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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| July month 
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 
• ഹറുൺൂ റിസർച്്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ടിപ്പന്റ റിയൊർട്്ട 

അനസുരിച്്ച, അടതു്ത 2-4 വർഷത്തിനളു്ളിൽ 

ഇന്ത്യേിൽ 122 പതുിേ േൂണിയകാണകുൾ 

ഉണ്ടാകപു്പമന്്ന ഗ്പവചികപ്പെടനു്ന.ു 

• നഫ്താലി പ്പെനറ്റിന് പകരകാരനാേി പ്പേഷ് 

ആറ്റിഡ് പാർട്ടിേുപ്പട യനതാവാേ പ്പേേർ 

ലാപിഡ് ഇഗ്സായേലിപ്പന്റ 14-ാാമത് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി അധികാരയമറ്റ.ു 

• NATO ആസ്ഥാനത്ത്, സവീഡനംു ഫിൻലൻഡംു 

ഗ്പയവശന യഗ്പായട്ടായകാളിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• േുണണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി യൊറിസ് 

യ ാൺസൺ കൺസർയവറ്റീവ് പാർട്ടി 

യനതാവ് സ്ഥാനം രാ ിപ്പവകനു്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• സർവകക്ഷി സർകാർ 

അധികാരയമൽകനു്നതിനാേി ഗ്ശീലങ്കൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി റനിൽ വിഗ്കമസിംപ്പര രാ ിവച്ച.ു 

• ഡയപൂ്പഷ ൊൻ (DB) സ്റ്റാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഇന്റർയമാഡൽ 

പങ്കാളിോകംു. 

•  ൊനിൽ നടന്ന പാർലപ്പമന്റ് തിരപ്പെടെുിൽ 

ഭരണകക്ഷിേും സഖ്യകക്ഷിേും നിർണാേക 

വി േം യനടി. 

• ഗ്ശീലങ്കൻ ഗ്പസിഡന്റ് യരാതൊേ രാ പക് പ്പസ 

രാ ി കത്തിൽ ഒെിട്ട യശഷം പാർലപ്പമന്റ ്

സ്പീകർ രാ ി ഗ്പഖ്യാപനം നടത്തംു. 

• ഈ വർഷം കണ്ട വയാപകമാേ തടസ്സത്തിന് 

യശഷം എേർയപാർട്ടകുളിൽ ഗ്പശ് നങ്ങൾ 

യനരിയടണ്ടി വന്നാൽ ോഗ്തകാർക് അവരപു്പട 

അവകാശങ്ങൾ അറിോൻ 

സഹാേികനു്നതിന് ഗ്െിട്ടീഷ് സർകാർ 

"ഏവിയേഷൻ പാസഞ്ചർ ചാർട്ടർ" ആരംഭിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഗ്ശീലങ്കൻ രാഗ്രീേകാരനംു ആറ് 

തവണ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിേുമാേ റനിൽ 

വിഗ്കമസിംരപ്പേ ദ്വീപ് രാഗ്രത്തിപ്പന്റ 

ഒമ്പതാമത് ഗ്പസിഡന്റാേി പാർലപ്പമന്റ ്

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഉേർന്ന  ീവിതപ്പച്ചലവ് 

പരിഹരികനു്നതിനളു്ള നടപടികളിൽ ഗ്പധാന 

സഖ്യകക്ഷികൾ തപ്പന്റ സർകാരിനളു്ള 

പിന്ത്ണു പിൻവലിച്ചതിപ്പന തടുർന്്ന ഇറ്റലി 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി മരിയോ ഗ്ഡാരി തപ്പന്റ സ്ഥാനം 

രാ ിവച്ച.ു 

• കണുവത്ത് അമീർ പ്പഷേ്ഖ്് നവാഫ് അൽ 

അഹമ്മദ്് അൽ  ാെർ അൽ സൊഹ് പതുിേ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി പ്പഷേ്ഖ്് മഹുമ്മദ്് 

സൊഹ് അൽ സയലമിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പസിഡന്റ് റനിൽ വിഗ്കമസിംപ്പര 

ഗ്ശീലങ്കേുപ്പട പതുിേ പതിനഞ്ചാമത് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി മതുിർന്ന രാഗ്രീേ 

യനതാവ ്ദ്ിയനഷ് രുണവർധനപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• തമിഴ ് സിനിമാ രംരപ്പത്ത ഗ്പമഖു്നാേ 

കമൽഹാസന് േുണണറ്റഡ് അറെ് 

എമിയററ്റ് സ് അഭിമാനകരമാേ യരാൾഡൻ 

വിസ നൽകി. 

• പതുിേ െഹിരാകാശ നിലേം 

പർൂത്തിോകാൻ ആവശയമാേ മന്ൂ്ന 

പ്പമാഡയളുൂകളിൽ രണ്ടാമയത്തത് ണചന 

വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• പാകിസ്ഥാൻ നിേഗ്ന്ത്ികനു്ന K2 യലക് 

കേറിേ െംഗ്ലായദ്ശിൽ നിന്നളു്ള ആദ്യ 

വയക്തിോേി വസീഫ നഗ്സീൻ മാറി. 

• റിട്ടയേർഡ് ണസനിക കമാൻഡറംു 

രാഗ്രീേകാരനമുാേ െ ് റാം പ്പെരാ ് 

അൽയെനിേേുപ്പട ഒമ്പതാമത് ഗ്പസിഡന്റാേി 

പാർലപ്പമന്റിൽ സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പചേതു . 

• 2024 ന് യശഷം അന്ത്ാരാഗ്ര െഹിരാകാശ 

നിലേം വിടാൻ റഷയ തീരമുാനിച്ച.ു 
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State News 
• കർണാടക സർകാർ ‘കാശി ോഗ്ത’ പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ച.ു 

• മംുണെ അഭിഭാഷകനംു ആദ്യമാേി 

നിേമസഭാംരവമുാേ രാഹൽു നർയവകർ 

മഹാരാഗ്ര നിേമസഭേുപ്പട ഏറ്റവംു ഗ്പാേം 

കറുെ സ്പീകറാേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട,ു 

കടൂാപ്പത ഈ ഭരണഘടനാ പദ്വി വഹികനു്ന 

ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു ഗ്പാേം കറുെ 

വയക്തിോണ് അയേഹം. 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി  േ് റാം താകർൂ 

സംസ്ഥാന അതിർത്തികളു്ളിപ്പല ഗ്സ്തീ 

ോഗ്തകാർകാേി ഹിമാചൽ യറാഡ് 

ഗ്ടാൻസ് യപാർട്്ട യകാർെയറഷൻ (HRTC) 

െസകുളിപ്പല നിരകിൽ 50% ഇളവ ്

നൽകനു്നതിനളു്ള ‘നാരി യകാ നമൻ’ പദ്ധതി 

ആരംഭിച്ച.ു 

• സർകാർ, സവകാരയ ആയരാരയ പരിരക്ഷാ 

ദ്ാതാകൾ മയുഖ്ന രുണയമന്മേുള്ളതംു 

താങ്ങാനാവനു്നതമുാേ ആയരാരയ പരിരക്ഷാ 

യസവനങ്ങൾ ഗ്പതിജ്ഞാെദ്ധമാകാൻ 

ലക്ഷയമിടനു്ന "ഇന്ത്യേിൽ ഇത്തരത്തിലളു്ള 

ആദ്യപ്പത്ത" ആയരാരയ അവകാശ െിൽ 

രാ സ്ഥാൻ സർകാർ ഉടൻ നിേമസഭേിൽ 

അവതരിെികാൻ സാധയതേുണ്്ട. 

• പ്പവയസ്റ്റൺ പ്പറേിൽയവേുപ്പട (WR) ഖ്ാർ യറാഡ് 

പ്പറേിൽയവ യസ്റ്റഷനിൽ നിന്ന് അടതു്തളു്ള 

ൊഗ്ര പ്പടർമിനസിയലകളു്ള ഏറ്റവംു 

നീളയമറിേ ണസ്ൈവാക് ോഗ്തകാർക് 

എളുെത്തിൽ പ്പഗ്ടേിനകുളിൽ കേറാൻ 

പ്ലായറ്റ്ഫാമകുളിൽ എത്താൻ തറുന്നിരികനു്ന ു

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ എക് ഗ്സ്പസ് 

യവ ശ ംഖ്ലേ്ക് ഇയൊൾ അടിത്തറേിട്ടത് 

മഖു്യമഗ്ന്ത്ി യോരി ആദ്ിതയനാഥ് . 

• ഗ്തിപരുേുപ്പട കിഴകൻ ഗ്പാന്ത്ഗ്പയദ്ശത്തളു്ള 

ഖ്യേർപരൂിൽ ആേിരകണകിന് 

ഭക്ത നങ്ങൾ ഒത്തകുടൂിേയതാപ്പട 14 

ണദ്വങ്ങയളാടംു യദ്വതകയളാടംു 

ഗ്പാർത്ഥിച്ചപു്പകാണ്്ട ഒരാഴ് ച നീണ്ടനുിൽകനു്ന 

പരമ്പരാരത ഖ്ാർച്ചി ഉത്സവം ആരംഭിച്ച.ു 

• േുവ ന ഗ്ശമിക ണറത ു യകാൺഗ്രസ് (YSRC) 

ആഗ്രാഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി ണവ എസ്  രൻ 

യമാഹൻ പ്പറഡ്ഡിപ്പേ അതിപ്പന്റ "ആ ീവനാന്ത് 

ഗ്പസിഡന്റാേി" തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ൊലയകാല വിദ്യാഭയാസ പരിപാടികളിൽ 

നിയക്ഷപം നടത്തനു്നതിന് ൊഹയസഹാേ 

പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് 300 യകാടി രപൂ സർകാർ 

നീകിവച്ചതാേി യമഘാലേ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി 

യകാൺറാഡ് പ്പക സാങ്മ അറിേിച്ച.ു 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിനാേി e-FIR യസവനവംു , 

യപാലീസ് ആെംു മഖു്യമഗ്ന്ത്ി പഷു് കർ സിംര് 

ധാമി അവതരിെിച്ച.ു 

• ഡി ിറ്റൽ പബ്ലിക് രുഡ്സ് ര ിഗ്സ്രിേിപ്പല (DiCRA) 

ഏറ്റവംു പതുിേ എൻഗ്ടിോേ കാലാവസ്ഥപ്പേ 

ഗ്പതിയരാധികനു്ന ക ഷിേിപ്പല ഡാറ്റ, 

ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട വികസന 

പരിപാടിേുമാേി (UNDP) സഹകരിച്്ച 

പ്പതലങ്കാന സംസ്ഥാന സർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• അസമിപ്പലേും അരണുാചൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പലേും 

മഖു്യമഗ്ന്ത്ിമാർ പറേുന്നതനസുരിച്്ച, നംസാേി 

ഗ്പഖ്യാപനത്തിൽ ഒെപു്പവച്്ച തങ്ങളുപ്പട ഏഴ് 

പതിറ്റാണ്ട് പഴകമളു്ള അതിർത്തി തർകം 

പരിഹരികനു്നതിനളു്ള ഒര ുചവുടപു്പവെ് അവർ 

സവീകരിച്ച.ു 

• നാഷണൽ പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് അലേൻസ് 

(എൻഡിഎ) ണവസ് ഗ്പസിഡന്റ് 

സ്ഥാനാർത്ഥിോേി തിരപ്പെടതു്ത  ഗ് ദീപ് 

ധൻഖ്റിപ്പന്റ രാ ിപ്പേ തടുർന്്ന, പശ്ചിമ 

െംരാളിപ്പന്റ പതുിേ രവർണറാേി ലാ. 

രയണശൻ സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പചേതു . 

• ആസാമിപ്പല രുവാഹത്തിേിപ്പല തയേശീേ 

പ്പനേ്ത്തകുാപ്പര ശാക്തീകരികനു്നതിനളു്ള 

പദ്ധതിോേ ‘സവനിർഭർ നാരി’ അസം 

മഖു്യമഗ്ന്ത്ി ഹിമന്ത് െിശവ ശർമ്മ ആരംഭിച്ച.ു 

• മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല െർുഹാൻപർൂ  ില്ല രാ യപ്പത്ത 

ആദ്യപ്പത്ത സർട്ടിണഫഡ് ‘ഹർ ഘർ  ൽ’ 

 ില്ലോേി. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ിക് നരി പറെ് 

രു റാത്തിപ്പല IFSCA (ഇന്റർനാഷണൽ 

ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് പ്പസന്റർ 

അയതാറിറ്റി) ആസ്ഥാന മരിരം 

ഔയദ്യാരികമാേി നിലംപ്പപാത്തംു.  

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ 

രുരഗു്രാമിൽ യപാലീസ് ഹാ രാകനു്നതിനംു 

പയഗ്ടാളിംര് തത്സമേം 

നിരീക്ഷികനു്നതിനമുാേി ആെ് 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള ‘സ്മാർട്്ട ഇ-െീറ്റ്’ 

സംവിധാനം ആരംഭിച്ച.ു 

• യകരള സർകാർ "യകരള സവാരി" 

ഓൺണലൻ കയാെ് യസവനം ആരംഭികനു്ന.ു 

• പഞ്ചാെ് കാേിക വകെു ് പഞ്ചാെ് യഖ്ദ്് 

യമളേ്ക് ആതിയഥേതവം വഹികംു. 

• സംസ്ഥാനപ്പത്ത ഗ്സ്തീകപ്പള അവരപു്പട 

ഭരണഘടനാപരമാേ അവകാശങ്ങപ്പളേും 

നിേമങ്ങപ്പളേും കറുിച്്ച 

യൊധവൽകരികാൻ, ഛത്തീസ്ഗഢ് വനിതാ 

കമ്മീഷൻ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി മഹ്താരി നയാേ് 

രഥോഗ്തേ്ക് ആതിയഥേതവം വഹികംു. 
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National News 
• പ്പെംരളൂരവുിപ്പല മികച്ച സായങ്കതിക 

വിദ്യേുപ്പടേും യസവനങ്ങളുപ്പടേും 

ദ്ാതാകളാേ യൊഷ് ഇന്ത്യേുപ്പട പതുിേ 

സ്മാർട്്ട കാമ്പസ് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• ഓെൺ പ്പനറ്റ് വർക് യഫാർ ഡി ിറ്റൽ 

പ്പകായമഴ് സ് (ONDC) നൊർഡമുാേി 

സഹകരിച്്ച നടത്തനു്ന മന്ൂ്ന ദ്ിവസപ്പത്ത 

ഗ്രാൻഡ് ഹാകയത്താണിന് യകഗ്രമഗ്ന്ത്ി 

പിേൂഷ് യരാേൽ തടുകം കറുിച്ച.ു 

• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല 100 പ്പമരാവാട്ടിപ്പന്റ 

രാമരുണ്ടം യലാട്ടിംര് യസാളാർ PV പദ്ധതിേിൽ 

20 പ്പമരാവാട്ടിപ്പന്റ അവസാന ഭാരത്തിപ്പന്റ 

വാണി യ ഗ്പവർത്തന തീേതി (COD) NTPC 

ലിമിറ്റഡ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളിപ്പല കണക്ഷൻ 

വിടവകുൾ കപ്പണ്ടത്തനു്നതിനംു 

പരിഹരികനു്നതിനമുളു്ള ഗ്ശമത്തിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി രതി ശക്തി യപാർട്ടലിൽ 

യചരകുേും ഗ്പധാനപ്പെട്ട യഗ്പാ ക്റ്റകുളുപ്പട 

 ിയോ യകാർഡിയനറ്റകുൾ അപ് യലാഡ് 

പ്പചയ്യുകേും പ്പചേതതാേി സ്റ്റീൽ മഗ്ന്ത്ാലേം 

അറിേിച്ച.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി രു റാത്തിപ്പല 

രാരിനരറിപ്പല മഹാത്മാ മരിറിൽ 2022 

ഡി ിറ്റൽ ഇന്ത്യ വീക് ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• ഭരണകക്ഷിോേ ഭാരതീേ  നതാ പാർട്ടി 

(െിപ്പ പി) ദ്ക്ഷിയണന്ത്യൻ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള നാല് ഗ്പമഖു് 

വയക്തികപ്പള രാ യസഭേിയലക് 

നാമനിർയേശം പ്പചേതു . 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് നിേമസഭാ പ്പതരപ്പെടെുിൽ 

െിപ്പ പി വി േിച്ചതിന് യശഷം വാരണാസി 

 ില്ലേിയലകളു്ള തപ്പന്റ ആദ്യ ോഗ്തേിലാണ് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി യമാദ്ി അക്ഷേപാഗ്ത 

ഉച്ചഭക്ഷണ അടകുള ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതത്. 

• 2003-ൽ അംരീകരിച്ച അദ് ശയ സാംസ്ൈാരിക 

ണപത ക സംരക്ഷണത്തിനാേുള്ള 

േുപ്പനസ് യകാ കൺപ്പവൻഷപ്പന്റ 2022-2026 

ണസകിളിൽ പപ്പങ്കടകുാൻ ഇന്ത്യപ്പേ 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിേുപ്പട ഓഫീസിൽ നിന്നളു്ള 

പഗ്തകറുിെ് ഗ്പകാരം, ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി യദ്ശീേ വിദ്യാഭയാസ 

നേപ്പത്തകറുിച്ചളു്ള അഖ്ില ഭാരതീേ ശിക്ഷാ 

സമാരം വാരണാസിേിൽ ആരംഭിച്ച.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി പ്പതരവ്ു കച്ചവടകാരപു്പട 

ആത്മനിർഭർനിധി (പിഎം സവനിധി) 

പദ്ധതിേുപ്പട രണ്ടാം 

വാർഷികയത്താടനെുരിച്്ച  ണൂല 9 മതുൽ 31 

വപ്പര ആയഘാഷികനു്ന ‘സവനിധി 

മയഹാത്സവം’ ഭവന, നരരകാരയ മഗ്ന്ത്ി 

ഹർദ്ീപ് സിംര് പരുി ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• യസാൻവാർ യമഖ്ലേിപ്പല ഒര ു യക്ഷഗ്തത്തിൽ 

സ്ഥിതി പ്പചയ്യുന്ന ഗ്ശീനരറിപ്പല സവാമി 

രാമാന ുാചാരയേുപ്പട 'സമാധാന ഗ്പതിമ' യകഗ്ര 

ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ി അമിത ് ഷാ ഫലത്തിൽ 

അനാച്ഛാദ്നം പ്പചേതു . 

• NCRPB പ്പചേർമാനംു യകഗ്ര ഭവന-നരരകാരയ 

മഗ്ന്ത്ിേുമാേ ഗ്ശീ ഹർദ്ീപ് സിംര് പരുി 

31.08.2021-ന് യൊർഡിപ്പന്റ 40-ാാമത് 

യോരത്തിലാണ് 'പരിമാൻ' എന്നറിേപ്പെടനു്ന 

NCR നാേുള്ള  ിയോ-യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. 

• നാഷണൽ ഇന്റർപ്പനറ്റ് എക് സ് യചഞ്്ച ഓഫ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട (NIXI) രണ്ട് പതുിേ ഇന്റർപ്പനറ്റ് 

എക് സ് യചഞ്്ച യപാേിന്റു കൾ (IXP) 

ദ്ർുരാപരൂിലംു വർധമാനിലംു ഇന്ത്യൻ 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ്, 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക് യനാള ി, ണനപണുയ 

വികസനം, സംരംഭകതവം എന്നിവേുപ്പട 

സഹമഗ്ന്ത്ി രാ ീവ് ചഗ്രയശഖ്ർ ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പചേതു . 

• നയഡൂൽഹിേിൽ "ണമ യഹാം ഇന്ത്യ" 

ആതിയഥേതവം വഹിച്ച േുവ സയമ്മളനത്തിൽ 

ഇന്ത്യൻ രാഗ്രപതി രാംനാഥ് യകാവിര് 

പപ്പങ്കടതു്ത.ു 

• സുരക്ഷിതവംു സുസ്ഥിരവമുാേ യസ്പസ് 

ഓെയറഷൻ ആൻഡ് മായന ് പ്പമന്റ ്യഫാർ ISRO 

സിസ്റ്റം (IS4OM) പ്പന്റ സഹാേയത്താപ്പട , 

െഹിരാകാശ ആസ്തികൾ സവന്ത്മാേി 

സംരക്ഷികാനളു്ള കഴിവ് ഇന്ത്യ വർദ്ധിെിച്ച.ു 

• പതുിേ പാർലപ്പമന്റ് മരിരത്തിപ്പന്റ 

യമൽകരൂേിൽ പതിെികനു്ന യദ്ശീേ ചിഹ്നം 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി അനാച്ഛാദ്നം 

പ്പചേതു . 

• യലാക  നസംഖ്യാ ദ്ിനത്തിൽ േുഎൻ 

പറുത്തവുിട്ട റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച , അടതു്ത 

വർഷം ണചനപ്പേ പിന്ത്ള്ളി ഇന്ത്യ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു  നസംഖ്യേുള്ള 

രാഗ്രമാേി മാറപു്പമന്്ന ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• ഇൻറർയപാളിപ്പന്റ ഇന്റർനാഷണൽ ണചൽഡ് 

പ്പസക്ഷവൽ എക് യപ്ലാേിയറ്റഷൻ (ICSE) 

ഡാറ്റായെസിൽ ഇന്ത്യ യചർന്ന ു , ഇത് 

ഓഡിയോ-വിഷവൽ ഡാറ്റ ഉപയോരിച്്ച 

ഇരകൾ, ദ്രുപുയോരം പ്പചയ്യുന്നവർ, 

കറു്റക തയങ്ങളുപ്പട ദ് ശയങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിൽ 

െരിെികാൻ അനവുദ്ികനു്ന.ു 
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• ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത എലിയവറ്റഡ് 

അർെൻ എഗ്ക്സ്പസ് യവോേി 

വികസിെികനു്ന ദ്വാരക എഗ്ക്സ്പസ് യവ 

2023ൽ ഗ്പവർത്തനക്ഷമമാകപു്പമന്്ന യറാഡ് 

രതാരത, ണഹയവ മഗ്ന്ത്ി നിതിൻ രഡ്ൈരി 

പറെ.ു 

• ദ്ിയോഘറിൽ 16,800 യകാടിേിലധികം 

രപൂേുപ്പട നിരവധി നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഔയദ്യാരികമാേി ഉദ്്ഘാടനം പ്പചയ്യുകേും 

തറകല്ലിടകുേും പ്പചേതു . 

• പഞ്ചൈു ളേിപ്പല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

ഫാഷൻ പ്പടക് യനാള ിേുപ്പട (NIFT) 17-ാാമത് 

കാമ്പസ് ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി മയനാഹർ 

ലാൽ ഖ്ട്ടറംു യകഗ്രമഗ്ന്ത്ി പിേൂഷ് യരാേലംു 

യചർന്ന് ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• രാ യത്തിപ്പന്റ 75-ാാമത് സവാതഗ്ന്ത്യദ്ിനം 

ഗ്പമാണിച്്ച പൗരന്മാപ്പര അവരപു്പട 

വസതികളിൽ യദ്ശീേ പതാക ഉേർത്താൻ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി, യകഗ്ര 

സർകാർ ഉടൻ തപ്പന്ന രാ യവയാപകമാേി ഹർ 

ഘർ തിരംര എന്ന കാമ്പേിൻ ആരംഭികംു. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട പബ്ലിക് യഗ്ൊഡ്ൈാസ്റ്ററാേ ഗ്പസാർ 

ഭാരതി അതിപ്പന്റ ര ത െൂിലി വർഷമാേ 

 ണൂല 11, 2022-ന് അതിപ്പന്റ പതുിേ യലായരാ 

അനാച്ഛാദ്നം പ്പചേതു . 

• ഡൽഹി സ് കിൽ ആൻഡ് എന്റർഗ്പണർഷിെ ്

േൂണിയവഴ് സിറ്റിേിപ്പല (DSEU) 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് ഇനി മതുൽ യ ാലി 

അവസരങ്ങൾ ലഭികംു. 

• നാഷണൽ പ്പറേിൽ ആൻഡ് 

ഗ്ടാൻസ് യപാർയട്ടഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയടൂ്ടിപ്പന രതി 

ശക്തി വിശവവിദ്യാലേമാേി ഉേർത്തി, 

അതിപ്പന യകഗ്ര സർവ്വകലാശാലോേി 

ഉേർത്തംു. 

• ഇ-യവസ്റ്റ ് ഇയകാ പാർകിപ്പന്റ വികസനം 

സംെരിച്ച ചർച്ചകൾകാേി ഡൽഹി 

പരിസ്ഥിതി മഗ്ന്ത്ി യരാപാൽ റാേ് പരിസ്ഥിതി 

വകെുിപ്പന്റേും ഡൽഹി മലിനീകരണ 

നിേഗ്ന്ത്ണ സമിതിേുപ്പടേും 

ഗ്പതിനിധികളുമാേി സംേുക്ത അവയലാകന 

യോരം വിളിച്ച.ു 

• "AadhaarFaceRd" എന്ന പതുിേ പ്പമാണെൽ 

ആെിലപൂ്പട േുണീക് ഐഡന്റിഫിയകഷൻ 

അയതാറിറ്റി ഓഫ ് ഇന്ത്യ (UIDAI) മഖു്ം 

തിരിച്ചറിേൽ ഫീച്ചർ അവതരിെിച്ച.ു 

• 12-ാാമത ് യദ്ശീേ പ്ലാസ്റ്റിക് സർ റി ദ്ിനം 

 ണൂല 15 ന് ആചരികംു. ഡൽഹിേിപ്പല 

എേിംസിപ്പല യെൺ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് 

സർ റി ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റ്, അയസാസിയേഷൻ 

ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർ ൻസ് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (APSI) 

േുമാേി യചർന്ന് APSI സഗു്ശതു ഫിലിം 

പ്പഫസ്റ്റിവൽ (ASFF 2022) സംഘടിെികംു. 

• കർണാടകേിപ്പല പ്പെംരളൂരവുിൽ സംസ്ഥാന 

ക ഷി, യഹാർട്ടികൾച്ചർ മഗ്ന്ത്ിമാരപു്പട 

സയമ്മളനത്തിപ്പന്റ തയലന്ന്, യകഗ്ര ക ഷി, 

കർഷക യക്ഷമ മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ നയരഗ്ര സിംര് 

യതാമർ , യദ്ശീേ കാർഷിക വിപണിക് (ഇ-

നാം) കീഴിലളു്ള പ്ലായറ്റ്ഫാം (POP) അനാച്ഛാദ്നം 

പ്പചേതു . 

• കാലങ്ങളാേി ഇന്ത്യേുപ്പട സംസ് കാരവംു 

പാരമ്പരയവംു ഗ്പദ്ർശിെികനു്ന വിശദു്ധ 

നരരമാേ വാരണാസി ഷാങ്്ഹാേ് യകാ-

ഓെയറഷൻ ഓർരണനയസഷപ്പന്റ ആദ്യപ്പത്ത 

"സാംസ് കാരിക, ടറൂിസം തലസ്ഥാനമാേി" 

ഗ്പഖ്യാപികംു. 

• ഉപയഭാക്താകപ്പള ശാക്തീകരികകു, 

അവരപു്പട അവകാശങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

അവയൊധം വളർത്തകു എന്നീ 

ലക്ഷയങ്ങയളാപ്പട ഉപയഭാക്ത കാരയ വകെു് 

(DoCA) സ രിച്ച ഒര ുചിഹ്നമാണ്  ാര തി. 

• മംുണെേിൽ നടന്ന ഫയവൂലിംര് ഇന്ത്യ 2022 

പരിപാടിേിൽ, യകഗ്ര ണമയഗ്കാ, പ്പചറകുിട, 

ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുപ്പട (MSME) നാരാേൺ 

റാപ്പണ പ്പമാണെൽ ഇലഗ്്രിക് 

ചാർ ിംരിനളു്ള പ്ലായറ്റ്ഫാമാേ റിയപാസ് 

യപേും ഫിൻപ്പടകിനളു്ള പ്ലായറ്റ്ഫാമാേ ഫി-

 ിറ്റലംു അവതരിെിച്ച.ു 

• നയഡൂൽഹിേിൽ യനവൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പ ണനയസഷൻ 

ഓർരണനയസഷൻ (NIIO) പ്പസമിനാർ 

‘സവവ് ലംെൻ’ യവദ്ിേിൽ ഇന്ത്യൻ 

നാവികയസനേിൽ തയേശീേ 

സായങ്കതികവിദ്യേുപ്പട ഉപയോരം 

വർധിെികാൻ ലക്ഷയമിട്ടളു്ള ‘ഗ്സ്പിന്റ് 

ചലഞ്ചകുൾ’ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

അനാവരണം പ്പചേതു . 
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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/15572/devaswom-board-60-days-crash-course-live-classes-by-adda247


              "Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| July month 2022 Important Current Affairs" 

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

• ഇന്ത്യൻ േുവാകൾകിടേിപ്പല മേകമുരന്ു്ന 

ദ്രുപുയോരത്തിപ്പന്റ ഗ്പശ്നം 

പരിഹരികനു്നതിനാേി, സാമഹൂികനീതി, 

ശാക്തീകരണ മഗ്ന്ത്ാലേം 2020 ഓരസ്റ്റിൽ 

ഏറ്റവംു സാധയതേുള്ള 272  ില്ലകളിൽ നശ 

മകു്ത് ഭാരത ് അഭിോൻ നടെിലാകാൻ 

തടുങ്ങി. 

• കാർരിൽ േുദ്ധത്തിപ്പല വി േത്തിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാേി ഇന്ത്യൻ ണസനയം യമായട്ടാർ 

ണസകിൾ പരയയവഷണം ആരംഭിച്ച ു

• ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത പാസഞ്ചർ 

യഗ്ഡാണാേ വരണു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി അനാവരണം പ്പചേതു . 

• ഇന്ത്യേുപ്പട പതിനഞ്ചാമത് രാഗ്രപതിോേി 

ഗ്ദ്ൗപതി മർുമ ുസതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പചേതു . 

• യദ്ശീേ പതാക തറുസ്സാേ സ്ഥലത്ത് 

പാറികകുേും പ്പപാത ുനങ്ങൾ ഉേർത്തകുേും 

പ്പചേതാൽ, അത ് ഇയൊൾ രാഗ്തി മഴുുവൻ 

പറയന്നകാം. 

• അമർ ഷഹീദ് ് ചഗ്രയശഖ്ർ ആസാദ്ിപ്പന 

ആദ്രികനു്ന വലിേ ഗ്പതിമ യഭാൊലിൽ 

സ്ഥാപികംു. 

• ഭാരത് സഞ്ചാര് നിരം ലിമിറ്റഡിന് (BSNL) 1.64 

ലക്ഷം യകാടി രപൂേുപ്പട പനുരജു്ജീവന 

പായക ിന് യകഗ്ര മഗ്ന്ത്ിസഭ അംരീകാരം 

നൽകിേതാേി യകഗ്ര പ്പറേിൽയവ, 

കമ്മയണൂിയകഷൻസ്, ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ്, 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക് യനാള ി മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ 

അശവിനി ണവഷ്ണവ് പറെ.ു 

• രു റാത്തിപ്പല രാരിനരറിനടതു്തളു്ള 

രു റാത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് പ്പടക്-

സിറ്റിേിൽ (GIFT സിറ്റി) ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര 

യമാദ്ി ‘ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ െളു്ളിേൻ 

എയക്സ്ചഞ്്ച (IIBX) ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

 

Defence News 
• ഇന്ത്യൻ ആർമിേും ഡിഫൻസ് അകൗണ്ട് സ് 

ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റു ം (DAD) തമ്മിലളു്ള നാലാമപ്പത്ത 

സിനർ ി യകാൺഫറൻസ് നയഡൂൽഹിേിൽ 

നടന്ന.ു 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരണനയസഷപ്പന്റ (DRDO) അഭയാസ് ണഹ 

സ്പീഡ് എപ്പക്സ്പൻഡെിൾ ഏരിേൽ ടാർപ്പരറ്റ് 

(HEAT), ഒഡീഷ തീരപ്പത്ത ഇന്റയഗ്രറ്റഡ് പ്പടസ്റ്റ് 

യറഞ്ചിൽ (ITR) നിന്ന് വി േകരമാേ ണലറ്റ് 

പരീക്ഷണത്തിന് വിയധേമാേി. 

• ഓസ് യഗ്ടലിേൻ-ഇന്ത്യൻ ണസനയങ്ങൾ 

തമ്മിൽ പ്പഡറാഡണൂിൽ ഒമ്പതാമത് ആർമി ട ു

ആർമി സ്റ്റാഫ് ചർച്ചകൾ നടത്തി. 

• ഇന്ത്യൻ ആർമിേുപ്പട പ്പഡയസർട്്ട യകാർപ്സ ്

യ ാധപൂ രിൽ (രാ സ്ഥാൻ) അതിർത്തിേുപ്പടേും 

തീരയദ്ശ സുരക്ഷേുപ്പടേും വശങ്ങളിൽ 

"സരുക്ഷ മന്ത്ൻ 2022" സംഘടിെിച്ച.ു 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരണനയസഷൻ (DRDO) കർണാടകേിപ്പല 

ചിഗ്തദ്ർുരേിപ്പല എേയറായനാട്ടികൽ പ്പടസ്റ്റ് 

യറഞ്ചിൽ നിന്ന് ഓയട്ടാണമസ് ഫ് ളേിംര് വിംര് 

പ്പടക് യനാള ി പ്പഡയമാൺസ് യഗ്ടറ്ററിപ്പന്റ ആദ്യ 

വിമാനം വി േകരമാേി യടക് ഓഫ ്നടത്തി. 

• ഫാദ്ർ യഡാട്ടർ പ്പപേറിപ്പന്റ ലേിംര് 

ഓഫീസറാേ അനനയ ശർമ്മേും എേർ 

കമ്മയഡാർ സഞ്ജേ് ശർമ്മേും ഒയര പ്പ റ്റ് 

യഫാർയമഷനിൽ പറന്ന് യവയാമോന ചരിഗ്തം 

സ രിച്ച.ു 

• വിശാഖ്പട്ടണപ്പത്ത ഐഎൻഎസ് യദ്രേിൽ 

പ്പവച്്ച കിഴകൻ യനവൽ കമാൻഡിപ്പല ഫ് ളാര് 

ഓഫീസർ കമാൻഡിംര് ഇൻ ചീഫ് ണവസ് 

അഡ്മിറൽ െിശവ ിത് ദ്ാസ്ഗു പ്തേുപ്പട 

സാന്നിധയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യനവൽ എേർ 

സ്കവാഗ്ഡൺ 324 (INAS 324) ഇന്ത്യൻ 

നാവികയസനേിയലക് കമ്മീഷൻ പ്പചേതു . 

• വിയദ്ശത്ത് ണസനിക ഉപകരണങ്ങൾ 

വാങ്ങനു്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹാേം 

നൽകനു്നതിന് ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ാലേം മന്ൂ്ന 

സവകാരയ ൊങ്കകുൾക് അനമുതി നൽകി. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പല ഗ്പതിയരാധ 

ഉൽൊദ്ന വകെു്, ആദ്യമാേി 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലി ൻസ് ഇൻ ഡിഫൻസ് 

സിയമ്പാസിേത്തിനംു ഗ്പദ്ർശനത്തിനംു 

ആതിയഥേതവം വഹികംു, ഇത ് യകഗ്ര 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ രാ ് നാഥ് സിംര് 

ഔയദ്യാരികമാേി ഉദ്്ഘാടനം പ്പചയ്യും. 

• യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി രാ ് നാഥ് സിംര് 

പ്പകാൽകത്തേിപ്പല ഹഗൂ്ലി നദ്ിേിയലക് 

നാലാമപ്പത്ത P17A പ്പസ്റ്റൽത്ത് ഗ്ഫിയരറ്റ് 

'ദ്നുരിരി' വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• െംഗ്ലായദ്ശിൽ നടകനു്ന 52-ാാമത ് BGB-BSF 

ഡേറ്രർ  നറൽ പ്പലവൽ യൊർഡർ 

യകാൺഫറൻസിപ്പന്റ ആദ്യ ദ്ിവസം BSF DG 

പങ്ക ് സിങ്ങിപ്പന്റ യനത തവത്തിലളു്ള ഇന്ത്യൻ 

ഗ്പതിനിധി സംഘം ധാകേിപ്പലത്തി. 

• 35 വർഷപ്പത്ത രാഗ്ര യസവനത്തിന് യശഷം INS 

സിരധുവ ് ഡീകമ്മീഷൻ പ്പചേതു . 

• ഉേർന്ന ഉേരത്തിലളു്ള യപാരാട്ടത്തിലംു 

അതി ീവന സായങ്കതിക വിദ്യകളിലംു 

തങ്ങളുപ്പട ണസനികപ്പര 

പരിശീലിെികനു്നതിനളു്ള ദ്ൗതയത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി, ഇയന്ത്ാ-ടിെറ്റൻ യൊർഡർ 

യപാലീസ് വടകകുിഴകൻ ഇന്ത്യേിൽ 

ആദ്യപ്പത്തതംു പ്പമാത്തത്തിൽ 

രണ്ടാമയത്തതമുാേ പർവത േുദ്ധ പരിശീലന 

യകഗ്രം സ്ഥാപിച്ച.ു 

• സാേുധ യസനകൾ തമ്മിലളു്ള ഏയകാപനം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി മന്ൂ്ന 

സർവീസകുളുപ്പട ഏകീക ത തിേറ്റർ 

കമാൻഡകുൾ സ രികപു്പമന്്ന ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്ത്ി രാ ് നാഥ് സിംര് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

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
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• ആൻഡമാൻ കടലിൽ  ൊൻ മാരിണടം 

പ്പസൽഫ് ഡിഫൻസ് യഫാഴ് സും ഇന്ത്യൻ 

യനവിേും തമ്മിൽ മാരിണടം പാർട് ണർഷിെ ്

എക് സർണസസ് (MPX) നടത്തി. 

• ടാറ്റ അഡവാൻസ്ഡ ് സിസ്റ്റംസ് തയേശീേമാേി 

വികസിെിച്ച കവിക് റിോക്ഷൻ ണഫറ്റിംര് 

പ്പവഹികിൾ ഇന്ത്യൻ ണസനയത്തിന് 

വി േകരമാേി എത്തിച്ച.ു 

• 2022  ണൂല 27 -ന് പ്പസൻഗ്ടൽ റിസർവ് 

യപാലീസ് യഫാഴ് സ് (CRPF), 84 -ാാമത് 

ണറസിംര് യഡ ആചരിച്ച.ു 

• iDEX നയഡൂൽഹിേിപ്പല പസിഫിേ പ്പമഡികൽ 

പ്പടയ്നായളാ ിസ് ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് - മാേി 

അതിപ്പന്റ നറൂാമപ്പത്ത കരാർ ഒെിട്ട.ു 

• പ്പകാച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എേർയപാർട്ടിൽ, 

അയമരികൻ നാവികയസന ഇന്ത്യൻ 

നാവികയസനേ്ക് രണ്ട് MH-60 R 

മൾട്ടിപർെസ് പ്പഹലിയകാപ്റ്ററകുൾ എത്തിച്ച.ു 

• നാവികയസനേുപ്പട സവന്ത്ം യനവൽ 

ഡിണസൻ ഡേറ്രയററ്റ് സ രിച്ചതംു 

സവാതഗ്ന്ത്യദ്ിനത്തിൽ കമ്മീഷൻ 

പ്പചയ്യാനിടേുള്ളതമുാേ തയേശീേ 

വിമാനവാഹിനികെൽ വിഗ്കാന്ത്്, പ്പകാച്ചിൻ 

കെൽശാല നാവികയസനേ്ക് ണകമാറി. 

 

Summits and Conferences News 
• 2022 നായറ്റാ മാഗ്ഡിഡ് ഉച്ചയകാടി പ്പസ്പേിനിപ്പല 

മാഗ്ഡിഡിൽ 2022  ൺൂ 28 മതുൽ 30 വപ്പര നടന്ന.ു 

•  ി 20 വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ിമാരപു്പട യോരം (FMM) 

ഇയന്ത്ായനഷയേിപ്പല ൊലിേിൽ നടകംു, 

അതിൽ വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ി എസ്.  േശങ്കർ 

പപ്പങ്കടകുംു. 

• പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്ന്ത്ാലേം 2022  ണൂല 8 ന് നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

തൽകയത്താറ യസ്റ്റഡിേത്തിൽ "ആസാദ്ി കാ 

അമ ത് മയഹാത്സവ്" എന്ന യപരിൽ 

"ഹരിോലി മയഹാത്സവം" സംഘടിെികംു. 

• യകഗ്ര ഫിഷറീസ്, മ രസംരക്ഷണം, 

ക്ഷീരവികസന മഗ്ന്ത്ി പർയഷാത്തം രപൂാല, 

ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അനിമൽ പ്പഹൽത്ത് സമ്മിറ്റ് 2022 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു പ്പകാണ്്ട, പ്പമച്ചപ്പെട്ട 

മ രങ്ങളുപ്പട ആയരാരയം ഉറൊകാൻ 

ആേുർയവദ്ം കടൂതുൽ ഉപയോരികണപ്പമന്ന് 

ആവശയപ്പെട്ട.ു 

• നിതി ആയോരിപ്പന്റ മൻു സിഇഒ അമിതാഭ് 

കാന്ത്്  ി-20 പ്പഷർെേുപ്പട യറാളിൽ എത്തംു. 

• ആസാദ്ി കാ അമ ത് മയഹാത്സവ് 

ഐതിഹാസിക വാരായഘാഷത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാോണ് ഖ്നികളും ധാതകുളും 

സംെരിച്ച ആറാമത് യദ്ശീേ യകാൺയേവ് 

നയഡൂൽഹിേിൽ നടന്നപ്പതന്ന് ഖ്നി 

മഗ്ന്ത്ാലേം അറിേിച്ച.ു 

• ആദ്യ പ്പവർചവൽ I2U2 ഉച്ചയകാടിേിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി പപ്പങ്കടതു്ത.ു 

• 13- ാാമത ് പീയറ്റഴ് സ്െർര് കാലാവസ്ഥാ 

സംഭാഷണം  ർമ്മനിേിപ്പല പ്പെർലിനിൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

• CSIR-നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ ഇന്റർ 

ഡിസിപ്ലിനറി സേൻസ് ആൻഡ് പ്പടയ്നാള ി 

(CSIR-NIIST), തിരവുനന്ത്പരുത്ത്, 

സവാതഗ്ന്ത്യത്തിപ്പന്റ 75-ാാാം 

വാർഷികയത്താടനെുരിച്്ച ആസാദ്ി കാ 

അമ ത് മയഹാത്സവ് ആയഘാഷങ്ങളുപ്പട 

ഭാരമാേി യസാഫ്റ്റ് പ്പമറ്റീരിേലകുളുപ്പട 

രസതഗ്ന്ത്ം, ആപ്ലിയകഷനകുൾ (CASM 2022) 

എന്നിവപ്പേകറുിച്ചളു്ള ഒര ു അന്ത്ാരാഗ്ര 

സയമ്മളനം സംഘടിെികംു. 

• ഇന്ത്യ, ഗ്ഫാൻസ്, േുണണറ്റഡ് അറെ് 

എമിയററ്റ്സ് എന്നിവേുപ്പട യകഗ്രെിരകുൾ 

ഗ്തിരാഗ്ര രീതിേിലാണ് കണ്ടമുടു്ടിേത്. 

 

Ranks and Reports News 
• UN റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, 2035 ൽ ഇന്ത്യേുപ്പട 

നരര  നസംഖ്യ 675 

ദ്ശലക്ഷത്തിപ്പലത്തപു്പമന്്ന ഗ്പതീക്ഷികനു്ന.ു 

• യഗ്ലാെൽ ഹേർ എ യയുകഷൻ 

കൺസൾട്ടൻസി കവാകവപ്പരല്ലി ണസമണ്ടസ ് (QS) 

പറുത്തിറകിേ QS പ്പെസ്റ്റ് സ്റ്റഡുന്റ ് സിറ്റി 

റാങ്കിംര് 2023 അനസുരിച്്ച, 103-ാാാം 

സ്ഥാനത്തളു്ള മംുണെ, ഇന്ത്യേിേുപ്പട ഏറ്റവംു 

ഉേർന്ന റാങ്കളു്ള വിദ്യാർത്ഥി നരരമാേി 

ഉേർന്ന.ു 

• 2021 പ്പല സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട സ്റ്റാർട്ടെ് 

റാങ്കിംരിപ്പന്റ മനൂ്നാം പതിെിൽ രു റാത്തംു 

കർണാടകേും "മികച്ച ഗ്പകടനം" 

പറുപ്പത്തടതു്ത.ു 

• യറഷൻ കടകൾ വഴി യദ്ശീേ ഭക്ഷയസുരക്ഷാ 

നിേമം (NFSA) നടെിലാകനു്നതിനളു്ള 

സംസ്ഥാന റാങ്കിംരിൽ ഒഡീഷ 

ഒന്നാമപ്പതത്തി, പ്പതാട്ടപുിന്നിൽ ഉത്തർഗ്പയദ്ശംു 

ആഗ്രാഗ്പയദ്ശംു ഉണ്ട്. 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇന്ത്യൻ 

ഇകയണാമി (സിഎംഐഇ) പറുത്തവുിട്ട 

കണകകുൾ ഗ്പകാരം രാ യപ്പത്ത 

പ്പതാഴിലില്ലാേമ നിരക് മാർച്ചിപ്പല 7.60 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഗ്പിലിൽ 7.83 

ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു 

• അയമരികൻ കമ്പയടൂ്ടർ പ്പനറ്റ് വർകിംര് 

കമ്പനിോേ അരിസ്റ്റ പ്പനറ്റ് വർകിപ്പന്റ 

സിഇഒേും സ് യനാഫ് യലകിപ്പന്റ ഡേറ്രർ 

യൊർഡ് അംരവമുാേ ഇന്ത്യൻ-അയമരികൻ 

 േഗ്ശീ ഉള്ളാൽ, യഫാർെ് സിപ്പന്റ 

അയമരികേിപ്പല സമ്പന്നരാേ സവേം 

നിർമ്മിത വനിതകളുപ്പട എട്ടാം വാർഷിക 

റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 

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
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• ഇന്ത്യേിൽ  നിച്ച രീതാ യരാപിനാഥ് 

അന്ത്ാരാഗ്ര നാണേ നിധിേുപ്പട (IMF) 'മൻു 

ചീഫ് ഇകയണാമിസ്റ്റകുളുപ്പട മതിലിൽ' ഇടം 

യനടനു്ന ആദ്യപ്പത്ത വനിതേും രണ്ടാമപ്പത്ത 

ഇന്ത്യകാരിേുമാേി 

• ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം 

കഴിെ 15 വർഷത്തിനിപ്പട 224.3 ദ്ശലക്ഷം 

യപാഷകാഹാരകറുവളു്ള ഇന്ത്യേിപ്പല 

 നസംഖ്യ കറുെ.ു 

• ഔപചാരികമാേ ഒര ു ഗ്പഖ്യാപനമനസുരിച്്ച, 

 ൺൂ മാസപ്പത്ത ശയാമ ഗ്പസാദ്് മഖു്ർ ി റർെൻ 

മിഷപ്പന്റ പ്പഡൽറ്റ റാങ്കിംരിൽ 76.19 എന്ന 

സംയോ ിത യസ്ൈായറാപ്പട  ാർഖ്ണ്്ഡ 

ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ണടം മാരസിൻ ഈ വർഷം "പരയയവക്ഷണം 

പ്പചയയ്യണ്ട 50 അസാധാരണ 

ലക്ഷയസ്ഥാനങ്ങളിൽ" ഇന്ത്യേിൽ നിന്നളു്ള 

രണ്ട് സ്ഥലങ്ങപ്പള ഉൾപ്പെടതു്തിേിട്ടണ്ു്ട. 

