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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| October 4th Week 2022 
Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - 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 

• അയമരിക ഏപ്പറ ഗ്പതീക്ഷയോപ്പെ 

കാത്തിരനു്ന യേശീേ സുരക്ഷാ തഗ്രം (NSS) 

ആരംഭിച്ച.ു 

 

State News 

• രാജസ്ഥാനിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഗ്ഡജൻ, ഗ്രീൻ 

അയമാണിേ പദ്ധതി സ്ഥാപികാൻ ജാക് സൺ 

ഗ്രീൻ 22,400 യകാെി രപൂ നിയക്ഷപികംു. 

• രുജറാത്തിപ്പന 100 ശതമാനം ‘ൈർ ഘർ ജൽ’ 

സംസ്ഥാനമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു രുജറാത്തിൽ, 

'ൈർ ഘർ ജൽ' േൗതയത്തിന് കീഴിൽ 

ഗ്രാമഗ്പയേശങ്ങളിപ്പല വീെകുളിൽ 

ൊെകുളിലപൂ്പെ ശദു്ധമാേ കെുിപ്പവള്ളം 

ലഭയമാണ്. 

• ഗ്്രീകൾക് സുരക്ഷിതവംു ശചുിതവവമുളു്ള 

സ്ഥലങ്ങൾ ഉറൊകനു്നതിനാേി യകരള 

സംസ്ഥാന െറൂിസം വകെു് ‘ഗ്്രീ സൗൈൃേ 

െറൂിസം’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• ഉത്തർഗ്പയേശിപ്പല േധുവ-പിലിഭിത്തിൽ 

പ്പതരാേ് എലിഫന്റ് റിസർവ് (TER) 

സ്ഥാപികനു്നതിന് യകഗ്രം അനമുതി നൽകി. 
 

 

• ഒയ്ടാബർ 29 ന് രാജസ്ഥാനിപ്പല രാജ് സമര് 

ജില്ലേിപ്പല നാഥ്്േവാരേിൽ നിർമ്മിച്ച 369 അെി 

ഉേരമളു്ള "വിശവാസ സവരപൂം" എന്ന ശിവ 

ഗ്പതിമ സമർെികംു. 

 

National News 

• കാകിനാഡേിപ്പല ജവൈർലാൽ പ്പനൈ് റ ു

പ്പെക് യനാളജികൽ േൂണിയവഴ് സിറ്റി (JNTU) -K 

കാമ്പസിൽ ഇരയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

യഫാറിൻ യഗ്െഡിപ്പന്റ (IIFT) മനൂ്നാമപ്പത്ത കാമ്പസ് 

രാജയത്തിപ്പന്റ ധനമഗ്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 

ഔയേയാരികമാേി ഉേ്ഘാെനം പ്പചേരു . 

• തീഗ്വവാേ ഗ്രൂെകുൾ ഉപയോരികനു്ന 

പതുിേതംു ഉേർന്നവുരനു്നതമുാേ 

സായേതികവിേയകൾ യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള 

സർകാരകുൾക് പതുിേ ഭീഷണികൾ 

ഉേർത്തനു്ന സമേത്ത് ആയരാള ഭീകരതപ്പേ 

യനരിൊനളു്ള ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പെ 

ഗ്ശമങ്ങൾക് ഇരയ അര മിലയൺ യഡാളർ 

സംഭാവന പ്പചയ്യാൻ യപാകനു്നപു്പവന്്ന 

വിയേശകാരയ മഗ്രി പറഞ്ഞ.ു 

• യകഗ്ര വിേയാഭയാസ മഗ്രി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ 

പരുിേിൽ ഇരയേിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത രാഗ്രീേ 

ആേർശ് യവേ വിേയാലേം (RAVV) ഉേ്ഘാെനം 

പ്പചേരു . 

 

Defence News 

• ഡൽൈിേിപ്പല രാഗ്രപതി ഭവനിൽ നെന്ന 

ചെങ്ങിൽ രാഗ്രപതിേുപ്പെ അംരരക്ഷകന് 

(PBG) ഇരയൻ ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്ശീമതി ഗ്േൗപതി മർുമ ു

പ്പവള്ളി ഗ്െംപ്പപറ്റംു ഗ്െംപ്പപറ്റ് ബാനറംു സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും യഗ്ഡാൺ 

പ്പഫഡയറഷനംു യചർന്്ന തയേശീേ യഗ്ഡാൺ 

സായേതികവിേയ 

യഗ്പാത്സാൈിെികനു്നതിനാേി ഒന്നിച്ച.ു 

• 2022 ഒയ്ടാബർ 26 മതുൽ ഒയ്ടാബർ 30 വപ്പര 

വിശാഖ്പട്ടണത്തിൽ 29-ാാമത് സിംരെർൂ-

ഇരയ മാരിഹെം ഹബലാറ്ററൽ 

എക് സർഹസസ് (SIMBEX) നെകംു. 

• യജാധപൂ ർ എേർയഫാഴ് സ് യസ്റ്റഷനിൽ, ഇരയൻ 

എേർയഫാഴ് സും (IAF) ഗ്ഫഞ്്ച എേർ ആൻഡ് 

സ് യപസ് യഫാഴ് സംു (FASF) 2022 ഒയ്ടാബർ 26 

മതുൽ നവംബർ 12 വപ്പര നെകനു്ന "രരഡു VII" 

എന്ന ഉഭേകക്ഷി അഭയാസത്തിൽ 

പപ്പേെകുനു്ന.ു 
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• ഇരയ-പ്പമാസാംബിക്-ൊൻസാനിേ ഗ്തിരാഗ്ര 

അഭയാസത്തിപ്പന്റ ആേയ എഡിഷൻ 2022 

ഒയ്ടാബർ 27-ന് ൊൻസാനിേേിപ്പല ോർ എസ് 

സലാമിൽ ആരംഭിച്ചതാേി ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്രാലേം അറിേിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 

• "ആകാശ് യഫാർ ഹലഫ്" എന്ന 3 േിവസപ്പത്ത 

ബൈിരാകാശ സയമ്മളനം എല്ലാ 

ചിരാധാരകളുപ്പെേും വിപലുമാേ 

സംയോജനത്തിലപൂ്പെ പരമ്പരാരതവംു 

ആധനുികവമുാേ അറിവകുളുപ്പെ സമനവേം 

ഗ്പേർശിെികംു. 

 

Ranks and Reports News 

• സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ് ആന്റ് യഗ്പാഗ്രാം 

ഇംപ്ലിപ്പമയന്റഷൻ മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികൽ ഓഫീസ് (NSO), 2017 

പ്പസപ്റ്റംബർ മതുൽ 2022 ജൺൂ വപ്പരേുള്ള 

കാലേളവ് ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന രാജയപ്പത്ത 

എംയപ്ലാേ് പ്പമന്റ് ഔട്്ട ലകുിപ്പനകറുിച്്ച ഒര ു

പഗ്തകറുിെ് പറുത്തിറകി. 

• ഐകയരാഗ്രസഭേുപ്പെ പരിസ്ഥിതി പരിപാെി 

ഒയ്ടാബർ 27-ന് പറുത്തിറകിേ പതുിേ 

റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം, ഇരയേുപ്പെ ഗ്പതിശീർഷ 

ൈരിതരൃൈ വാതക ഉേ് വമനം 2020-പ്പല 

യലാക ശരാശരിോേ 6.3 tCO2e-യനകാൾ 

വളപ്പര താഴ്ന്ന് 2.4 tCO2e (െൺ കാർബൺ ഹഡ 

ഓഹ്സഡ് ഇകവപ്പലന്റ്) ആേി കറുഞ്ഞ.ു 

• യലാകായരാരയ സംഘെന (WHO) ഫംരസ് 

അണബുാധകളുപ്പെ ആേയ പട്ടിക പറുത്തിറകി. 
 

 

Appointments News 

• ബിഡൻ ഭരണകെൂം ഇയൊൾ ഒര ു മതുിർന്ന US 

നേതഗ്രജ്ഞപ്പന നയഡൂൽൈിേിപ്പല അെതു്ത 

ചാർജ് ഡി അഫയേഴ് സാേി പരസയമാേി 

തിരപ്പഞ്ഞെതു്ത.ു 

• സാംസങ് ഇലക് യഗ്ൊണിക് സ് കമ്പനി 

അതിപ്പന്റ എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പചേർമാനാേി ലീ 

യജ-യോങ്ങിപ്പന ഔയേയാരികമാേി നിേമിച്ച.ു 

 

Business News 

• 587.52 യകാെി രപൂേുപ്പെ ഇെപാെിൽ ബാേ്ഷാ 

മസാലേുപ്പെ 51 ശതമാനം ഓൈരികൾ ഡാബർ 

ഇരയ ഏപ്പറ്റെകുംു. 

