്യാഭയാസ 

അവകാശ്പ്പത്തകറുിച്ചളു്ള ശ്ക്തമാേ 

സയരശ്വമുാേി പ്പതരവുനുാേേുപ്പെ കഥ 

വിവരികനു്ന അകലു സരീപിപ്പന്റ 'ഗ്്രീറ്റ് 

സ്റ്റഡുന്റ്' എന്ന പ്പതലങു്ക് ഗ് സവെിഗ്തം ഒന്നാം 

സമ്മാനം യനെി .  

 

Agreements News 

• യസാളാർ പവർ യഗ്പാജ്ക്രു കൾക് നിലവിലളു്ള 

ധനസ ാേ ഗ്കമീകരണം ശ്ക്തിപ്പെെതു്തകു 

എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പെ യസ്റ്ററ്റ് ൊങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ 

(SBI) ‘സൂരയ ശ്ക്തി പ്പസൽ’ എന്ന യപരിൽ ഒര ു

സമർെിത യകഗ്രീകൃത യഗ്പാസസ്ിംര് പ്പസൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

• യവദ്ാര ലിമിറ്റഡ് 8,000 യകാെി രപൂേുപ്പെ 

സൗകരയം (മാറ്റിസ്ഥാപികാനളു്ള സൗകരയം) 

േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുമാേി 7.75% 

നിരകിൽ വാേ ് നൽകനു്നവരമുാേുള്ള 

െർച്ചകൾക് യശ്ഷം സിൻഡിയകറ്റഡ് 

സൗകരയത്തിപ്പന്റ ഭരൂിഭാരവംു ഏപ്പറ്റെകുനു്ന.ു  

• ആത്മനിർഭർ ഭാരത ് പ്പസന്റർ യഫാർ 

ഡിസസൻ (ABCD) വികസിെികനു്നതിനാേി 

യസ്റ്ററ്റ് ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ (SBI) ഇരിരാരാരി 

പ്പസന്റർ യഫാർ ആർട് സ് (IGNCA) , നാഷണൽ 

കൾച്ചർ ഫണ്ട് (NCF) എന്നിവേുമാേി 

ഗ്തികക്ഷി ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു  

 

 

Science and Technology News 

• രയവഷണ സ്ഥാപനമാേ കൗണ്ടർയപാേിന്റ ്

പ്പെക് യനാളജ്ി മാർകറ്റ് റിസർച്്ച പറുത്തവുിട്ട 

റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം, ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേൻ 

ഇലയഗ്ക്രാണിക് സ് നിർമ്മാണ ഭീമനാേ 

സാംസങ് ഇലയഗ്ക്രാണിക് സ് േുഎസ് െിെ ്

യമകർ ഇന്റലിപ്പന 2021-ൽ വരമുാനത്തിൽ 

യലാകത്തിപ്പല മൻുനിര െിെ ്

നിർമ്മാതാകളാേി. 

• താങ്ങാനാവനു്നതംു ശ്ദു്ധവമുാേ ഊർജ്ത്തിൽ 

യലാെൽ പ്പസന്റർ ഓഫ ് എക്സലൻസ് 

അെതു്തിപ്പെ IIT ധാർവാഡിൽ ആരംഭിച്ച ു.  

• പ്പെംരളൂരവുിപ്പല ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

സേൻസ് (IISc.) ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു ശ്ക്തമാേ 

സെൂർ കമ്പയടൂ്ടറകുളിപ്പലാന്നാേ പരം ഗ്പയവര 

ഇൻസ്റ്റാൾ പ്പെയ്യുകേും കമ്മീഷൻ പ്പെയ്യുകേും 

പ്പെേതു . 

 

Sports News 

• ഇരയൻ പരുഷു യ ാകി താരം പി ആർ 

ഗ്ശ്ീയജ്ഷ് 2021 പ്പല യലാക പ്പരേിംസ് അത് ലറ്റ് 

ഓഫ ്ദ് ഇേർ അവാർഡ് യനെി. 

• പ്പെസന്ന സെൂർ കിംര് സ് (CSK) രാജ്യപ്പത്ത 

ആദ്യപ്പത്ത സ് യപാർെ് സ് േൂണിയകാൺ ആേി 

മാറിേിരികനു്ന,ു അതിപ്പന്റ വിപണി മലൂധനം 

7,600 യകാെി രപൂേും യഗ്ര മാർകറ്റ് 

യഗ്െഡിംരിപ്പല അതിപ്പന്റ വി ിതവംു 210-225 

രപൂ സഗ്പസ് ൊൻഡിൽ എത്തി. 