• 2022 പ്പല എക് സ് പാറ്റ് ഇൻണസഡർ 

റാങ്കിംരിൽ പ്പമക് സിയകാ ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ഇന്ത്യ, മയാൻമർ തടുങ്ങിേ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

േഥാർത്ഥ യലാക അഗ്കമങ്ങൾക് ആകം 

കടൂ്ടിേ ഓൺണലൻ ദ്രുപുയോരങ്ങൾക് 

യനപ്പര കണ്ണടച്ചപു്പവന്ന വർഷങ്ങളുപ്പട 

ആയരാപണപ്പത്ത തടുർന്്ന യഫസ്െക്ു ഉടമ 

പ്പമറ്റ അതിപ്പന്റ ആദ്യ വാർഷിക 

മനഷുയാവകാശ റിയൊർട്്ട പറുത്തിറകി. 

• 2022-പ്പല യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ശക്തമാേ 

പാസ് യപാർട്ടകുളുപ്പട പട്ടിക പ്പഹൻലി 

പാസ് യപാർട്്ട സചൂിക അടതു്തിപ്പട 

പറുത്തിറകി. 

• സർകാരിപ്പന്റ മൻുനിര സ്മാർട്്ട സിറ്റി മിഷപ്പന്റ 

ഫണ്ട് വിനിയോരപ്പത്ത 

സംെരിച്ചിടയത്താളം ഇതവുപ്പരേുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ തമിഴ് നാട് 

ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• യഫാർെ് സിപ്പന്റ തൽസമേ 

ശതയകാടീശവരന്മാരപു്പട പട്ടിക ഗ്പകാരം, 

ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ െിൽ 

യരറ്റ് സിപ്പന പിന്ത്ള്ളി ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു 

ധനികനാേ വയക്തിോേും, യലാകത്തിപ്പല 

നാലാമപ്പത്ത ധനികനാേും രൗതം അദ്ാനി 

മാറി. 

• കർണാടക, മണിെർൂ, ചണ്ഡീരഢ് എന്നീ 

സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരപു്പട നവീകരണ 

ഗ്പകടനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങപ്പളേും യകഗ്ര 

ഭരണ ഗ്പയദ്ശങ്ങപ്പളേും റാങ്ക് പ്പചയ്യുന്ന നിതി 

ആയോരിപ്പന്റ ഇന്ത്യ ഇപ്പന്നായവഷൻ 

സചൂികേുപ്പട മനൂ്നാം പതിെിൽ ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ഓക് ലേുപ്പട സ്പീപ്പഡ്രസ്റ്റ് യഗ്ലാെൽ ഇൻഡക് സ് 

ഗ്പകാരം ശരാശരി പ്പമാണെൽ യവരതേിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പട റാങ്കിംര് മന്ൂ്ന സ്ഥാനങ്ങൾ താഴ്ന്ന.ു 

• യലാകായരാരയ സംഘടന പറുത്തിറകിേ 

റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം 

വരമുാനമളു്ള രാ യങ്ങളിൽ, നിലവിപ്പല US 

യഡാളറിൽ, 2021-ൽ പണമേേ്കൽ ഏറ്റവംു 

കടൂതുൽ സവീകരികനു്ന രാ യം ഇന്ത്യോണ്. 

• NITI ആയോരിൽ നിന്നളു്ള "ഡി ിറ്റൽ 

ൊങ്കകുൾ" എന്ന യപെറിൽ ഡി ിറ്റൽ 

ൊങ്കകുൾകളു്ള ണലസൻസിംരിനംു 

നിേഗ്ന്ത്ണ ചട്ടകടൂിനമുളു്ള ഒര ു േുക്തിേും 

അത ് നടെിലാകനു്നതിനളു്ള ഒര ു പ്പടംയപ്ലറ്റംു 

പാതേും അവതരിെികനു്ന.ു 

• രവൺപ്പമന്റ ് തിങ്ക് ടാങ്ക് നിതി 

ആയോരിപ്പന്റേും ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട യഫാർ 

യകാമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്പനസിപ്പന്റേും റിയൊർട്്ട 

അനസുരിച്്ച, യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള R&D 

പ്പചലവകുളിൽ ഏറ്റവംു കറുവ ്ഇന്ത്യകാണ്. 

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

(ACI) യവൾഡ് 2021-പ്പല മഴുുവൻ 

വർഷയത്തകളു്ള മികച്ച 20 ഏവിയേഷൻ 

വയവസാേങ്ങളുപ്പട ആയരാള എേർ ഗ്ടാഫിക് 

റാങ്കിംര് പ്പവളിപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി വാർഷിക 

യവൾഡ് എേർയപാർട്്ട ഗ്ടാഫിക് ഡാറ്റാപ്പസറ്റ് 

പറുത്തിറകി. 

• HCL പ്പടക് യനാള ീസിപ്പന്റ പ്പചേർയപഴ് സൺ, 

യറാഷ് നി നാടാർ മൽയഹാഗ്ത , 'പ്പകാട്ടക് 

ണഗ്പവറ്റ് ൊങ്കിംര് ഹറുൺൂ - ഗ്പമഖു് ധനിക 

വനിതകളുപ്പട പട്ടിക'േുപ്പട മനൂ്നാം പതിെ് 

ഗ്പകാരം തടുർച്ചോേ രണ്ടാം വർഷവംു 

ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു ധനികോേ വനിത എന്ന 

സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 

• കാന്ത്ാർ ഇന്ത്യേുപ്പട വാർഷിക ഗ്ൊൻഡ് 

ഫട്ു ഗ്പിന്റ ്പഠനം അനസുരിച്്ച, ഗ്പായദ്ശികമാേി 

നിർമ്മിച്ച െിസ് കറ്റ് ഗ്ൊൻഡാേ പാർപ്പല 

2021-ൽ ഇന്ത്യേിപ്പല അതിയവരം ചലികനു്ന 

ഉപയഭാക്ത  ഉൽെന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവംു 

 നഗ്പിേമാേ ഗ്ൊൻഡാേി തടുർന്ന,ു 

തടുർച്ചോേി പതിപ്പനാന്നാം വർഷവംു 

റാങ്കിംരിൽ ഒന്നാമപ്പതത്തി. 
 

 

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-onlineliveclasses/15379/english-course-malayalam-english-online-live-classes-by-adda247
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Appointments News 
• അയറ്റാർണി  നറലാേ (A-G) പ്പക.പ്പക. 

യവണയുരാപാലിപ്പന മന്ൂ്ന മാസയത്തക് 

രാ യപ്പത്ത ഉന്നത നിേമ ഓഫീസറാേി 

വീണ്ടംു നിേമിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ രയാസ് 

േൂട്ടിലിറ്റിോേ പ്പരേിൽ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (ഇന്ത്യ) 

തലവനാേി ഇന്ത്യൻ ഓേിൽ 

യകാർെയറഷപ്പന്റ ഫിനാൻസ് ഡേറ്രറാേ 

സരീപ് കമുാർ രുപ്തപ്പേ തിരപ്പെടതു്ത.ു  

• കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ വിരദു്ധ നിരീക്ഷണ 

യകഗ്രമാേ ഫിനാൻഷയൽ ആക്ഷൻ ടാസ് ക് 

യഫാഴ് സിപ്പന്റ (FATF) ഗ്പസിഡന്റാേി 

സിംരെരൂിപ്പല ടി.രാ  കമുാറിപ്പന നിേമിച്ച ു

• യപാകർ പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ PokerBaazi.com, നടൻ 

ഷാഹിദ്് കപറൂിപ്പന ഗ്ൊൻഡ് 

അംൊസഡറാേി തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• അവിവ ഇന്ത്യ ചീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറംു മായന ിംര് ഡേറ്രറമുാേി 

അസിത് റാത്തിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ടി വി എസ് സണപ്ല പ്പചേിൻ 

പ്പസാലയഷൂൻസിപ്പന്റ എക് സികയടൂ്ടീവ് ണവസ് 

പ്പചേർമാൻ ആർ ദ്ിയനശിപ്പന 

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യൻ 

ഇൻഡഗ്സ്രിേുപ്പട (CII) 2022-2023 

വർഷയത്തകളു്ള ഗ്പസിഡൻറാേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

•  ാദ്വപൂ ർ േൂണിയവഴ് സിറ്റി ണവസ് ചാൻസലർ 

സുരഞ്ജൻ ദ്ാസിപ്പന അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യൻ േൂണിയവഴ്സിറ്റികളുപ്പട (AIU) 

ഗ്പസിഡന്റാേി നിേമിച്ച.ു 

• സവകാരയ യനാൺ-ണലഫ് ഇൻഷറുറാേ 

എസ് െിഐ  നറൽ ഇൻഷറുൻസ്  ണൂല 5 

മതുൽ പരിയതാഷ് ഗ്തിപാഠിപ്പേ മായന ിംര് 

ഡേറ്രറംു ചീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറമുാകി നിേമിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ ആർ പ്പക രുപ്തപ്പേ 

പ്പഡപയടൂ്ടി തിരപ്പെടെു് കമ്മീഷണറാേി 

നിേമിച്ചതാേി യപഴ് സണൽ മഗ്ന്ത്ാലേം 

പറുത്തിറകിേ ഉത്തരവിൽ പറേുന്ന.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് യഫാർ അഗ്രികൾച്ചറൽ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റിപ്പന്റ (IFAD) രയവണിംര് 

കൗൺസിൽ അൽവായരാ ലാരിയോപ്പേ 

പ്പസ്പേിനിപ്പന്റ പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാേി നിേമിച്ച.ു 

• അഴിമതിോയരാപണത്തിൽ സതീഷ് 

അഗ്നിയഹാഗ്തിപ്പേ സർകാർ 

പിരിച്ചവുിട്ടത്തിന ു യശഷം നാഷണൽ 

ണഹസ്പീഡ് പ്പറേിൽ യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (NHSRCL) മായന ിംര് 

ഡേറ്രറാേി രായ ഗ്രഗ്പസാദ്ിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

പ്പപാതയുമഖ്ലാ സ്ഥാപനമാേ യരാവ 

ഷിെ് ോർഡ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (GSL) പ്പചേർമാനംു 

മായന ിംര് ഡേറ്രറമുാേി (CMD) ഗ്െയ ഷ് 

കമുാർ ഉപാധയാേപ്പേ നിേമികനു്നതിന് 

കയാെിനറ്റിപ്പന്റ അയൊേിന്റ് പ്പമന്റ ് കമ്മിറ്റി 

(ACC) അംരീകാരം നൽകി. 

• പ്പറേിൽപ്പടൽ യകാർെയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (RCIL) പ്പചേർമാനംു മായന ിംര് 

ഡേറ്രറമുാേ സ്ഥാനയത്തക് പബ്ലിക് 

എന്റർണഗ്പസസിപ്പന്റ പ്പസലക്ഷൻ യൊർഡ് 

(PESB) സഞ്ജേ് കമുാറിപ്പന തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• േുറീക യഫാർെ് സിപ്പന്റ നടത്തിെിനാേി PE 

സ്ഥാപനമാേ അപ്പഡവന്റ് ഇന്റർനാഷണലാണ് 

ഗ്പതീക് യപാട്ടപ്പേ നിേമിച്ചത്. 

• കരർൂ ണവശയ ൊങ്കിപ്പന്റ താൽകാലിക 

പ്പചേർയപഴ് സണാേി മീന യഹമചഗ്രപ്പേ മന്ൂ്ന 

വർഷയത്തക് നിേമികനു്നതിന് റിസർവ് 

ൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) അംരീകാരം 

നൽകിേതാേി സവകാരയ യമഖ്ലാ ൊങ്കാേ 

കരർൂ ണവശയ ൊങ്ക് അറിേിച്ച.ു 

• െംഗ്ലായദ്ശിപ്പന്റ ഇന്ത്യേിപ്പല അടതു്ത 

ണഹകമ്മീഷണറാേി മസു്തഫിസർു റഹ്മാപ്പന 

െംഗ്ലായദ്ശ് സർകാർ നിേമിച്ച.ു 

• വാൾഗ്സ്രീറ്റ ് പ്പവറ്ററൻ മാർട്ടി ഷായവസ് രൂരിൾ 

പാരന്റ ് ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻയകാർെയറഷപ്പന്റ 

യൊർഡിൽ യചരനു്ന,ു ഇത ് പ്പടയ്നാള ി ഭീമന് 

കാരയമാേ സാമ്പത്തിക ശക്തി നൽകനു്ന.ു 

• REC ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ഡേറ്രറാേി 

(പ്പടക് നികൽ) വി പ്പക സിംര് ചമുതലയേറ്റ.ു 

• മതുിർന്ന സ് യപാർട് സ് അഡ്മിനിസ് യഗ്ടറ്ററാേ 

നരീരർ െഗ്ത ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് 

അയസാസിയേഷൻ (IOA) ഗ്പസിഡന്റ്, 

ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ (FIH) 

ഗ്പസിഡന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

അംരം (IOC) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 

“വയക്തിപരമാേ കാരണങ്ങൾ” ചണൂ്ടികാട്ടി 

രാ ിവച്ച.ു 

• ആശിഷ് കമുാർ ചൗഹാപ്പന പതുിേ മായന ിംര് 

ഡേറ്രറംു CEO േുമാേി നിേമിച്ചതാേി 

നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്സ്ചഞ്്ച (NSE) 

അറിേിച്ച.ു 

• മൻു സഗു്പീം യകാടതി  ഡ്ജി വിനീത് ശരൺ 

ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് കൺയഗ്ടാൾ യൊർഡിപ്പന്റ 

(െിസിസിഐ) എത്തിക് സ് ഓഫീസറാേും 

ഓംെഡ്ു സ്മാനാേും ചമുതലയേറ്റ.ു 

• റിട്ടയേർഡ് ആർമി ഓഫീസർ രാ ് ശേുപ്പേ 

േൂണിേൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) 

അംരമാേി നിേമിച്ച.ു 

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
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• ഗ്െിയ ഷ് രുപ്തപ്പേ പതുിേ മായന ിംര് 

ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ചതാേി രത്തൻ ഇന്ത്യ 

പവർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു അയേഹത്തിന് ഇന്ത്യേിലംു 

വിയദ്ശത്തംു റിനയവൂെിൾ, സ്റ്റീൽ, ഖ്നന, 

ചരക് യമഖ്ലകളിൽ ഗ്പവർത്തിച്ച 

പരിചേമണ്ു്ട. 

• രാ ർഷി രുപ്തപ്പേ ONGC വിയദ്ശ് മായന ിംര് 

ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ് യഗ്ടറ്റർ നരീരർ െഗ്ത 

സ്ഥാനപ്പമാഴിെതിപ്പന തടുർന്്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ (FIH) 

ഈ ിപ്തിപ്പന്റ ആ്രിംര് ഗ്പസിഡന്റാേി പ്പസേഫ് 

അഹമ്മദ്ിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• എന്നരശ ു കരയുണശപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ 

അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് യപാർട്്ടസ് ആൻഡ് 

ഹാർെർസിപ്പന്റ (IAPH) ഇന്ത്യേിപ്പല 

ഔയദ്യാരിക ഗ്പതിനിധിോേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• വിനാേക് ണപപ്പേ ടാറ്റ യഗ്പാ ്ര് സിപ്പന്റ 

മായന ിംര് ഡേറ്രറാേി നിേമിച്ചതാേി 

കമ്പനി അറിേിച്ച.ു 

• നിലവിൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷയൽ ഓഫീസറാേി 

യസവനമനഷു്ഠികനു്ന അക്ഷേ് മഗൂ്രപ്പേ ഓരസ്റ്റ് 

19 മതുൽ CEO ആേി സ്ഥാനകേറ്റം 

ലഭിച്ചതാേി പ്പടലിയകാം കമ്പനിോേ 

യവാഡയഫാൺ ഐഡിേ അറിേിച്ച.ു 

• നകൽു പ്പ േിപ്പന യപടിഎം യപേ് പ്പമന്റ ്

സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (PPSL) CEO ആേി 

യപടിഎമ്മിപ്പന്റ വൺ97 കമ്മയണൂിയകഷൻസ് 

നിേമിച്ച.ു 

• 1994 ൊച്ചിപ്പല പരിചേസമ്പന്നനാേ 

നേതഗ്ന്ത്ജ്ഞനംു IFS ഉയദ്യാരസ്ഥനമുാേ 

ഗ്പണേ് കമുാർ വർമപ്പേ െംഗ്ലായദ്ശിപ്പല 

ഇന്ത്യേുപ്പട അടതു്ത ണഹകമ്മീഷണറാേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ലിംക സ് യപാർട് സ് പ്പഗ്പായമാഷനയുവണ്ടി 

ഒളിമ്പിക് സ് സവർണപ്പമഡൽ യ താവ ് നീര ് 

യചാഗ്പേുമാേി പ്പകാകയകാള ഒെവുച്ച.ു 
 

 

Business News 
• രൂരിളും എേർപ്പടലംു ഒെിട്ട ഒര ു നിയക്ഷപ 

കരാറിൽ (IA), കമ്പനിേുപ്പട ഇകവിറ്റി പ്പഷേർ 

കയാപിറ്റലിപ്പന്റ 1.28 ശതമാനം ണമയനാറിറ്റിേും 

യനാൺ-കൺയഗ്ടാളിംര് ഭാരവംു വാങ്ങാൻ 

വാങ്ങനു്നോൾ വാഗ് ദാനം പ്പചേതു . 

• മാക് സ് ണലഫ് ഇൻഷറുൻസ് മപ്പറ്റാര ു

ഡി ിറ്റൽ പ്പസാലയഷൂൻ തൽക്ഷണ 

ഇൻഷറുൻസ് സ്ഥിരീകരണം (Insta-COI) 

അവതരിെിച്ച.ു 

• ഓൺണലൻ യപേ് പ്പമന്റു കളുപ്പട 

പ്പഫസിലിയറ്ററ്ററാേ കയാഷ് ഗ്ഫീ 

യപേ് പ്പമന്റു കൾ, അവരപു്പട കാർഡ് 

യടാകണണയസഷൻ പ്പസാലയഷൂനാേ 

യടാകൺ യവാൾട്്ട പരസ്പര 

ഗ്പവർത്തനക്ഷമതപ്പേ പിന്ത്ണുേ്കപു്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇൻഷറുൻസ് പ്പറരുയലറ്ററി ആൻഡ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് അയതാറിറ്റിേുപ്പട (Irdai) 

സാൻഡ് യൊക് സ് യഗ്പാഗ്രാമിന് 

അനസു തമാേി, എഡൽപ്പവേസ്  നറൽ 

ഇൻഷറുൻസ് SWITCH എന്ന ഒര ുസമഗ്ര യമായട്ടാർ 

ഇൻഷറുൻസ് ഉൽെന്നം അവതരിെിച്ച.ു 

• സംസ്ഥാനത്തടുനീളമളു്ള ഇയകാ ടറൂിസം 

യകഗ്രങ്ങൾ, വനഗ്ശീ യഷാെകുൾ, പ്പമാണെൽ 

വനഗ്ശീ േൂണിറ്റകുൾ, ഇയകാ യഷാെകുൾ 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ പണമിടപാടകുളുപ്പട 

ഡി ിറ്റൽ യശഖ്രണം സാധയമാകാൻ യകരള 

വനം വനയ ീവി വകെുമുാേി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ 

ൊങ്ക് കരാർ ഒെിട്ട.ു 

• ടേർ 2, ടേർ 3 നരരങ്ങളിപ്പല 10,000 

സ്റ്റാർട്ടെകുപ്പള സഹാേികനു്നതിനാേി ഒര ു

ചിട്ടോേ പാഠയപദ്ധതിേിയലക് സ്റ്റാർട്ടെ് 

െിൽഡിംരിപ്പനകറുിച്ചളു്ള ഗ്പസക്തമാേ 

വിവരങ്ങൾ യശഖ്രികാൻ ലക്ഷയമിടനു്ന 

സ്റ്റാർട്ടെ് സ്ൈൂ ൾ ഇന്ത്യ സംരംഭം പ്പടക് ഭീമനാേ 

രൂരിൾ ആരംഭിച്ച ു

• നാസ് യകാം ഫൗയണ്ടഷനംു രൂരിളും 

ലായഭച്ഛേില്ലാപ്പത ഗ്പവർത്തികനു്ന ഇന്ത്യൻ 

പ്പസാണസറ്റി ഓഫ് അഗ്രിെിസിനസ് 

പ്പഗ്പാഫഷണലമുാേി (ISAP) സഹകരിച്്ച ഒര ു

യകാൾ പ്പസന്റർ സ്ഥാപികനു്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പഡന്മാർക് ആസ്ഥാനമാേുള്ള യെസ് ണലഫ് 

സേൻസ് എന്ന കമ്പനിപ്പേ ഇൻയഫാസിസ് 110 

ദ്ശലക്ഷം േൂയറാേ്ക് (ഏകയദ്ശം 875 യകാടി 

രപൂ) വാങ്ങി. 

• പ്പടലിയകാം ഓെയററ്ററാേ ഭാരതി എേർപ്പടൽ 

7.1 യകാടി ഇകവിറ്റി പ്പഷേറകുൾ ഇന്റർപ്പനറ്റ് 

കമ്പനിോേ രൂരിളിന് 734 രപൂേ്ക് 

അനവുദ്ിച്ച.ു 

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
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• ഒര ു പ്പമാണെൽ-ആദ്യ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

കമ്പനിോേ ഒൺകാർഡ്, Temasek-പ്പന്റ 

പിന്ത്ണുേുള്ള ഒര ു സീരീസ് D റൗണ്ട് 

ഫണ്ടിംരിൽ $100 ദ്ശലക്ഷം സമാഹരിച്ച,ു ഇത് 

ഇന്ത്യേിപ്പല 104-ാാമപ്പത്ത േൂണിയകാൺ ആേി 

മാറി. 