• ONDC പ്പനറ്റ് വർകിൽ യചരനു്ന ആേയപ്പത്ത 

ഇന്റർ-സിറ്റി യലാജിസ്റ്റി്സ് പ്പഗ്പാഹവഡറാേി 

ഷിയെ്റാകറ്റ് മാറി. 

• പ്പമറ്റായവഴ് സിൽ വരമുാനം യനെനു്ന ആേയപ്പത്ത 

ഇരയൻ കമ്പനിോേി RIL മാറി. 

 

Banking News 

• പ്പചഹന്ന ആസ്ഥാനമാേുള്ള GI പ്പെക് യനാളജി 

ഹഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ കമ്പനിേുപ്പെ 

ഭരണപരമാേ ആശേകൾ കാരണം അതിപ്പന്റ 

അംരീകാര സർട്ടിഫികറ്റ് റിസർവ് ബാേ് 

റോകി. 

 

Schemes News 

• ഡൽൈി പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണറാേ വിനേ് 

കമുാർ സക് യസന ഒറ്റത്തവണ യഗ്പാെർട്ടി 

ൊക് സ് ആംപ്പനസ്റ്റി പദ്ധതിോേ "SAMRIDDHI 

2022-23" ആരംഭിച്ച.ു 

 

Awards News 

• ഹൈേരാബാേിപ്പല ൈകിംയപട്ടിലളു്ള 

നാഷണൽ ഇൻഡഗ്്ടിേൽ പ്പസകയരൂിറ്റി 

അകാേമി (NISA) "2020-21 പ്പല രസറ്റഡ് 

ഓഫീസർമാപ്പര പരിശീലിെികനു്നതിനളു്ള 

മികച്ച യപാലീസ് പരിശീലന 

സ്ഥാപനത്തിനളു്ള" യകഗ്ര ആഭയരര 

മഗ്രിേുപ്പെ യഗ്ൊഫി യനെി. 

• അെതു്തിപ്പെ ജൊനിൽ 

ഗ്പേർശനത്തിപ്പനത്തിേ ഗ്പമഖു് ചലച്ചിഗ്ത 

നിർമ്മാതാവാേ എസ്എസ് രാജമൗലി തപ്പന്റ 

ആേയ അരാരാഗ്ര ബൈമുതി യനെി. യലാസ് 

ഏഞ്ചൽസിൽ നെന്ന സായറ്റൺ അവാർഡ് 

2022-ൽ ‘മികച്ച അരാരാഗ്ര സിനിമ’ എന്ന 

ബൈമുതി RRR യനെി. 
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Science and Technology News 

• ആെിൾ പതുിേ ക്ലീൻ എനർജി നിയക്ഷപങ്ങൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ശാഗ്്രജ്ഞർ ഒര ു തയേശീേ 

ഓവർയൈാസർ മാപ്പെയറ്റാമീറ്റർ 

വികസിെിപ്പച്ചെതു്ത.ു 

 

Sports News 

• 2022-23 പ്പല എേർയഫാഴ് സ് യലാൺ പ്പെന്നീസ് 

ചാമ്പയൻഷിെിൽ ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സിപ്പന്റ 

(IAF) പ്പവയസ്റ്റൺ എേർ കമാൻഡ് വിജേിച്ച.ു 

• ചരിഗ്തപരമാേ ഒര ുതീരമുാനത്തിൽ, യബാർഡ് 

ഓഫ് കൺയഗ്ൊൾ യഫാർ ഗ്കികറ്റ് ഇൻ ഇരയ 

(BCCI) ഒര ു"യപ ഇകവിറ്റി യപാളിസി" ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യഖ്യലാ ഇരയ നാഷണൽ റാേിംര് വനിതാ 

ഭായരാേവൈന െർൂണപ്പമന്റിൽ 40 കിയലാഗ്രാം 

ഭായരാേവൈനത്തിൽ മൈാരാഗ്രേിപ്പല 

ഭായരാേവൈന താരം ആകാൻക്ഷ 

വയാവൈാപ്പര മന്ൂ്ന പതുിേ യേശീേ 

പ്പറയകാർഡകുൾ സൃരിച്ച.ു 

 

Obituaries News 

• "യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വൃത്തിപ്പകട്ട 

മനഷുയൻ" എന്്ന വിളികപ്പെെനു്ന ഇറാനിേൻ 

മനഷുയൻ അമൗ ൈാജി തപ്പന്റ 94-ാാാം 

വേസ്സിൽ പ്പതകൻ ഗ്പവിശയോേ ഫാർസിപ്പല 

യേജ് ഗാൈ് ഗ്രാമത്തിൽ വച്്ച അരരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന അസമീസ് നെൻ നിയപാൺ 

യരാസവാമി അെതു്തിപ്പെ അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 27 ന് യലാക 

ഓഡിയോ വിഷവൽ പ്പൈറിയറ്റജ് േിനം (WDAH) 

ആയഘാഷികനു്ന.ു “എല്ലാവപ്പരേും 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്നതംു നീതിപരവംു 

സമാധാനപരവമുാേ സമൈൂങ്ങപ്പള 

യഗ്പാത്സാൈിെികനു്നതിന് യഡാകയപു്പമന്ററി 

ഹപതൃകപ്പത്ത ഉൾപ്പെെതു്തകു” എന്നതാണ് 

ഈ വർഷപ്പത്ത ഓഡിയോവിഷവൽ 

പ്പൈറിയറ്റജിനാേുള്ള യലാക േിനത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പയമേം. 

• രാജയത്തിനയുവണ്ടി യപാരാെി, 

കർത്തവയനിർവ്വൈണത്തിൽ വീരമൃതയ ു

വരിച്ച ഹസനികർക് ആേരാഞ്ജലികൾ 

അർെികാൻ എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 27 ന് 

ഇരയൻ ആർമി ഇൻഫൻഗ്െി േിനം 

ആചരികനു്ന.ു 

• ഒക് യൊബർ 26-ന് ജമ്മ-ുകശ്മീർ ഇരയൻ 

േൂണിേനമുാേി യചരനു്ന േിനം യകഗ്രഭരണ 

ഗ്പയേശത്തെുനീളം ആയഘാഷികകുോണ്. 

• എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 28 ന് അരാരാഗ്ര 

ആനിയമഷൻ േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഗ്ശീനരറിപ്പല ഓൾഡ് എേർ ഫീൽഡിൽ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ് നാഥ്് സിംര് ശൗരയ 

േിവസ് ആയഘാഷിച്ച.ു 

• യലാക യസാറിോസിസ് േിനം ഒയ്ടാബർ 29 ന് 

ആചരികനു്ന.ു 2022-ൽ യലാക യസാറിോസിസ് 

േിനം "അൺയലാഡിംര് യസാറിോറ്റിക് 

ഡിസീസ്" എന്ന ഗ്പയമേവമുാേി ആചരികനു്ന.ു 

• ആേയമാേി ഇന്റർപ്പനറ്റ് ഉപയോരം 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി യലാകപ്പമമ്പാെംു 

എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 29 ന് അരാരാഗ്ര 

ഇന്റർപ്പനറ്റ് േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പെ ആേയ ആഭയരര മഗ്രി സർോർ 

വല്ലഭാേ് പയട്ടലിപ്പന്റ ജന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ 

്മരണേ്കാേി എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 31-

ന് യേശീേ ഏകതാ േിനം അപ്പല്ലേിൽ രാഗ്രീേ 

ഏകതാ േിവസ് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ആണവ ഭൗതിക ശാഗ്്രജ്ഞനാേ 

യൈാമി ജൈാംരീർ ഭാഭേുപ്പെ 113-ാാാം 

ജന്മേിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാെംു എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 31 

ന് യലാക ഗ്തിഫ്റ്റ് േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാക നരര േിനം എല്ലാ വർഷവംു ഒയ്ടാബർ 

31-ന് ആചരികനു്ന.ു "ആയരാളമാേി 

യപാകനു്നതിന് ഗ്പായേശികമാേി 

ഗ്പവർത്തികകു" എന്ന ഗ്പയമേത്തിൽ 

ഹചനേിപ്പല ഷാങ്ൈാേിലാണ് ഈ 

വർഷപ്പത്ത ആയരാള ആചരണം ആസഗൂ്തണം 

പ്പചേരിരികനു്നത്. 
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Miscellaneous News 

• ലഡാക് MP ജംോങ് പ്പസറിംര് നംരയാൽ 

യലേിൽ നിന്ന് 'പ്പമേിൻ ഭി സുഭാഷ്' 

കയാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• ബ്ല ൂ ബീച്ചകുളുപ്പെ പട്ടികേിൽ രണ്്ട ഇരയൻ 

ബീച്ചകുൾ കെൂി ഇെം യനെി. 

• യമഘാലേേിപ്പല മൗംല ു രുൈ ഇരയേിപ്പല 

ആേയപ്പത്ത ജിയോപ്പൈറിയറ്റജ് ഹസറ്റാേി 

UNESCO ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• ജമ്മ ുകശ്മീരിപ്പല ലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ : മയനാജ് 

സിൻൈ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഫിലിം 

ആർഹകവസ് ആസ്ഥാനം: ഗ്ബസ്സൽസ്, 

പ്പബൽജിേം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഫിലിം 

ആർഹകവസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 17 ജൺൂ 1938, 

പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പലസ്ലി യജാൺസ്; 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ പ്പൈഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

യകാെൻയൈരൻ, പ്പഡൻമാർക്; 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1981. 

• ASIFA േുപ്പെ ഗ്പസിഡന്റ്: ഡീന്ന യമാർസ്; 

• ASIFA സ്ഥാപകൻ: യജാൺ ൈലാസ്; 

• ASIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 1960, ആൻസി, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷപ്പന്റ 

ഗ്പസിഡന്റ്: യൈാപ്പസ വായവര.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1971. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: സവീഡൻ. 

• യവയാമ, ബൈിരാകാശ യസനേുപ്പെ യമജർ 

ജനറൽ: ജനറൽ പ്പസ്റ്റഫാൻ മിപ്പല്ല 

• ചീഫ് ഓഫ് എേർ സ്റ്റാഫ്, ഇരയ: എേർ ചീഫ് 

മാർഷൽ വിയവക് രാം ചൗധരി 

• ഫ്ലാര് ഓഫീസർ കമാൻഡിംര്-ഇൻ-ചീഫ്, 

ഈയസ്റ്റൺ യനവൽ കമാൻഡ്: ഹവസ് 

അഡ്മിറൽ ബിശവജിത് ോ്ഗു പ്ര 

• ഫ്ലാര് ഓഫീസർ കമാൻഡിംര് ഈയസ്റ്റൺ ഫ്ലീറ്റ്: 

റിേർ അഡ്മിറൽ സഞ്ജേ് ബല്ല 

• ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ, റിെബ്ലിക് ഓഫ് സിംരെർൂ 

യനവി: റിേർ അഡ്മിറൽ സീൻ വാട്്ട 

ജിോൻപ്പവൻ 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനരപരും; 

• യകരള മഖു്യമഗ്രി: പിണറാേി വിജേൻ; 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മൈുമ്മേ് ഖ്ാൻ. 

• യകഗ്ര ധനകാരയ മഗ്രി, ഇരയൻ രവപ്പെന്റ് : 

നിർമല സീതാരാമൻ 

• വാണിജയ, വയവസാേ, ഉപയഭാക്തൃകാരയ 

മഗ്രി: പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജിയോളജികൽ സേൻസസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1961; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജിയോളജികൽ സേൻസസ് മഗു്ോവാകയം: 

ആയരാള സമൈൂത്തിനാേുള്ള എർത്ത് 

സേൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജിയോളജികൽ സേൻസസ് മാതൃ സംഘെന: 

ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ (ISC); 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജിയോളജികൽ സേൻസസ് ആസ്ഥാനം: 

ഗ്ഫാൻസിപ്പല പാരീസിൽ സ്ഥാപിതമാേത്, 

ഹചനേിപ്പല പ്പബേജിംരിപ്പല പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ 

ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ 

• സാംസങ് സ്ഥാപിതമാേത്: 13 ജനവുരി 1969; 

• സാംസങ് സ്ഥാപകൻ: ലീ ബയങു്-ചൽു; 

• സാംസങ് ആസ്ഥാനം: സയുവാൻ-സി, േക്ഷിണ 

പ്പകാറിേ. 
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