• 2022-പ്പല ഒഡീഷ ഓെൺ ൊഡ്മിന്റൺ 

െർൂണപ്പമന്റിപ്പല വനിതാ സിംരിൾസ് കിരീെം 

ഇരയൻ കൗമാരകാരിോേ ഉന്നതി  ഡൂ 

സവരം നാട്ടകുാരനാേ ്മിത് 

യതാഷ് നിവാളിപ്പന 21-18, 21-11 ന് യതാൽപിച്ച.ു 

• യലാക ൊമ്പയൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ മാഗ്നസ് 

കാൾസൺ വിജ്് ക് ആൻ സീേിൽ 

(പ്പനതർലൻഡ് സ്) ഒര ുറൗണ്ട ്യശ്ഷിപ്പക തപ്പന്റ 

വിജ്േം ഉറെിച്ച.ു 

• 2021-22 മതുൽ 2025-26 വപ്പരേുള്ള 15- ാാാം 

ധനകാരയ കമ്മീഷൻ സസകിളിൽ 3165.50 

യകാെി രപൂ പ്പെലവിൽ 'യഖ്യലാ ഇരയ - 

കാേിക വികസനത്തിനളു്ള യദ്ശ്ീേ 

പരിപാെി' പദ്ധതി തെുരാൻ സർകാർ 

തീരമുാനിച്ച.ു 
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Books and authors News 

• മാധയമഗ്പവർത്തകരാേ ആർ സി രഞ്ച,ൂ 

അശ്വിനി ഭെ് നരർ എന്നിവർ യെർന്ന് രെിച്ച 

‘ഓെയറഷൻ ഖ്ത്മ’ എന്ന പ ു് തകം 

പറുത്തിറങ്ങി. 

• മായനജ്പു്പമന്റ് പ്പഗ്പാഫഷണലാേ ആകാശ്് 

കൻസാൽ എഴുതിേ 'ദ്ി ക്ലാസ് ഓഫ ് 2006: 

സ് നീക് പീക് ഇൻ ദ് മിസാഡ് പ്പവയഞ്ചഴ് സ് 

ഓഫ് ദ്ി യഗ്രറ്റ് ഇരയൻ എഞ്ചിനീേറിംര് 

സലഫ്' എന്ന തലപ്പകട്ടിലളു്ള ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത സീസൺ സസ്റ്റൽ പ ു് തകം .  

• 'ഇരയ, ദ്ാറ്റ് ഈസ് ഭാരത്: പ്പകായളാണിേലിറ്റി, 

സിവിസലയസഷൻ, യകാൺസ്റ്റിറ്റയഷൂൻ' എന്ന 

യപരിൽ ഒര ു സഗ്െയലാജ്ി പ ു് തക പരമ്പര പ്പജ് 

സാേി ദ്ീപക് രെിച്്ച ബ്ലംൂസ്െറി ഇരയ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് . 

 

Obituaries News 

• മതുിർന്ന അഭിഭാഷകനംു അഡീഷണൽ 

യസാളിസിറ്റർ ജ്നറലമുാേ (ASG) രപൂീരർ 

സിംര് സൂരി അരരിച്ച.ു 

• നെനംു െലച്ചിഗ്ത നിർമ്മാതാവമുാേ അമിതാഭ് 

ദ്ോൽ 51-ാാാം വേസ്ിൽ  ൃദ്ോ ാതപ്പത്ത 

തെുർന്്ന അരരിച്ച.ു 

• മറാത്തി,  ിരി സിനിമകളിൽ 

സവവിധയമാർന്ന യവഷങ്ങൾ പ്പെേത ഗ്പശ്്ത 

െലച്ചിഗ്തകാരൻ രയമഷ് ദ്ിയോ 

 ൃദ്ോ ാതപ്പത്ത തെുർന്്ന അരരിച്ച.ു 

 

 

Important Days 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് 2022 പ്പഫഗ്െവുരി 01-ന് 

അതിപ്പന്റ 46-ാാമത് സറസിംര് ദ്ിനം 

ആയ ാഷികനു്ന.ു 

• യലാക തണ്ണീർത്തെ ദ്ിനം എല്ലാ വർഷവംു 

പ്പഫഗ്െവുരി 2 ന് യലാകപ്പമമ്പാെംു 

ആെരികനു്ന.ു 

• 2010-ൽ ജ്നറൽ അസംബ്ലി 

നിേമനത്തിനയുശ്ഷം പ്പഫഗ്െവുരി 

ആദ്യവാരം (പ്പഫഗ്െവുരി 1-7) ആെരികനു്ന 

ഒര ു വാർഷിക പരിപാെിോണ് യവൾഡ് 

ഇന്റർപ്പഫേ്ത്ത ് ാർമണി വീക്. 