• രാ യപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 5G സവകാരയ 

പ്പനറ്റ് വർക് ഭാരതി എേർപ്പടൽ 

പ്പെംരളൂരവുിപ്പല യൊഷ് ഓയട്ടായമാട്ടീവ് 

ഇലക് യഗ്ടാണിക് സിപ്പന്റ പ്ലാന്റിൽ 

വി േകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• യൊസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംര് ഗ്രൂെംു (BCG) JSW 

സ്റ്റീലംു ഒര ു ഡീകാർെണണയസഷനംു 

സുസ്ഥിരതാ തഗ്ന്ത്വംു ഒരമുിച്്ച 

ഗ്പവർത്തിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• എക് സ് േസൂീവ ് 5G പ്പനറ്റ് വർകകുൾകാേി 

സർകാരിപ്പന്റ യനരിട്ടളു്ള പ്പസ്പക് ഗ്ടം 

വിതരണത്തിൽ പരസയമാേി താൽെരയം 

ഗ്പകടിെിച്ച ആദ്യപ്പത്ത ഐടി കമ്പനിോണ് 

എൽ ആൻഡ് ടി പ്പടക് യനാള ി സർവീസസ്. 

• പ്പമറ്റാ CEO മാർക് സകർെർര് 

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പതുിേ "യപേ് പ്പമന്റ് ഇൻ ചാറ്റ്" 

ഫീച്ചർ അവതരിെികനു്നതാേി അറിേിച്ച.ു 

• യമായട്ടാർ ഇൻഷറുൻസ് സവന്ത്ം നാശനരം (OD) 

യപാളിസികൾകാേി 'യപ ആസ് േു ണഗ്ഡവ്' 

(PAYD) ആഡ്-ഓൺ ഫീച്ചർ വാഗ് ദാനം പ്പചയ്യുന്ന 

ആദ്യപ്പത്ത ഇൻഷറുർ ആണ് യരാ ഡി ിറ്റ ്

 നറൽ ഇൻഷറുൻസ്. 

• വിയഗ്പാ ലിമിറ്റഡ് , െംരളൂര ുആസ്ഥാനമാേി, 

ഫിൻലാന്റിപ്പല യനാകിേേുമാേി ഡി ിറ്റൽ 

പരിവർത്തനത്തിനാേുള്ള പതുിേ അഞ്്ച 

വർഷപ്പത്ത കരാർ ഒെിട്ടതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് കൺയഗ്ടാൾ യൊർഡ് (BCCI) 

സംഘടിെികനു്ന എല്ലാ അന്ത്ാരാഗ്ര, 

ആഭയന്ത്ര ഗ്കികറ്റ് മത്സരങ്ങളുപ്പടേും ണടറ്റിൽ 

യസ്പാൺസറാേി യപടിഎമ്മിന് പകരം 

മാസ്റ്റർകാർഡ് തയ്യാപ്പറടകുനു്ന.ു 

 

Banking News 
• പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് പ്പചലവ് എകാലപ്പത്തേും 

ഉേർന്ന നിരകാേ 1.14 ഗ്ടിലയൺ 

യഡാളറിപ്പലത്തി. 

• 2022 മാർച്ചിൽ, റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട (RBI) ഏറ്റവംു പതുിേ സാമ്പത്തിക 

സ്ഥിരത റിയൊർട്്ട (FSR) അനസുരിച്്ച, 

ൊങ്കകുളുപ്പട പ്പമാത്ത നിഷ് ഗ്കിേ ആസ്തി (GNPA) 

അനപുാതം 2021 മാർച്ചിപ്പല ഉേർന്ന 

ശതമാനമാേ 7.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആറ് 

വർഷപ്പത്ത ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന നിരകാേ 5.9 

ശതമാനമാേി കറുെ.ു 

• രാ യപ്പത്ത ഏറ്റവംു പഴേ വാണി യ ൊങ്കാേ 

യസ്റ്ററ്റ് ൊങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യ  ണൂല 1 ന് അതിപ്പന്റ 

67-ാാാം വർഷം ആയഘാഷികകുോണ്. 

• ഓയരാ മന്ൂ്ന മാസത്തിലംു കറൻസി 

യസാർട്ടിംര് ഉപകരണങ്ങൾ പരിയശാധികാൻ 

ൊങ്കകുയളാട് ഉത്തരവിട്ടപു്പകാണ്്ട റിസർവ് 

ൊങ്ക് (RBI) മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ 

ഗ്പസിദ്ധീകരിച്ച.ു 

• ‘ആദ്ിതയ െിർള SBI കാർഡ്’ യലാഞ്്ച 

പ്പചയ്യുന്നതിനാേി ആദ്ിതയ െിർള 

കാെിറ്റലിപ്പന്റ വാേപാ ഉപസ്ഥാപനമാേ 

ആദ്ിതയ െിർള ഫിനാൻസമുാേി (ABFL) 

തഗ്ന്ത്പരമാേ പങ്കാളിത്തത്തിൽ 

ഏർപ്പെട്ടതാേി SBI കാർഡ് സ് ആൻഡ് 

യപേ് പ്പമന്റ ്സർവീസസ് അറിേിച്ച.ു 

• പശ്ചിമ െംര ഗ്രാമീൺ ൊങ്കംു SBI ണലഫ് 

ഇൻഷറുൻസംു തമ്മിൽ ഒര ു ൊങ്കാഷവറൻസ് 

കരാറിപ്പലത്തി. 

• അധികാരികയളാട് പറോപ്പത വിയദ്ശത്ത് 

താമസികനു്ന െരകുളിൽ നിന്ന് 

ഗ്പതിവർഷം 10 ലക്ഷം രപൂ വപ്പര 

സവീകരികാൻ ഇന്ത്യകാർക് ഇയൊൾ 

അനമുതിേുണ്്ട. 

• പ്പറരുയലറ്ററി പാലനത്തിപ്പല യപാരാേമകൾക് 

റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) പ്പകാട്ടക് 

മഹീഗ്ര ൊങ്കിനംു ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ൊങ്കിനംു 

േഥാഗ്കമം 1.05 യകാടി രപൂേും ഒര ു യകാടി 

രപൂേും പിഴ ചമുത്തി. 

• പ്പപാതയുമഖ്ലാ ൊങ്കാേ പഞ്ചാെ് നാഷണൽ 

ൊങ്ക് (പിഎൻെി) അതിപ്പന്റ ഗ്പധാന 

പദ്ധതിോേ പിഎൻെി രക്ഷക് സ്ൈീമിന് 

കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ എേർയഫാഴ് സു മാേി 

(ഐഎഎഫ്) ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ൊങ്കംു (CUB) ഗ്ശീറാം  നറൽ 

ഇൻഷറുൻസംു ഒര ു യകാർെയററ്റ് 

സജ്ജീകരണത്തിപ്പന്റ ഒര ുകരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• നിേഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ പാലികനു്നതിപ്പല 

യപാരാേമകൾ കാരണം, റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ (RBI) പ്പഫഡറൽ ൊങ്കിന് 5.72 യകാടി രപൂ 

പിഴ ചമുത്തി. 

• േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (UBI) 

ഉപയഭാക്താകളുപ്പട ൊങ്കിംര് അനഭുവങ്ങൾ 

ഉേർത്താനളു്ള ഗ്ശമത്തിൽ പ്പടക് 

മഹീഗ്രേുമാേി സഹകരിച്്ച പ്പമറ്റായവർസ് 

പ്പവർചവൽ ലൗയങ്ങ - േൂണി-യവർസ്, ഓെൺ 

ൊങ്കിങ്് സാൻഡ് യൊക് സ് പരിതസ്ഥിതി 

എന്നിവ അവതരിെിച്ച.ു 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ാലേവംു യസ്റ്ററ്റ് ൊങ്ക് ഓഫ് 

(SBI) ഇന്ത്യേുപ്പട അനെുര സ്ഥാപനമാേ 

SBICAP പ്പവയഞ്ചവഴ് സ് ലിമിറ്റഡംു (SVL) 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ (MoU) ഒെവുച്ച.ു 

• ഗ്പീ-പ്പപേഡ് യപേ് പ്പമന്റ് ഉപകരണങ്ങളുമാേി 

െരപ്പെട്ട ചില വയവസ്ഥകളും KYC 

മാനദ്ണ്ഡങ്ങളും പാലികാത്തതിന് ഒല 

ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് ണഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡിന് 1.67 യകാടി രപൂ റിസർവ് ൊങ്ക് 

ഓഫ ്ഇന്ത്യ (RBI) പിഴ ചമുത്തി. 

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
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• പതുിേ യപാർട്ടലമുാേി പർൂണ്ണമാേി 

െരിെിച്ച ആദ്യപ്പത്ത സവകാരയ 

ൊങ്കകുളിൽ ഒന്നാേ പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ൊങ്ക ്

പതുിേ ആദ്ാേ നികതുി ഇ-ഫേലിംര് 

സംവിധാനവമുാേി സായങ്കതിക സംയോ നം 

പർൂത്തീകരിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• റാേഗഡ് സഹകാരി ൊങ്ക് ഓഫ ് മംുണെ 

RBIേിൽ നിന്നളു്ള പരിമിതികൾക് 

വിയധേമാേി 

• യസ്റ്ററ്റ് ൊങ്ക് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (SBI) ഉടൻ തപ്പന്ന 

തങ്ങളുപ്പട ഉപയഭാക്താകൾക് വാട്്ട സ്ആെ് 

അധിഷ് ഠിത ൊങ്കിംര് ലഭയമാകംു. 

• കമ്പനി വിപലുീകരണത്തിനാേി 20,000 യകാടി 

രപൂ കടം സമാഹരികനു്നതിനളു്ള പദ്ധതിക് 

സവകാരയ വാേപകാരനാേ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് 

ൊങ്കിപ്പന്റ യൊർഡ് അംരീകാരം നൽകി. 

• അർെൻ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ൊങ്കകുളുപ്പട 

(UCBs) സാമ്പത്തിക സസു്ഥിരത 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി, RBI യനരിട്്ട നാല് 

തലങ്ങളുള്ള നിേഗ്ന്ത്ണ ചട്ടകട്ൂ സ രികാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• പ്പഫഡറൽ ൊങ്കംു പ്പസൻഗ്ടൽ യൊർഡ് ഓഫ് 

ഡേറക് ട് ടാക് സംു യചർന്ന് നികതുിദ്ാേകപ്പര 

ഇ-ഫേലിംര് യപാർട്ടലിപ്പന്റ ഇ-യപ ടാ്സ് 

ഫംര് ഷൻ ഉപയോരികാൻ അനവുദ്ികനു്ന.ു 

• കഴിെ രണ്ട് ദ്ിവസത്തിനളു്ളിൽ മന്ൂ്ന 

സഹകരണ ൊങ്കകുൾക് റിസർവ് ൊങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്ത്യേിൽ നിന്ന് കടതു്ത പരിമിതികൾ 

ലഭിച്ച.ു 

• യഗ്കാസ്-യൊർഡർ യപേ് പ്പമന്റ് 

ഓഫറകുൾകാേി, യപേ് പ്പമന്റു കളും API 

ൊങ്കിംര് പ്പസാലയഷൂനകുളും നൽകനു്ന 

ഓെൺ, കയാഷ് ഗ്ഫീ യപേ് പ്പമന്റു കൾ, യപ 

നിേർണെ, പ്പഫേർഎയക്സ്പ എന്നിവേ്ക് 

റിസർവ് ൊങ്ക് അനമുതി നൽകി. 

• കാനറ ൊങ്ക് അതിപ്പന്റ പ്പമാണെൽ ൊങ്കിംര് 

ആപ്ലിയകഷനാേ "കാനറ ai1" പറുത്തിറകി. 

• പിരാമൽ എന്റർണഗ്പസസിന് NBFC ോേി 

െിസിനസ്സ് ആരംഭികാൻ റിസർവ് ൊങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) ഓർരണനയസഷന് അനമുതി 

നൽകി. 

• IDBI ൊങ്കിപ്പന്റ യലലകാർക് 40 

ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികൾ 

സവന്ത്മാകാൻ RBI അനമുതി നൽകി 

• ഏതാനംു വർഷങ്ങൾകളു്ളിൽ േൂണിേൻ 

ൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റ് പ്പപാതയുമഖ്ലാ 

ൊങ്കകുപ്പള മറികടന്ന് മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ 

പ്പപാതയുമഖ്ലാ ൊങ്ക് സ്ഥാനം യനടണപ്പമന്ന് 

േൂണിേൻ ൊങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യേുപ്പട (UBI ) MDേും 

CEOേുമാേ എ. മണിയമഖ്ലാ ആഗ്രഹികനു്ന.ു 
 

Economy News 
• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എക് സ് യചഞ്്ച 

യൊർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (Sebi) 2015പ്പല 'ഡാർക് 

ണഫെർ' യകസിൽ കനത്ത പിഴ 

ചമുത്തിേിട്ടണ്ു്ട. 

• NITI ആയോരും പ്പടക് യനാള ി ഇൻഫർയമഷൻ, 

യഫാർകാസ്റ്റിംര് ആൻഡ് അസസ് പ്പമന്റ് 

കൗൺസിലംു (TIFAC) യചർന്ന് ഉജ്ജവലമാേ ഒര ു

ഗ്പവചനം നടത്തി. 

• െിസിനസ് റിയഫാം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (BRAP)-

2020 ധനമഗ്ന്ത്ി നിർമല സീതാരാമൻ 

നയഡൂൽഹിേിൽ അവതരിെിച്ച.ു 

• ആഭയന്ത്ര യററ്റിംര് ഏ ൻസിോേ ഗ്കിസിൽ 

2023 സാമ്പത്തിക (FY 2022-2023) വർഷത്തിൽ 

ഇന്ത്യേുപ്പട േഥാർത്ഥ GDP വളർച്ചാ ഗ്പവചനം 

7.3 ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ യമാണിറ്ററി ഫണ്ട് (IMF) 

അനസുരിച്്ച, റഷയേുമാേുള്ള േുദ്ധത്തിപ്പന്റ 

പരിണിത ഫലമാേി 2022 ൽ ഉപ്പഗ്കേനിപ്പന്റ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥ 35% വപ്പര ചരുങു്ങാം. 

• ഡേറ്രയററ്റ ് നറൽ ഓഫ ്യഫാറിൻ യഗ്ടഡാണ് 

(DGFT) യപെർ ഇറകമുതി നിരീക്ഷണ 

സംവിധാനം (PIMS) സ്ഥാപിച്ചത്. 

• ഉപയഭാക്ത  വില സചൂികപ്പേ (CPI) 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള റീപ്പട്ടേിൽ 

പണപ്പെരെും മൻു മാസപ്പത്ത 7.04 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം  ണൂിൽ 7.01 

ശതമാനമാേി കറുെ.ു 

• സാമ്പത്തിക മാരയവംു വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന 

പലിശനിരകംു കാരണം പ്പമാത്ത ആഭയന്ത്ര 

ഉൽൊദ്നം (GDP) കണകാകിേ 2023-പ്പല 

സാമ്പത്തിക വളർച്ചപ്പേകറുിച്ചളു്ള ഗ്പവചനം 

യനാമറു അതിപ്പന്റ മൻു ഗ്പവചനമാേ 5.4 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.7 ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• അഖ്ിയലന്ത്യാ പ്പമാത്തവില സചൂികപ്പേ (WPI) 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള വാർഷിക 

പണപ്പെരെു നിരക്  ൺൂ മാസത്തിൽ 15.18 

ശതമാനമാണ്. 

• വാണി യ മഗ്ന്ത്ാലേം ഈ മാസപ്പത്ത 

കേറ്റമുതി-ഇറകമുതി കണകകുൾ 

പരിഷ്ൈരിച്ചതിന് യശഷം, ഇന്ത്യേുപ്പട ചരക് 

വയാപാര കമ്മി  ണൂിൽ പ്പറയകാർഡ് 26.18 

െിലയൺ യഡാളറാേി വർധിച്ച.ു 

• വഗ്സ്തങ്ങൾ, യമകെ് എന്നിവേുപ്പട 

കേറ്റമുതികാേി പ്പടക് ണസ്റ്റൽ മഗ്ന്ത്ാലേം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച അയത നിരകിൽ 2024 മാർച്്ച 31 

വപ്പര സ് കീം യഫാർ റിയെറ്റ് ഓഫ ് യസ്റ്ററ്റ്, 

പ്പസൻഗ്ടൽ ടാക് സ് ആൻഡ് പ്പലവീസ് (RoSCTL) 

തടുരനു്നതിന് സർകാർ അംരീകാരം നൽകി. 

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
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• ആയരാള വളർച്ച മരരതിേിലാേതിനാൽ 

അയമരികൻ യഗ്ൊകയറ ് യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി 

തങ്ങളുപ്പട FY23 േിപ്പല േഥാർത്ഥ GDP 

വിപലുീകരണ എസ്റ്റിയമറ്റ് ഇന്ത്യേ്കാേി 0.40 

ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.2 ശതമാനം ആേി 

കറുച്ച.ു 

• ഇൻഡഗ്സ്രി യൊഡി പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യൻ യചയമ്പഴ് സ് ഓഫ് പ്പകായമഴ് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഡഗ്സ്രി (FICCI) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷപ്പത്ത 

ഇന്ത്യേുപ്പട സാമ്പത്തിക ഉൽൊദ്ന എസ്റ്റിയമറ്റ് 

40 യെസിസ് യപാേിന്റ് കറുച്്ച  7% ആകി. 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ൊങ്ക് (ADB) 

ഇന്ത്യേുപ്പട GDP വളർച്ചാ ഗ്പവചനം 2023 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 7.2 ശതമാനമാേി 

കറുച്ച.ു 

• ഒര ു യസാഷയൽ യസ്റ്റാക് എയക്സ്ചഞ്്ച 

സ രികനു്നതിനളു്ള തയ്യാപ്പറടെുിനാേി 

സർകാർ "സീയറാ കെൂൺ സീയറാ 

ഗ്പിൻസിെൽ ഇൻഗ്സ്രു പ്പമന്് സ്" പ്പന 

പ്പസകയരൂിറ്റികളാേി നിശ്ചേിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• 2025-ലംു 2030-ലംു ഇന്ത്യേുപ്പട െയോ 

ഇകയണാമി േഥാഗ്കമം 150 െിലയൺ 

യഡാളറംു 300 െിലയൺ യഡാളറംു എത്തപു്പമന്്ന 

ഗ്പവചികപ്പെടനു്ന.ു 

• റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യേുപ്പട (RBI) ഏറ്റവംു 

പതുിേ കണകകുൾ കാണികനു്നത്  ണൂല 15 

ന് അവസാനികനു്ന ആഴ്ചേിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട 

വിയദ്ശനാണയ കരതുൽ യശഖ്രം 7.5 െിലയൺ 

യഡാളർ കറുെ് 572.7 െിലയൺ യഡാളറാേി 

മാറി. 

• പലസ്തീൻ അഭോർത്ഥികൾകാേുള്ള 

ഐകയരാഗ്ര സംഘടനേുപ്പട റിലീഫ് ആൻഡ് 

വർകസ് ഏ ൻസിക് ഇന്ത്യ 2.5 മിലയൺ US 

യഡാളർ നൽകി. 

• 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 85 

െിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ ഏറ്റവംു ഉേർന്ന 

വാർഷിക വിയദ്ശ യനരിട്ടളു്ള നിയക്ഷപം (FDI) 

ഇന്ത്യക് ലഭിച്ച.ു 
 

 

Schemes News 
• റിപ്പെേർ പ്പചയ്യാനളു്ള അവകാശത്തിന് 

പ്പമാത്തത്തിലളു്ള പ്പഗ്ഫേിംവർക് 

നൽകനു്നതിനാേി ഉപയഭാക്ത കാരയ വകെു് 

അഡീഷണൽ പ്പസഗ്കട്ടറി നിധി ഖ്ഗ്തിേുപ്പട 

യനത തവത്തിൽ ഒര ുകമ്മിറ്റി രപൂീകരിച്ച.ു 

• മന്ൂ്ന വിഭ ന കാർഷിക നേങ്ങൾ 

റോകനു്നതിന് പകരമാേി സമാനമാേ 

ഗ്പതിജ്ഞാെദ്ധത വരതു്തി എട്്ട മാസത്തിന് 

യശഷം മിനിമം താങ്ങവുില (MSP) സംെരിച്ച 

ഒര ുകമ്മിറ്റി സർകാർ സ്ഥാപിച്ച.ു  

• ഇന്ത്യേുപ്പട മൻുനിര ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ആേുഷ്മാൻ 

ഭാരത ്പ്പഹൽത്ത് ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ര് ചർ മിഷപ്പന്റ (PM 

ABHIM) ധനസഹാേത്തിനാേി യലാകൊങ്ക് 1 

െിലയൺ യഡാളർ വാേപ അനവുദ്ിച്ചതാേി 

യകഗ്ര ആയരാരയമഗ്ന്ത്ി മൻസുഖ് ് മാണ്ഡവയ 

രാ യസഭപ്പേ അറിേിച്ച.ു 

 

Awards News 
• യലാക് സഭാ സ്പീകർ ഓം െിർളേും യറാഡ് 

രതാരത, ണഹയവ മഗ്ന്ത്ി നിതിൻ രഡ്ൈരിേും 

യചർന്ന് നാഷണൽ ണഹയവ എക് സലൻസ് 

അവാർഡകുൾ-2021 സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഹാെിേസ്റ്റ് ണമൻഡ്സ് പ്പടയ്നാള ീസിപ്പന്റ 

സ്ഥാപകനംു എ്സികയടൂ്ടീവ് പ്പചേർമാനമുാേ 

അയശാക് സതൂേ്ക് 2021 പ്പല CII കവാളിറ്റി രതന 

അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്ആേുർയവദ് (AIIA) 

ഡേറ്രർ തന ൂ യനസരിക് UK 

പാർലപ്പമന്റിപ്പന്റ ആേുർയവദ് രത് ന അവാർഡ് 

ലഭിച്ച.ു 

• 2022 പ്പല പ്പഫമിന മിസ് ഇന്ത്യ പട്ടം സിനി 

പ്പഷട്ടി സവന്ത്മാകി. 

• േുണണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിൽ നടന്ന NRI യവൾഡ് 

സമ്മിറ്റ് 2022ൽ മിയഷൽ പനൂവല്ലേ്ക് 

ശിയരാമണി അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• 2022 പ്പല മികച്ച രണിതശാഗ്സ്ത സമ്മാനമാേ 

ഫീൽഡ് സ് പ്പമഡൽ ഉയഗ്കനിേൻ മാത് സ് 

പ്പഗ്പാഫസറാേ പ്പമറീന വിോയസാവ് സ്ൈ യനടി. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ആദ്യ രാഗ്രപതിോേ രായ ഗ്ര 

ഗ്പസാദ്ിയനാടളു്ള െഹമുാനാർത്ഥം, പബ്ലിക് 

അഡ്മിനിയഗ്സ്രഷനിൽ യഡാ. രായ ഗ്ര ഗ്പസാദ്് 

പ്പമയമ്മാറിേൽ അവാർഡ് 

ഏർപ്പെടതു്തിേതാേി ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക 

മഗ്ന്ത്ി യഡാ.  ിയതഗ്ര സിംര് നയഡൂൽഹിേിൽ 

പറെ.ു 

• രണ്ടാം യലാകമഹാേുദ്ധകാലത്ത് 

അഭോർഥികപ്പള സഹാേിച്ചതിന് യപാളിഷ് 

സർകാർ മഹാരാ ാകപ്പള ആദ്രിച്ച ു

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• രണ്ടാം യലാകമഹാേുദ്ധസമേത്ത് 

യപാളണ്ടിപ്പല യസാവിേറ്റ് േൂണിേൻ 

അധിനിയവശത്തിൽ പലാേനം പ്പചേത 

യപാളിഷ് അഭോർത്ഥികൾക് അഭേം 

നൽകിേ  ാംനരർ, യകാലാെർൂ 

മഹാരാ ാകന്മാപ്പരേും മറ്റളു്ളവപ്പരേും 

യപാളിഷ് സർകാർ ആദ്രിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേിപ്പല യോസു സിറ്റിേിൽ 

നടന്ന ണഫനലിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട പല്ലവി സിംര് 

മിസിസ് േൂണിയവഴ്സ ്ഡിണവൻ പട്ടം യനടി 

• സന്മാർ ഗ്രൂെ ്ണവസ് പ്പചേർമാൻ നാരാേണൻ 

കമുാറിന്  ൊൻ സർകാർ ‘ഓർഡർ ഓഫ ്ദ്ി 

ണറസിംര് സൺ, യരാൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ 

സ്റ്റാർ’ അവാർഡ് നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• േുണണറ്റഡ് യനഷൻസ് എൻവയോൺപ്പമന്റ ്

യഗ്പാഗ്രാം (UNEP) നാഷണൽ രുഡ് വിൽ 

അംൊസഡർ മിസ് ദ്ിേ മിർസ, പരിസ്ഥിതി 

ഗ്പവർത്തകൻ മിസ്റ്റർ അയഗ്ഫാസ് ഷാ 

എന്നിവർക് സാമഹൂിക നീതി 2021-പ്പല മദ്ർ 

പ്പതയരസ പ്പമയമ്മാറിേൽ അവാർഡകുൾ 

നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• മൻു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഷിൻയസാ ആപ്പെപ്പേ 

മരണാനന്ത്രം രാ യത്തിപ്പന്റ പരയമാന്നതമാേ 

"യകാളർ ഓഫ ് ദ്ി സഗു്പീം ഓർഡർ ഓഫ് 

ഗ്കിസന്ത്മം" നൽകി ആദ്രികാനളു്ള 

തീരമുാനം  ാെനീസ് സർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• NAARM-ന് ICAR-പ്പന്റ സർദ്ാർ പയട്ടൽ അവാർഡ് 

ലഭിച്ച ു

• ഡവലപ് പ്പമന്റ ് ൊങ്ക് ഓഫ ് സിംരെർൂ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന (DBS ൊങ്ക്) 'യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു മികച്ച SME ൊങ്ക്' ആേി േൂയറാമണി 

രണ്ടാം തവണേും (2018-ൽ ആദ്യമാേി) 

അംരീകരിച്ച.ു 

• 68-ാാമത ് യദ്ശീേ ചലച്ചിഗ്ത അവാർഡ് 

യ താകപ്പള നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യകരളത്തിപ്പന്റ പരയമാന്നത ചലച്ചിഗ്ത 

പരുസ്ൈാരമാേ പ്പ  സി ഡാനിയേൽ 

അവാർഡിന് മലോള ചലച്ചിഗ്തകാരൻ പ്പക പി 

കമുാരൻ അർഹനാേി. 

• ഇന്ത്യൻ വംശ നാേ ഹസൂ്റ്റൺ 

സർവകലാശാലേിപ്പല എൻ ിനീേറിങ്് 

പ്പഗ്പാഫസറാേ കൗശിക് രാ യശഖ്രേ്ക് 

ആയരാള ഊർ  പരുസ് കാരം ലഭിച്ച.ു 

• ഗ്െിട്ടീഷ് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി യൊറിസ് യ ാൺസൺ 

ഉയഗ്കനിേൻ ഗ്പസിഡന്റ് യവായലാണഡമർ 

പ്പസപ്പലൻസ് കിക് സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ 

ലീഡർഷിെ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ച ു

• ദ്ിയനശ് ഷഹ് റ ഫൗയണ്ടഷൻ (DSF) ഇന്ത്യൻ 

സംരീതം  നങ്ങൾകിടേിൽ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനളു്ള ഗ്ശമങ്ങളിൽ 

വലിപ്പോര ുമയുന്നറ്റം നടത്തിേിട്ടണ്ു്ട. 
 

Agreements News 
• വിദ്യാഭയാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകനു്ന 

NBFCോേ അവാൻപ്പസ ഫിനാൻഷയൽ 

സർവീസസംു എഡൽവീസ്  നറൽ 

ഇൻഷറുൻസംു (EGI) യചർന്ന് അവാൻപ്പസ 

പിന്ത്ണുേ്കനു്ന അന്ത്ർയേശീേ 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് സ്റ്റഡുന്റ ് ഗ്ടാവൽ 

ഇൻഷറുൻസ് വാഗ് ദാനം പ്പചയ്യുന്ന.ു 

• സംസ്ഥാനപ്പത്ത തിരപു്പനൽയവലി  ില്ലേിൽ 

പതുിേ യസാളാർ പ്പസല്ലംു പ്പമാഡയൾൂ നിർമ്മാണ 

യകഗ്രവംു നിർമ്മികനു്നതിന് തമിഴ് നാട് 

സർകാരമുാേി 3000 യകാടി രപൂേുപ്പട 

നിയക്ഷപത്തിനാേുള്ള 

കരാറിപ്പലത്തിേതാേി ടാറ്റ പവർ 

പ്പവളിപ്പെടതു്തി. 

• മഖു്യമഗ്ന്ത്ി എംപ്പക സ്റ്റാലിപ്പന്റ സാന്നിധയത്തിൽ 

തമിഴ് നാടംു സിംരെർൂ ആസ്ഥാനമാേുള്ള IGSS 

പ്പവയഞ്ചഴ് സ് ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡംു തമ്മിൽ 

ധാരണാപഗ്തം (MoU) ഒെവുച്ച.ു 

• മാറനു്ന കാലാവസ്ഥപ്പേ ഗ്പതിയരാധികനു്ന 

പതുിേ ഇനങ്ങൾ വികസിെികനു്നതിൽ ഗ്ശദ്ധ 

യകഗ്രീകരികാൻ സംസ്ഥാന യകാഫി 

യൊർഡ് പദ്ധതിേിടനു്ന.ു 

• സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങൾ കപ്പണ്ടത്തൽ 

നടെിലാകനു്നതിനാേി, പ്പമറ്റൽ, ഓേിൽ, 

രയാസ് കമ്പനിോേ യവദ്ാന്ത് മഗ്ദ്ാസിപ്പല 

IITേിൽ സ്ഥാപിതമാേ ഡിറ്റക്റ്റ് പ്പടയ്നാള ീസ് 

എന്ന സ്റ്റാർട്ടെമുാേി സഹകരിച്്ച അതിപ്പന്റ 

എല്ലാ െിസിനസ് േൂണിറ്റകുളിലംു ടി-പൾസ് 

എച്്ചഎസ്എസ്ഇ യമാണിറ്ററിംര് സിസ്റ്റം 

വിനയസിച്ച.ു 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡംു (RIL) 

അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യേും 

(AFI) ഇന്ത്യേിപ്പല അത് ലറ്റിക് സിപ്പന്റ 

സമഗ്രമാേ വളർച്ച ഗ്പാപ്തമാകനു്നതിന് 

ദ്ീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട.ു 

• യപേ് പ്പമന്റ ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഡി ിറ്റൽ 

ഫിനാൻഷയൽ നവീകരണം, കള്ളെണം 

പ്പവളുെികൽ തടേൽ, തീഗ്വവാദ്ത്തിനളു്ള 

ഫണ്ടിംര് (AML-CFT) എന്നിവേിൽ 

സഹകരണം വർദ്ധിെികനു്നതിന് റിസർവ് 

ൊങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യേും ൊങ്ക് ഇയന്ത്ായനഷയേും 

തമ്മിൽ ധാരണേിപ്പലത്തി. 

• ഇന്ത്യേും നമീെിേേും തമ്മിലളു്ള 

ധാരണാപഗ്തം (എ ംഒ േു) ഏകയദ്ശം ഏഴ് 

പതിറ്റാണ്ടകുൾക് യശഷം  ചീറ്റകപ്പള 

രാ യയത്തക് തിരിപ്പക പ്പകാണ്ടവുരാൻ 

ലക്ഷയമിടനു്ന.ു 

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
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• സംസ്ഥാനത്ത് സണപ്ല പ്പചേിൻ 

ഓെയറഷൻസ് അകാദ്മി (SCOA) 

യഗ്പാ ്രു കൾ ആരംഭികനു്നതിന് െീഹാർ 

യസ്റ്ററ്റ് സ് കിൽ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് മിഷനമുാേി 

കരാർ ഒെിട്ടതാേി ഇ-പ്പകായമഴ് സ് മാർകറ്റാേ 

ലിപ്ൈാർട്്ട അറിേിച്ച.ു 

• MSME കാേി പ്പസന്റർ ഓഫ ് എ്സലൻസ് 

സ്ഥാപികനു്നതിന്,NSIC േും LG ഇലയഗ്്രാണി്സു ം 

ഒര ുകരാറിൽ ഒെവുച്ച ു

• സിറ്റി ൊങ്ക് , എൻഎ , സിറ്റിയകാർെ് 

ഫിനാൻസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ഉപയഭാക്ത  

ൊങ്കിംര് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ആക് സിസ് ൊങ്ക് 

ഏപ്പറ്റടകുനു്നതിന് യകാമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ 

ഓഫ് ഇന്ത്യ (CCI) അനമുതി നൽകിേിട്ടണ്ു്ട. 

• അതിയവര പാസഞ്ചർ പ്പഗ്ടേിനകുൾ 

നിർമ്മികനു്നതിനളു്ള ഒര ുസംേുക്ത സംരംഭം 

BF ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ര് ചർ ലിമിറ്റഡംു ടാൽയരാ ഇന്ത്യ 

ണഗ്പവറ്റ ്ലിമിറ്റഡംു സ്ഥാപിച്ച.ു 

• സൂേസ് കനാൽ സാമ്പത്തിക യമഖ്ലേിൽ 

ഗ്രീൻ ണഹഗ്ഡ ൻ ഫാ്രറി നിർമികാൻ 

ഈ ിപ്തു ം ഒര ു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിേും 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെപു്പവച്ചതാേി 

കാെിനറ്റ് ഗ്പഖ്യാപനത്തിൽ പറേുന്ന.ു 

• മയലഷയൻ പാം ഓേിൽ കൗൺസിലംു (MPOC) 

ഇന്ത്യൻ പ്പവ ിറ്റെിൾ ഓേിൽ 

പ്പഗ്പാഡയയൂസഴ് സ് അയസാസിയേഷനംു (IVPA) 

പായമാേിലിപ്പന്റ ഉപയോരം 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനളു്ള സഹകരണം 

വിപലുീകരികനു്നതിനളു്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ (MoU) ഒെവുച്ച.ു 

 

Science and Technology News 
• നയ ൂ യസ്പസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ വാണി യ 

ദ്ൗതയത്തിപ്പന്റ ഭാരമാേി ഇന്ത്യൻ 

െഹിരാകാശ രയവഷണ സംഘടന (ISRO) മന്ൂ്ന 

സിംരെർൂ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വി േകരമാേി 

വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• കാലാവസ്ഥാ വയതിോനം ലഘകൂരികൽ, 

വ ത്താക തിേിലളു്ള സമ്പദ്് വയവസ്ഥ, 

ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം തടുങ്ങിേ സസു്ഥിര 

ലക്ഷയങ്ങളിയലക് വിദ്യാർത്ഥികപ്പള 

പരിശീലിെികനു്ന ഒര ു സ്ൈൂ ൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിനാേി, പനുരപുയോര ഊർ  

കമ്പനിോേ ഗ്രീൻയകാ IIT-

ണഹദ്രാൊദ്മുാേി സഹകരിച്ച.ു 

• രാരിനരറിപ്പല രാഗ്രീേ രക്ഷാ 

സർവ്വകലാശാല, യഗ്ഡാൺ ആചാരയ ഏരിേൽ 

ഇപ്പന്നായവഷൻസ് ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡമുാേി 

യഗ്ഡാൺ പരത്താനളു്ള കഴിവകുൾ 

നൽകനു്നതിനാേി റിയമാട്്ട ണപലറ്റ് 

പരിശീലന യകഗ്രം സ്ഥാപികനു്നതിനാേി 

ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• വയക്തികളുപ്പട കയാൻസറിന് കാരണമാകനു്ന 

 ീനകുപ്പള തിരിച്ചറിോൻ കഴിേുന്ന 

വിപ്ലവകരമാേ രീതി 

വികസിെിപ്പച്ചടതു്തിരികകുോണ് ഐഐടി 

മഗ്ദ്ാസ് രയവഷകർ. 

• വാഷിംഗ് രണിപ്പല ണവറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന 

ഗ്പിവയ ൂ പരിപാടിേിൽ US ഗ്പസിഡന്റ ് യ ാ 

ണെഡൻ പ്പ േിംസ് പ്പവെ് െഹിരാകാശ 

ദ്രൂദ്ർശിനിേുപ്പട ആദ്യ ചിഗ്തങ്ങളിപ്പലാന്ന് 

പറുത്തവുിട്ട.ു 

• പ്പസർവികൽ കയാൻസറിപ്പനതിരാേ 

ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത കവാഗ്ഡിവാലന്റ് 

ഹയമൂൻ പാെിയലാമ ണവറസ് വാക് സിപ്പന്റ 

(qHPV) വിപണി അംരീകാരത്തിന് ഗ്ഡര് സ് 

കൺയഗ്ടാളർ  നറൽ ഓഫ ് ഇന്ത്യ (DCGI) 

അംരീകാരം നൽകി. 

• ദ്ക്ഷിണ യപാളണ്ടിപ്പല ഗ്കായകാവിലളു്ള 

അനയലാര് െഹിരാകാശോഗ്തിക 

പരിശീലന യകഗ്രത്തിൽ (AATC) നിന്ന് 

അനയലാര് ആയഗ്സ്രായനാട്്ട യഗ്പാഗ്രാം 

പർൂത്തിോകിേ ഏറ്റവംു ഗ്പാേം കറുെ 

വയക്തിോേി 19 കാരിോേ  ാഹ്നവി ദ്ംയരതി 

ചരിഗ്തം രചിച്ച.ു 

• SARS-CoV-2 ണവറസിപ്പന യകാശങ്ങളിൽ 

ഗ്പയവശികനു്നത് തടോനംു  ീവയകാശങ്ങപ്പള 

ൊധികാനളു്ള യശഷി കറുേ്കനു്നതിന് 

ണവറസ് കണങ്ങപ്പള ഒന്നിച്്ച കടൂ്ടിപ്പകട്ടാനംു 

കഴിേുന്ന പതുിേ സിന്ത്റ്റിക് പ്പപണപ്റ്റഡകുൾ 

ഇന്ത്യൻ ശാഗ്സ്തജ്ഞർ സ രിച്ച.ു 

• വർദ്ധിച്ച യവരതേും പവർ കാരയക്ഷമതേും 

ഉള്ള ഒര ു പതുിേ ഗ്രാഫി്സ ് ണഡനാമിക് 

റാൻഡം-ആ്സസ് പ്പമമ്മറി (DRAM) ചിെ് 

സ രികനു്നതാേി സാംസങ്് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• സ് യപസ് പ്പടക് സ്റ്റാർട്ടൊേ അഗ്നികൽു 

യകാസ് യമാസ് പ്പചണന്നേിൽ 3D ഗ്പിന്റഡ് 

യറാകറ്റ് എഞ്ചിനകുൾ നിർമ്മികനു്ന 

ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഫാ്രറി ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പചേതു . 

• േുഎഇേിൽ നിന്ന് യകരളത്തിപ്പലത്തിേ 

ഒരാൾക് യരാരലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിപ്പന 

തടുർന്നാണ ് ഇന്ത്യേിൽ ആദ്യമാേി 

കരുങ്ങപുനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 

• സ് യപസ് എക് സ് കാർയരാ ഗ്ഡാരൺ 

െഹിരാകാശ യപടകത്തിപ്പല 

ണഹഗ്ഡാണസൻ യചാർച്ചോണ് 

യപടകത്തിപ്പന്റ വിയക്ഷപണം ഒര ു

മാസത്തിയലപ്പറ ണവകാൻ ഇടോകിേത്. 

• വിയദ്ശ വിയക്ഷപണത്തിനാേി നാല് 

രാ യങ്ങളുമാേി ISRO ആറ് കരാറകുളിൽ 

ഒെപു്പവച്ചതാേി ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക, ഭൗമ 

ശാഗ്സ്തം, യപഴ് സണൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ്, 

പ്പപൻഷൻ, ആണയവാർ ം, െഹിരാകാശം 

എന്നിവേുപ്പട യകഗ്ര സഹമഗ്ന്ത്ി (സവതഗ്ന്ത് 

ചമുതല) യഡാ.  ിയതഗ്ര സിംര് അറിേിച്ച.ു 

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 PDF in Malayalam| July month 2022 Important Current Affairs" 

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

• വയക്തിരത ആവിഷ് കാരത്തിനളു്ള ടളുൂകൾ 

നൽകനു്നതിപ്പനാെം കമ്മയണൂിറ്റിേും 

കണക്ഷനംു പ്പകട്ടിെടകുാൻ സഹാേികനു്ന 

ടീമകുളിൽ പതുിേ ആൊേ വിവ എൻയര ്അ 

വതരിെികകുോപ്പണന്്ന പ്പടക് ഭീമനാേ 

ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യ ാകർ മാൽപ്പവേർ: യ ാകർ മാൽപ്പവേർ 

ൊധിച്ച 50 ആെകുൾ രൂരിൾ യപ്ല യസ്റ്റാർ 

ഡിലീറ്റ് പ്പചേതു . 

• IIT കാൺപരൂിപ്പല സ്റ്റാർട്ടെ് ഇൻകയുെഷൻ 

ആൻഡ് ഇപ്പന്നായവഷൻ പ്പസന്റർ (SIIC) "NIRMAN" 

ആ്സിലയററ്റർ യഗ്പാഗ്രാം ആരംഭിച്ച.ു 

 

Sports News 
• അദ്ാനി ഗ്രൂെിപ്പന്റ കാേിക വിഭാരമാേ 

അദ്ാനി സ് യപാർട് സ് ണലൻ, ഇന്ത്യൻ 

ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷനമുാേി (IOA) 

ദ്ീർഘകാല ഗ്പധാന യസ്പാൺസർഷിെ ്

കരാറിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• എഡ് ്ൊസ്റ്റൺ പ്പടസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ൌളർ 

സ്റ്റിേുവർട്്ട യഗ്ൊഡിപ്പന നാണയകടിയലക് 

തള്ളിേിട്്ട  ഗ്സ്പീത് െംുറ. 

• 2022 പ്പല ഗ്െിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി്സിൽ 

പ്പഫരാരിേുപ്പട കാർയലാസ് ണസൻസ് തപ്പന്റ 

ആദ്യ യഫാർമലു വൺ വി േം യരഖ്പ്പെടതു്തി, 

പ്പറഡ് െൾു ണഗ്ഡവർ പ്പസർ ിയോ 

പ്പപരസിയനേും പ്പമഴ് സിഡസിപ്പന്റ ലേൂിസ് 

ഹാമിൽട്ടയണേും പിന്നിലാകിോണ് ഈ 

പ്പസ്പേിൻകാരൻ ഫിനിഷ് പ്പചേതത്. 

• ഏഷയാ കെ് 2022 ഏഷയാ കെ് ഗ്കികറ്റ് 

ടർൂണപ്പമന്റിപ്പന്റ 15-ാാാം പതിൊണ്. 2022പ്പല 

ഏഷയാ കെ് ആരസ്ത് മതുൽ പ്പസപ്തംെർ വപ്പര 

ഗ്ശീലങ്കേിൽ നടകംു 

• 2022 മയലഷയ ഓെൺ (സ് യപാൺസർഷിെ് 

കാരണങ്ങളാൽ ഔയദ്യാരികമാേി 

പ്പപയഗ്ടാനാസ് മയലഷയ ഓെൺ 2022 

എന്നറിേപ്പെടനു്ന)ു മയലഷയേിപ്പല 

കവാലാലംപരൂിപ്പല അ്സിോറ്റ അരീനേിൽ 

2022  ൺൂ 28 മതുൽ  ണൂല 3 വപ്പര നടന്ന ഒര ു

ൊഡ്മിന്റൺ ടർൂണപ്പമന്റാേിരനു്ന,ു കടൂാപ്പത 

പ്പമാത്തം US $675,000 സമ്മാനം ഉണ്ടാേിരനു്ന.ു 

• നിക് കിർരിയോസിപ്പനതിപ്പര നാല് പ്പസറ്റ് 

വി േയത്താപ്പട പ്പസർെിേ പ്പനാവാക് 

യ ായകാവിച്്ച ഏഴാം വിംെിൾഡൺ പരുഷു 

കിരീടവംു 21-ാം ഗ്രാൻഡ് സ്ാം കിരീടവംു യനടി. 

• പ്പഫരാരിേുപ്പട ചാൾസ് പ്പലപ്പേർക് യലാക 

ചാമ്പയൻ മാ്സ ് പ്പവർസ്റ്റെപ്പന യതാൽെിച്്ച 

ഓഗ്സ്രിേൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി്സ് 2022 സവന്ത്മാകി. 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേിപ്പല ചാങ്് യവാൺ, 

ഇന്റർനാഷണൽ ഷടൂ്ടിംര് സ് യപാർട് സ് 

പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (ISSF) യലാകകെ് യസ്റ്റ ിൽ 

ഷടൂ്ടിംരിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട അർ ൻു ൊെതു തപ്പന്റ 

ആദ്യ സവർണ്ണ പ്പമഡൽ യനടി. 

• യലാക മായസ്റ്റഴ്സ് അത് ലറ്റി്സ് ചാമ്പയൻഷിെിപ്പല 

100 മീറ്റർ ഗ്സ്പിന്റിൽ 94-കാരിോേ ഭരവാനി 

യദ്വി ദ്ാരർ , ഇന്ത്യൻ ഗ്സ്പിന്റാണ ്

ഫിൻലൻഡിപ്പല ടാംപ്പപപ്പരേിൽ സവർണം 

യനടിേത്. 

