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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 

എന്നിവേ്കളു്ളഗ്പധാനപ്പെട്ടവിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
• രാജ്യത്തിപ്പന്റ അസ്ഥിരമാേ കറൻസിപ്പേ 

കടൂതുൽ നശിെികനു്ന പണപ്പെരെും 

നിേഗ്രികനു്നതിനാേി സിംബാബ് പ്പവ 

സവർണ്ണ നാണേങ്ങൾ പറുത്തിറകി. 

• ആയരാരയകരമാേ അരരീക്ഷത്തിനളു്ള 

എല്ലാവരപു്പടേും അവകാശം അംരീകരികനു്ന 

ഗ്പയമേം ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട പ്പപാതസുഭ 

(UNGA) അംരീകരിച്ച.ു 

• േുഎസ് ഹൗസിപ്പന്റ സ്പീകർ നാൻസി 

പ്പപയലാസി ദ്വീപ് വിട്ടതിനയുശഷം , 

താേ് വാപ്പന വലേം പ്പെേത് ചെന 

എകാലപ്പത്തേും വലിേ ചസനികാഭയാസം 

ആരംഭിച്ച ു. 

• ASEAN അംരരാജ്യങ്ങളുപ്പടേും പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജ്നറലിപ്പന്റേും 55-ാാാം വാർഷികത്തിൽ 

വിയദ്ശകാരയ മഗ്രി യഡാ. എസ്. ജ്േശങ്കർ 

ആശംസകൾ യനർന്ന.ു 

• പ്പകാളംബിേേുപ്പട ആദ്യ ഇടതപുക്ഷ 

ഗ്പസിഡന്റാേി രുസ്തായവാ പ്പപയഗ്ടാ 

സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെേതു . 

• പ്പതകൻ പസഫിക് ദ്വീപ് രാഗ്രമാേ പാപവു 

നയ ൂ രിനിേേിൽ നടന്ന പ്പതരപ്പെടെുിപ്പന 

തടുർന്്ന പാർലപ്പമന്റ് ഗ്പധാനമഗ്രി പ്പജ്േിംസ് 

മറാപ്പപപ്പേ പനുഃസ്ഥാപിച്ച.ു 

• യനതാജ്ിേുപ്പട കഗു്പസിദ്ധമാേ "െയലാ ഡില്ലി" 

എന്ന ആഹവാനത്തിപ്പന്റ സ്ഥലമാേ പഡാംര് 

സിംരെർൂ അനവുദ്ിച്ച ു

• അർജ്ന്റീനേുപ്പട റിേർ അഡ്മിറൽ രിപ്പല്ലർയമാ 

പായലാ റിയോസിപ്പന UNMOGIP േുപ്പട 

തലവനാേി നിേമിച്ച ു

• അഞ്്ച തവണ മത്സരിച്ച പ്പറേ് ല ഒഡിംരപ്പേ 

കഴിെ ഗ്പസിഡന്റ് തിരപ്പെടെുിൽ 

വിജ്േിോേി ഗ്പഖ്യാപിച്ചതിന് യശഷം 

പ്പകനിേൻ പ്പഡപയടൂ്ടി ഗ്പസിഡന്റ് വിലയം റയൂട്ടാ 

ഇയൊൾ രാജ്യത്തിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• ചബവാലന്റ് യമായഡണ പ്പകാവിഡ് ബസൂ്റ്റർ 

വാക്സിയനഷന് അംരീകാരം നൽകനു്ന ആദ്യ 

രാജ്യമാേി േുപ്പക മാറിപ്പേന്ന് ഗ്ബിട്ടീഷ് 

ആയരാരയ അധികൃതർ അറിേിച്ച.ു 

• UN പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ അയന്റാണിയോ 

രുപ്പട്ടറസ് ഇരയേുപ്പട ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് 

ആൻഡ് ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക് യനാളജ്ി 

പ്പസഗ്കട്ടറി അൽയകഷ് കമുാർ ശർമ്മപ്പേ 

ഇന്റർപ്പനറ്റ ്രയവണൻസിപ്പല ഗ്പമഖു് വിദ്ഗ് ധരപു്പട 

പാനലിയലക് നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്ബിട്ടപ്പന്റ വാർഷിക പണപ്പെരെു നിരക് ഇരട്ട 

അകത്തിൽ എത്തി, അതാേത ് ജ്ചൂലേിൽ 

10.1% ആേി ഉേർന്ന ു - 1982 ന് യശഷമളു്ള 

ഏറ്റവംു വലിേ വർദ്ധനവാണിത്. 

• സ് യകാട്ട് ലൻഡിപ്പല ഗ്പായദ്ശിക 

രവൺപ്പമന്റു കൾ ഇയൊൾ സ് യകാട്ട് ലൻഡിപ്പന്റ 

നിേമഗ്പകാരം ടാംപണകുളും പാഡകുളും 

യപാലളു്ള സാനിറ്ററി ഉൽെന്നങ്ങൾ (പീരിേഡ് 

പ്പഗ്പാഡക് റ്റകുൾ) ആവശയമളു്ള ആർകംു 

സൗജ്നയമാേി നൽകണം. 

• മൻു ഗ്പധാനമഗ്രി പ്പബഞ്ചമിൻ 

പ്പനതനയാഹവുിപ്പന്റ ഒര ു ഓർമ്മകറുിെ് ഈ 

വർഷം പറുത്തവുരനു്ന.ു "ബിബി: ചമ യസ്റ്റാറി" 

നവംബർ 22-ന് ഇഗ്സായേലിൽ 

ഗ്പസിദ്ധീകരികംു. 

• ചെനേും ഇരയേും തമ്മിലളു്ള ബന്ധം വളപ്പര 

ഗ്ശമകരമാേ സമേത്തിലപൂ്പടോണ് 

കടന്നയുപാകനു്നത് എന്നത് വിയദ്ശകാരയ മഗ്രി 

ജ്േശങ്കർ പറെ.ു 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്രി എസ് ജ്േശങ്കർ 

പരായരവേിൽ മഹാത്മാരാന്ധിേുപ്പട ഗ്പതിമ 

അനാച്ഛാദ്നം പ്പെയ്യുകേും രണ്ട് 

നറൂ്റാണ്ടകുൾകമുമു്പ് പ്പതയക അയമരികൻ 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ സവാതഗ്രയസമരം ആരംഭിച്ച 

െരിഗ്തഗ്പസിദ്ധമാേ കാസ ഡി ലാ 

ഇൻഡിപ്പപൻഡൻസിേ സന്ദർശികകുേും 

പ്പെേതു . 
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• 2020 ൽ ഗ്ബിട്ടപ്പന്റ സമ്പദ്് വയവസ്ഥ പ്പറയകാർഡ് 

യഗ്ബകിംര് 11% ആേി െരുങു്ങി, യനരപ്പത്ത ഇത് 

-9.9% ആേിരനു്നപു്പവന്്ന ഓഫീസ് ഓഫ് 

നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സിപ്പന്റ പതുിേ 

കണകകുൾ കാണികനു്ന.ു 

• G20 പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റംു അനബുന്ധ ഘടനകളും 

സ്ഥാപികനു്നതിന് യകഗ്ന്ദ കാബിനറ്റ് 

അംരീകാരം നൽകി, അത ് നേപരമാേ 

തീരമുാനങ്ങൾ നടെിലാകകുേും 2023-ൽ 

ഗ്രൂെിപ്പന്റ ഇരയേുപ്പട വരാനിരികനു്ന 

ഗ്പസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിനാേുള്ള 

ഗ്കമീകരണങ്ങളുപ്പട ഉത്തരവാദ്ിത്തം 

വഹികകുേും പ്പെയ്യും. 

• മാലിേിൽ, രാജ്യപ്പത്ത സിവിലിേൻ 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേ യൊരുൽ പ്പകാകല്ല 

ചമരപ്പേ ആശപുഗ്തിേിൽ 

ഗ്പയവശിെിച്ചതിപ്പനത്തടുർന്്ന യകണൽ 

അബ്ദൾു ചമരപ്പേ മിലിറ്ററി ഇടകാല 

ഗ്പധാനമഗ്രിോേി നിേമിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ചഹഗ്ഡജ്ൻ 

പാസഞ്ചർ പ്പഗ്ടേിനകുൾ ജ്ർമ്മനി 

പര്ൂത്തിറകി. ജ്ർമ്മനിേിപ്പല യലാവർ 

സാക് യസാണിേിപ്പല ചവദ്യതുീകരികാത്ത 

ഗ്ടാകകുളിൽ മമു്പ് സർവീസ് നടത്തിേിരനു്ന 15 

ഡീസൽ പ്പഗ്ടേിനകുൾക് പകരമാോണ് 

ചഹഗ്ഡജ്ൻ-പവർ പാസഞ്ചർ പ്പഗ്ടേിനകുൾ 

വന്നിരികനു്നത്. 

• വിയദ്ശകാരയ മഗ്രി യഡാ എസ് ജ്േശങ്കർ 

ഗ്തിരാഗ്ര സന്ദർശനം ആരംഭിച്ച.ു 

• പാകിസ്ഥാനിൽ 33 ദ്ശലക്ഷം 

ആളുകപ്പളപ്പേങ്കിലംു മാരകമാേ 

പ്പവള്ളപ്പൊകം ബാധിച്ചതാേി രാജ്യത്തിപ്പന്റ 

കാലാവസ്ഥാ വയതിോന മഗ്രി പറെ.ു ജ്ൺൂ 

പകതുി മതുൽ, ദ്ക്ഷിയണഷയൻ 

രാജ്യത്തടുനീളം കനത്ത മഴേിലംു 

പ്പവള്ളപ്പൊകത്തിലംു 937 യപർ മരിച്ചതാേി 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ യദ്ശീേ ദ്രുര നിവാരണ 

അയതാറിറ്റി (NDMA) അറിേിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു കറുെ പ്പഫർട്ടിലിറ്റി 

നിരക് എന്ന സവരം പ്പറയകാർഡ് ദ്ക്ഷിണ 

പ്പകാറിേ വീണ്ടംു തകർത്ത.ു 

• താേ് വാൻ കടലിടകുിപ്പല അരാരാഷ് ഗ്ട 

ജ്ലത്തിലപൂ്പട രണ്ട് േു.എസ്. നാവികയസനേുപ്പട 

േുദ്ധകെലകുൾ സഞ്ചരിച്ച.ു 

• യസാവിേറ്റ് േൂണിേപ്പന്റ അവസാന 

യനതാപ്പവന്ന നിലേിൽ 

തകർന്നപു്പകാണ്ടിരികനു്ന ഒര ു സാഗ്മാജ്യപ്പത്ത 

രക്ഷികാൻ പരാജ്േപ്പെട്ട േുദ്ധം 

നടത്തിപ്പേങ്കിലംു ശീതേുദ്ധത്തിപ്പന്റ 

അവസാനത്തിയലക് നേിച്ച 

അസാധാരണമാേ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തിേ 

മിഖ്ായേൽ യരാർബയച്ചവ് അരരിച്ച.ു 
 

State News 
• 2020-പ്പല ഗ്പാരംഭ യകാവിഡ്-19 പാൻപ്പഡമിക് 

സമേത്ത് നിേമസഭാ സയമ്മളനങ്ങൾ 

വിളികനു്നതിപ്പന്റ കാരയത്തിൽ എട്ടാം 

സ്ഥാനത്താേിരനു്ന യകരളം, ഇയൊൾ 2021-ൽ 

61 ദ്ിവസപ്പത്ത രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു 

ചദ്ർഘയയമറിേ ഹൗസ് പ്പസഷയനാപ്പട ഒന്നാം 

സ്ഥാനം തിരിച്ചപുിടിച്ച.ു 

• മമതാ ബാനർജ്ിേുപ്പട യനതൃതവത്തിലളു്ള 

പശ്ചിമ ബംരാൾ സർകാർ ഭരണപരമാേ 

നടപടിഗ്കമങ്ങൾ കാരയക്ഷമമാകനു്നതിനാേി 

സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് പതുിേ ജ്ില്ലകൾ 

സൃരികാൻ തീരമുാനിച്ച.ു 

• കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾകാേി 

പണം ഉപയോരികനു്നതിൽ, ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ് 

മനു്നിലാണ ്(അഗ്രി ഇൻഗ്ഫാ ഫണ്ട്). 

• ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഡിജ്ിചറ്റസ് 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി , പ്പലവൽ-1 യലാപ്പകെേിൻ 

പ്പനറ്റ് വർക് 5ire- മാേി ഒര ു കരാറിൽ 

ഒെപു്പവച്ചതാേി യരാവ യപാലീസ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച ു. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ യലാട്ടിംര് 

യസാളാർ പവർ പ്ലാന്റ ് മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല 

ഖ്ണ്ടവേിലാണ് നിർമ്മികാൻ യപാകനു്നത് . 

• പ്പഡയലാേിറ്റ് ഇരയപ്പേ കൺസൾട്ടന്റാേി 

നിേമികാൻ ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് സർകാർ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• ബിഹാറിപ്പല NDA മഖു്യമഗ്രിസ്ഥാനം നിതീഷ് 

കമുാർ സംസ്ഥാന രവർണർ ഫാരു ൌഹാന് 

സമർെിച്ച.ു 

• യദ്ശീേ വിദ്യാഭയാസ നേത്തിപ്പന്റ (NEP) 

മാതൃകേിൽ സംസ്ഥാന സർകാർ ഉന്നത 

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 100% സിലബസ് 

നടെിലാകപു്പമന്്ന യരാവ മഖു്യമഗ്രി ഗ്പയമാദ്് 

സാവര് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ആസാദ്ി കാ അമൃത് മയഹാത്സവ് 

ആയഘാഷങ്ങളുപ്പട ഭാരമാേി ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് 

മഖു്യമഗ്രി യോരി ആദ്ിതയനാഥ് കയകാരി 

പ്പഗ്ടേിൻ ആക്ഷപ്പന്റ വാർഷികത്തിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാേി "യറഡിയോ ജ്േ്യഘാഷ്" 

അവതരിെിച്ച.ു 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ സർകാർ വികറ്റ് കീെർ-

ബാറ്റർ റിഷഭ് പരിപ്പന 'സംസ്ഥാന ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി ' നിേമിച്ച.ു 

• കനയാകമുാരിേിലംു 

തിരപു്പനൽയവലിേിലമുാേി 1,197.48 െതരുഗ്ശ 

കിയലാമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം അരസ്തയാർമല 

ആന സയങ്കതമാേി ഗ്പഖ്യാപികാനളു്ള 

നിർയേശത്തിന് യകഗ്ന്ദ പരിസ്ഥിതി മഗ്രാലേം 

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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• സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമാേ ഇറ്റാനരറിൽ 

ഇയൊൾ നിർമ്മാണത്തിലിരികനു്ന 

അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത 

വിമാനത്താവളത്തിന് അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് 

ഭരണകടൂം "യഡാണി യപായളാ എേർയപാർട്്ട" 

എന്ന് യപര് നൽകി. 

• സമയുഗ്ദ്ാതപന്ന കേറ്റമുതി വികസന 

അയതാറിറ്റി (MPEDA) സീഫഡ്ു 

എക് സ് യപാർയട്ടഴ് സ് അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേുമാേി (SEAI) സഹകരിച്്ച ഇരയ 

ഇന്റർനാഷണൽ സീഫഡ്ു യഷാേുപ്പട (IISS) 23-

ാാമത് എഡിഷൻ അടതു്ത വർഷം പ്പഫഗ്ബവുരി 

15 മതുൽ 7 വപ്പര യജ്ാേ് നരരമാേ 

പ്പകാൽകത്തേിൽ നടത്തംു. 

• പ്പവള്ളപ്പൊകം , െഴുലികാറ്റ്, മപ്പണ്ണാലിെ്, 

യവലിയേറ്റം തടുങ്ങിേ വിവിധ ഗ്പകൃതി 

ദ്രുരങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരഗ്പയദ്ശങ്ങപ്പള 

സംരക്ഷികനു്നതിനാേി ഒഡീഷ സർകാർ 

പ്പെചന്ന ആസ്ഥാനമാേുള്ള നാഷണൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്ഓഷയൻ പ്പടയക്നാളജ്ിേുമാേി 

(എൻഐഒടി) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി യപമ ഖ്ണ്ഡ ു

'പ്പമഡിസിൻ ഗ്ഫം ചസ്ക' ചപലറ്റ് യഗ്പാജ്ക്ട് 

യഗ്ഡാൺ യസവനം ആരംഭിച്ച.ു 

• യകഗ്ന്ദ രതാരത മഗ്രി നിതിൻ രഡ്കരി ദ്ക്ഷിണ 

മംുചബേിപ്പല YB പ്പസന്ററിൽ ഇരയേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത ഇലഗ്ക്ടിക് ഡബിൾ പ്പഡകർ ബസ് 

പറുത്തിറകി. "Switch EiV 22" എന്നാണ് ബസിപ്പന്റ 

യപര്, ഡബിൾ പ്പഡകർ ബസ് പ്പസപ്റ്റംബർ 

മതുൽ മംുചബ സിവിക് ഗ്ടാൻയസ്പാർട്്ട 

യബാഡി ഓടികംു. 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്രി അരവിന്ദ് പ്പകജ്് രിവാൾ 

തപ്പന്റ ആം ആദ് മി പാർട്ടിേുപ്പട യദ്ശീേ 

അഭിലാഷമാേ 'യമക് ഇരയ നമ്പർ 1' 

കാപ്പമ്പേ് നമുാേി ഔയദ്യാരികമാേി 

അനാവരണം പ്പെേതു . 

• യരാവേിപ്പലേും ദ്ാഗ്ദ് നാരർ 

ഹയവലിേിപ്പലേും ദ്ാമൻ ദ്ിേുവിപ്പലേും 

(D&NH, D&D) ഗ്രാമങ്ങളിപ്പല എല്ലാ 

ഗ്രാമങ്ങളിപ്പലേും ജ്നങ്ങൾ ഗ്രാമസഭ 

പാസാകിേ ഗ്പയമേത്തിലപൂ്പട തങ്ങളുപ്പട 

ഗ്രാമം "ഹർ ഘർ ജ്ൽ" ആേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• അസം മഖു്യമഗ്രി ഹിമര ബിശവ ശർമ്മ 

'വിദ്യാ രഥ്-സ് കൾൂ ഓൺ വീൽസ്' പദ്ധതിക് 

തടുകം കറുിച്ച.ു 

• പ്പമാഹാലിേിപ്പല െണ്ഡീരഡ് അരാരാഗ്ര 

വിമാനത്താവളത്തിന് ഷഹീദ് ് ഭരത ്

സിംരിപ്പന്റ യപര് നൽകാൻ പഞ്ചാബ്, 

ഹരിോന സർകാരകുൾ സമ്മതിച്ച ു. 

• ഇഷ ഫൗയണ്ടഷൻ അതിപ്പന്റ “യസവ് 

യസാേിൽ” എന്ന കാപ്പമ്പേ് നിപ്പന്റ ഭാരമാേി 

മണ്ണിപ്പന്റ ആയരാരയം വർധിെികനു്നതിനാേി 

കർണാടക സർകാരമുാേി ഒര ുധാരണാപഗ്തം 

(MoU) ഒെപു്പവകംു. 