• പ്പഫഗ്െവുരി 4 ന് യലാകപ്പമമ്പാെംു 'മനഷുയ 

സായ ാദ്രയത്തിപ്പന്റ അരാരാഗ്ഷ്ട ദ്ിനം' 

ആയ ാഷികനു്ന.ു  

• േൂണിേൻ യഫാർ ഇന്റർനാഷണൽ കാൻസർ 

കൺയഗ്ൊൾ എല്ലാ വർഷവംു പ്പഫഗ്െവുരി 4 ന് 

യലാക കാൻസർ ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ അത് ലറ്റ് നീരജ്് യൊഗ്പേുപ്പെ 

'യരാൾഡൻ യൊേ് നീരജ്് യൊഗ്പ' എന്ന 

ഗ് സവ ജ്ീവെരിഗ്തം സ് യപാർെ് സ് 

എഴുത്തകുാരൻ നവദീപ് സിംര് രിൽ രെിച്ച ു. 

• വിർസ ു സ്റ്റഡുിയോസ് മിഡാസ് ഡീൽസ് 

സഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡമുാേി സ കരിച്്ച 

അതിപ്പന്റ വരാനിരികനു്ന ഗ്രാഫിക് 

യനാവലാേ അഥർവ - ദ്ി ഒറിജ്ിൻ യമാഷൻ 

യപാസ്റ്റർ പറുത്തിറകി.  

 

Miscellaneous News 

• ൊറ്റ സ്ൈ 15 വർഷത്തിന് യശ്ഷം ‘സ്ൈ’ 

ഗ്ൊൻഡ് നാമം ഉയപക്ഷിച്്ച ൊറ്റ യപ്ല എന്ന് 

പനുർനാമകരണം പ്പെേതു . 

• 2022 ജ്നവുരി 30, 31 തീേതികളിൽ യലേിലംു 

ലഡാക് യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്ശ്ത്തംു 

ആയ ാഷികനു്ന ലഡാകി 

സം്ൈാരത്തിപ്പന്റേും പരമ്പരാരത 

സപതൃകത്തിപ്പന്റേും ദ്വിദ്ിന വാർഷിക 

ആയ ാഷമാേ ്ി്തകു് രസ്റ്റർ പ്പഫസ്റ്റിവൽ. 

• രുജ്റാത്തിപ്പല ജ്ാംനരറിനെതു്തളു്ള ഖ്ിജ്ാദ്ിേ 

പക്ഷിസയങ്കതവംു ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്ിപ്പല െഖ്ീര 

വനയജ്ീവി സയങ്കതവംു റാംസർ 

കൺപ്പവൻഷൻ ഗ്പകാരം അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഗ്പാധാനയമളു്ള തണ്ണീർത്തെങ്ങളുപ്പെ 

പട്ടികേിൽ ഉൾപ്പെെതു്തിേിട്ടണ്ു്ട .  
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•  രിോനേിപ്പല രുരഗു്രാമിലളു്ള ആരവല്ലി 

സജ്വസവവിധയ ഉദ്യാനം ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത " മറ്റ് ഫലഗ്പദ്മാേ ഗ്പയദ്ശ്ാധിഷ്ഠിത 

സംരക്ഷണ നെപെികൾ" (OECM) സസറ്റാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു  

• 'ദ്ി  ിര ുറിവയ'ൂ  എന്നത് ഒര ുമാസപ്പത്ത എല്ലാ 

സമകാലിക കാരയങ്ങളുപ്പെേും കാറ്റരറി 

തിരിച്ചളു്ള സമാ ാരമാണ്, കെൂാപ്പത  വിവിധ 

മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഗ്പധാന പങ്ക് 

വ ികനു്ന ജ്നറൽ അവേർനസ് 

വിഭാരത്തിയലകളു്ള ഉയദ്യാരാർത്ഥികളുപ്പെ 

തയ്യാപ്പറെെുിപ്പന പരൂകമാകകുേും പ്പെയ്യുന്ന.ു 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• യ ാണ്ടറുാസ് തലസ്ഥാനം: പ്പെരുസിരാൽപ 

