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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| July 3rd 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 

• ഈ വർഷം കണ്ട വയാപകമാേ തടസ്സത്തിന് 

യേഷം എേർയപാർട്ടകുളിൽ ഗ്പേ് നങ്ങൾ 

യനരിയടണ്ടി വന്നാൽ ോഗ്തകാർക് അവരപു്പട 

അവകാേങ്ങൾ അറിോൻ 

സഹാേികനു്നതിന് ഗ്രിട്ടീഷ് സർകാർ 

"ഏവിയേഷൻ പാസഞ്ചർ ചാർട്ടർ" ആരംഭിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഗ്േീലങ്കൻ രാഗ്രീേകാരനംു ആറ് 

തവണ ഗ്പധാനമഗ്രിേുമാേ റനിൽ 

വിഗ്കമസിംരപ്പേ ദ്വീപ് രാഗ്രത്തിപ്പന്റ 

ഒമ്പതാമത് ഗ്പസിഡന്റാേി പാർലപ്പമന്റ ്

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഉേർന്ന ജീവിതപ്പച്ചലവ് 

പരിഹരികനു്നതിനളു്ള നടപടികളിൽ ഗ്പധാന 

സഖ്യകക്ഷികൾ തപ്പന്റ സർകാരിനളു്ള 

പിരണു പിൻവലിച്ചതിപ്പന തടുർന്്ന ഇറ്റലി 

ഗ്പധാനമഗ്രി മരിയോ ഗ്ഡാരി തപ്പന്റ സ്ഥാനം 

രാജിവച്ച.ു 

• കവുവത്ത് അമീർ പ്പഷേ്ഖ്് നവാഫ് അൽ 

അഹമ്മദ്് അൽ ജാരർ അൽ സരാഹ് പതുിേ 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി പ്പഷേ്ഖ്് മഹുമ്മദ്് 

സരാഹ് അൽ സയലമിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പസിഡന്റ് റനിൽ വിഗ്കമസിംപ്പര 

ഗ്േീലങ്കേുപ്പട പതുിേ പതിനഞ്ചാമത് 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി മതുിർന്ന രാഗ്രീേ 

യനതാവ് ദ്ിയനഷ് രുണവർധനപ്പേ നിേമിച്ച.ു 
 

 

State News 

• ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് രുഡ്സ് രജിഗ്്രിേിപ്പല (DiCRA) 

ഏറ്റവംു പതുിേ എൻഗ്ടിോേ കാലാവസ്ഥപ്പേ 

ഗ്പതിയരാധികനു്ന കൃഷിേിപ്പല ഡാറ്റ, 

ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട വികസന 

പരിപാടിേുമാേി (UNDP) സഹകരിച്്ച 

പ്പതലങ്കാന സംസ്ഥാന സർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• അസമിപ്പലേും അരണുാചൽ ഗ്പയദ്േിപ്പലേും 

മഖു്യമഗ്രിമാർ പറേുന്നതനസുരിച്്ച, നംസാേി 

ഗ്പഖ്യാപനത്തിൽ ഒെപു്പവച്്ച തങ്ങളുപ്പട ഏഴ് 

പതിറ്റാണ്ട് പഴകമളു്ള അതിർത്തി തർകം 

പരിഹരികനു്നതിനളു്ള ഒര ുചവുടപു്പവെ് അവർ 

സവീകരിച്ച.ു 

• നാഷണൽ പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് അലേൻസ് 

(എൻഡിഎ) വവസ് ഗ്പസിഡന്റ് 

സ്ഥാനാർത്ഥിോേി തിരപ്പെടതു്ത ജഗ് ദീപ് 

ധൻഖ്റിപ്പന്റ രാജിപ്പേ തടുർന്്ന, പശ്ചിമ 

രംരാളിപ്പന്റ പതുിേ രവർണറാേി ലാ. 

രയണേൻ സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പചേതു . 

• ആസാമിപ്പല രുവാഹത്തിേിപ്പല തയേേീേ 

പ്പനേ്ത്തകുാപ്പര ോക്തീകരികനു്നതിനളു്ള 

പദ്ധതിോേ ‘സവനിർഭർ നാരി’ അസം 

മഖു്യമഗ്രി ഹിമര രിേവ േർമ്മ ആരംഭിച്ച.ു 

 

National News 

• കാലങ്ങളാേി ഇരയേുപ്പട സംസ് കാരവംു 

പാരമ്പരയവംു ഗ്പദ്ർേിെികനു്ന വിേദു്ധ 

നരരമാേ വാരണാസി ഷാങ്ഹാേ് യകാ-

ഓെയറഷൻ ഓർരവനയസഷപ്പന്റ ആദ്യപ്പത്ത 

"സാംസ് കാരിക, ടറൂിസം തലസ്ഥാനമാേി" 

ഗ്പഖ്യാപികംു. 

• ഉപയഭാക്താകപ്പള ോക്തീകരികകു, 

അവരപു്പട അവകാേങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

അവയരാധം വളർത്തകു എന്നീ 

ലക്ഷയങ്ങയളാപ്പട ഉപയഭാക്തൃകാരയ വകെു് 

(DoCA) സൃരിച്ച ഒര ുചിഹ്നമാണ് ജാരൃതി. 

• മംുവരേിൽ നടന്ന ഫയവൂലിംര് ഇരയ 2022 

പരിപാടിേിൽ, യകഗ്ര വമയഗ്കാ, പ്പചറകുിട, 

ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുപ്പട (MSME) നാരാേൺ 

റാപ്പണ പ്പമാവരൽ ഇലഗ്്രിക് 

ചാർജിംരിനളു്ള പ്ലായറ്റ്ഫാമാേ റിയപാസ് 

യപേും ഫിൻപ്പടകിനളു്ള പ്ലായറ്റ്ഫാമാേ ഫി-

ജിറ്റലംു അവതരിെിച്ച.ു 
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• നയഡൂൽഹിേിൽ യനവൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പജവനയസഷൻ 

ഓർരവനയസഷൻ (NIIO) പ്പസമിനാർ 

‘സവവ് ലംരൻ’ യവദ്ിേിൽ ഇരയൻ 

നാവികയസനേിൽ തയേേീേ 

സായങ്കതികവിദ്യേുപ്പട ഉപയോരം 

വർധിെികാൻ ലക്ഷയമിട്ടളു്ള ‘ഗ്്രിന്റ ്

ചലഞ്ചകുൾ’ ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

അനാവരണം പ്പചേതു . 

• ഇരയൻ േുവാകൾകിടേിപ്പല മേകമുരന്ു്ന 

ദ്രുപുയോരത്തിപ്പന്റ ഗ്പശ്നം 

പരിഹരികനു്നതിനാേി, സാമഹൂികനീതി, 

ോക്തീകരണ മഗ്രാലേം 2020 ഓരസ്റ്റിൽ 

ഏറ്റവംു സാധയതേുള്ള 272 ജില്ലകളിൽ നേ 

മകു്ത് ഭാരത ് അഭിോൻ നടെിലാകാൻ 

തടുങ്ങി. 

• കാർരിൽ േുദ്ധത്തിപ്പല വിജേത്തിപ്പന്റ 

്മരണേ്കാേി ഇരയൻ വസനയം യമായട്ടാർ 

വസകിൾ പരയയവഷണം ആരംഭിച്ച ു

• ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത പാസഞ്ചർ 

യഗ്ഡാണാേ വരണു ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി അനാവരണം പ്പചേതു . 

 

Defence News 

• യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ് സിംര് 

പ്പകാൽകത്തേിപ്പല ഹഗൂ്ലി നദ്ിേിയലക് 

നാലാമപ്പത്ത P17A പ്പസ്റ്റൽത്ത് ഗ്ഫിയരറ്റ് 

'ദ്നുരിരി' വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• രംഗ്ലായദ്േിൽ നടകനു്ന 52-ാാമത ് BGB-BSF 

ഡേറ്രർ ജനറൽ പ്പലവൽ യരാർഡർ 

യകാൺഫറൻസിപ്പന്റ ആദ്യ ദ്ിവസം BSF DG 

പങ്കജ് സിങ്ങിപ്പന്റ യനതൃതവത്തിലളു്ള ഇരയൻ 

ഗ്പതിനിധി സംഘം ധാകേിപ്പലത്തി. 

• 35 വർഷപ്പത്ത രാഗ്ര യസവനത്തിന് യേഷം INS 

സിന്ധധുവജ് ഡീകമ്മീഷൻ പ്പചേതു . 

• ഉേർന്ന ഉേരത്തിലളു്ള യപാരാട്ടത്തിലംു 

അതിജീവന സായങ്കതിക വിദ്യകളിലംു 

തങ്ങളുപ്പട വസനികപ്പര 

പരിേീലിെികനു്നതിനളു്ള ദ്ൗതയത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി, ഇയരാ-ടിരറ്റൻ യരാർഡർ 

യപാലീസ് വടകകുിഴകൻ ഇരയേിൽ 

ആദ്യപ്പത്തതംു പ്പമാത്തത്തിൽ 

രണ്ടാമയത്തതമുാേ പർവത േുദ്ധ പരിേീലന 

യകഗ്രം സ്ഥാപിച്ച.ു 
 

Summits and Conferences News 

• 13- ാാമത ് പീയറ്റഴ് സ്രർര് കാലാവസ്ഥാ 

സംഭാഷണം ജർമ്മനിേിപ്പല പ്പരർലിനിൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

 

Ranks and Reports News 

• 2022 പ്പല എക് സ് പാറ്റ് ഇൻവസഡർ 

റാങ്കിംരിൽ പ്പമക് സിയകാ ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ഇരയ, മയാൻമർ തടുങ്ങിേ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

േഥാർത്ഥ യലാക അഗ്കമങ്ങൾക് ആകം 

കടൂ്ടിേ ഓൺവലൻ ദ്രുപുയോരങ്ങൾക് 

യനപ്പര കണ്ണടച്ചപു്പവന്ന വർഷങ്ങളുപ്പട 

ആയരാപണപ്പത്ത തടുർന്്ന യഫസ്രക്ു ഉടമ 

പ്പമറ്റ അതിപ്പന്റ ആദ്യ വാർഷിക 

മനഷുയാവകാേ റിയൊർട്്ട പറുത്തിറകി. 

• 2022-പ്പല യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു േക്തമാേ 

പാസ് യപാർട്ടകുളുപ്പട പട്ടിക പ്പഹൻലി 

പാസ് യപാർട്്ട സചൂിക അടതു്തിപ്പട 

പറുത്തിറകി. 