• ഒമ്പത ് റൗണ്ടകുളിൽ എട്്ട യപാേിന്റു മാേി 

ഇന്ത്യേുപ്പട ഡി.രുയകഷ് രിയ ാൺ പ്പചസ് 

മായസ്റ്റഴ് സ് വി േിച്ച.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 2022 

 ണൂിപ്പല ICC പ്പപ്ലേർ ഓഫ ് ദ് മന്ത്് 

അവാർഡകുൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പന്റ 

ൊറ്റ് സ്മാൻ യ ാണി പ്പെേർയസ്റ്റാ 

പരുഷുന്മാരപു്പട പ്പപ്ലേർ ഓഫ ് ദ് മന്ത്് കിരീടം 

സവന്ത്മാകിേയൊൾ ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികേുപ്പട 

പവർ ഹിറ്റിംര് ൊറ്റർ മരിസാൻ കാെിന് 

വനിതാ പ്പപ്ലേർ ഓഫ് ദ് മന്ത്് പരുസ് കാരം 

ലഭിച്ച.ു 

•  ണൂല 28 മതുൽ ഓരസ്റ്റ് 8 വപ്പര 

െർമിംര്ഹാമിൽ നടകനു്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിനളു്ള ഇന്ത്യൻ 

വനിതാ ഗ്കികറ്റ് ടീമിപ്പന BCCI (യൊർഡ് ഓഫ് 

കൺയഗ്ടാൾ യഫാർ ഗ്കികറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ) 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പകന്നിംഗ് രൺ ഓവലിൽ നടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യ-

ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദ്ിനത്തിൽ ഏറ്റവംു യവരത്തിൽ 

150 ഏകദ്ിന വികറ്റകുൾ തികച്ച ഇന്ത്യൻ 

ൌളറാേി മഹുമ്മദ്് ഷമി മാറി. 

• െഹ് ണറനിപ്പല മനാമേിൽ നടന്ന അണ്ടർ 20 

ഏഷയൻ രുസ്തി ചാമ്പയൻഷിെിൽ ഇന്ത്യ 22 

പ്പമഡലകുൾ യനടി. 

• ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് താരം ശിഖ്ർ ധവാൻ, പ്പവെ്3 

പ്പമറ്റായവർസ് സ്റ്റാർട്ടൊേ WIOM, സാമ്പത്തിക 

സ്ഥാപനമാേ ബ്ലിവ് േബ്ബ് എന്നിവേുമാേി 

പ്പമറ്റായവർസിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത കാേിക നരരം 

നിർമ്മികാൻ പങ്കാളിത്തം ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ കയാപ്റ്റൻ യരാഹിത് ശർമ്മ ഗ്കികറ്റ് 

ചരിഗ്തത്തിൽ തടുർച്ചോേി 13 ടി20  േികനു്ന 

ആദ്യ കയാപ്റ്റനാേി. 

• ICC ഉയത്ത ക വിരദു്ധ നിേമത്തിപ്പല 

ആർട്ടികിൾ 2.1 ലംഘിച്ചപു്പവന്്ന 

സമ്മതിച്ചതിപ്പനത്തടുർന്്ന െംഗ്ലായദ്ശിപ്പന്റ 

ഫാസ്റ്റ് ൌളറാേ പ്പഷാഹിദ്ൽു ഇസ്ാമിന് 

പത്ത് മാസപ്പത്ത സപ്പസ്പൻഷൻ ലഭിച്ച.ു 

• മൻു ഇന്ത്യൻ കയാപ്റ്റനംു BCCI ഗ്പസിഡന്റു മാേ 

സൗരവ് രാംരുലിപ്പേ ഗ്െിട്ടീഷ് പാർലപ്പമന്റ ്

ആദ്രിച്ച.ു 

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
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• കരിേറിപ്പല ആദ്യ സെൂർ 500 കിരീടമാണ് 

പിവി സിര ുയനടിേത്. 

• 2022ൽ േുണണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിപ്പല 

െിർമിംര്ഹാമിൽ നടകനു്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ രാ യപ്പത്ത 

ഗ്പതിനിധീകരികാൻ 215 അതലറ്റകുളും 107 

ഒഫീഷയൽസും സയൊർട്്ട സ്റ്റാഫംു ഉൾപ്പെപ്പട 

322 അംര ഇന്ത്യൻ സംഘപ്പത്ത ഇന്ത്യൻ 

ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ (IOA) 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• സ് പ്പപേിനിൽ നടകനു്ന 41-ാാമത് വില്ല ഡി 

പ്പെനാസ് ക് ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് 

ഓെണിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ അരവിര് 

ചിതംെരം യ താവാേി. 

• 2022-ൽ പ്പസർെിേേിൽ നടന്ന പാരസിൻ 

ഓെൺ ‘A’ പ്പചസ്സ് മത്സരം ഒമ്പത ്റൗണ്ടകുൾക് 

യശഷം 8 യപാേിന്റു മാേി പർൂത്തിോകിേ 

േുവ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആർ ഗ്പഗ്നാനര 

വി േിച്ച.ു 

• 2025പ്പല യലാക അത് ലറ്റിക് ചാമ്പയൻഷിെിന് 

ആതിയഥേതവം വഹികാൻ യലാക 

അത് ലറ്റിക് സ് കൗൺസിൽ യടാകിയോപ്പേ 

( ൊൻ) തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• 2028 പ്പല സമ്മർ ഒളിമ്പിക്, പാരാലിമ്പിക് 

പ്പരേിംസ് േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സിപ്പല യലാസ് 

ഏഞ്ചൽസിലാണ് നടകനു്നത്. 

• െംഗ്ലായദ്ശ് ഏകദ്ിന കയാപ്റ്റൻ തമീം 

ഇഖ്്ൊൽ T20േിൽ നിന്ന് വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

•  ാവലിൻ യഗ്താേിൽ നിലവിപ്പല ഒളിമ്പിക് 

ചാമ്പയനാേ സുയെദ്ാർ നീര ് യചാഗ്പ 

പിവിഎസ്എം വിഎസ്എം ഒര ുഇന്ത്യൻ ഗ്ടാക് 

ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത് ലറ്റാണ്. 

• 2022  ണൂല 25 ന് ആരംഭികനു്ന ആദ്യ യഖ്യലാ 

ഇന്ത്യ പ്പഫൻസിങ്് വനിതാ ലീരിന് 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല തൽകത്തറ ഇൻയഡാർ 

യസ്റ്റഡിേം ആതിയഥേതവം വഹികംു. 

• 2022 ഗ്ഫഞ്്ച ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി്സ് കിരീടം മാ്സ ്

പ്പവർസ്റ്റെൻ സവന്ത്മാകി 

• ചരിഗ്തത്തിലാദ്യമാേി യലാക അത് ലറ്റിക് 

ചാമ്പയൻഷിെിൽ പ്പവള്ളി യനടി നീര ് യചാഗ്പ 

ചരിഗ്തം കറുിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് കൺയഗ്ടാൾ യൊർഡ് (BCCI) 

അതിപ്പന്റ അമ്പേർമാർക് ഒര ു പതുിേ A 

വിഭാരം അവതരിെിച്ച,ു കടൂാപ്പത നിതിൻ 

യമയനാനംു മറ്റ് പത്ത് ഉയദ്യാരസ്ഥരംു ഈ 

വിഭാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടതു്തിേിട്ടണ്ു്ട. 

• 2025 പ്പല ICC വനിതാ ഏകദ്ിന യലാകകെിന് 

ഇന്ത്യ ആതിയഥേതവം വഹികപു്പമന്്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 

സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• ഗ്രാമി, ഓസ്ൈാർ എന്നിവ യനടിേ 

സംരീതസംവിധാേകൻ എ ആർ റഹ്മാൻ 

വരാനിരികനു്ന അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പചസ് 

ഒളിമ്പയാഡിന്, 2022 -ൽ 'വണകം പ്പചണന്ന' 

(സവാരതം രാനം) അവതരിെിച്ച.ു 

• സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല  ിസ്റ്റാഡിൽ നടന്ന 

സവിസ് ഓെൺ പ്പടന്നീസ് ടർൂണപ്പമന്റ ് 2022 ൽ 

യനാർയവേുപ്പട കാസ്പർ റഡ്ൂ യ താവാേി. 

• യദ്ശീേ പ്പരേിംസ് രു റാത്ത് 2022 

എന്നറിേപ്പെടനു്ന 36-ാാമത ് യദ്ശീേ 

പ്പരേിംസിന് രു റാത്ത് ആതിയഥേതവം 

വഹികംു. 

• െിർമിംര്ഹാമിൽ നടന്നപു്പകാണ്ടിരികനു്ന ICC 

വാർഷിക സയമ്മളനത്തിൽ അന്ത്ാരാഗ്ര 

ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ മന്ൂ്ന രാ യങ്ങൾക് 

അംരതവ പദ്വി നൽകി. 

• 2022ൽ FIFA അണ്ടർ 17 വനിതാ യലാകകെ് 

ഇന്ത്യേിൽ നടത്തനു്നതിനളു്ള രയാരന്റിേിൽ 

ഒെപു്പവച്ചത് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യചർന്ന യകഗ്ര മഗ്ന്ത്ിസഭ 

അംരീകരിച്ച.ു 

• യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് 2022 പ്പന്റ 

ഉദ്്ഘാടന ചടങ്ങിനളു്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിപ്പന്റ 

പതാകവാഹകോേി എേ് സ് ഇന്ത്യ 

ൊഡ്മിന്റൺ താരം പിവി സിരവുിപ്പന 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• യലാക അത് ലറ്റിക് സ് ചാമ്പയൻഷിെ് 

ആദ്യമാേി അയമരികേിൽ നടന്ന.ു 

പ്പമഡലകുളുപ്പട കാരയത്തിൽ, ടീം േുഎസ്എ 

കഴിെ 10 ദ്ിവസങ്ങളിൽ അവരപു്പട സമേം 

പരമാവധി ഗ്പയോ നപ്പെടതു്തി. 

• യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 22-ാാമത് 

എഡിഷൻ േുണണറ്റഡ് കിംഗ് ഡത്തിപ്പല 

െർമിംര്ഹാമിപ്പല അല്സാണ്ടർ 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ ഉജ്ജവലമാേ ഉദ്്ഘാടന 

ചടയങ്ങാപ്പട ആരംഭിച്ച.ു 
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• ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പല പ്പലസ്റ്റർ ഗ്കികറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് 

ഇന്ത്യേുപ്പട ഇതിഹാസ ഗ്കികറ്റ് താരം സുനിൽ 

രവാസ് കറിപ്പന്റ യപര് നൽകി. 

• ഏഷയൻ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ACC) 

അറിേിച്ചതനസുരിച്്ച, 2022പ്പല ഏഷയാ കെ് 

ഇനി േുണണറ്റഡ് അറെ് എമിയററ്റിൽ (UAE) 

നടകംു. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

പ്പമഡൽ യനടനു്ന ഇന്ത്യേിൽ നിന്നളു്ള ആദ്യ 

അത് ലറ്റാേി ഇന്ത്യേുപ്പട സയങ്കത ് സർരർ 

ചരിഗ്തം രചിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• േുവ േൂടയെൂർ ഗ്പാർത്ഥന െഗ്തേുപ്പട ആദ്യ 

പസു്തകം ‘പ്പരറ്റിംര് ദ് പ്പഗ്െഡ്: ദ്ി പ്പ ൻ-ഇസഡ് 

യവ ട ു സ്സസ്’ യസ്പാർട് സ് ഐകൺ സാക്ഷി 

മാലിക് പറുത്തിറകി. 

• യകഗ്ര വിയദ്ശകാരയ സാംസ്ൈാരിക സഹമഗ്ന്ത്ി 

മീനാക്ഷി യലഖ്ി ഒര ു ചടങ്ങിൽ സവാതഗ്ന്ത്യ 

സമര യസനാനികളുപ്പട സംഭാവനകപ്പള 

അനസു്മരികനു്ന രു റാത്തി ഭാഷേിലളു്ള 

പസു്തകം ഗ്പകാശനം പ്പചേതു . 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ രായ ഗ്ര 

വിശവനാഥ് അർയലകർ ഈേിപ്പട "ദ്ി 

മ്മയഹാൺ ണലൻ: എ പ്പസഞ്ചവറി ഓഫ് 

ഡിയസ്ൈാർഡ്" എന്ന പസു്തകം ഗ്പകാശനം പ്പചേതു . 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല സുഷമ സവരാ ് ഭവനിൽ 

വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ി എസ്  േശങ്കർ 

'സംസ് കാരത്തിലപൂ്പട െരിെികൽ' എന്ന 

സംരംഭം ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല യക്ഷഗ്തങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

ഗ്ശീമതി ആരാധന യ ാഹ് രി (സീനിേർ IAS) 

എഴുതിേ "െിയോണ്ട് ദ്ി മിസ്റ്റി പ്പവേിൽ" എന്ന 

പസു്തകം മഖു്യമഗ്ന്ത്ി പഷു്ൈർ സിംര് ധാമി 

ഗ്പകാശനം പ്പചേതു .  

• ഇന്ത്യൻ സിനിമേിപ്പല ഇതിഹാസ നടൻ, 

ദ്ിലീപ് കമുാർ എന്നറിേപ്പെടനു്ന േൂസഫ ്

ഖ്ാപ്പനകറുിച്ചളു്ള പതുിേ പസു്തകം 

എഴുത്തകുാരൻ ണഫസൽ ഫാറഖൂ്ി ഗ്പകാശനം 

പ്പചേതു . 

• സ്ഥാനപ്പമാഴിേുന്ന രാഗ്രപതി രാംനാഥ് 

യകാവിരിപ്പന്റേും അയേഹത്തിപ്പന്റ 

മൻുരാമികളുപ്പടേും അപർൂവ യഫായട്ടാകൾ 

ഗ്പദ്ർശിെികനു്ന മന്ൂ്ന പസു്തകങ്ങൾ യകഗ്ര 

വാർത്താവിതരണ ഗ്പയക്ഷപണ മഗ്ന്ത്ി 

അനരുാര് താകർൂ ഗ്പകാശനം പ്പചേതു . 
 

Obituaries News 
• മലോളത്തിപ്പന്റ നടിേും 

സഹസംവിധാേികേുമാേ അംെികാ റാവ ു

(58) അന്ത്രിച്ച.ു 

• വിചിഗ്തമാേ യവദ്ികളിൽ ശക്തമാേ നാടകം 

അവതരിെികാനളു്ള കലപ്പേ 

മികവറു്റതാകിേ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

നതൂനമാേ നാടക സംവിധാേകരിൽ 

ഒരാളാേ പീറ്റർ ഗ്െക്ൂ 97-ാാാം വേസ്സിൽ 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• 1970 കളിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട യരാൾകീെറാേി 

കളിച്ച മൻു ഇന്ത്യൻ അന്ത്ാരാഗ്ര ഫട്ുയൊൾ 

താരം ഇ എൻ സുധീർ യരാവേിപ്പല മപസുേിൽ 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന െംരാളി ചലച്ചിഗ്ത സംവിധാേകൻ 

തരൺു മ ംുദ്ാർ (92) അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഓർരണനയസഷൻ ഓഫ ് പ്പപയഗ്ടാളിേം 

എക് സ് യപാർട്ടിംര് രാ യങ്ങളുപ്പട (ഒപ്പപക്) 

പ്പസഗ്കട്ടറി  നറൽ മഹുമ്മദ്് സനസുി 

ൊർകിൻയഡാ അന്ത്രിച്ച.ു 

• സവാതഗ്ന്ത്യ സമര യസനാനി പി.യരാപിനാഥൻ 

നാേർ 100-ാാാം വേസ്സിൽ അന്ത്രിച്ച.ു 

• പടിൊറൻ  ൊനിപ്പല നാര നരരത്തിൽ 

തിരപ്പെടെു ് ഗ്പചാരണത്തിനിപ്പട പ്പവടിയേറ്റ് 

മൻു  ൊൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഷിൻയസാ ആപ്പെ 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• അംയരാളേുപ്പട മൻു ഗ്പസിഡന്റ് യ ാസ് 

എഡവാർയഡാ യഡാസ് സായന്റാസ് (79) 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ത പരുാവസ്തു  രയവഷകനംു 

ചരിഗ്തകാരനംു കലേിൽ വിദ്ഗ് ധനംു 

െംഗ്ലായദ്ശ് നാഷണൽ മയസൂിേത്തിപ്പന്റ മൻു 

ഡേറ്രർ  നറലമുാേ പ്പഗ്പാഫ. യഡാ. ഇനാമൽു 

ഹക് അന്ത്രിച്ച.ു 

• പ്പ േിംസ് യൊണ്ട് ചിഗ്തങ്ങൾക് തീം ടയൺൂ 

എഴുതിേ ഗ്െിട്ടീഷ് സംരീതസംവിധാേകൻ 

യമാണ്ടി യനാർമൻ (94) അന്ത്രിച്ച.ു 

• പത്മഗ്ശീ യ താവാേ സാമഹൂിക 

ഗ്പവർത്തകൻ അവ് ദ്ാഷ് കൗശൽ 

ദ്ീർഘനാളപ്പത്ത അസുഖ്പ്പത്ത തടുർന്്ന 

അടതു്തിപ്പട അന്ത്രിച്ച.ു 

• ലേൂിസ് എപ്പചയവരിേ അൽവാരസിപ്പന്റ മകൻ 

പ്പെനിയറ്റാ എപ്പച്ചയവരിേ പറെതയുപാപ്പല, 

1970 മതുൽ 1976 വപ്പര പ്പമ്സിയകാേുപ്പട 

അധയക്ഷനാേിരനു്ന ലേൂിസ് എപ്പചയവരിേ 

അൽവാരസ് 100-ാാാം വേസ്സിൽ അന്ത്രിച്ച.ു 

• മൻു പഞ്ചാെ് സ്പീകറംു ശിയരാമണി 

അകാലിദ്ൾ (SAD) യനതാവമുാേ നിർമൽ 

സിംര് കഹ് യലാൺ (79) അന്ത്രിച്ച.ു 
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• ഇതിഹാസ രസൽ രാേകൻ ഭപൂീരർ സിംര് 

വൻകടുലിപ്പല അർെദു്വംു പ്പകാവിഡ്-19 

സംെരമാേ സങ്കീർണതകളും കാരണം 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ത കലാകാരൻ അചയതുൻ കടൂല്ലർൂ (77) 

അടതു്തിപ്പട അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ത ശാഗ്സ്തജ്ഞനംു ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്ണലഫ് 

സേൻസസിപ്പന്റ (ILS) ഡേറ്രറമുാേ 

യഡാ.അ േ് കമുാർ പരിദ് (58) അന്ത്രിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ആസാമീസ് സാഹിതയകാരനംു 

സാഹിതയ അകാദ്മി അവാർഡ് യ താവമുാേ 

അതലുാനര യരാസവാമി അന്ത്രിച്ച.ു 

• 'ദ് മങ്കീസ്' എന്ന സിനിമേുപ്പട സഹ സ രാവംു 

'ണഫവ് ഈസി പീസസ്' എന്ന സിനിമേുപ്പട 

സംവിധാേകനമുാേ യൊെ് റാപ്പഫൽസൺ 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന പഞ്ചാെി രാേകൻ െൽവീരർ 

സഗ്ഫി അന്ത്രിച്ച.ു 

• െംരാളിപ്പല 'ഒര ു രപൂ യഡാ്രർ' 

എന്നറിേപ്പെടനു്ന പത്മഗ്ശീ സുയഷാവൻ 

ൊനർ ി അന്ത്രിച്ച.ു 

 

Important Days 
• ഇന്ത്യേിൽ എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 01 നാണ് 

ചാർയട്ടഡ് അകൗണ്ടന്് സ് ദ്ിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ CA 

ദ്ിനം നടകനു്നത്. 

• ഇന്ത്യ  ണൂല 1-ന് യദ്ശീേ യഡാക് യടഴ് സ് 

ദ്ിനമാേി ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂലേിപ്പല ആദ്യ 

ശനിോഴ് ചോണ് അന്ത്ാരാഗ്ര സഹകരണ 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്നത്. 

• കാേികാത്തതിപ്പന്റ യഗ്പാത്സാഹനത്തിനാേി 

കാേിക മാധയമഗ്പവർത്തകരപു്പട 

യസവനങ്ങൾ ആയഘാഷികനു്നതിനാേി 

എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 2 ന് യലാക കാേിക 

മാധയമഗ്പവർത്തക ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 2 ന് യലാക UFO ദ്ിനം 

(WUD) ആയരാളതലത്തിൽ ആചരികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാടംു  ണൂല 3 ന് അന്ത്ാരാഗ്ര 

പ്ലാസ്റ്റിക ്ൊര് രഹിത ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• ഇൻലവുൻസ, എയൊള, പ്പവസ്റ്റ് ണനൽ 

ണവറസ് തടുങ്ങിേ  ന്ത് ുനയ 

യരാരത്തിപ്പനതിപ്പര നൽകിേ ആദ്യ 

വാ്സിയനഷപ്പന്റ സ്മരണേ്കാേി എല്ലാ 

വർഷവംു  ണൂല 6 ന് യലാക സൂയനാസസ് ദ്ിനം 

ആചരികനു്ന.ു 

• േുപ്പനസ് യകാ അംരരാ യങ്ങളുപ്പട 

ഗ്പഖ്യാപനപ്പത്ത തടുർന്നാണ് എല്ലാ വർഷവംു 

 ണൂല 7-ന് യലാക കിസവാഹിലി ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ആയരാള  നസംഖ്യാ ഗ്പശ്നങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

അവയൊധം വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർഷവംു  ണൂല 11 ന് യലാക  നസംഖ്യാ ദ്ിനം 

ആചരികനു്ന.ു 

• യദ്ശീേ മത്സയ കർഷക ദ്ിനം എല്ലാ വർഷവംു 

 ണൂല 10 ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• േുവ ആ്രിവിസ്റ്റ് മലാല േൂസഫ് സാേിേുപ്പട 

 ന്മദ്ിനയത്താടനെുരിച്്ച എല്ലാ വർഷവംു 

 ണൂല 12 ന് അന്ത്ാരാഗ്ര മലാല ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 12 ന് യലാക യപെർ 

ൊര് ദ്ിനം ആചരികനു്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് 

ൊരുകൾക് പകരം യപെർ ൊരുകൾ 

ഉപയോരിയകണ്ടതിപ്പന്റ ഗ്പാധാനയപ്പത്ത 

കറുിച്്ച യൊധവൽകരണം നടത്താനാണ്. 

• യലാക േുവ ന ണനപണുയ ദ്ിനം 2022 വർഷം 

യതാറംു  ണൂല 15 ന് ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 18 പ്പനൽസൺ മയണ്ടല 

അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനമാേി യലാകം ആചരികനു്ന.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ര നീതിനയാേ ദ്ിനം  ണൂല 17 ന് 

അന്ത്ാരാഗ്ര ഗ്കിമിനൽ ഗ്പവ ത്തികളുപ്പട 

ഇരകൾക് നീതി ലഭയമാകാൻ 

ഗ്പവർത്തികനു്ന സംഘടനകളുപ്പട 

സ്മരണേ്കാേി ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 20 ന് അന്ത്ാരാഗ്ര 

ചാഗ്രദ്ിനം ആചരികപു്പമന്്ന  നറൽ 

അസംബ്ലി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യലാക പ്പചസ്സ് ദ്ിനം എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 20 

ന് ആയരാളതലത്തിൽ ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്നയയൂറാള ി (WFN) 

എല്ലാ വർഷവംു വയതയസ്ത തീമിൽ ഗ്ശദ്ധ 

യകഗ്രീകരിച്്ച എല്ലാ  ണൂല 22 നംു യലാക 

മസ്തിഷ്ൈ ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ  ണൂല 23 ന് യദ്ശീേ ഗ്പയക്ഷപണ 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• ഗ്ഫണ ൽ X ൊധിച്ച കടുംുെങ്ങൾക് 

യരാരശാന്ത്ി കപ്പണ്ടത്തനു്നതിനളു്ള 

രയവഷണത്തിപ്പന്റ പയുരാരതി 

ഉേർത്തികാട്ടനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

 ണൂല 22 ന് യവൾഡ് ഗ്ഫാരിൾ X അപ്പവേർനസ് 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 25 ന് യലാക 

മങു്ങിമരണ ഗ്പതിയരാധ ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

2021 ഏഗ്പിൽ മതുൽ "ആയരാള മങു്ങിമരണം 

തടേൽ" എന്ന ഗ്പയമേയത്താപ്പടോണ് UN 

 നറൽ അസംബ്ലി ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 26 ന് കണ്ടൽ വന 

ആവാസവയവസ്ഥേുപ്പട 

സംരക്ഷണത്തിനാേുള്ള അന്ത്ാരാഗ്ര 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 
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• രുരതുരമാേ യരാരത്തിയലകംു കരൾ 

കാൻസറിയലകംു നേികനു്ന കരളിന് 

വീകമണു്ടാകനു്ന ണവറൽ 

പ്പഹെണറ്ററ്റിസിപ്പനകറുിച്ചളു്ള അവയൊധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 28 

ന് യലാക പ്പഹെണറ്ററ്റിസ് ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 29 ന് ആയരാള കടവു 

ദ്ിനമാേി ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 28 ന് യലാക ഗ്പക തി 

സംരക്ഷണ ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ര സൗഹ ദ് ദ്ിനം വർഷം യതാറംു 

 ണൂല 30 ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ആപ്പരോണ് കടത്തനു്നത് എന്ന്  നങ്ങപ്പള 

യൊധവാന്മാരാകാൻ എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 

30 ന് കടത്തിപ്പനതിരാേ യലാക ദ്ിനം 

ആചരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു  ണൂല 31 ന് യലാക യറഞ്ചർ 

ദ്ിനം ആചരികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 

• ആസാദ്ി കാ അമ ത് മയഹാത്സവത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി 75 മരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്്ച, നാഷണൽ 

മിഷൻ യഫാർ േീൻ രംര (NMCG) 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല േമനു നദ്ിേിപ്പല കാളിരി 

കഞ്ു്ച ഘട്ടിൽ നമാമി രംയര അമ ത് വാതിക 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

• രാഗ്രപതിഭവൻ മയസൂിേത്തിൽ, നാഷണൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്ഡിസാസ്റ്റർ മായന ് പ്പമന്റിപ്പന്റ 

(NIDM) സഹകരണയത്താപ്പട 

"മയസൂിേങ്ങളുപ്പടേും ണപത ക 

പ്പകട്ടിടങ്ങളുപ്പടേും ദ്രുന്ത്നിവാരണം" എന്ന 

വിഷേത്തിൽ രാഗ്രപതി ഭവൻ ഒര ു

ശിൽപശാല സംഘടിെിച്ച.ു 

• നിർമാണപ്പത്താഴിലാളികപ്പള അവരപു്പട 

കഴിവകുൾ പ്പമച്ചപ്പെടതു്താൻ 

സഹാേികനു്നതിനാേി ഡൽഹി 

ഉപമഖു്യമഗ്ന്ത്ി മനീഷ് സിയസാദ്ിേ മിഷൻ 

കശുാൽ കർമി ആരംഭിച്ച.ു 

• ശതയകാടീശവരനാേ നിയക്ഷപകനാേ 

രായകഷ്  ഹുൻു ൻുവാലേുപ്പട 

ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള, ആകാശ എേർ യടക് 

ഓഫിന് അനമുതി നൽകി. 

• നാഷണൽ ണഹയവ അയതാറിറ്റി ഓഫ ്

ഇന്ത്യേും (NHAI) മഹാരാഗ്ര പ്പമയഗ്ടാേും 

നാഗ് പൂ രിൽ 3.14 കിയലാമീറ്റർ നീളമളു്ള ഏറ്റവംു 

നീളം കടൂിേ ഡെിൾ പ്പഡകർ വേഡ്ര് 

നിർമ്മിച്ചതിപ്പന്റ യലാക പ്പറയകാർഡ് യനടി. 

• പതുിേ പ്പടലിവിഷൻ പരമ്പരോേ സവരാ ്: 

ഭാരത ് യക സവതഗ്ന്ത് സംഗ്രാം കി സമഗ്ര 

രാഥേുപ്പട പ്പഗ്ടേിലർ ഇൻഫർയമഷൻ ആൻഡ് 

യഗ്ൊഡ്ൈാസ്റ്റിംര് മഗ്ന്ത്ി അനരുാര് താകർൂ 

നയഡൂൽഹിേിൽ അവതരിെിച്ച.ു 

• ഹയമുാനിറ്റീസ് ആൻഡ് യസാഷയൽ 

സേൻസസ് ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റിപ്പന്റ 

ഇകയണാമിക് സ് ലാെിൽ ഒര ു പതുിേ 

പ്പസൻസസ് വർക് യസ്റ്റഷൻ ഇന്ത്യൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് പ്പടക് യനാള ി (IIT) ഡൽഹി 

അനാച്ഛാദ്നം പ്പചേതു . 

• മൻു യകഗ്രമഗ്ന്ത്ിേും രാ സ്ഥാൻ രവർണറമുാേ 

മാർരരറ്റ് ആൽവ ഗ്പതിപക്ഷ പാർട്ടികളുപ്പട 

സംേുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥിോേി ണവസ് 

ഗ്പസിഡന്റ് സ്ഥാനയത്തക് മത്സരികംു. 

• ലഡാകിപ്പല പ്പെമാതാങ്് കാർരിലിപ്പല ഗ്ഖ്ീ 

സൽുത്താൻ ചൗ യസ്റ്റഡിേത്തിൽ പ്പവച്്ച CEC 

LAHDC കാർരിൽ ഫിയറാസ് അഹമ്മദ്് ഖ്ാൻ 

ലഡാക് പ്പഫസ്റ്റിവൽ കാർരിൽ 2022 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പചേതു . 

•  മ്മ ു ഫിലിം പ്പഫസ്റ്റിവലിപ്പന്റ രണ്ടാം പതിെ് 

പ്പസപ്റ്റംെർ 3 മതുൽ 54 രാ യങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള 

സിനിമകൾ ഇപ്പവന്റിപ്പന്റ രണ്ട് 

ദ്ിവസങ്ങളിലാേി ഗ്പദ്ർശിെികംു. 

• ഇൻഡസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ് കൾൂ അതിപ്പന്റ 

സ് കളുൂകളിപ്പല സഹകരിച്ചളു്ള പഠന 

തഗ്ന്ത്ത്തിപ്പന്റ ഭാരമാേി, ഇന്ത്യേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത ടീച്ചിംര് യറായൊട്ടാേ ഈരിൾ 

യറായൊട്്ട പറുത്തിറകി. 

• 300 വർഷത്തിനിപ്പട കപ്പണ്ടത്തിേ ഏറ്റവംു 

വലിേ പിങ്ക് വഗ് ം മധയ ആഗ്ഫികേിപ്പല 

അംയരാളേിൽ നിന്ന് കപ്പണ്ടത്തി. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
• ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് ചാർയട്ടഡ് അകൗണ്ടന്് സ് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്പസിഡന്റ്: എൻ.ഡി. രുപ്ത; 

• ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ് ചാർയട്ടഡ് അകൗണ്ടന്് സ് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ധനമഗ്ന്ത്ി: നിർമല സീതാർമാൻ 

• വാണി യ വയവസാേ മഗ്ന്ത്ി: പിേൂഷ് യരാേൽ 

• SEBI സ്ഥാപിതമാേത്: 1988; 

• SEBI നിേമം: 1992; 

• SEBI ആസ്ഥാനം: മംുണെ, മഹാരാഗ്ര; 

• SEBI ആദ്യ വനിതാ പ്പചേർമാൻ: മാധെി പരുി 

െച്ു്ച (നിലവിൽ); 

• നരസിംഹം കമ്മിറ്റിേുപ്പട ശപുാർശ ഗ്പകാരം 

1992-ൽ SEBI ക് നിേമപരമാേ അംരീകാരം 

ലഭിച്ച.ു 

• GAIL ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• GAIL സ്ഥാപിതമാേത്: 1984. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി: രാ ് നാഥ് സിംര് 

• DRDO യമധാവി:  ി.സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി 

• ണവസ് ചീഫ് ഓഫ ് ആർമി സ്റ്റാഫ് (VCOAS): 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ്  നറൽ െിഎസ് രാ  ു

• കൺയഗ്ടാളർ  നറൽ ഓഫ ് ഡിഫൻസ് 

അകൗണ്ടസ് (CGDA): ഗ്ശീ ര നീഷ് കമുാർ 

• SBI പ്പചേർയപഴ് സൺ: ദ്ിയനശ് കമുാർ ഖ്ര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മംുണെ. 

• SBI സ്ഥാപിതമാേത്: 1  ണൂല 1955. 

• GNPA : പ്പമാത്ത ഗ്പവർത്തനരഹിതമാേ അസറ്റ് 

• NPA : യനാൺ - പ്പപർയഫാമിംര് അസറ്റ് 

• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻയകാർെയററ്റിപ്പന്റേും 

അതിപ്പന്റ ഉപസ്ഥാപനമാേ രൂരിളിപ്പന്റേും 

ചീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസർ: സുരർ 

പിണച്ച 

• ഭാരതി എേർപ്പടല്ലിപ്പന്റ ചീഫ് എ്സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസർ: യരാപാൽ വിട്ടൽ 

• NATO രപൂീകരണം: 4 ഏഗ്പിൽ 1949; 

• NATO ആസ്ഥാനം: ഗ്െസ്സൽസ്, പ്പെൽ ിേം; 

• NATO പ്പസഗ്കട്ടറി  നറൽ: പ്പ ൻസ് 

യസ്റ്റാൾട്ടൻെർര്; 

• NATO േുപ്പട ആപ്പക അംരങ്ങൾ: 30; 

• യറാെർട്്ട യൊഷിപ്പല യൊർഡ് ഓഫ ്

മായന ് പ്പമന്റ ് അംരവംു ഇൻഡഗ്സ്രിേൽ 

റിയലഷൻസ് ഡേറ്രറംു: ഫിലിസ് 

ആൽപ്പഗ്െക്റ്റ് 

• യൊഷ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ മായന ിംര് ഡേറ്രറംു 

യൊഷ് ഗ്രൂെിപ്പന്റ ഇന്ത്യേുപ്പട ഗ്പസിഡന്റു ം: 

സൗമിഗ്ത ഭട്ടാചാരയ 

• NMCG ഡേറ്രർ  നറൽ: ഗ്ശീ  ി. അയശാക് 

കമുാർ 

• FATF ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• FATF ഉയേശം: കള്ളെണം പ്പവളുെികലംു 

തീഗ്വവാദ്ത്തിന് ധനസഹാേവംു തടേുക; 

• FATF സ്ഥാപിതമാേത്: 1989. 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 7 നവംെർ 

1975; 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇന്ത്യ. 

• പ്പടണക്സ്റ്റൽസ് മഗ്ന്ത്ി, വാണി യ, വയവസാേ 

മഗ്ന്ത്ി, ഉപയഭാക്ത കാരയം, ഭക്ഷയ, 

പ്പപാതവുിതരണ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഇഗ്സായേൽ തലസ്ഥാനം:  റസുയലം; 

• ഇഗ്സായേൽ കറൻസി: പതുിേ പ്പഷകൽ; 

• ഇഗ്സായേൽ ഗ്പസിഡന്റ്: ഐസക് പ്പഹർയസാര്. 

• പശ്ചിമ െംര ഗ്രാമീണ് ൊങ്ക്  നറൽ 

മായന ർ: അരൺു കമുാർ പഗ്ത 

• SBI ണലഫിപ്പന്റ റീ ണൽ ഡേറ്രർ, പശ്ചിമ 

െംരാൾ:  േന്ത്് പാപ്പണ്ഡ 

• SBI കാർഡ് ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, ഹരിോന; 

• SBI കാർഡ് മായന ിംര് ഡേറ്രർ & CEO: രാമ 

യമാഹൻ റാവ ുഅമര. 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ഷിംല 

(യവനൽകാലം), ധർമ്മശാല (ശീതകാലം); 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി:  േ് റാം 

താകർൂ; 

• ഹിമാചൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: രായ ഗ്ര 

വിശവനാഥ് അർയലകർ. 

• മഹാരാഗ്ര രവർണർ: ഭരത ് സിംര് 

യകാഷിോരി; 

• മഹാരാഗ്ര മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഏകനാഥ് ഷിൻപ്പഡ; 

• മഹാരാഗ്ര തലസ്ഥാനം: മംുണെ. 

• യകഗ്ര സ്റ്റീൽ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ. രാം ചഗ്ര ഗ്പസാദ്് 

സിംര് 

• യകഗ്ര വിദ്യാഭയാസ മഗ്ന്ത്ി, ഇന്ത്യൻ രവപ്പെന്റ്: 

ഗ്ശീ ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

• തമിഴ് നാട് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ എം പ്പക സ്റ്റാലിൻ 

• തമിഴ് നാട് വയവസാേ മഗ്ന്ത്ി: തങ്കം പ്പതന്നരസു 

• തമിഴ് നാട് ചീഫ് പ്പസഗ്കട്ടറി: വി.ഇണര അൻെ ു

• ടാറ്റ പവർ CEO േും MD േും: ഗ്ശീ ഗ്പവീർ സിൻഹ 

• MD, CEO, അവാൻപ്പസ ഫിനാൻഷയൽ 

സർവീസസ്: അമിത് ണരൻഡ 

• എക് സികയടൂ്ടീവ് ഡേറ്രർ CEO, എഡൽവീസ് 

 നറൽ ഇൻഷറുൻസ്: ഷാനാേി യഘാഷ് 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ എസ്.  േശങ്കർ 

• G20 രാ യങ്ങളിപ്പല അംരങ്ങൾ: അർ ന്റീന, 

ഓസ് യഗ്ടലിേ, ഗ്െസീൽ, കാനഡ, ണചന, 

ണചന,  ർമ്മനി, ഗ്ഫാൻസ്, ഇറ്റലി,  ൊൻ, 

പ്പമ്സിയകാ, റഷയ, സൗദ്ി അയറെയ, 

ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫിക, ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ, തർുകി, 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്, േുണണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം 

• DRDO സ്ഥാപിതമാേത്: 1  നവുരി 1958; 

• DRDO ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 
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• DRDO പ്പചേർമാൻ:  ി.സതീഷ് പ്പറഡ്ഡി; 

• DRDO മഗു്ദ്ാവാകയം: ശക്തിേുപ്പട ഉത്ഭവം 

അറിവിലാണ്. 

• രൂരിൾ സിഇഒ: സരുർ പിണച്ച; 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 4 പ്പസപ്റ്റംെർ 1998; 

• രൂരിൾ ആസ്ഥാനം: മൗണ്ടൻ വയ,ൂ 

കാലിയഫാർണിേ, േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• അയസാസിയേഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യൻ 

േൂണിയവഴ് സിറ്റീസ് പ്പസഗ്കട്ടറി  നറൽ: യഡാ. 

(ഗ്ശീമതി) പങ്ക ് മിത്തൽ; 

• അയസാസിയേഷൻ ഓഫ ് ഇന്ത്യൻ 

േൂണിയവഴ് സിറ്റീസ് രപൂീകരണം: 1925-ൽ ഇന്റർ 

േൂണിയവഴ് സിറ്റി യൊർഡാേി. 

• ഐടിസിേുപ്പട പ്പചേർമാനംു മായന ിംര് 

ഡേറ്രറംു: സഞ്ജീവ് പരുി 

• െ ാ ് ഫിൻപ്പസർവ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

പ്പചേർമാനംു മായന ിംര് ഡേറ്രറംു: സഞ്ജീവ് 

െ ാ ് 

• നിതി ആയോര് സിഇഒ: പരയമശവരൻ അയ്യർ 

പ്പടണക്സ്റ്റൽസ് 

• മഗ്ന്ത്ി, വാണി യ, വയവസാേ മഗ്ന്ത്ി, 

ഉപയഭാക്ത കാരയം, ഭക്ഷയ, പ്പപാതവുിതരണ 

മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പിേൂഷ ്യരാേൽ 

• യകഗ്ര സാംസ്ൈാരിക, ടറൂിസം, യഡാണർ മഗ്ന്ത്ി: 

ഗ്ശീ  ി.പ്പക. പ്പറഡ്ഡി 

• ഡൽഹി ഉപമഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ മനീഷ് 

സിയസാദ്ിേ 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ അരവിര് 

പ്പകഗ് ിവാൾ 

• ഇന്ത്യേുപ്പട മഖു്യ തിരപ്പെടെു് കമ്മീഷണർ: 

രാ ീവ് കമുാർ 

• തിരപ്പെടെു് കമ്മീഷണർ: അനപു് ചഗ്ര 

പാപ്പണ്ഡ 

• ഗ്തിപരു തലസ്ഥാനം: അരർത്തല; 

• ഗ്തിപരു മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യഡാ. മണിക് സാഹ; 

• ഗ്തിപരു രവർണർ: സതയയദ്വ് നയരൻ ആരയ. 

• രാ സ്ഥാൻ രവർണർ: കൽരാ ് മിഗ്ശ; 

• രാ സ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം:  േപൂ ർ; 

• രാ സ്ഥാൻ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: അയശാക് പ്പരയലാട്ട്. 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേത്: 15 ഓരസ്റ്റ് 1969; 

• ISRO ആസ്ഥാനം: പ്പെംരളൂര;ു 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: എസ് യസാമനാഥ്. 

• ഗ്ശീറാം  നറൽ ഇൻഷറുൻസ് MD േും CEO േും: 

അനിൽ കമുാർ അരർവാൾ 

• സിറ്റി േൂണിേൻ ൊങ്ക് MD േും CEO േും: എൻ 

കാമയകാടി 

• യരാവ ഷിെ് ോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1957; 

• യരാവ ഷിെ് ോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

യരാവ. 

• നാഷണൽ ണഹ-സ്പീഡ് പ്പറേിൽ 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 12 

പ്പഫഗ്െവുരി 2016; 

• നാഷണൽ ണഹ-സ്പീഡ് പ്പറേിൽ 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 

• അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റിനാേുള്ള 

ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപിതമാേത്: 

ഡിസംെർ 1977, യറാം, ഇറ്റലി. 

• ISRO പ്പചേർമാൻ: ഗ്ശീ എസ്. യസാമനാഥ് 

• ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക മഗ്ന്ത്ി, ഭൗമ ശാഗ്സ്തം: യഡാ. 

 ിയതഗ്ര സിംര് 

• ഡയപൂ്പഷ ൊൻ CEO: റിച്ചാർഡ് ലടു് സ്; 

• ഡയപൂ്പഷ ൊൻ ആസ്ഥാനം: പ്പെർലിൻ, 

 ർമ്മനി; 

• ഡയപൂ്പഷ ൊൻ സ്ഥാപിതമാേത്:  നവുരി 1994. 

•  ൊൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: കിഷിദ് ഫയമൂിയോ 

•  ൊപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ 

•  ൊപ്പന്റ കറൻസി: പ്പ  അപനീസ് പ്പേൻ 

• ഇന്റർയപാൾ ആസ്ഥാനം: ലിയോൺ, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർയപാൾ ഗ്പസിഡന്റ്: അഹമ്മദ്് നാസർ 

അൽ റേസി; 

• ഇന്റർയപാൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 7 പ്പസപ്റ്റംെർ 

1923, വിേന്ന, ഓഗ്സ്രിേ. 

• യമഘാലേ തലസ്ഥാനം: ഷിയല്ലാംര്; 

• യമഘാലേ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യകാൺറാഡ് യകാങ്കൽ 

സാങ്മ; 

• യമഘാലേ രവർണർ: സതയപാൽ മാലിക്. 

• യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി, പ്പരാഐ: ഗ്ശീ 

രാ ് നാഥ് സിംര് 

• ഗ്പതിയരാധ പ്പസഗ്കട്ടറി: യഡാ.അ േ് കമുാർ 

• അഡീഷണൽ പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്ശീ സഞ്ജേ്  ാ  ു

• യകഗ്ര ഭവന മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ അമിത ്ഷാ 

• യകഗ്ര ഖ്നി, കൽകരി, പാർലപ്പമന്ററി കാരയ 

മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ ഗ്പഹ്ലാദ്് യ ാഷി 

• ഖ്നി, കൽകരി, പ്പറേിൽയവ സഹമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ 

റാവസുായഹെ് പാട്ടീൽ ദ്ൻപ്പവ 

• ഖ്നി മഗ്ന്ത്ാലേം പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്ശീ അയലാക് 

ടണ്ടൻ 

• സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന വകെു് പ്പസഗ്കട്ടറി: 

യഡാ. മനീഷ് രഞ്ജൻ 

• MGNREGA കമ്മീഷണർ: രായ ശവരി െി 

• യകഗ്ര പ്പപയഗ്ടാളിേം, ഗ്പക തി വാതക മഗ്ന്ത്ി, 

ഭവന, നരരകാരയ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ ഹർദ്ീപ് സിംര് 

പരുി 

• യകഗ്ര വാണി യ മഗ്ന്ത്ി: പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ 

• ഹരിോന രവർണർ: ഗ്ശീ െരാര ുദ്ത്തായഗ്തേ 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: അരവിര് പ്പകഗ് ിവാൾ 
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• അംയരാള തലസ്ഥാനം: ലവുാണ്ട; 

• അംയരാള കറൻസി: കവാൻസ. 

• ആകാശ എേർ സ്ഥാപിച്ചത്: ഡിസംെർ 2021; 

• ആകാശ എേർ ആസ്ഥാനം: മംുണെ. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909  ൺൂ 15; 

• ICC പ്പചേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ൊർയേ; 

• ICC CEO: പ്പ ഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്െുാേ്, േുണണറ്റഡ് അറെ് 

എമിയററ്റ്സ്. 

• സരീപ് ചഗ്കവർത്തി, യ ാേിന്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി 

(േൂയറാെ് പ്പവസ്റ്റ്) MEA 

• സയുരഷ് യകാഴിയകാട്, MD േും CEO േും, 

എസ്.വി.എൽ 

• അക്ഷേ് പന്ത്്, ചീഫ് ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ ്

ഓഫീസർ, എസ്.വി.എൽ 

• അപ്പഡവന്റ് മായന ിംര് ഡേറ്രർ: സാഹിൽ 

ദ്ലാൽ 

• ഗ്പസാർ ഭാരതി CEO: ശശി യശഖ്ർ പ്പവമ്പാട്ടി 

(2017–); 

• ഗ്പസാർ ഭാരതി സ്ഥാപിതമാേത്: 23 നവംെർ 

1997; 

• ഗ്പസാർ ഭാരതി ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• യകഗ്ര ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ അമിത ്ഷാ 

• സാംസ്ൈാരിക മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ  ി.കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി 

• പ്പടണക്സ്റ്റൽസ് മഗ്ന്ത്ി, വാണി യ, വയവസാേ 

മഗ്ന്ത്ി, ഉപയഭാക്ത കാരയം, ഭക്ഷയ, 

പ്പപാതവുിതരണ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക് സിറ്റി, USA; 

• UNICEF ഡേറ്രർ  നറൽ: കാതറിൻ എം. 

റസ്സൽ; 

• UNICEF അംരതവം: 192. 

