
            "Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| May 3rd Week 2022 Important Current Affairs" 

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

"Weekly Current Affairs PDF in Malayalam| May 3rd 
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 

• അബദുാബി ഭരണാധികാരി പ്പെേ്ഖ് മഹുമ്മദ് 

ബിൻ സാേിദ് അൽ നഹയാപ്പന UAE 

ഗ്പസിഡന്റാേി േൂണിേൻ സഗു്പീം കൗൺസിൽ 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഉപ്പഗ്കേനിപ്പല സംഘർെപ്പത്തത്തടുർന്്ന 

ഭക്ഷയസരുക്ഷേ്ക് ഭീെണിോപ്പണന്്ന 

അവകാശപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സർകാർ യരാതമ്പ് 

കേറ്റമുതി നിയരാധിച്ച,ു കടൂാപ്പത ഉഷ്ണ 

തരംരത്തിപ്പന്റ ഫലമാേി വിതരണം 

കറുേുകേും ഗ്പായദശിക വിലകൾ പതുിേ 

ഉേരങ്ങളിപ്പലത്തികകുേും പ്പെേതു . 

• ഗ്ഫാൻസിപ്പന്റ പതുിേ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി 

എലിസബത്ത് യബാൺ നിേമിതോേി, 

രാജ്യത്ത് ഈ പദവി വഹികനു്ന രണ്ടാമപ്പത്ത 

വനിതോണ് അവർ. 

• ഗ്പശ് നബാധിതമാേ ഹ ോൺ ഓഫ് 
ആഫ്രിക്കൻ രോഫ്രത്തിലെ ദീർഘകാല 

തിരപ്പെടെുിപ്പനത്തടുർന്്ന യസാമാലിേൻ 

നിേമസഭാംരങ്ങൾ മൻു യനതാവ്  സൻ 
ലെയ്ഖ് മു മ്മദിലെ രാജ്യത്തിപ്പന്റ 

അടതു്ത ഗ്പസിഡന്റാേി തിരപ്പെടതു്ത.ു 
 

 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ തകൂപുാലം 

പ്പെക് റിെബ്ലികിപ്പല ോഗ്തകാർകാേി 

തറുന്ന.ു രണ്ടവുർെയത്താളമാേി നിർമാണം 

നടന്നിരനു്ന പാലം ഔയദയാരികമാേി 

തറുന്നപു്പകാടതു്ത.ു 

• SAARC േുപ്പട ഭാവി ഇരളുടെതാേി യതാന്നനു്ന,ു 

ഗ്ശീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ, യനൊൾ എന്നിവ 

സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതതവത്തിലമുാണ്, 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് താലിബാൻ 

നിേഗ്ന്ത്ണത്തിലമുാണ്. 

• യരാതമ്പ് കേറ്റമുതിേിൽ നിേഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ 

ഏർപ്പെടതു്തിേതിന് വിമർശനം 

ഏറ്റവുാങ്ങിേതിന് യശെം, യകാവിഡ്-19 

വിരദു്ധ വാക്സിയനെനകുളുപ്പട കാരയത്തിൽ 

നീതി, താങ്ങാനാവനു്ന വില, ഗ്പയവശനക്ഷമത 

എന്നിവേുപ്പട തതവങ്ങൾ പാശ്ചാതയപ്പര 

അവരണികനു്നപു്പവന്്ന ഇന്ത്യ ആയരാപിച്ച,ു 

ഭക്ഷയധാനയങ്ങളുപ്പട കാരയത്തിൽ ഇനി 

അങ്ങപ്പന പ്പെയ്യരപു്പതന്്ന അവയരാട് 

ആവശയപ്പെട്ട.ു 

• വിവിധ കാലാവസ്ഥാ ഗ്പതിഭാസങ്ങപ്പള 

സവേയമവ അളകനു്നതിനാേി നാെണൽ 

ജ്ിയോഗ്രാഫിക് പ്പസാസസറ്റി എവറസ്റ്റിൽ 

8,830 മീറ്റർ ഉേരത്തിൽ "യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു ഉേർന്ന കാലാവസ്ഥാ യസ്റ്റെൻ" 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

 

State News 

• ഗ്തിപരുേുപ്പട പതുിേ മഖുയമഗ്ന്ത്ിോേി 

രാജ്യസഭാ MP േും BJP സംസ്ഥാന 

അധയക്ഷനമുാേ മണിക് സാഹ 

െമുതലയേൽകാൻ ഒരങു്ങനു്ന.ു 

• രുജ്റാത്തിപ്പല സിസ്റ്റംസ് റിയഫാം 

എൻഡീയവഴ് സ് യഫാർ ഗ്ടാൻയ്ഫാർമഡ് 

പ്പഹൽത്ത് അച്ചീവ് പ്പമന്റ് (SRESTHA-G) 

പദ്ധതിക് യവണ്ടി സാമ്പത്തിക 

സഹാേവമുാേി യലാക ബാങ്ക് 350 മിലയൺ 

യഡാളർ അനവുദിച്ച.ു 

• പ്പനല്്ല സായങ്കതികവിദയേുപ്പട യനരിട്ടളു്ള 

വിത്ത് ഉപയോരിച്്ച പ്പനൽകൃെി പ്പെയ്യുന്ന 

കർെകർക് ഏകറിന് 1,500 രപൂ 

ഇൻപ്പസന്റീവ് നൽകാൻ പഞ്ചാബ് കാബിനറ്റ് 

അംരീകാരം നൽകി. 
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• െലച്ചിഗ്ത യഗ്പമികൾക് അവരപു്പട 

ഇഷ്ടാനസുരണം നിരവധി സിനിമകളും 

യൊർട്്ട ഫിലിമകുളും യഡാകയപു്പമന്ററികളും 

വാഗ് ദാനം പ്പെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർകാർ 

ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള ഓവർ-ദി-യടാെ് (OTT) 

പ്ലാറ്റ് യഫാം നവംബർ 1-ന് യകരള സർകാർ 

ആരംഭികംു. 

• പഞ്ചാബ് മഖുയമഗ്ന്ത്ി ഭരവന്്ത് മാൻ 

സംസ്ഥാനപ്പത്ത ജ്നങ്ങളുപ്പട പരാതികൾ 

യകൾകകുേും ഇത്തരപ്പമാര ു പ്പപാത ു

ആശേവിനിമേ പരിപാടിോേ 'യലാക് 

മിൽനി'േിൽ പരിഹാര നിർയേശങ്ങൾ 

നൽകകുേും പ്പെേതു . 

• കർണാടക ജ്ില്ലകളാേ ബല്ലാരി, െിഗ്തദർുര, 

തമുകരു ു എന്നിവിടങ്ങളിപ്പല ഖനികളിൽ 

നിന്്ന യവർതിരിപ്പച്ചടകുനു്ന ഇരമു്പേിര് 

കേറ്റമുതി പ്പെയ്യാൻ ഖനന കമ്പനികൾക് 

സഗു്പീം യകാടതി അനമുതി നൽകി. 

 

National News 

• സഹദരാബാദിപ്പല പ്പസൻഗ്ടൽ യഫാറൻസിക് 

സേൻസ് ലയബാറട്ടറിേുപ്പട (CFSL) പരിസരത്ത് 

യദശീേ സസബർ യഫാറൻസിക് ലയബാറട്ടറി 

(NCFL) ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ി അമിത് ൊ 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• യദശീേ ഡാറ്റ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ് പ്ലായറ്റ്ഫാം 

(NDAP) സൗജ്നയ പ്പപാത ു ഉപയോരത്തിനാേി 

NITI ആയോര് ആരംഭിച്ച.ു 

• രാജ്സ്ഥാനിപ്പല രാംരഢ് വിശ്ധാരി സടരർ 

റിസർവ് രാജ്സ്ഥാപ്പന്റ നാലാമപ്പത്തേും 

ഇന്ത്യേുപ്പട 52-ാാമപ്പത്തേും കടവു സംരക്ഷണ 

യകഗ്രമാേി വിജ്ഞാപനം പ്പെേതതാേി 

പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വയതിോന 

മഗ്ന്ത്ി ഭയൂപരർ ോദവ് അറിേിച്ച.ു 
 

 

• നാെണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയട്ൂ്ട ഓഫ ്

ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് ആൻഡ് ഇൻഫർയമെൻ 

പ്പടക് യനാളജ്ി (NIELIT) പ്പസന്റർ യല, 

എക്സ്റ്റൻെൻ പ്പസന്റർ കാർരിൽ, ഐടി 

എയനബിൾഡ് ഇൻകയുബെൻ പ്പസന്റർ യഫാർ 

ഹാൻഡ് ഗ്കാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ലംൂ 

പ്പസക് ടർ എന്നിവേുപ്പട യകഗ്ര കാബിനറ്റ് 

ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ് & ഇൻഫർയമെൻ 

പ്പടക് യനാളജ്ി, കമ്മയണൂിയകെൻസ്, 

പ്പറേിൽയവ മഗ്ന്ത്ി അശവിനി സവഷ്ണവ് 

ഉദ്ഘാടനം പ്പെേതു . 

• മൻു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി രാജ്ീവ് രാന്ധി 

വധയകസിപ്പല ഗ്പതിോേ എ ജ്ി 

യപരറിവാളന് "ഏത് കാരണത്താലംു 

വിെേത്തിൽ തീർെകുൽെികനു്ന 

കാരയത്തിലംു പർൂണ്ണ നീതി പലുർത്താൻ" 

അസാധാരണമാേ അധികാരം നൽകാൻ 

ഭരണഘടനേുപ്പട 142-ാാാം അനയുേദം സഗു്പീം 

യകാടതി ഉപയോരിച്ച.ു 

• ഗ്പശ്ത മതുിർന്ന യകാട്ടൺ മാൻ സയുരെ് ഭാേ് 

പ്പകാട്ടകിപ്പന്റ അധയക്ഷതേിൽ യകാട്ടൺ 

കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യേുപ്പട രപൂീകരണം 

യകഗ്ര സർകാർ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

 

Defence News 
• ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി രാജ്് നാഥ് സിംര് 

മംുസബേിപ്പല മസയരാൺ യഡാകിൽ രണ്്ട 

നിർമ്മിത ഇന്ത്യൻ േുദ്ധകെലകുളാേ INS 

'സറൂത്ത്', 'ഉദേരിരി' എന്നിവ പറുത്തിറകി. 

തയേശീേമാേി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് 

േുദ്ധകെലകുളും ഒരമുിച്്ച വിയക്ഷപികനു്നത് 

ഇതാദയമാണ്, മ്ഗാവ് യഡാക് െിെ് 

ബിൽയഡഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (MDL). 

• CSIR-NAL രപൂകൽെന പ്പെേത് 

വികസിെിപ്പച്ചടതു്ത HANSA-NG 2 സീറ്റർ 

ഫ്ലേിംര് പ്പഗ്ടേിനർ എേർഗ്കാഫ്റ്റ് DRDO േുപ്പട 

െള്ളകപ്പരേിപ്പല എേയറായനാട്ടികൽ പ്പടസ്റ്റ് 

യറഞ്്ച (ATR) പ്പഫസിലിറ്റിേിൽ ഇൻ-സഫ്ലറ്റ് 

എഞ്ചിൻ റിസലറ്റ് പ്പടസ്റ്റിൽ വിജ്േിച്ച.ു 

 

Summits and Conferences News 

• യകാവിഡ് പ്പപാട്ടിെറുപ്പെട്ട സമേത്ത് 

മരണനിരക് സംബന്ധിച്ച യലാകായരാരയ 

സംഘടനേുപ്പട കണകകുപ്പള സർകാർ 

പ്പവല്ലവുിളിച്ചതിന് ഒരാഴ് ചേ്ക് യശെം േുഎൻ 

ആയരാരയ അയതാറിറ്റിേുപ്പട 

പരിഷ്കരണത്തിനംു അതിപ്പന്റ വാക്സിൻ 

അംരീകാര ഗ്പഗ്കിേകളുപ്പട 

അവയലാകനത്തിനംു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര 

യമാദി ആഹവാനം പ്പെേതു . 

http://www.adda247.com/ml/|
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• യകഗ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ ഭയൂപരർ ോദവിപ്പന്റ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം, 

മരഭുവൂൽകരണത്തിപ്പന്റ 15-ാാമത് 

പാർട്ടികളുപ്പട സയമ്മളനത്തിനാേുള്ള േുഎൻ 

കൺപ്പവൻെനയുവണ്ടി (UNCCD COP15) യകാട്്ട 

ഡി ഐവറിപ്പല അബിജ്നിൽ എത്തി. 

• നയഡൂൽഹിേിൽ നാെണൽ സ്റ്റാർട്ടെ് 

അസഡവസറി കൗൺസിലിപ്പന്റ (NSAC) 

നാലാമത് യോരത്തിൽ വാണിജ്യ-വയവസാേ, 

ഉപയഭാക്തൃകാരയ, ഭക്ഷയ-പ്പപാതവുിതരണ, 

പ്പടസക്സ്റ്റൽസ് മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ പിേൂെ് യരാേൽ 

അധയക്ഷത വഹിച്ച.ു 

• യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്ന്ത്ിേും 

നയ ൂ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്കിപ്പന്റ (NDB) 

രവർണറമുാേ ഗ്ശീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 

നയഡൂൽഹിേിൽ വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻസിലപൂ്പട NDB േുപ്പട യബാർഡ് 

ഓഫ് രവർയണഴ് സിപ്പന്റ ഏഴാമത് വാർെിക 

യോരത്തിൽ അധയക്ഷത വഹിച്ച.ു 

 

Ranks and Reports News 

• 2022-പ്പല യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള പ്പപാത ു

കമ്പനികളുപ്പട യഫാബ് സിപ്പന്റ യലാബൽ 2000 

ലിസ്റ്റ് ഗ്പഖയാപിച്ച.ു യഫാർബ്സ് യലാബൽ 2000 

നാല് അളവകുൾ ഉപയോരിച്്ച യലാകത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു വലിേ കമ്പനികപ്പള റാങ്ക് പ്പെയ്യുന്ന:ു 

വിൽെന, ലാഭം, ആ്തി, വിപണി മലൂയം. 

 

Appointments News 

• യകഗ്രം നടൊകിേ ഉന്നതതല 

ബയയൂറാഗ്കാറ്റിക് പനുഃസംഘടനേിലാണ് 

മതുിർന്ന IAS ഓഫീസറാേ നിധി െിബ്ബറിപ്പന 

പ്പസൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് പ്പസകൻഡറി 

എജ്യയുകെപ്പന്റ (CBSE) പ്പെേർയപഴ് സണാേി 

നിേമിച്ചത്. 

• മണിെർൂ യകഡർ 1993 ബാച്്ച IAS 

ഉയദയാരസ്ഥനാേ വിയവക് കമുാർ യദവാംരപ്പന 

സവദയതുി മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പല REC 

ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പ്പെേർമാനംു മായനജ്ിംര് 

ഡേറക്ടറമുാേി നിേമിച്ച.ു 

• രാജ്ീവ് രഞ്ജപ്പനേും സീതികാന്ത് 

പട് നാേികിപ്പനേും എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഡേറക്ടർമാരാേി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(RBI) നിേമിച്ച.ു 

• ലാർസൻ ആൻഡ് ടയൂഗ്ബാ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ (L&T) 

നിലവിപ്പല പ്പഡപയടൂ്ടി മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു 

ഗ്പസിഡന്റു മാേ എസ്.എൻ. സഗു്ബഹ്മണയപ്പന 

മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു െീഫ് എക് സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറംു ആേി നിേമിച്ച,ു ഇത് 18 

വർെത്തിനിപ്പട ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ 

എഞ്ചിനീേറിംര് ആൻഡ് കൺഗ്്ടക്ഷൻ 

യകാർെയറെപ്പന്റ മകുളിപ്പല രാർഡിപ്പന്റ 

ആദയപ്പത്ത മാറ്റപ്പത്തോണ് 

അടോളപ്പെടതു്തിേിരികനു്നത്. 

• മൻു മഖുയ തിരപ്പെടെു് കമ്മീെണറാേ 

സുനിൽ അയറാറപ്പേ ഗ്രാമ ഉന്നതി 

യബാർഡിപ്പന്റ പതുിേ യനാൺ എക് സികയടൂ്ടീവ് 

പ്പെേർമാനാേി നിേമിച്ച.ു 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡിപ്പന്റ െീഫ് 

എക് സികയടൂ്ടീവ് ഓഫീസറാേി ബി 

യരാവിരരാജ്പ്പന ഐെർ യമായട്ടാഴ് സ് 

നിേമിച്ച.ു 

• ബംരളൂര ു ആസ്ഥാനമാേുള്ള അയശാക ഗ്ടസ്റ്റ് 

യഫാർ റിസർച്്ച ഇൻ ഇയകാളജ്ി ആൻഡ് 

എൻവയോൺപ്പമന്റിപ്പന്റ (ATREE) യമധാവി യഡാ. 

കമൽ ബാവപ്പേ US നാെണൽ അകാദമി 

ഓഫ് സേൻസസിയലക് തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു  

• കമ്പനിേുപ്പട ഡേറക്ടർ യബാർഡ് 

പ്പെേർമാനാേി പ്പപാതതുാൽെരയ 

ഡേറക്ടറാേ എസ്എസ് മഗു്രപ്പേ 

നിേമികനു്നതിന് അംരീകാരം 

നൽകിേതാേി ഗ്പമഖു യസ്റ്റാക് 

എക് സ് യെഞ്ചാേ BSE ലിമിറ്റഡ് അറിേിച്ച.ു 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ യബാർഡ് 2028 ജ്നവുരി 31-

ന് അവസാനികനു്ന അഞ്്ച വർെയത്തക് 

യരാപാൽ വിറ്റലിപ്പന മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടറംു 

CEO േുമാേി വീണ്ടംു നിേമിച്ച.ു 

• ഇന്റർയലാബ് ഏവിയേെൻ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ 

(ഇൻഡിയരാ) ഡേറക്ടർ യബാർഡ് പീറ്റർ 

എൽയബഴ്സിപ്പന െീഫ് എക്സികയടൂ്ടീവ് 

ഓഫീസറാേി നിേമിച്ച.ു 
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Business News 

• സലഫ് ഇൻെറുൻസ് യകാർെയറെൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട (LIC) ഓഹരികൾ യസ്റ്റാക് 

എക് സ് യെഞ്ചകുളിൽ മങ്ങിേ തടുകമാണ് 

നടത്തിേത്, ഗ്പാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംര് 

വിലേിയലകളു്ള കിഴിവിൽ വയാപാരം 

നടത്തി. 

• രൗതം അദാനിേുപ്പട ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

അദാനി ഗ്രൂെ്, സവിസ് ബഹരുാഗ്ഷ്ട കമ്പനിോേ 

യഹാൾസിമിപ്പന്റ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാേ 

അംബജു് സിമന്് സിപ്പലേും അതിപ്പന്റ 

അനബുന്ധ സ്ഥാപനമാേ ACC േിപ്പലേും 

ഓഹരികൾ 10.5 ബിലയൺ യഡാളറിന് 

(ഏകയദശം 81,361 യകാടി രപൂ) ഓെൺ 

ഓഫറകുൾ ഉൾപ്പെപ്പട ഏപ്പറ്റടകുാൻ 

ഒരങു്ങയുഹാൾസിം ഓഹരിേുപ്പട മലൂയവംു 

ഓെൺ ഓഫർ പരിരണനേും അദാനിേും 

ഇൻഗ്ഫാഗ്്ടക്ചർ, പ്പമറ്റീരിേല് സ് യപസ് 

എന്നിവേിപ്പല ഇന്ത്യേുപ്പട എകാലപ്പത്തേും 

വലിേ ലേന, ഏപ്പറ്റടകുൽ (M&A) ഇടപാടിപ്പന്റ 

എകാലപ്പത്തേും വലിേ ഏപ്പറ്റടകുലാേി 

ഇതിപ്പന മാറ്റനു്ന.ു 

• പതഞ്ജലി ആേുർയവദിപ്പന്റ ഫഡ്ു ഡിവിെൻ 

690 യകാടി രപൂേ്ക് വാങ്ങപു്പമന്്ന ഭക്ഷയ എണ്ണ 

കമ്പനിോേ രെുി യസാേ ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• വംശീേ വിയവെന ആയരാപണങ്ങളും 

ഓയട്ടാസപലറ്റ് വാഹനങ്ങളുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട 

ഗ്കാെകുളും യപാലളു്ള ഗ്പശ് നങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്്ച, S 

& P ഡൗ യജ്ാൺസ് സെൂികകളുപ്പട 

വയാപകമാേി കാണനു്ന S & P 500 ESG 

സെൂികേിൽ നിന്്ന പ്പടസ് ല Inc ഒഴിവാകപ്പെട്ട,ു 

ഇത് പ്പടസ് ല CEO എയലാൺ മസ് കിപ്പന്റ 

ഗ്പയകാപനപരമാേ ടവീറ്റകുളുപ്പട ഒര ു

പരമ്പരപ്പേ ഗ്പയകാപിെിച്ച.ു 
 

 

• സവവിധയമാർന്ന അദാനി ഗ്രൂെിപ്പന്റ ഒര ു

വിഭാരമാേ അദാനി സ് യപാർട് സ് സലൻ, UAE 

േിപ്പല മികച്ച ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒര ു

ഗ്ഫാസഞ്ചസി സവന്ത്മാകാനംു 

നിേഗ്ന്ത്ികാനമുളു്ള അവകാശം യനടി 

െരിഗ്തം സൃഷ്ടിച്ച.ു 

• വാൾമാർട് ഐൻസി-പ്പന്റ പിന്ത്ണുേുള്ള ഒര ു

ഇന്ത്യൻ യപേ് പ്പമന്റ് ബിസിനസ്സാേ യഫാൺയപ, 

പ്പമാത്തം 75 മിലയൺ യഡാളറിന് രണ്ട് 

പ്പവൽത്ത് മായനജ്് പ്പമന്റ് സ്ഥാപനങ്ങപ്പള 

ഏപ്പറ്റടകുനു്ന.ു 

 

Banking News 
• നിയക്ഷപങ്ങളുപ്പട പലിശേുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട 

െില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലികാത്തതിന് 

പ്പകാറിേൻ ബാങ്കാേ KEB  െ ബോങ്കിന് 

റിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 59 െക്ഷം 
രൂപ പിഴ െമുത്തി. 

• ആധനുിക കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്പകായളാണിേൽ 

കാലഘട്ടത്തിൽ 1770-ൽ സ്ഥാപിതമാേ ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഹിരസു്ഥാൻ 

സ്ഥാപിതമാേയതാപ്പടോണ് ബാങ്കിംര് 

ആരംഭിച്ചത്. 

• PNB പ്പമറ്റ് സലഫ് ഇന്ത്യ ഇൻെറുൻസ് കമ്പനി 

ഇന്ത്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത പ്പഡന്റൽ പ്പഹൽത്ത് 

ഇൻെറുൻസ് പ്ലാൻ ആരംഭിച്ച.ു 

• 2021-22 (FY22) സാമ്പത്തിക വർെത്തിൽ 

പ്പപാതയുമഖലാ ബാങ്കകുൾ തട്ടിെകുളിൽ 

ഉൾപ്പെട്ട തകുേിൽ 51 ശതമാനത്തിലധികം 

ഇടിെ് 40,295.25 യകാടി 

രപൂേിപ്പലത്തിേതാേി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ അറിേിച്ച.ു 

• RBL ബാങ്ക്, ആമയസാൺ യപ, ആമയസാൺ 

പ്പവബ് യസവനങ്ങൾ (AWS) എന്നിവ യെർന്ന് 

േൂണിയവഴ് സൽ യപേ് പ്പമന്റ് ഇന്റർയഫസ് (UPI) 

യപേ് പ്പമന്റു കൾ വിതരണം പ്പെയ്യുന്ന,ു അതിൽ 

പിേർ-ട-ുപിേർ, പിേർ-ട-ുമർച്ചന്റ് ഇടപാടകുൾ 

ഉൾപ്പെടനു്നതാണ്. 

• സവകാരയയമഖലേിപ്പല സലഫ് ഇൻെറുൻസ് 

കമ്പനിോേ ഏജ്സ് പ്പഫഡറൽ സലഫ് 

ഇൻെറുൻസിപ്പല യശെികനു്ന 25% 

ഓഹരികൾ 580 യകാടി രപൂേ്ക് വിൽകാൻ 

IDBI ബാങ്ക് ഒര ു ഓഹരി വാങ്ങൽ കരാറിൽ 

ഏർപ്പെട്ട,ു ഇൻെറുൻസ് യമഖലേിപ്പല FDI 

പരിധി സർകാർ ഉേർത്തിേതിന് യശെം, 

ഇന്ത്യൻ ഇൻെറുൻസ് സംേുക്ത 

സംരംഭത്തിപ്പല ഓഹരി 74 ശതമാനമാേി 

വർധിെിച്ച െരുകും െില വിയദശ 

ഇൻെറുർമാരിൽ ഒരാളാേി ഇത് ