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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| November 1st 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 

• ഇടതപുക്ഷ വർയകഴ് സ് പാർട്ടിേുപ്പട ലേൂിസ് 

ഇൻസിയോ ലലു ഡ സിൽവ നിലവിപ്പല 

പ്പെേർ യ ാൾയസാനായരാപ്പേ 

പരാെേപ്പെടതു്തി രാെയത്തിപ്പന്റ അടതു്ത 

ഗ്പസിഡന്റാേതാേി ഗ് സീൽ ഇലക്ടറൽ 

അയതാറിറ്റി അറിേിച്ച.ു 

• സഗു്പീം കൗൺസിൽ അംരവംു ഷാർെ 

ഭരണാധികാരിേുമാേ യഡാ. സൽുത്താൻ 

 ിൻ മഹുമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഷാർെ 

രാെയാന്തര പസു്തകയമളേുപ്പട (SIBF) 41-ാാമത് 

പതിെ് ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• മൻു ഇഗ്സായേൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി പ്പ ഞ്ചമിൻ 

പ്പനതനയാഹ ു വീണ്ംു അധികാരത്തിയലക് 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• ഏറ്റവംു ദദർഘയയമറിേ പാസഞ്ചർ പ്പഗ്ടേിൻ 

ഗ്പവർത്തിെികനു്ന രാെയം എന്ന പ്പറയകാർഡ് 

സവിറ്റ്സർലൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച.ു 

 

State News 

• ഇന്തയേിപ്പല 53-ാാമപ്പത്ത കടവുാ സയേതവംു 

ഉത്തർഗ്പയദശിപ്പല നാലാമപ്പത്ത കടവുാ 

സയേതവമുാണ് ഉത്തർഗ്പയദശിൽ ഉണ്ാകാൻ 

യപാകനു്നത്. 

• ദസ ർ, സാമ്പത്തിക കറു്റകൃതയങ്ങൾ 

തടോൻ മഹാരാഗ്ഷ്ടേിൽ ഗ്പയതയക ദസ ർ 

ഇന്റലിെൻസ് േൂണിറ്റ് രപൂീകരികപു്പമന്്ന 

മഹാരാഗ്ഷ്ട ഉപമഖുയമഗ്ന്തിേും ആഭയന്തര 

മഗ്ന്തിേുമാേ യദയവഗ്ര ഫഡ് നാവിസ് 

അറിേിച്ച.ു 

• വടകകുിഴകൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പല ആദയ 

മത്സയ മയസൂിേം ഉടൻ തപ്പന്ന അരണുാെൽ 

ഗ്പയദശിൽ നിർമികപു്പമന്്ന ഫിഷറീസ് മഗ്ന്തി 

യതെ് ടാകി പറെ.ു 

• സവതഗ്ന്ത ഇന്തയേിപ്പല ആദയ യവാട്ടറാേ 106 

കാരനാേ ശയാം ശരൺ യനരി, കിന്നൗർ 

െില്ലേിപ്പല തപ്പന്റ വസതിേിൽ യപാസ്റ്റൽ 

 ാലറ്റിലപൂ്പട ഹിമാെൽ ഗ്പയദശ് നിേമസഭാ 

തിരപ്പെടെുിന് 34-ാാാം തവണേും 

യവാട്ടവകാശം വിനിയോരിച്ച.ു 

• ഹരിോന മഖുയമഗ്ന്തി മയനാഹർ ലാൽ ഖട്ടർ 

‘CM ഡാഷ് യ ാർഡ്’ യപാർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• ഉത്തരാഖണ്്ഡ മഖുയമഗ്ന്തി പഷു് കർ സിംര് 

ധാമി പ്പഡറാഡണൂിപ്പല ഹത്  ർകലേിപ്പല 

ഇന്തയ ദമതാനിപ്പല സർയവേിൽ ‘ലക്ഷപതി 

ദീദി’ യമള ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

 

National News 

•  ലാത്സംര യകസകുളിൽ "രണ്് വിരൽ 

പരിയശാധന" നിയരാധികനു്നത് ഒയക്ടാ ർ 31-

ന് സഗു്പീം യകാടതി ആവർത്തിച്ച.ു 

• 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷയത്തകളു്ള 

േുദണറ്റഡ് യനഷൻസ് റിലീഫ് ആൻഡ് 

വർകസ് ഏെൻസി യഫാർ നിേർ ഈസ്റ്റിപ്പല 

ഫലസ്തീൻ അഭോർത്ഥികൾക് (UNRWA) 2.5 

മിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ സഹാേം ഇന്തയ 

സമർെിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശിപ്പന്റ സംസ്ഥാന 

തലസ്ഥാനമാേ ഇറ്റാനരറിപ്പല 

യഹായളാേിേിലളു്ള പതുിേ ഗ്രീൻഫീൽഡ് 

എേർയപാർട്ടിന് "യഡാണി യപായളാ 

എേർയപാർട്്ട, ഇറ്റാനരർ" എന്്ന യപരിടനു്നതിന് 

യകഗ്രമഗ്ന്തിസഭ അംരീകാരം നൽകി. 
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• പഗ്ന്തണ്് സംസ്ഥാനങ്ങൾക് യനരിട്്ട 

ഗ്പയോെനം ലഭികപു്പമന്്ന ഗ്പതീക്ഷികനു്ന 141 

ഖനികളുള്ള എകാലപ്പത്തേും വലിേ 

കൽകരി ഖനി യലലം യകഗ്ര ധനമഗ്ന്തി 

നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• രാെസ്ഥാനിപ്പല  ൻസവാര െില്ലേിപ്പല മംരാർ 

ധാമിപ്പന ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി യദശീേ 

സ്മാരകമാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• െൽ ശക്തി മഗ്ന്താലേം രംരാ ഉത്സവ് 2022 

നവം ർ 4 ന് നയഡൂൽഹിേിപ്പല യമെർ ധയാൻ 

െര് യസ്റ്റഡിേത്തിൽ രണ്് വയതയസ്ത 

പ്പസഷനകുളിലാേി സംഘടിെികനു്ന.ു 

 

Defence News 

• ഇന്തയേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്താലേമാണ് 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ 

പ്പതാഴിൽദാതാപ്പവന്ന് ‘സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ’ റിയൊർട്്ട 

പ്പെേതു . 

 

Summits and Conferences News 

• 2022 ഒക് യടാ ർ 27-ന് ഇയന്തായനഷയേിപ്പല 

പ്പ ായരാറിൽ പ്പവച്്ച  2022 ശാഗ്സ്ത സായേതിക 

വകെു് പ്പസഗ്കട്ടറി യഡാ.ഗ്ശീവാരി െഗ്രയശഖർ 

1-ാാമത് ASEAN-ഇന്തയ സ്റ്റാർട്്ട-അെ് പ്പഫസ്റ്റിവൽ 

(AISF) ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• ഇൻപ്പവസ്റ്റ് കർണാടകേുപ്പട ആയരാള 

നിയക്ഷപക സംരമത്തിപ്പന്റ ഉദ്ഘാടന െടങ്്ങ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിംരിലപൂ്പട നിർവഹിച്ച.ു 

• ആദയ യദശീേ ഗ്പകൃതി കാർഷിക മിഷൻ 

സമിതി യോരം യകഗ്ര കൃഷി മഗ്ന്തി നയരഗ്ര 

സിംര് യതാമറിപ്പന്റ അധയക്ഷതേിൽ 

കൃഷിഭവനിൽ നടന്ന.ു 
 

 

• 2022 നവം ർ 1 മതുൽ 3 വപ്പര മന്ൂ്ന ദിവസപ്പത്ത 

സിവിൽ എേർ നാവിയരഷൻ സർവീസസ് 

ഓർരദനയസഷൻ (CANSO) 

യകാൺഫറൻസിന് യരാവ ആതിയേേതവം 

വഹികംു. 

 

Ranks and Reports News 

• യലാകപ്പമമ്പാടംു 103 ദശലക്ഷം ആളുകൾ 

നിർ ന്ധിതമാേി കടുിേിറകപ്പെടനു്നപു്പവന്്ന 

UNHCR േുപ്പട റിയൊർട്്ട പ്പവളിപ്പെടതു്തി. 

• 100 മിലയൺ യഡാളറിന് ടവിറ്റർ പിന്തണുേുള്ള AI 

അവതാർ സ്റ്റാർട്ടെ് ആൾട്ടർ Google വാങ്ങനു്ന.ു 

• മറ്റ് APAC രാെയങ്ങപ്പള അയപക്ഷിച്്ച 

ഇന്തയേിലാണ് ഏറ്റവംു കടൂതുൽ പ്പെന്റർ 

പ്പവൽത്ത് രയാെ് (64%) ഉള്ളപ്പതന്്ന ഒര ുപതുിേ 

പഠനം പ്പവളിപ്പെടതു്തി. 