• കറൻസി: യ ാണ്ടറുാൻ പ്പലമ്പിറ 

• ഭഖൂ്ണ്ഡം: വെയക അയമരിക 

• ൊറ്റ സ്റ്റീൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 25 ഓരസ്റ്റ് 1907, 

ജ്ംഷഡ്്ൂ ർ; 

• ൊറ്റ സ്റ്റീൽ സിഇഒ: െി വി നയരഗ്രൻ (31 

ഒയക്രാെർ 2017–); 

• ൊറ്റ സ്റ്റീൽ സ്ഥാപകൻ: ജ്ംപ്പസറ്റ്ജ്ി ൊറ്റ; 

• ൊറ്റ സ്റ്റീൽ ആസ്ഥാനം: മംുസെ. 

• NPCI സ്ഥാപിതമാേത്: 2008; 

• NPCI ആസ്ഥാനം: മംുസെ, മ ാരാഗ്ഷ്ട; 

• NPCI, MDേും CEOേും: ദ്ിലീപ് അസ്പ്പെ. 

• സാംസങ് ഇലക് യഗ്ൊണിക് സ് ആസ്ഥാനം: 

സയുവാൻ-സി, ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ; 

• സാംസങ് ഇലയഗ്ക്രാണിക്സ് സ്ഥാപകൻ: ലീ 

െയങു്-െൽു; 

• സാംസങ് ഇലക് യഗ്ൊണിക് സ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 13 ജ്നവുരി 1969. 

• സാംസങ് ഇലക് യഗ്ൊണിക് സ് CEO: കിം  യൻൂ 

സകു്, കിം കി നാം, യകാ യഡാങ്-ജ്ിൻ. 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് ഡേറക്രർ ജ്നറൽ: 

വീയരരർ സിംര് പതാനിേ; 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

പ്പഫഗ്െവുരി 1977; 

• ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് ആസ്ഥാനം: 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രാലേം, നയഡൂൽ ി. 

• ഉത്തര പ്പകാറിേേുപ്പെ തലസ്ഥാനം: 

യപയാങ് ോങ്; 

• ഉത്തരപ്പകാറിേേുപ്പെ പരയമാന്നത യനതാവ്: 

കിം യജ്ാങ് ഉൻ; 

• ഉത്തരപ്പകാറിേേുപ്പെ കറൻസി: ഉത്തര 

പ്പകാറിേൻ വിജ്േിച്ച.ു 

• യപാർച്ചരുൽ ഗ്പസിഡന്റ്: മാർപ്പസയലാ 

പ്പറപ്പെയലാ ഡി സസൂ; 

• യപാർച്ചരുൽ തലസ്ഥാനം: ലിസ്െൺ; 

• യപാർച്ചരുൽ കറൻസി: േൂയറാ 

• മധയഗ്പയദ്ശ്് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ്് രവർണർ: മംരുഭാേ് സി. പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ്് മഖു്യമഗ്രി: ശ്ിവരാജ്് സിംര് 

ൌ ാൻ 

• പഞ്ചാെ് തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• പഞ്ചാെ് മഖു്യമഗ്രി: െരൺജ്ിത് സിംര് െന്നി; 

• പഞ്ചാെ് രവർണർ: െൻവാരിലാൽ 

പയുരാ ിത് 

• ആഗ്രാഗ്പയദ്ശ്് തലസ്ഥാനങ്ങൾ: 

വിശ്ാഖ്പട്ടണം (എക്സികയടൂ്ടീവ് കയാപിറ്റൽ), 

കർുണൽൂ (ജ്ഡുീഷയൽ തലസ്ഥാനം), 

അമരാവതി (നിേമനിർമ്മാണ തലസ്ഥാനം.); 

• ആഗ്രാഗ്പയദ്ശ്് രവർണർ: െിശ്വഭഷൂൺ 

 രിെരൻ; 

• ആഗ്രാഗ്പയദ്ശ്് മഖു്യമഗ്രി: സവ എസ് 

ജ്രൻയമാ ൻ പ്പറഡ്ഡി. 

• HPCL ആസ്ഥാനം: മംുസെ; 

• HPCL പ്പന്റ CEOേും പ്പെേർയപഴ് സണംു: മയുകഷ് 

കമുാർ സരുാന. 

• പഞ്ചാെ് നാഷണൽ ൊങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 

1894; 

• പഞ്ചാെ് നാഷണൽ ൊങ്ക് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽ ി; 
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• പഞ്ചാെ് നാഷണൽ ൊങ്ക് എംഡിേും 

സിഇഒേും: അതൽു കമുാർ യരാേൽ; 

• പഞ്ചാെ് നാഷണൽ ൊങ്ക് ൊര് സലൻ: 

നിങ്ങൾക് ൊങ്ക് പ്പെയ്യാൻ കഴിേുന്ന യപര്. 

• പതഞ്ജലി ആേുർയവദ്് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: ജ്നവുരി 2006; 

• പതഞ്ജലി ആേുർയവദ്് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

 രിദ്വാർ; 

• പതഞ്ജലി ആേുർയവദ്് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകർ: 

രാംയദ്വ്, ൊലകൃഷ്ണ. 

• ൊറ്റ പവർ യസാളാർ സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ്. 

ആസ്ഥാനം: മംുസെ; 

• ൊറ്റ പവർ യസാളാർ സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1989. 

• ലഡാകിപ്പല (UT) പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: 

രാധാകൃഷ്ണ മാത്തർൂ. 

• UAE തലസ്ഥാനം: അെദു്ാെി; 

• UAE കറൻസി: േുസണറ്റഡ് അറെ് 

എമിയററ്റ്സ് ദ്ിർ ം; 

• UAE ഗ്പസിഡന്റ്: ഖ്ലീഫ െിൻ സാേിദ്് അൽ 

ന യാൻ. 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ്് തലസ്ഥാനം: ഇറ്റാനരർ; 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ്് മഖു്യമഗ്രി: യപമ ഖ്ണ്ഡ;ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ്് രവർണർ: െി ഡി മിഗ്ശ്. 

• LIC പ്പെേർയപഴ് സൺ: എംആർ കമുാർ; 

• LIC ആസ്ഥാനം: മംുസെ; 

• LIC സ്ഥാപിതമാേത്: 1 പ്പസപ്റ്റംെർ 1956 

• േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ് ഇരയ ആസ്ഥാനം: 

മംുസെ; 

• േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ് ഇരയ CEO: രാജ് ൈിരൺ 

റാേ് ജ്ി. 

• േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 

1919 നവംെർ 11, മംുസെ. 

• േുവജ്നകാരയ കാേിക മഗ്രി: അനരുാര് 

സിംര് താകർൂ. 

• സെന തലസ്ഥാനം: പ്പെേജിംര്; 

• സെന കറൻസി: പ്പറൻമിൻെി; 

• സെന ഗ്പസിഡന്റ്: ഷി ജ്ിൻപിംര്. 

• ഇൻയസാൾവൻസി ആൻഡ് ൊങ്കറപ്റ്റസി 

യൊർഡ് ഓഫ ് ഇരയേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽ ി; 

• ഇൻയസാൾവൻസി ആൻഡ് ൊങ്കറപ്റ്റ്സി 

യൊർഡ് ഓഫ് ഇരയ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

ഒയക്രാെർ 2016. 

• സ് യപാർെ ് -ഇയമ്പാർെ് ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1982; 

• സ് യപാർെ ് -ഇയമ്പാർെ് ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇരയേുപ്പെ 

ആസ്ഥാനം: മംുസെ. 

• DICGC പ്പെേർയപഴ് സൺ:  സമകൽ പഗ്ത; 

• DICGC സ്ഥാപിതമാേത്:  15 ജ്സൂല 1978; 

• DICGC ആസ്ഥാനം:  മംുസെ. 

• ICC പ്പെേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ൊർയക്ല; 

• ICC CEO: പ്പജ്ഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്െുാേ്, േുസണറ്റഡ് അറെ് 

എമിയററ്റ്സ്; 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ജ്ൺൂ 1909. 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ ് കമ്മീഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1956; 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽ ി. 

• ഇൻഡിയരാ സ്ഥാപിതമാേത്: 2005; 

• ഇൻഡിയരാ ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം 
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