• ആരസ്റ്റ് 28 ന്, ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേരം 

കടൂിേ പ്പകട്ടിടങ്ങളിപ്പലാന്നാേി 

അറിേപ്പെടനു്ന യനാേിഡേിപ്പല സെൂർപ്പടക് 

ടവിൻ ടവറകുൾ (യനാേിഡ ടവിൻ ടവർ) 

പ്പപാളിച്ചമുാറ്റാൻ സഗു്പീം യകാടതി ഉത്തരവിട്ട.ു 

യഗ്പാജ്ക്ട് അധികൃതർ പറേുന്നതനസുരിച്്ച 

യനാേിഡ ഇരട്ട യരാപരുത്തിപ്പന്റ പ്പപാളികൽ 

ഒര ുദ്ിവസം മമു്പ് പയുരാരമികകുോേിരനു്ന.ു 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് സർകാരിപ്പന്റ 

തീരമുാനമനസുരിച്്ച കണ്ണജ്ൂ് ഒര ു

വിയനാദ്സഞ്ചാര യകഗ്ന്ദമാേി വികസിെികംു. 

• പ്പതലങ്കാന, പശ്ചിമ ബംരാൾ (8.06%), സികിം 

(8.01%) എന്നിവേുപ്പട റിയൊർട്്ട രാജ്യത്തിപ്പന്റ 

6.8% എന്നതിന ്മകുളിയലകാേി ൊർജ്് പ്പെേതു . 

• 2021-2022 പ്പല 50-ാാമത് ഓൾ മണിെർൂ ഷമുാംര് 

ലീല പ്പഫസ്റ്റിവൽ ഇംഫാലിപ്പല പാലസ് 

യകാമ്പൗണ്ടിലാേി ഇയബാേമ ഷമുാംര് ലീല 

ഷാങ് പ്പലനിൽ ആരംഭിച്ച.ു 

• യജ്ാധപൂ രിൽ ഒര ു മാസം നീണ്ടനുിൽകനു്ന 

രാജ്ീവ് രാന്ധി ററൂൽ ഒളിമ്പിക് പ്പരേിംസ് 

രാജ്സ്ഥാൻ മഖു്യമഗ്രി അയശാക് പ്പരയലാട്്ട 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

 

National News 
• അഹമ്മദ്ാബാദ്ിപ്പല രുജ്റാത്ത് 

ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ്-പ്പടക് സിറ്റി (GIFT 

സിറ്റി) ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേത ഡച്്ച ബാങ്ക് AG േുപ്പട IFSC ബാങ്കിംര് 

േൂണിറ്റിപ്പന്റ (IBU) ആസ്ഥാനമാണ്. 

• പാർലപ്പമന്റ ് അംരങ്ങളുപ്പട ഹർഘർ തിരംര 

ചബക് റാലി ഡൽഹിേിൽ ഗ്പശസ്തമാേ 

പ്പെയങ്കാട്ടേിൽ നിന്ന് ഉപരാഗ്രപതി എം. 

പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ുഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു  . 

• ഇരയേുപ്പട യദ്ശീേ പതാകേുപ്പട 

ഡിചസനറാേ പിംരളി പ്പവങ്കയ്യേുപ്പട 146-

ാാാം ജ്ന്മവാർഷികയത്താടനബുന്ധിച്്ച ഇരയൻ 

സർകാർ ഗ്പയതയക സ്മരണിക തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 

പറുത്തിറകി. 

• പാർലപ്പമന്റിൽ നിന്ന് വയക്തിരത വിവര 

സംരക്ഷണ ബിൽ സർകാർ പിൻവലിച്ച.ു 

• മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല ഇൻയഡാറിൽ 2300 യകാടി രപൂ 

പ്പെലവിൽ 119 കിയലാമീറ്റർ ചദ്ർഘയമളു്ള 6 

യദ്ശീേപാതാ പദ്ധതികൾ ഔപൊരികമാേി 

തറുന്നപു്പകാടകുകുേും യകഗ്ന്ദ യറാഡ് രതാരത-

ചഹയവ മഗ്രി ഗ്ശീ നിതിൻ രഡ്കരി 

തറകല്ലിടകുേും പ്പെേതു . 
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• വനയജ്ീവി (സംരക്ഷണം) യഭദ്രതി ബിൽ, 2021 

യലാക് സഭ അംരീകരിച്ച.ു 

• ഓരസ്റ്റ് ഗ്കാരി ദ്ിന് അഥവാ കവിറ്റ് ഇരയാ 

ഗ്പസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ 80-ാാാം വാർഷികം 2022 

ഓരസ്റ്റ് 8-ന് ആെരികനു്ന.ു 

• ഞാേറാഴ് െ യദ്ശീേ തലസ്ഥാനപ്പത്ത 

രാഗ്രപതിഭവനിപ്പല സാംസ്കാരിക 

യകഗ്ന്ദത്തിൽ നടന്ന ഏഴാമത് NITI ആയോര് 

രയവണിംര് കൗൺസിൽ യോരത്തിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി പപ്പങ്കടതു്ത.ു 

• ചവദ്യതുി വിതരണകാരപു്പട വിതരണ 

ശൃംഖ്ലകളിയലക് വിയവെനരഹിതമാേ 

തറുന്ന ഗ്പയവശനം അനവുദ്ികനു്നതിനാേി 

ചവദ്യതുി നിേമം യഭദ്രതി പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള 

ബിൽ ഗ്പതിപക്ഷത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പതിയഷധത്തിനിടേിൽ തിങ്കളാഴ് െ 

യലാക്സഭേിൽ അവതരിെിച്ച.ു 

• മഹാരാഗ്ര രവർണർ ഭരത ് സിംര് 

യകാഷിോരി ഇന്ന് മംുചബേിപ്പല രബീഗ്ന്ദ 

നാടയ മന്ദിറിൽ 22-ാാമത് ‘ഭാരത ് രംര് 

മയഹാത്സവ്’ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• ഹരിോനേിപ്പല പാനിെത്തിൽ 900 യകാടി 

രപൂ പ്പെലവിൽ നിർമിച്ച രണ്ടാം തലമറു (2G) 

എത്തയനാൾ പ്ലാന്റ് ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി 

വീഡിയോ യകാൺഫറൻസിലപൂ്പട രാജ്യത്തിന് 

സമർെികംു. 

• 17-ാാമത ് ഗ്പവാസി ഭാരതീേ ദ്ിവസ് 2023 

അടതു്ത വർഷം ജ്നവുരിേിൽ ഇൻയഡാറിൽ 

നടകപു്പമന്്ന വിയദ്ശകാരയ മഗ്രാലേ വക്താവ് 

അരിന്ദം ബാഗ് െി പറെ.ു 

• നാഷണൽ ഫിഷറീസ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

യബാർഡിപ്പന്റ 9-ാാമത് ജ്നറൽ യബാഡി 

യോരത്തിൽ, യകഗ്ന്ദ ഫിഷറീസ്, 

മൃരസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വകെു് മഗ്രി ഗ്ശീ 

പർയഷാത്തം രപൂാല, "മത്സയയസത"ു 

പ്പമാചബൽ ആെിൽ "അകവാ ബസാർ" എന്ന 

ഓൺചലൻ മാർകറ്റ് യപ്ലസ് ഫീച്ചർ 

അവതരിെിച്ച.ു 

• സിങ്ക ഇരയേുമാേി സഹകരിച്്ച വികസിെിച്ച 

ഇരയേുപ്പട സവാതഗ്രയ സമരപ്പത്ത 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള ഓൺചലൻ 

വിദ്യാഭയാസ പ്പരേിമകുളുപ്പട ഒര ു പരമ്പരോേ 

"ആസാദ്ി കവസ്റ്റ്" യകഗ്ന്ദമഗ്രി അനരുാര് 

താകർൂ ആരംഭിച്ച.ു 

• ഈ മാസം 30ന് നയഡൂൽഹിേിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രികളു്ള സാമ്പത്തിക ഉപയദ്ശക 

സമിതി (EAC-PM) ഇരയ@100 എന്നതിപ്പന്റ 

മത്സരാധിഷ്ഠിത യറാഡ്മാെ് അനാവരണം 

പ്പെയ്യും. 

• അടതു്ത കറുച്്ച മാസങ്ങളിൽ TB 

വിമകു്തമാകകു എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട 

ചഗ്ടബൽ അഫയേഴ് സ് മഗ്രാലേവംു 

ആയരാരയ കടുംുബയക്ഷമ മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ 

പ്പസൻഗ്ടൽ TB ഡിവിഷനംു യെർന്ന് 75 

ചഗ്ടബൽ ജ്ില്ലകളിൽ യകഗ്ന്ദീകൃതമാേ 

ഇടപ്പപടലകുൾ നടത്തംു. 

• 2070-ഓപ്പട പ്പനറ്റ് സീയറാ എമിഷൻ യനടനു്നത് 

ഇരയേുപ്പട സമ്പദ്് വയവസ്ഥപ്പേ 2036-ഓപ്പട 

പ്പമാത്തം 371 ബിലയൺ യഡാളർ മലൂയമളു്ള GDP 

േുപ്പട അടിസ്ഥാന വളർച്ചപ്പേകാൾ 4.7 

ശതമാനം കടൂി ഉേർത്തംു. 

• പ്പെനാബ് നദ്ിക് കറുപു്പകേുള്ള യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു ഉേരം കടൂിേ പ്പറേിൽയവ 

പാലത്തിപ്പന്റ സവുർണ്ണ യജ്ാേിന്റ ് ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• പഞ്ചാബ്-ഹരിോന ചഹയകാടതിേിൽ 11 

ചഹയകാടതി ജ്ഡ്ജിമാരപു്പട നിേമനം യകഗ്ന്ദ 

സർകാർ വിജ്ഞാപനം പ്പെേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി 2022 ഓരസ്റ്റ് 15 ന് 

തടുർച്ചോേി ഒമ്പതാം തവണേും 

പ്പെയങ്കാട്ടേിൽ നിന്ന് രാജ്യപ്പത്ത 

അഭിസംയബാധന പ്പെേതു . 

• പ്പപയഗ്ടാൾ, ഡീസൽ തടുങ്ങിേ പ്പപയഗ്ടാളിേം 

ഉൽപന്നങ്ങൾകാേുള്ള ഇരയേുപ്പട ആവശയം 

2022 ൽ 7.73 ശതമാനം വർദ്ധികംു, ഇത് 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു യവരതയേറിേ 

ഉേർച്ചോണ്. 

• ജ്ലവിഭവ വകെു്, നദ്ി വികസനം, രംരാ 

പനുരജു്ജീവന വകെു്, ജ്ലശക്തി മഗ്രാലേം, 

നാഷണൽ മിഷൻ യഫാർ ക്ളീൻ രംര (NMCG) 

എന്നിവ യെർന്ന് നയഡൂൽഹിേിപ്പല വാട്ടർ 

സ് യപാർട് സ് ക്ലബ്ബിൽ "േമനു പർ ആസാദ്ി കാ 

അമൃത് മയഹാത്സവ്" എന്ന പരിപാടി 

സംഘടിെിച്ച.ു 
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• രാജ്യത്ത് മേകമുരന്ു്ന വിരദു്ധ നിേമങ്ങൾ 

നടെിലാകാൻ െമുതലപ്പെടതു്തിേിട്ടളു്ള 

വിവിധ യകഗ്ന്ദ-സംസ്ഥാന യഗ്പാസികയഷൂൻ 

ഏജ്ൻസികളുപ്പട ഉപയോരത്തിനാേി 

അറസ്റ്റിലാേ മേകമുരന്ു്ന കറു്റവാളികളുപ്പട 

ആദ്യപ്പത്ത ഡാറ്റായബസ് 

ഗ്പവർത്തനക്ഷമമാകിേിട്ടണ്ു്ട. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല വിശദു്ധ നരരമാേ 

ഹരിദ്വാറിപ്പന മികച്ച അഭിലാഷ ജ്ില്ലോേി 

നീതി ആയോര് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Defence News 
• വിേറ്റ്നാം-ഇരയ ഉഭേകക്ഷി 

ചസനികാഭയാസത്തിപ്പന്റ മനൂ്നാം പതിൊേ "Ex 

VINBAX 2022" ഹരിോനേിപ്പല െണ്ഡിമന്ദിറിൽ 

2022 ഓരസ്റ്റ് 1 മതുൽ 20 വപ്പര നടത്തപ്പെടനു്ന.ു 

• കാർരിൽ പ്പസക്ടറിപ്പല ഗ്ദ്ാസിൽ യപാേിന്റ ്5140 

പ്പല "ഓെയറഷൻ വിജ്േ്" പ്പല 

യതാകധുാരികളുപ്പടേും ഇരയൻ സാേുധ 

യസനേുപ്പടേും പരയമാന്നത തയാരത്തിന് 

ആദ്രാഞജലികൾ അർെികകുേും രൺ ഹിൽ 

എന്ന് നാമകരണം പ്പെയ്യുകേും പ്പെേതു . 

• ഓസ് യഗ്ടലിേേിപ്പല യനാർയത്തൺ 

പ്പടറിട്ടറിേിൽ നടകനു്ന 17 രാജ്യങ്ങൾ 

തമ്മിലളു്ള പ്പമരാ എേർ യകാംബാറ്റ് 

അഭയാസമാേ "പിച്്ച ലാക് 2022" ൽ ഇരയേും 

ഭാരമാകംു . 

• ഇരയൻ യവയാമയസന അതിപ്പന്റ യശഷികനു്ന 

നാല് സ്കവാഗ്ഡണകുളിൽ ഒന്നാേ മിര്-21 

(റഷയൻ യകാംബാറ്റ് എേർഗ്കാഫ്റ്റ്) 

േുദ്ധവിമാനങ്ങൾ 2022 പ്പസപ്റ്റംബയറാപ്പട 

വിരമികംു, മറ്റ് മപൂ്പന്നണ്ണം 2025 ഓപ്പട 

ഘട്ടംഘട്ടമാേി നിർത്തലാകംു. 

• ഇരയൻ ആർമിേും േുഎസ് ആർമിേും യെർന്ന് 

2022 ഒയക്ടാബർ 14 മതുൽ 31 വപ്പര 

ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല ഔലിേിൽ രണ്ടാഴ് െ 

നീണ്ടനുിൽകനു്ന പ്പമരാ 

ചസനികാഭയാസമാേ “േുദ്്ധ അഭയാസിപ്പന്റ” 18-

ാാാം പതിെ് നടത്തംു. 

• ഇരയൻ നാവികയസനേിപ്പല വനിതാ 

ഉയദ്യാരസ്ഥർ വടകൻ അറബികടലിൽ 

ആദ്യമാേി മഴുുവൻ ഗ്സ്തീകളും 

സവേംഭരണാധികാരമളു്ള സമഗു്ദ് നിരീക്ഷണ, 

നിരീക്ഷണ ദ്ൗതയത്തിൽ യഡാർണിേർ 228 

പറത്തി െരിഗ്തം സൃരിച്ച ു.  

• 'എക് സ് സ് ചകചലറ്റ്' എന്ന യപരിൽ ഒര ു

പാൻ-ഇരയ സാറ്റചലറ്റ് കമ്മയണൂിയകഷൻ 

എക് സ് ചസസ് ജ്ചൂല അവസാന വാരം 

ഇരയൻ ആർമി നടത്തിേിരനു്ന.ു 

• യറാേൽ മയലഷയൻ എേർയഫാഴ് സുമാേി 

(RMAF) നാല് ദ്ിവസപ്പത്ത ഉഭേകക്ഷി 

അഭയാസമാേ ഉദ്ാരശക്തിേിൽ പപ്പങ്കടകുാൻ 

ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് (IAF) സംഘം 

മയലഷയേിയലക് പറുപ്പെട്ട.ു 

• ഇരയേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ്് നാഥ് സിംര് 

ഏപ്പറ കാത്തിരനു്ന ഭാവി ഇൻഫന്ററി 

ചസനികപ്പര ഒര ു സംവിധാനമാേി (F-INSAS) 

ഇരയൻ ചസനയത്തിന് ചകമാറി. 

• ആരസ്റ്റ് 15 ന് ഇരയ ഗ്ശീലങ്കേ്ക് ഒര ു

യഡാർണിേർ സമഗു്ദ് നിരീക്ഷണ വിമാനം 

സമ്മാനിച്ച,ു ഇത ് ദ്വീപ് രാഗ്രപ്പത്ത അതിപ്പന്റ 

തീരകടലിൽ മനഷുയ-മേകമുരന്ു്ന കടത്ത്, 

കള്ളകടത്ത്, മറ്റ് സംഘടിത കറു്റകൃതയങ്ങൾ 

എന്നിവപ്പേ കടൂതുൽ ഫലഗ്പദ്മാേി യനരിടാൻ 

ഗ്പാപ്തമാകംു. 

• ചെനേിപ്പല പീെിൾസ് ലിബയറഷൻ ആർമി 

റഷയേിൽ നടകനു്ന യവാസ് യറ്റാക്-2022 

ഗ്സ്ടാറ്റജ്ിക് കമാൻഡിലംു സ്റ്റാഫ് 

അഭയാസത്തിലംു പപ്പങ്കടകുംു. 

• തഗ്രപരമാേ ശക്തി വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി 

റഷയേിൽ നിന്ന് Tu-160 യബാംബർ വാങ്ങാൻ 

ഇരയ ഉയേശികനു്ന.ു  

• മയലഷയേിപ്പല ചലറ്റ് യകാംബാറ്റ് 

എേർഗ്കാഫ്റ്റ് (LCA) യതജ്സിനളു്ള 

സാധയതേുള്ള കരാറിന് മയുന്നാടിോേി 

ഹിന്ദസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (HAL) 

കവാലാലംപരൂിൽ തങ്ങളുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത 

അരാരാഗ്ര മാർകറ്റിംര് ആൻഡ് 

പ്പസേിൽസ് ഓഫീസ് സ്ഥാപികനു്നതിനളു്ള 

ധാരണാപഗ്തം (MoU) ഒെവുച്ച.ു 

• എചലറ്റ് യലാബൽ ക്ലബ്ബിൽ യെരാൻ ഇരയ 

ഒരങു്ങകുോണ,് അതയുപാപ്പല ഇരയൻ 

ചസനയത്തിന് ഉടൻ തപ്പന്ന തയേശീേവംു 

കടൂതുൽ നതൂനവമുാേ കവാണ്ടം 

കമ്മയണൂിയകഷൻ സായങ്കതികവിദ്യേും 

സജ്ജരാേ ചസനികരംു ഉേർന്ന 

സുരക്ഷേുള്ള ഗ്പതിയരാധ സംവിധാനവംു 

ലഭികംു. 

• ആംഡ് യഫാഴ് സ് ചഗ്ടബയണൂൽ ബാർ 

(ഗ്പിൻസിെൽ പ്പബഞ്്ച) അയസാസിയേഷൻ 

നയഡൂൽഹിേിൽ ആതിയഥേതവം വഹികനു്ന 

"ഇൻയഗ്ടാസ് പ്പപക്ഷൻ: ആംഡ് യഫാഴ് സ് 

ഗ്ടിബയണൂൽ" എന്ന തലപ്പകട്ടിലളു്ള യദ്ശീേ 

പ്പസമിനാർ രക്ഷാ മഗ്രി (ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി) 

ഗ്ശീ രാജ്് നാഥ് സിംര് ഉദ്്ഘാടനം പ്പെയ്യും. 

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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• ഇരയൻ ഗ്പതിയരാധ യസനപ്പേ 

ശക്തിപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള ഒര ു ഗ്പധാന 

െവുടപു്പവെ്, അടിേരര സംഭരണ 

മാർരത്തിലപൂ്പട അവരപു്പട ഗ്പവർത്തന 

ആവശയങ്ങൾകാേി നിർണാേകമാേ 

ആേുധ സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യകഗ്ന്ദം 

അവപ്പര അനവുദ്ിച്ച ു. 

• ഓരസ്റ്റ് 24 ന് നടകനു്ന SCO ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്രിമാരപു്പട യോരത്തിൽ പപ്പങ്കടകുാൻ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ്് നാഥ് സിംര് പ്പൊവ്വാഴ് െ 

താഷ് കന്റിപ്പലത്തി. 

• ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ വികസന സംഘടനേും 

(DRDO) ഇരയൻ നാവികയസനേും 

തയേശീേമാേി രപൂകൽെന പ്പെേത് 

വികസിെിച്ച ലംബ വിയക്ഷപണ ഗ്ഹസവദ്രൂ 

മിചസൽ (VL-SRSAM) വിജ്േകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച.ു 

• യകായമ്പാസിറ്റ് ഇൻയഡാർ ഷടൂ്ടിംര് യറഞ്്ച (CISR) 

INS കർണേിൽ ചവസ് അഡ്മിറൽ ബിശവജ്ിത് 

ദ്ാസ്ഗു പ്ത ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• പ്പകാച്ചിൻ ഷിെ് ോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിച്ച 

ആദ്യപ്പത്ത തയേശീേ കാരിേർ പ്പസപ്റ്റംബർ 

രണ്ടിന് INS വിഗ്കാര് ആേി കമ്മീഷൻ പ്പെയ്യും. 

• ഡിഫൻസ് റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരചനയസഷൻ (DRDO) വികസിെിച്ച 

പിനാക എക്സ്റ്റൻഡഡ് യറഞ്്ച യറാകറ്റ് 

പരീക്ഷണങ്ങൾ രാജ്സ്ഥാനിപ്പല 

പ്പപാഖ്് റാനിപ്പല ഫേറിംര് യറഞ്ചകുളിൽ 

നടന്ന.ു 

• ഇരയ-US സംേുക്ത ഗ്പയതയക യസനേുപ്പട 13-

ാാമത് എഡിഷനാേ വഗ്ജ് ഗ്പഹാർ 2022 

ഹിമാെൽ ഗ്പയദ്ശിപ്പല ബയക്ലാേിൽ 

സമാപിച്ച.ു 

• പ്പസപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് നടകനു്ന 

വിമാനവാഹിനികെലാേ INS വിഗ്കാര് 

കമ്മീഷനിംര് ആയഘാഷത്തിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാദ്ി ഇരയൻ 

നാവികയസനേുപ്പട (പതുിേ യനവൽ 

എൻചസൻ) പതുിേ പതാക പ്പവളിപ്പെടതു്തംു. 

• പത്താമത് നാഷണൽ മാരിചടം പ്പസർച്്ച 

ആൻഡ് പ്പറസ്കയ ൂ എക്സർചസസാേ SAREX-22 

ഇരയൻ യകാസ്റ്റ് രാർഡ് (ICG) പ്പെചന്നേിൽ 

നടത്തി. മറ്റ് ഓർരചനയസഷനകുൾകംു 

വിയദ്ശ പങ്കാളികൾകപു്പമാെം, ഇരയൻ 

യകാസ്റ്റ് രാർഡിപ്പന്റ യമധാവിോേ 

വി.എസ്.പതാനിേ "SAREX-2022" എന്ന 

അഭയാസം വിലേിരതു്തി. 
 

Summits and Conferences News 
• മേകമുരന്ു്ന കടത്തിപ്പനേും യദ്ശീേ 

സുരക്ഷപ്പേേും കറുിച്ചളു്ള സിയമ്പാസിേം 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി യകഗ്ന്ദ ആഭയരര 

മഗ്രി അമിത ് ഷാ െണ്ഡീരഢിൽ തപ്പന്റ ഒര ു

ദ്ിനം മഴുുവൻ പ്പെലവഴിച്ച.ു 

• മയധയഷയൻ വിപണികപ്പള ബന്ധിെികനു്ന 

ൊബഹാർ - ഇന്റർനാഷണൽ യനാർത്ത്-

സൗത്ത് ഗ്ടാൻസ് യപാർട്്ട യകാറിയഡാർ (INSTC)-

പ്പന്റ സ്മരണേ്കാേി തറുമഖു്, ഷിെിംര്, 

ജ്ലപാത മഗ്രാലേം (MoPSW) ജ്ചൂല 31 ന് 

മംുചബേിൽ െബഹാർ ദ്ിനമാേി ആെരിച്ച.ു 

• ഒയക്ടാബറിൽ നടകനു്ന , േുഎൻ സുരക്ഷാ 

കൗൺസിലിപ്പല 15 അംരരാജ്യങ്ങളിൽ 

നിന്നളു്ള നേതഗ്രജ്ഞർക് ഗ്പയതയക 

തീഗ്വവാദ് വിരദു്ധ യോരത്തിന് ഇരയ 

ആതിയഥേതവം വഹികംു. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറി പ്പഫഡയറഷൻ 

യവൾഡ് ഡേറി സമ്മിറ്റ് (IDF WDS 2022), 

പ്പസപ്തംബർ 12 മതുൽ നയഡൂൽഹിേിൽ 

നടകാനിരികകുോണ്. 

• നയഡൂൽഹിേിൽ യകഗ്ന്ദ പ്പടചക്സ്റ്റൽ 

സഹമഗ്രി ദ്ർശന ജ്ർയദ്ാഷ് സിൽക് മാർക് 

എയക്സ്പാ ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• 65-ാാമത ് യകാമൺപ്പവൽത്ത് പാർലപ്പമന്ററി 

സയമ്മളനത്തിന് (CPC) നാഷണൽ കൗൺസിൽ 

ഓഫ ് പ്പഗ്പാവിൻസസ് (NCOP) പ്പെേർമാനാേ 

അയമാസ് മയസായണ്ടാേും ഗ്പമഖു് എംപിമാരപു്പട 

സംഘവംു യനതൃതവം നൽകംു. 

• 23-ാാമത ് പ്പസൻഗ്ടൽ യസാണൽ കൗൺസിൽ 

യോരം : യകഗ്ന്ദ ആഭയരര മഗ്രി അമിത ് ഷാ 

യഭാൊലിൽ 23-ാാമത് പ്പസൻഗ്ടൽ യസാണൽ 

കൗൺസിൽ യോരത്തിന് യനതൃതവം നൽകി. 

• ഇരയേുപ്പട ക്ലീൻ എേർ ഉച്ചയകാടിേുപ്പട (ICAS) 

നാലാം പതിെ് ബാംലരൂിൽ നടന്ന.ു 

• വിദ്യാഭയാസ മഗ്രാലേം സ്മാർട്്ട ഇരയ 

ഹാകത്ത് യലാൺ-2022 സംഘടിെിച്ച.ു 
 

 

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/16367/kerala-high-court-translator-malayalam-online-live-classes-by-adda247


"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| August 2022 Important Current Affairs" 

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

Ranks and Reports News 
• ഇരയൻ സ്റ്റാറ്റയടൂ്ടറി ഇൻഷറുൻസ് ആൻഡ് 

ഇൻപ്പവസ്റ്റ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷനാേ ചലഫ് 

ഇൻഷറുൻസ് യകാർെയറഷൻ (LIC) ഏറ്റവംു 

പതുിേ യഫാർെയൺൂ യലാബൽ 500 പട്ടികേിൽ 

ഇടംയനടി. 

• റാംസാർ ചസറ്റകുളാേി നിേുക്തമാകിേ 10 

തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കടൂി യെർത്ത് ഇരയേിൽ 

പ്പമാത്തം 64 ചസറ്റകുൾ ലിസ്റ്റിൽ യെർത്ത.ു 

• യജ്യാതിശാഗ്സ്തവംു യജ്യാതിശാഗ്സ്തവംു 

സംബന്ധിച്ച പതിനഞ്ചാമത് അരാരാഗ്ര 

ഒളിമ്പയാഡിൽ (IOAA) ഇരയൻ ടീം പ്പമഡൽ 

പട്ടികേിൽ മനൂ്നാം റാങ്ക് യനടി. 

• കഷു്മാൻ ആൻഡ് യവകഫീൽഡിപ്പന്റ റിയൊർട്്ട 

അനസുരിച്്ച ചെനേുപ്പട പ്പബേ് ജ്ിങിന് 

യശഷമാേി പ്പബംരളുര ു ഏഷയാ പസഫിക് 

യമഖ്ലേിൽ മികച്ച സായങ്കതിക 

യകഗ്ന്ദങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ രണ്ടാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. ' 

• ഇരയേുപ്പട രൗതം അദ്ാനി ഇയൊൾ 

യലാകത്തിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സമ്പന്നനാണ്. ലംൂപ്പബർര് ബിലയണയേഴ് സ് 

ഇൻഡക് സിപ്പന്റ റാങ്കിംരിൽ ബിസിനസ്സ് 

കമ്പനിോേ അദ്ാനി ഗ്രൂെിപ്പന്റ പ്പെേർമാൻ 

ലേൂി വിറ്റൺ പ്പെേർമാനാേ പ്പബർണാഡ് 

അർയനാൾട്ടിപ്പന മറികടന്ന.ു 

 

Appointments News 
• അർദ്ധചസനിക വിഭാരമാേ ITBP േുപ്പട 

യമൽയനാട്ടം വഹിച്ചിരനു്ന തമിഴ് നാട് യകഡർ 

IPS ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ സഞജേ് അയറാറ ഡൽഹി 

യപാലീസ് കമ്മീഷണറാേി ഡൽഹി 

യപാലീസിപ്പന്റ നിേഗ്രണം ഏപ്പറ്റടകുംു. 

• യലാകബാങ്കിന് ഇരയേ് കാേുള്ള കൺഗ്ടി 

ഡേറക്ടറാേി അരസ് പ്പറ്റ ടായനാ കൗപ്പമപ്പേ 

നിേമിച്ച ു. 

• സശാഗ്സ്ത സീമ ബാലിപ്പന്റ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ യഡാ. സയുജ്ാേ് ലാൽ 

തായവാസൻ ഇൻയഡാ-ടിബറ്റൻ യബാർഡർ 

യപാലീസിപ്പന്റ ഡേറക്ടർ ജ്നറലിപ്പന്റ അധിക 

െമുതല ഏപ്പറ്റടതു്ത ു. 

• വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷണർ സയുരഷ് എൻ. 

പയട്ടലിപ്പന യകഗ്ന്ദ വിജ്ിലൻസ് 

കമ്മീഷണറാേി നിേമിച്ച.ു 

• സഗു്പീം യകാടതിേിപ്പല ഏറ്റവംു മതുിർന്ന 

ജ്ഡ്ജിോേ ജ്സ്റ്റിസ് േു േു ലളിത,് ഇരയേുപ്പട 

അടതു്ത െീഫ് ജ്സ്റ്റിസാേി (CJI) വരാൻ 

യപാകനു്ന.ു 

• ഫിൻപ്പടക് സ്റ്റാർട്ടൊേ ഭാരയതപേുപ്പട പതുിേ 

െീഫ് ഫിനാൻഷയൽ ഓഫീസറാേി (CFO) 

നളിൻ യനരിപ്പേ നിേമിച്ച ു. 

• േൂണിറ്റി യസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് (SFB) 

ലിമിറ്റഡ് (േൂണിറ്റി ബാങ്ക്) ഇന്ദർജ്ിത് 

കായമാഗ്തപ്പേ ബാങ്കിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറംു െീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു 

(MD േും CEO േും) ആേി നിേമിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഇലക് യഗ്ടാപ്പകമികൽ സേന്റിസ്റ്റാേ 

നല്ലതമ്പി കചലപ്പശൽവിപ്പേ കൗൺസിൽ 

ഓഫ ് സേന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡഗ്സ്ടിേൽ 

റിസർച്ചിപ്പന്റ ആദ്യ വനിതാ ഡേറക്ടർ 

ജ്നറലാേി നിേമിച്ച.ു 

• അമിത ് ബർമാപ്പന്റ പ്പെേർമാനാേുള്ള രാജ്ി 

യബാർഡ് അംരീകരിച്ചതാേി എഫ്എംസിജ്ി 

യമജ്ർ ഡാബർ അറിേിച്ച.ുകമ്പനിേുപ്പട യനാൺ 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് അമിത് 

ബർമൻ തടുരംു. 

• നാരാലാൻഡ് യകഡറിപ്പല IAS ഉയദ്യാരസ്ഥൻ 

പിേൂഷ് യരാേലിപ്പന NATGRID പ്പന്റ (നാഷണൽ 

ഇന്റലിജ്ൻസ് ഗ്രിഡ്) പതുിേ CEO ആേി യകഗ്ന്ദ 

സർകാർ നിേമിച്ച.ു 

• ജ്ർമ്മനിേിപ്പല യബാൺ ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

േുഎൻ കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റിപ്പന്റ പതുിേ എക്സികയടൂ്ടീവ് 

പ്പസഗ്കട്ടറിോേി ചസമൺ സ്റ്റീലിപ്പന േുഎൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് 

നിേമിച്ച.ു 

• നാഷണൽ ബാങ്ക് യഫാർ ഫിനാൻസിംര് 

ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ടക്െർ ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റിപ്പന്റ 

(NaBFID) പ്പസന്ററംു യബാർഡംു യെർന്ന് അടതു്ത 

അഞ്്ച വർഷയത്തക് രാജ് കിരൺ റാേ് ജ്ിപ്പേ 

അതിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറാേി (MD) 

നിേമിച്ച.ു 

• ബിൽ ആൻഡ് പ്പമലിൻഡ യരറ്റ് സ് 

ഫൗയണ്ടഷപ്പന്റ ഗ്ടസ്റ്റി യബാർഡിൽ ഇരയൻ 

മനഷുയസ് യനഹിോേ ആശിഷ് ധവാപ്പന 

ഉൾപ്പെടതു്തി. 

• ഒഡിേ ശാഗ്സ്തജ്ഞോേ യദ്ബാസിസ 

പ്പമാഹരിപ്പേ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

ഇമ്മയയൂണാളജ്ിേുപ്പട (NII) ഡേറക്ടറാേി 

നിേമിച്ച.ു 

• ഒഡീഷ യകഡറിപ്പല 1987 ബാച്്ച IAS 

ഉയദ്യാരസ്ഥനാേ രായജ്ഷ് വർമപ്പേ രാഗ്രപതി 

ഗ്ദ്ൗപതി മർുമവുിപ്പന്റ പ്പസഗ്കട്ടറിോേി 

നിേമിച്ച.ു 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• വിഗ്കം പ്പക. പ്പദ്ാചരസവാമി േുചണറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡത്തിപ്പല ഇരയേുപ്പട പതുിേ 

ചഹകമ്മീഷണറാേി നിേമിതനാേ ഒര ു

പരിെേസമ്പന്നനാേ നേതഗ്രജ്ഞനാണ്. 

• ഡിസ്നി+യഹാട്്ടസ്റ്റാറിപ്പന്റ എക്സികയടൂ്ടീവ് ചവസ് 

ഗ്പസിഡന്റു ം യമധാവിേുമാേി സജ്ിത്ത് 

ശിവാനന്ദപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• യപഴ് സണൽ മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ ഉത്തരവ് 

ഗ്പകാരം, വിശിര ശാഗ്സ്തജ്ഞനാേ സമീർ വി 

കാമത്തിപ്പന ഗ്പതിയരാധ രയവഷണ വികസന 

വകെുിപ്പന്റ പ്പസഗ്കട്ടറിോേും ഡിഫൻസ് 

റിസർച്്ച ആൻഡ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ ്

ഓർരചനയസഷപ്പന്റ (DRDO) പ്പെേർമാനാേും 

നിേമിച്ച.ു 

• മൻു മഖു്യ സാമ്പത്തിക ഉപയദ്രാവാേ പ്പക വി 

സഗു്ബഹ്മണയപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ യമാണിറ്ററി 

ഫണ്ടിൽ (IMF) ഇരയേുപ്പട എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്ടറാേി നിേമിച്ച.ു 

• സവകാരയയമഖ്ലേിപ്പല വാേപാദ്ാതാകളാേ 

RBL ബാങ്ക് യനാൺ എക്സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്ടർമാരാേി യരാപാൽ പ്പജ്േിനിയനേും 

യഡാ.ശിവകമുാർ യരാപാലയനേും നിേമിച്ച.ു 

• സ് യപാർട് സ് അനഭുവങ്ങളുപ്പടേും 

ോഗ്തേുപ്പടേും പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

ഗ്ഡീംപ്പസറ്റ് യരാേുപ്പട ആദ്യ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാസഡറാേി സൗരവ് രാംരുലിപ്പേ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പട 49-ാാമത് െീഫ് ജ്സ്റ്റിസാേി ജ്സ്റ്റിസ് 

ഉദ്േ് ഉയമഷ് ലളിത ്സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെേതു . 

• പതുിേ തിരപ്പെടെു ് നടകനു്നത് വപ്പര 

ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റാേി ആദ്ിൽ സമുരിവാലപ്പേ 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് എക് സ് യെഞ്്ച 

യബാർഡ് ഓഫ ്ഇരയേുപ്പട (SEBI) മഴുുവൻ സമേ 

അംരമാേി SP പ്പജ്േിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

മായനജ്് പ്പമന്റ ് ആൻഡ് റിസർച്ചിപ്പല (SPJIMR) 

അയസാസിയേറ്റ് പ്പഗ്പാഫസറാേ അനര് 

നാരാേൺ യരാപാലകൃഷ്ണപ്പന കാബിനറ്റിപ്പന്റ 

അയൊേിന്റ് പ്പമന്റ് കമ്മിറ്റി (ACC) നിേമിച്ച.ു 

• സയരാഷ് അയ്യർ 2023 ജ്നവുരി ഒന്നിന് 

പ്പമഴ് സിഡസ് പ്പബൻസ് (ജ്ർമ്മൻ ആഡംബര 

വാഹന നിർമ്മാതാവ്) ഇരയേുപ്പട 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു 

െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറംു ആേി 

െമുതലയേൽകംു. 

• കാനഡേിപ്പല ഹാലിഫാക്സിൽ നടന്ന 65-ാാമത് 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പാർലപ്പമന്ററി 

അയസാസിയേഷൻ (CPA) യകാൺഫറൻസിൽ 

ഝാൻസി-ലളിതപൂ ർ പാർലപ്പമന്റ് 

മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നളു്ള പാർലപ്പമന്റ് 

അംരമാേ അനരുാര് ശർമ്മപ്പേ പാർലപ്പമന്ററി 

അയസാസിയേഷൻ യകാൺഫറൻസിപ്പന്റ 

അരാരാഗ്ര ഗ്ടഷററാേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

 

Business News 
• ആമയസാൺ ഇരയ രാജ്യപ്പത്ത പ്പഡലിവറി 

യസവനങ്ങൾ വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി 

പ്പറേിൽയവ ഓഫ് ഇരയേുമാേി 

ഇടപഴകിേിട്ടണ്ു്ട. 

• 2022 പ്പസപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭികനു്ന വയന്ദ 

ഭാരത ് എക് ഗ്സ്പസ് പ്പഗ്ടേിനകുൾകാേി 

"ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത" സീറ്റിംര് 

സംവിധാനം അവതരിെികാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂെ് 

തയ്യാപ്പറടകുനു്ന,ു കടൂാപ്പത 2026-ഓപ്പട R&D േിൽ 

3,000 യകാടി രപൂ നിയക്ഷപികാൻ 

പദ്ധതിേിടനു്ന.ു 

• നാഷണൽ പ്പപൻഷൻ സിസ്റ്റം (NPS), അടൽ 

പ്പപൻഷൻ യോജ്ന (APY) എന്നിവേുപ്പട 

വരികാർക് ഇയൊൾ രാജ്യപ്പത്ത തൽസമേ 

യപേ് പ്പമന്റ ് സംവിധാനമാേ േൂണിചഫഡ് 

യപേ് പ്പമന്റ ് ഇന്റർയഫസ് (UPI) വഴി അവരപു്പട 

അകൗണ്ടകുളിയലക് സംഭാവന 

നൽകാവനു്നതാണ്. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേും (NPCI) റയുപ കാർഡ് സ് കീമംു 

അവരപു്പട സബ് സിഡിേറി യകാർെയറഷനാേ 

NPCI ഇന്റർനാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ ് ലിമിറ്റഡ് 

(NPCL) വഴി യപ എക്സ് പ്പപർട്ടമുാേി ഒര ു

ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• അദ്ാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപകൻ രൗതം അദ്ാനി നയ ൂ

ഡൽഹി പ്പടലിവിഷനിപ്പല (NDTV) 55.18 

ശതമാനം ഓഹരികൾ സവരമാകാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• HPCL കംഗ്പസ്ഡ് ബയോരയാസ് യഗ്പാജ്ക്റ്റ്: HPCL-

പ്പന്റ യവസ്റ്റ്-ട-ുഎനർജ്ി യപാർയട്്ടഫാളിയോ 

ബയോരയാസ് നിർമ്മികാൻ ഗ്പതിദ്ിനം 100 

ടൺ ൊണകം ഉപയോരികനു്ന,ു ഇത ് വാഹന 

ഇന്ധനമാേി ഉപയോരികാവനു്നതാണ്. 