• സർകാരിപ്പന്റ മൻുനിര ്മാർട്്ട സിറ്റി മിഷപ്പന്റ 

ഫണ്ട് വിനിയോരപ്പത്ത 

സംരന്ധിച്ചിടയത്താളം ഇതവുപ്പരേുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ തമിഴ് നാട് 

ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• യഫാർര് സിപ്പന്റ തൽസമേ 

േതയകാടീേവരന്മാരപു്പട പട്ടിക ഗ്പകാരം, 

വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ രിൽ 

യരറ്റ് സിപ്പന പിരള്ളി ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

ധനികനാേ വയക്തിോേും, യലാകത്തിപ്പല 

നാലാമപ്പത്ത ധനികനാേും രൗതം അദ്ാനി 

മാറി. 
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• കർണാടക, മണിെർൂ, ചണ്ഡീരഢ് എന്നീ 

സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരപു്പട നവീകരണ 

ഗ്പകടനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങപ്പളേും യകഗ്ര 

ഭരണ ഗ്പയദ്േങ്ങപ്പളേും റാങ്ക് പ്പചയ്യുന്ന നിതി 

ആയോരിപ്പന്റ ഇരയ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

സചൂികേുപ്പട മനൂ്നാം പതിെിൽ ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ഓക് ലേുപ്പട ്രീപ്പഡ്രസ്റ്റ് യഗ്ലാരൽ ഇൻഡക് സ് 

ഗ്പകാരം േരാേരി പ്പമാവരൽ യവരതേിൽ 

ഇരയേുപ്പട റാങ്കിംര് മന്ൂ്ന സ്ഥാനങ്ങൾ താഴ്ന്ന.ു 

• യലാകായരാരയ സംഘടന പറുത്തിറകിേ 

റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം 

വരമുാനമളു്ള രാജയങ്ങളിൽ, നിലവിപ്പല US 

യഡാളറിൽ, 2021-ൽ പണമേേ്കൽ ഏറ്റവംു 

കടൂതുൽ സവീകരികനു്ന രാജയം ഇരയോണ്. 

• NITI ആയോരിൽ നിന്നളു്ള "ഡിജിറ്റൽ 

രാങ്കകുൾ" എന്ന യപെറിൽ ഡിജിറ്റൽ 

രാങ്കകുൾകളു്ള വലസൻസിംരിനംു 

നിേഗ്രണ ചട്ടകടൂിനമുളു്ള ഒര ു േുക്തിേും 

അത് നടെിലാകനു്നതിനളു്ള ഒര ു പ്പടംയപ്ലറ്റംു 

പാതേും അവതരിെികനു്ന.ു 

• രവൺപ്പമന്റ് തിങ്ക് ടാങ്ക് നിതി 

ആയോരിപ്പന്റേും ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

യകാമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്പനസിപ്പന്റേും റിയൊർട്്ട 

അനസുരിച്്ച, യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള R&D 

പ്പചലവകുളിൽ ഏറ്റവംു കറുവ് ഇരയകാണ്. 

 

Appointments News 

• REC ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ഡേറ്രറാേി 

(പ്പടക് നികൽ) വി പ്പക സിംര് ചമുതലയേറ്റ.ു 

• മതുിർന്ന സ് യപാർട് സ് അഡ്മിനിസ് യഗ്ടറ്ററാേ 

നരീരർ രഗ്ത ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് 

അയസാസിയേഷൻ (IOA) ഗ്പസിഡന്റ,് 

ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ (FIH) 

ഗ്പസിഡന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

അംരം (IOC) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 

“വയക്തിപരമാേ കാരണങ്ങൾ” ചണൂ്ടികാട്ടി 

രാജിവച്ച.ു 

• ആേിഷ് കമുാർ ചൗഹാപ്പന പതുിേ മായനജിംര് 

ഡേറ്രറംു CEO േുമാേി നിേമിച്ചതാേി 

നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്്േഞ്്ച (NSE) 

അറിേിച്ച.ു 

• മൻു സഗു്പീം യകാടതി ജഡ്ജി വിനീത് േരൺ 

ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് കൺയഗ്ടാൾ യരാർഡിപ്പന്റ 

(രിസിസിഐ) എത്തിക് സ് ഓഫീസറാേും 

ഓംരഡ്ു ് മാനാേും ചമുതലയേറ്റ.ു 

• റിട്ടയേർഡ് ആർമി ഓഫീസർ രാജ് േകു്ലപ്പേ 

േൂണിേൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) 

അംരമാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്രിയജഷ് രുപ്തപ്പേ പതുിേ മായനജിംര് 

ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ചതാേി രത്തൻ ഇരയ 

പവർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു അയേഹത്തിന് ഇരയേിലംു 

വിയദ്േത്തംു റിനയവൂരിൾ, സ്റ്റീൽ, ഖ്നന, 

ചരക് യമഖ്ലകളിൽ ഗ്പവർത്തിച്ച 

പരിചേമണ്ു്ട. 

• രാജർഷി രുപ്തപ്പേ ONGC വിയദ്േ് മായനജിംര് 

ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ അഡ്മിനിസ് യഗ്ടറ്റർ നരീരർ രഗ്ത 

സ്ഥാനപ്പമാഴിെതിപ്പന തടുർന്്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ (FIH) 

ഈജിപ്തിപ്പന്റ ആ്രിംര് ഗ്പസിഡന്റാേി പ്പസേഫ് 

അഹമ്മദ്ിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• എന്നരേ ു കരയുണേപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ 

അയസാസിയേഷൻ ഓഫ ് യപാർട്്ടസ് ആൻഡ് 

ഹാർരർസിപ്പന്റ (IAPH) ഇരയേിപ്പല 

ഔയദ്യാരിക ഗ്പതിനിധിോേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• വിനാേക് വപപ്പേ ടാറ്റ യഗ്പാജ്ര് സിപ്പന്റ 

മായനജിംര് ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ചതാേി 

കമ്പനി അറിേിച്ച.ു 

 

Business News 

• ഒര ു പ്പമാവരൽ-ആദ്യ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

കമ്പനിോേ ഒൺകാർഡ്, Temasek-പ്പന്റ 

പിരണുേുള്ള ഒര ു സീരീസ് D റൗണ്ട് 

ഫണ്ടിംരിൽ $100 ദ്േലക്ഷം സമാഹരിച്ച,ു ഇത് 

ഇരയേിപ്പല 104-ാാമപ്പത്ത േൂണിയകാൺ ആേി 

മാറി. 

• രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 5G സവകാരയ 

പ്പനറ്റ് വർക് ഭാരതി എേർപ്പടൽ 

പ്പരംരളൂരവുിപ്പല യരാഷ് ഓയട്ടായമാട്ടീവ് 

ഇലക് യഗ്ടാണിക് സിപ്പന്റ പ്ലാന്റിൽ 

വിജേകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 
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• യരാസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംര് ഗ്രൂെംു (BCG) JSW 

സ്റ്റീലംു ഒര ു ഡീകാർരവണയസഷനംു 

സുസ്ഥിരതാ തഗ്രവംു ഒരമുിച്്ച 

ഗ്പവർത്തിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• എക് സ് ക്ലസൂീവ് 5G പ്പനറ്റ് വർകകുൾകാേി 

സർകാരിപ്പന്റ യനരിട്ടളു്ള പ്പ്രക് ഗ്ടം 

വിതരണത്തിൽ പരസയമാേി താൽെരയം 

ഗ്പകടിെിച്ച ആദ്യപ്പത്ത ഐടി കമ്പനിോണ് 

എൽ ആൻഡ് ടി പ്പടക് യനാളജി സർവീസസ്. 

• പ്പമറ്റാ CEO മാർക് സകർരർര് 

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പതുിേ "യപേ് പ്പമന്റ് ഇൻ ചാറ്റ്" 

ഫീച്ചർ അവതരിെികനു്നതാേി അറിേിച്ച.ു 

• യമായട്ടാർ ഇൻഷറുൻസ് സവരം നാേനരം (OD) 

യപാളിസികൾകാേി 'യപ ആസ് േു വഗ്ഡവ്' 

(PAYD) ആഡ്-ഓൺ ഫീച്ചർ വാഗ് ദാനം പ്പചയ്യുന്ന 

ആദ്യപ്പത്ത ഇൻഷറുർ ആണ് യരാ ഡിജിറ്റ ്

ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ്. 

 

Banking News 

• പതുിേ യപാർട്ടലമുാേി പർൂണ്ണമാേി 

രന്ധിെിച്ച ആദ്യപ്പത്ത സവകാരയ 

രാങ്കകുളിൽ ഒന്നാേ പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര രാങ്ക ്

പതുിേ ആദ്ാേ നികതുി ഇ-ഫേലിംര് 

സംവിധാനവമുാേി സായങ്കതിക സംയോജനം 

പർൂത്തീകരിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• റാേഗഡ് സഹകാരി രാങ്ക് ഓഫ ് മംുവര 

RBIേിൽ നിന്നളു്ള പരിമിതികൾക് 

വിയധേമാേി 

• യസ്റ്ററ്റ് രാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ (SBI) ഉടൻ തപ്പന്ന 

തങ്ങളുപ്പട ഉപയഭാക്താകൾക് വാട്്ട സ്ആെ് 

അധിഷ് ഠിത രാങ്കിംര് ലഭയമാകംു. 

• കമ്പനി വിപലുീകരണത്തിനാേി 20,000 യകാടി 

രപൂ കടം സമാഹരികനു്നതിനളു്ള പദ്ധതിക് 

സവകാരയ വാേരകാരനാേ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് 

രാങ്കിപ്പന്റ യരാർഡ് അംരീകാരം നൽകി. 

• അർരൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് രാങ്കകുളുപ്പട 

(UCBs) സാമ്പത്തിക സസു്ഥിരത 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി, RBI യനരിട്്ട നാല് 

തലങ്ങളുള്ള നിേഗ്രണ ചട്ടകട്ൂ സൃരികാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• പ്പഫഡറൽ രാങ്കംു പ്പസൻഗ്ടൽ യരാർഡ് ഓഫ് 

ഡേറക് ട് ടാക് സംു യചർന്ന് നികതുിദ്ാേകപ്പര 

ഇ-ഫേലിംര് യപാർട്ടലിപ്പന്റ ഇ-യപ ടാ്സ് 

ഫംര് ഷൻ ഉപയോരികാൻ അനവുദ്ികനു്ന.ു 

• കഴിെ രണ്ട് ദ്ിവസത്തിനളു്ളിൽ മന്ൂ്ന 

സഹകരണ രാങ്കകുൾക് റിസർവ് രാങ്ക് 

ഓഫ് ഇരയേിൽ നിന്ന് കടതു്ത പരിമിതികൾ 

ലഭിച്ച.ു 

• യഗ്കാസ്-യരാർഡർ യപേ് പ്പമന്റ് 

ഓഫറകുൾകാേി, യപേ് പ്പമന്റു കളും API 

രാങ്കിംര് പ്പസാലയഷൂനകുളും നൽകനു്ന 

ഓെൺ, കയാഷ് ഗ്ഫീ യപേ് പ്പമന്റു കൾ, യപ 

നിേർവര, പ്പഫേർഎയക്്ര എന്നിവേ്ക് 

റിസർവ് രാങ്ക് അനമുതി നൽകി. 

 

Economy News 

• ആയരാള വളർച്ച മരരതിേിലാേതിനാൽ 

അയമരികൻ യഗ്രാകയറജ് യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി 

തങ്ങളുപ്പട FY23 േിപ്പല േഥാർത്ഥ GDP 

വിപലുീകരണ എസ്റ്റിയമറ്റ് ഇരയേ്കാേി 0.40 

േതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.2 േതമാനം ആേി 

കറുച്ച.ു 

• ഇൻഡഗ്്രി യരാഡി പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയൻ യചയമ്പഴ് സ് ഓഫ് പ്പകായമഴ് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഡഗ്്രി (FICCI) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷപ്പത്ത 

ഇരയേുപ്പട സാമ്പത്തിക ഉൽൊദ്ന എസ്റ്റിയമറ്റ് 

40 യരസിസ് യപാേിന്റ് കറുച്്ച  7% ആകി. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ് രാങ്ക് (ADB) 

ഇരയേുപ്പട GDP വളർച്ചാ ഗ്പവചനം 2023 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 7.2 േതമാനമാേി 

കറുച്ച.ു 

• ഒര ു യസാഷയൽ യസ്റ്റാക് എയക്്േഞ്്ച 

സൃരികനു്നതിനളു്ള തയ്യാപ്പറടെുിനാേി 

സർകാർ "സീയറാ കെൂൺ സീയറാ 

ഗ്പിൻസിെൽ ഇൻഗ്്രു പ്പമന്് സ്" പ്പന 

പ്പസകയരൂിറ്റികളാേി നിശ്ചേിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• 2025-ലംു 2030-ലംു ഇരയേുപ്പട രയോ 

ഇകയണാമി േഥാഗ്കമം 150 രിലയൺ 

യഡാളറംു 300 രിലയൺ യഡാളറംു എത്തപു്പമന്്ന 

ഗ്പവചികപ്പെടനു്ന.ു 
 

 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
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-onlineliveclasses/15286/ibps-clerk-prelims-batch-2022-malayalam-online-live-classes-by-adda247


        "Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| July 3rd Week 2022 Important Current Affairs" 

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

Schemes News 

• റിപ്പെേർ പ്പചയ്യാനളു്ള അവകാേത്തിന് 

പ്പമാത്തത്തിലളു്ള പ്പഗ്ഫേിംവർക് 

നൽകനു്നതിനാേി ഉപയഭാക്തൃകാരയ വകെു ്

അഡീഷണൽ പ്പസഗ്കട്ടറി നിധി ഖ്ഗ്തിേുപ്പട 

യനതൃതവത്തിൽ ഒര ുകമ്മിറ്റി രപൂീകരിച്ച.ു 

• മന്ൂ്ന വിഭജന കാർഷിക നേങ്ങൾ 

റോകനു്നതിന് പകരമാേി സമാനമാേ 

ഗ്പതിജ്ഞാരദ്ധത വരതു്തി എട്്ട മാസത്തിന് 

യേഷം മിനിമം താങ്ങവുില (MSP) സംരന്ധിച്ച 

ഒര ുകമ്മിറ്റി സർകാർ സ്ഥാപിച്ച.ു  

• ഇരയേുപ്പട മൻുനിര ഗ്പധാനമഗ്രി ആേുഷ്മാൻ 

ഭാരത് പ്പഹൽത്ത് ഇൻഗ്ഫാഗ്്ര് േർ മിഷപ്പന്റ (PM 

ABHIM) ധനസഹാേത്തിനാേി യലാകരാങ്ക് 1 

രിലയൺ യഡാളർ വാേര അനവുദ്ിച്ചതാേി 

യകഗ്ര ആയരാരയമഗ്രി മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ 

രാജയസഭപ്പേ അറിേിച്ച.ു 

 

Awards News 

• NAARM-ന് ICAR-പ്പന്റ സർദ്ാർ പയട്ടൽ അവാർഡ് 

ലഭിച്ച ു

• ഡവലപ് പ്പമന്റ ് രാങ്ക് ഓഫ ് സിംരെർൂ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന (DBS രാങ്ക്) 'യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു മികച്ച SME രാങ്ക്' ആേി േൂയറാമണി 

രണ്ടാം തവണേും (2018-ൽ ആദ്യമാേി) 

അംരീകരിച്ച.ു 

• 68-ാാമത ് യദ്േീേ ചലച്ചിഗ്ത അവാർഡ് 

യജതാകപ്പള നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യകരളത്തിപ്പന്റ പരയമാന്നത ചലച്ചിഗ്ത 

പരു്കാരമാേ പ്പജ സി ഡാനിയേൽ 

അവാർഡിന് മലോള ചലച്ചിഗ്തകാരൻ പ്പക പി 

കമുാരൻ അർഹനാേി. 
 

 

Agreements News 

• യപേ് പ്പമന്റ ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ 

ഫിനാൻഷയൽ നവീകരണം, കള്ളെണം 

പ്പവളുെികൽ തടേൽ, തീഗ്വവാദ്ത്തിനളു്ള 

ഫണ്ടിംര് (AML-CFT) എന്നിവേിൽ 

സഹകരണം വർദ്ധിെികനു്നതിന് റിസർവ് 

രാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയേും രാങ്ക് ഇയരായനഷയേും 

തമ്മിൽ ധാരണേിപ്പലത്തി. 

• ഇരയേും നമീരിേേും തമ്മിലളു്ള 

ധാരണാപഗ്തം (എ ംഒ േു) ഏകയദ്േം ഏഴ് 

പതിറ്റാണ്ടകുൾക് യേഷം  ചീറ്റകപ്പള 

രാജയയത്തക് തിരിപ്പക പ്പകാണ്ടവുരാൻ 

ലക്ഷയമിടനു്ന.ു 

• സംസ്ഥാനത്ത് സവപ്ല പ്പചേിൻ 

ഓെയറഷൻസ് അകാദ്മി (SCOA) 

യഗ്പാജ്രു കൾ ആരംഭികനു്നതിന് രീഹാർ 

യസ്റ്ററ്റ് സ് കിൽ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് മിഷനമുാേി 

കരാർ ഒെിട്ടതാേി ഇ-പ്പകായമഴ് സ് മാർകറ്റാേ 

ഫ്ലിപ്കാർട്്ട അറിേിച്ച.ു 

 

Science and Technology News 

• വിയദ്േ വിയക്ഷപണത്തിനാേി നാല് 

രാജയങ്ങളുമാേി ISRO ആറ് കരാറകുളിൽ 

ഒെപു്പവച്ചതാേി ോഗ്്ത സായങ്കതിക, ഭൗമ 

ോഗ്്തം, യപഴ് സണൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ്, 

പ്പപൻഷൻ, ആണയവാർജം, രഹിരാകാേം 

എന്നിവേുപ്പട യകഗ്ര സഹമഗ്രി (സവതഗ്ര 

ചമുതല) യഡാ. ജിയതഗ്ര സിംര് അറിേിച്ച.ു 

• വയക്തിരത ആവിഷ് കാരത്തിനളു്ള ടളുൂകൾ 

നൽകനു്നതിപ്പനാെം കമ്മയണൂിറ്റിേും 

കണക്ഷനംു പ്പകട്ടിെടകുാൻ സഹാേികനു്ന 

ടീമകുളിൽ പതുിേ ആൊേ വിവ എൻയരജ്അ 

വതരിെികകുോപ്പണന്്ന പ്പടക് ഭീമനാേ 

വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യജാകർ മാൽപ്പവേർ: യജാകർ മാൽപ്പവേർ 

രാധിച്ച 50 ആെകുൾ രൂരിൾ യപ്ല യസ്റ്റാർ 

ഡിലീറ്റ് പ്പചേതു . 

 

Sports News 

• കരിേറിപ്പല ആദ്യ സെൂർ 500 കിരീടമാണ് 

പിവി സിന്ധ ുയനടിേത്. 

• 2022ൽ േുവണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിപ്പല 

രിർമിംര്ഹാമിൽ നടകനു്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ രാജയപ്പത്ത 

ഗ്പതിനിധീകരികാൻ 215 അതലറ്റകുളും 107 

ഒഫീഷയൽസും സയൊർട്്ട സ്റ്റാഫംു ഉൾപ്പെപ്പട 

322 അംര ഇരയൻ സംഘപ്പത്ത ഇരയൻ 

ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ (IOA) 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
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• സ് പ്പപേിനിൽ നടകനു്ന 41-ാാമത് വില്ല ഡി 

പ്പരനാസ് ക് ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് 

ഓെണിൽ ഇരയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ അരവിര് 

ചിതംരരം യജതാവാേി. 

• 2022-ൽ പ്പസർരിേേിൽ നടന്ന പാരസിൻ 

ഓെൺ ‘A’ പ്പചസ്സ് മത്സരം ഒമ്പത ്റൗണ്ടകുൾക് 

യേഷം 8 യപാേിന്റു മാേി പർൂത്തിോകിേ 

േുവ ഇരയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആർ ഗ്പഗ്നാനര 

വിജേിച്ച.ു 

• 2025പ്പല യലാക അത് ലറ്റിക് ചാമ്പയൻഷിെിന് 

ആതിയഥേതവം വഹികാൻ യലാക 

അത് ലറ്റിക് സ് കൗൺസിൽ യടാകിയോപ്പേ 

(ജൊൻ) തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• 2028 പ്പല സമ്മർ ഒളിമ്പിക്, പാരാലിമ്പിക് 

പ്പരേിംസ് േുവണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സിപ്പല യലാസ് 

ഏഞ്ചൽസിലാണ് നടകനു്നത്. 

• രംഗ്ലായദ്േ് ഏകദ്ിന കയാപ്റ്റൻ തമീം 

ഇഖ്്രാൽ T20േിൽ നിന്ന് വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല യക്ഷഗ്തങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

ഗ്േീമതി ആരാധന യജാഹ് രി (സീനിേർ IAS) 

എഴുതിേ "രിയോണ്ട് ദ്ി മിസ്റ്റി പ്പവേിൽ" എന്ന 

പ ു് തകം മഖു്യമഗ്രി പഷു്കർ സിംര് ധാമി 

ഗ്പകാേനം പ്പചേതു .  

 

Obituaries News 

• മൻു പഞ്ചാര് ്രീകറംു േിയരാമണി 

അകാലിദ്ൾ (SAD) യനതാവമുാേ നിർമൽ 

സിംര് കഹ് യലാൺ (79) അരരിച്ച.ു 

• ഇതിഹാസ രസൽ രാേകൻ ഭപൂീരർ സിംര് 

വൻകടുലിപ്പല അർരദു്വംു പ്പകാവിഡ്-19 

സംരന്ധമാേ സങ്കീർണതകളും കാരണം 

അരരിച്ച.ു 
 

 

• ഗ്പേ്ത കലാകാരൻ അചയതുൻ കടൂല്ലർൂ (77) 

അടതു്തിപ്പട അരരിച്ച.ു 

• ഗ്പേ്ത ോഗ്്തജ്ഞനംു ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്വലഫ് 

സേൻസസിപ്പന്റ (ILS) ഡേറ്രറമുാേ 

യഡാ.അജേ് കമുാർ പരിദ് (58) അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 

• എല്ലാ വർഷവംു ജവൂല 18 പ്പനൽസൺ മയണ്ടല 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനമാേി യലാകം ആചരികനു്ന.ു 

• അരാരാഗ്ര നീതിനയാേ ദ്ിനം ജവൂല 17 ന് 

അരാരാഗ്ര ഗ്കിമിനൽ ഗ്പവൃത്തികളുപ്പട 

ഇരകൾക് നീതി ലഭയമാകാൻ 

ഗ്പവർത്തികനു്ന സംഘടനകളുപ്പട 

്മരണേ്കാേി ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ജവൂല 20 ന് അരാരാഗ്ര 

ചാഗ്രദ്ിനം ആചരികപു്പമന്്ന ജനറൽ 

അസംബ്ലി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യലാക പ്പചസ്സ് ദ്ിനം എല്ലാ വർഷവംു ജവൂല 20 

ന് ആയരാളതലത്തിൽ ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്നയയൂറാളജി (WFN) 

എല്ലാ വർഷവംു വയതയ്ത തീമിൽ ഗ്േദ്ധ 

യകഗ്രീകരിച്്ച എല്ലാ ജവൂല 22 നംു യലാക 

മ്തിഷ്ക ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇരയേിൽ ജവൂല 23 ന് യദ്േീേ ഗ്പയക്ഷപണ 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• ഗ്ഫവജൽ X രാധിച്ച കടുംുരങ്ങൾക് 

യരാരോരി കപ്പണ്ടത്തനു്നതിനളു്ള 

രയവഷണത്തിപ്പന്റ പയുരാരതി 

ഉേർത്തികാട്ടനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

ജവൂല 22 ന് യവൾഡ് ഗ്ഫാരിൾ X അപ്പവേർനസ് 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 

• ഹയമുാനിറ്റീസ് ആൻഡ് യസാഷയൽ 

സേൻസസ് ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റിപ്പന്റ 

ഇകയണാമിക് സ് ലാരിൽ ഒര ു പതുിേ 

പ്പസൻസസ് വർക് യസ്റ്റഷൻ ഇരയൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് പ്പടക് യനാളജി (IIT) ഡൽഹി 

അനാച്ഛാദ്നം പ്പചേതു . 

• മൻു യകഗ്രമഗ്രിേും രാജസ്ഥാൻ രവർണറമുാേ 

മാർരരറ്റ് ആൽവ ഗ്പതിപക്ഷ പാർട്ടികളുപ്പട 

സംേുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥിോേി വവസ് 

ഗ്പസിഡന്റ് സ്ഥാനയത്തക് മത്സരികംു. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• ഇരയേുപ്പട രജിഗ്്രാർ ജനറലംു പ്പസൻസസ് 

കമ്മീഷണറംു: യഡാ. വിയവക് യജാഷി 

• പ്പഡപയടൂ്ടി ഡേറ്രർ (ഗ്്രാറ്റജി ആൻഡ് 

പ്ലാനിംര്), ഐഐടി ഡൽഹി: പ്പഗ്പാഫസർ 

അയോക് രാംരുലി 

• റിസർവ് രാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ രവർണർ: 

േക്തികാര ദ്ാസ് 

• രാങ്ക് ഇയരായനഷയ രവർണർ: പ്പപറി 

വാർജിയോ 

• ഉപയഭാക്തൃകാരയ വകെു് അഡീഷണൽ 

പ്പസഗ്കട്ടറി: നിധി ഖ്ഗ്തി 

• ഉപയഭാക്തൃകാരയ വകെു് യജാേിന്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി: 

അനപും മിഗ്േ 

• യജാേിന്റ് മായനജിംര് ഡേറ്രർ, പ്പകാട്ടക് 

മഹീഗ്ര രാങ്ക്: ദ്ീപക് രുപ്ത 

• വൺകാർഡിപ്പന്റ പ്പടമാപ്പസകിപ്പന്റ മായനജിംര് 

ഡേറ്രർ, നിയക്ഷപം (ഇരയ): യമാഹിത് 

ഭണ്ഡാരി 

• CPI(M) യനതാവ്: സീതാറാം പ്പേച്ചരൂി 

• NCP യനതാവ ്േരദ്് പവാർ 

• എേർപ്പടൽ രിസിനസിപ്പന്റ ഡേറ്രറംു CEO 

േും: അജേ് ചിറ്റ്കര 

• യരാഷ് ഓയട്ടായമാട്ടീവ് ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് 

ഇരയേുപ്പട സായങ്കതിക ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട 

തലവൻ: സുഭാഷ് പി 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്്േഞ്്ച സ്ഥാനം: 

മംുവര, മഹാരാഗ്ര; 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്്േഞ്്ച 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1992; 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്്േഞ്്ച 

പ്പചേർയപഴ് സൺ: രിരീഷ് ചഗ്ര ചതർുയവദ്ി. 

• യഫസ്രക്ു സ്ഥാപിതമാേത്: പ്പഫഗ്രവുരി 

2004; 
 

 

• യഫസ്രക്ു CEO : മാർക് സകർരർര്; 

• യഫസ്രക്ു ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണിേ, 

േുവണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• കരയസനാ യമധാവി: ജനറൽ മയനാജ് പാപ്പണ്ഡ 

• IT മഗ്രി, ഇരയൻ സർകാർ: ഗ്േീ പ്പക ടി 

രാമറാവ ു

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: അർകാഡി യഡവാർയകാവിച്്ച; 

• അരാരാഗ്ര പ്പചസ്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 20 ജവൂല 1924, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• DBS രാങ്ക് ആസ്ഥാനം: സിംരെർൂ; 

• DBS രാങ്ക് CEO: പിേൂഷ് രുപ്ത. 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സമാരംഭിച്ചത്: 6 ഒയ്രാരർ 2010; 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉടമ: പ്പമറ്റാ; 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പ്പകവിൻ സിസ് യഗ്ടാം. 

• CEO, യരാസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംര് ഗ്രൂെ്: 

ഗ്കിയസ്റ്റാഫ് ഷവീസർ 

• JSW സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഗ്രൂെ് CFO യജാേിന്റ ്

മായനജിംര് ഡേറ്രർ: യേഷരിരി റാവ ു

• UPSC പ്പചേർയപഴ് സൺ: മയനാജ് യസാണി; 

• UPSC സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയ്രാരർ 1926. 

• BCCI ഗ്പസിഡന്റ്: സൗരവ് രാംരുലി; 

• BCCI പ്പസഗ്കട്ടറി: ജേ് ഷാ; 

• BCCI ആസ്ഥാനം: മംുവര; 

• BCCI സ്ഥാപിതമാേത്: ഡിസംരർ 1928. 

• പ്പകാൽകത്ത വഹയകാടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്: 

ഗ്പകാേ് ഗ്േീവാ്തവ 

• പശ്ചിമ രംരാൾ മഖു്യമഗ്രി: മമത രാനർജി 

• അസം മഖു്യമഗ്രി: യഡാ. ഹിമര രിേവ േർമ്മ 

• അരണുാചൽ ഗ്പയദ്േ് മഖു്യമഗ്രി: യപമ ഖ്ണ്ഡ ു

• യദ്േീേ പ്പചറകുിട വയവസാേ യകാർെയറഷൻ 

പ്പചേർമാൻ: ഗ്േീ പി. ഉദ്േകു മാർ 

• യകഗ്ര സകൂ്ഷ്മ, പ്പചറകുിട, ഇടത്തരം 

സംരംഭങ്ങളുപ്പട മഗ്രി (MSME): നാരാേൺ 

റാപ്പണ 

• ഗ്േീലങ്ക തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പകാളംയരാ, ഗ്േീ 

ജേവർധപ്പനപരു യകാപ്പട്ട; 

• ഗ്േീലങ്കൻ കറൻസി: ഗ്േീലങ്കൻ രപൂ. 

• സാമഹൂയനീതി, ോക്തീകരണ മഗ്രാലേം, 

ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ്: യഡാ. വീയരഗ്ര കമുാർ 

• സാമഹൂയനീതി, ോക്തീകരണ വകെു് 

സഹമഗ്രി: എ.നാരാേണസവാമി 

• യകഗ്ര ആയരാരയമഗ്രി: മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ 
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• യകഗ്ര ോഗ്്ത സായങ്കതിക സഹമഗ്രി: യഡാ. 

ജിയതഗ്ര സിംര് 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാളജി 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, േുവണറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡം; 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാളജി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 22 ജവൂല 1957; 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാളജി 

ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പഗ്പാഫ. വൾൂഫ്ഗാങ് ഗ്രിയസാൾഡ്. 

• വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപകർ: രിൽ യരറ്റ്സ്, 

യപാൾ അലൻ; 

• വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് CEO: സതയ നാപ്പദ്ല്ല; 

• വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപിതമാേത്: 4 

ഏഗ്പിൽ 1975, അൽരകുർക്, നയ ൂപ്പമ്സിയകാ, 

േുവണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• വമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്മണ്്ട, 

വാഷിംഗ് രൺ, േുവണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ധനമഗ്രി, ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ്: നിർമല 

സീതാരാമൻ 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് രാങ്ക് ആസ്ഥാനം: 

മണ്ഡലയുോങ്, ഫിലിെീൻസ്; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് രാങ്ക് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മസാത്സുരു അസകാവ; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് രാങ്ക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1966 ഡിസംരർ 19. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• FICCI പ്പസഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ദ്ിലീപ് യചയനാേ്; 

• FICCI ഗ്പസിഡന്റു മാർ: സഞ്ജീവ് യമത്ത, ഉദ്േ് 

േങ്കർ. 

• ഗ്രൂെ് ഗ്പസിഡന്റു ം രാജയത്തലവനംു - 

പ്പമാത്തവയാപാര രാങ്കിംര്, പ്പഫഡറൽ രാങ്ക്: 

ഹർഷ് ദ്രുർ 

• ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

സിഇഒ: തിേറി പ്പവേിൽ; 

• അരാരാഗ്ര യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ജനവുരി 1924, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• അസം തലസ്ഥാനം: ദ്ി്രൂ ർ; 

• അസം മഖു്യമഗ്രി: ഹിമര രിേവ േർമ്മ; 

• അസം രവർണർ: പ്പഗ്പാഫ ജരദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• കവുവറ്റ് തലസ്ഥാനം: കവുവറ്റ ്സിറ്റി; 

• കവുവറ്റ് കറൻസി: കവുവറ്റ് ദ്ിനാർ. 

• ഇറ്റലി തലസ്ഥാനം: യറാം; 

• ഇറ്റലി കറൻസി: േൂയറാ. 

• യദ്േീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിനം സ്ഥാപിതമാേത്: 

1936, ഡൽഹി; 

• യദ്േീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിന ആസ്ഥാനം: 

സൻസദ്് മാർര്, നയഡൂൽഹി; 

• യദ്േീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിന ഉടമ: ഗ്പസാർ ഭാരതി. 

• ോഗ്്ത സായങ്കതിക സഹമഗ്രി: ജിയതഗ്ര 

സിംര് 

• പ്പസഗ്കട്ടറി, DBT: രായജഷ് യരാഖ്പ്പല 

• IAPH-പ്പന്റ മായനജിംര് ഡേറ്രർ: പാഗ്ടിക് 

പ്പവർയഹാവൻ 

• ഇൻയഫാസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ: ഗ്കിസ് 

യരാപാലകൃഷ്ണൻ 

• BRICS രാജയങ്ങൾ: ഗ്രസീൽ, റഷയ, ഇരയ, 

വചന, ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫിക 

• NITI ആയോര് വവസ് പ്പചേർമാൻ: സുമൻ 

പ്പരറി 

• NITI ആയോര് CEO: പരയമേവരൻ അയ്യർ 

• WHO ഡേറ്രർ ജനറൽ: യഡാ. പ്പടയഗ്ഡാസ് 

അദ്ായനാം പ്പരഗ്രിയേസസ്; 

• WHO ആസ്ഥാനം: ജനീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• WHO സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 
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