• ദെനേ്കംു വിേറ്റ് നാമിനംു മനു്നിലാേി 

ഏറ്റവംു പ്പെലവ് കറുെ ഉൽൊദനപ്പച്ചലവളു്ള 

രാെയമാേി ഇന്തയപ്പേ 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ടതാേി റിയൊർട്്ട 

പ്പെയ്യപ്പെട്ട.ു 

 

Appointments News 

• ഇന്തയൻ യഫാറിൻ സർവീസ് ഓഫീസർ യഡാ 

രായെഷ് രഞ്ജപ്പന പശ്ചിമ ആഗ്ഫികൻ 

രാെയമാേ യകാട്ട് ഡി ഐവറി അേവാ 

ഐവറി യകാസ്റ്റിൽ അടതു്ത ഇന്തയൻ 

അം ാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഭാരത് പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (BPCL) പ്പെേർമാനംു മായനെിംര് 

ഡേറക്ടറമുാേി പ്പവത്സ രാമ കൃഷ്ണ രുപ്ത െമുതല 

ഏപ്പറ്റടതു്ത.ു 

• എനർെി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

ലിമിറ്റഡ് (EESL) വിശാൽ കപറൂിപ്പന െീഫ് 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറാേി (CEO) 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• മിസ്റ്റർ സഗു് കാന്്ത പാണ്ഡപ്പേ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഓഫ് ഇന്തയൻ യെയമ്പഴ് സ് ഓഫ് പ്പകായമഴ് സ് 

ആൻഡ് ഇൻഡഗ്സ്ടി (FICCI) അതിപ്പന്റ 

ഗ്പസിഡന്റാേി തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട 

മലൂയനിർണ്ണേവംു അഗ്കഡിയറ്റഷനംു 

ശക്തിപ്പെടതു്തനു്നതിനാേി വിദയാഭയാസ 

മഗ്ന്താലേം 2022 നവം ർ 4-ന് ഒര ുഉന്നതതല 

പാനൽ രപൂീകരിച്ച.ു IIT കാൺപർൂ യ ാർഡ് 

ഓഫ് രവർയണഴ് സ് പ്പെേർയപഴ് സണാേ യഡാ 

പ്പക രാധാകൃഷ്ണനാേിരികംു സമിതിേുപ്പട 

അധയക്ഷനാകകു. 
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Banking News 

• നവം ർ 1 മതുൽ റിസർവ്  ാേ് ഓഫ് ഇന്തയ 

(RBI) ഡിെിറ്റൽ രപൂേുപ്പട ദപലറ്റ് യലാഞ്ചകുൾ 

ആരംഭികംു. 

• ഫസ്റ്റ് റാൻഡ്  ാേ് (FRB) ലിമിറ്റഡമുാേുള്ള 

വയാപാര ഇടപാടകുപ്പള 

പിന്തണുേ്കനു്നതിനാേി ഒര ു മാസ്റ്റർ റിസ്ക് 

പോളിത്ത കരാറിൽ എയക്സ്പാർട്്ട-ഇയമ്പാർട്്ട 

 ാേ് ഓഫ് ഇന്തയ (ഇന്തയ എക് സിം  ാേ്) 

ഒെവുച്ച.ു 

•  ാേ് ഓഫ്  യറാഡ ഉപയഭാക്താകൾകാേി 

 ാേ് ഓഫ്  യറാഡേും വിസേും രണ്് പതുിേ 

ഗ്പീമിേം പ്പഡ ിറ്റ് കാർഡകുൾ 

പറുത്തിറകനു്നതാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Economy News 

• UPI ഇടപാടകുൾ ഒയക്ടാ റിൽ 7.7% വർധിച്്ച 730 

യകാടിോേി മാറി. 

