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"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| May 2nd 
Week 2022 Important Current Affairs" 

 

കറന്റ് അഫയേഴ്സ ്- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, 

FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, 

IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി 

തലത്തിലളു്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് 

മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 

• ഗ്രീലങ്കൻ ഗ്പസിഡന്റ് യരാതബേ രാജപക് പ്പസ 

അടിേന്തരാവസ്ഥ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യകാസ്റ്ററികേുപ്പട പതുിേ ഗ്പസിഡന്റാേി 

യറാഗ്ഡിയരാ ഷാവസ് സതയഗ്പതിജ്ഞ പ്പെേതു , 

അഴിമതിപ്പേ യനരിടപു്പമന്നംു രാജയത്തിപ്പന്റ 

സമ്പദ് വയവസ്ഥപ്പേ പനുർനിർമ്മികപു്പമന്നംു 

വാഗ് ദാനം പ്പെേതു . 

• മപ്പറ്റാര ു വവറസാേ മങ്കിയപാക്സ് േുവൈറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡത്തിൽ ഗ്പതയക്ഷപ്പെട്ട.ു 

• ഗ്രീലങ്കൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി മഹീഗ്ര രാജപക് പ്പസ 

2022 പ്പമേ് 9-ന് തപ്പന്റ സ്ഥാനം രാജിവച്ച.ു 

അയേഹം തപ്പന്റ രാജികത്ത് ഗ്രീലങ്കൻ 

ഗ്പസിഡന്റ് യരാതബേ രാജപക് പ്പസക് അേച്ച.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ പ്പവളുത്ത 

വഗ്ജമാേ ദി യറാക് 18.6 ദരലക്ഷം സവിസ് 

ഗ്ഫാങ്കിന് (18.8 ദരലക്ഷം യഡാളർ) യലലം 

പ്പെയ്യപ്പെട്ട,ു അത്തരപ്പമാര ു രതനത്തിപ്പന്റ മൻു 

പ്പറയകാർഡിയനകാൾ വളപ്പര കറുവാൈ്. 

• യനാർത്ത് അറ്റ് ലാന്റിക് ഗ്ടീറ്റി 

ഓർരവനയസഷൻ യകാഓെയററ്റീവ് 

വസബർ ഡിഫൻസ് പ്പസന്റർ ഓഫ് 

എക് സലൻസിൽ യെരനു്ന ആദയ ഏഷയൻ 

രാജയമാേി ദക്ഷിൈ പ്പകാറിേ മാറി.  

• ഇന്റർയസാളാർ േൂയറാെ് 2022 നാേി യകഗ്ര നയ ൂ

ആന്റ് റിനയവൂബിൾ എനർജി സഹമഗ്ന്തി ഗ്രീ 

ഭരവന്ത് ഖ്ബു ജർമ്മനിേിപ്പല മയൈൂികിൽ 

എത്തി. 

• അന്തരിച്ച ഫിലിെീൻസ് ഏകാധിപതി 

പ്പഫർഡിനാൻഡ് മാർയകാസിപ്പന്റ മകൻ 

പ്പഫർഡിനാൻഡ് “യബാങ്യബാംര്” 

മാർയകാസ് ജനൂിേർ 2022 പ്പല ഫിലിെീൻസ് 

ഗ്പസിഡന്റ് തിരപ്പെടെുിൽ 30.8 

ദരലക്ഷത്തിലധികം യവാട്ടകുൾക് വിജേം 

അവകാരപ്പെടനു്ന.ു 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഗ്ലാസ് യബാട്ടം 

പാലം വിേറ്റ്നാമിൽ തറുന്ന.ു വിേറ്റ്നാമിപ്പല 

ബാച്്ച യലാംര് കാൽനട പാലം എന്നാൈ് 

ഇതിപ്പന വിളികനു്നത്, ഇത ് 632 മീറ്റർ (2,073 

അടി) നീളവംു 150 മീറ്റർ (492 അടി) 

ഉേരത്തിൽ ഒര ു വലിേ കാടിപ്പന്റ 

മകുളിലമുാൈ്. 

 

State News 

• യകരളത്തിപ്പല ജനങ്ങൾകിടേിപ്പല 

ജീവിതവരലീ യരാരങ്ങൾ 

കപ്പെത്തനു്നതിനംു നിേഗ്ന്തികനു്നതിനംു 

ലക്ഷയമിട്്ട യകരള സർകാർ 'വരലി' എന്ന 

ആൻയഗ്ഡാേിഡ് ആെ് പറുത്തിറകാൻ 

ഒരങു്ങനു്ന ു. 

• മൈിെരൂിൽ, സംസ്ഥാന സർകാരിപ്പന്റ വാർ 

ഓൺ ഗ്ഡര് കാപ്പമ്പേ് നിപ്പന പിന്തൈുച്്ച പവൂമ 

ജനവാസ യമഖ്ലകപ്പള ലഹരി വിമകു്ത 

യമഖ്ലോകപു്പമന്്ന പവൂമ യരാഗ്തം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച ു. 

• ജമ്മ ു കശ്മീരിപ്പന്റ തിരപ്പെടെു് ഭപൂടം 

പനുഃഗ്കമീകരികനു്ന മനൂ്നംര ഡീലിമിയറ്റഷൻ 

കമ്മീഷൻ അതിപ്പന്റ രെ ് വർഷപ്പത്ത 

കാലാവധി അവസാനികാൻ ഒര ു ദിവസം 

മാഗ്തം യരഷിപ്പക സമർെിച്ച അന്തിമ 

തീരമുാനത്തിൽ കാശ്മീർ ഡിവിഷനിയലക് 47 

അസംബ്ലി സീറ്റകുളും ജമ്മവുിന് 43 സീറ്റകുളും 

അനവുദിച്ച.ു 
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• അയോധയേിൽ, ഇതിഹാസ രാേിക 

ഭാരതരത് ന അന്തരിച്ച ലതാ മയങ്കഷ് കറിപ്പന്റ 

യപരിൽ ഒര ു സഗു്പധാന യഗ്കാസിംര് 

വികസിെികംു. 

• യകരളത്തിപ്പല െില ഭാരങ്ങളിൽ, യകാവിഡ് -

19 പാൻപ്പഡമികിന് യരഷം തകാളി ഫ്ല ൂ

എന്നറിേപ്പെടനു്ന ഒര ു പതുിേ വവറസ് 

കപ്പെത്തി. 

