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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| October Month 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 
• തപ്പന്റ മൻുരാമിേുപ്പെ ബഹമുാനാർത്ഥം 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ തലസ്ഥാനമാേ അസ്താനേുപ്പെ 

യപര് പനുർനാമകരണം പ്പെേത് മന്ൂ്ന 

വർഷത്തിന് യേഷം കസാകിസ്ഥാൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് കാസിം-യജ്ാമാർട്്ട യൊകയേവ് 

പനുഃസ്ഥാപികംു. 

• വ് ളാഡിമിർ പെുിൻ റഷയേുപ്പെ 4 ഉയഗ്കനിേൻ 

ഗ്പയേേങ്ങളാേ പ്പഡാപ്പനറ്റ് സ് ക,് ലഹുാൻസ് ക,് 

പ്പകർസൺ, സയൊരിസിേ എന്നിവേുപ്പെ 

അപ്പനക് സാറ്റൺ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 2029പ്പല ഏഷയൻ വിന്റർ പ്പരേിംസിന് രൾഫ് 

അറബ് യേറ്റിപ്പല മൗണ്ടൻ റിയസാർട്ടിൽ 

ആതിയേേതവം വഹികാനളു്ള ഗ്േമത്തിൽ 

സൗേി അയറബയ വിജ്േിച്ച.ു 

• േബുാേിപ്പല ജ്ബൽ അലി വിയേജ്ിൽ 

രംഭീരമാേ ഒര ു പതുിേ ഹിന്ദ ു യക്ഷഗ്തം 

ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഒമ്പത് മാസത്തിനളു്ളിൽ ബർുകിന 

ഫായസാേുപ്പെ രണ്ടാം അട്ടിമറിപ്പേത്തെുർന്്ന 

കയാപ്റ്റൻ ഇഗ്ബാഹിം യഗ്ൊപ്പറ ഗ്പസിഡന്റാേി 

തിരപ്പെെകുപ്പെട്ടതാേി ഔയേയാരിക 

ഗ്പഖ്യാപനം നെത്തി. 

• യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത സിംരിൾ ൊർജ്ർ 

നിേമം അംരീകരികനു്നതിന് േൂയറാപയൻ 

േൂണിേൻ പാർലപ്പമന്റ് അംരീകാരം നൽകി. 

• അെതു്ത മാസം നെകനു്ന ഇെകാല 

പ്പതരപ്പെെെുിന് മയുന്നാെിോേി മൻു േുഎസ് 

ഗ്പസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി തളുസി രബ്ബാർഡ് 

പ്പഡയമാഗ്കാറ്റിക് പാർട്ടിേിൽ നിന്ന് 

ഇറങ്ങകുോപ്പണന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ബംഗ്ലായേേിപ്പല സിവിൽ 

സർവീസകുാർകളു്ള ഫീൽഡ് 

അഡ്മിനിയഗ്സ്േഷനിപ്പല 53-ാാമത് കൊസിറ്റി 

ബിൽഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം മസറൂിേിപ്പല 

നാഷണൽ പ്പസന്റർ യഫാർ രുഡ് 

രയവണൻസിൽ (NCGC) ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• വാതക സമ്പന്നമാേ പ്പമഡിറ്റയറനിേൻ 

കെലിൽ േീർഘകാലമാേി നിലനിൽകനു്ന 

സമഗു്േ അതിർത്തി തർകം 

അവസാനിെികാൻ പ്പലബനനംു ഇഗ്സായേലംു 

ഒര ു"െരിഗ്തപരമാേ" കരാറിൽ എത്തിയച്ചർന്ന.ു 

• ചെനീസ് കമ്മ്യണൂിേ് പാർട്ടിേുപ്പെ സഗു്പധാന 

20-ാാമത് യേേീേ യകാൺഗ്രസിന് 

േിവസങ്ങൾക് മമു്പ്, ഗ്പസിഡന്റ് ഷി 

ജ്ിൻപിങ്ങിനംു അയേഹത്തിപ്പന്റ സീയറാ-

യകാവിഡ് നേത്തിനംു എതിപ്പര ചെനേിൽ 

ഒര ു അപർൂവ ഗ്പതിയഷധം നെന്നതാേി 

റിയൊർട്്ട പ്പെയ്യപ്പെട്ട.ു 

• ഇറാഖ്ിപ്പന്റ ഗ്പസിഡന്റാേി അബ്ദൾു ലത്തീഫ് 

റാഷിേിപ്പന തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• 1971-പ്പല ബംഗ്ലായേേ് വിയമാെനേുദ്ധത്തിൽ 

വംേീേ നയനൂപക്ഷങ്ങൾപ്പകതിപ്പര 

പാകിസ്ഥാൻ ചസനയം നെത്തിേ 

അതിഗ്കമങ്ങൾ തിരിച്ചറിോൻ ചബഡൻ 

ഭരണകെൂപ്പത്ത യഗ്പരിെികനു്ന ഗ്പയമേം രണ്്ട 

അയമരികൻ യകാൺഗ്രസകുാർ 

ജ്നഗ്പതിനിധിസഭേിൽ അവതരിെിച്ച.ു 

• വിവാഹയമാെന സമേത്ത് രർഭിണികളാേ 

ഗ്സ്തീകൾ വീണ്ടംു വിവാഹം കഴികനു്നതിന് 100 

േിവസം കാത്തിരികണപ്പമന്ന് വയവസ്ഥ 

പ്പെയ്യുന്ന നിേമം റോകനു്നതിന് ഒയ്ോബർ 14 

ന് ജ്ൊനിപ്പല കാബിനറ്റ് മഗ്രിമാർ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• രണ്ട് േിവസപ്പത്ത ഔയേയാരിക 

സന്ദർേനത്തിനാേി വിയേേകാരയ മഗ്രി 

യഡാ. എസ് ജ്േേങ്കർ ഈജ്ിപ്തിപ്പല 

പ്പകേ് യറാേിപ്പലത്തി. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/%20%20%20%20|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/18257/kerala-ssc-gd-2022-batch-malayalam-online-live-classes-by-adda247


"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| October Month 2022 Important Current Affairs" 

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

• സവീഡൻ പാർലപ്പമന്റ് ഉൾഫ് ഗ്കിയേഴ്സപ്പന 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ പതുിേ ഗ്പധാനമഗ്രിോേി 

തിരപ്പെെതു്ത.ു 

• സിയോളിപ്പല ഇരയൻ എംബസിേുപ്പെ 

വാർഷിക മൻുനിര സാംസ് കാരിക 

പരിപാെിേുപ്പെ എട്ടാമത് എഡിഷനാേ 

‘സാരംര്– േി പ്പഫേിവൽ ഓഫ് ഇരയ ഇൻ 

റിെബ്ലിക് ഓഫ് പ്പകാറിേ’ 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 30 

മതുൽ ഒക് യൊബർ 14 വപ്പര ഓഫ് ചലൻ 

യമാഡിൽ രാജ്യത്തെുനീളമളു്ള വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നെന്ന.ു 

• 2018 മതുൽ കള്ളെണം പ്പവളുെികലംു 

തീഗ്വവാേ ധനസഹാേവംു 

പരിയോധികനു്നതിൽ 

പരാജ്േപ്പെട്ടതിപ്പനത്തെുർന്്ന, കഗു്പസിദ്ധമാേ 

വിഭാരത്തിൽ പാകിസ്ഥാപ്പന 

ഉൾപ്പെെതു്തിേതിന് യേഷം ഫിനാൻഷയൽ 

ആക്ഷൻ ൊസ് ക് യഫാഴ് സിപ്പന്റ (FAFT) യഗ്ര 

ലിേിൽ നിന്്ന പറുത്തയുപാകാൻ 

സാധയതേുപ്പണ്ടന്്ന ഒര ു മാധയമ റിയൊർട്്ട 

അറിേിച്ച.ു 

• കിഷൻരംര, റാറ്റിൽ ജ്ലചവേയതു 

നിലേങ്ങൾ സംബന്ധിച്്ച യലാകബാങ്ക് ഒര ു

"നിഷ്പക്ഷ വിേര്ദ്ധപ്പന" നിേമികകുേും 

യകാർട്്ട ഓഫ് ആർബിയഗ്െഷൻ പ്പെേർമാനംു 

നിേമിച്ച.ു 

• ലിസ് ഗ്െസ് UK ഗ്പധാനമഗ്രി സ്ഥാനം 

രാജ്ിപ്പവകംു, ഇരയൻ വംേജ്ോേ സുേ 

ഗ്ബാവർമാനംു രാജ്ിവച്ച.ു 

• ISA േുപ്പെ മനൂ്നാം അസംബ്ലിേിൽ, യകഗ്ന്ദ ഊർജ്, 

പനുരൽുൊേന ഊർജ് മഗ്രി ആർ പ്പക സിംര് 

ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

ഗ്പസിഡന്റാേി വീണ്ടംു തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• കള്ളെണം പ്പവളുെികൽ, തീഗ്വവാേ 

ധനസഹാേം എന്നിവപ്പേ കറുിച്ചളു്ള പാരീസ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ആയരാള നിരീക്ഷക 

സംഘെനോേ ഫിനാൻഷയൽ ആക്ഷൻ 

ൊസ് ക് യഫാഴ് സിപ്പന്റ (FATF) യഗ്ര ലിേിൽ നിന്ന് 

പാകിസ്ഥാപ്പന നീകം പ്പെേതു . 

• അയമരിക ഏപ്പറ ഗ്പതീക്ഷയോപ്പെ 

കാത്തിരനു്ന യേേീേ സുരക്ഷാ തഗ്രം (NSS) 

ആരംഭിച്ച.ു 
 

State News 
• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ജ്ംരിൾ 

സഫാരി പാർക് ഹരിോനേിൽ നിർമികംു. 

• സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ യക്ഷമ നെപെികളുപ്പെേും 

സാമഹൂിക സുരക്ഷാ പ്പനറ്റ് ഗ്സ്ോറ്റജ്ിേുപ്പെേും 

ഭാരമാേി പ്പതലങ്കാന സർകാർ ‘ആസാര’ 

പ്പപൻഷനകുൾ അവതരിെിച്ച.ു 

• ഷിയോങ്ങിപ്പല രാജ്്ഭവനിൽ, അരണുാെൽ 

ഗ്പയേേ് രവർണറാേ ഗ്ബിയരഡിേർ (യഡാ.) ബി 

ഡി മിഗ്േ (റിട്ട.) യമഘാലേ രവർണറാേി 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• മഖു്യമഗ്രി ഓഫീസ് ഉയേയാരസ്ഥർ 

പറേുന്നതനസുരിച്്ച, ഉത്തർഗ്പയേേ് സർകാർ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത മന്ൂ്ന 

പ്പഗ്പാവിൻഷയൽ ആംഡ് യകാൺോബലുറി 

(PAC) ബറ്റാലിേനകുൾ സൃഷ്ടിച്ചതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഛത്തീസ്ഗഢ് മഖു്യമഗ്രി ഭയൂപഷ് ബായരൽ 

സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ സവരം ഒളിമ്പി്സ് 

ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി രുജ്റാത്തിപ്പല 

പ്പമായധര ഗ്രാമപ്പത്ത രാജ്യപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത 

24×7 സൗയരാർജ്ജ ഗ്രാമമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• മലോറ്റർൂ ഡിവിഷന ു കീഴിൽ പ്പകാച്ചിേിൽ 

നിന്ന് 50 കിയലാമീറ്റർ അകപ്പലേുള്ള 

അഭേരണയം ഇയകാ െറൂിസം യകഗ്ന്ദത്തിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിരികനു്ന 300 പളു്ളിമാനകുപ്പളേും 

സാമ്പാർ മാനകുപ്പളേും കാട്ടിയലക് 

തറുന്നവുിെംു. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേേിപ്പല ബിലാസ്പൂ രിപ്പല 

യകാൾഡം ബർമാനേിൽ യകഗ്ന്ദ േുവജ്നകാരയ 

കാേിക മഗ്രി അനരുാര് സിംര് താകർൂ ജ്ല 

കാേിക യകഗ്ന്ദം ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• സംസ്ഥാന സർകാർ നെൊകിേ പാത്ത്- 

യഗ്ബകിംര് പരിഷ്കാരങ്ങപ്പള അഭിനന്ദിച്്ച, 

ആഗ്ന്ധേുപ്പെ പഠന പരിവർത്തന (SALT) 

പദ്ധതിക് യലാകബാങ്ക് 250 മിലയൺ യഡാളർ 

നിരപുാധിക വാേപ നൽകി. 

• ഉംതാം വിയേജ്ിപ്പല മയനാഹരമാേ ഉംഗ്െ ൂ

നേിേിൽ ഒയ്ോബർ 13-ന് ആരംഭികനു്ന 

'യമഘ കോക് പ്പഫേിവൽ, 2022' എന്ന നാല് 

േിവസം നീണ്ടനുിൽകനു്ന പ്പമരാ യഗ്ലാബൽ 

അഡവഞ്ചർ സ് യപാർെ് സ് വിസ്മേത്തിന് 

ആതിയേേതവം വഹികാൻ യമഘാലേ 

ഒരങു്ങകുോണ്. 

• സംസ്ഥാനപ്പത്ത കരർൂ, േിണ്ടിരൽ 

ജ്ിേകളിലാേി 11,806 പ്പഹ്േർ 

വയാപിച്ചകുിെകനു്ന രാജ്യപ്പത്ത ആേയപ്പത്ത 

കെവർൂ പ്പെൻഡർ യലാറിസ് സാങ്്െവറി 

തമിഴ് നാെ് സർകാർ വിജ്ഞാപനം പ്പെേതു . 
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• പ്പതലങ്കാനപ്പേേും ആഗ്ന്ധാഗ്പയേേിപ്പനേും 

ബന്ധിെിച്്ച നേമല യഫാറേ് യറഞ്ചിലപൂ്പെ 

കെന്നയുപാകനു്ന കൃഷ്ണ നേിക് കറുപു്പക 

തകൂപുാലം നിർമികാൻ യകഗ്ന്ദ സർകാർ 

അനമുതി നൽകി. 

• പഞ്ചാബ് സർകാർ ജ്ീവനകാർക് പഴേ 

പ്പപൻഷൻ പദ്ധതി പനുഃസ്ഥാപികാൻ 

തീരമുാനിച്ച.ു 

• പ്പതലങ്കാന ചഹേരാബാേി ഹലീമിന് ‘യമാേ് 

യപാെലുർ ജ്ിഐ’ അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• രാജ്സ്ഥാനിൽ ഗ്രീൻ ചഹഗ്ഡജ്ൻ, ഗ്രീൻ 

അയമാണിേ പദ്ധതി സ്ഥാപികാൻ ജ്ാക് സൺ 

ഗ്രീൻ 22,400 യകാെി രപൂ നിയക്ഷപികംു. 

• രുജ്റാത്തിപ്പന 100 േതമാനം ‘ഹർ ഘർ ജ്ൽ’ 

സംസ്ഥാനമാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു രുജ്റാത്തിൽ, 

'ഹർ ഘർ ജ്ൽ' േൗതയത്തിന് കീഴിൽ 

ഗ്രാമഗ്പയേേങ്ങളിപ്പല വീെകുളിൽ 

ൊെകുളിലപൂ്പെ േദു്ധമാേ കെുിപ്പവള്ളം 

ലഭയമാണ്. 

• ഗ്സ്തീകൾക് സുരക്ഷിതവംു േെുിതവവമുളു്ള 

സ്ഥലങ്ങൾ ഉറൊകനു്നതിനാേി യകരള 

സംസ്ഥാന െറൂിസം വകെു് ‘ഗ്സ്തീ സൗഹൃേ 

െറൂിസം’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• ഉത്തർഗ്പയേേിപ്പല േധുവ-പിലിഭിത്തിൽ 

പ്പതരാേ് എലിഫന്റ് റിസർവ് (TER) 

സ്ഥാപികനു്നതിന് യകഗ്ന്ദം അനമുതി നൽകി. 

• ഒയ്ോബർ 29 ന് രാജ്സ്ഥാനിപ്പല രാജ് സമന്ദ് 

ജ്ിേേിപ്പല നാേ്േവാരേിൽ നിർമ്മ്ിച്ച 369 അെി 

ഉേരമളു്ള "വിേവാസ സവരപൂം" എന്ന േിവ 

ഗ്പതിമ സമർെികംു. 

 

National News 

• പട്ടികവർര വിഭാരങ്ങൾകളു്ള സംവരണം 6 

േതമാനത്തിൽ നിന്ന് 10 േതമാനമാേി 

ഉേർത്തി പ്പതലങ്കാന സർകാർ 

ഉത്തരവിറകി. 

• നാഷണൽ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് പ്പെക് യനാളജ്ി 

(NIT) ഗ്േീനരറിൽ, ഗ്രീൻ പ്പെക് യനാളജ്ി (ഗ്രീൻ 

പ്പെയ്നാളജ്ി ഇൻകയുബഷൻ സൗകരയം) 

യകഗ്ന്ദീകരിച്്ച "ഗ്രീയനായവറ്റർ ഇൻകയുബഷൻ 

ഫൗയണ്ടഷൻ" എന്ന യപരിൽ ഒര ുപ്പെക് യനാളജ്ി 

കമ്പനി ഇൻകയുബറ്റർ ഉെൻ ആരംഭികംു. 

• എോ ജ്ീവനകാർകംു ചസബർ സുരക്ഷാ 

അവയബാധം സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി, ഇരയൻ 

റിനയവൂബിൾ എനർജ്ി പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ഏജ്ൻസി ലിമിറ്റഡ് (IREDA) "ചസബർ ജ്ാഗ്രതാ 

േിവസ്" ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ യറാഡ് സ് യകാൺഗ്രസിപ്പന്റ 81-ാാമത് 

വാർഷിക സയമ്മ്ളനം ലക് നൗവിൽ യകഗ്ന്ദ 

യറാഡ് രതാരത ചഹയവ മഗ്രി നിതിൻ 

രഡ്കരി ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• 2025 ഓപ്പെ ബഹിരാകാേ സമ്പേ് വയവസ്ഥ 13 

ബിലയൺ യഡാളറിപ്പലത്തംു. 

• ഷാങ്്ഹാേ് സഹകരണ സംഘെനേുപ്പെ 

ഇരയേിപ്പല ഭീകരവിരദു്ധ അഭയാസത്തിൽ 

പപ്പങ്കെകുപു്പമന്്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• ചനപണുയ വികസന-സംരംഭകതവ 

മഗ്രാലേവംു (MSDE) നയനൂപക്ഷ കാരയ 

മഗ്രാലേവംു യെർന്്ന “യബെിേൻ ബയനൻ 

കേുാൽ” സംഘെിെിച്ച.ു 

• നിതിൻ രഡ്കരി പ്പെ്സ്-ഫയവുൽ യഗ്സ്ോംര് 

ചഹഗ്ബിഡ് EV േിൽ പ്പൊയോട്ട ചപലറ്റ് 

യഗ്പാജ്്േ് അവതരിെിച്ച.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി 75 ഡിജ്ിറ്റൽ 

ബാങ്കിംര് േൂണിറ്റകുൾ (DBUs) ഒയ്ോബർ 16 ന് 

രാജ്യത്തിന് സമർെികംു. 

• 17-ാാമത് ഗ്പവാസി ഭാരതീേ േിവസ് 

കൺപ്പവൻഷൻ 2023 ജ്നവുരിേിൽ 

മധയഗ്പയേേിപ്പല ഇൻയഡാറിൽ നെകംു. 

• രവാളിയോറിപ്പല മൻു ഭരണാധികാരികളാേ 

സിന്ധയാസിപ്പന്റ വിോലമാേ ജ്േ് വിലാസ് 

മഹലിൽ ഗ്പമഖു് മറാത്ത കമാൻഡർമാരപു്പെ 

െരിഗ്തം െിഗ്തീകരികനു്ന രാലറി കം 

എ്സിബിഷൻ യകഗ്ന്ദ ആഭയരര മഗ്രി അമിത് 

ഷാ ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• മയത്സയാൽൊേനത്തിൽ ഇരയ യലാകത്ത് 

മനൂ്നാം സ്ഥാനത്താപ്പണന്്ന യകഗ്ന്ദ ഫിഷറീസ്, 

മൃരസംരക്ഷണം, ക്ഷീരയമഖ്ലാ സഹമഗ്രി 

യഡാ. എൽ മരുകുൻ അെതു്തിപ്പെ പറെ.ു 

• 2023-24 വിപണന സീസണിൽ എോ റാബി 

വിളകൾകംു മിനിമം താങ്ങവുില (MSP) 

വർധിെികാൻ യകഗ്ന്ദ മഗ്രിസഭ അംരീകാരം 

നൽകി. 
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• പ്പകവാേിേേിൽ ഗ്പധാനമഗ്രി യമാേി മിഷൻ 

ചലഫ് ഗ്പസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച.ു 

• കാകിനാഡേിപ്പല ജ്വഹർലാൽ പ്പനഹ് റ ു

പ്പെക് യനാളജ്ികൽ േൂണിയവഴ് സിറ്റി (JNTU) -K 

കാമ്പസിൽ ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് 

യഫാറിൻ യഗ്െഡിപ്പന്റ (IIFT) മനൂ്നാമപ്പത്ത കാമ്പസ് 

രാജ്യത്തിപ്പന്റ ധനമഗ്രി നിർമ്മ്ല സീതാരാമൻ 

ഔയേയാരികമാേി ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• തീഗ്വവാേ ഗ്രൂെകുൾ ഉപയോരികനു്ന 

പതുിേതംു ഉേർന്നവുരനു്നതമുാേ 

സായങ്കതികവിേയകൾ യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള 

സർകാരകുൾക് പതുിേ ഭീഷണികൾ 

ഉേർത്തനു്ന സമേത്ത് ആയരാള ഭീകരതപ്പേ 

യനരിൊനളു്ള ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ 

ഗ്േമങ്ങൾക് ഇരയ അര മിലയൺ യഡാളർ 

സംഭാവന പ്പെയ്യാൻ യപാകനു്നപു്പവന്്ന 

വിയേേകാരയ മഗ്രി പറെ.ു 

• യകഗ്ന്ദ വിേയാഭയാസ മഗ്രി ധർയമഗ്ന്ദ ഗ്പധാൻ 

പരുിേിൽ ഇരയേിപ്പല രണ്ടാമപ്പത്ത രാഗ്ഷ്ടീേ 

ആേർേ് യവേ വിേയാലേം (RAVV) ഉേ്ഘാെനം 

പ്പെേതു . 

 

Defence News 

• മേകമുരന്ു്ന േൃംഖ്ല തകർകാൻ CBI 

ഓെയറഷൻ 'GARUDA' ആരംഭിച്ച.ു 

• ഇരയൻ നാവികയസനാ കെലാേ തർകാഷ് 

IBSAMAR VII-നാേി േക്ഷിണാഗ്ഫികേിപ്പലത്തി. 

• ഇയൊഴപ്പത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല 

ആറ് മാസത്തിനളു്ളിൽ ഇരയ 8,000 യകാെി 

രപൂേുപ്പെ ഗ്പതിയരാധ കേറ്റമുതി രജ്ിേർ 

പ്പെേതു , 2025 ഓപ്പെ വാർഷിക കേറ്റമുതി 

ലക്ഷയം 35,000 യകാെി ചകവരികാനാണ് 

ലക്ഷയമിെനു്നത്. 

• ഇരയൻ കമ്പയടൂ്ടർ എമർജ്ൻസി 

പ്പറസ് യപാൺസ് െീമംു (CERT-IN) പവർ-CSIRTകളും 

യെർന്്ന വിജ്േകരമാേി രപൂകൽെന പ്പെേ് ത് 

നെെിലാകിേ ചസബർ പ്പസകയരൂിറ്റി 

അഭയാസമാേ “PowerEX” പപ്പങ്കെകുാൻ 193 പവർ 

പ്പസ്േർ േൂട്ടിലിറ്റികപ്പള ക്ഷണിച്ച.ു 

• ഇരയൻ യനവി പ്പസേിലിംര് ൊമ്പയൻഷിെ് 

2022 യകരളത്തിപ്പല മരകാർ വാട്ടർമാൻഷിെ് 

പരിേീലന യകഗ്ന്ദത്തിൽ നെത്താൻ 

ഏഴിമലേിപ്പല ഇരയൻ യനവൽ അകാേമി 

ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• അഗ്നി ചഗ്പം നയ ൂ ജ്നയറഷൻ ബാലിേിക് 

മിചസൽ ഒഡീഷ തീരത്ത് ഒയ്ോബർ 21 ന് 

ഇരയ വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ച.ു 

• വിോഖ്പട്ടണത്ത് ഇരരുാജ്യങ്ങളും തമ്മ്ിലളു്ള 

വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന തഗ്രപരമാേ 

സഹകരണത്തിന് അനസുൃതമാേി ഇരയൻ, 

േുഎസ് ചസനയങ്ങൾ മന്ൂ്ന േിവസപ്പത്ത 

സംേുക്ത മാനഷുിക സഹാേ അഭയാസം 

നെത്തി. 

• ഡൽഹിേിപ്പല രാഗ്ഷ്ടപതി ഭവനിൽ നെന്ന 

െെങ്ങിൽ രാഗ്ഷ്ടപതിേുപ്പെ അംരരക്ഷകന് 

(PBG) ഇരയൻ ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്േീമതി ഗ്േൗപതി മർുമ ു

പ്പവള്ളി ഗ്െംപ്പപറ്റംു ഗ്െംപ്പപറ്റ് ബാനറംു സമ്മ്ാനിച്ച.ു 

• ഇരയൻ നാവികയസനേും യഗ്ഡാൺ 

പ്പഫഡയറഷനംു യെർന്്ന തയേേീേ യഗ്ഡാൺ 

സായങ്കതികവിേയ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി ഒന്നിച്ച.ു 

• 2022 ഒയ്ോബർ 26 മതുൽ ഒയ്ോബർ 30 വപ്പര 

വിോഖ്പട്ടണത്തിൽ 29-ാാമത് സിംരെർൂ-

ഇരയ മാരിചെം ചബലാറ്ററൽ 

എക് സർചസസ് (SIMBEX) നെകംു. 

• യജ്ാധപൂ ർ എേർയഫാഴ് സ് യേഷനിൽ, ഇരയൻ 

എേർയഫാഴ് സും (IAF) ഗ്ഫഞ്്ച എേർ ആൻഡ് 

സ് യപസ് യഫാഴ് സംു (FASF) 2022 ഒയ്ോബർ 26 

മതുൽ നവംബർ 12 വപ്പര നെകനു്ന "രരഡു VII" 

എന്ന ഉഭേകക്ഷി അഭയാസത്തിൽ 

പപ്പങ്കെകുനു്ന.ു 

• ഇരയ-പ്പമാസാംബിക്-ൊൻസാനിേ ഗ്തിരാഗ്ഷ്ട 

അഭയാസത്തിപ്പന്റ ആേയ എഡിഷൻ 2022 

ഒയ്ോബർ 27-ന് ൊൻസാനിേേിപ്പല ോർ എസ് 

സലാമിൽ ആരംഭിച്ചതാേി ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്രാലേം അറിേിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 
• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ 28 മതുൽ 30 വപ്പര 

പ്പമ്സിയകാ സിറ്റിേിൽ നെന്ന േുപ്പനയസ്കാ-

യമാണ്ടിോക്ൾട്്ട 2022 യവൾഡ് 

യകാൺഫറൻസിൽ സാംസ്കാരിക സഹമഗ്രി 

ഗ്േീ അർജ്ൻു റാം യമഘവാളിപ്പന്റ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള ഇരയൻ ഗ്പതിനിധി 

സംഘം പപ്പങ്കെതു്ത.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

അഞ്ചാമത് അസംബ്ലിേുപ്പെേും അനബുന്ധ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുപ്പെേും കർട്ടൻ ചറസർ 2022 

ഒയ്ോബർ 17-20 വപ്പര നയഡൂൽഹിേിൽ 

നെകംു. 

• ചലഫ് - ചലഫ് ചേൽ യഫാർ േ 

എൻവയോൺപ്പമന്റിന ു കീഴിൽ അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനളു്ള അഗ്നി തതവ കാമ്പേിൻ 

ഇയൊൾ വിജ്ഞാന ഭാരതിേുപ്പെ (VIBHA) 

സഹകരണയത്താപ്പെ പവർ ഫൗയണ്ടഷൻ ഓഫ് 

ഇരയ നെത്തനു്ന.ു 
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• സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മഗ്രി ഗ്േീ 

യജ്യാതിരാേിതയ എം. സിന്ധയ നാലാമത് 

പ്പഹലി-ഇരയ ഉച്ചയകാെി 2022 ഉേ്ഘാെനം 

പ്പെേതു . 

• ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേിേുപ്പെ 

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ന്ദ മഗ്രിസഭാ 

യോരം വെക ു കിഴകൻ യമഖ്ലേ്കളു്ള 

ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പെ വികസന സംരംഭത്തിന് 

(PM-DevINE) അംരീകാരം നൽകി. 

• േബുാേിപ്പല യലാക യബ്ലാക് പ്പെേിൻ ഉച്ചയകാെി 

2022 ഒയ്ോബർ 17, 18 തീേതികളിൽ 

അറ്റ് ലാന്റിസ്, േി പാമിൽ നെകംു. 

• യഗ്ലാബൽ േൂത്ത് ലീഡർഷിെ് പ്പസന്റർ അതിപ്പന്റ 

ആേയ പരിപാെിോേ യഗ്ലാബൽ േൂത്ത് ചൈമറ്റ് 

സമ്മ്ിറ്റിപ്പന്റ ഉേ്ഘാെനയത്താപ്പെ ഒയ്ോബർ 20 

ന് ബംഗ്ലായേേിൽ നിന്ന് ോഗ്ത ആരംഭികാൻ 

ഒരങു്ങകുോണ്. 

• 14-ാാമത് യവൾഡ് ചസ്പസ് യകാൺഗ്രസ് 2023 

പ്പഫഗ്ബവുരി 16 മതുൽ 18 വപ്പര 

മഹാരാഗ്ഷ്ടേിപ്പല നവി മംുചബേിപ്പല 

സിഡ് യകാ എക് സിബിഷൻ ആൻഡ് 

കൺപ്പവൻഷൻ പ്പസന്ററിൽ നെകംു. 

• "ആകാേ് യഫാർ ചലഫ്" എന്ന 3 േിവസപ്പത്ത 

ബഹിരാകാേ സയമ്മ്ളനം എോ 

െിരാധാരകളുപ്പെേും വിപലുമാേ 

സംയോജ്നത്തിലപൂ്പെ പരമ്പരാരതവംു 

ആധനുികവമുാേ അറിവകുളുപ്പെ സമനവേം 

ഗ്പേർേിെികംു. 

 

Ranks and Reports News 
• UNESCO രാജ്യപ്പത്ത 50 എക് സ് ൈസൂീവ് 

പ്പഹറിയറ്റജ്് പ്പെക് സ് ചറ്റൽ കരകൗേല 

വസ്തു കളുപ്പെ പട്ടിക പറുത്തിറകി. 

• മഹാമാരി മലൂം 2020ൽ 56 േേലക്ഷം 

ഇരയകാർ േരിഗ്േരായേകാപ്പമന്ന് യലാക 

ബാങ്ക് റിയൊർട്്ട പ്പെേതു . 

• “വിേയാഭയാസം 4.0 റിയൊർട്്ട” 2022 യവൾഡ് 

ഇകയണാമിക് യഫാറം (WEF) പറുത്തിറകി. 

• ആയരാള പട്ടിണി സെൂികേിൽ 121 

രാജ്യങ്ങളിൽ 107-ാാാം സ്ഥാനത്താണ് ഇരയ. 

• 2023 പ്പല ചെംസ് ഹേർ എജ്യയുകഷൻ 

റാങ്കിംര് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു ഈ വർഷം ബാംഗ്ലരൂിപ്പല 

ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് സേൻസ്, ഇരയൻ 

സർവ്വകലാോലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം 

കരസ്ഥമാകി. 

• യവൾഡ് ചവഡ് ഫണ്ട് യഫാർ യനച്ചറിപ്പന്റ 

(WWF) ഏറ്റവംു പതുിേ ലിവിംര് പ്ലാനറ്റ് 

റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, കഴിെ 50 

വർഷത്തിനിപ്പെ യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള 

സസ്തനികൾ, പക്ഷികൾ, ഉഭേജ്ീവികൾ, 

മത്സയങ്ങൾ എന്നിവേിപ്പല വനയജ്ീവികളുപ്പെ 

എണ്ണത്തിൽ 69 േതമാനം കറുവണു്ടാേതാേി 

റിയൊർട്്ട പ്പെയ്യപ്പെട്ട.ു 

• വാണിജ്യ വയവസാേ മഗ്രാലേം 

പറുത്തിറകിേ പഠനത്തിൽ 

പറേുന്നതനസുരിച്്ച, 2022പ്പല യലാജ്ിേിക് സ് 

ഇൻഡക് സ് ൊർട്ടിൽ യനട്ടം ചകവരിച്ച 15 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലംു യകഗ്ന്ദ ഭരണ 

ഗ്പയേേങ്ങളിലംു ആഗ്ന്ധാഗ്പയേേ്, അസം, 

രുജ്റാത്ത് എന്നീ മന്ൂ്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് 

ഉള്ളത്. 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ് സ് ഇൻഡക് സ്-2022ൽ 

വലിേ സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെ വിഭാരത്തിൽ 

ഹരിോന ഒന്നാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• പതുിേ മൾട്ടി ഡേമൺഷണൽ യപാവർട്ടി 

ഇൻഡ്സ് (MPI) ഗ്പകാരം 2005-06 നംു 2019-21 നംു 

ഇെേിൽ ഇരയേിൽ ോരിഗ്േയയരഖ്േ്ക് 

താപ്പഴേുള്ളവരപു്പെ എണ്ണത്തിൽ നിന്്ന 415 

േേലക്ഷം ആളുകൾ കറുെ.ു 

• ഓരേിൽ മയുകഷ് അംബാനിേുപ്പെ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള റിലേൻസ് ജ്ിയോ 

ആേയമാേി രാജ്യപ്പത്ത ഏറ്റവംു വലിേ 

ലാൻഡ് ചലൻ യസവന ോതാവാേി മാറി. 

• േരാേരി പ്പമാചബൽ യവരതേുപ്പെ ആയരാള 

റാങ്കിംരിൽ ഇരയ മന്ൂ്ന സ്ഥാനങ്ങൾ തായഴക് 

യപാേി. 

• ോരിഗ്േയം, പണപ്പെരെും, പട്ടിണി എന്നിവേുപ്പെ 

അളവ് കണകിപ്പലെകുാപ്പത, പ്പസന്റി 

മിലയണേർമാരപു്പെ - 830 യകാെി രപൂേിൽ 

കെൂതുൽ (100 മിലയൺ യഡാളർ) ആസ്തിേുള്ള 

വയക്തികളുപ്പെ വളർച്ചപ്പേകറുിച്ചളു്ള 

യലാകത്തിപ്പല ആേയപ്പത്ത ആയരാള 

പഠനത്തിൽ ഇരയ മനൂ്നാം സ്ഥാനത്താപ്പണന്്ന 

ഒര ുപതുിേ റിയൊർട്്ട പ്പവളിപ്പെെതു്തി. 

• 2021-ൽ 43 രാജ്യങ്ങളിൽ 40-ാാാം സ്ഥാനപ്പത്ത 

അയപക്ഷിച്്ച, പ്പമർസർ CFS യഗ്ലാബൽ 

പ്പപൻഷൻ സെൂികേിൽ ഇരയ 44 രാജ്യങ്ങളിൽ 

41-ാാാം സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 
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• HCL സ്ഥാപകൻ േിവ് നാൊർ 1,161 യകാെി രപൂ 

വാർഷിക സംഭാവനേുമാേി രാജ്യപ്പത്ത 

ഏറ്റവംു ഉോരമനസ്കനാേ വയക്തിോേി ഒന്നാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ോറ്റിേിക് സ് ആന്റ് യഗ്പാഗ്രാം 

ഇംപ്ലിപ്പമയന്റഷൻ മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

നാഷണൽ ോറ്റിേികൽ ഓഫീസ് (NSO), 2017 

പ്പസപ്റ്റംബർ മതുൽ 2022 ജ്ൺൂ വപ്പരേുള്ള 

കാലേളവ് ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന രാജ്യപ്പത്ത 

എംയപ്ലാേ് പ്പമന്റ് ഔട്്ട ലകുിപ്പനകറുിച്്ച ഒര ു

പഗ്തകറുിെ് പറുത്തിറകി. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ പരിസ്ഥിതി പരിപാെി 

ഒയ്ോബർ 27-ന് പറുത്തിറകിേ പതുിേ 

റിയൊർട്്ട ഗ്പകാരം, ഇരയേുപ്പെ ഗ്പതിേീർഷ 

ഹരിതരൃഹ വാതക ഉേ് വമനം 2020-പ്പല 

യലാക േരാേരിോേ 6.3 tCO2e-യനകാൾ 

വളപ്പര താഴ്ന്ന് 2.4 tCO2e (െൺ കാർബൺ ചഡ 

ഓച്സഡ് ഇകവപ്പലന്റ്) ആേി കറുെ.ു 

• യലാകായരാരയ സംഘെന (WHO) ഫംരസ് 

അണബുാധകളുപ്പെ ആേയ പട്ടിക പറുത്തിറകി. 

 

Appointments News 
• മതുിർന്ന IAS ഉയേയാരസ്ഥൻ സനുിൽ ബർതവാൾ 

വാണിജ്യ പ്പസഗ്കട്ടറിോേി െമുതലയേറ്റ.ു 

• മതുിർന്ന ഇരയൻ യപാലീസ് സർവീസ് (IPS) 

ഓഫീസർമാരാേ സയുജ്ാേ് ലാൽ 

തായവാപ്പസൻ, അനീഷ് േോൽ സിങ്് 

എന്നിവപ്പര േോഗ്കമം പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് 

യപാലീസ് യഫാഴ് സിപ്പന്റേും (CRPF) ഇയരാ-

െിബറ്റൻ യബാർഡർ യപാലീസിപ്പന്റേും (ITBP) 

പതുിേ ഡേറ്േർ ജ്നറലകുളാേി നിേമിച്ച.ു 

• യകഗ്ന്ദം ഞാേറാഴ് ച ഗ്പാബലയത്തിൽ വന്ന 

മതുിർന്ന തലത്തിലളു്ള ബയയൂറാഗ്കാറ്റിക് 

പനുഃസംഘെനേുപ്പെ ഭാരമാേി മതുിർന്ന 

ബയയൂറാഗ്കാറ്റാേ അജ്േ് ഭാേവുിപ്പന പ്പഡപയടൂ്ടി 

തിരപ്പെെെു് കമ്മ്ീഷണറാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാ്േറി സർവീസിപ്പന്റ 

(IOFS) 1985 ബാച്്ച ഓഫീസറാേ സഞജീവ് 

കിയഷാർ, എം പ്പക ഗ്രാരിപ്പന്റ യജ്ാലിേിൽ 

നിന്്ന ഇറങ്ങിേതിന ു യേഷം 01-10-2022 മതുൽ 

ഇരയൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാ്േറിേുപ്പെ 

ഡേറ്േർ ജ്നറലാേി െമുതലയേറ്റ.ു 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറ്േറമുാേി സന്ദീപ് കമുാർ രുപ്ത 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• ഇരയൻ വംേജ്നാേ യഡാ. വിയവക് 

മർൂത്തിപ്പേ യലാകായരാരയ സംഘെനേുപ്പെ 

എ്സികയടൂ്ടീവ് യബാർഡിൽ രാജ്യത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പതിനിധിോേി ഗ്പവർത്തികാൻ US 

ഗ്പസിഡന്റ് യജ്ാ ചബഡൻ നാമനിർയേേം 

പ്പെേതു . 

• മതുിർന്ന നേതഗ്രജ്ഞൻ സിബി യജ്ാർജ്ിപ്പന 

ജ്ൊനിപ്പല അെതു്ത ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 

• SBI ജ്നറൽ ഇൻഷറുൻസിപ്പന്റ പതുിേ MD േും 

CEO േുമാേി കിയഷാർ കമുാർ 

പ്പപാലേുാസവുിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• മൻു െീഫ് ജ്േിസാേ പ്പക ജ്ി ബാലകൃഷ്ണൻ 

ഹിന്ദ ു ഇതര േളിതർക് പട്ടികജ്ാതി പേവി 

നൽകണപ്പമന്ന ആവേയം അയനവഷികാനളു്ള 

കമ്മ്ീഷപ്പന്റ അധയക്ഷനാകംു. 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ ഇൻപ്പവേ് പ്പമന്റ് 

മായനയജ്ഴ് സ് ചഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇരയ മയെൂവൽ ഫണ്്ട സ്) CEO ആേി 

യമാഹിത് ഭാട്ടിേപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• YES ബാങ്കിപ്പന്റ MD േും CEO േുമാേി ഗ്പോര് 

കമുാറിപ്പന മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് 

നിേമികനു്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• ലഗൂ്ബികന്റ് നിർമ്മ്ാതാകളാേ രൾഫ് ഓേിൽ 

ഇരയേുപ്പെ ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി 

ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് താരം സ്മൃ തി മന്ദാന ഒെവുച്ച.ു 

• അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് മയെൂവൽ ഫണ്ടസ് ഇൻ 

ഇരയേുപ്പെ (AMFI) പ്പെേർമാനാേി എ 

ബാലസഗു്ബഹ്മണയപ്പനേും വയവസാേ 

യബാഡിേുപ്പെ ചവസ് പ്പെേർയപഴ് സണാേി 

രാധിക രുപ്തപ്പേേും വീണ്ടംു തിരപ്പെെതു്ത.ു 

• മൻു ബാങ്കറാേ അനര് നാരാേൺ 

യരാപാലകൃഷ്ണൻ പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ആൻഡ് 

എക് സ് യെഞ്്ച യബാർഡ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (SEBI) 

നാലാമപ്പത്ത മഴുുവൻ സമേ അംരമാേി (WTM) 

െമുതലയേറ്റ.ു 

• ജ്മ്മ് ു കശ്മീർ, ലഡാക്, കർണാെക 

ചഹയകാെതികളിൽ രണ്്ട ജ്ഡ്ജിമാപ്പര െീഫ് 

ജ്േിസമുാരാേി നിേമിച്ചതാേി യകഗ്ന്ദ 

സർകാർ അറിേിച്ച.ു 

• ജ്േിസ് ഡി ചവ െഗ്ന്ദെഡൂിപ്പന െീഫ് ജ്േിസ് 

ഉേേ് ഉയമഷ് ലളിത് തപ്പന്റ പിൻരാമിോേി 

നിേമിച്ച.ു 

• സൗരവ് രാംരുലിക് പകരം 1983പ്പല 

ഇരയേുപ്പെ യലാകകെ് ഹീയറാോേ യറാജ്ർ 

ബിന്നി BCCI േുപ്പെ പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാകംു. 

• ഭവുയനേവറിൽ നിന്നളു്ള യലാക് സഭാംരമാേ 

അപരാജ്ിത സാരംരി ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി 

േൂണിേപ്പന്റ (IPU) എക് സികയടൂ്ടീവ് കമ്മ്ിറ്റി 

അംരമാേി തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• വിയേേകാരയ മഗ്രാലേത്തിപ്പല യജ്ാേിന്റ് 

പ്പസഗ്കട്ടറിോേ യഡാ ആേർേ് ചസവകപ്പേ 

കചുവറ്റിപ്പല അെതു്ത ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി നിേമിച്ച.ു 
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• യൊവാക് റിെബ്ലികിപ്പല ഇരയൻ 

അംബാസഡറാേി അപർൂവ ഗ്േീവാസ്തവപ്പേ 

നിേമിച്ച.ു 

• രാഗ്ഷ്ടപതി ഗ്േൗപതി മർുമ ു ഇരയേുപ്പെ പതുിേ 

െീഫ് ജ്േിസാേി യഡാ. ജ്േിസ് ഡി ചവ 

െഗ്ന്ദെഡൂിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• അോനി എേർയപാർട്്ടസ് അതിപ്പന്റ െീഫ് 

എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറാേി അരൺു 

ബൻസലിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ഇരയൻ രവൺപ്പമന്റ് ഭാരതി ോസിപ്പന 

ധനമഗ്രാലേത്തിപ്പല എപ്പക്സ്പൻഡിച്ചർ 

വകെുിപ്പല കൺയഗ്ൊളർ ജ്നറൽ ഓഫ് 

അകൗണ്ടസ് (CGA) ആേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പബംരളൂര ു ആസ്ഥാനമാേുള്ള IT കമ്പനിേിൽ 

നിന്്ന രാജ്ിവച്ച ഇൻയഫാസിസ് മൻു ഗ്പസിഡന്റ ്

രവികമുാർ എസ്, യകാഗ്നിസന്റ് 

അയമരികേുപ്പെ ഗ്പസിഡന്റാേി െമുതലയേറ്റ.ു 

• എൽ വി ഗ്പസാേ് ഐ ഇൻേിറ്റയടൂ്ടിപ്പന്റ 

എ്സികയടൂ്ടീവ് പ്പെേറാേ യഡാ ഗ്പോര് രാർര്, 

ഗ്പേസ്തമാേ അകാേമിേ 

ഒഫ്താൽയമാളജ്ികൽ ഇന്റർനാഷണലിസിപ്പന്റ 

(AOI) അംരമാേി തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• കർണാെകേിപ്പല മതുിർന്ന യനതാവ് 

മേികാർജ്ൻു ഖ്ാർപ്പര തപ്പന്റ എതിരാളിോേ 

േേി തരരൂിപ്പന പരാജ്േപ്പെെതു്തി 24 

വർഷത്തിനിപ്പെ ആേയ രാന്ധി ഇതര 

യകാൺഗ്രസ് അധയക്ഷനാേി. 

• യപെിഎം യപേ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് േീയപഗ്ന്ദ സിംര് 

റായത്താറിപ്പന െീഫ് പ്പഗ്പാഡക്റ്റ് ആൻഡ് 

പ്പെക് യനാളജ്ി ഓഫീസർ എന്ന പേവിക് 

പറുപ്പമ ഇെകാല െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറാേി (CEO) നിേമിച്ച.ു 

• മൻു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ഗ്പേീപ് 

സിംര് ഖ്യരാലപ്പേ ഇരയ യഗ്െഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ 

ഓർരചനയസഷപ്പന്റ (ITPO) പ്പെേർമാനംു 

മായനജ്ിംര് ഡേറ്േറമുാേി നിേമിച്ച.ു 

• ആേിതയ-L1 േൗതയത്തിപ്പന്റ ഗ്പിൻസിെൽ 

സേന്റിോേി യഡാ.േങ്കരസഗു്ബഹ്മണയപ്പന 

ഇരയൻ യസ്പസ് റിസർച്്ച ഓർരചനയസഷൻ 

നിേമിച്ച.ു 

• ബിഡൻ ഭരണകെൂം ഇയൊൾ ഒര ു മതുിർന്ന US 

നേതഗ്രജ്ഞപ്പന നയഡൂൽഹിേിപ്പല അെതു്ത 

ൊർജ്് ഡി അഫയേഴ് സാേി പരസയമാേി 

തിരപ്പെെതു്ത.ു 

• സാംസങ്് ഇലക് യഗ്ൊണിക് സ് കമ്പനി 

അതിപ്പന്റ എക് സികയടൂ്ടീവ് പ്പെേർമാനാേി ലീ 

യജ്-യോങ്ങിപ്പന ഔയേയാരികമാേി നിേമിച്ച.ു 
 

Business News 

• പ്പഡബിറ്റ്, പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾകളു്ള 

ഓൺചലൻ യപേ് പ്പമന്റിപ്പന്റ നിേമങ്ങളും 

നിേഗ്രണങ്ങളും മാറ്റി. 

• മൻു ഇരയൻ ഗ്കികറ്റ് താരം മയഹഗ്ന്ദ സിംര് 

യധാണി രരഡു എേ് യറാസ് യപസ് നിർമ്മ്ിച്ച 

നതൂന ഫീച്ചറകുളുള്ള 'യഗ്ോണി' എന്ന യപരിൽ 

ഇരയേിൽ നിർമ്മ്ിച്ച കയാമറ യഗ്ഡാൺ 

പറുത്തിറകി. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ യഗ്ലാബൽ ഇംപാ്േ് 

(UNGC) സംരംഭത്തിൽ JSW േീൽ യെർന്ന.ു 

• ചലഫ് ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി (LIC) ‘LIC ധൻ 

വർഷ’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പഡൽ പ്പെക് യനാളജ്ീസ്, NTT എന്നിവേിൽ 

നിന്നളു്ള സായങ്കതികവിേയകളും 

പരിഹാരങ്ങളും ഗ്പയോജ്നപ്പെെതു്തി, 

യഹാംഗ്രൗൺ ഫിൻപ്പെക് പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

യഫാൺയപ, ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത ഗ്രീൻ 

ഡാറ്റാ പ്പസന്റർ ആരംഭികനു്നതാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 587.52 യകാെി രപൂേുപ്പെ ഇെപാെിൽ ബാേ്ഷാ 

മസാലേുപ്പെ 51 േതമാനം ഓഹരികൾ ഡാബർ 

ഇരയ ഏപ്പറ്റെകുംു. 

• ONDC പ്പനറ്റ് വർകിൽ യെരനു്ന ആേയപ്പത്ത 

ഇന്റർ-സിറ്റി യലാജ്ിേി്സ് പ്പഗ്പാചവഡറാേി 

ഷിയെ്റാകറ്റ് മാറി. 

• പ്പമറ്റായവഴ് സിൽ വരമുാനം യനെനു്ന ആേയപ്പത്ത 

ഇരയൻ കമ്പനിോേി RIL മാറി. 
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Banking News 
• ആയരാള സമ്പേ് വയവസ്ഥപ്പേ െടു്ടപു്പപാളു്ളന്ന 

പണപ്പെരെുവംു ഭൗമ-രാഗ്ഷ്ടീേ 

പിരിമറുകുങ്ങളും വഴിതിരിച്ചവുിട്ട,ു പലിേ 

നിരക് ഉേർത്തനു്നതിൽ കെൂതുൽ പ്പസൻഗ്െൽ 

ബാങ്കകുൾ േുഎസ് പ്പഫഡറൽ റിസർവിൽ 

യെരാൻ നിർബന്ധിതരാേി. 

• ഒര ു വർഷയത്തക് ഗ്പവർത്തനരഹിതമാേ 

കാർഡകുൾ നിർജ്ജീവമാകനു്നതിന് റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (RBI) പതുിേ 

മാനേണ്ഡങ്ങൾ കാരണം, കെുിശ്ശികേുള്ള 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് യബസ് ജ്ചൂലേിപ്പല 80 

േേലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓരേിൽ 77.99 

േേലക്ഷമാേി കറുെ.ു 

• 2,000 രപൂ വപ്പരേുള്ള ഇെപാെകുൾകളു്ള 

േൂണിചഫഡ് യപേ് പ്പമന്റ് ഇന്റർയഫസിൽ (UPI) 

റയുപ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോരികനു്നതിന് 

നിരക് ഈൊകിപ്പേന്ന് നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് 

യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇരയ (NPCI) അറിേിച്ച.ു 

• DAKSH- റിസർവ് ബാങ്കിപ്പന്റ അഡവാൻസ്ഡ് 

സെൂർചവസറി യമാണിറ്ററിംര് സിേം RBI 

യലാഞ്്ച പ്പെയ്യുന്ന.ു 

• പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളുപ്പെ 

ഫലഗ്പാപ്തി വർദ്ധിെികനു്നതിന്, 2023 ഏഗ്പിൽ 

1-നകം ഒര ു ഇയന്റണൽ ഓംബഡ്ു സ്മാപ്പന (IO) 

നിേമികാൻ പ്പഗ്കഡിറ്റ് ഇൻഫർയമഷൻ 

കമ്പനികയളാെ് റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) 

അഭയർത്ഥിച്ച.ു 

• ഗ്പയതയക ഉപയോര യകസകുൾകാേി 

ഡിജ്ിറ്റൽ രപൂേുപ്പെ നിേഗ്രിത പരീക്ഷണ 

യലാഞ്ചകുൾ ഉെൻ ആരംഭികപു്പമന്്ന റിസർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) അറിേിച്ച.ു 

• പ്പസൻഗ്െൽ ബാങ്ക് ഡിജ്ിറ്റൽ കറൻസിപ്പേ 

(CBDC) കറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി RBI കൺപ്പസപ്റ്റ് യനാട്്ട 

പറുത്തിറകി 

• പപൂ്പനേിൽ സ്ഥിതി പ്പെയ്യുന്ന യസവ വികാസ് 

യകാ-ഓെയററ്റീവ് ബാങ്കിപ്പന്റ ചലസൻസ് 

മതിോേ മലൂധനത്തിപ്പന്റ അഭാവവംു 

ഭാവിേിപ്പല വരമുാന സാധയതേും കാരണം 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI) റോകി. 

• ഒര ു അസറ്റ് പനുർനിർമ്മ്ാണ കമ്പനി (ARC) 

സ്ഥാപികനു്നതിനളു്ള ഏറ്റവംു കറുെ 

മലൂധനം നിലവിപ്പല 100 യകാെി രപൂേിൽ നിന്്ന 

300 യകാെി രപൂോേി റിസർവ് ബാങ്ക് 

ഉേർത്തി. 

• എൻഡ്-െ-ുഎൻഡ് ഡിജ്ിചറ്റയസഷൻ 

യസവനങ്ങൾ നൽകനു്നതിനളു്ള ആേയപ്പത്ത 

ഫിൻപ്പെക് പങ്കാളിോേി വാേനാ 

പ്പനറ്റ് വർകമുാേി സഹകരികാൻ 

സമ്മ്തിച്ചതാേി IDBI ബാങ്ക് അറിേിച്ച.ു 

• ഏറ്റവംു ഉേർന്ന 101 സ് യറ്റജ്ിംര്, സവിംര് 

എന്നിവേ്കളു്ള യലാക പ്പറയകാർഡ് സൗത്ത് 

ഇരയൻ ബാങ്ക് സവരമാകി. 

• ഒന്നിലധികം സാമ്പത്തിക യമഖ്ല 

പ്പറരുയലറ്റർമാരപു്പെ നിേഗ്രണ പരിധിേിൽ 

വരനു്ന നതൂന ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പെ പരീക്ഷണം 

സുരമമാകനു്നതിന് ഇന്റർ-ഓെറബിൾ 

പ്പറരുയലറ്ററി സാൻഡ് യബാക് സിനാേി SEBI ഒര ു

ോൻയഡർഡ് ഓെയററ്റിംര് നെപെിഗ്കമം 

പറുത്തിറകി. 

• RBL ബാങ്കംു ബക്ു ചമ യഷാേും യെർന്്ന "യപ്ല" 

എന്ന യപരിൽ ഒര ു പതുിേ പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് 

പറുത്തിറകനു്നത് ഇരയൻ ഉപയഭാക്താകളുപ്പെ 

വിയനാേ മലൂയം രണയമാേി 

വർദ്ധിെികനു്നതാേിരികംു. 

• HDFC പ്പസകയരൂിറ്റീസ് ഇരയേിൽ ആേയമാേി 

ഗ്സ്തീകൾക് മാഗ്തമളു്ള ഡിജ്ിറ്റൽ പ്പസന്റർ (DC) 

തറുകനു്നതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പെചന്ന ആസ്ഥാനമാേുള്ള GI പ്പെക് യനാളജ്ി 

ചഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ കമ്പനിേുപ്പെ 

ഭരണപരമാേ ആേങ്കകൾ കാരണം അതിപ്പന്റ 

അംരീകാര സർട്ടിഫികറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് 

റോകി. 

 

Economy News 

• ഇരയേുപ്പെ കറന്റ് അകൗണ്്ട പ്പഡഫിസിറ്റ് (CAD) 

ഒര ു രാജ്യത്തിപ്പന്റ യപേ് പ്പമന്റ് ബാലൻസിൻപ്പറ 

ഗ്പധാന സെൂകമാേ 2022-23 സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പന്റ ആേയ പാേത്തിൽ GDP േുപ്പെ 2.8% 

ആേ 23.9 ബിലയൺ യഡാളറാേി വർദ്ധിച്ച.ു 

• 2022 പ്പസപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ 1.47 ലക്ഷം 

യകാെി GST സമാഹരിച്ച.ു 

• പ്പസന്റർ യഫാർ യമാണിറ്ററിംര് ഇരയൻ 

ഇകയണാമിേുപ്പെ (CMIE) കണകകുൾ ഗ്പകാരം, 

ഗ്രാമീണ, നരര യമഖ്ലകളിപ്പല പ്പതാഴിൽ 

പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പ്പസപ്തംബറിൽ 

ഇരയേിപ്പല പ്പതാഴിലിോേമ നിരക് 6.43 

േതമാനമാേി കറുെ.ു 

• WTO പറുത്തവുിട്ട പതുിേ കണകകുൾ ഗ്പകാരം, 

യലാക വയാപാര വയാപാരത്തിപ്പന്റ വളർച്ച 2023-

ൽ 1 േതമാനമാേി കറുോൻ 

സാധയതേുപ്പണ്ടന്നംു ഈ വർഷം ഏഗ്പിലിൽ 

നെത്തിേ മൻു ഗ്പവെനത്തിൽ നിന്്ന 3 

േതമാനമാേി കറുേുപ്പമന്നംു ഗ്പവെികനു്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2022ൽ 5.7 

േതമാനമാേി കറുേുപ്പമന്്ന UNCTAD റിയൊർട്്ട 

പ്പെേതു . 
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• ഉേർന്ന പണപ്പെരെുത്തിനിെേിൽ ഡിമാൻഡ് 

തണെുിച്ചതിപ്പന്റ ഫലമാേി പ്പസപ്റ്റംബറിൽ 

ഇരയേുപ്പെ യസവന വയവസാേത്തിപ്പല 

വളർച്ച ആറ് മാസപ്പത്ത ഏറ്റവംു താഴ്ന്ന 

നിലേിയലക് കറുെതാേി ഒര ു സവകാരയ 

സർയവ വയക്തമാകനു്ന.ു 

• യലാകബാങ്ക് അതിപ്പന്റ 2022-23 (FY23) പ്പല 

േോർത്ഥ പ്പമാത്ത ആഭയരര ഉൽൊേന (GDP) 

വളർച്ചാ ഗ്പവെനം ഇരയേുപ്പെ മൻു 

എേിയമറ്റാേ 7.5% ൽ നിന്ന് 6.5% ആേി കറുച്ച.ു 

• കഴിെ വർഷപ്പത്ത അയപക്ഷിച്്ച ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്പതയക്ഷ നികതുി 

പിരിവ് 23 േതമാനം വർധിച്്ച എട്്ട ലക്ഷത്തി 

പ്പതാണ്ണറൂ്റി എട്ടാേിരം യകാെി രപൂോേി. 

• ആയരാള മാന്ദയത്തിപ്പന്റ സ്പിൽഓവർ 

ഇഫക്റ്റകുൾ കാരണം ഇരയേുപ്പെ വളർച്ച ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല 7% ൽ നിന്ന് 2023-

24 ൽ (FY24) 5.2% ആേി കതു്തപ്പന കറുേുപ്പമന്്ന 

യനാമറു ഗ്പവെികനു്ന.ു 

• NPCI ഇന്റർനാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് സ് ലിമിറ്റഡംു 

(NIPL) േൂയറാപയൻ യപേ് പ്പമന്റ് യസവന 

ോതാവാേ യവൾഡ് ചലനംു ഒര ു

യകാർെയറഷൻ സ്ഥാപിച്ച,ു അതിലപൂ്പെ 

ഇരയകാർക് ഉെൻ തപ്പന്ന േൂയറാെിലെുനീളം 

UPI (േുചണറ്റഡ് യപേ് പ്പമന്റ് ഇന്റർയഫസ്) വഴി 

യപേ് പ്പമന്റു കൾ നെത്താനാകംു. 

• ഇരയേുപ്പെ GDP വളർച്ച ഈ സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിപ്പല 7.4 േതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.8 

േതമാനമാേി IMF കറുച്ച.ു 

• വയാവസാേിക ഉൽൊേന സെൂിക (IIP) 2022 

ഓരേിൽ 0.8% സയങ്കാെം യരഖ്പ്പെെതു്തി. 

• CII-EY റിയൊർട്്ട അനസുരിച്്ച, യഫാറിൻ 

ഡേറക്റ്റ് ഇൻപ്പവപ്പസ്മ മന്റിന് (FDI) വളർച്ചാ 

സാധയതകൾ വാര്ദ്ധാനം പ്പെയ്യുന്ന ഇരയേ്ക് 

അെതു്ത അഞ്്ച വർഷത്തിനളു്ളിൽ 475 

ബിലയൺ യഡാളർ FDI േിൽ വരപു്പമന്്ന 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇരയൻ കൃഷിേുപ്പെ സായങ്കതിക വിേയേുപ്പെ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള പരിവർത്തനത്തിപ്പന്റ 

യകഗ്ന്ദത്തിൽ യഗ്ഡാണകുൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിലപൂ്പെ രാജ്യത്തിപ്പന്റ GDP 1-1.5% 

വർദ്ധിെികാനംു അെതു്ത കറുച്്ച 

വർഷങ്ങളിൽ കറുെത് അഞ്്ച ലക്ഷം 

പ്പതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടികാനംു 

കഴിേുപ്പമന്്ന യവൾഡ് ഇകയണാമിക് യഫാറം 

(WEF) ഒര ുപതുിേ റിയൊർട്ടിൽ പറെ.ു 
 

Schemes News 
• േുവ എഴുത്തകുാപ്പര ഉപയേേികനു്നതിനളു്ള 

ഗ്പധാനമഗ്രിേുപ്പെ പദ്ധതിോേ YUVA 2.0 (േുവ, 

വരാനിരികനു്ന, ബഹമുഖു് രെേിതാകൾ) 

വിേയാഭയാസ മഗ്രാലേത്തിപ്പന്റ ഉന്നത 

വിേയാഭയാസ വകെു് ഒയ്ോബർ 2 ന് ആരംഭിച്ച.ു 

• അനരുാര് സിംര് താകറൂംു കിരൺ റിജ്ിജ്വുംു 

ഫിറ്റ് ഇരയ ഗ്ഫീഡം റൺ 3.0 അവതരിെിച്ച.ു 

• 500 േിവസം പ്പകാണ്ട് 25,000 പ്പമാചബൽ 

െവറകുൾ സ്ഥാപികാൻ 26,000 യകാെി രപൂ 

സർകാർ അനവുേിച്ച.ു 

• എമർജ്ൻസി പ്പഗ്കഡിറ്റ് ചലൻ രയാരണ്ടി 

സ്കീമിന് (ECLGS) കീഴിൽ 1,500 യകാെി രപൂ വപ്പര 

വാേപ ലഭയമാകാൻ യകഗ്ന്ദ ധനമഗ്രി 

വിമാനകമ്പനികൾക് അനമുതി നൽകി. 

• ഡൽഹി ചഹയകാെതി ജ്ഡ്ജി ജ്േിസ് േിയനേ് 

കമുാർ േർമ്മ്പ്പേ UAPA ചഗ്െബയണൂലിപ്പന്റ 

ഗ്പിചസഡിംര് ഓഫീസറാേി സർകാർ 

നിേമിച്ച.ു 

• എത്തയനാൾ പ്പബ്ലൻഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം പലിേ 

സബ് സിഡി സ്കീമിന് കീഴിലളു്ള വാേപകൾ 

വിതരണം പ്പെയ്യുന്നതിനളു്ള സമേപരിധി 

യകഗ്ന്ദം മാർച്്ച 31 വപ്പര നീട്ടിേിട്ടണ്ു്ട. 

• യകഗ്ന്ദ ആയരാരയ കെുംുബയക്ഷമ മഗ്രാലേം 

യലാക മാനസികായരാരയ 

േിനയത്താെനബുന്ധിച്്ച 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെുനീളം പ്പെലി പ്പമന്റൽ 

പ്പഹൽത്ത് അസിേൻസംു പ്പനറ്റ് വർകിംരും 

(പ്പെലി-MANAS) ആരംഭിച്ച.ു 

• യകരള വാട്ടർ അയതാറിറ്റി (KWA) പ്പകാച്ചി 

നരരത്തിനാേി മലിനജ്ല മാേർ പ്ലാൻ 

തയ്യാറാകനു്ന.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്രി കിസാൻ സമ്മ്ാൻ സയമ്മ്ളനം 

2022 നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഇരയൻ 

അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്്ച ഇൻേിറ്റയടൂ്ടിൽ 

ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി ഉേ്ഘാെനം 

പ്പെയ്യും. 
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• ഗ്പധാനമഗ്രി ഭാരതീേ ജ്ൻ ഉർവരക് 

പരിയോജ്ന-ഒര ു രാഗ്ഷ്ടം ഒര ു വളം എന്ന 

പദ്ധതിക് ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി തെുകം 

കറുിച്ച.ു 

• ഡൽഹി പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണറാേ വിനേ് 

കമുാർ സക് യസന ഒറ്റത്തവണ യഗ്പാെർട്ടി 

ൊക് സ് ആംപ്പനേി പദ്ധതിോേ "SAMRIDDHI 

2022-23" ആരംഭിച്ച.ു 

 

Awards News 

• സവീഡിഷ് ോഗ്സ്തജ്ഞനാേ സവായന്റ പായബാ 

2022 പ്പല ഫിസിയോളജ്ി അപ്പേങ്കിൽ 

പ്പമഡിസിൻ യനാബൽ സമ്മ്ാനം "വംേനാേം 

സംഭവിച്ച യഹാമിനിനകുളുപ്പെേും മനഷുയ 

പരിണാമത്തിപ്പന്റേും 

ജ്ീയനാമകുപ്പളകറുിച്ചളു്ള" കപ്പണ്ടത്തലകുൾക് 

യനെി. 

• പപൂ്പന ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഇരയൻ ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട 

ഓഫ് യഗ്ൊെികൽ പ്പമറ്റീരിയോളജ്ിേിപ്പല 

(IITM) ോഗ്സ്തജ്ഞോേ യറാ്സി മാതയ ു യകാളിന് 

അയമരികൻ ജ്ിയോഫിസികൽ േൂണിേപ്പന്റ 

(AGU) 2022 യേയവഗ്ന്ദലാൽ പ്പമയമ്മ്ാറിേൽ 

പ്പമഡൽ ലഭിച്ച.ു 

• മൻു ജ്ർമ്മ്ൻ ൊൻസലർ എൻപ്പജ്ല 

പ്പമർകലിന് UNHCR പ്പന്റ നാൻസൻ 

അഭോർത്ഥി അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• 2022 പ്പല SASTRA രാമാനജു്ൻ സമ്മ്ാനം USA 

േിപ്പല പ്പബർക് ലിേിപ്പല കാലിയഫാർണിേ 

സർവകലാോലേിപ്പല േുങ്കിംര് ൊങ്് 

അസിേന്റ് പ്പഗ്പാഫസറിന് നൽകംു. 

• കിവി ഇരയൻ ഹാൾ ഓഫ് പ്പഫേിം അവാർഡ് 

2022 ൽ വിയേേകാരയ മഗ്രി എസ് ജ്േേങ്കർ 

പപ്പങ്കെതു്ത.ു 

• സംസ്ഥാന രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ അഭിഗ്പാേത്തിൽ, 

സംസ്ഥാന രപൂീകരണ േിനമാേ നവംബർ 1 ന്, 

YSR ചലഫ് ചെം അച്ചീവ് പ്പമന്റ്, YSR 

അച്ചീവ് പ്പമന്റ-്2022 അവാർഡകുളുപ്പെ 

സമർെണപ്പത്ത അെോളപ്പെെതു്തംു. 

• AIPH (ഇന്റർനാഷണൽ അയസാസിയേഷൻ 

ഓഫ് യഹാർട്ടികൾച്ചറൽ പ്പഗ്പാഡയയൂസഴ് സ്) 

യവൾഡ് ഗ്രീൻ സിറ്റി അവാർഡ് 2022 പ്പന്റ 

ഗ്രാൻഡ് യജ്താവാേി പ്പതലങ്കാനേിപ്പല 

ചഹേരാബാേ് നരരം ആേരികപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്േീലങ്കൻ എഴുത്തകുാരൻ പ്പഷഹാൻ 

കരണുാതിലക തപ്പന്റ "േി പ്പസവൻ മൺൂസ് ഓഫ് 

മാലി അൽയമഡ" എന്ന കൃതിക് 2022 പ്പല 

ഗ്ബിട്ടപ്പന്റ ബകുർ ചഗ്പസ് യനെി. 

• 2022പ്പല ബാലൺ ഡി ഓർ പരുസ് കാരങ്ങൾ 

അലക് സിേ പപു്പറ്റേസും കരീം പ്പബൻപ്പസമേും 

യനെി. 

• ബി.പ്പജ്.പിേുപ്പെ യനതൃതവത്തിലളു്ള 

യകഗ്ന്ദത്തിപ്പന്റ ഫ് ളാര്ഷിെിന് കീഴിൽ, 

ഗ്പധാനമഗ്രി ആവാസ് യോജ്ന - അർബൻ 

(പിഎംഎചവ-േു) ഭവന പദ്ധതി വിതരണം 

പ്പെേതു . 

• BFSI വിഭാരത്തിന് കീഴിലളു്ള ഡിജ്ിറ്റൽ 

പരിവർത്തനത്തിപ്പല മികച്ച 

സഗ്മ്പോേങ്ങൾകാേി യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ 

ഓഫ് ഇരയൻ ഇൻഡഗ്സ്േി (CII) ഏർപ്പെെതു്തിേ 

യേേീേ ഡിജ്ിറ്റൽ ഗ്ൊൻസ് യഫാർയമഷൻ 

അവാർഡകുൾ, “DX 2022 അവാർഡകുൾ” 

കർണാെക ബാങ്ക് കരസ്ഥമാകി. 

• ചഹേരാബാേിപ്പല ഹകിംയപട്ടിലളു്ള 

നാഷണൽ ഇൻഡഗ്സ്േിേൽ പ്പസകയരൂിറ്റി 

അകാേമി (NISA) "2020-21 പ്പല രസറ്റഡ് 

ഓഫീസർമാപ്പര പരിേീലിെികനു്നതിനളു്ള 

മികച്ച യപാലീസ് പരിേീലന 

സ്ഥാപനത്തിനളു്ള" യകഗ്ന്ദ ആഭയരര 

മഗ്രിേുപ്പെ യഗ്ൊഫി യനെി. 

• അെതു്തിപ്പെ ജ്ൊനിൽ 

ഗ്പേർേനത്തിപ്പനത്തിേ ഗ്പമഖു് െലച്ചിഗ്ത 

നിർമ്മ്ാതാവാേ എസ്എസ് രാജ്മൗലി തപ്പന്റ 

ആേയ അരാരാഗ്ഷ്ട ബഹമുതി യനെി. യലാസ് 

ഏഞ്ചൽസിൽ നെന്ന സായറ്റൺ അവാർഡ് 

2022-ൽ ‘മികച്ച അരാരാഗ്ഷ്ട സിനിമ’ എന്ന 

ബഹമുതി RRR യനെി. 

 

Agreements News 
• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇരയേും (NPCI) ഒമാനിപ്പല പ്പസൻഗ്െൽ 

ഫിനാൻഷയൽ സ്ഥാപനവംു ഒമാനിൽ റയുപ 

പ്പഡബിറ്റ് കാർഡ് അവതരിെികനു്നതിനളു്ള 

െരിഗ്തപരമാേ ധാരണാപഗ്തത്തിൽ ഒെവുച്ച.ു 

• യറാേൽ നയസൂിലൻഡ് നാവികയസനേും 

ഇരയൻ നാവികയസനേും ചവറ്റ് ഷിെിംര് 

ഇൻഫർയമഷൻ എയക്സ്ചഞ്ചിപ്പന്റ ചകമാറ്റം 

സംബന്ധിച്ച കരാർ ഒെിട്ട.ു 

• െർചബൻ പ്പെക് ഉപയോരിച്്ച ചഹഗ്ബിഡ് EVS 

വികസിെികാൻ അയോക് പ്പലേ് ലാൻഡംു IIT 

മഗ്ോസംു ചകയകാർകനു്ന.ു 

• കൽകരി രയാസിഫിയകഷൻ 

അെിസ്ഥാനമാകിേുള്ള പ്ലാന്റു കൾ 

സ്ഥാപികനു്നതിനാേി യകാൾ ഇരയ (CIL), NLC 

ഇരയ എന്നിവേുമാേി ഭാരത് പ്പഹവി 

ഇലഗ്്േികൽസ് (BHEL) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 
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• ഗ്സ്തീകപ്പളേും പ്പപൺകടു്ടികപ്പളേും 

ോക്തീകരികനു്നതിനംു ഗ്കികറ്റിലപൂ്പെ 

ഉൾപ്പെെതു്തലംു ലിംരസമതവവംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി 

ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിലംു (ICC) 

UNICEF ഉം ഒര ു ആയരാള പങ്കാളിത്തം 

ആരംഭിച്ച.ു 

• സംയോജ്ിത ധാനയ വാണിജ്യ പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ 

Arya.ag േുപ്പെേും ഗ്ഫണ്ടസ് ഓഫ് വിമൻസ് യവൾഡ് 

ബാങ്കിംര് ഇരയ (FWWB ഇരയ) േുപ്പെേും 

സഹകരണയത്താപ്പെ േുചണറ്റഡ് യനഷൻസ് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യഗ്പാഗ്രാം (UNDP) രുജ്റാത്തി 

ജ്ിേകളാേ ജ്ാംനരർ, േവാരക യേവഭമൂി 

എന്നിവിെങ്ങളിൽ യഗ്പാജ്്േ് എക് സൽ 

നെെിലാകനു്ന.ു 

 

Science and Technology News 
• ഇരയൻ ബഹിരാകാേ രയവഷണ 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല മതുിർന്ന ോഗ്സ്തജ്ഞൻ 

അനിൽ കമുാറിപ്പന ഇന്റർനാഷണൽ 

ആയഗ്സ്ോയനാട്ടികൽ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (IAF) 

ചവസ് ഗ്പസിഡന്റാേി നിേമിച്ച.ു 

• പ്പെസ് ലേുപ്പെ CEO ആേ എയലാൺ മസ് ക,് 

പ്പെസ് ല വാഹനങ്ങളിപ്പല ഓയട്ടാചപലറ്റ് 

ചഗ്ഡവിംര് അസിസ് റ്റന്റിപ്പന്റ അയത 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ് (AI) 

യസാഫ് റ്റ് പ്പവേറംു പ്പസൻസറകുളും 

ഉപയോരികനു്ന ഹയമൂയനാേിഡ് “ഒപ്റ്റിമസ്” 

യറായബാട്ടിപ്പന്റ ഒര ുയമാഡൽ പറുത്തിറകി. 

• ഇരയേിപ്പല ഉപയോക്താകൾകാേി 

ആയരാള റിവാർഡ് യഗ്പാഗ്രാമാേ യപ്ല 

യപാേിന്റു കൾ അവതരിെികാൻ രൂരിൾ 

ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേേിപ്പല ഊനേിൽ ഇരയൻ 

ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ് ഇൻഫർയമഷൻ 

പ്പെക് യനാളജ്ി (IIT) ഗ്പധാനമഗ്രി നയരഗ്ന്ദ യമാേി 

ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• IIT രുവാഹത്തി: ‘PARAM KAMRUPA’ സെൂർ 

കമ്പയടൂ്ടർ സൗകരയം ഗ്പസിഡന്റ് ഗ്േൗപതി മർുമ ു

ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഇരയൻ സ് യപസ് റിസർച്്ച 

ഓർരചനയസഷപ്പന്റ (ISRO) ഏറ്റവംു ഭാരയമറിേ 

യറാകറ്റ് LVM3, 2022 ഒയ്ോബർ 23-ന് 

ആഗ്ന്ധാഗ്പയേേിപ്പല ഗ്േീഹരിയകാട്ടേിപ്പല 

സ് യപസ് യപാർട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്ബിട്ടീഷ് ോർട്ടെ് 

വൺപ്പവബ് യഗ്ബാഡ് ബാൻഡ് 

കമ്മ്യണൂിയകഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുപ്പെ 36 

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിയക്ഷപികംു. 

• െഗ്ന്ദോൻ-3 2023 ഓരേിൽ വിയക്ഷപികംു: 

ഇരയൻ ബഹിരാകാേ രയവഷണ സ്ഥാപനം 

(ISRO) 2023 ജ്ണൂിൽ മനൂ്നാമപ്പത്ത ൊഗ്ന്ദ േൗതയം 

വിയക്ഷപികാൻ പദ്ധതിേിെനു്ന.ു 

• ആെിൾ പതുിേ ൈീൻ എനർജ്ി നിയക്ഷപങ്ങൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇരയൻ ോഗ്സ്തജ്ഞർ ഒര ു തയേേീേ 

ഓവർയഹാസർ മാപ്പഗ്നയറ്റാമീറ്റർ 

വികസിെിപ്പച്ചെതു്ത.ു 

 

Sports News 
• പ്പറഡ് ബളു്ളിപ്പന്റ ചഗ്ഡവർ പ്പസർജ്ിയോ 

പ്പപരസ് സിംരെർൂ യഫാർമലു 1 ഗ്രാൻഡ് ഗ്പി 

2022 പ്പന്റ യജ്താവാേി. 

• ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ യരാഹിത് േർമ്മ് 400 T20 

കളികനു്ന ആേയ ഇരയൻ താരമാേി മാറി. 

രുവാഹത്തിേിൽ 

േക്ഷിണാഗ്ഫികേ് പ്പകതിരാേ പരമ്പരേിപ്പല 

രണ്ടാം T20േിലാണ് ഇരയൻ കയാപ്റ്റൻ ഈ 

യനട്ടം യനെിേത്. 

• ഓസ് യഗ്െലിേേിപ്പല സിഡ് നി സെൂർയഡാമിൽ 

നെന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ് കറ്റ് യബാൾ 

പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (FIBA) വനിതാ 

ബാസ് കറ്റ് യബാൾ യലാകകെിൽ അയമരിക 

ചെനപ്പേ (83-61) പരാജ്േപ്പെെതു്തി. 

• 2019-2020 പ്പല രഞജി യഗ്ൊഫി ൊമ്പയൻമാരാേ 

സൗരാഗ്ഷ്ടപ്പേ രാജ്് യകാട്ടിൽ എട്്ട വികറ്റിന് 

യതാൽെിച്ചാണ് പ്പറേ് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ െീം 

ഇറാനി കെ് കിരീെം യനെിേത്. 

• മയലഷയേിപ്പല കവാലാലംപരൂിപ്പല ചഹ 

എൻഡ് സ് നകൂർ ൈബിൽ നെന്ന പ്പബേ് ഓഫ് 7 

പ്പഗ്ഫേിമകുളുപ്പെ ചഫനലിൽ ഇരയകാരനാേ 

പങ്കജ്് അേവാനി തപ്പന്റ യലാക ബിേയാർഡ് സ് 

ൊമ്പയൻഷിെ് (150-അെ്) കിരീെം അഞ്ചാം 

തവണേും നിലനിർത്തി, അങ്ങപ്പന ആയരാള 

തലത്തിൽ 25-ാാാം കിരീെം യനെി പ്പറയകാർഡ് 

സൃഷ്ടിച്ച.ു 
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• ഇരയൻ പരുഷു യഹാകി െീം ഡിഫൻഡറംു 

ചവസ് കയാപ്റ്റനമുാേ ഹർമൻഗ്പീത് സിംര് 

രണ്ടാം വർഷവംു FIH പ്പപ്ലേർ ഓഫ് േ ഇേർ 

ആേി തിരപ്പെെകുപ്പെട്ട.ു 

• പ്പറഡ് ബൾു ചഗ്ഡവർ മാക് സ് പ്പവർോെൻ ഒര ു

നാെകീേമാേ മഴപ്പേത്തെുർന്്ന ജ്ാെനീസ് 

ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക് സിൽ വിജ്േിച്ചതിന് യേഷം 

യഫാർമലു വൺ യലാക ൊമ്പയനാേി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺസിൽ (ICC) 

2022 പ്പസപ്റ്റംബറിപ്പല ICC പ്പപ്ലേർ ഓഫ് േ മര് 

അവാർഡ് യജ്താകപ്പള ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഗ്കിേയായനാ പ്പറാണാൾയഡാ 700 ൈബ് കരിേർ 

യരാളുകൾ തികച്്ച  പ്പറയകാർഡ് യനെി. 

• അെതു്ത വർഷം ഒയ്ോബറിൽ നെകനു്ന 

യേേീേ പ്പരേിംസിപ്പന്റ 37-ാാമത് എഡിഷൻ 

യരാവേിൽ നെകപു്പമന്്ന ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് 

അയസാസിയേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• 36-ാാമത് യേേീേ പ്പരേിംസിൽ രുജ്റാത്തിപ്പന്റ 

പജൂ് പയട്ടൽ യോരാസനേിൽ സവർണം യനെനു്ന 

ആേയ കാേികതാരമാേി മാറി. 

• തമിഴ് നാട്ടിപ്പല പ്പഹാസൂരിപ്പല എംഎസ് 

യധാണി യഗ്ലാബൽ സ് കളൂിൽ മൻു ഇരയൻ 

കയാപ്റ്റനംു പ്പെചന്ന സൂെർ കിംര് സ് 

നാേകനമുാേ മയഹഗ്ന്ദ സിംര് യധാണി സെൂർ 

കിംര് സ് അകാേമി ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

അയസാസിയേഷൻ ഫെ്ുയബാൾ (FIFA), ഓൾ 

ഇരയ ഫെ്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷപ്പന്റ (AIFF) 

പങ്കാളിത്തയത്താപ്പെേും യകഗ്ന്ദ 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ പിരണുയോപ്പെേും 

ഫെ്ുയബാൾ യഫാർ സ് കളുൂകൾകാേി രാജ്യത്ത് 

പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• കാേിക ഗ്പകെനത്തിപ്പന്റേും കാേിക 

മയനാഭാവത്തിപ്പന്റേും ഉജ്ജവല ഗ്പകെനത്തിന് 

യേഷം 36-ാാമത് യേേീേ പ്പരേിംസിന് 

സമാപനം കറുികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ഡിസ് കസ് യഗ്താ താരം കമൽഗ്പീത് 

കൗറിപ്പന ഉയത്തജ്ക മരന്ു്ന 

ലംഘനപ്പത്തത്തെുർന്്ന 2022 മാർച്്ച 29 മതുൽ 

മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്്ന 

വിലകിേതാേി അത് ലറ്റിക് സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി 

േൂണിറ്റ് (AIU) ഒയ്ോബർ 12 ന് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യവരത, കരതു്ത്, വഴകം, ഈെ,് േഷു് കരമാേ 

അരരീക്ഷത്തിൽ അതിജ്ീവികാനളു്ള 

കഴിവ് എന്നിവ കാരണം പ്പസർബിേൻ 

ോഗ്സ്തജ്ഞർ പ്പസർബിേൻ പ്പെന്നീസ് 

കളികാരനാേ പ്പനാവാക് യജ്ായകാവിച്ചിപ്പന്റ 

യപരിൽ ഒര ുപതുിേ ഇനം വണ്ടിന് യപരിട്ട.ു 

• മൻു ഐറിഷ് പ്പഗ്പാഫഷണൽ യബാക് സർ 

പ്പബർണാഡ് ഡണ്ണിപ്പന ഇരയൻ 

യബാക് സിംരിപ്പന്റ ചഹ-പ്പപർയഫാമൻസ് 

ഡേറ്േറാേി (HPD) തിരപ്പെെതു്ത.ു 

• 2023പ്പല AFC ഏഷയൻ കെിപ്പന്റ ആതിയേേ 

അയസാസിയേഷനാേി ഖ്ത്തർ ഫെ്ു യബാൾ 

അയസാസിയേഷപ്പന (QFA) 

സ്ഥിരീകരിച്ചതാേി ഏഷയൻ ഫെ്ു യബാൾ 

യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ (AFC) എക് സികയടൂ്ടീവ് 

കമ്മ്ിറ്റി അറിേിച്ച.ു 

• 2023 പ്പല FIFA വനിതാ യലാകകെ് 

ഓസ് യഗ്െലിേേുപ്പെേും നയസൂിലൻഡിപ്പന്റേും 

ഔയേയാരിക െിഹ്നമാേി തസുനിപ്പേ 

(ഫെ്ു യബാൾ യഗ്പമിോേ പ്പപൻരവിൻ) 

അനാച്ഛാേനം പ്പെേതു . 

• പ്പമൽറ്റ് വാട്ടർ ൊമ്പയൻസ് പ്പെസ് െറൂിപ്പന്റ 

എട്ടാമപ്പത്തേും അവസാനപ്പത്തേും കവാർട്ടർ 

ചഫനലിൽ അർജ്ൻു എറിപ്പരേ് സിപ്പേ 

യതാൽെിച്ച െർൂണപ്പമന്റിലപൂ്പെ മാഗ്നസ് 

കാൾസൺ പ്പമൽറ്റ് വാട്ടർ ൊമ്പയൻസ് പ്പെസ് െർൂ 

2022 കിരീെം സവരമാകി. 

• യഖ്യലാ ഇരയ േൂത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 

അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ 2023 ജ്നവുരി 31 മതുൽ 

പ്പഫഗ്ബവുരി 11 വപ്പര മധയഗ്പയേേിൽ നെകംു. 

• 2022-23 പ്പല എേർയഫാഴ് സ് യലാൺ പ്പെന്നീസ് 

ൊമ്പയൻഷിെിൽ ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സിപ്പന്റ 

(IAF) പ്പവയേൺ എേർ കമാൻഡ് വിജ്േിച്ച.ു 

• െരിഗ്തപരമാേ ഒര ുതീരമുാനത്തിൽ, യബാർഡ് 

ഓഫ് കൺയഗ്ൊൾ യഫാർ ഗ്കികറ്റ് ഇൻ ഇരയ 

(BCCI) ഒര ു"യപ ഇകവിറ്റി യപാളിസി" ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യഖ്യലാ ഇരയ നാഷണൽ റാങ്കിംര് വനിതാ 

ഭായരാേവഹന െർൂണപ്പമന്റിൽ 40 കിയലാഗ്രാം 

ഭായരാേവഹനത്തിൽ മഹാരാഗ്ഷ്ടേിപ്പല 

ഭായരാേവഹന താരം ആകാൻക്ഷ 

വയാവഹാപ്പര മന്ൂ്ന പതുിേ യേേീേ 

പ്പറയകാർഡകുൾ സൃഷ്ടിച്ച.ു 
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Books and authors News 

• BR അംയബദ് കറപു്പെ ജ്ീവെരിഗ്തം അെതു്ത മാസം 

എഴുതപു്പമന്്ന യകാൺഗ്രസ് യനതാവ് േേി തരർൂ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 46-ാാമത് വേലാർ രാമവർമ സ്മാരക സാഹിതയ 

പരുസ് കാരം 'മീേ' എന്ന യനാവലിന് ഗ്പേസ്ത 

മലോള സാഹിതയകാരൻ എസ് ഹരീഷിന് 

ലഭിച്ച.ു 

• രാജ്യസഭാ പാർലപ്പമന്റ് അംരം യഡാ അമർ 

പെ് നാേികിപ്പന്റ ‘പാൻപ്പഡമിക് 

ഡിസ് റപ് ഷൻസംു ഒഡീഷാസ് പ്പലസ്സൺസ്  ഇൻ 

രവർണൻസ്’ എന്ന പസു്തകം ഒഡീഷ 

മഖു്യമഗ്രി നവീൻ പെ് നാേിക് ഗ്പകാേനം 

പ്പെേതു . 

• MBBS യകാഴ് സ് പസു്തകങ്ങളുപ്പെ ഹിന്ദി പതിെ് 

മധയഗ്പയേേിപ്പല യഭാൊലിൽ ആഭയരര മഗ്രി 

അമിത് ഷാ പറുത്തിറകി. 

• ഇരയൻ റവനയ ൂ സർവീസ് (IRS) യജ്ാേിന്റ് 

കമ്മ്ീഷണറംു GST, കേം & നാർയകാട്ടിക്, 

േൂത്ത് ഇൻെപു്പവൻസറമുാേ സഹിൽ യസത്ത് 

തപ്പന്റ 'എ കൺഫയസൂ്ഡ് ചമൻഡ് യോറി' എന്ന 

പസു്തകം ഗ്പകാേനം പ്പെേതു . 

 

Obituaries News 

• കാറ്റ് െർചബൻ നിർമ്മ്ാതാകളാേ സുയൊൺ 

എനർജ്ി ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ സ്ഥാപകേും 

പ്പെേർമാനമുാേ തളുസി തരി (64) അരരിച്ച.ു 

• നെൻ അരൺു ബാലി (79) 2022 ഒക് യൊബർ 7-ന് 

അരരിച്ച.ു 

• ഗ്ബിട്ടീഷ് ചഗ്കം സീരീസാേ ഗ്കാകർ ആന്റ് േി 

ഹാരി യപാട്ടർ മവൂി ഗ്ഫാചഞ്ചസിേിപ്പല 

നെനംു യപരയുകട്ട മതുിർന്ന യകാമികമുാേ 

യറാബി യകാൾപ്പഗ്െേ്ൻ 72-ാാാം വേസ്സിൽ 

അരരിച്ച.ു 
 

 

• "യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വൃത്തിപ്പകട്ട 

മനഷുയൻ" എന്്ന വിളികപ്പെെനു്ന ഇറാനിേൻ 

മനഷുയൻ അമൗ ഹാജ്ി തപ്പന്റ 94-ാാാം 

വേസ്സിൽ പ്പതകൻ ഗ്പവിേയോേ ഫാർസിപ്പല 

യേജ് ഗാഹ് ഗ്രാമത്തിൽ വച്്ച അരരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന അസമീസ് നെൻ നിയപാൺ 

യരാസവാമി അെതു്തിപ്പെ അരരിച്ച.ു 

 

Important Days 
• യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള വയോജ്നങ്ങളുപ്പെ 

അരാരാഗ്ഷ്ട േിനമാേി ഒയ്ോബർ 1 

ആെരികനു്ന.ു  

• ഒയ്ോബർ ആേയ േിവസമാണ് യലാക 

സസയാഹാര േിനം ആയഘാഷികനു്നത്.  

• കാെിേുപ്പെ ഉപയോരം 

ആയഘാഷികനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി എോ 

വർഷവംു ഒയ്ോബർ 1 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട കാെി 

േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭ ഒക് യൊബർ മാസത്തിപ്പല 

ആേയ തിങ്കളാഴ് ച യലാക ഹാബിറ്റാറ്റ് േിനമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• കൃഷികാേി ഉപയോരികനു്ന മൃരങ്ങളുപ്പെ 

യലാക േിനം: ഒയ്ോബർ 02. 

• 68-ാാമത് യേേീേ വനയജ്ീവി വാരായഘാഷം 

2022 ഒയ്ോബർ 2 മതുൽ 8 വപ്പര 

ഇരയേിലെുനീളം ആെരികനു്ന.ു 

• കെുിപ്പവള്ള, േെുിതവ വകെു് (DDWS), ജ്ലേക്തി 

മഗ്രാലേം 2022 ഒയ്ോബർ 2-ന് സവച്്ഛ ഭാരത് 

േിവസ് (SBD) ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ോഗ്സ്തവംു സായങ്കതിക വിേയേും, 

മനഷുയാവസ്ഥ പ്പമച്ചപ്പെെതു്തനു്നതിനളു്ള 

അവരപു്പെ സംഭാവനകളും 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയ്ോബർ 4 മതുൽ 10 വപ്പര യലാക 

ബഹിരാകാേ വാരം (WSW) ആെരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 01 മതുൽ 31 വപ്പര 

സ്തനാർബേു യബാധവൽകരണ മാസം (BCAM) 

ആെരികനു്ന.ു 

• 1932 ഒക് യൊബർ 8-ന് ഇരയൻ യവയാമയസന 

നിലവിൽ വന്ന.ു യവയാമയസന നിലവിൽ 

വന്നിട്ട് ഇന്ന് 90 വർഷം തികേുകോണ്. 

• യലാക യേോെന പക്ഷി േിനം 2022 ഒയ്ോബർ 8 

ന് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 7 ന് യലാക പരതു്തി 

േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 2022-പ്പല യലാക 

പരതു്തി േിനാെരണത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"പരതു്തിക് നേ ഭാവി പ്പനയ്യുക" എന്നതാണ്. 
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• യലാക പ്പസറിഗ്ബൽ പാൾസി േിനം ഒയ്ോബർ 

6 ന് ആെരികനു്ന.ു 2022 പ്പല യലാക പ്പസറിഗ്ബൽ 

പാൾസി േിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം 

"േേലക്ഷകണകിന് കാരണങ്ങൾ" 

എന്നതാണ്. 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 10 ന് യലാക 

മാനസികായരാരയ േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• 1874-ൽ സവിസ് തലസ്ഥാനമാേ യബണിൽ 

േൂണിയവഴ്സൽ യപാേൽ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേതിപ്പന്റ വാർഷികമാേ 

ഒയ്ോബർ 9-ന് എോ വർഷവംു യലാക തപാൽ 

േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഒയ്ോബർ 9 ന് ഇരയൻ വിയേേ യസവന 

േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ചസനയം 2022 ഒയ്ോബർ 9-ന് 

പ്പെറിയട്ടാറിേൽ ആർമിേുപ്പെ 73-ാാമത് 

ചറസിംര് യഡ ആയഘാഷിച്ച.ു 

• പ്പപൺകടു്ടികളുപ്പെ അരാരാഗ്ഷ്ട േിനമാേി 

ഒയ്ോബർ 11 ന് ആെരികനു്ന.ു 

• യലാക സന്ധിവാത േിനം 2022 ഒയ്ോബർ 12-ന് 

ആെരികനു്ന.ു 2022 പ്പല യലാക സന്ധിവാത 

േിനത്തിപ്പന്റ ഗ്പയമേം "ഇത് നിങ്ങളുപ്പെ 

ചകേിലാണ്, നെപെിപ്പേെകുകു" എന്നതാണ്. 

• േരുര സാധയത കറുേ്കനു്നതിനളു്ള 

അരാരാഗ്ഷ്ട േിനം 2022 ഒയ്ോബർ 13 ന് 

ആെരികനു്ന.ു 

• ോൻയഡർഡ് അളവകുൾ, 

സായങ്കതികവിേയകൾ, വയവസാേങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉപയോരികനു്നതിപ്പന്റ 

ഗ്പാധാനയപ്പത്തകറുിച്്ച അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയ്ോബർ 14 ന് യലാക നിലവാര േിനമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു, ഒയ്ോബർ 14 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഇ-യവേ് േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• കാഴ് ച ചവകലയം, കാഴ് ച സംരക്ഷണം, 

കണ്ണമുാേി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

എന്നിവപ്പേകറുിച്്ച അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി എോ വർഷവംു 

ഒയ്ോബർ രണ്ടാമപ്പത്ത വയാഴാഴ് ച യലാക കാഴ് ച 

േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• ഗ്പേസ്ത എേ് യറാസ് യപസ് ോഗ്സ്തജ്ഞനംു 

ഇരയേുപ്പെ മൻു രാഗ്ഷ്ടപതിേുമാേിരനു്ന 

യഡാ.എ.പി.പ്പജ്.അബ്ദൾു കലാമിപ്പന്റ 

ജ്ന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ സ്മരണേ്കാോണ് 

ഒയ്ോബർ 15 ന് യലാക വിേയാർത്ഥി േിനമാേി 

ആെരികനു്നത്. 

• യലാകപ്പമമ്പാെമുളു്ള ഗ്രാമീണ ഗ്സ്തീകളുപ്പെ 

അരാരാഗ്ഷ്ട േിനമാേി ഒയ്ോബർ 15 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 17 ന് ആയരാള 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ന േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 17 ന് യലാക യഗ്ൊമ 

േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• ഒയ്ോബർ 15 ആയരാള ചകകഴുകൽ 

േിനമാേി ആെരികനു്ന.ു ആയരാള 

ചകകഴുകൽ േിനത്തിപ്പന്റ ഈ വർഷപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം "സാർവഗ്തിക ചക 

േെുിതവത്തിനാേി ഒന്നികകു" എന്നതാണ്. 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 20 ന് ആെരികനു്ന 

ആയരാള ആയരാരയ സംരക്ഷണ 

പരിപാെിോണ് യലാക 

ഓേിയോപ്പപായറാസിസ് േിനം. 

• നമ്മ്പു്പെ ചേനംേിന ജ്ീവിതത്തിൽ 

സ്ഥിതിവിവരകണകകുളുപ്പെ ഗ്പാധാനയം 

തിരിച്ചറിേുന്നതിനാണ് 2022 പ്പല യലാക 

സ്ഥിതിവിവരകണക് േിനം വർഷം യതാറംു 

ഒയ്ോബർ 20-ന് ആയഘാഷികനു്നത്. 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 20 ന്, 

ഭക്ഷണത്തിപ്പന്റ മലൂയം സംരക്ഷികകുേും 

ഭാവി തലമറുകൾക് അയത സയന്ദേം 

ചകമാറകുേും പ്പെയ്യുന്ന പാെക വിേഗ് ധപ്പര 

ആേരികനു്നതിനാേി അരാരാഗ്ഷ്ട പ്പഷഫ് 

േിനം ആെരികനു്ന.ു "ആയരാരയകരമാേ ഭാവി 

വളർത്തകു" എന്നതാണ് ഈ വർഷപ്പത്ത 

ഗ്പയമേം. 

• ഡയടൂ്ടികിപ്പെ വീരമൃതയ ു വരിച്ച പത്ത് CRPF 

ജ്വാന്മാരപു്പെ തയാരപ്പത്തോണ് ഒക് യൊബർ 21 

ന് അനസു്മരികനു്നത്. 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 20 ന് ഇരയ യേേീേ 

ഐകയോർഢയ േിനം ആെരികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒക് യൊബർ 3-ാാാം 

ബധുനാഴ് ചോണ് ആയരാള അരസ്സ്  േിനം 

ആെരികനു്നത്. 

• ഒക് യൊബർ 22 -ന് ഇന്റർനാഷണൽ സ് റ്റട്ടറിംര് 

അവേർനസ് യഡ (ISAD) അപ്പേങ്കിൽ 

അരർയേേീേ മരുെിെ് യബാധവതകരണ േിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 27 ന് യലാക 

ഓഡിയോ വിഷവൽ പ്പഹറിയറ്റജ്് േിനം (WDAH) 

ആയഘാഷികനു്ന.ു “എോവപ്പരേും 

ഉൾപ്പകാളു്ളന്നതംു നീതിപരവംു 

സമാധാനപരവമുാേ സമഹൂങ്ങപ്പള 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിന് യഡാകയപു്പമന്ററി 

ചപതൃകപ്പത്ത ഉൾപ്പെെതു്തകു” എന്നതാണ് 

ഈ വർഷപ്പത്ത ഓഡിയോവിഷവൽ 

പ്പഹറിയറ്റജ്ിനാേുള്ള യലാക േിനത്തിപ്പന്റ 

ഗ്പയമേം. 
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• രാജ്യത്തിനയുവണ്ടി യപാരാെി, 

കർത്തവയനിർവ്വഹണത്തിൽ വീരമൃതയ ു

വരിച്ച ചസനികർക് ആേരാഞജലികൾ 

അർെികാൻ എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 27 ന് 

ഇരയൻ ആർമി ഇൻഫൻഗ്െി േിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഒക് യൊബർ 26-ന് ജ്മ്മ്-ുകശ്മീർ ഇരയൻ 

േൂണിേനമുാേി യെരനു്ന േിനം യകഗ്ന്ദഭരണ 

ഗ്പയേേത്തെുനീളം ആയഘാഷികകുോണ്. 

• എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 28 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട 

ആനിയമഷൻ േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഗ്േീനരറിപ്പല ഓൾഡ് എേർ ഫീൽഡിൽ 

ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി രാജ്് നാേ് സിംര് േൗരയ 

േിവസ് ആയഘാഷിച്ച.ു 

• യലാക യസാറിോസിസ് േിനം ഒയ്ോബർ 29 ന് 

ആെരികനു്ന.ു 2022-ൽ യലാക യസാറിോസിസ് 

േിനം "അൺയലാഡിംര് യസാറിോറ്റിക് 

ഡിസീസ്" എന്ന ഗ്പയമേവമുാേി ആെരികനു്ന.ു 

• ആേയമാേി ഇന്റർപ്പനറ്റ് ഉപയോരം 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി യലാകപ്പമമ്പാെംു 

എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 29 ന് അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഇന്റർപ്പനറ്റ് േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇരയേുപ്പെ ആേയ ആഭയരര മഗ്രി സർോർ 

വേഭാേ് പയട്ടലിപ്പന്റ ജ്ന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാേി എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 31-

ന് യേേീേ ഏകതാ േിനം അപ്പേങ്കിൽ രാഗ്ഷ്ടീേ 

ഏകതാ േിവസ് ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇരയൻ ആണവ ഭൗതിക ോഗ്സ്തജ്ഞനാേ 

യഹാമി ജ്ഹാംരീർ ഭാഭേുപ്പെ 113-ാാാം 

ജ്ന്മേിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാകപ്പമമ്പാെംു എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 31 

ന് യലാക ഗ്തിഫ്റ്റ് േിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• യലാക നരര േിനം എോ വർഷവംു ഒയ്ോബർ 

31-ന് ആെരികനു്ന.ു "ആയരാളമാേി 

യപാകനു്നതിന് ഗ്പായേേികമാേി 

ഗ്പവർത്തികകു" എന്ന ഗ്പയമേത്തിൽ 

ചെനേിപ്പല ഷാങ്്ഹാേിലാണ് ഈ 

വർഷപ്പത്ത ആയരാള ആെരണം ആസഗൂ്തണം 

പ്പെേതിരികനു്നത്. 
 

 

Miscellaneous News 
• പ്പെചന്നേിപ്പല മഹീഗ്ന്ദ യവൾഡ് സിറ്റിേിൽ 

ഒര ു ഫാ്േറി തറുന്നയതാപ്പെ താേ് വാനിപ്പല 

പ്പപരായഗ്ൊൺ, ഇരയേിൽ ഉൽൊേന യകഗ്ന്ദം 

സ്ഥാപികനു്ന മനൂ്നാമപ്പത്ത ആെിൾ 

വിതരണകാരാേി. 

• MSME മഗ്രാലേത്തിന് കീഴിലളു്ള 

നിേമപരമാേ സ്ഥാപനമാേ ഖ്ാേി ആൻഡ് 

വിയേജ്് ഇൻഡഗ്സ്േി കമ്മ്ീഷൻ (KVIC) നയ ൂ

ഡൽഹിേിപ്പല ഡിേി ഹാത്തിൽ പരമ്പരാരത 

വയവസാേ യമളേുപ്പെ പനുരജു്ജീവനത്തിനാേി 

ഫണ്ട് സ് കീം (SFURTI) സംഘെിെികനു്ന.ു 

• നിേമസഭാ പ്പതരപ്പെെെുിന് മമു്പ് ജ്മ്മ് ു

കശ്മീരിപ്പല പഹാരി സമേുാേത്തിന് 

പട്ടികവർര (ST) പേവിേും രാഗ്ഷ്ടീേ 

സംവരണവംു ലഭികപു്പമന്്ന യകഗ്ന്ദ ആഭയരര 

മഗ്രി അമിത് ഷാ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ പഞ്ചസാര 

ഉൽൊേകരംു ഉപയഭാക്താവംു, രണ്ടാമപ്പത്ത 

വലിേ കേറ്റമുതികാരംു ആേി ഇരയ ഉേർന്ന.ു 

• ആയരാള ഭക്ഷയ ഗ്പതിസന്ധിക് മറപുെിോേി 

IFC ഒര ുഫിനാൻസിംര് പ്ലായറ്റ്ഫാം ആരംഭിച്ച.ു 

• ഹീയറാ യമായട്ടായകാർെ് Vida V1 ഇലഗ്്േിക് 

സ്കൂ ട്ടർ ഇരയേിൽ പറുത്തിറകി. Vida V1 

ഇലഗ്്േിക് സ്കൂ ട്ടർ ഇരയേിൽ 2,499 രപൂേ്ക് 

ബക്ു പ്പെയ്യാൻ തെുങ്ങി. 

• യഹാളിവഡ്ു നെൻ യൊം ഗ്കേൂിസ് 

ബഹിരാകാേത്ത് സിനിമ പ്പെയ്യുന്ന ആേയ 

നെനാേി മാറി. 

• ഇരയേിപ്പല ആേയപ്പത്ത അലമുിനിേം ഗ്ഫേ്റ്റ് 

റാകാേ 61 BOBRNALHSM1, ഭവുയനേവർ 

പ്പറേിൽയവ യേഷനിൽ പ്പറേിൽയവ മഗ്രി 

അേവിനി ചവഷ്ണവ് ഉേ്ഘാെനം പ്പെേതു . 

• ഡൽഹി സർകാർ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 

പ്പസൻഗ്െൽ പാർകിൽ ‘േിയേ ജ്ലായവാ, പെയക 

നഹിൻ’ (വിളകകുൾ കത്തികകു, പെകമേ) 

കാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• ഇരയേുപ്പെ ഏക സമഗ്രമാേ ഇന്റർനാഷണൽ 

യഗ്െഡ് പ്പഫേറിപ്പന്റേും യകാൺഫറൻസിപ്പന്റേും 

അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ, വിൻഡർജ്ി ഇരയ 2023 

ഒക് യൊബർ 4 2023 മതുൽ ഒയ്ോബർ 6 വപ്പര 

നെകംു. 

• ലഡാക് MP ജ്ംോങ്് പ്പസറിംര് നംരയാൽ 

യലേിൽ നിന്ന് 'പ്പമേിൻ ഭി സുഭാഷ്' 

കയാമ്പേിൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• ബ്ല ൂ ബീച്ചകുളുപ്പെ പട്ടികേിൽ രണ്്ട ഇരയൻ 

ബീച്ചകുൾ കെൂി ഇെം യനെി. 

• യമഘാലേേിപ്പല മൗംല ു രുഹ ഇരയേിപ്പല 

ആേയപ്പത്ത ജ്ിയോപ്പഹറിയറ്റജ്് ചസറ്റാേി 

UNESCO ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യഫാഴ് സ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ; 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യസന 

രപൂീകരിച്ചത്: 27 ജ്ചൂല 1939; 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യസനേുപ്പെ 

മഗു്ോവാകയം: യസവനവംു വിേവസ്തതേും; 

• ITBP സ്ഥാപിതമാേത്: 24 ഒയ്ോബർ 1962; 

• ITBP ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇരയ. 

• കസാകിസ്ഥാൻ ഗ്പസിഡന്റ്: കാസിം-

യജ്ാമാർട്്ട യൊകയേവ്; 

• കസാകിസ്ഥാൻ കറൻസി: കസാകിസ്ഥാൻ 

പ്പെംപ്പര. 

• റഷയേുപ്പെ തലസ്ഥാനം: യമായസ്കാ 

• ഉപ്പഗ്കേനിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ചകവ് 

• റഷയേുപ്പെ ഗ്പസിഡന്റ്: വലാഡിമിർ പെുിൻ 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യവായളാഡിമർ 

പ്പസപ്പലൻസ്കി 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ രപൂീകരണം: 24 ഓരേ് 1991 

• അരാരാഗ്ഷ്ട ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 18 ജ്ൺൂ 1932; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ചമസ്, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ഹമാപ്പന നിോങ്്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്യബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: ആൻഗ്ഡിോസ് സാഗ്ലിസ്. 

• കാേിക പ്പസഗ്കട്ടറി: ഗ്േീമതി. സുജ്ാത 

െതർുയവേി 

• സ് യപാർെ് സ് അയതാറിറ്റി ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ 

ഡേറ്േർ ജ്നറൽ: ഗ്േീ സന്ദീപ് ഗ്പധാൻ 

• ഫിറ്റ് ഇരയേുപ്പെ അംബാസഡർ: റിപ ു ോമൻ 

പ്പബവ് ലി 

• യകഗ്ന്ദ നിേമ-നീതി മഗ്രിമാർ: ഗ്േീ കിരൺ 

റിജ്ിജ് ു

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• GAIL (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1984. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: 

നയയൂോർക്, USA; സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒയ്ോബർ 1945. 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പെ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ്. 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് സ്ഥാപിതമാേത്: 8 

ഒയ്ോബർ 1932, ഇരയ; 

• ഇരയൻ എേർയഫാഴ് സ് എേർ െീഫ് മാർഷൽ: 

രായകഷ് കമുാർ സിംര് ബേൗരിേ. 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ (RBI): േക്തികാര 

ോസ് 

• റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയേുപ്പെ (RBI) 

ആസ്ഥാനം: മംുചബ 

• യകഗ്ന്ദ ഊർജ്, പതുിേ, പനുരപുയോര ഊർജ് 

മഗ്രി: ഗ്േീ ആർ.പ്പക 

• ഇന്റർനാഷണൽ യസാളാർ അലേൻസിപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, ഹരിോന, ഇരയ 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാേൽ േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

യബൺ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാേൽ േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 9 ഒയ്ോബർ 1874; 

• േൂണിയവഴ്സൽ യപാേൽ േൂണിേൻ ഡേറ്േർ 

ജ്നറൽ: മസാഹിയകാ പ്പമപ്പറ്റയകാ. 

• രരഡു എേ് യറാസ് യപസിപ്പന്റ സ്ഥാപകനംു CEO 

േും: അഗ്നിേവർ ജ്േഗ്പകാേ്. 

• ഛത്തീസ്ഗഢ് തലസ്ഥാനം: റാേപൂ ർ; 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഷ് ബായരൽ; 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനസുൂേ േുപ്പകേ്. 

• യരാവ തലസ്ഥാനം: പനാജ്ി; 

• യരാവ മഖു്യമഗ്രി: ഗ്പയമാേ് സാവര്; 

• യരാവ രവർണർ: എസ്.ഗ്േീധരൻ പിള്ള. 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജ്ൺൂ 15; 

• ICC പ്പെേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയൈ; 

• ICC CEO : പ്പജ്ഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: േബുാേ്, േുചണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്. 

• AMFI സ്ഥാപിതമാേത്: 22 ഓരേ് 1995; 

• AMFI CEO: N.S.പ്പവങ്കയെഷ് (23 Oct 2017–); 

• AMFI ആസ്ഥാനം: മംുചബ. 

• ഗ്േീ ആർ പ്പക മാത്തർൂ, ലഡാക് പ്പലഫ്റ്റനന്റ് 

രവർണർ 

• ലഡാക് എംപി, ഗ്േീ ജ്ംോങ്് പ്പസറിംര് 

നംരയാൽ 

• ഗ്േീ ആർ പ്പക സിംര്, യകഗ്ന്ദ ഊർജ് മഗ്രി 

• രുജ്റാത്ത് തലസ്ഥാനം: രാന്ധിനരർ; 

• രുജ്റാത്ത് രവർണർ: ആൊരയ യേവഗ്വത്; 

• രുജ്റാത്ത് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഗ്ന്ദഭാേ് പയട്ടൽ. 

• ഓൾ ഇരയ ഫെ്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജ്ൺൂ 1937; 

• ഓൾ ഇരയ ഫെ്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഓൾ ഇരയ ഫെ്ുയബാൾ പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: കലയാണ് ൌപ്പബ; 

• FIFA ഗ്പസിഡന്റ്: ജ്ിോനി ഇൻഫാന്റിയനാ; 

• FIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 21 പ്പമേ് 1904; 
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• FIFA ആസ്ഥാനം: സറൂിച്്ച, സവിറ്റ്സർലൻഡ്. 

• യവൾഡ് ചലനിപ്പന്റ CEO : രിപ്പേസ് ഗ്രാപിപ്പനറ്റ് 

• യവൾഡ് ചലനിപ്പന്റ പ്പഡപയടൂ്ടി CEO : മാർക്-

പ്പഹൻറി പ്പഡസ് യപാർട്ടസ് 

• NIPL പ്പന്റ CEO : റിയതഷ് േൈു 

• യകഗ്ന്ദ ധനമഗ്രി: നിർമല സീതാരാമൻ 

• യകഗ്ന്ദ നിേമ-നീതി മഗ്രി: കിരൺ റിജ്ിജ് ു

• രാജ്സ്ഥാൻ മഖു്യമഗ്രി: അയോക് പ്പരയലാട്്ട 

• കർണാെക മഖു്യമഗ്രി: ബസവരാജ്് 

പ്പബാചമ്മ് 

• J&K രവർണർ: മയനാജ്് സിൻഹ 

• ലഡാക് രവർണർ: രാധാകൃഷ്ണ മാത്തർൂ 

• SEBI സ്ഥാപിതമാേത്: 12 ഏഗ്പിൽ 1992; 

• SEBI പ്പസ്േർ: പ്പസകയരൂിറ്റീസ് മാർകറ്റ്; 

• SEBI ആസ്ഥാനം: മംുചബ; 

• SEBI പ്പെേർയപഴ് സൺ: മാധബി പരുി ബച്ു്ച. 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേേ് തലസ്ഥാനം: ഷിംല 

(യവനൽകാലം), ധർമ്മ്ോല (േീതകാലം); 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേേ് മഖു്യമഗ്രി: ജ്േ് റാം 

താകർൂ; 

• ഹിമാെൽ ഗ്പയേേ് രവർണർ: രായജ്ഗ്ന്ദ 

വിേവനാേ് അർയലകർ. 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 

നവംബർ 1993, മാഗ്സ്േിച്്ച, പ്പനതർലാൻഡ്സ്; 

• േൂയറാപയൻ േൂണിേൻ സ്ഥാപകർ: ജ്ർമ്മ്നി, 

ഗ്ഫാൻസ്, ഇറ്റലി, പ്പനതർലാൻഡ്സ്, പ്പബൽജ്ിേം, 

ല്സംബർര്. 

• അന്ധത തെേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജ്ൻസി CEO: പീറ്റർ യഹാളണ്ട്; 

• അന്ധത തെേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജ്ൻസി സ്ഥാപിതമാേത്: 1975; 

• അന്ധത തെേുന്നതിനളു്ള അരാരാഗ്ഷ്ട 

ഏജ്ൻസിേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: ലണ്ടൻ, 

േുചണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പെലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: ജ്നീവ, 

സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പെലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1865 പ്പമേ് 17; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പെലികമ്മ്യണൂിയകഷൻ 

േൂണിേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: ഹൗലിൻ 

ഷായവാ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

ോൻയഡർചഡയസഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

ോൻയഡർചഡയസഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 23 

പ്പഫഗ്ബവുരി 1947, ലണ്ടൻ, േുചണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓർരചനയസഷൻ യഫാർ 

ോൻയഡർചഡയസഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: ഉൽറിക 

ഗ്ഫാപ്പങ്ക. 

• WADA ആസ്ഥാനം: യമാൺഗ്െിേൽ, കാനഡ; 

• WADA ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പഗ്കേഗ് റീഡി; 

• WADA സ്ഥാപിതമാേത്: 10 നവംബർ 1999. 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

ഗ്പസിഡന്റ്: ആേിൽ സുമാരിവാല; 

• ഇരയൻ ഒളിമ്പിക് അയസാസിയേഷൻ 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: രാജ്ീവ് യമത്ത. 

• ഇന്റർ-പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1889; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ആസ്ഥാനം: 

ജ്നീവ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ ഗ്പസിഡന്റ്: 

സാബർ പ്പഹാചസൻ ൌധരി; 

• ഇന്റർ പാർലപ്പമന്ററി േൂണിേൻ പ്പസഗ്കട്ടറി 

ജ്നറൽ: മാർട്ടിൻ െയുങ്കാങ്്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ േി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: ഗ്രന്ഥി, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ േി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ഒയ്ോബർ 1948, 

യഫാപ്പണ്ടേ്ൻബ്ല,ൂ ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ േി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സ്ഥാപകൻ: 

ജ്ലൂിേൻ ഹ്സ്ലി; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ േി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ സിഇഒ: 

ഗ്ബയൂണാ ഒപ്പബർപ്പല; 
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• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ യഫാർ േി 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ചർ മഗു്ോവാകയം: 

ജ്ീവിതത്തിനംു ഉപജ്ീവനത്തിനംു 

യവണ്ടിേുള്ള ഐകയം. 

• യമഘാലേ തലസ്ഥാനം: ഷിയോംര്; 

• യമഘാലേ മഖു്യമഗ്രി: യകാൺറാഡ് യകാങ്കൽ 

സാങ്മ; 

• യമഘാലേ രവർണർ: ഡി.മിഗ്േ (അധിക 

െമുതല). 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജ്ൺൂ 15; 

• ICC പ്പെേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയൈ; 

• ICC CEO: പ്പജ്ഫ് അലാർഡിസ്; 

• ICC ആസ്ഥാനം: േബുാേ്, േുചണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ്; 

• UNICEF സ്ഥാപിതമാേത്: 1946; 

• UNICEF ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക് സിറ്റി, USA; 

• UNICEF ഡേറ്േർ ജ്നറൽ: കാതറിൻ എം. 

റസ്സൽ; 

• UNICEF അംരതവം: 192. 

• ഇന്റർനാഷണൽ അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

യഹാർട്ടികൾച്ചർ പ്പഗ്പാഡയയൂസഴ് സ് (AIPH) 

പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: െിം ഗ്ബേർൈിഫ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് 

യഹാർട്ടികൾച്ചർ പ്പഗ്പാഡയയൂസഴ്സ് (AIPH) 

ആസ്ഥാനം: ഓയക്സ്ഫാർഡ്ഷേർ, േുചണറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡം (UK). 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് പ്പസന്റർ ആസ്ഥാനം: 

പ്പബംരളൂര,ു കർണാെക; 

• പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് പ്പസന്റർ സ്ഥാപിതമാേത്: 

1994. 

• CII, ഡേറ്േർ ജ്നറൽ: െഗ്ന്ദജ്ിത് ബാനർജ്ി 

• ഇരയേുപ്പെ ധനമഗ്രി: നിർമല സീതാരാമൻ 

• അോനി എേർയപാർട്്ട പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് 

സ്ഥാനം: അഹമ്മ്ോബാേ്; 

• അോനി എേർയപാർട്്ട സ്ഥാപിതമാേത്: 2 

ഓരേ് 2019; 

• അോനി എേർയപാർട്്ട മാതൃ സംഘെന: 

അോനി ഗ്രൂെ്. 

• യൊവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പൊവാകയ) 

തലസ്ഥാനം: ഗ്ബാറ്റിൊവ; 

• യൊവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പൊവാകയ) കറൻസി: 

േൂയറാ; 

• യൊവാക് റിെബ്ലിക് (പ്പൊവാകയ) ഗ്പസിഡന്റ്: 

സുസാന കപയുട്ടാവ. 

• അകാേമിേ ഒഫ്താൽയമാളജ്ികൽ 

ഇന്റർനാഷണലിസ് ഗ്പസിഡന്റ്: യമരി-യജ്ാസ് 

യൊചസനൺ; 

• അകാേമിേ ഒഫ്താൽയമാളജ്ികൽ 

ഇന്റർനാഷണലിസ് സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 

10, 1976. 

• യകാഗ്നിസന്റ് െീഫ് എ്സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസർ 

(CEO): ഗ്ബോൻ ഹംഗ്ഫീസ്; 

• യകാഗ്നിസന്റ് ആസ്ഥാനം: നയയൂജ്ഴ് സി, 

േുചണറ്റഡ് യേറ്റ്സ് ഓഫ് അയമരിക (USA). 

• യവൾഡ് അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് കകുസ് 

പ്പസാചസറ്റിേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്; 

• യവൾഡ് അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് കകുസ് 

പ്പസാചസറ്റീസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1928 

ഒയ്ോബറിൽ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാസിസ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ് സ്ഥാനം: 

നിയോൺ, സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാസിസ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1998; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഓേിയോപ്പപായറാസിസ് 

ഫൗയണ്ടഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പഗ്പാഫ. ചസറസ് 

കെൂർ. 

• TRAI സ്ഥാപിതമാേത്: 20 പ്പഫഗ്ബവുരി 1997; 

• TRAI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• TRAI പ്പെേർയപഴ് സൺ: രാം യസവക് േർമ്മ്; 

• TRAI പ്പസഗ്കട്ടറി: സുനിൽ പ്പക. രുപ്ത. 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യഫാഴ് സ് 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യസന 

രപൂീകരിച്ചത്: 27 ജ്ചൂല 1939; 

• പ്പസൻഗ്െൽ റിസർവ് യപാലീസ് യഫാഴ് സ് 

ഡേറ്േർ ജ്നറൽ, CRPF: യഡാ സയുജ്ാേ് ലാൽ 

തായവാപ്പസൻ, IPS. 

• യഫാൺയപേുപ്പെ CEO : സമീർ നിരം 

• യഫാൺയപേുപ്പെ ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു 

കർണാെക. 

• ISRO പ്പെേർമാൻ: എസ്. യസാമനാേ്; 

• ISRO സ്ഥാപിതമാേ തീേതി: 1969 ഓരേ് 15; 

• ISRO സ്ഥാപകൻ: യഡാ. വിഗ്കം സാരാഭാേി.  

• ഇരയ യഗ്െഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ ഓർരചനയസഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഇരയ യഗ്െഡ് പ്പഗ്പായമാഷൻ ഓർരചനയസഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഏഗ്പിൽ 1977. 

• ഇരയേുപ്പെ ഗ്പതിയരാധ മഗ്രി: രാജ്് നാേ് സിംര് 

• േുഎൻ പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: അയന്റാണിയോ 

രുപ്പട്ടറസ് 

• രുജ്റാത്ത് മഖു്യമഗ്രി: ഭയൂപഗ്ന്ദ ഭാേ് പയട്ടൽ 

• ജ്മ്മ് ുകശ്മീരിപ്പല ലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ : മയനാജ്് 

സിൻഹ. 
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• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഫിലിം 

ആർചകവസ് ആസ്ഥാനം: ഗ്ബസ്സൽസ്, 

പ്പബൽജ്ിേം; 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഫിലിം 

ആർചകവസ് സ്ഥാപിതമാേത്: 17 ജ്ൺൂ 1938, 

പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്. 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ ഗ്പസിഡന്റ്: പ്പലെി യജ്ാൺസ്; 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: 

യകാെൻയഹരൻ, പ്പഡൻമാർക്; 

• ഫൗയണ്ടഷൻ യഫാർ എൻവയോൺപ്പമന്റ് 

എഡയയൂകഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 1981. 

• ASIFA േുപ്പെ ഗ്പസിഡന്റ്: ഡീന്ന യമാർസ്; 

• ASIFA സ്ഥാപകൻ: യജ്ാൺ ഹലാസ്; 

• ASIFA സ്ഥാപിതമാേത്: 1960, ആൻസി, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷപ്പന്റ 

ഗ്പസിഡന്റ്: യഹാപ്പസ വായവര.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷൻസ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1971. 

• ഇന്റർനാഷണൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

യസാറിോസിസ് അയസാസിയേഷപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: സവീഡൻ. 

• യവയാമ, ബഹിരാകാേ യസനേുപ്പെ യമജ്ർ 

ജ്നറൽ: ജ്നറൽ പ്പേഫാൻ മിപ്പേ 

• െീഫ് ഓഫ് എേർ ോഫ്, ഇരയ: എേർ െീഫ് 

മാർഷൽ വിയവക് രാം ൌധരി 

• ൊര് ഓഫീസർ കമാൻഡിംര്-ഇൻ-െീഫ്, 

ഈയേൺ യനവൽ കമാൻഡ്: ചവസ് 

അഡ്മിറൽ ബിേവജ്ിത് ോസ്ഗു പ്ത 

• ൊര് ഓഫീസർ കമാൻഡിംര് ഈയേൺ െീറ്റ്: 

റിേർ അഡ്മിറൽ സഞജേ് ബേ 

• െീറ്റ് കമാൻഡർ, റിെബ്ലിക് ഓഫ് സിംരെർൂ 

യനവി: റിേർ അഡ്മിറൽ സീൻ വാട്്ട 

ജ്ിോൻപ്പവൻ 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനരപരും; 

• യകരള മഖു്യമഗ്രി: പിണറാേി വിജ്േൻ; 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മഹുമ്മ്േ് ഖ്ാൻ. 

• യകഗ്ന്ദ ധനകാരയ മഗ്രി, ഇരയൻ രവപ്പെന്റ് : 

നിർമല സീതാരാമൻ 

• വാണിജ്യ, വയവസാേ, ഉപയഭാക്തൃകാരയ 

മഗ്രി: പിേൂഷ് യരാേൽ 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജ്ിയോളജ്ികൽ സേൻസസ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1961; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജ്ിയോളജ്ികൽ സേൻസസ് മഗു്ോവാകയം: 

ആയരാള സമഹൂത്തിനാേുള്ള എർത്ത് 

സേൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജ്ിയോളജ്ികൽ സേൻസസ് മാതൃ സംഘെന: 

ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ (ISC); 

• ഇന്റർനാഷണൽ േൂണിേൻ ഓഫ ്

ജ്ിയോളജ്ികൽ സേൻസസ് ആസ്ഥാനം: 

ഗ്ഫാൻസിപ്പല പാരീസിൽ സ്ഥാപിതമാേത്, 

ചെനേിപ്പല പ്പബേജിംരിപ്പല പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ 

ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, ഗ്ഫാൻസ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ സേൻസ് കൗൺസിൽ 

• സാംസങ്് സ്ഥാപിതമാേത്: 13 ജ്നവുരി 1969; 

• സാംസങ്് സ്ഥാപകൻ: ലീ ബയങു്്-െൽു; 

• സാംസങ്് ആസ്ഥാനം: സയുവാൻ-സി, േക്ഷിണ 

പ്പകാറിേ. 
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