• മൻുനിര വാഹന നിർമാതാകളാേ മാരതുി 

സുസുകി ഇരയേിൽ 40 വർഷം 

പർൂത്തിോകി. 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (RIL) 

പ്പെേർമാനംു മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറമുാേ 

മയുകഷ് അംബാനി തിങ്കളാഴ് െ കമ്പനിേുപ്പട 45-

ാാമത ് വാർഷിക പ്പപാതയുോരത്തിൽ 3.5 

ലക്ഷം യകാടി രപൂേുപ്പട നിയക്ഷപ പദ്ധതികൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
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Banking News 
• CPI പണപ്പെരെും കഴിെ വർഷം പ്പസപ്തംബർ 

മതുൽ വർദ്ധിച്ചപു്പകാണ്ടിരികകുോണ്, ഈ 

വർഷം ജ്നവുരി മതുൽ തടുർച്ചോേി ആറ് 

മാസയത്തക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയേുപ്പട 

(RBI) യടാളറൻസ് ബാൻഡിന് മകുളിലാണ് . 

• MSMEകൾകളു്ള വാേപേുപ്പട ഒഴുക് 

വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി SVC സഹകരണ 

ബാങ്കംു (SVC ബാങ്ക്) പ്പെറകുിട വയവസാേ 

വികസന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേും (SIDBI) 

ധാരണേിപ്പലത്തി. 

• വിയദ്ശ വയാപാര ഇൻയവാേ് സുകളും 

യപേ് പ്പമന്റു കളും ഇരയൻ രപൂേിൽ 

നടത്തനു്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ (RBI) 

അനമുതി നൽകിേതാേി യകഗ്ന്ദ ധനകാരയ 

സഹമഗ്രി ഭരവത ് കിസാൻറാവ ു കരാഡ് 

രാജ്യസഭപ്പേ അറിേിച്ച.ു 

• നടെ് സാമ്പത്തിക വർഷപ്പത്ത റീപ്പട്ടേിൽ 

പണപ്പെരെു ഗ്പവെനം റിസർവ് ബാങ്ക് 6.7 

ശതമാനമാേി നിലനിർത്തി. ലികവിഡിറ്റി 

അഡ്ജസ്റ്റ് പ്പമന്റ ് സൗകരയത്തിന് (LAF) കീഴിലളു്ള 

യപാളിസി റിയൊ നിരക് 50 യബസിസ് 

യപാേിൻറ് വർധിെിച്്ച 5.40 ശതമാനമാകി . 

• ഇരയേിൽ താമസികനു്ന അവരപു്പട 

കടുംുബാംരങ്ങൾക് യവണ്ടി േൂട്ടിലിറ്റി, 

വിദ്യാഭയാസം, മറ്റ് ബിൽ യപേ് പ്പമന്റു കൾ 

എന്നിവ നടത്താൻ ഗ്പവാസി ഇരയകാപ്പര 

(NRIs) അനവുദ്ികാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇരയ (RBI) നിർയേശിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ബാങ്കിന് RBI േിൽ നിന്ന് 32 ലക്ഷം രപൂ 

പിഴ ലഭിച്ച ു

• വരമുാനത്തിപ്പല കറുവ് കാരണം, രാജ്യപ്പത്ത 

ഏറ്റവംു വലിേ വാേപാദ്ാതാവാേ യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇരയ (SBI) ഈ സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പന്റ ആദ്യ പാദ്ത്തിൽ 

സ്റ്റാൻഡയലാൺ അറ്റാദ്ാേത്തിൽ 7% ഇടിവ് 

യരഖ്പ്പെടതു്തി 

• യകരളം ആസ്ഥാനമാേുള്ള പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് 

ആദ്ാേനികതുി വകെുിപ്പന്റ TIN 2.0 

പ്ലാറ്റ് യഫാമിൽ ലിസ്റ്റ് പ്പെേ് തിരികനു്ന.ു 

• യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പട (SBI) 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളും പിരണുാ സബ്സിഡിേറിേും 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ ഗ്പിലിമിനറി 

അംരീകരിച്ച.ു 

• M1 എക് സ് യെഞ്്ച (TReDs പ്ലായറ്റ്ഫാം), യഗ്ടഡ് 

സവീകാരയതകൾ ഡിസ്കൗണ്്ട പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള 

ഒര ു മാർകയറ്റ്പേസ്, HDFC ബാങ്ക് എന്നിവ 

പ്പെറകുിട ബിസിനസ്സകുൾക് മത്സര പലിശ 

നിരകിൽ ധനസഹാേം നൽകനു്നതിന് 

പങ്കാളികളാേി. 

• കടം പ്പകാടകുനു്നോൾക് മതിോേ 

മലൂധനവംു വരമുാന സാധയതേും 

ഇല്ലാത്തതിനാൽ പപൂ്പന ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

റപുീ യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

ചലസൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ 

റോകി. 

• എല്ലാ ഡിജ്ിറ്റൽ യലാണകുളും വാേപാ യസവന 

ദ്ാതാകളുപ്പട (LSPs) അപ്പല്ലങ്കിൽ മറ്റ് മനൂ്നാം 

കക്ഷികളുപ്പട പാസ്-ഗ്ത ൂ ഇല്ലാപ്പത, നിേഗ്രിത 

സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട ബാങ്ക് അകൗണ്ടകുൾ വഴി 

മാഗ്തം വിതരണം പ്പെയ്യുകേും 

തിരിച്ചടേ്കകുേും യവണം, ഈ 

വിഭാരത്തിനാേി റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) 

ദ്ീർഘകാലമാേി കാത്തിരനു്ന 

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങളിൽ പറേുന്ന.ു 

• ഇപ് യസാസ് ഇരയേുപ്പട സർയവ ഗ്പകാരം 

രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു വിശവസനീേമാേ മന്ൂ്ന 

സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഗ്പതിയരാധ യസനേും RBI േും 

ഇരയൻ ഗ്പധാനമഗ്രിേും. ഇരയേുപ്പട 

പരയമാന്നത യകാടതി നാലാമപ്പതത്തി 

• രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ വാേപാദ്ാതാവാേ 

യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (SBI) "ഉത്സവ് 

പ്പഡയൊസിറ്റ് സ്കീം" എന്ന യപരിൽ ഒര ു

സവിയശഷ യടം പ്പഡയൊസിറ്റ് യഗ്പാഗ്രാം 

അവതരിെിച്ച.ു 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ന്ദ ബാങ്ക് "പ്പകാട്ടക ് ഗ്കീം" എന്ന 

യപരിൽ ജ്ീവിതചശലി യകഗ്ന്ദീകരിച്ചളു്ള 

ശമ്പള അകൗണ്ട് ആരംഭിച്ച.ു 

• ആസാദ്ി കാ അമൃത് മയഹാത്സവ് എന്ന 

നിലേിൽ സവാതഗ്രയത്തിപ്പന്റ 75 വർഷപ്പത്ത 

യവളേിൽ, കർണാടക ബാങ്ക് ഒര ുപതുിേ യടം 

പ്പഡയൊസിറ്റ് സ്കീം അവതരിെിച്ച.ു 

• സതീഷ് കാശിനാഥ് മറായേ, സവാമിനാഥൻ 

രുരമുർൂത്തി, യരവതി അയ്യർ, സച്ചിൻ 

െതർുയവദ്ി എന്നിവപ്പര ആർബിഐേുപ്പട 

പ്പസൻഗ്ടൽ യബാർഡിയലാ റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഓഫ ് ഇരയേുപ്പട പ്പസൻഗ്ടൽ യബാർഡിയലാ 

പാർട്്ട ചടം, അനൗയദ്യാരിക 

ഡേറക്ടർമാരാേി യസവികാൻ യദ്ശീേ 

സർകാർ പനുർനാമകരണം പ്പെേതിട്ടണ്ു്ട. 
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• രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ വാേപാദ്ാതാവാേ 

യസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (SBI) 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾകാേി സമർെിച്ച ആദ്യ ശാഖ് 

പ്പബംരളൂരവുിപ്പല യകാറമംരലേിൽ 

ആരംഭിച്ച.ു 

• "ബയറാഡ തിരംര പ്പഡയൊസിറ്റ് സ്കീം" എന്ന 

സവിയശഷ റീപ്പട്ടേിൽ ഫിക്സഡ് ഡിയൊസിറ്റ ്

ഉൽെന്നം ഉജ്ജീവൻ SFB േും ബാങ്ക് ഓഫ് 

ബയറാഡേും (BOB) അവതരിെിച്ച.ു 

• ഇരയേിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ 

സവകാരയയമഖ്ലാ ബാങ്കാേ ആക് സിസ് ബാങ്ക് 

"അൾട്ടിമ സാലറി പായകജ്്" 

നൽകനു്നതിനാേി ഫഡ്ു യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേുമാേി (FCI) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• വിൽെനകാപ്പര യകഗ്ന്ദീകരിച്ചളു്ള 

ഇന്റലിജ്ൻസ് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

പ്പസല്ലർആെമുാേുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്പേസ് 

ബാങ്ക് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• കർണാടകേിപ്പല പ്പഡകാൻ അർബൻ യകാ-

ഓെയററ്റീവ് ബാങ്കിപ്പന്റ ചലസൻസ് RBI 

റോകി. കടം പ്പകാടകുനു്നോൾക് മതിോേ 

മലൂധനവംു വരമുാന സാധയതേും 

ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത് റോകിേത്. 

• HDFC ബാങ്ക് വടകൻ യകരളത്തിപ്പല 

യകാഴിയകാട്ട് ആദ്യപ്പത്ത വനിതാ ശാഖ് 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• യലാബൽ എസ് യഗ്കാ ബാങ്കിംര് പ്പസാലയഷൂൻ 

പ്പഗ്പാചവഡറാേ കാസ് ലർ ബാങ്കിപ്പന്റ 

ഉപയഭാക്താകൾക് ഡിജ്ിറ്റൽ എസ് യഗ്കാ 

യസവനങ്ങൾ വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്നതിനാേി 

പ്പേസ് ബാങ്കമുാേി സഹകരിച്ച.ു 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ പറുത്തവുിട്ട 

കണകകുൾ ഗ്പകാരം, 2021 ജ്ണൂിപ്പല 

അവസാന പാദ്ത്തിൽ നിന്നംു 2022 ജ്ണൂിപ്പല 

അവസാന പാദ്ം വപ്പരേുള്ള കണകനസുരിച്്ച 

ബാങ്ക് വാേപാ വളർച്ച 6% ൽ നിന്ന് 14.2% ആേി 

ഉേർന്ന.ു 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേുമാേി (NPCI) സഹകരിച്്ച ബാങ്ക് ഓഫ് 

ബയറാഡേുപ്പട പിരണുേുള്ള BOB 

ഫിനാൻഷയൽ പ്പസാലയഷൂൻസ് BOB ഫിനാൻസ് 

ഇരയൻ ആർമി ഗ്ടെൂകുൾകാേി യോദ്ധ യകാ-

ഗ്ബാൻഡഡ് റയുപ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

പറുത്തിറകി. 

• HDFC ബാങ്കംു ടാറ്റ ഗ്രൂെിപ്പന്റ "സെൂർ ആെ്" ആേ 

ടാറ്റ നയേുൂം യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡകുൾ അവതരിെികനു്നതിനളു്ള 

സഹകരണം ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• എകാലപ്പത്തേും താഴ്ന്ന നിലേിപ്പലത്തിേ 

യശഷം, രപൂ അതിപ്പന്റ െില നരങ്ങൾ 

വീപ്പണ്ടടതു്ത ് േുഎസ് യഡാളറിപ്പനതിപ്പര 10 

ചപസ ഇടിെ് 79.94 ൽ എത്തി, ഇത് 

അയമരികൻ കറൻസിേുപ്പട ശക്തിേും ഗ്കഡ്ൂ 

ഓേിൽ വിലേും നിരീക്ഷികനു്ന.ു 

• ആവർത്തിച്ചളു്ള കറു്റവാളികപ്പള ബാങ്കിംര് 

സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ 

സഹാേികനു്നതിന്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇരയ (RBI) ഒര ു യഗ്ഫാഡ് രജ്ിഗ്സ്ടി ലാക് ലിസ്റ്റ് 

വികസിെികനു്ന.ു 

• ആഭയരര യപേ് പ്പമന്റ ് പ്പനറ്റ് വർകാേ 

റയുപേിൽ ചവവിധയമാർന്ന പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡകുൾ സമാരംഭികനു്നതിനാേി, 

നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേുമാേി (NPCI) ICICI ബാങ്ക് ഒര ു

പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ച.ു 

 

Economy News 
• CPI പണപ്പെരെും കഴിെ വർഷം പ്പസപ്തംബർ 

മതുൽ വർദ്ധിച്ചപു്പകാണ്ടിരികകുോണ്, ഈ 

വർഷം ജ്നവുരി മതുൽ തടുർച്ചോേി ആറ് 

മാസയത്തക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയേുപ്പട 

(RBI) യടാളറൻസ് ബാൻഡിന് മകുളിലാണ ്. 

• MSMEകൾകളു്ള വാേപേുപ്പട ഒഴുക് 

വർദ്ധിെികനു്നതിനാേി SVC സഹകരണ 

ബാങ്കംു (SVC ബാങ്ക്) പ്പെറകുിട വയവസാേ 

വികസന ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയേും (SIDBI) 

ധാരണേിപ്പലത്തി. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) 2022 ഓരസ്റ്റ് 5-

ന് റിയൊ നിരക് 50 യബസിസ് യപാേിന്റു കൾ 

(bps) ഉേർത്തി 5.4 ശതമാനമാേി ഉേർത്തി, 

ഇത് 2020-പ്പല പാൻപ്പഡമികിന് മമു്പളു്ള 

നിലവാരത്തിന് മകുളിലാണ്. 

• യകാവിഡ് -19 പാൻപ്പഡമിക് സമേത്ത് 

ആയരാളതലത്തിൽ ഗ്കിപ് യറ്റാകറൻസിേുപ്പട 

ഉപയോരം അഭതൂപർൂവമാേ നിരകിൽ 

ഉേർന്നപു്പവന്്ന UN പറേുന്നതനസുരിച്്ച, 

ഇരയേിപ്പല ജ്നസംഖ്യേുപ്പട ഏഴ് 

ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക് ഡിജ്ിറ്റൽ 

കറൻസി ഉണ്ട്. 

• ആയരാള െരക് വില കറുേുകേും ഇരയ 

സാധാരണ മൺസണൂിന് സാക്ഷയം 

വഹികകുേും പ്പെേതയതാപ്പട, 

പണപ്പെരെുത്തിയലാ കറന്റ ് അകൗണ്ട് 

കമ്മിേിയലാ (CAD) എപ്പരങ്കിലംു കതു്തപ്പന 

ഉേരപു്പമന്ന ആശങ്കകൾ കറുേുന്നതാേി 

സർകാർ അറിേിച്ച.ു 
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• ഭക്ഷയവിലേിപ്പല മിതതവം കാരണം 

റീപ്പട്ടേിൽ പണപ്പെരെും ജ്ചൂലേിൽ 6.71 

ശതമാനമാേി കറുപ്പെങ്കിലംു തടുർച്ചോേ 

ഏഴാം മാസവംു റിസർവ് ബാങ്കിപ്പന്റ ആശവാസ 

നിലവാരമാേ 6 ശതമാനത്തിന് മകുളിൽ 

തടുർന്ന.ു 

• അടതു്ത അഞ്്ച വർഷയത്തക് ജ്ിഡിപി 

തടുർച്ചോേി ഒമ്പത് ശതമാനം വളർച്ച 

യനടിോൽ മാഗ്തയമ 2028-29 ഓപ്പട അഞ്്ച 

ഗ്ടിലയൺ യഡാളർ സമ്പദ്് വയവസ്ഥോേി ഇരയ 

മാറകുേുളൂ്ളപ്പവന്്ന മൻു ആർബിഐ രവർണർ 

ഡി സബു്ബറാവ ുതിങ്കളാഴ് െ പറെ.ു 

• അടതു്ത വർഷം ഏഗ്പിൽ മതുൽ 

തിരപ്പെടതു്ത പ്പപയഗ്ടാൾ പമ്പകുളിൽ 20 

ശതമാനം എത്തയനാൾ ഉപയോരിച്്ച ഇരയ 

പ്പപയഗ്ടാൾ വിതരണം പ്പെയ്യാൻ തടുങ്ങംു. 

• എമർജ്ൻസി പ്പഗ്കഡിറ്റ് ചലൻ രയാരണ്ടി 

പദ്ധതിേുപ്പട (ECLGS) പരിധി 50,000 യകാടി 

രപൂേിൽ നിന്നംു 5 ലക്ഷം യകാടി രപൂോേി 

ഉേർത്താൻ യകഗ്ന്ദമഗ്രിസഭ അംരീകാരം 

നൽകി. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ (RBI) മയുന്നാട്്ട വച്ച 

അകൗണ്ട് അഗ്രയരറ്റർ െട്ടകടൂിൽ യെരാൻ 

പ്പസബി (Sebi) നിർയേശിച്ച യസ്റ്റാക് മാർകറ്റ് 

ഇടനിലകാരപു്പട ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണ് അസറ്റ് 

മായനജ്് പ്പമന്റ ് സ്ഥാപനങ്ങളും (AMCs) 

ഡിയൊസിറ്ററികളും. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പട (RBI’s) 

ഉദ്ാരവൽകരിച്ച പണമേേ്കൽ പദ്ധതിക് 

(LRS) കീഴിലളു്ള വിയദ്ശ പണമേേ്കൽ 2023 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പന്റ ആദ്യ പാദ്ത്തിൽ 

ശക്തമാേ തിരിച്ചവുരവ് നടത്തി. 

• 2022-23 പ്പന്റ ആദ്യ പാദ്ത്തിൽ 

സമ്പദ്് വയവസ്ഥേിൽ 13-15.7 ശതമാനം 

ഉേർന്ന വളർച്ചോണ് ഗ്പമഖു് സാമ്പത്തിക 

വിദ്ഗ് ധർ യരഖ്പ്പെടതു്തിേിരികനു്നത്. 

• 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പട വരമുാന വളർച്ച 7-9 

ശതമാനമാേി കറുേും. 

• ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തപ്പന്ന 

റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) അതിപ്പന്റ ഡിജ്ിറ്റൽ 

രപൂോേ പ്പസൻഗ്ടൽ ബാങ്ക് ഡിജ്ിറ്റൽ കറൻസി 

(CBDC) അവതരിെികാൻ സാധയതേുണ്്ട. 

• US യഡാളറിപ്പനതിപ്പര രപൂേുപ്പട മലൂയം 

എകാലപ്പത്തേും താഴ്ന്ന നിലേിയലക് 

ഇടിെ.ു 
 

Schemes News 
• ഘടനാപരമാേ തടസ്സങ്ങൾ അപ്പല്ലങ്കിൽ 

മന്ദരതിേിലളു്ള വളർച്ച, അരർലീനമാേി 

ദ്ർുബലമാേ യപേ് പ്പമന്റ-്ഓഫ്-യപേ് പ്പമന്റ ്

സ്ഥാനം എന്നിവ കാരണം രുരതുരമാേ 

യപേ് പ്പമന്റ് അസരലുിതാവസ്ഥ 

അനഭുവികനു്ന രാജ്യങ്ങൾക് IMF (അരാരാഗ്ര 

നാണേ നിധി) സഹാേം നൽകനു്ന.ു 

• ഇരയേിപ്പല കരുങ്ങപുനി യകസകുൾ 

നിരീക്ഷികാൻ ഒര ു ടാസ് ക ് യഫാഴ് സ് 

രപൂീകരികപു്പമന്്ന യകഗ്ന്ദം അറിേിച്ച.ു 

• കടു്ടികളുപ്പട യക്ഷമത്തിനംു 

പനുരധിവാസത്തിനമുാേി 2009-10 മതുൽ 

വനിതാ ശിശ ു വികസന മഗ്രാലേം ഒര ു

യകഗ്ന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധതിോേ “മിഷൻ 

വാത്സലയ” പദ്ധതി നടെിലാകനു്ന.ു 

• ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരികനു്ന 

വയക്തികളുപ്പട സമഗ്രമാേ പനുരധിവാസം 

നടെിലാകനു്നതിനാേി ഇരയാ 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ സാമഹൂയനീതി, 

ശാക്തീകരണ മഗ്രാലേം 75 മനുിസിെൽ 

യകാർെയറഷനകുപ്പള "SMILE: ഉപജ്ീവനത്തിനംു 

സംരംഭത്തിനംു പാർശവവതകരികപ്പെട്ട 

വയക്തികൾകളു്ള പിരണു" എന്ന യപരിൽ 

"SMILE-75 സംരംഭം" എന്ന് നാമകരണം 

പ്പെേതിട്ടണ്ു്ട. 

• പാലൻ 1000 യദ്ശീേ കാപ്പമ്പേ് നംു യപരന്റിങ് 

ആെംു യകഗ്ന്ദ ആയരാരയ സഹമഗ്രി ഭാരതി 

ഗ്പവീൺ പവാർ മംുചബേിൽ ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• േുണീക് ഐഡന്റിഫിയകഷൻ 

അയതാറിറ്റിേുപ്പട (UIDAI) 0-5 

വേസ്സിനിടേിലളു്ള 79 ലക്ഷത്തിലധികം 

കടു്ടികൾ ബാൽ ആധാർ ഇനിയഷയറ്റീവിന് 

കീഴിൽ എൻയറാൾ പ്പെേതിട്ടണ്ു്ട. 

• ചപലറ്റ് പദ്ധതിേുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

യബാർഡർ യറാഡ് ഓർരചനയസഷൻ (BRO) 

അരണുാെൽ ഗ്പയദ്ശിൽ സ്റ്റീൽ സ്ലാര് യറാഡ് 

നിർമികംു. 

• സാമഹൂയനീതി, ശാക്തീകരണ മഗ്രാലേവംു 

ഭവന, നരരകാരയ മഗ്രാലേവംു യെർന്ന് 

നാഷണൽ ആക്ഷൻ യഫാർ പ്പമകാനിസം 

സാനിയറ്റഷൻ ഇയകാസിസ്റ്റം (NAMASTE) എന്ന 

യപരിൽ ഒര ുസംേുക്ത സംരംഭം ആരംഭിച്ച.ു 

• ആേുഷ്മാൻ ഭാരത് ഗ്പധാൻ മഗ്രി ജ്ൻ 

ആയരാരയ യോജ്നേുപ്പട (AB PM-JAY) 

പരിധിേിൽ ഗ്ടാൻസ് പ്പജ്ൻഡർമാപ്പര 

പ്പകാണ്ടവുരപു്പമന്്ന ഇരയൻ സർകാർ 

അറിേിച്ച.ു 
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• വിയല്ലജ്് ഡിഫൻസ് രാർഡ്സ് സ്കീം 2022 (VDGS-

2022) എന്നത ് ജ്മ്മ ു കശ്മീർ (J&K) 

സംസ്ഥാനത്തിനാേി അടതു്തിപ്പട 

അവതരിെിച്ച ഒര ുഗ്പതിയരാധ ഘടകമളു്ള ഒര ു

യഗ്പാഗ്രാമാണ്. 

• പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി യകഗ്ന്ദമഗ്രി 

ഭയൂപന്ദർ ോദ്വ് പതുയുച്ചരിേിൽ നടന്ന “സവച്്ഛ 

സാരർ, സുരക്ഷിത് സാരർ” കാമ്പേിനിൽ 

പപ്പങ്കടതു്ത.ു 

• അടൽ ഇപ്പന്നായവഷൻ മിഷനംു (AIM) നിതി 

ആയോരും യെർന്ന് ചഹസ് കൾൂ 

വിദ്യാർത്ഥികൾകിടേിൽ നതൂന െിരാരതി 

വളർത്തനു്നതിനാേി ജ്മ്മ ു കശ്മീരിൽ 500-

ലധികം അടൽ ടിങ്കറിംര് ലാബകുൾ (ATLs) 

സ്ഥാപികംു. 

 

Awards News 
• യകഗ്ന്ദ കൃഷി മഗ്രി നയരഗ്ന്ദ സിംര് യതാമർ 

നയഡൂൽഹിേിൽ അഗ്രികൾച്ചർ 

ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ടക്െർ ഫണ്ട് അവാർഡ്സ് വിതരണം 

പ്പെേതു . 

• കയനഡിേൻ പണ്ഡിതനാേ പ്പജ്ഗ്ഫി 

ആംയഗ്സ്ടാങ്ങിന് 2021-പ്പല ഇരയൻ കൗൺസിൽ 

യഫാർ കൾച്ചറൽ റിയലഷൻസ് (ICCR) വിശിര 

ഇൻയഡാളജ്ിസ്റ്റ് പരുസ്കാരം ലഭിച്ച.ു 

• ബിഹാറിപ്പല മസുാഫർപരൂിപ്പല എൽഎസ് 

യകായളജ്് എന്നറിേപ്പെടനു്ന ലംരത ് സിംര് 

യകായളജ്ിപ്പല യജ്യാതിശാഗ്സ്ത 

നിരീക്ഷണാലേം ഇയൊൾ UNESCO 

യലാകത്തിപ്പല വംശനാശഭീഷണി യനരിടനു്ന 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട ചപതൃക നിരീക്ഷണ 

യകഗ്ന്ദങ്ങളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ഉൾപ്പെടതു്തിേിട്ടണ്ു്ട . 

• ലഡാകിപ്പല പരയമാന്നത സിവിലിേൻ 

ബഹമുതിോേ ‘ഡിപാൽ ർാംരാം ഡസ്റ്റൺ’ 

പരുസ്കാരം ടിബറ്റൻ ആത്മീേ യനതാവാേ 

ദ്ചലലാമേ്ക് നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• 2022-ൽ നയയൂജ്ഴ് സിേിൽ നടന്ന മിസ് ഇരയ USA 

ോേി വിർജ്ീനിേേിൽ നിന്നളു്ള ഇരയൻ 

വംശജ്ോേ ആരയ വാൽയവകന് 

കിരീടമണിേിച്ച.ു 

• േുഎസ് പ്പഹറിയറ്റജ്് വാൾ ഓഫ ് പ്പഫേിമിപ്പല 

ആദ്യ ഇരയൻ യസാഷയൽ 

ചസയകാളജ്ിസ്റ്റാേി പ്പഗ്പാഫ രാമധർ സിംര് 

മാറി 

• മതുിർന്ന യകാൺഗ്രസ് യനതാവ് ശശി തരരൂിന് 

ഗ്ഫാൻസിപ്പന്റ പരയമാന്നത സിവിലിേൻ 

ബഹമുതിോേ പ്പഷവലിേർ ഡി ലാ പ്പലജ്ിേൻ 

ഡി യഹാണർൂ സമ്മാനികംു. 

• ഇരയൻ ഫിലിം പ്പഫസ്റ്റിവൽ ഓഫ ്പ്പമൽബൺ 

(IFFM) 2022 പ്പന്റ പതിമനൂ്നാം പതിെ് ഓരസ്റ്റ് 12-ന് 

ആരംഭിച്്ച ഓരസ്റ്റ് 30-ന് സമാപികംു. 

• 2022 പ്പല സവാതഗ്രയ ദ്ിനയത്താടനബുന്ധിച്്ച 

സാേുധ യസനേ്കംു യകഗ്ന്ദ സാേുധ യപാലീസ് 

യസനാംരങ്ങൾകംു 107 രാലൻഗ്ടി 

അവാർഡകുൾ ഇരയൻ ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ദ്ൗപതി 

മർുമ ുഅംരീകരിച്ച.ു 

• ലണ്ടനിൽ താമസികകുേും യജ്ാലി പ്പെയ്യുകേും 

പ്പെേത ഗ്പമഖു് വയക്തികൾകാേി 

കരതുിവച്ചിരികനു്ന ബഹമുതിോേ ‘ല ൂപ്ലാക്’ 

ദ്ാദ്ാഭാേ് നവയറാജ്ിേുപ്പട ലണ്ടൻ വീടിന് 

ലഭികംു. 

• US പ്പല ഇൻചസഡർ ഓൺചലൻ 

മാരസിനിൽ യജ്ാലി പ്പെയ്യുന്ന ബംലായദ്ശിൽ 

ജ്നിച്ച ഫഹ്മിദ് അസിം 2022 പ്പല പലുിറ്റ് സർ 

സമ്മാനത്തിന് തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• ഉയഗ്കനിേൻ ഗ്പസിഡന്റാേ യവായലാചഡമർ 

പ്പസപ്പലൻസ് കിക് 2022 പ്പല ലിബർട്ടി പ്പമഡൽ 

നൽകംു. 

• മൻു ജ്ർമ്മൻ ൊൻസലർ അയഞ്ചല 

പ്പമർകലിന് "അഭോർത്ഥികപ്പള സവാരതം 

പ്പെയ്യാനളു്ള അവരപു്പട ഗ്ശമങ്ങൾക്" 2022 പ്പല 

േുപ്പനയസ്കാ സമാധാന സമ്മാനം ലഭിച്ച.ു 

• തർുകിേിപ്പല ഇസ്താംബളൂിൽ നടന്ന െടങ്ങിൽ 

UEFA േുപ്പട മികച്ച പരുഷു-വനിതാ 

കളികാർകളു്ള പരുസ് കാരങ്ങൾ 

യനടിപ്പകാണ്ട് കരിം പ്പബൻപ്പസമേ്കംു 

അലക് സിേ പപു്പറ്റല്ലസിനംു മികച്ച 

സീസണകുൾകളു്ള സമ്മാനം ലഭിച്ച.ു 

• കർണാടകേിൽ നിന്നളു്ള 23 കാരിോേ 

ദ്ിവിത റാേ് 2022 പ്പല മിസ് ദ്ിവ േൂണിയവഴ്സ് 

കിരീടം യനടി. 

• ചടംസ് ഗ്രൂെ് അവതരിെിച്ച 67-ാാമത് 

ഫിലിംപ്പഫേർ അവാർഡ് െടങ്ങിൽ 2021-പ്പല 

മികച്ച ഇരയൻ ഹിന്ദി ഭാഷാ െിഗ്തങ്ങപ്പള 

ആദ്രിച്ച.ു 
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Agreements News 
• BSE, NSE യസ്റ്റാക് എക് സ് യെഞ്ചകുൾ സീ 

എന്റർചടൻപ്പമന്റിന് യസാണി പിക് യെഴ് സ് 

പ്പനറ്റ് വർകസ ് ഇരയേുമാേുള്ള ലേനത്തിന് 

അനമുതി നൽകി .  

• യപാേിന്റ് ഓഫ ് പ്പസേിൽ ഉപകരണങ്ങളുപ്പട 

വിനയാസത്തിലപൂ്പട സ്മാർട്്ട യപേ് പ്പമന്റു കളും 

യലാൺ യസവനമാേ യപടിഎം യപാസ്റ്റ് പ്പപേഡു ം 

സുരമമാകനു്നതിന് ഇരയേിലടുനീളമളു്ള 

സാംസങ് യസ്റ്റാറകുളുമാേി യപടിഎം 

സഹകരിച്ച.ു 

• IREDA-േും MAHAPREIT-ഉം ഒര ു

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെപു്പവച്ച.ു 

• അസം, മണിെർൂ, ഗ്തിപരു സർകാരകുളുമാേി 

ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ചതാേി 

ചവവിധയമാർന്ന കാർഷിക ബിസിനസ്സ് 

കടൂ്ടാേമോേ യരാദ്് പ്പറജ്് അയഗ്രാപ്പവറ്റ് 

അറിേിച്ച.ു 

• രാജ്യത്തടുനീളം 1,000 ഗ്രീൻ എനർജ്ി 

ബിസിനസുകൾ നിർമ്മികനു്നതിനാേി, സ്മാൾ 

ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇരയേും (SIDBI) TP റിനയവൂബിൾ 

ചമയഗ്കാഗ്രിഡ് ലിമിറ്റഡംു (TPRMG) ഗ്രീൻ 

എനർജ്ി ബിസിനസ്സ് യഗ്പാഗ്രാം ആരംഭികാൻ 

ഒന്നിച്ച.ു 

• ഹിമാലേം മതുൽ ആരംഭികനു്ന ഇരയേുപ്പട 

അദ്ൃശയമാേ സാംസ്കാരിക ചപതൃകപ്പത്ത 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു 

സംരക്ഷികനു്നതിനമുാേി UNESCO േുമാേി 

(ഐകയരാഗ്ര വിദ്യാഭയാസ, ശാഗ്സ്ത, 

സാംസ്കാരിക സംഘടന) യറാേൽ 

എൻഫീൽഡ് സഹകരിച്്ച ഗ്പവർത്തികനു്ന.ു 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല AAI യകാർെയററ്റ് 

പ്പഹഡ്കവാട്ടറിൽ പ്പവച്്ച, സവീഡനിപ്പല LFV 

എേർ നാവിയരഷൻ സർവീസസംു 

എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ ്ഇരയേും (AAI) 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെവുച്ച.ു 
 

 

Science and Technology News 
• രൂരിളിൽ നിന്നളു്ള എൻവയോൺപ്പമന്റൽ 

ഇൻചസറ്റ്സ് എയക്സ്പ്ലാറർ (EIE) ഡാറ്റ 

ബധുനാഴ് െ ഔറംരബാദ്ിൽ ഔയദ്യാരികമാേി 

പറുത്തിറകിേതാേി ഔറംരബാദ്് സ്മാർട്്ട 

സിറ്റി പ്പഡവലപ്പപ്മന്റ് യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

(ASCDCL) അറിേിച്ച.ു ഇത ് അനഭുവിച്ചറിേുന്ന 

രാജ്യപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത നരരമാേി 

ഔറംരബാദ്ിപ്പന മാറ്റനു്ന.ു 

• ശതയകാടീശവരനാേ മയുകഷ് അംബാനിേുപ്പട 

ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള റിലേൻസ് ജ്ിയോ, ഏറ്റവംു 

പതുിേ യലലത്തിൽ വാഗ് ദാനം പ്പെേത 

എേർയവവകുളുപ്പട പകതുിേിലധികം 

വാങ്ങാൻ 88,078 യകാടി രപൂ നൽകി, 5G 

പ്പസ്പക് ഗ്ടത്തിന് ഏറ്റവംു കടൂതുൽ യലലത്തിൽ 

ഏർപ്പെട്ട.ു 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേും (NPCI) കാൺപരൂിപ്പല ഇരയൻ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പടക് യനാളജ്ിേും (IIT ) 

തമ്മിലളു്ള  ധാരണാപഗ്തം ഒെിട്ട ു , 

ഗ്കിോത്മകമാേ ആശേങ്ങളുപ്പട 

ചകമാറ്റത്തിനംു സവയദ്ശീേ ഡിജ്ിറ്റൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് പരിഹാരങ്ങൾ 

സൃരികനു്നതിനളു്ള സഹകരണത്തിനംു 

വഴിപ്പോരകുനു്ന.ു 

• ആത്മനിർഭർ ഭാരതിപ്പന്റ ലക്ഷയങ്ങൾക് 

അനസുൃതമാേി , ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

സേൻസംു (IISc) ഇരയൻ നാവികയസനേും 

യവയാമോന രയവഷണത്തിലംു 

വികസനത്തിലംു സഹകരികനു്നതിനംു 

ഇരയൻ നാവികയസനേുപ്പട സവാഗ്ശേ 

ഗ്ശമങ്ങൾ തീഗ്വമാകനു്നതിനമുളു്ള 

ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡംു 

(IOCL) ധാകേിപ്പല ബംലായദ്ശ് യറാഡ് സ് 

ആൻഡ് ചഹയവ ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റു ം യെർന്ന് 

ബംലായദ്ശ് ഗ്പയദ്ശം വഴി പ്പപയഗ്ടാളിേം 

ഉൽെന്നങ്ങൾ അടിേരരമാേി 

ഇരയേിയലക് എത്തികനു്നതിനളു്ള 

ധാരണാപഗ്തം (MoU) ഒെവുച്ച ു. 

• നാഷണൽ എേയറായനാട്ടിക് സ് ആൻഡ് 

സ് യപസ് അഡ്മിനിസ് യഗ്ടഷനിപ്പല (നാസ) 

രയവഷകരാണ് പ്പൊവ്വേുപ്പട ഉപരിതലത്തിപ്പന്റ 

ആദ്യ മൾട്ടിസ് പ്പപഗ്ക്ടൽ മാെകുൾ 

പരസയമാകിേത്. 5.6 GB, ബഹവുർണ്ണ ഭപൂടം 

പ്പറഡ ് പ്ലാനറ്റിപ്പന്റ 86% വിസ്തൃ തി 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന.ു 

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-comprehensive-video/15850/bank-foundation-advanced-english-malayalam-video-course-by-adda247
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• 2022 ഓരസ്റ്റ് 7-ന് ഇരയൻ ബഹിരാകാശ 

രയവഷണ സ്ഥാപനം ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിൽ 

നിന്ന് ഒര ു പ്പെറിേ ഉപഗ്രഹ വിയക്ഷപണ 

വാഹനം അേേ്കംു . ഇത് മന്ൂ്ന ഘട്ടങ്ങളുള്ള 

വാഹനമാണ്, കടൂാപ്പത ഓയരാ ഘട്ടവംു ഖ്ര 

ഇന്ധനം ഉപയോരികനു്ന.ു  

• സവാതഗ്രയത്തിപ്പന്റ 75-ാാാം 

വാർഷികയത്താടനബുന്ധിച്്ച പ്പടക് ഭീമനാേ 

രൂരിൾ 'ഇരയ കി ഉഡാൻ' അവതരിെിച്ച.ു 

• ചഹദ്രാബാദ്ിപ്പല രയവഷകർ ഒര ു കൃഗ്തിമ 

യകാർണിേ ( 3D-ഗ്പിന്റഡ് ഹയമൂൻ യകാർണിേ ) 

വിജ്േകരമാേി 3D-ഗ്പിന്റ് പ്പെയ്യുകേും 

ഇരയേിൽ ആദ്യമാേി മേുലിപ്പന്റ കണ്ണിൽ 

സ്ഥാപികകുേും പ്പെേതു . 

• രരൻോൻ ദ്ൗതയത്തിൽ 

ഉപയോരികനു്നതിനാേി ഹിന്ദസു്ഥാൻ 

എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (HAL) രണ്ട് 

ബഹിരാകാശ ഉപകരണങ്ങൾ ഇരയൻ 

ബഹിരാകാശ രയവഷണ സ്ഥാപനത്തിന് 

(ISRO) ചകമാറി. 

• ലഡാകിൽ 14,000 അടി ഉേരത്തിലാണ് ONGC 

ജ്ിയോപ്പതർമൽ എനർജ്ി പമ്പ് പ്പെയ്യാൻ 

ഒരങു്ങനു്നത്. പരുേിൽ ഭമൂിേുപ്പട കാമ്പിൽ നിന്ന് 

ഒഴുകനു്ന നീരാവി ഗ്പയോജ്നപ്പെടതു്താനളു്ള ഒര ു

ദ്ൗതയം ONGC ആരംഭിച്ച.ു 

• കരുങ്ങപുനി യരാരം പരിയശാധികനു്നതിനാേി 

ഇരയ തയേശീേമാേി വികസിെിച്ച 

ആദ്യപ്പത്ത RT-PCR കിറ്റ് വികസിെിപ്പച്ചടതു്ത.ു 

• ഭമൂിപ്പേ െറു്റനു്ന 10 പ്പസന്റീമീറ്റർ വലിെമളു്ള 

വസ്തു കപ്പള ഗ്ടാക് പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള 

ഇരയേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത വാണിജ്യ 

ബഹിരാകാശ സാഹെരയ യബാധവൽകരണ 

നിരീക്ഷണ യകഗ്ന്ദം , ബഹിരാകാശ 

യമഖ്ലേിപ്പല സ്റ്റാർട്ടൊേ ദ്ിരരര 

ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല രർവാൾ യമഖ്ലേിൽ 

സ്ഥാപികംു. 

• ഇരയേുപ്പട കാലാവസ്ഥാ വനിത 

എന്നറിേപ്പെടനു്ന അന്ന മണി ഒര ു ഇരയൻ 

ഭൗതികശാഗ്സ്തജ്ഞേും ഇരയേിപ്പല ഏറ്റവംു 

മികച്ച ശാഗ്സ്തജ്ഞേുമാേിരനു്ന.ു 

• എേർചലനിപ്പന്റ ചപലറ്റമുാപ്പര 

പരിശീലിെികാൻ CAE േുപ്പട ആർട്ടിഫിഷയൽ 

ഇന്റലിജ്ൻസ് പരിശീലന സംവിധാനം 

ഉപയോരികനു്ന ആദ്യപ്പത്ത എേർചലനാേി 

എേർഏഷയ ഇരയ മാറി. 

• മമു്പ് എയക്സ്പ്ലായറഷൻ മിഷൻ-1 

എന്നറിേപ്പെട്ടിരനു്ന NASA േുപ്പട ആർപ്പട്ടമിസ് 1 

മൺൂ യറാകറ്റ് ഒര ു െരിഗ്തപരമാേ ൊഗ്ന്ദ 

ദ്ൗതയത്തിനാേി പ്പൊവ്വാഴ് െ രാഗ്തി യലാഞ്്ച 

പാഡിയലക് മടങ്ങി. 
 
 

Sports News 
• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

പരുഷുന്മാരപു്പട 67 കിയലാഗ്രാം 

ഭായരാദ്വഹനത്തിൽ ഇരയേുപ്പട പ്പജ്റമി 

ലാൽറിന്നങു്ക സവർണം യനടി. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

ഇരയേുപ്പട ഭായരാദ്വഹന താരം (73 കിയലാഗ്രാം 

ഗ്പതിനിധി) അെിര ഷീലി സവർണം യനടി. 

• യഫാർമലു വൺ (F1) 2022 ഹംയരറിേൻ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക്സ ് 2022ൽ മാക്സ ് പ്പവർസ്റ്റെൻ (പ്പറഡ് ബൾു - 

പ്പനതർലാൻഡ്സ്) വിജ്േിച്ച.ു 

• േൂയറാപയൻ ൊമ്പയൻഷിെ് ചഫനലിൽ 

ഇംലണ്ട് ജ്ർമ്മനിപ്പേ 2-1 ന് പരാജ്േപ്പെടതു്തി 

അതിപ്പന്റ ആദ്യപ്പത്ത സഗു്പധാന വനിതാ 

യസാകർ ൊമ്പയൻഷിെ് സവരമാകി. 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഗ്പസിഡന്റ് 

യതാമസ് ബാച്ചാണ് പതുിേ നാല് അംരങ്ങപ്പള 

നിേമിച്ചത്, IOC അത് ലറ്റ് സ് കമ്മീഷൻ 

പ്പെേറാേ എമ്മ പ്പടർയഹാേുമാേി 

കടൂിോയലാെിച്ചാണ് നിേമനം നടത്തിേത്. 

• 2024 പാരീസ് ഒളിമ്പിക് സിപ്പന്റ സംഘാടകർ 

തങ്ങളുപ്പട ഔയദ്യാരിക മഗു്ദ്ാവാകയമാേി 

"പ്പരേിംസ് ചവഡ് ഓെൺ" അനാവരണം 

പ്പെേതു . 2024 ജ്ചൂല 26 മതുൽ ഓരസ്റ്റ് 11 

വപ്പരോണ് 2024 സമ്മർ ഒളിമ്പിക് സ് നടകകു. 

• 2022ൽ ബർമിംര്ഹാമിൽ നടന്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

വനിതകളുപ്പട 71 കിയലാഗ്രാം 

ഭായരാദ്വഹനത്തിൽ ഇരയേുപ്പട ഹർജ്ീന്ദർ 

കൗർ പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ സവരമാകി. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 

ജ്യൂഡാേിൽ പരുഷുന്മാരപു്പട 60 കിയലാഗ്രാം 

വിഭാരത്തിൽ ചസഗ്പസിപ്പന്റ പ്പപയഗ്ടാസ് 

ഗ്കിസ് യറ്റാഡൗലിഡിസിപ്പന യതാൽെിച്്ച 

വിജ്േ് കമുാർ ോദ്വ് പ്പവങ്കലം യനടി. 

• വനിതകളുപ്പട ജ്യൂഡാേിൽ 48 കിയലാഗ്രാം 

ചഫനലിൽ ഷശുീലാ യദ്വി ലിക്മാബാം 

പ്പവള്ളി യനടി 2022 യകാമൺപ്പവൽത്ത് 

പ്പരേിംസിപ്പല ഏഴാം പ്പമഡൽ ഇരയക് 

സമ്മാനിച്ച.ു 

• യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് 2022 

അപ്പല്ലങ്കിൽ ബർമിംര്ഹാം 2022 ജ്ചൂല 28-ന് 

ആരംഭിച്്ച 2022 ഓരസ്റ്റ് 8 വപ്പര ഇംലണ്ടിപ്പല 

ബർമിംര്ഹാമിൽ തടുരംു . 

• 2022 പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

സവർണപ്പമഡൽ യനടി ഇരയേുപ്പട യലാൺ 

ബൗൾസ് വനിതാ യഫാറകുൾ ടീം 

െരിഗ്തപ്പമഴുതി. 

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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• 2022 യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 

യടബിൾ-പ്പടന്നീസ് ചഫനലിൽ 

സിംരെരൂിപ്പനതിപ്പര 3-1 ന് മികച്ച 

വിജ്േയത്താപ്പട ഇരയേുപ്പട തഴുച്ചിൽ പരുഷു 

ടീം ൊമ്പയൻഷിെ് കിരീടം നിലനിർത്തി. 

• 2022 യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 

മിക് സഡ് ഗ്രൂെ് മത്സരത്തിൽ ഇരയൻ 

ബാഡ്മിന്റൺ ടീം പ്പവള്ളി പ്പമഡൽ യനടി . 

• ONGC പാരാ പ്പരേിംസിപ്പന്റ നാലാം പതിെ് 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല തയാരരാജ്് സ് യപാർട് സ് 

യകാംപ്ലക് സിൽ യകഗ്ന്ദ പ്പപയഗ്ടാളിേം, ഗ്പകൃതി 

വാതകം, ഭവന, നരരകാരയ മഗ്രി ഗ്ശീ ഹർദ്ീപ് 

സിങ് പരുി ഔയദ്യാരികമാേി ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• പരുഷുന്മാരപു്പട 109 കിയലാഗ്രാം ഭായരാദ്വഹന 

ചഫനലിൽ 355 കിയലാഗ്രാം ഉേർത്തി 

ലഗ്വപീത് സിംര് പ്പവങ്കലം യനടി, 2022 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ ഇരയ ഒര ു

പ്പമഡൽ കടൂി സവരമാകി. 

• പരുഷുന്മാരപു്പട 109 കിയലാ ഭായരാദ്വഹനത്തിൽ 

ഇരയേുപ്പട രുർദ്ീപ് സിംര് പ്പവങ്കലം യനടി. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

വനിതകളുപ്പട 78 കിയലാഗ്രാം വിഭാരത്തിൽ 

ഇരയൻ ജ്യൂഡാ താരം തലുിക മാൻ പ്പവള്ളി 

പ്പമഡൽ യനടി. 

• 2022-പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ, 

പരുഷുന്മാരപു്പട ചഹജ്മ്പ് ചഫനലിൽ 

െരിഗ്തപരമാേ പ്പവങ്കലം യനടി ഇരയേുപ്പട 

യതജ്സവിൻ ശങ്കർ അതേറ്റിക്സിൽ ഇരയേുപ്പട 

ആദ്യ പ്പമഡൽ യനടി. 

• സ് കവാഷ് പരുഷു സിംരിൾസിൽ ഇംലണ്ടിപ്പന്റ 

പ്പജ്േിംസ് വിൽസ് യഗ്ടാെിപ്പന 11-6, 11-1, 11-4 

എന്ന സ് യകാറിന് യതാൽെിച്്ച ഇരയേുപ്പട 

സൗരവ് യഘാഷാൽ 2022പ്പല 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് ഇരയേുപ്പട 

പ്പവങ്കല പ്പമഡൽ സവരമാകി. 

• പ്പെചന്നേിപ്പല മാമല്ലപരുത്ത് നടകനു്ന 44-

ാാമത് പ്പെസ് ഒളിമ്പയാഡിൽ വനിതാ 

വിഭാരത്തിപ്പന്റ നാലാം റൗണ്ട ് മത്സരത്തിൽ 

ഹംരറിപ്പകതിപ്പര 2.5-1.5 എന്ന സ് യകാറിന് 

ടാനിേ സച്്ച യദ്വ് ഇരയക് വിജ്േം 

സമ്മാനിച്ച.ു 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

അത് ലറ്റിക് സിൽ ഇരയക് രണ്ടാം പ്പമഡൽ 

യനടിപ്പകാടതു്തപു്പകാണ്്ട പരുഷുന്മാരപു്പട 

യലാങജമ്പിൽ മരുളി ഗ്ശീശങ്കർ പ്പവള്ളി യനടി. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ 

പരുഷുന്മാരപു്പട പ്പഹവിപ്പവേ്റ്റ് പാരാ 

പവർലിഫ്റ്റിംര് ഇനത്തിൽ സുധീർ സവർണം 

യനടി. 

• ബജ്് റംര് പനുിേ തപ്പന്റ മനൂ്നാം 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് പ്പമഡലംു 

പരുഷുന്മാരപു്പട 65 കിയലാഗ്രാം വിഭാരത്തിൽ 

തടുർച്ചോേ രണ്ടാം സവർണവംു യനടി. 

• 2022പ്പല ബർമിംര്ഹാം യകാമൺപ്പവൽത്ത് 

പ്പരേിംസിൽ വനിതാ രുസ്തി ഗ്ഫീചസ്റ്റൽ 62 

കിയലാേിൽ ഇരയൻ രുസ്തി താരം സാക്ഷി 

മാലിക് സവർണം യനടി. 

• 2022പ്പല യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് 

ചഫനലിൽ പരുഷുൻമാരപു്പട 86 കിയലാഗ്രാം 

വിഭാരത്തിൽ പാകിസ്ഥാപ്പന്റ മഹുമ്മദ്് 

ഇനാമിപ്പന 3-0ന് പരാജ്േപ്പെടതു്തി ഇരയേുപ്പട 

രുസ്തി താരം ദ്ീപക് പനുിേ സവർണം യനടി. 

• അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇരയ (AFI) 

2022 ഓരസ്റ്റ് 7-ന് രണ്ടാമപ്പത്ത ‘ജ്ാവലിൻ യഗ്താ 

ദ്ിനം’ ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഒഡീഷേിപ്പല ഭവുയനശവറിപ്പല കലിംര 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ നടന്ന 2022 പ്പല സാഫ് അണ്ടർ 

20 ൊമ്പയൻഷിെ് കിരീടം എഗ്ക്സ്ടാ ചടമിന് 

യശഷം ഇരയ 5-2 ന് ബംലായദ്ശിപ്പന 

പരാജ്േപ്പെടതു്തി. 

• പ്പെചന്നേിലളു്ള പ്പെസ്സ് ഗ്പതിഭോേ വി 

ഗ്പണവ് പ്പറാമാനിേേിൽ നടന്ന ഒര ു

ടർൂണപ്പമന്റിൽ വിജ്േിച്്ച ഇരയേുപ്പട 75-

ാാമപ്പത്ത ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററാേി മാറി. 

• ഇരയൻ പ്പെസ്സ് ഇതിഹാസം വിശവനാഥൻ 

ആനന്ദ് അരാരാഗ്ര പ്പെസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

അപ്പല്ലങ്കിൽ യലാക പ്പെസ് പ്പഫഡയറഷൻ (FIDE) 

പ്പന്റ പ്പഡപയടൂ്ടി ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• 2022-ൽ ബർമിംര്ഹാമിൽ നടന്ന 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ നിഖ്ത് 

സരീൻ സവർണം യനടി. 

• 2022 യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് വനിതാ 

സിംരിൾസ് ചഫനലിൽ ഇരയേുപ്പട പി വി 

സിന്ധ ുസവർണം യനടി. 

• ഇരയൻ വനിതാ ഗ്കികറ്റ് ടീം െരിഗ്തം 

സൃരികകുേും യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് 

(CWG) 2022 പ്പന്റ െരിഗ്തത്തിൽ ഗ്കികറ്റിൽ 

രാജ്യം ആദ്യമാേി പ്പമഡൽ യനടകുേും പ്പെേതു . 

• യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസ് 2022: 

ഓസ് യഗ്ടലിേൻ നീരൽ താരം എമ്മ 

മകിയോൺ 56 രാജ്യങ്ങൾക് 

ലഭിച്ചതിയനകാൾ കടൂതുൽ സവർണം യനടി. 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• അയമരികേിൽ നിന്നളു്ള പ്പടന്നീസ് 

ഇതിഹാസം പ്പസറീന വിലയംസ് വിരമികൽ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഫിൻലൻഡിപ്പല പ്പഹൽസിങ്കിേിൽ നടന്ന 

2022 േുയവഫ സെൂർ കെ് അഞ്ചാം തവണേും 

ഐൻഗ്ടാക്റ്റ് ഗ്ഫാങ്കഫർട്ടിപ്പന റേൽ മാഗ്ഡിഡ് 2-

0 ന് യതാൽെിച്ച.ു 

• സുനിൽ യേഗ്തിേും മനീഷ കലയാണംു 2021-22 

ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (AIFF) 

പരുഷു ഫട്ുയബാളറംു 2021-22 വനിതാ 

ഫട്ുയബാളറംു ആേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• 2022 ഓരസ്റ്റ് 16 മതുൽ 23 വപ്പര 

നയഡൂൽഹിേിപ്പല യമജ്ർ ധയാൻെന്ദ് 

യസ്റ്റഡിേത്തിൽ അണ്ടർ-16 യഖ്യലാ ഇരയ 

വനിതാ യഹാകി ലീര് നടത്താൻ 

നിശ്ചേിച്ചിരികനു്ന.ു 

• ടാറ്റ സ്റ്റീൽ പ്പെസ് ഇരയ ടർൂണപ്പമന്റിപ്പന്റ നാലാം 

പതിെ് 2022 നവംബർ 29 മതുൽ ഡിസംബർ 4 

വപ്പര പ്പകാൽകത്തേിൽ നടകംു. 

• മനൂ്നാം കക്ഷികളുപ്പട അനാവശയ സവാധീനം 

മലൂം ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷപ്പന 

(AIFF) അടിേരരമാേി സപ്പസ്പൻഡ് പ്പെയ്യാൻ 

FIFA കൗൺസിലിപ്പന്റ ബയയൂറാ ഏകകണ്ഠമാേി 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷപ്പന്റ 

കാരയങ്ങൾ ഏപ്പറ്റടകുാൻ മനൂ്നംര 

അഡ്മിനിസ് യഗ്ടയറ്റഴ് സ് കമ്മിറ്റി (സിഒഎ) 

രപൂീകരികാൻ ഡൽഹി ചഹയകാടതി 

നിർയദ്ശിച്ച.ു 

• ഈ വർഷം ഓസ് യഗ്ടലിേേിൽ നടകനു്ന T20 

യലാകകെിനളു്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് 

പറുത്താേതിന് യശഷം അേർലൻഡ് 

ഓൾറൗണ്ടർ പ്പകവിൻ ഒഗ്ബിേൻ അരാരാഗ്ര 

ഗ്കികറ്റിൽ നിന്ന് വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പസപ്തംബർ 5 ന് ആരംഭികനു്ന FIBA U-18 

വനിതാ ഏഷയൻ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ 

ൊമ്പയൻഷിെിന് പ്പബംരളൂര ു ആതിയഥേതവം 

വഹികംു. 

• ചസഗ്പസിപ്പല എൻയരാമിേിൽ നടന്ന 

േൂയറാപയൻ ക്ലബ് മത്സരത്തിൽ അയൊയളാൺ 

യലഡീസ് എഫ് സിക് യവണ്ടി അരയങ്ങറ്റം 

കറുിച്ചത്തിപ്പന്റ ഭാരമാേി േുവ സ് ചഗ്ടകർ 

മനീഷ കലയാൺ േുയവഫ വനിതാ ൊമ്പയൻസ് 

ലീരിൽ കളികനു്ന ആദ്യ ഇരയൻ 

ഫട്ു യബാളറാേി മാറി. 

• ഇറാനിപ്പല പ്പടഹ് റാനിൽ നടന്ന 14-ാാമത് 

ഏഷയൻ അണ്ടർ 18 ൊമ്പയൻഷിെിൽ 

പ്പകാറിേപ്പേ 3-2ന് യതാൽെിച്്ച ഇരയൻ പരുഷു 

യവാളിയബാൾ ടീം പ്പവങ്കലം യനടി. 

• 2022 ആരസ്റ്റ് 27 ന് ഗ്ശീലങ്കേും 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനംു തമ്മിലളു്ള ആദ്യ 

മത്സരയത്താപ്പടോണ് 2022 ഏഷയാ കെ് 

ആരംഭികനു്നത്. 2022 ആരസ്ത് 28 ന് 

പാകിസ്ഥാനമുാേുള്ള രണ്ടാം 

മത്സരയത്താപ്പടോണ് ഇരയ 2022 ഏഷയാ 

കെിൽ തങ്ങളുപ്പട കയാമ്പേിൻ 

ആരംഭികനു്നത്. 

• ഒളിമ്പിക് ൊമ്പയനംു ജ്ാവലിൻ യഗ്താ 

താരവമുാേ നീരജ്് യൊഗ്പ യലാസാൻ ഡേമണ്ട് 

ലീര് യനടനു്ന ആദ്യ ഇരയകാരനാേി െരിഗ്തം 

കറുിച്ച.ു 

• അമിതമാേ മനൂ്നാം കക്ഷി സവാധീനം മലൂം 

ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷനയുമൽ 

ഏർപ്പെടതു്തിേ സസ് പ്പപൻഷൻ 

പിൻവലികാൻ ഫിഫ കൗൺസിൽ ബയയൂറാ 

(AIFF) തീരമുാനിച്ച.ു 

• അനെുിതമാേ ബാഹയ സവാധീനത്തിപ്പന്റ 

ഫലമാേി ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ 

പ്പഫഡയറഷപ്പന (AIFF) പ്പഫഡയറഷൻ 

ഇന്റർനാഷണൽ ഡി ഫട്ുയബാൾ 

അയസാസിയേഷൻ (FIFA) സപ്പസ്പൻഡ് 

പ്പെേതിരനു്ന.ു 

• 2022പ്പല ഏഷയാ കെിനളു്ള ഇരയൻ ടീമിപ്പന 

ഓൾ ഇരയ സീനിേർ പ്പസലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 2022പ്പല ഏഷയാ കെിൽ 

പപ്പങ്കടകുനു്ന ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടീം 

ഇരയ. 

• കളിേുപ്പട മന്ൂ്ന യഫാർമാറ്റകുളിലംു 100 

മത്സരങ്ങൾ വീതം കളികനു്ന ആദ്യ 

ഇരയകാരനംു അരാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റ് 

െരിഗ്തത്തിൽ പ്പമാത്തത്തിൽ രണ്ടാമപ്പത്ത 

കളികാരനമുാേി വിരാട് യകാഹ് ലി മാറി. 

• ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ യരാഹിത ് ശർമ്മ 

നയസൂിലൻഡിപ്പന്റ മാർട്ടിൻ രപ്റ്റിലിപ്പന 

മറികടന്ന് പരുഷു ടി20 അരാരാഗ്ര 

മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവംു യവരതയേറിേ റൺസ് 

സ് യകാററാേി മാറി. 

• സാതവിക് സാേിരാജ്് രങ്കിപ്പറഡ്ഡിേും െിരാര് 

പ്പഷട്ടിേും യലാക ൊമ്പയൻഷിെിൽ പരുഷു 

ഡബിൾസിൽ പ്പമഡൽ യനടനു്ന ആദ്യ ഇരയൻ 

യജ്ാഡിോേി മാറി. സാതവിക് സാേിരാജ്് 

രങ്കിപ്പറഡ്ഡിേും െിരാര് പ്പഷട്ടിേും 

യലാകത്തിപ്പല 7-ാാാം നമ്പർ 

യകാമ്പിയനഷനാണ്, കടൂാപ്പത 2022 

യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംസിൽ ഇരവുരംു 

സവർണ്ണ പ്പമഡലംു യനടിേിട്ടണ്ു്ട. 

http://www.adda247.com/ml/
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• പ്പബൽജ്ിേൻ യഫാർമലു 1 ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 2022 

ൽ പ്പറഡ ് ബളു്ളിപ്പന്റ ചഗ്ഡവർ മാക്സ ്

പ്പവർസ്റ്റെൻ യജ്താവാേി. 

• ജ്ൊനിപ്പല യടാകിയോേിൽ താേ് ലൻഡിൽ 

നിന്നളു്ള കൻുലാവട്ു്ട വിറ്റിഡ് സാറിപ്പന 

യതാൽെിച്്ച പ്പഡൻമാർകിപ്പന്റ വിക്ടർ 

ആക് പ്പസൽപ്പസൻ തപ്പന്റ രണ്ടാം BWF യലാക 

ൊമ്പയൻഷിെ് പരുഷു സിംരിൾസ് കിരീടം 

യനടി. 

• ഇംലണ്ടിപ്പന്റ പ്പജ്േിംസ് ആൻയഡഴ്സൺ 

അരാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റിൽ 950 വികറ്റ് 

തികേ്കനു്ന ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറാേി മാറി. 

• ഇരയൻ വനിതാ അത് ലറ്റകുപ്പള, ഗ്പയതയകിച്്ച 

േുവാകപ്പള പിരണുേ്കനു്നതിനാേി 

അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇരയ (AFI) 

HSBC ഇരയേുമാേുള്ള സഹകരണം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Books and authors News 

• "അപകടകരമാേ ഭമൂി: അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, 

െഴുലികാറ്റകുൾ, കാലാവസ്ഥാ വയതിോനം, 

ഭകൂമ്പങ്ങൾ എന്നിവേും അതിയലപ്പറേും 

അറിോൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹികനു്ന"ു എന്ന 

തലപ്പകട്ടിൽ മചറൻ ബയോളജ്ിസ്റ്റ് എപ്പല്ലൻ 

ഗ്പാരർ ഒര ുപസു്തകം അവതരിെിച്ച ു. 

• “ലേൺ ഓഫ ് ദ്ി സ് ചകസ്: ഹർദ്ിത് സിംര് 

മാലിക്, യറാേൽ എേർയഫാഴ് സ് ആൻഡ് ദ്ി 

ഫസ്റ്റ് യവൾഡ് വാർ” എന്ന തലപ്പകട്ടിലളു്ള  

പസു്തകം , ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് 

ജ്നികനു്നതിന് വളപ്പര മമു്പതുപ്പന്ന 

യലാകമഹാേുദ്ധത്തിൽ പപ്പങ്കടതു്ത ഒര ു

“ഇരയേുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത േുദ്ധവിമാന 

ചപലറ്റിപ്പന”കറുിച്ചാണ്.  
 

 

Obituaries News 

• മൻു ഫിലിെീൻസ് ഗ്പസിഡന്റ് ഫിദ്ൽ 

വാൽപ്പഡസ് റായമാസ് യകാവിഡ്-19 പ്പന്റ 

സങ്കീർണതകപ്പള തടുർന്്ന അരരിച്ച.ു  

• ഗ്പശസ്ത ബംരാളി രാേിക നിർമല മിഗ്ശ 

അരരിച്ച.ു 

• ഓസ് യഗ്ടലിേൻ പ്പഫതർപ്പവേ്റ്റ് യബാക് സിംര് 

യലാക ൊമ്പയൻ യജ്ാണി പ്പഫേ് യൊൺ 

അരരിച്ച.ു 

• മൻു അരാരാഷ് ഗ്ട ഗ്കികറ്റ് അമ്പേർ കടൂിോേ 

റഡൂി യകാർട്്ട സൻ വാഹനാപകടത്തിൽ 

അരരിച്ച.ു 

• മൻു പാർലപ്പമന്റ ് അംരവംു (MP) മതുിർന്ന 

അഖ്ിയലരയ അണ്ണാ ഗ്ദ്ാവിഡ മയുന്നറ്റ 

കഴകത്തിപ്പന്റ (AIADMK) രാഗ്രീേ യനതാവമുാേ 

പ്പക.മാേ യതവർ വാർദ്ധകയ സഹജ്മാേ 

അസുഖ്പ്പത്ത തടുർന്്ന അരരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഓഹരി വിപണി നിയക്ഷപകൻ 

രായകഷ് ജ്ൻുജ്ൻുവാല (62) അരരിച്ച.ു 

• ഇരയൻ അയമരികൻ പഗ്തഗ്പവർത്തകോേ 

ഉമ പ്പപമ്മരാജ് ു(64) അരരിച്ച.ു 

• BCCI മൻു ആക്ടിംര് പ്പസഗ്കട്ടറിേും ജ്ാർഖ്ണ്്ഡ 

യസ്റ്ററ്റ് ഗ്കികറ്റ് അയസാസിയേഷൻ (JSCA) 

ഗ്പസിഡന്റു മാേ അമിതാഭ് ൌധരി അരരിച്ച.ു 

• യകരളത്തിപ്പല ആദ്യ ആദ്ിവാസി 

യനാവലിസ്റ്റംു പ്പെറകുഥാകൃത്തമുാേ 

നാരാേൺ (82) പ്പകാച്ചിേിൽ അരരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന സിനിമ നിർമ്മാതാവാേ അബ്ദൾു 

രഫാർ നദ്ിോദ്് വാല (91) അരരിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ത സാമ്പത്തിക വിദ്ഗ് ധനംു ആസഗൂ്തണ 

കമ്മീഷൻ മൻു അംരവമുാേ അഭിജ്ിത് പ്പസൻ 

(72) അരരിച്ച.ു 

• ഓസ്കാർ അവാർഡ് യനടിേ ആനിയമറ്റർ, 

റാൽഫ് എപ്പഗ്ഗ്ലസ്റ്റൺ 56-ാാാം വേസ്സിൽ 

പാൻഗ്കിോറ്റിക് കയാൻസർ മലൂം 

അയമരികേിപ്പല കാലിയഫാർണിേേിൽ 

(USA) അരരിച്ച.ു 
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Important Days 
• കെുങു്ങൾക് പതിവാേി മലുേൂട്ടനു്നതിന് 

ഊന്നൽ നൽകനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

യലാക മലുേൂട്ടൽ വാരം ആെരികനു്ന.ു 

• മസ്ു ലിംകൾകിടേിൽ 'മതു്തലാഖ്്' 

നിേമത്തിപ്പനതിരാേ നിേമം 

നടൊകിേതിപ്പന്റ ആയഘാഷത്തിനാേി 

എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 01 ന് മസു്ലീം വനിതാ 

അവകാശ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 01 ന് യലാക 

ശവാസയകാശ കാൻസർ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• രണ്ടാം യലാക മഹാേുദ്ധത്തിപ്പന്റ 

അവസാനത്തിൽ 1945-ൽ ജ്ൊനിപ്പല 

ഹിയരാഷിമേിൽ അണയുബാംബ് സ് യഫാടനം 

നടത്തിേതിപ്പന്റ സ്മരണേ്കാോണ് ഓരസ്റ്റ് 6-

ന് ഹിയരാഷിമ ദ്ിനം ആെരികനു്നത്. 

• ഇരയേിൽ, ചകത്തറി പ്പനേ്ത്തകുാപ്പര 

ആദ്രികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 

7 ന് യദ്ശീേ ചകത്തറി ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ആരസ്റ്റ് 09-ന് യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള തയേശീേ 

ജ്നതേുപ്പട അരാരാഗ്ര ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ജ്ൊൻ എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 9 ന് 

നാരസാകി ദ്ിനമാേി അനസു്മരികനു്ന.ു 

• യലാക സിംഹ ദ്ിനം ആരസ്റ്റ് 10 ന് 

ആയരാളതലത്തിൽ ആെരികനു്ന.ു 

• പരമ്പരാരത യഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക് 

ബദ്ലാേി യഫാസിൽ ഇതര ഇന്ധനങ്ങളുപ്പട 

ഉപയോരപ്പത്തകറുിച്്ച അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 

10 ന് യലാക ചജ്വ ഇന്ധന ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 12 ന് അരാരാഗ്ര 

േുവജ്ന ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള ആനകളുപ്പട 

ദ്േനീോവസ്ഥപ്പേകറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃരികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 

12 ന് യലാക ആന ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാക അവേവദ്ാന ദ്ിനം ആരസ്റ്റ് 13 ന് 

ആയരാളതലത്തിൽ ആെരികനു്ന.ു 

അവേവദ്ാനത്തിപ്പന്റ ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനാണ് ഈ ദ്ിനം 

ആെരികനു്നത്. 

• യലാകപ്പമമ്പാടംു ഓരസ്റ്റ് 13 ന് അരർയദ്ശീേ 

പ്പലഫ് റ്റാൻയഡഴ്സ് ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• യലാക സംസ് കൃത ദ്ിനം അപ്പല്ലങ്കിൽ യലാക 

സംസ് കൃത ദ്ിവസ് 2022 ഗ്ശാവണ പർൂണ്ണിമ 

ദ്ിനത്തിൽ ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 19 ന് യലാക 

യഫായട്ടാഗ്രാഫി ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ദ്രുരങ്ങളുപ്പടേും ഗ്പതിസന്ധികളുപ്പടേും 

ഇരകപ്പള സഹാേികാൻ സന്നദ്ധരാേ എല്ലാ 

സഹാേ, ആയരാരയ ഗ്പവർത്തകപ്പരേും 

അംരീകരികനു്നതിനാേി എല്ലാ വർഷവംു 

ഓരസ്റ്റ് 19 ന് യലാക മാനഷുിക ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• രാജ്ീവ് രാന്ധിേുപ്പട ജ്ന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാേി ഇരയ സദ്്ഭാവന ദ്ിവസ് 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 20-ന് ഇരയകാർ 

അക്ഷേ് ഊർജ് ദ്ിവസ് അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പനുരപുയോര ഊർജ്ജ ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ആരസ്റ്റ് 20 ന് യലാക പ്പകാതകു ്ദ്ിനം ആെരിച്ച ു

• മതപ്പത്തയോ വിശവാസപ്പത്തയോ 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള അഗ്കമ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പട ഇരകപ്പള അനസു്മരികനു്ന 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനമാേി ഓരസ്റ്റ് 22 

ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 21 ന് യലാക മതുിർന്ന 

പൗരന്മാരപു്പട ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സിൽ (US) യദ്ശീേ മതുിർന്ന 

പൗരന്മാരപു്പട ദ്ിനം എന്നംു ഇത ്അറിേപ്പെടനു്ന.ു 

• ഭീകരതേുപ്പട ഇരകളുപ്പട സ്മരണേ്കാേി 

എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 21 ന് ഭീകരതേുപ്പട 

ഇരകപ്പള അനസു്മരിെികനു്നതിനംു 

ആദ്രികനു്നതിനമുളു്ള അരാരാഗ്ര ദ്ിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു ആരസ്റ്റ് 23 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന അരാരാഗ്ര ദ്ിനമാണ് 

അടിമകച്ചവടത്തിപ്പന്റേും അത് 

നിർത്തലാകലിപ്പന്റേും 

അനസു്മരണത്തിനാേുള്ള അരാരാഗ്ര ദ്ിനം. 

• യലാക ജ്ലവാരം 2022 ഓരസ്റ്റ് 23 മതുൽ 

പ്പസപ്റ്റംബർ 1 വപ്പരോണ് നടകനു്നത് . 

• യലാക രുജ്റാത്തി ഭാഷാ ദ്ിനം 2022 എല്ലാ 

വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 24 ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

രുജ്റാത്തിപ്പല മഹാനാേ എഴുത്തകുാരനാേ 

വീർ നർമദ്ിപ്പന്റ ജ്ന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ 

ഓർമ്മേ്കാോണ് ഈ ദ്ിനം ആെരികനു്നത്. 
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• യവൾഡ് ചവഡ് പ്പവബിപ്പന്റ കണ്ടപുിടതു്തം 

അടോളപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി യലാകപ്പമമ്പാടംു 

ഇന്റർയനാട്്ട ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• വളർത്തമുൃരശാലകളിൽ നിന്ന് നാേ്കപ്പള 

വാങ്ങനു്നതിന് പകരം ദ്പ്പത്തടകുനു്നത് 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിന് എല്ലാ വർഷവംു 

ഓരസ്റ്റ് 26 ന് അരാരാഗ്ര നാേ ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഗ്സ്തീ ശാക്തീകരണവംു സമതവവംു 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി 2022 പ്പല വനിതാ 

സമതവ ദ്ിനം യലാകപ്പമമ്പാടംു 

ആയഘാഷികനു്ന.ു ഈ വർഷം, 2022 ഓരസ്റ്റ് 26-

ന് വനിതാ തലുയതാ ദ്ിനം ആയഘാഷികംു. 

• 1905-ൽ ഈ തീേതിേിൽ ജ്നിച്ച യഹാകി 

ഇതിഹാസം യമജ്ർ ധയാൻെന്ദിനളു്ള. 

• ആണവാേുധങ്ങൾ പരീക്ഷികനു്നതിപ്പന്റ 

വിനാശകരമാേ ഗ്പതയാഘാതങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

അവയബാധം സൃരികനു്നതിനാേി ഓരസ്റ്റ് 29 

ന് ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾപ്പകതിരാേ 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്രസഭ എല്ലാ വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 30-ന് 

നിർബന്ധിത തിയരാധാനങ്ങളുപ്പട ഇരകളുപ്പട 

അരാരാഗ്ര ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയേിൽ, പ്പെറകുിട വയവസാേങ്ങപ്പള 

അവരപു്പട പ്പമാത്തത്തിലളു്ള വളർച്ചാ 

സാധയതകൾകംു വർഷത്തിൽ അവരപു്പട 

വികസനത്തിന് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾകംു 

പിരണു നൽകനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി എല്ലാ 

വർഷവംു ഓരസ്റ്റ് 30 ന് യദ്ശീേ പ്പെറകുിട 

വയവസാേ ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ആഗ്ഫികൻ വംശജ്ർകളു്ള അരാരാഗ്ര 

ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ ഓരസ്റ്റ് 31 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• അരാരാഗ്ര തിമിംരല ഗ്സാവ് ദ്ിനം ഓരസ്റ്റ് 30 

ന് ആെരികനു്ന.ു 
 

 

Miscellaneous News 
• കർഷകരപു്പട വരമുാനം ഇരട്ടിോകകുപ്പേന്ന 

ലക്ഷയം ചകവരികാൻ മഖു്യമഗ്രി യോരി 

ആദ്ിതയനാഥിപ്പന്റ ‘പഞ്ചാമൃത് യോജ്ന’ 

സഹാേികപു്പമന്്ന ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് സർകാർ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• മൻു പ്പവസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ കീയറാൺ 

പ്പപാള്ളാർഡ് 600 T20 മത്സരങ്ങൾ കളികനു്ന 

ആദ്യ ഗ്കികറ്റ് താരമാേി മാറി. 

• എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ ് ഇരയേുപ്പട 

AVSAR പദ്ധതിേുപ്പട ഭാരമാേി ജ്മ്മ ുകശ്മീരിപ്പല 

ഗ്ശീനരർ അരാരാഗ്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ മയനാജ്് സിൻഹ UMEED 

മാർകറ്റ് യപ്ലസ് ആരംഭിച്ച.ു 

• റാംസർ ചസറ്റകുളുപ്പട പട്ടികേിൽ ഇരയ 11 

തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കടൂി യെർത്ത.ു 

• ഓെയറഷൻ ോഗ്തി സരുക്ഷാ 

എന്നറിേപ്പെടനു്ന ഒര ുപാൻ-ഇരയ ഓെയറഷൻ 

ഇരയൻ പ്പറേിൽയവ പ്പഗ്പാട്ടക്ഷൻ യഫാഴ് സ് 

(RPF) ആരംഭിച്ച.ു 

• 1908പ്പല ഇരയൻ തറുമഖു് നിേമം യഭദ്രതി 

പ്പെയ്യുന്നതിനാേി തറുമഖു്, ഷിെിംര്, ജ്ലപാത 

മഗ്രാലേം ഒര ുഗ്ഡാഫ്റ്റ് പറുത്തിറകി. 

• ഇരയൻ പ്പറേിൽയവ സെൂർ വാസുകി എന്ന 

ഏറ്റവംു പതുിേ പ്പഗ്ടേിനിപ്പന്റ പരീക്ഷണ ഓട്ടം 

നടത്തി. 

• 2025ൽ കടൂതുൽ പ്പറേിൽയവകളും 

യമായട്ടാർയവകളും നിർമികാൻ ഇരയ 

ഒരങു്ങകുോണ്. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
• യകഗ്ന്ദ ആഭയരര മഗ്രി: ഗ്ശീ അമിത ്ഷാ 

• പഞ്ചാബ് മഖു്യമഗ്രി: ഗ്ശീ ഭരവര് മാൻ 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്രി: ഗ്ശീ മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ 

• ജ്മ്മ ു കാശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: ഗ്ശീ 

മയനാജ്് സിൻഹ 

• യകഗ്ന്ദ കൃഷി മഗ്രി: ഗ്ശീ നയരഗ്ന്ദ സിംര് യതാമർ 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

ആസ്ഥാനം: യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഗ്പസിഡന്റ്: 

യതാമസ് ബാച്്ച; 

• അരാരാഗ്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജ്ൺൂ 1894, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• യവൾഡ് അലേൻസ് യഫാർ പ്പഗ്ബസ്റ്റ് ഫീഡിംര് 

ആക്ഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: പ്പപനാങ്, 

മയലഷയ; 

• യവൾഡ് അലേൻസ് യഫാർ പ്പഗ്ബസ്റ്റ് ഫീഡിംര് 

ആക്ഷൻ സ്ഥാപകൻ: അൻവർ ഫസൽ; 
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• യവൾഡ് അലേൻസ് യഫാർ പ്പഗ്ബസ്റ്റ് ഫീഡിംര് 

ആക്ഷൻ പ്പെേർയപഴ് സൺ: പ്പഫലിസിറ്റി 

സായവജ്്; 

• യവൾഡ് അലേൻസ് യഫാർ പ്പഗ്ബസ്റ്റ് ഫീഡിംര് 

ആക്ഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 14 പ്പഫഗ്ബവുരി 

1991. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പട രവർണർ: 

ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

മംുചബ 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇരയ ഒര ുനിേമപരമാേ 

സ്ഥാപനമാണ്. ആർബിഐ ഒര ു ഭരണഘടനാ 

സ്ഥാപനമല്ല. 

• 1935പ്പല റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇരയ ആക്ട് 

ഗ്പകാരമാണ് RBI സ്ഥാപിതമാേത്. 

• ASCEDCL-പ്പന്റ CEO: ആസ്തിക് കമുാർ പാപ്പണ്ഡ 

• ASCDCL-പ്പന്റ അസിസ്റ്റന്റ് യഗ്പാജ്ക്ട ് മായനജ്ർ 

(കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം): ആദ്ിതയ തിവാരി 

• വാണിജ്യ മഗ്രി: പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഇരയേുപ്പട ഉപരാഗ്രപതി: പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ു

• യകഗ്ന്ദ സാംസ്കാരിക മഗ്രി: ജ്ി കിഷൻ പ്പറഡ്ഡി 

• MD SVC ബാങ്ക്: ആശിഷ് സിംരാൾ 

• SIDBI ജ്നറൽ മായനജ്ർ: സഞജീവ് രുപ്ത 

• യകഗ്ന്ദ യറാഡ് രതാരത, ചഹയവ മഗ്രി: ഗ്ശീ 

നിതിൻ രഡ്കരി 

• സംസ്ഥാന ഋത ുബസാർ CEO : ബി. ഗ്ശീനിവാസ 

റാവ ു

• യകഗ്ന്ദ കൃഷി കടുംുബയക്ഷമ മഗ്രി: നയരഗ്ന്ദ 

സിംര് യതാമർ 

• യകഗ്ന്ദ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷൻ രപൂീകരിച്ചത്: 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1964; 

• യകഗ്ന്ദ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷയങ്ങൾ: 

സർകാർ അഴിമതി പരിഹരികകു; 

• യകഗ്ന്ദ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷൻ 

അധികാരപരിധി: ഇരയാ രവൺപ്പമന്റ്; 

• പ്പസൻഗ്ടൽ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• പ്പസൻഗ്ടൽ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആദ്യ 

എക്സികയടൂ്ടീവ്: നിട്ടർൂ ഗ്ശീനിവാസ റാവ;ു 

• പ്പസൻഗ്ടൽ വിജ്ിലൻസ് കമ്മീഷപ്പന 

നിേമിച്ചോൾ: ഇരയൻ രാഗ്രപതി. 

• യകഗ്ന്ദ ധനകാരയ സഹമഗ്രി: ഭരവത് 

കിസൻറാവ ുകരാദ്് 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• മധയഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ശിവരാജ്് സിംര് 

ൌഹാൻ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് സി. പയട്ടൽ. 

• ആമയസാൺ സ്ഥാപകൻ: പ്പജ്ഫ് പ്പബയസാസ്; 

• ആമയസാൺ CEO: ആൻഡി ജ്ാസി; 

• ആമയസാൺ ആസ്ഥാനം: സിോറ്റിൽ, 

വാഷിംഗ് ടൺ, േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ആമയസാൺ രപൂീകരിച്ചത്: 5 ജ്ചൂല 1994. 

• നാവികയസനാ യമധാവി: അഡ്മിറൽ 

ആർ.ഹരി കമുാർ 

• IOCL പ്പെേർമാൻ: ഗ്ശീകാര് മാധവ് ചവദ്യ 

• ബംലായദ്ശ് ഗ്പധാനമഗ്രി: പ്പഷേ്ഖ്് ഹസീന 

വയസദ്് 

• ബംലായദ്ശിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ധാക 

• േുഎസ് ഗ്പസിഡന്റ്: യജ്ാ ചബഡൻ 

• ചെന ഗ്പസിഡന്റ്: ഷി ജ്ിൻപിംര് 

• താേ് വാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: സാേ് ഇംര്-പ്പവൻ 

• യവൾഡ് പ്പെസ് പ്പഫഡയറഷൻ ആസ്ഥാനം: 

യലാസാൻ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• യവൾഡ് പ്പെസ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1924 ജ്ചൂല 20, പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: കാസി സലാഹേുീൻ; 

• സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1997; 

• സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ധാക, ബംലായദ്ശ്; 

• സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

െരുപു്പകഴുത്ത്: SAFF; 

• സൗത്ത് ഏഷയൻ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ജ്നറൽ പ്പസഗ്കട്ടറി: അൻവാറൽു ഹഖ്്. 

• അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇരയ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ആദ്ിൽ പ്പജ് സമുാരിവാല; 

• അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇരയ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• അത് ലറ്റിക് സ് പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ്ഇരയേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• CSIR സ്ഥാപിതമാേത്: 26 പ്പസപ്റ്റംബർ 1942; 

• CSIR ഗ്പസിഡന്റ്: ഇരയൻ ഗ്പധാനമഗ്രി. 

• പ്പകാളംബിേ തലസ്ഥാനം: പ്പബായരാട്ട; 

കറൻസി: പ്പകാളംബിേൻ പ്പപയസാ. 

• ബീഹാർ തലസ്ഥാനം: പട് ന; 

• ബീഹാർ രവർണർ: ഫാരു ൌഹാൻ. 

• യരാവ രവർണർ: പിഎസ് ഗ്ശീധരൻ പിള്ള; 

• യരാവ മഖു്യമഗ്രി:  ഗ്പയമാദ്് സാവര്. 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• ഇരയൻ ബാങ്ക് CEO: ഗ്ശീ ശാരി ലാൽ പ്പജ്േിൻ 

• ഗ്രൂെ് ഗ്പസിഡന്റു ം കൺഗ്ടി പ്പഹഡംു 

യഹാൾപ്പസേിൽ ബാങ്കിംര് പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക്: 

ഹർഷ് ദ്രുർ 
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• ആർബിഐ രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• രൂരിൾ CEO: സനു്ദർ പിചച്ച; 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 4 പ്പസപ്റ്റംബർ 1998; 

• രൂരിൾ ആസ്ഥാനം: മൗണ്ടൻ വയ,ൂ 

കാലിയഫാർണിേ, േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജ്ൺൂ 1937; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ദ്വാരക, ഡൽഹി; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ ഫിഫ 

അഫിലിയേഷൻ: 1948; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ AFC 

അഫിലിയേഷൻ: 1954; 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ SAFF 

അഫിലിയേഷൻ: 1997. 

• യകഗ്ന്ദ പരിസ്ഥിതി മഗ്രി, ഇരയൻ രവപ്പെന്റ് : 

ഭയൂപന്ദർ ോദ്വ് 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 08 

ഒയക്ടാബർ 1932; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ ്ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ ്െീഫ് ഓഫ ്എേർ സ്റ്റാഫ്: 

വിയവക് റാം ൌധരി. 

• പ്പറേിൽയവ മഗ്രി: അശവിനി ചവഷ്ണവ്. 

• FIFA ഗ്പസിഡന്റ്: ജ്ിോനി ഇൻഫാന്റിയനാ; 

• FIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 21 പ്പമേ് 1904; 

• FIFA ആസ്ഥാനം: സറൂിച്്ച, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ന്ദ ബാങ്ക് CEO: ഉദ്േ് പ്പകാട്ടക്; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ന്ദ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുചബ; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ന്ദ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 

പ്പഫഗ്ബവുരി 2003. 

• SBI പ്പെേർയപഴ് സൺ: ദ്ിയനശ് കമുാർ ഖ്ര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മംുചബ. 

• SBI സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ജ്ചൂല 1955. 

• NATGRID രപൂീകരിച്ചത്: 2009; 

• NATGRID ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ. 

• കർണാടക ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംരളൂര;ു 
 

 

• കർണാടക ബാങ്ക് CEO: മഹാബയലശവര 

എം.എസ്; 

• കർണാടക ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 18 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1924. 

• MHRA െീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ്: യഡാ ജ്ൺൂ പ്പറേ്ൻ 

• മനഷുയ ഔഷധങ്ങളുപ്പട കമ്മീഷൻ 

അധയക്ഷൻ: പ്പഗ്പാഫസർ സർ മനുീർ 

പിർമഹുമ്മദ്് 

• പ്പകനിേ തലസ്ഥാനം: പ്പനേ് യറാബി; 

• പ്പകനിേ കറൻസി: ഷില്ലിംര്. 

• 13-ാാമത,് നിലവിപ്പല FIBA ഗ്പസിഡന്റ്: ഹമാപ്പന 

നിോങ് 

• ഫിബ ഏഷയ ഗ്പസിഡന്റ്: സൗദ് ് അലി. 

അൽതാനി 

• യപടിഎം MD േും CEO േും: വിജ്േ് യശഖ്ർ ശർമ്മ; 

• യപടിഎം സ്ഥാപിതമാേത്: ഓരസ്റ്റ് 2010; 

• യപടിഎം ആസ്ഥാനം: യനാേിഡ, 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്, ഇരയ. 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 1993; 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുചബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക് പ്പെേർമാൻ: രായകഷ് മഖ്ിജ്; 

• ആക്സിസ് ബാങ്ക് MD േും CEO േും: അമിതാഭ് 

ൌധരി; 

• ആക് സിസ് ബാങ്ക് ടാര് ചലൻ: ബദ്ധി കാ നാം 

സിന്ദാര്. 

• മഹാരാഗ്ര തലസ്ഥാനം: മംുചബ; 

• മഹാരാഗ്ര മഖു്യമഗ്രി: ഏകനാഥ് സിപ്പന്ധ; 

• മഹാരാഗ്ര രവർണർ: ഭരത ് സിംര് 

യകാഷിോരി. 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: എസ് യസാമനാഥ് 

• HAL പ്പെേർമാൻ: മിഹിർ കാരി മിഗ്ശ 

• യകഗ്ന്ദ ബഹിരാകാശ മഗ്രി: ജ്ിയതഗ്ന്ദ സിംര് 

• യകഗ്ന്ദ ഫിഷറീസ്, മൃരസംരക്ഷണം, 

ക്ഷീരവികസന മഗ്രി: ഗ്ശീ പർയഷാത്തം 

രപൂാല 

• സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ്, മൃരസംരക്ഷണ വകെു് 

മഗ്രി: ഗ്ശീ എൽ.മരുകുൻ 

• ഫിഷറീസ് മൃരസംരക്ഷണ വകെു് 

സഹമഗ്രി: ഗ്ശീ സഞജീവ് ബലയാൻ 

• നിേമ-നീതി മഗ്രി: ഗ്ശീ കിരൺ റിജ്ിജ് ു

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി, ഇരയൻ സർകാർ: ഗ്ശീ 

രാജ്് നാഥ് സിംര് 

• അസം തലസ്ഥാനം: ദ്ിസ്പൂ ർ; 

• അസം മഖു്യമഗ്രി: ഹിമര ബിശവ ശർമ്മ; 

• അസം രവർണർ: പ്പഗ്പാഫ ജ്രദ്ീഷ് മഖു്ി. 

• ഗ്ടാൻസാസിേ ബയോ-പ്പമഡികൽസ് 

ആസ്ഥാനം: മംുചബ; 
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• ഗ്ടാൻസാസിേ ബയോ-പ്പമഡികൽസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1979. 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• UNESCO അംരങ്ങൾ: 193 രാജ്യങ്ങൾ; 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയസാപ്പല. 

• SIWI എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർ: യടാർഗ്നി 

യഹാംപ്പഗ്രൻ; 

• SIWI ആസ്ഥാനം: യസ്റ്റാക്യഹാം, സവീഡൻ; 

• SIWI സ്ഥാപിതമാേത്: 1991. 

• യകഗ്ന്ദ ആഭയരര മഗ്രി: അമിത് ഷാ 

• മധയഗ്പയദ്ശിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: ശിവരാജ്് സിംര് 

ൌഹാൻ 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്രി: പഷു് കർ സിംര് ധാമി 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്രി: യോരി 

ആദ്ിതയനാഥ് 

• േത്തീസ്ഗഡ് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഷ ്ബായരൽ 

• NDTV സ്ഥാപകർ: ഗ്പയണാേ് യറാേ്, രാധിക 

യറാേ്; 

• NDTV സ്ഥാപിതമാേത്: 1988; 

• NDTV ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• പ്പേസ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 2004; 

• പ്പേസ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുചബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• പ്പേസ് ബാങ്ക് MD േും CEO േും: ഗ്പശാര് കമുാർ; 

• പ്പേസ് ബാങ്ക് ടാര് ചലൻ: ഞങ്ങളുപ്പട 

ചവദ്ര്ധയം അനഭുവികകു. 

• മാലി തലസ്ഥാനം: ബമായകാ; 

• മാലി കറൻസി: ഗ്ഫാങ്ക്. 

• യരാദ്് പ്പറജ്് അയഗ്രാപ്പവറ്റ് CEO: ആദ്ി 

ബർുയജ്ാർജ്ി യരാദ്് പ്പറജ്് 

• EAC- PM പ്പെേർമാൻ: യഡാ ബിയബക് 

പ്പദ്യഗ്ബാേ് 

• ഇരയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ ഇയൊഴപ്പത്ത മഖു്യ 

സാമ്പത്തിക ഉപയദ്രാവ്: വി അനര 

നായരശവരൻ 

• കർണാടക മഖു്യമഗ്രി: ബസവരാജ്് യസാമെ 

പ്പബാചമ്മ 

• കർണാടക തലസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര ു

• ഇഷ ഫൗയണ്ടഷൻ സ്ഥാപകൻ: ജ്രദ്ീഷ് 

വാസുയദ്വ് (സദ് ഗുര)ു 

• IMF രപൂീകരണം: 27 ഡിസംബർ 1945; 

• IMF ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ, ഡി.സി., 

േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• IMF അംരരാജ്യങ്ങൾ: 190; 

• IMF MD: ഗ്കിസ്റ്റലീന യജ്ാർജ്ീവ. 

• RBL ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 1943; 

• RBL BANK ആസ്ഥാനം: മംുചബ; 

• RBL ബാങ്ക് MD േും CEO േും: ആർ 

സഗു്ബഹ്മണയകമുാർ; 

• RBL ബാങ്ക് ടാര് ചലൻ: അയപ്നാ കാ ബാങ്ക്. 

• ജ്മ്മ ു കശ്മീർ യകഗ്ന്ദ ഭരണ ഗ്പയദ്ശത്തിപ്പന്റ 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: മയനാജ്് സിൻഹ 

• യകഗ്ന്ദഭരണ ഗ്പയദ്ശമാേ ജ്മ്മ ു കശ്മീരിപ്പന്റ 

തലസ്ഥാനങ്ങൾ: ഗ്ശീനരർ (യവനൽകാലം) 

ജ്മ്മ ു(ശീതകാലം) 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് CEO : ബി. 

യരാവിന്ദരാജ്ൻ (18 ഓരസ്റ്റ് 2021–); 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് ആസ്ഥാനം: പ്പെചന്ന; 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1955; 

• ഐഷർ യമായട്ടാഴ് സിപ്പന്റ മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറംു സിഇഒേും: സിദ്ധാർത്ഥ ലാൽ; 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് പാരന്റ ്

ഓർരചനയസഷൻ: ഐഷർ യമായട്ടാഴ് സ.് 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പട തലസ്ഥാനം: 

സിയോൾ; 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേൻ കറൻസി: ദ്ക്ഷിണ 

പ്പകാറിേൻ യവാൺ; 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേൻ ഗ്പധാനമഗ്രി: ഹാൻ 

ഡക്-സ;ൂ 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേ ഗ്പസിഡന്റ്: േൂൻ 

സിയോക്-േൂൾ. 

• NPCI COO: ഗ്പവീണ റാേ് 

• MD േും CEO േും, BFSL: ചശയലഗ്ന്ദ സിംര് 

• കരയസനാ യമധാവി: ജ്നറൽ മയനാജ്് പാപ്പണ്ഡ 

• ഇരയേുപ്പട കാേിക മഗ്രി: അനരുാര് താകർൂ 

• ഓൾ ഇരയ ഫട്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ ജ്നറൽ 

പ്പസഗ്കട്ടറി: സനുയന്ദാ ധർ 

•  

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: രാജ്ീവ ്യമത്ത. 

• മാരതുി സുസുകി ഇരയ മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു 

CEO േും: ഹിസാഷി ടകചൂ്ചി; 

• മാരതുി സുസുകി ഇരയ സ്ഥാപിച്ചത്: 24 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1981, രുരഗു്രാം; 

• മാരതുി സുസുകി ഇരയേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 

• പതുയുച്ചരി പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: യഡാ. 

തമിഴിചസ സൗന്ദരരാജ്ൻ 

• പതുയുച്ചരി മഖു്യമഗ്രി: തിര.ു എൻ.രംരസവാമി 
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• യകഗ്ന്ദ കാബിനറ്റ് പ്പതാഴിലാളി, പ്പതാഴിൽ, 

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്രി: ഗ്ശീ ഭയൂപന്ദർ ോദ്വ് 

• RBI േുപ്പട എക് സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർമാർ: 

അനിൽ കമുാർ ശർമ്മ, യഡാ. രാജ്ീവ ് രഞജൻ, 

യഡാ. സീതികാര പട് നാേിക് 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാര ദ്ാസ് 

• COO, നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ 

ഓഫ് ഇരയ (NPCI): ഗ്പവീണ റാേ് 

• പ്പഹഡ്- പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ, യപപ്പേമന്റ് 

പ്പസാലയഷൂൻസ് ആൻഡ് മർച്ചന്റ് 

ഇയകാസിസ്റ്റം, ICICI ബാങ്ക്: സദു്ീപ്ത യറാേ് 

• NITI ആയോര് ചവസ് പ്പെേർമാൻ: സുമൻ 

പ്പബറി; 

• NITI ആയോര് CEO: പരയമശവരൻ അയ്യർ. 

• ഇരയേിപ്പല സവീഡൻ അംബാസഡർ: മിസ്റ്റർ 

ക്ലാസ് യമാളിൻ 

• സവീഡനിപ്പല ഇരയൻ അംബാസഡർ: ഗ്ശീ 

തൻമേ ലാൽ 

• പ്പഡപയടൂ്ടി ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ, LFV സവീഡൻ: 

മിസ്റ്റർ മാഗ്നസ് യകാപ്പറൽ 

• പ്പെേർമാൻ, എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ് 

ഇരയ (AAI): ഗ്ശീ സഞജീവ് കമുാർ 

• ഐകയരാഗ്രസഭ സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒയക്ടാബർ 1945; 

• ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട ആസ്ഥാനം: 

നയയൂോർക്, േുചണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്; 

• ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്. 
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