• ഹരിോന കൃഷിമഗ്ന്തി ജേ് ഗ്പകാര ് ദലാൽ, 

യരാരാലകൾക് (കൗരാലകൾക്) 

കാലിത്തീറ്റ കൃഷി പ്പെയ്യുകേും വിതരൈം 

പ്പെയ്യുകേും പ്പെയ്യുന്ന കർഷകർക് ഏകറിന് 

10,000 രപൂ (10 ഏകർ വപ്പര) ധനസഹാേം 

നൽകനു്ന പദ്ധതിോേ ‘ൊര - ബിജാഇ 

യോജന’ ആരംഭിച്ച.ു 

• തപ്പന്റ ബജറ്റ് ഗ്പസ്താവനേിൽ, ഛത്തീസ്ഗഡ് 

മഖു്യമഗ്ന്തി ഭയൂപഷ് ബായരൽ, സംസ്ഥാന 

ജീവനകാർകളു്ള പഴേ പ്പപൻഷൻ 

പദ്ധതിേിയലക് (OPS) മടങ്ങാനംു ഗ്പതിമാസ 

MLA ഗ്പായദരിക വികസന തകു 

നാലിരട്ടിോകാനമുളു്ള സർകാരിപ്പന്റ പദ്ധതി 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

National News 

• ഹരിോന സംസ്ഥാന സർകാർ '  ഇ- അധിരം  

' പദ്ധതിക്  കീഴിൽ ഏകയദരം 3  ലക്ഷം 

വിദയാർത്ഥികൾക് അവരപു്പട ഓൺവലൻ 

വിദയാഭയാസപ്പത്ത സഹാേികനു്നതിന് 

ടാബ് പ്പലറ്റ് കമ്പയടൂ്ടറകുൾ ലഭികംു. 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല യകഗ്ര സംസ് കൃത 

സർവകലാരാലോൈ് മന്ൂ്ന ദിവസപ്പത്ത 

ഉതകർഷ് മയഹാത്സവം സംഘടിെികനു്നത് . 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള 

പ്പപാതഗു്പവർത്തകർപ്പകതിരാേ പരാതികൾ 

അയനവഷികാനംു ഏകയദരം ഒര ു

പതിറ്റാെിനയുരഷവംു രാജയപ്പത്ത ആദയപ്പത്ത 

അഴിമതി വിരദു്ധ ഓംബഡ്ു സ്മാനാേി 

നിേമികപ്പെട്്ട നാല് വർഷത്തിന് യരഷം, 

നിേമം പാർലപ്പമന്റ് പാസാകിേ യരഷം 

പ്പതകൻ ഡൽഹിേിപ്പല നൗയറാജി നരറിപ്പല 

യവൾഡ് യഗ്ടഡ് പ്പസന്ററിപ്പല ഒര ു മികച്ച 

ഓഫീസിയലക് ഇന്തയേുപ്പട യലാക്പാൽ മാറംു. 

• ഫിലിെീൻസിപ്പല മനിലേിൽ നടന്ന 

എക് സികയടൂ്ടീവ് യബാർഡിപ്പന്റേും ജനറൽ 

അസംബ്ലിേുപ്പടേും യോരത്തിൽ 2022-2024 

യലകളു്ള അയസാസിയേഷൻ ഓഫ ് ഏഷയൻ 

ഇലക്ഷൻ അയതാറിറ്റിേുപ്പട (AAEA) പതുിേ 

പ്പെേർ ആേി ഇന്തയപ്പേ ഏകകണ്ഠമാേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• 5000 വർഷം പഴകമളു്ള ഒര ു ആഭരൈ 

നിർമ്മാൈ ഫാക്ടറിേുപ്പട ഖ്നനയത്താപ്പട, 

ഹരിോനേിപ്പല രാഖ്ി രർഹിേിൽ കഴിെ 

32 വർഷമാേി ഗ്പവർത്തികനു്ന 

ആർകിയോളജികൽ സർയവ ഓഫ ് ഇന്തയ 

(ASI), അതിപ്പന്റ ഏറ്റവംു ഗ്പധാനപ്പെട്ട 

കപ്പെത്തലകുളിപ്പലാന്്ന സൃഷ്ടിച്ച.ു 

• വമയഗ്കാ രത് ന പ്പപാതയുമഖ്ലാ സ്ഥാപനമാേ 

പ്പറേിൽപ്പടൽ, 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പല 100 

പ്പറേിൽയവ സ് യറ്റഷനകുളിൽ പ്പപാത ു

വവവഫ യസവനങ്ങൾ ലഭയമാകനു്ന 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി വവ-വഫ ആക് സസ് 

പ്പനറ്റ് വർക് ഇന്റർയഫസ് (PM-WANI) പദ്ധതി 

തിങ്കളാഴ് ച ആരംഭിച്ച.ു 

• ഓെയറഷൻ സമേത്ത് ഗ്പകടമാേ 

വധരയത്തിന് ഇന്തയൻ സാേുധ യസനേിപ്പല 

ഉയദയാരസ്ഥർക് മരൈാനന്തരം ആറ് 

ഉൾപ്പെപ്പട 13 രൗരയ െഗ്കങ്ങൾ ഇന്തയൻ 

രാഗ്ഷ്ടപതി രാം നാഥ് യകാവിര് സമ്മാനിച്ച.ു 

• ഹിരിേിൽ സംഘടനേുപ്പട 

പ്പപാതജുനസമ്പർകം വർധിെികകുപ്പേന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പടേുള്ള സംരംഭത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ ് േുവൈറ്റഡ് 

യനഷന് (UN) 800,000 യഡാളർ സംഭാവന 

നൽകി. 
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Defence News 

• ഇന്തയൻ നാവികയസനേുപ്പട 

ആധനുികവൽകരൈത്തിപ്പന്റേും പ്പനറ്റ് വർക് 

യകഗ്രീകൃതമാേ യപാരാട്ട, ആരേവിനിമേ 

പരിപാടിേുപ്പടേും ഭാരമാേി ഈ സാമ്പത്തിക 

വർഷം ഒര ു ഗ്പയതയക എർത്ത് ഇയമജിംര് 

സാറ്റവലറ്റ് ജിയോ ഇയമജിംര് സാറ്റവലറ്റ്-2 

(ജിസാറ്റ്-2) വാങ്ങാൻ പദ്ധതിേിടനു്ന.ു 

• പ്പകാച്ചിേിപ്പല പ്പനടമു്പായേരിേിപ്പല യകാസ്റ്റ് 

രാർഡ് എേർ എൻയേവിൽ, യകാസ്റ്റ് രാർഡ് 

അതിപ്പന്റ രൊമപ്പത്ത എേർ സ്കവാഗ്ഡൺ, 

845 സ്കവാഗ്ഡൺ കമ്മീഷൻ പ്പെേതു . 

 

Summits and Conferences News 

• രുജറാത്തിപ്പല ബറചൂ്ചിൽ നടന്ന ഉതകർഷ് 

സമയരാഹിപ്പന അഭിസംയബാധന പ്പെയ്യാൻ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിങ് ഉപയോരിച്ച.ു 

 

Ranks and Reports News 

• 130 മിലയൺ യഡാളർ വരമുാനവമുാേി 

ലേൈൽ പ്പമസ്സി 2022 പ്പല യഫാർബ് സ് 

ഏറ്റവമുധികം ഗ്പതിഫലം വാങ്ങനു്ന 

അത് ലറ്റകുളുപ്പട പട്ടികേിൽ 

ഒന്നാമപ്പതത്തിേയൊൾ ബാസ് കറ്റ് യബാൾ 

താരം പ്പലയഗ്ബാൺ പ്പജേിംസ് 121.2 മിലയൺ 

യഡാളറാേി രൊമതംു ഗ്കിസ്റ്റയായനാ 

പ്പറാൈാൾയഡാ 115 മിലയൺ യഡാളറമുാേി 

മനൂ്നാമതമുാൈ്. 

 

Appointments News 

• രുവാഹത്തി വഹയകാടതി െീഫ് ജസ്റ്റിസ് 

ജസ്റ്റിസ് സധുാൻഷ ു ധലൂിേ, രുജറാത്ത് 

വഹയകാടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ജംഷഡ് 

ബർയജാർ പർദിവാല എന്നിവപ്പര സഗു്പീം 

യകാടതി ജഡ്ജിമാരാേി നിേമിച്ചതാേി യകഗ്ര 

സർകാർ വിജ്ഞാപനം പ്പെേതു  . 