• കതു്തപ്പനേുള്ള വിലകേറ്റത്തിൽ നിന്്ന 

കർഷകപ്പര രക്ഷികാൻ, 2023 സാമ്പത്തിക 

വർഷയത്തകളു്ള  െറ്റ് തലത്തിൽ നിന്്ന 2.15 

ഗ്ടിലയൺ രപൂോേി വളം സ ് സിഡി 

ഇരട്ടിോകപു്പമന്്ന യകഗ്രം ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• 2022 ഒയക്ടാ റിൽ സമാഹരിച്ച പ്പമാത്ത GST 

വരമുാനം 1,51,718 യകാടി രപൂോേിരനു്ന,ു 

ധനമഗ്ന്താലേത്തിപ്പല എകാലപ്പത്തേും 

ഉേർന്ന രണ്ാമപ്പത്ത ഗ്പതിമാസ കളക്ഷനാണ് 

ഇത്. 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇന്തയൻ 

എകയണാമി (CMIE) ഗ്പകാരം ഖാരിഫ് 

വിളപ്പവടെുിനയുശഷം ഗ്രാമീണ പ്പതാഴിലില്ലാേമ 

നിരക് കതു്തപ്പന വർധിച്ചതിനാൽ 

ഒയക്ടാ റിൽ ഇന്തയേിപ്പല പ്പതാഴിലില്ലാേമ 

നിരക് ഉേർന്ന.ു 
 

 

Schemes News 

• ഏകീകൃത സിവിൽ യകാഡ് (UCC) നടൊകാൻ 

രുെറാത്ത് സർകാർ കമ്മിറ്റി രപൂീകരിച്ച.ു 

 

Awards News 

• പ്പക ശിവൻ ഉൾപ്പെപ്പട 67 യപർക് കർണാടക 

സർകാരിൽ നിന്നംു രായെയാത്സവ 

പരുസ് കാരം ലഭികംു. 

• പശ്ചിമ  ംരാൾ സർകാരിപ്പന്റ ലക്ഷ്മീർ 

ഭണ്ഡാർ പദ്ധതിക് ഗ്സ്തീകളുപ്പടേും 

കടു്ടികളുപ്പടേും വികസന വിഭാരത്തിൽ SKOCH 

അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• എയഡവർഡ് എം പ്പകന്നഡിക്  ംഗ്ലായദശ് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി പ്പഷേ്ഖ് ഹസീന 'ഗ്ഫണ്സ് ഓഫ് 

ലി യറഷൻ വാർ'  ഹമുതി നൽകി. 

• മഹാരാഗ്ഷ്ട, ഡൽഹി, പഞ്ചാ ്, പ്പതലോന, 

െമ്മ ു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നളു്ള 63 

യപാലീസ് ഉയദയാരസ്ഥർക് 2022 പ്പല ‘യകഗ്ര 

ആഭയന്തര മഗ്ന്തിേുപ്പട പ്പസ്പഷയൽ ഓെയറഷൻ 

പ്പമഡൽ’ ലഭിച്ച.ു 

• അന്തരിച്ച നടനാേ പനുീത് രാജ് കു മാറിന് 

കർണാടക സർകാർ 2022 നവം ർ 1-ന് 

കർണാടക രത് ന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച.ു 

• കർണാടക രാേികേും 

സംരീതസംവിധാേകേും ഗ്പഭാഷകേുമാേ 

അരണു സാേിറാമിന് ഗ്ഫഞ്്ച സർകാരിപ്പന്റ 

പരയമാന്നത  ഹമുതിോേ പ്പഷവലിേർ ഡി 

എൽ ഓർപ്പഗ്ഡ പ്പഡസ് ആർട് സ് എറ്റ് പ്പഡസ് 

അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• മലോള ഭാഷേ്കംു സാഹിതയത്തിനംു 

നൽകിേ സമഗ്ര സംഭാവനകപ്പള മാനിച്്ച ഈ 

വർഷപ്പത്ത യകരള സർകാരിപ്പന്റ 

അഭിമാനകരമാേ ‘എഴുത്തച്ഛൻ 

പരുസ് കാരത്തിന്’ ഗ്പശസ്ത മലോള 

സാഹിതയകാരൻ യസത ു (എ. യസതമുാധവൻ) 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

 

Agreements News 

• യകഗ്ര വിദയാഭയാസ, ദനപണുയ വികസന 

സംരംഭക മഗ്ന്തി ഗ്ശീ ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ FIFA 

േുമാേും ഓൾ ഇന്തയ ഫട്ുയ ാൾ 

പ്പഫഡയറഷനമുാേും ഇന്തയേിപ്പല ‘ഫട്ുയ ാൾ 4 

സ് കൾൂ’ സംരംഭത്തിനാേി ധാരണാപഗ്തം 

ഒെവുച്ച.ു 

•  ാേിപ്പന്റ ഉപയഭാക്താകൾക് ആയരാരയ-

ഇൻഷറുൻസ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകനു്നതിന് 

നിവ  പു പ്പഹൽത്ത് ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ് IDFC ഫസ്റ്റ്  ാേമുാേി ഒര ു

പോളിത്തം ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

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/18529/kerala-exams-mahapack-by-adda247


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

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

• പ്പെറകുിട  ിസിനസ് ഉടമകൾകാേുള്ള 

നിയോ ാോേ Chqbook, NSDL-മാേി 

സഹകരിച്്ച ഒര ു ഡിെിറ്റൽ കറന്റ് അകൗണ്് 

ആരംഭിച്ച.ു 

 

Science and Technology News 

• 3 വർഷത്തിന് യശഷം സ് യപസ് എക് സ് 

ആദയപ്പത്ത ഫാൽകൺ പ്പഹവി മിഷൻ 

ആരംഭിച്ച.ു 

 

Sports News 

• പ്പറഡ്  ൾു ദഗ്ഡവർ മാക് സ് പ്പവർസ്റ്റാെൻ 

2022 പ്പല പ്പമക് സികൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക് സിൽ 

ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് പ്പെേ് ത് 

സീസണിപ്പല തപ്പന്റ 14-ാാാം വിെേം 

സവന്തമാകി പ്പറയകാർഡ് സ്ഥാപിച്ച.ു 

• ICC T20 യലാകകെിൽ െരിഗ്തത്തിൽ ഹാഗ്ടിക് 

യനടനു്ന ആദയ കളികാരനാേി വിരാട് യകാലി 

മാറി. 

• ഗ്ടാക് ഏഷയാ കെ് 2022 ദസക്ിംര് 

ടർൂണപ്പമന്റിന് യകരളം ആതിയേേതവം 

വഹികാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഒഡീഷേിപ്പല പ്പധേനാലിൽ ‘ ാെി റൗട്്ട 

യദശീേ ഫട്ുയ ാൾ ടർൂണപ്പമന്റ്’ യകഗ്രമഗ്ന്തി 

ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

 

Obituaries News 

• "ഇന്തയേുപ്പട ഉരക്ു മനഷുയൻ" എന്നറിേപ്പെടനു്ന 

െംഷഡ് പ്പെ ഇറാനി (86) െംഷഡ്പൂ രിപ്പല ടാറ്റ 

പ്പമേിൻ യഹാസ്പിറ്റലിൽ വച്്ച അന്തരിച്ച.ു 

• അസമിപ്പല ഗ്പമഖു കലാകാരനാേ നീൽ പവൻ 

 റവു ദീർഘനാളപ്പത്ത അസഖുപ്പത്ത തടുർന്്ന 

അന്തരിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ത രാന്ധിേേും ഗ്പമഖു ഗ്സ്തീ ശാക്തീകരണ 

ഗ്പവർത്തകേും പ്പസൽഫ് എംയലാേഡ് വിമൻസ് 

അയസാസിയേഷപ്പന്റ (SEWA) ഗ്പശസ്ത 

സ്ഥാപകേുമാേ എലാപ്പ ൻ ഭട്്ട (89) അന്തരിച്ച.ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശിപ്പല ലംുല നിേമസഭാ 

സീറ്റിൽ നിന്നളു്ള MLA ോേ ൊംപ്പ  താഷി 

അസുഖപ്പത്ത തടുർന്്ന അന്തരിച്ച.ു 

 

Important Days 

• സസയാഹാര െീവിതദശലി പിന്തടുരാനംു 

സസയാഹാരപ്പത്തകറുിച്്ച അവയ ാധം 

ഗ്പെരിെികാനംു ആളുകപ്പള 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി എല്ലാ 

വർഷവംു നവം ർ 1 ന് യലാക 

സസയാഹാരഗ്പിേരപു്പട ദിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• 2013 മതുൽ എല്ലാ വർഷവംു നവം ർ 2 ന് 