• മഹുമ്മദ്് ഷമി: 80 കളികൾ 

• അ ിത് അരാർകർ: 97 കളികൾ 

• സഹീർ ഖ്ാൻ: 103 പ്പരേിമകുൾ. 

• പ്പസറം ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഇന്ത്യേുപ്പട CEO : 

അഡാർ പനൂവല്ല 

• NASA അഡ്മിനിയഗ്സ്രറ്റർ: െിൽ പ്പനൽസൺ; 

• NASA േുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് രൺ ഡി.സി., 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• NASA സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയ്രാെർ 1958. 

• പ്പമ്സികൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ആൻപ്പഗ്ഡസ് മാനവുൽ 

യലാെസ് ഒഗ്െയഡാർ 

• സാംസങ്് സ്ഥാപകൻ: ലീ െയങു്്-ചൾു 

• സാംസങ്് പ്പചേർമാൻ: ലീ കൻു-ഹീ 

• ഇൻയഫാസിസ് സ്ഥാപകൻ: നാരാേൺ മർൂത്തി 

• ഇൻയഫാസിസ് CEO: സലിൽ പയരഖ്് 

• രൂരിൾ CEO: സരുർ പിണച്ച; 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 4 പ്പസപ്റ്റംെർ 1998; 

• രൂരിൾ ആസ്ഥാനം: മൗണ്ടൻ വയ,ൂ 

കാലിയഫാർണിേ, േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• നാസ് യകാം പ്പചേർയപഴ് സൺ: ക ഷ്ണൻ 

രാമാന ും; 

• നാസ് യകാം ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• നാസ് യകാം സ്ഥാപിതമാേത്: 1 മാർച്്ച 1988. 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട 

ഓഫ ്പ്പമഡികൽ സേൻസസ് ഡേറ്രർ യഡാ. 

രൺദ്ീപ് രുയലറിേ 

• ആയരാരയ കടുംുെയക്ഷമ സഹമഗ്ന്ത്ി: യഡാ. 

ഭാരതി ഗ്പവീൺ പവാർ 

• UIDAI CEO: സൗരഭ് രാർര്; 

• UIDAI സ്ഥാപിതമാേത്: 28  നവുരി 2009; 

• UIDAI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: അരവിര് പ്പകഗ് ിവാൾ 

• ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മഗ്ന്ത്ി: യരാപാൽ റാേ് 

• ഡൽഹി വിദ്യാഭയാസ മഗ്ന്ത്ി: മനീഷ് 

സിയസാദ്ിേ 

• യകഗ്ര ക ഷി, കർഷക യക്ഷമ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ 

നയരഗ്ര സിംര് യതാമർ 

• കർണാടക മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ െസവരാ ് 

പ്പൊണമ്മ 

• യകഗ്ര രാസവളം മഗ്ന്ത്ി: യഡാ. മൻസുഖ്് 

മാണ്ഡവയ 

• യകഗ്ര ക ഷി, കർഷക യക്ഷമ സഹമഗ്ന്ത്ിമാർ: 

ഗ്ശീമതി യശാഭ കരര് ലാപ്പ , ഗ്ശീ ണകലാഷ് 

ചൗധരി 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പഷു് ൈർ സിംര് 

ധാമി 

• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻക് CEO:  സരുർ പിണച്ച; 

• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻക് പ്പചേർയപഴ് സൺ:  യ ാൺ 

എൽ. പ്പഹന്നസി; 

• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻക് സ്ഥാപിതമാേത്:  2 

ഒയ്രാെർ 2015, കാലിയഫാർണിേ, 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 
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• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻക് ആസ്ഥാനം:  മൗണ്ടൻ വയ,ൂ 

കാലിയഫാർണിേ, േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ആൽഫപ്പെറ്റ് ഇൻക് സ്ഥാപകർ:  ലാറി യപ ്, 

പ്പസർ ി ഗ്െിൻ. 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 1995; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപകൻ: സുനിൽ 

ഭാരതി മിത്തൽ; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ പ്പചേർമാൻ: സനുിൽ 

ഭാരതി മിത്തൽ; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ  MDേും CEOേും: യരാപാൽ 

വിട്ടൽ. 

• AEPC പ്പചേർമാൻ (അൊരൽ എക് സ് യപാർട്്ട 

പ്പഗ്പായമാഷൻ കൗൺസിൽ): ഗ്ശീ നയരൻ 

യരാേങ്ക 

• യവദ്ാന്ത് ഗ്രൂെ് സിഇഒ: ഗ്ശീ സനുിൽ ദ്ഗു്ഗൽ 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 8 പ്പമേ് 1973; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മംുണെ, മഹാരാഗ്ര; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകൻ: 

ധീരഭുാേ് അംൊനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഉടമ: 

മയുകഷ് അംൊനി (50.49%). 

• സ് യപസ് എക് സിപ്പല മനഷുയ െഹിരാകാശ 

ോഗ്ത യഗ്പാഗ്രാമകുളുപ്പട സീനിേർ ഡേറ്രർ: 

പ്പെഞ്ചി റീഡ് 

• പ്പ റ്റ് പ്പഗ്പാെൽഷൻ ലയൊറട്ടറിേിപ്പല EMIT-

േുപ്പട ഗ്രിൻസിെൽ ഇൻപ്പവസ്റ്റിയരറ്റർ: 

യറാെർട്്ട ഗ്രീൻ 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ര ിഗ്സ്രാർ  നറലംു പ്പസൻസസ് 

കമ്മീഷണറംു: യഡാ. വിയവക് യ ാഷി 

• പ്പഡപയടൂ്ടി ഡേറ്രർ (ഗ്സ്രാറ്റ ി ആൻഡ് 

പ്ലാനിംര്), ഐഐടി ഡൽഹി: പ്പഗ്പാഫസർ 

അയശാക് രാംരുലി 

• റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രവർണർ: 

ശക്തികാന്ത് ദ്ാസ് 

• ൊങ്ക് ഇയന്ത്ായനഷയ രവർണർ: പ്പപറി 

വാർ ിയോ 

• ഉപയഭാക്ത കാരയ വകെു് അഡീഷണൽ 

പ്പസഗ്കട്ടറി: നിധി ഖ്ഗ്തി 

• ഉപയഭാക്ത കാരയ വകെു് യ ാേിന്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി: 

അനപും മിഗ്ശ 

• യ ാേിന്റ് മായന ിംര് ഡേറ്രർ, പ്പകാട്ടക് 

മഹീഗ്ര ൊങ്ക്: ദ്ീപക് രുപ്ത 

• വൺകാർഡിപ്പന്റ പ്പടമാപ്പസകിപ്പന്റ മായന ിംര് 

ഡേറ്രർ, നിയക്ഷപം (ഇന്ത്യ): യമാഹിത് 

ഭണ്ഡാരി 

• CPI(M) യനതാവ്: സീതാറാം പ്പേച്ചരൂി 

• NCP യനതാവ ്ശരദ്് പവാർ 

• എേർപ്പടൽ െിസിനസിപ്പന്റ ഡേറ്രറംു CEO 

േും: അ േ് ചിറ്റ്കര 

• യൊഷ് ഓയട്ടായമാട്ടീവ് ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട സായങ്കതിക ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട 

തലവൻ: സുഭാഷ് പി 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്സ്ചഞ്്ച സ്ഥാനം: 

മംുണെ, മഹാരാഗ്ര; 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്സ്ചഞ്്ച 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1992; 

• നാഷണൽ യസ്റ്റാക് എയക്സ്ചഞ്്ച 

പ്പചേർയപഴ് സൺ: രിരീഷ് ചഗ്ര ചതർുയവദ്ി. 

• യഫസ്െക്ു സ്ഥാപിതമാേത്: പ്പഫഗ്െവുരി 

2004; 

• യഫസ്െക്ു CEO : മാർക് സകർെർര്; 

• യഫസ്െക്ു ആസ്ഥാനം: കാലിയഫാർണിേ, 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• കരയസനാ യമധാവി:  നറൽ മയനാ ് പാപ്പണ്ഡ 

• IT മഗ്ന്ത്ി, ഇന്ത്യൻ സർകാർ: ഗ്ശീ പ്പക ടി 

രാമറാവ ു

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: അർകാഡി യഡവാർയകാവിച്്ച; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പചസ്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 20  ണൂല 1924, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പചസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• DBS ൊങ്ക് ആസ്ഥാനം: സിംരെർൂ; 

• DBS ൊങ്ക് CEO: പിേൂഷ് രുപ്ത. 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സമാരംഭിച്ചത്: 6 ഒയ്രാെർ 2010; 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉടമ: പ്പമറ്റാ; 

• ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പ്പകവിൻ സിസ് യഗ്ടാം. 

• CEO, യൊസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംര് ഗ്രൂെ്: 

ഗ്കിയസ്റ്റാഫ് ഷവീസർ 

• JSW സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഗ്രൂെ് CFO യ ാേിന്റ ്

മായന ിംര് ഡേറ്രർ: യശഷരിരി റാവ ു

• UPSC പ്പചേർയപഴ് സൺ: മയനാ ് യസാണി; 

• UPSC സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയ്രാെർ 1926. 

• BCCI ഗ്പസിഡന്റ്: സൗരവ് രാംരുലി; 

• BCCI പ്പസഗ്കട്ടറി:  േ് ഷാ; 

• BCCI ആസ്ഥാനം: മംുണെ; 

• BCCI സ്ഥാപിതമാേത്: ഡിസംെർ 1928. 

• പ്പകാൽകത്ത ണഹയകാടതി ചീഫ്  സ്റ്റിസ്: 

ഗ്പകാശ് ഗ്ശീവാസ്തവ 

• പശ്ചിമ െംരാൾ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: മമത ൊനർ ി 

• അസം മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യഡാ. ഹിമന്ത് െിശവ ശർമ്മ 

• അരണുാചൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യപമ ഖ്ണ്ഡ ു

• യദ്ശീേ പ്പചറകുിട വയവസാേ യകാർെയറഷൻ 

പ്പചേർമാൻ: ഗ്ശീ പി. ഉദ്േൈു മാർ 

• യകഗ്ര സകൂ്ഷ്മ, പ്പചറകുിട, ഇടത്തരം 

സംരംഭങ്ങളുപ്പട മഗ്ന്ത്ി (MSME): നാരാേൺ 

റാപ്പണ 
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• ഗ്ശീലങ്ക തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പകാളംയൊ, ഗ്ശീ 

 േവർധപ്പനപരു യകാപ്പട്ട; 

• ഗ്ശീലങ്കൻ കറൻസി: ഗ്ശീലങ്കൻ രപൂ. 

• സാമഹൂയനീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്ന്ത്ാലേം, 

ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റ്: യഡാ. വീയരഗ്ര കമുാർ 

• സാമഹൂയനീതി, ശാക്തീകരണ വകെു ്

സഹമഗ്ന്ത്ി: എ.നാരാേണസവാമി 

• യകഗ്ര ആയരാരയമഗ്ന്ത്ി: മൻസുഖ്് മാണ്ഡവയ 

• യകഗ്ര ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക സഹമഗ്ന്ത്ി: യഡാ. 

 ിയതഗ്ര സിംര് 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാള ി 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, േുണണറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡം; 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാള ി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 22  ണൂല 1957; 

• യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് നയയൂറാള ി 

ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പഗ്പാഫ. വൾൂഫ്ഗാങ്് ഗ്രിയസാൾഡ്. 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപകർ: െിൽ യരറ്റ്സ്, 

യപാൾ അലൻ; 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് CEO: സതയ നാപ്പദ്ല്ല; 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് സ്ഥാപിതമാേത്: 4 

ഏഗ്പിൽ 1975, അൽെകുർക്, നയ ൂപ്പമ്സിയകാ, 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ണമയഗ്കായസാഫ്റ്റ് ആസ്ഥാനം: പ്പറഡ്മണ്്ട, 

വാഷിംഗ് രൺ, േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ധനമഗ്ന്ത്ി, ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റ്: നിർമല 

സീതാരാമൻ 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ൊങ്ക് ആസ്ഥാനം: 

മണ്ഡലയുോങ്്, ഫിലിെീൻസ്; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് ൊങ്ക് ഗ്പസിഡന്റ്: 

മസാത്സുരു അസകാവ; 

• ഏഷയൻ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ൊങ്ക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1966 ഡിസംെർ 19. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• FICCI പ്പസഗ്കട്ടറി  നറൽ: ദ്ിലീപ് യചയനാേ്; 

• FICCI ഗ്പസിഡന്റു മാർ: സഞ്ജീവ് യമത്ത, ഉദ്േ് 

ശങ്കർ. 

• ഗ്രൂെ് ഗ്പസിഡന്റു ം രാ യത്തലവനംു - 

പ്പമാത്തവയാപാര ൊങ്കിംര്, പ്പഫഡറൽ ൊങ്ക്: 

ഹർഷ് ദ്രുർ 

• ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

സിഇഒ: തിേറി പ്പവേിൽ; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര യഹാകി പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 7  നവുരി 1924, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• അസം തലസ്ഥാനം: ദ്ിസ്പൂ ർ; 

• അസം മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഹിമന്ത് െിശവ ശർമ്മ; 

• അസം രവർണർ: പ്പഗ്പാഫ  രദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• കണുവറ്റ് തലസ്ഥാനം: കണുവറ്റ് സിറ്റി; 

• കണുവറ്റ് കറൻസി: കണുവറ്റ് ദ്ിനാർ. 

• ഇറ്റലി തലസ്ഥാനം: യറാം; 

• ഇറ്റലി കറൻസി: േൂയറാ. 

• യദ്ശീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിനം സ്ഥാപിതമാേത്: 

1936, ഡൽഹി; 

• യദ്ശീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിന ആസ്ഥാനം: 

സൻസദ്് മാർര്, നയഡൂൽഹി; 

• യദ്ശീേ ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിന ഉടമ: ഗ്പസാർ ഭാരതി. 

• ശാഗ്സ്ത സായങ്കതിക സഹമഗ്ന്ത്ി:  ിയതഗ്ര 

സിംര് 

• പ്പസഗ്കട്ടറി, DBT: രായ ഷ് യരാഖ്പ്പല 

• IAPH-പ്പന്റ മായന ിംര് ഡേറ്രർ: പാഗ്ടിക് 

പ്പവർയഹാവൻ 

• ഇൻയഫാസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ: ഗ്കിസ് 

യരാപാലക ഷ്ണൻ 

• BRICS രാ യങ്ങൾ: ഗ്െസീൽ, റഷയ, ഇന്ത്യ, 

ണചന, ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫിക 

• NITI ആയോര് ണവസ് പ്പചേർമാൻ: സുമൻ 

പ്പെറി 

• NITI ആയോര് CEO: പരയമശവരൻ അയ്യർ 

• WHO ഡേറ്രർ  നറൽ: യഡാ. പ്പടയഗ്ഡാസ് 

അദ്ായനാം പ്പരഗ്െിയേസസ്; 

• WHO ആസ്ഥാനം:  നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• WHO സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ഏഗ്പിൽ 1948. 

• യവാഡയഫാൺ സ്ഥാപകൻ: പ്പരറി എൺറ്റംു 

ഏണസ്റ്റ് ഹാരിസണംു 

• യവാഡയഫാൺ CEO: രവീഗ്ര ടകർ (അക്ഷേ 

മഗൂ്ര ഉടൻ ചമുതലയേൽകംു) 

• CSIR-NIIST ഡേറ്രറംു യകാൺഫറൻസ് 

പ്പചേറംു: അ േയഘാഷ് 

• ആഭയന്ത്ര പ്പസഗ്കട്ടറി: അ േ് ഭല്ല 

• CEC LAHDC കാർരിൽ: ഫിയറാസ് അഹമ്മദ്് 

ഖ്ാൻ 

• േുടി ലഡാകിനളു്ള ടറൂിസം പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്ശീ 

പ്പക.പ്പമഹെെ്ൂ അലി ഖ്ാൻ 

• BCCI ഗ്പസിഡന്റ്: സൗരവ് രാംരുലി; 

• BCCI പ്പസഗ്കട്ടറി:  േ് ഷാ; 

• BCCI ആസ്ഥാനം: മംുണെ; 

• BCCI സ്ഥാപിതമാേത്: ഡിസംെർ 1928. 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ 

പശ്ചിയമഷയേുപ്പടേും വടയക 

ആഗ്ഫികേുപ്പടേും അണ്ടർ പ്പസഗ്കട്ടറി: 

ഹരീഷ് കമുാർ 

• ഇന്ത്യൻ വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ 

പശ്ചിയമഷയ, വടയക ആഗ്ഫിക വിഭാരം 

ഡേറ്രർ: സുനിൽ കമുാർ 

• ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റ ് ഓഫ് എക് സ് യറ്റണൽ 

റിയലഷൻസിപ്പന്റ ഡേറ്രർ ഓഫ് 

പാർട് ണർഷിെ്: കരീം അയമർ 

• കാനറ ൊങ്ക് ആസ്ഥാനം: പ്പെംരളൂര;ു 

• കാനറ ൊങ്ക് CEO: ലിംരം പ്പവങ്കട്്ട ഗ്പഭാകർ; 

• കാനറ ൊങ്ക് സ്ഥാപകൻ: അയമ്മമ്പൽ സുബ്ബ 

റാവ ുണപ; 

• കാനറ ൊങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 1  ണൂല 1906. 
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• യപടിഎമ്മിപ്പന്റ MD േും CEO േും: വി േ് യശഖ്ർ 

ശർമ്മ; 

• യപടിഎം സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 2010; 

• യപടിഎം ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്, ഇന്ത്യ. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി: രാ ് നാഥ് സിംര് 

• കരയസനാ യമധാവി:  നറൽ മയനാ ് പാപ്പണ്ഡ 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ശിവരാ ് സിംര് 

ചൗഹാൻ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് സി. പയട്ടൽ. 

• യകഗ്ര ഇൻഫർയമഷൻ, യഗ്ൊഡ്ൈാസ്റ്റിംര്, 

കാേികം, േുവ നകാരയ മഗ്ന്ത്ി: അനരുാര് 

താകർൂ 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ശിവരാ ് സിംര് 

ചൗഹാൻ 

• അൽയെനിേേുപ്പട ഗ്പസിഡന്റ്: െജ റാം പ്പെര ് 

• അൽയെനിേേുപ്പട തലസ്ഥാനം: ടിറാന 

• െംഗ്ലായദ്ശിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ധാക 

• െംഗ്ലായദ്ശ് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: പ്പഷേ്ഖ്് ഹസീന 

വസീദ്് 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത് ദ്ാസ് 

• പിരമൽ എന്റർണഗ്പസസ് സ്ഥാപകൻ: അ േ് 

പിരമൽ 

• പിരമൽ എന്റർണഗ്പസസ് CEO: പീറ്റർ ഡി േംര് 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 16 ഡിസംെർ 

1966, േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, 

േുണണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് CEO: ണമകൽ മിൊക്; 

• മാസ്റ്റർകാർഡ് എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പചേർമാൻ: 

അ േ് െംര. 

• വിയഗ്പാ സ്ഥാപകൻ: എച്്ച.ഹഷാം യഗ്പം ി 

• വിയഗ്പാ CEO: തിേറി പ്പഡലായപാർട്്ട 

• വിയഗ്പാ പ്പചേർമാൻ: അസിം യഗ്പം ി 

• യനാകിേ സ്ഥാപകൻ: പ്പഗ്ഫഗ്ഡിക് 

ഐപ്പഡസ്റ്റാം, എയഡവർഡ് യപായളാൺ, ലിയോ 

പ്പമപ്പഷലിൻ 

• യനാകിേ പ്പചേർമാൻ: സാരി െൽദ്ൗഫ് 

• യനാകിേ ആസ്ഥാനം: എസ്പൂ , ഫിൻലാൻഡ് 

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: യമാൺഗ്ടിേൽ, 

കാനഡ; 

• എേർയപാർട്്ട കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1991. 

• കരയസനാ യമധാവി:  നറൽ മയനാ ് പാപ്പണ്ഡ 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി: രാ ് നാഥ് സിംര് 

• യറായസ്ൈായസ്മാസ് ചീഫ്: േൂറി യൊറിയസാവ് 

• റഷയ ഗ്പസിഡന്റ്: വളാഡിമിർ പടുിൻ 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യവായളാഡിമർ 

പ്പസപ്പലൻസ്ൈി 

• റിസർവ് ൊങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യേുപ്പട രവർണർ: 

ശക്തികാന്ത് ദ്ാസ് 

• IDBI ൊങ്കിപ്പന്റ മായന ിംര് ഡേറ്രറംു ചീഫ് 

എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു: രായകഷ് ശർമ്മ 

• CRPF ഡേറ്രർ  നറൽ: IPS കൽുദ്ീപ് സിങ്്. 

• ഹരിോന രവർണർ: െരാര ുദ്ത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: ചണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ. 

• യകഗ്ര പ്പറേിൽയവ, കമ്മയണൂിയകഷൻസ്, 

ഇലയഗ്്രാണി്സ്, ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടയ്നാള ി 

മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ അശവിനി ണവഷ്ണവ് 

• യവൾഡ് ണവൽഡ് ണലഫ് ഫണ്ട് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ഗ്ലാൻഡ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യവൾഡ് ണവൽഡ് ണലഫ് ഫണ്ട് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 29 ഏഗ്പിൽ 1961; 

• യവൾഡ് ണവൽഡ് ണലഫ് ഫണ്ട് ഡേറ്രർ: 

മാർയകാ ലാംപ്പെർട്ടിനി (ഡേറ്രർ  നറൽ); 

• യവൾഡ് ണവൽഡ് ണലഫ് ഫണ്ട് സ്ഥാപകർ: 

ഗ്പിൻസ് ഫിലിെ്, ഡയക്ൂ ഓഫ ്എഡിൻെർര്. 

• റിനയ ൂ പവർ ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

പ്പചേർമാൻ: സുമന്്ത് സിൻഹ 

• Bf ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ര് ചർ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ഡേറ്രർമാർ: 

സരീപ് കപർൂ, ദ്ീപ്തി രാ ീവ് പരുാണിക്, 

പ്പവങ്കട ക ഷ്ണ പ്പമാരലെള്ളി 

• ടാൽയരാ ഇന്ത്യ ണഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

ഡേറ്രർമാർ: സഗു്െത് കമുാർ നാഥ്, യ ാസ് 

മരിേ ഓറിയോൾ ഫാഗ്െ 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ 

ആർ.ഹരി കമുാർ 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മഹുമ്മദ്് ഖ്ാൻ; 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനന്ത്പരും; 

• യകരള മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: പിണറാേി വി േൻ. 

• പ്പതലങ്കാന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പ്പക ചഗ്രയശഖ്ർ 

റാവ ു

• ഇന്ത്യൻ സർകാരിപ്പന്റ വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ി: 

സഗു്െഹ്മണയം  േശങ്കർ 

• ഛത്തീസ്ഗഢ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഭയൂപഷ് ൊയരൽ 

• സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്പചേർയപഴ് സൺ: 

യഡാ. കിരൺമേി നാേക് 

• പഞ്ചാെ് കാേിക മഗ്ന്ത്ി: രുർമീത് സിംര് 

ഹേർ 

• പഞ്ചാെ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഭരവന്ത്് മാൻ 
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