• ഹിരസു്ഥാൻ പ്പപയഗ്ടാളിേം യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (HPCL) ഇടകാല പ്പെേർമാനംു 

മായനജിംര് ഡേറക്ടറമുാേി അടതു്തിപ്പട 

െമുതലയേറ്റ പഷു്പ കമുാർ യജാഷി രാജയപ്പത്ത 

മനൂ്നാമപ്പത്ത വലിേ എണ്ണ രദു്ധീകരൈ, ഇന്ധന 

വിപൈന കമ്പനിോേ യബാർഡിയലക് 

നിേമിച്ച.ു  

• മതുിർന്ന IAS ഉയദയാരസ്ഥനാേ അൽയകഷ് 

കമുാർ രർമ്മപ്പേ ഇലക് യഗ്ടാൈിക് സ് ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടക് യനാളജി 

മഗ്ന്താലേത്തിപ്പന്റ (MeitY) പ്പസഗ്കട്ടറിോേി 

നിേമിതാനാേി. 

• ആയരാള ടണ്ണിപ്പന്റ 50% ഗ്പതിനിധീകരികനു്ന 

165 അംര കമ്പനികൾ യെർന്നതാൈ് MACN. 

• തിരപ്പെടെു ് കമ്മീഷൈർ രാജീവ് 

കമുാറിപ്പന അടതു്ത മഖു്യ തിരപ്പെടെു് 

കമ്മീഷൈറാേി നിേമിച്ച.ു 

• നടി ദീപിക പദയുകാൺ ആഡംബര 

ഗ്ബാൻഡാേ ലേൂി വിറ്റൈിപ്പന്റ ആദയ ഇന്തയൻ 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാസഡറാേി മാറി. ഗ്ഫഞ്്ച 

ഗ്ബാൻഡാൈ് വാർത്ത പറുത്തവുിട്ടത്. 

• ബജാജ് ഫിൻപ്പസർവ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

പ്പെേർമാൻ, സഞ്ജീവ് ബജാജ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ CEO 

ടിവി നയരഗ്രപ്പന മാറ്റി 2022-23 

വർഷയത്തകളു്ള യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്തയൻ ഇൻഡഗ്സ്ടി (CII) ഗ്പസിഡന്റാേി 

െമുതലയേറ്റ.ു 

 

Business News 

• അദാനി വിൽമർ ലിമിറ്റഡ് , 2022 സാമ്പത്തിക 

വർഷപ്പത്ത (Q4FY2022) കവാർട്ടർ നാല് 

ഫലങ്ങൾ ഗ്പഖ്യാപിച്ചതിന് യരഷം 

ഹിരസു്ഥാൻ േൂൈിലിവർ ലിമിറ്റഡിപ്പന (HUL) 

പിന്തള്ളി ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ഫാസ്റ്റ് 

മവൂിംര് കൺസയമൂർ രുഡ്സ് കമ്പനിോേി (FMCG) 

മാറി.  

• ലാർസൻ ആൻഡ് ടയൂഗ്ബാ ഗ്രൂെിന് കീഴിലളു്ള 

സവതഗ്ന്തമാേി ലിസ്റ്റ് പ്പെേത രെ ് ഐടി 

യസവന കമ്പനികളാേ എൽ&ടി 

ഇൻയഫാപ്പടകംു വമൻഡ് ഗ്ടീേും ലേനം 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല എവക്സഡ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് 

ലിമിറ്റഡംു സവിറ്റ്സർലൻഡിപ്പല പ്പലോപ്പഞ്ച 

എസ്എേും യെർന്നളു്ള സംേുക്ത സംരംഭമാേ 

പ്പനക് സ്ചാർജ്, രുജറാത്തിപ്പല ഗ്പാന്റിജിപ്പല 

സൗകരയങ്ങളിൽ ലിഥിേം അേൺ ബാറ്ററി 

പാകകുളുപ്പട വൻയതാതിലളു്ള ഉൽൊദനം 

ആരംഭിച്ച.ു 

• 100 ബിലയൺ യഡാളറിലധികം വാർഷിക 

വരമുാനം യരഖ്പ്പെടതു്തനു്ന ആദയ ഇന്തയൻ 

കമ്പനിോേി റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് മാറി. 

• എണ്ണ ഭീമനാേ സൗദി അരാംയകാ ആെിൾ 

കമ്പനിപ്പേ താപ്പഴേിറകി യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു മലൂയയമറിേ കമ്പനിോേി മാറി, ഈ 

വർഷം ഊർജ്ജ ഭീമപ്പന ഉേർത്തിേ 

എണ്ണവിലേിപ്പല സമീപകാല കതുിെിന് 

അടിവരേിടനു്ന.ു 
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Banking News 

• െില നിേഗ്ന്തൈങ്ങൾക് വിയധേമാേി 

ഇകവിറ്റാസ് യസ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിനംു 

അതിപ്പന്റ മാതൃ കമ്പനിോേ ഇകവിറ്റാസ് 

യഹാൾഡിംഗ് സ് ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ ലേന പദ്ധതികംു 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ അനമുതി നൽകി . 

• പ്പപാതയുമഖ്ലാ ബാങ്കാേ ഇന്തയൻ ബാങ്ക്, 

തങ്ങളുപ്പട ഉപയഭാക്തൃ ഉൽെന്നങ്ങളുപ്പട 

സമഗ്രമാേ ഡിജിറ്റവലയസഷനിയലകളു്ള 

തഗ്ന്തപരമാേ നീകപ്പമന്ന നിലേിൽ 

അതിപ്പന്റ ഡിജിറ്റൽ യഗ്ബാകിംര് പ്പസാലയഷൂൻ 

- 'ഇ-യഗ്ബാകിംര്' അവതരിെിച്ച.ു  

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ സവകാരയയമഖ്ലാ 

ബാങ്കകുളിപ്പലാന്നാേ ICICI ബാങ്ക്, േുവൈറ്റഡ് 

കിംഗ് ഡത്തിപ്പല സാന്റാൻഡർ ബാങ്കമുാേി ഒര ു

പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ച,ു ഇര ു രാജയങ്ങളിലംു 

ഗ്പവർത്തികനു്ന ബിസിനസുകൾക് ബാങ്കിംര് 

എളുെമാകാൻ ലക്ഷയമിട്ടളു്ളതാൈ്. 

• േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ (UBI), 

യകാർെയററ്റ്, MSMEs (വമയഗ്കാ, പ്പെറകുിട, 

ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ) എല്ലാ അതിർത്തി 

കടന്നളു്ള കേറ്റമുതി-ഇറകമുതി ഇടപാടകുളും 

അവരപു്പട സ്ഥലപ്പത്ത സൗകരയത്തിൽ നിന്ന് 

ഇടപാട് നടത്താൻ ഗ്പാപ്തമാകനു്ന 'യഗ്ടഡ് 

എൻഎക് സ്ടി' എന്ന ഓൺവലൻ പ്ലാറ്റ് യഫാം 

ആരംഭിച്ച.ു 

 

Economy News 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദര്, പശ്ചിമ ബംരാൾ, രാജസ്ഥാൻ, 

പഞ്ചാബ്, അസം, യകരളം എന്നിവേുൾപ്പെപ്പട 

14 സംസ്ഥാനങ്ങൾക് റവനയ ൂ കമ്മി ഗ്രാന്റാേി 

7,183.42 യകാടി രപൂ യകഗ്ര സർകാർ 

അനവുദിച്ച.ു 

• ഏഗ്പിലിൽ ഇന്തയേുപ്പട റീപ്പട്ടേിൽ 

പൈപ്പെരെും 7.79 രതമാനമാേി ഉേർന്ന,ു ഇത് 

ഗ്പധാനമാേും ഇന്ധന വിലേും ഭക്ഷൈ 

വിലേും വർധിച്ചതിനാലാൈ് എന്ന് സർകാർ 

കൈകകുൾ കാൈികനു്ന.ു 

• ആയരാള വളർച്ചേിപ്പല മാരയം, ഉേർന്ന 

െരക് വില, ആയരാള മലൂധന വിപൈിേിപ്പല 

അപകടസാധയത ഒഴിവാകൽ 

എന്നിവേ്കിടേിൽ യമാർരൻ സ്റ്റാൻലി 

ഇന്തയേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 2023 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്പല 7.9% ൽ നിന്ന് 7.6% 

ആേി താഴ്ത്തി. 
 

Schemes News 

• ആളുകൾക് സ്റ്റാർട്ടെകുൾ 

ആരംഭികനു്നതിനംു അവർക് ധനപരവംു 

ധനപരവമുാേ യഗ്പാത്സാഹനങ്ങൾ, 

പ്പകാളാറ്ററൽ രഹിത വാേപകൾ, വിദഗ് ധർ, 

അഭിഭാഷകർ, സിഎ എന്നിവരിൽ നിന്നളു്ള 

സൗജനയ കൺസൾട്ടൻസി എന്നിവ 

നൽകനു്നതിനളു്ള ഒര ു ഇയകാസിസ്റ്റം 

സൃഷ്ടികകു എന്ന ലക്ഷയയത്താപ്പട ഡൽഹി 

കാബിനറ്റ് "ഡൽഹി സ്റ്റാർട്ടെ് നേം" 

അംരീകരിച്ച.ു  

• "മഖു്യമഗ്ന്തി മഫ്റ്റ് സീവർ കൈക്ഷൻ യോജന" 

ഗ്പകാരം ഡൽഹി സർകാർ സൗജനയ 

മലിനജല കൈക്ഷനകുൾ നൽകംു. 

• 1 മതുൽ 5 വപ്പര ോസുകളിപ്പല എല്ലാ സർകാർ 

വഗ്പമറി സ് കൾൂ വിദയാർത്ഥികൾകംു എല്ലാ 

ഗ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലംു 

യപാഷകസമൃദ്ധമാേ ഗ്പഭാതഭക്ഷൈം 

നൽകപു്പമന്്ന തമിഴ് നാട ് മഖു്യമഗ്ന്തി എംപ്പക 

സ്റ്റാലിൻ അറിേിച്ച.ു 

• 2015 പ്പമേ് 9 ന് ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി 

ആരംഭിച്ച ജൻ സരുക്ഷാ പദ്ധതി സാമഹൂിക 

സുരക്ഷ നൽകനു്നതിന് ഇന്ന ് 7 വർഷം 

തികേുകോൈ്. 

• ഈ വർഷം ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റ ് ആരംഭിച്ച 

നിരവധി പദ്ധതികളുെ്. ഈ പരിപാടികൾ 

രാജയത്തിപ്പന്റ സാമഹൂികവംു 

സാമ്പത്തികവമുാേ യക്ഷമത്തിന് 

സഹാേികനു്ന.ു ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ എല്ലാ 

പദ്ധതികളും പൗരന്മാർ അഭിമഖു്ീകരികനു്ന 

നിരവധി സാമഹൂികവംു സാമ്പത്തികവമുാേ 

ഗ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരികനു്നതിന് 

ആരംഭിച്ചതാൈ്. 
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• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി ഗ്രീ നയരഗ്ര യമാദിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യെർന്ന യകഗ്ര കാബിനറ്റ്, 

സമഹൂത്തിപ്പല അധഃസ്ഥിതരംു ദർുബലരമുാേ 

വിഭാരങ്ങയളാട് കരതുലംു അനകുമ്പേും 

ഗ്പകടിെികനു്നതിനാേി (Phase VI) 

ഗ്പധാനമഗ്ന്തി രരീബ് കലയാൺ അന്ന യോജന 

(PM-GKAY) പദ്ധതി ആറ് മാസയത്തക് കടൂി 2022 

പ്പസപ്തംബർ വപ്പര നീട്ടിേിട്ടെ്ു. 

• NITI ആയോര്, ഇന്തയപ്പേ 

രപൂാന്തരപ്പെടതു്തനു്നതിനളു്ള യദരീേ 

സ്ഥാപനം രാജയത്തിപ്പന്റ സാമ്പത്തിക 

വളർച്ചേിലംു വികസനത്തിലംു വളപ്പര 

ഗ്പധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹികനു്ന.ു 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്തി നയരഗ്ര യമാദി മധയഗ്പയദര് 

സ്റ്റാർട്ടെ് നേം ഗ്പഖ്യാപികകുേും 

ഇൻയഡാറിൽ നടന്ന മധയഗ്പയദര് സ്റ്റാർട്ടെ് 

യകാൺയേവിൽ വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിങ് വഴി സ്റ്റാർട്ടെ് 

സമഹൂവമുാേി സംസാരികകുേും പ്പെേതു . 

 

Awards News 

• പഗ്തഗ്പവർത്തനം, പസു്തകങ്ങൾ, നാടകം, 

സംരീതം എന്നിവേിൽ പലുിറ്റ്സർ സമ്മാനം 

യനടിേവരപു്പട 106-ാാാം ോസ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യലായകാത്തര ഗ്ബിട്ടീഷ് പ്പമഡികൽ 

പ്പടക് യനാളജി സ്ഥാപനമാേ പ്പപൻയലാൈിപ്പന്റ 

CEO രുരസുവാമി കൃഷ്ണമർൂത്തിക് 2022 പ്പല ദി 

യമാസ്റ്റ് എക് സലന്റ് ഓർഡർ ഓഫ ്ദി ഗ്ബിട്ടീഷ് 

എംപേർ (സിവിൽ ഡിവിഷൻ) അവാർഡ് 

ലഭികാൻ സാധയതേുെ് - ലെനിപ്പല 

ബകിംര്ഹാം പ്പകാട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിേിൽ 

നിന്ന് ഓർഡർ ഓഫ ്ഗ്ബിട്ടീഷ് എംപേർ (MBE) 

അംരീകാരം ലഭികംു. 

• "Meursault, contre-enquête" (The Meursault 

Investigation) എന്ന ഗ്ഫഞ്്ച യനാവലിപ്പന്റ 

ബംരാളി വിവർത്തനത്തിന് 2022-പ്പല 

അഞ്ചാമപ്പത്ത പ്പറാപ്പമേ്ൻ യറാളെ് ബക്ു 

വഗ്പസ് - പ്പറാപ്പമേ്ൻ യറാളെ് ബക്ു വഗ്പസ് 

ലഭിച്ച.ു 

• പശ്ചിമ ബംരാൾ മഖു്യമഗ്ന്തി മമതാ 

ബാനർജിക് അവരപു്പട "അക്ഷന്തമാേ 

സാഹിതയ അയനവഷൈത്തിന്" ബംഗ്ലാ 

അകാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ ആർകിപ്പടക്റ്റ് ബാലകൃഷ് ൈ 

വിത്തൽദാസ് യദാഷിക് 2022പ്പല യറാേൽ 

യരാൾഡ് പ്പമഡൽ ലഭിച്ച.ു 

• യനാബൽ സമ്മാനം യനടിേ വസദ്ധാന്തിക 

ഭൗതികരാഗ്സ്തജ്ഞനംു ഗ്രന്ഥകാരനമുാേ 

ഗ്ഫാങ്ക് വിൽപ്പസക്, ഗ്പകൃതിേുപ്പട 

അടിസ്ഥാന നിേമങ്ങപ്പളകറുിച്ചളു്ള തപ്പന്റ 

അതിരകുൾ നീകനു്ന അയനവഷൈങ്ങൾക് 

യപരയുകട്ടതാൈ്. 

• പഗ്തഗ്പവർത്തനം, പസു്തകങ്ങൾ, നാടകം, 

സംരീതം എന്നിവേിൽ പലുിറ്റ്സർ സമ്മാനം 

യനടിേവരപു്പട 106-ാാാം ോസ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

 

Agreements News 

• ഇന്തയൻ അറ്റകറു്റെൈി, അറ്റകറു്റെൈി, 

ഓവർയഹാൾ (MRO) കമ്പനിോേ എേർ 

വർകസ് , പ്പഹാസൂരിപ്പല എേർ വർകസിൽ മന്ൂ്ന 

ഇന്തയൻ യനവി പി-8ഐ യലാംര് യറഞ്്ച 

മാരിവടം പയഗ്ടാളിംര് വിമാനങ്ങളിൽ 

കനത്ത അറ്റകറു്റെൈികൾ നടത്തനു്നതിന് 

യബാേിംര് കമ്പനിേുമാേി സഹകരിച്്ച 

ഗ്പവർത്തികനു്ന ു. 

• ഇന്തയേുപ്പട യദരീേ യഗ്ബാഡ്കാസ്റ്ററാേ ഗ്പസാർ 

ഭാരതി, ഗ്പയക്ഷപൈ സഹകരൈത്തിനംു 

സഹകരൈത്തിനമുാേി മഡരാസ്കറിപ്പന്റ 

ഔയദയാരിക ORTM-മാേി (ഓഫീസ് ഡി ലാ 

യറഡിയോ എറ്റ് ഡി ലാ പ്പടലിവിഷൻ) 

ധാരൈാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• യകഗ്രത്തിപ്പന്റ അഭിലാഷമാേ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി 

ഫസൽ ബീമ യോജനേ്കംു (PMFBY) കിസാൻ 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് – പരിഷ് കരിച്ച പലിര 

സബ് പ്പവൻഷൻ സ്കീമിനംു UNDP സായങ്കതിക 

സഹാേം നൽകനു്ന ഒര ു ധാരൈാപഗ്തത്തിൽ 

(MoU) യകഗ്ര കൃഷി, കർഷക യക്ഷമ 

മഗ്ന്താലേവംു (MoA&FW) ഇന്തയാ രവൺപ്പമന്റു ം 

േുഎൻ വികസന പരിപാടിേും (UNDP) ഒെവുച്ച.ു 
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Sports News 

• 2022പ്പല ഏഷയൻ പ്പരേിംസ് വെനേിപ്പല 

പ്പഷജിോങ്ങിപ്പല ഹാങ് സൗവിൽ നടകംു. 4 

വർഷത്തിപ്പലാരികൽ സംഘടിെികനു്ന ഒര ു

മൾട്ടി-യസ്പാർട് സ ്ഇവന്റാൈ് ഏഷയൻ പ്പരേിംസ്.  

• ഇന്തയൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ഡി രുയകഷ് പനൂ്ത 

വഗ്പമേിൽ നടന്ന ആദയ പ്പെസ്സബിൾ 

സൺയവ യഫാർപ്പമപ്പന്ററ ഓെൺ 2022 പ്പെസ്സ് 

ടർൂൈപ്പമന്റിൽ ൊമ്പയനാേി.  

• IPL 2022 അപ്പല്ലങ്കിൽ IPL (ഇന്തയൻ ഗ്പീമിേർ 

ലീര്) 15 എന്നത ് 2022 മാർച്്ച 26 മതുൽ 

ആരംഭിച്്ച 2022 പ്പമേ് 29 വപ്പര നീെനുിൽകംു. 

• പ്പഫരാരി എതിരാളിോേ ൊൾസ് 

പ്പലേർകിപ്പന പരാജേപ്പെടതു്തി എഫ്1 

യലാക ൊമ്പയൻ മാക്സ് പ്പവർസ്റ്റെൻ പ്പറഡ് 

ബളു്ളിപ്പന്റ ഉദ്ഘാടന മിോമി ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

യനടി. 

• നിലവിപ്പല ൊമ്പയൻ അലക് സാെർ 

സവയരവിപ്പന (ജർമ്മനി) യതാൽെിച്്ച 

കാർയലാസ് അൽകാരാസ് (പ്പസ്പേിൻ) 2022പ്പല 

പരുഷു സിംരിൾസ് മാഗ്ഡിഡ് ഓെൺ കിരീടം 

സവന്തമാകി. 

• ഗ്ബസീലിപ്പല കാക് സിോസ് യഡാ സളുിൽ 

നടകനു്ന 24-ാാമത ് ബധിര ഒളിമ്പിക് സിൽ 

ഷടൂ്ടിംരിൽ അഭിനവ് യദര് വാൾ ഇന്തയേ് ക് 

രൊം സവർൈം യനടി. 

• 2022 പ്പല മിോമി ഓെൺ 2022 മാർച്്ച 22 മതുൽ 

ഏഗ്പിൽ 3 വപ്പര നടന്ന.ു 

• USA േിപ്പല സാൻ ജവുാൻ കാപിസ് ഗ്ടായനാേിൽ 

നടന്ന സൗെ ് റണ്ണിംര് ഗ്ടാക് മീറ്റിൽ 13:25.65 

സമേത്തിൽ 5000 മീറ്ററിൽ ബഹദർൂ 

ഗ്പസാദിപ്പന്റ 30 വർഷം പഴകമളു്ള 

പ്പറയകാർഡ് ഇന്തയേുപ്പട അവിനാഷ് സാബിൾ 

തകർത്ത.ു 

• നാലാമത് യഖ്യലാ ഇന്തയ േൂത്ത് പ്പരേിംസിപ്പന്റ 

ഔയദയാരിക യലായരാേും ജഴ് സിേും സഹിതം 

യകഗ്ര കാേിക മഗ്ന്തി അനരുാര് താകർൂ 

‘ധാകഡ്’ എന്ന െിഹ്നം പറുത്തിറകകുേും 

പ്പരേിംസിന് ആതിയഥേതവം വഹികാനളു്ള 

ഹരിോനേുപ്പട ഗ്രമപ്പത്ത അഭിനരികകുേും 

പ്പെേതു . 

• ഇന്തയേിൽ വർഷം യതാറംു സംഘടിെികനു്ന 

ഏറ്റവംു വലിേ ഗ്കികറ്റ് പ്പരേിം ഇവന്റു കളിൽ 

ഒന്നാൈ് ഇന്തയൻ ഗ്പീമിേർ ലീര്. 

• IBA വനിതാ യലാക യബാക് സിംര് 

ൊമ്പയൻഷിെിപ്പന്റ 12-ാാമത ് എഡിഷൻ 

തർുകിേിപ്പല ഇസ്താംബളൂിൽ ആരംഭിച്ച.ു 

• IPL 2022 അപ്പല്ലങ്കിൽ IPL (ഇന്തയൻ ഗ്പീമിേർ 

ലീര്) 15 2022 മാർച്്ച 26 മതുൽ ആരംഭിച്്ച 2022 

പ്പമേ് 29 വപ്പര നീെനുിൽകംു. 

• എട്്ട സവർൈവംു നാല് പ്പവള്ളിേും രെ് 

പ്പവങ്കലവംു ഉൾപ്പെപ്പട ആപ്പക 14 

പ്പമഡലകുയളാപ്പട ഇറാഖ്ിപ്പല 

സുവലമാനിേേിൽ നടന്ന ഏഷയാ കെ് 2022 

യസ്റ്റജ്-2 ഗ്പൊരൈത്തിൽ ഇന്തയൻ 

അപ്പമ്പേ്ത്ത് വിജേിച്ച.ു 

• ജർമ്മനിേിപ്പല സഹുലിൽ നടകനു്ന 

ഇന്റർനാഷൈൽ ഷടൂ്ടിംര് സ് യപാർട് സ് 

പ്പഫഡയറഷൻ (ISSF) ജനൂിേർ യലാകകെിൽ 

ഇന്തയൻ പിസ്റ്റൾ യജാഡികളാേ ഇഷ സിങ്ങംു 

സൗരഭ് ൌധരിേും മിക്സഡ് ടീം പിസ്റ്റൾ 

സവർൈം യനടി. 

• ഇറ്റാലിേൻ കെ് വഫനലിൽ അധിക 

സമേത്തിന് യരഷം ഇന്റർ മിലാൻ 

േുവന്റസിപ്പന 4-2 ന് പരാജേപ്പെടതു്തി. 

 

Books and authors News 

• ഡൽഹിേിപ്പല എേർയഫാഴ് സ് 

അയസാസിയേഷൻ സംഘടിെിച്ച 37 - ാാമത് 

എേർ െീഫ് മാർഷൽ പി.സി.ലാൽ 

അനസു്മരൈ ഗ്പഭാഷൈത്തിൽ ഗ്പതിയരാധ 

മഗ്ന്തി രാജ് നാഥ് സിംര് 'ഇയന്താ-പാക് േുദ്ധം 

1971-പ്പറമിനിപ്പസൻസ് ഓഫ ് എേർ 

വാരിയേഴ് സ്' എന്ന പസു്തകം ഗ്പകാരനം 

പ്പെേതു .  

• "യമാദി@20 ഗ്ഡീംസ് മീറ്റ് പ്പഡലിവറി" എന്ന 

പസു്തകം ഉപരാഗ്ഷ്ടപതി എം പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ു

നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പകാരനം പ്പെേതു . 
 

 

http://www.adda247.com/ml/|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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https://t.me/Adda247Kerala
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Obituaries News 

• ഗ്പരസ്ത ഒഡിേ സാഹിതയകാരൻ രജത് കമുാർ 

കർ ഹൃദേ സംബന്ധമാേ അസുഖ്ങ്ങപ്പള 

തടുർന്്ന അന്തരിച്ച.ു 

• ഇന്തയൻ സംരീതസംവിധാേകനംു സന്തർൂ 

വാദകനമുാേ പണ്ഡിറ്റ് രിവകമുാർ രർമ്മ (84) 

അന്തരിച്ച.ു 

• റഷയൻ പ്പെസ്സ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററംു ഒര ു

ദരാബ്ദകാലം യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു മികച്ച 

കളികാരിൽ ഒരാളും യലാക ൊമ്പയൻമാപ്പര 

പരിരീലിെിച്ചതംു െരിഗ്തത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

മികച്ച മത്സരങ്ങളിപ്പലാന്നിൽ 

ജീവിച്ചിരികനു്ന അവസാനപ്പത്ത 

പങ്കാളിേുമാേിരനു്ന േൂറി അപ്പവർബാഖ്് 

യമായസ്കാേിൽ 100-ാാാം വേസ്സിൽ അന്തരിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന ഹിമാെൽ ഗ്പയദര് യകാൺഗ്രസ് 

യനതാവംു മൻു യകഗ്രമഗ്ന്തിേുമാേ പണ്ഡിറ്റ് 

സഖു്് റാം (94) അന്തരിച്ച.ു 

• യസാവിേറ്റ് േൂൈിേപ്പന്റ മരൈവാറന്റിൽ 

ഒെിടാൻ സഹാേികകുേും പിന്നീട് സവതഗ്ന്ത 

ഉപ്പഗ്കേനിപ്പന്റ ആദയ ഗ്പസിഡന്റാേി 

യസവനമനഷു്ഠികകുേും പ്പെേത മൻു 

കമ്മയൈൂിസ്റ്റാേ ലിയോനിഡ് ഗ്കാവചു ക് 88-

ാാാം വേസ്സിൽ അന്തരിച്ച.ു 

• UAE ഗ്പസിഡന്റു ം അബദുാബി 

ഭരൈാധികാരിേുമാേ പ്പഷേ്ഖ്് ഖ്ലീഫ ബിൻ 

സാേിദ് അൽ നഹയാൻ അന്തരിച്ച.ു 2004 

നവംബർ 3 മതുൽ UAE ഗ്പസിഡന്റാേും 

അബദുാബി ഭരൈാധികാരിോേും 

യസവനമനഷു്ഠിച്ച.ു 

• അരാധമാേ സംസ് കൃതവംു ഹിരി 

പണ്ഡിതനമുാേ പത്മഗ്രീ യഡാ രമാ കാന്ത് 

രേു ഉത്തർഗ്പയദരിപ്പല അലിരഢിൽ 

അന്തരിച്ച.ു 
 

 

Important Days 
• തലസീമിേ ബാധിച്ചവരപു്പട സ്മരൈേ്കാേി 

എല്ലാ വർഷവംു പ്പമേ് 8 ന് യലാക തലസീമിേ 

ദിനമാേി ആെരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭ 2022 പ്പമേ് 10-ന് 

അർരാനിേേുപ്പട രൊമപ്പത്ത അന്താരാഗ്ഷ്ട 

ദിനമാേി ആെരിച്ച.ു 

• റഷയൻ ഗ്പസിഡന്റ് വ് ളാഡിമിർ പടുിൻ, നാസി 

ജർമ്മനിപ്പകതിരാേ യസാവിേറ്റ് േൂൈിേപ്പന്റ 

രൊം യലാകമഹാേുദ്ധ വിജേപ്പത്ത 

രംഭീരമാേ വസനിക ഗ്പദർരനയത്താപ്പടേും 

യമായസ്കാേിപ്പല പ്പറഡ് സ്കവേറിൽ നിന്നളു്ള 

ഗ്പസംരത്തിലപൂ്പടേും അനസു്മരിച്ച.ു 

• എല്ലാ വർഷവംു മാർച്്ച 21 ന് അന്താരാഗ്ഷ്ട 

നൗറസ്ൂ ദിനം ആയരാളതലത്തിൽ 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• സസയങ്ങളുപ്പട ആയരാരയം സംരക്ഷികനു്നത് 

വിരെ് ഇല്ലാതാകാനംു ദാരിഗ്ദയം കറുേ്കാനംു 

വജവവവവിധയവംു പരിസ്ഥിതിേും 

സംരക്ഷികാനംു സാമ്പത്തിക വികസനം 

ഉയത്തജിെികാനംു എങ്ങപ്പന 

സഹാേികപു്പമന്്ന ആയരാള അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭ പ്പമേ് 

12 അന്താരാഗ്ഷ്ട സസയായരാരയ ദിനമാേി (IDPH) 

ആെരിച്ച.ു 

• നഴ് സുമാരപു്പട യസവനങ്ങപ്പള 

മാനികനു്നതിനാേി യലാകപ്പമമ്പാടംു പ്പമേ് 12 

അന്താരാഗ്ഷ്ട നഴ് സസ് ദിനമാേി 

ആെരികനു്ന.ു 

• യലാക യദരാടന പക്ഷി ദിനം 2006-ൽ 

ആരംഭിച്ചതിനയുരഷം വർഷത്തിൽ 

രെതുവൈ ആെരികനു്ന.ു അന്താരാഗ്ഷ്ട 

യദരാടന പക്ഷി ദിനം 2022 പ്പമേ് 14, 

ഒയക്ടാബർ 8 തീേതികളിൽ 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 
• ഇന്തയൻ പ്പറേിൽയവ കാറ്ററിംര് ആൻഡ് 

ടികറ്റിംര് യകാർെയറഷൻ (IRCTC) യനൊളിപ്പല 

ജനക്പൂ രിൽ യസ്റ്റാെളു്ള ആദയ ഭാരത ് രൗരവ് 

ടറൂിസ്റ്റ ്പ്പഗ്ടേിൻ ആരംഭികംു . 

• മഹാരാഗ്ഷ്ടേിപ്പല സതാര ജില്ലേിൽ നിന്നളു്ള 

ഗ്പിേങ്ക പ്പമാഹിപ്പത 8000 മീറ്ററിന ു മകുളിൽ 

അഞ്്ച പ്പകാടമുടുികൾ കേറനു്ന ആദയ ഇന്തയൻ 

വനിതോേി .  

• യനൊളിപ്പന്റ ഇതിഹാസ 

പർവതായരാഹകോേ കാമി റീത്ത പ്പഷർെ 

26- ാാാം തവൈേും യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

ഉേരം കടൂിേ പ്പകാടമുടുിോേ എവറസ്റ്റ് 

കീഴടകി പതുിേ യലാക പ്പറയകാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

http://www.adda247.com/ml/|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• SBI PO, SSC, ബാങ്കിംര് തടുങ്ങിേ മത്സര 

പരീക്ഷകൾക് തയ്യാപ്പറടകുനു്ന 

വിദയാർത്ഥികൾക് സംസ്ഥാന തിരിച്ചളു്ള 

മഖു്യമഗ്ന്തിമാരപു്പടേും രവർൈറപു്പടേും പട്ടിക 

ഗ്പധാനമാൈ്. 

• ഭരൈഘടന ഗ്പകാരം ഇന്തയേിൽ യദരീേ 

ഭാഷേില്ല, ഹിരിേും ഇംഗ്ലീഷംു ഇന്തയേുപ്പട 

ഔയദയാരിക ഭാഷോേി കൈകാകപ്പെടനു്ന.ു 

• ഇന്തയേിപ്പല ഉത്തർഗ്പയദരിപ്പല ആഗ്രേിൽ 

സ്ഥിതി പ്പെയ്യുന്ന ഒര ുരവകടുീര സമചു്ചേമാൈ് 

താജ് മഹൽ. മരുൾ െഗ്കവർത്തി ഷാജാൻ 

(ഭരൈകാലം 1628-58) തപ്പന്റ ഭാരയ മംുതാസ് 

മഹലിപ്പന്റ ("പ്പകാട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് 

തിരപ്പെടതു്തത്") ബഹമുാനാർത്ഥം 

താജ് മഹൽ സ്ഥാപിച്ച.ു 

• ബയോരയാസ് ഉപയോരിച്്ച ഗ്പവർത്തികനു്ന 

ഇന്തയേിപ്പല ആദയപ്പത്ത EV ൊർജിംര് യസ്റ്റഷൻ 

മഹാരാഗ്ഷ്ടേിപ്പല മംുവബേിൽ ഉദ്ഘാടനം 

പ്പെേതു . 

• ഇന്തയേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ ബിസിനസ് 

ഗ്രൂെകുളിപ്പലാന്നാേ ഭാരതി 

എന്റർവഗ്പസസിപ്പന്റേും യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ ഇൻഷറുൻസ് 

കമ്പനികളിപ്പലാന്നാേ AXAേുപ്പടേും സംേുക്ത 

സംരംഭമാേ ഭാരതി AXA വലഫ് ഇൻഷറുൻസ് 

അതിപ്പന്റ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ 

കാപ്പമ്പേ് ൻ ആരംഭിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• വജവ പദാർത്ഥങ്ങളാേ ധാത ു ഗ്ദാവക 

വാതകങ്ങളുപ്പടേും സകൂ്ഷ് മാൈകുളുപ്പടേും 

മിഗ്രിതമാൈ് മണ്ണ്, അത് ഒരമുിച്്ച ജീവൻ 

നിലനിർത്തനു്ന.ു ധാതകുളുപ്പടേും 

വജവവസ്തു കളുപ്പടേും ഖ്രമഖു്ങ്ങൾ ഇതിൽ 

അടങ്ങിേിരികനു്ന,ു ഇത് വാതകങ്ങളും 

പ്പവള്ളവംു ഉൾപ്പകാളു്ളന്ന.ു 

• വടകകുിഴകൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിപ്പല 

സാമ്പത്തികമാേി പിന്നാകം നിൽകനു്നതംു 

പിന്നാകം നിൽകനു്നതമുാേ ഗ്പയദരങ്ങളിൽ 

നിന്നളു്ള കടു്ടികപ്പള എഞ്ചിനീേറിംര്, 

പ്പമഡികൽ ഗ്പയവരനം തടുങ്ങിേ 

അഖ്ിയലന്തയാ മത്സര പരീക്ഷകൾക് 

തയ്യാപ്പറടകുനു്നതിനാേി ഇന്തയൻ വസനയം 

റസിഡൻഷയൽ ടയടൂ്ടറിംര് നൽകാൻ തടുങ്ങി. 

• ഐകയത്തിപ്പന്റേും രാഗ്ഷ്ടതഗ്ന്തത്തിപ്പന്റേും 

മാതൃകോേിരനു്ന സർദാർ വല്ലഭാേ് 

പയട്ടലിനാൈ് സ്റ്റാെയ ു ഓഫ ് േൂൈിറ്റി 

സമർെിച്ചിരികനു്നത്. 
 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനന്തപരും; 

• യകരള രവർൈർ: ആരിഫ് മഹുമ്മദ് ഖ്ാൻ; 

• യകരള മഖു്യമഗ്ന്തി: പിൈറാേി വിജേൻ. 

• മൈിെർൂ മഖു്യമഗ്ന്തി: എൻ ബിയരൻ സിംര്; 

• മൈിെരൂിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: ഇംഫാൽ; 

• മൈിെർൂ രവർൈർ: ലാ.രയൈരൻ. 

• അദാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1988; 

• അദാനി ഗ്രൂെ് ആസ്ഥാനം: അഹമ്മദാബാദ്, 

രുജറാത്ത്; 

• അദാനി ഗ്രൂെ് പ്പെേർമാൻ: രൗതം അദാനി; 

• അദാനി ഗ്രൂെ് മായനജിംര് ഡേറക്ടർ: രായജഷ് 

അദാനി. 

• ലാർസൻ ആൻഡ് ടയൂഗ്ബാ ഇൻയഫാപ്പടക് 

ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ഡിസംബർ 

1996; 

• ലാർസൻ ആൻഡ് ടയൂഗ്ബാ ഇൻയഫാപ്പടക് 

ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: മംുവബ; 

• ലാർസൻ ആൻഡ് ടയൂഗ്ബാ ഇൻയഫാപ്പടക് 

ലിമിറ്റഡ് CEO: സഞ്ജേ് ജയലാന. 

• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്തി: ഗ്രീ രാജ് നാഥ് സിംര് 

• ഇന്തയൻ െീഫ് ഓഫ് യനവൽ സ്റ്റാഫ്: അഡ്മിറൽ 

ആർ. ഹരി കമുാർ 

• യകാസ്റ്റ് രാർഡ് ഡേറക്ടർ ജനറൽ: വി എസ് 

പതാനിേ 

• ഇന്തയൻ െീഫ് ഓഫ് എേർ സ്റ്റാഫ്: മാർഷൽ 

വിയവക് റാം ൌധരി 

• പ്പറേിൽയവ, കമ്മയൈൂിയകഷൻസ്, 

ഇലയഗ്ക്ടാൈിക്സ്, ഇൻഫർയമഷൻ പ്പടയക്നാളജി 

മഗ്ന്തി: ഗ്രീ അരവിനി വവഷ്ണവ് 
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• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് CEO: 

മയുകഷ് അംബാനി (31 ജവൂല 2002–); 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപകൻ: ധീരഭുാേ് അംബാനി; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 8 പ്പമേ് 1973, മഹാരാഗ്ഷ്ട; 

• റിലേൻസ് ഇൻഡഗ്സ്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: മംുവബ. 

• അമയരഗ്ര നാഥാൈ് രാഖ്ി രർഹി 

കഴുിപ്പച്ചടതു്തത്. 

• വി.രർമ്മേും എസ്.പ്പക.മഞ്ജു ളും യെർന്നാൈ് 

സിനൗലി കഴുിപ്പച്ചടതു്തത്. 

• ഇന്റർനാഷൈൽ യബാക്സിംര് 

അയസാസിയേഷൻ (IBA) 1946-ൽ രപൂീകരിച്ച;ു 

• IBA േുപ്പട ആസ്ഥാനം: പ്പലാസാപ്പന, 

സവിറ്റ്സർലൻഡ്; 

• IBA േുപ്പട ഗ്പസിഡന്റ്: ഉമർ നസയരാവിച്്ച 

പ്പഗ്കംപ്പലവ്. 

• പതുിേതംു പനുരപുയോരികാവനു്നതമുാേ 

ഊർജത്തിനാേുള്ള യകഗ്ര സഹമഗ്ന്തി: ഗ്രീ 

ഭരവന്ത് ഖ്ബു 

• ഫിലിെീൻസ് തലസ്ഥാനം: മനില; കറൻസി: 

ഫിലിവെൻ പ്പപയസാ. 

• ഹരിോന രവർൈർ: ബരാര ുദത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്തി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ. 

• രുജറാത്ത് മഖു്യമഗ്ന്തി: ഗ്രീ ഭയൂപഗ്രഭാേ് പയട്ടൽ 

• ഇന്തയൻ തിരപ്പെടെു് കമ്മീഷൻ 

രപൂീകരിച്ചത്: 25 ജനവുരി 1950; 

• ഇന്തയൻ തിരപ്പെടെു ്കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 

• സൗദി അരാംയകാ സ്ഥാപിതമാേത്: 1933; 

• സൗദി അരാംയകാ ആസ്ഥാനം: ദഹ് റാൻ, 

സൗദി അയറബയ; 

• സൗദി അരാംയകാ സിഇഒ: അമിൻ എച്്ച 

നാസർ. 

• ICICI ബാങ്കിപ്പന്റ യനാൺ എക്സികയടൂ്ടീവ് (പാർട്്ട 

വടം) പ്പെേർമാൻ: ഗ്രീ. രിരീഷ് െഗ്ര 

െതർുയവദി 

• സാന്റാൻഡർ UK േുപ്പട െീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസർ: വമക് പ്പറഗ്നിേർ 

• ICICI ബാങ്കിപ്പന്റ ഇന്റർനാഷൈൽ ബാങ്കിംര് 

ഗ്രൂെിപ്പന്റ തലവൻ: ഗ്രീറാം എച്്ച അയ്യർ, 

• യകഗ്ര കൃഷി മഗ്ന്തി: നയരഗ്ര സിംര് യതാമർ 

• യകഗ്ര കൃഷി സഹമഗ്ന്തി: ഗ്രീ വകലാഷ് 

ൌധരി 

• സിഇഒ – ഗ്പധാൻ മഗ്ന്തി ഫസൽ ബീമാ 

യോജന: റിയതഷ് ൌഹാൻ 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ തലസ്ഥാനം: വകവ്; 

• ഉയഗ്കനിേൻ കറൻസി: ഉയഗ്കനിേൻ ഗ്ഹിവനിേ; 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പസിഡന്റ്: യവായലാവഡമർ 

പ്പസപ്പലൻസ്കി; 

• ഉപ്പഗ്കേ്ൻ ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പ്പഡനിസ് ഷ്മിഹാൽ. 

• ഭാരതി ആക്സ ജനറൽ ഇൻഷറുൻസ് കമ്പനി 

ലിമിറ്റഡ് CEO: സഞ്ജീവ് ഗ്രീനിവാസൻ 

• വിേറ്റ്നാം തലസ്ഥാന നരരം: ഹയനാേ്; 

• വിേറ്റ്നാം കറൻസി: വിേറ്റ്നാമീസ് യഡാങ്; 

• വിേറ്റ്നാം ഗ്പധാനമഗ്ന്തി: പാമ് മിൻഹ് െിൻഹ്. 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മഖു്യമഗ്ന്തി: ഭയൂപഷ് ബായരൽ 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയൻ 

ഇൻഡഗ്സ്ടി സ്ഥാപിതമാേത്: 1895; 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയൻ 

ഇൻഡഗ്സ്ടി പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: നയഡൂൽഹി, 

ഇന്തയ; 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയൻ 

ഇൻഡഗ്സ്ടി ഡേറക്ടർ ജനറൽ: െഗ്രജിത് 

ബാനർജി; 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ ് ഇന്തയൻ 

ഇൻഡഗ്സ്ടി മഗു്ദാവാകയം: ൊർട്ടിംര് മാറ്റം 

വികസനം സാധയമാകനു്ന.ു 

• േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ മായനജിംര് 

ഡേറക്ടറംു CEO േും: രാജ് കിരൺ റാേ് ജി; 

• േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്തയ ലേിെിച്ച 

ബാങ്കകുൾ: ആഗ്ന്ധാ ബാങ്ക്, യകാർെയറഷൻ 

ബാങ്ക്; 

• േൂൈിേൻ ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്തയ ആസ്ഥാനം: 

മംുവബ, മഹാരാഗ്ഷ്ട. 

• മധയപർയദര് മഖു്യമഗ്ന്തി: രിവരാജ് സിംര് 

ൌഹാൻ 

• ISSF സ്ഥാപിതമാേത്: 1907; 

• ISSF ആസ്ഥാനം: മയൈൂിച്്ച, ജർമ്മനി; 

• ISSF ഗ്പസിഡന്റ്: വലാഡിമിർ ലിസിൻ. 

• മൈിെർൂ രവർൈർ: ലാ രയൈരൻ 

• GOC പ്പറഡ ്ഷീൽഡ് ഡിവിഷൻ യമജർ ജനറൽ 

നവിൻ സയച്്ചദവ 
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