മാധയമഗ്പവർത്തകർപ്പകതിരാേ 

കറു്റകൃതയങ്ങൾകളു്ള ശിക്ഷ 

ഒഴിവാകനു്നതിനളു്ള അന്താരാഗ്ഷ്ട ദിനമാേി 

(IDEI) ആെരിച്ചവുരനു്ന.ു 

• അന്തരിച്ച സർദാർ വല്ലഭാേ് പയട്ടലിപ്പന്റ 

െന്മദിനമാേ ഒയക്ടാ ർ 31-ന് യകഗ്ര 

വിെിലൻസ് കമ്മീഷൻ വിെിലൻസ് 

യ ാധവൽകരണ വാരം ആെരികനു്ന.ു 

• നവം ർ 1-ന് ഗ്ദാസിനടതു്തളു്ള യസാെില 

േുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ യസാെില ദിനം ആെരിച്ച.ു 

• 2015 ഡിസം റിൽ UN െനറൽ അസംബ്ലി 

നവം ർ 5 പ്പന യലാക സനുാമി 

യ ാധവതകരണ ദിനമാേി ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Miscellaneous News 

• പ്പെനാ ് ദവറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംര് പ്പഫസ്റ്റിവൽ 

പ്പഡപയടൂ്ടി കമ്മീഷണർ യഡാഡ വിയശഷ് 

യപാൾ മഹാെനംു SSP യദാഡ അബ്ദൾു ഖേൂമംു 

യെർന്്ന യഗ്പം നരറിപ്പല ഷിയ്നാട്്ട ഏരിേേിൽ 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ ഡിസം ർ 11 

ന് ഭാരതീേ ഭാഷാ ദിവസ് ആയഘാഷികാൻ 

നിർയേശിച്ച.ു 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 

• വീരൻ പ്പസാദസറ്റി സ്ഥാപിതമാേത്: 

നവം ർ 1944; 

• വീരൻ പ്പസാദസറ്റി സ്ഥാപകർ: 

പ്പഡാണാൾഡ് വാട് സൺ, എൽസി ഗ്ഷിഗ്ലി. 

• പശ്ചിമ  ംരാൾ രവർണർ: ലാ.രയണശൻ; 

• പശ്ചിമ  ംരാൾ മഖുയമഗ്ന്തി: മമത  ാനർെി. 

• ഐവറി യകാസ്റ്റ് തലസ്ഥാനം: 

ോയമാസൗയഗ്കാ; 

• ഐവറി യകാസ്റ്റ് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പാഗ്ടിക് ആച്ചി; 

• ഐവറി യകാസ്റ്റ് കറൻസി: പ്പവസ്റ്റ് ആഗ്ഫികൻ 

CFA ഗ്ഫാേ്; 

• ഐവറി യകാസ്റ്റ് ഗ്പസിഡന്റ്: അലസാപ്പന 

ഔട്ടാര. 

• തലസ്ഥാനം: ഗ് സീലിേ; 

• കറൻസി: ഗ് സീലിേൻ റിേൽ. 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശ് രവർണർ: 

യഡാ. ി.ഡി.മിഗ്ശ; 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശ് മഖുയമഗ്ന്തി (മഖുയമഗ്ന്തി): 

യപമ ഖണ്ഡ;ു 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശ് യദശീയോദയാനങ്ങൾ: 

മൗലിംര് യദശീയോദയാനം, നംദഫ 

യദശീയോദയാനം; 

• അരണുാെൽ ഗ്പയദശ് വനയെീവി സയേതങ്ങൾ: 

ടാപ്പല വനയെീവി സയേതം, ഈരിൾ പ്പനസ്റ്റ് 

വനയെീവി സയേതം. 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി; 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ് കമ്മീഷൻ 

പ്പെേർയപഴ് സൺ: ഡി.പി. സിംര്; 

• േൂണിയവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്് സ് കമ്മീഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1956. 

• എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1995; 

• എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• എേർയപാർട്്ട അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ 

പ്പെേർമാൻ: സഞ്ജീവ് കമുാർ. 

• BPCL ആസ്ഥാനം: മംുദ ; 

• BPCL സ്ഥാപിതമാേത്: 1952. 

• എനർെി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

ലിമിറ്റഡ് പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി; 

• എനർെി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2009; 

• എനർെി എഫിഷയൻസി സർവീസസ് 

ലിമിറ്റഡ് CEO: അരൺു കമുാർ മിഗ്ശ. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 െൺൂ 15; 

• ICC പ്പെേർമാൻ: പ്പഗ്രര്  ാർയക്; 

• ICC CEO: പ്പെഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ ുാേ്, േുദണറ്റഡ് അറ ് 

എമിയററ്റ്സ്. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• സവിറ്റ്സർലൻഡ് കറൻസി: സവിസ് ഗ്ഫാേ്; 

• സവിറ്റ്സർലൻഡ് തലസ്ഥാനം: യ ൺ. 
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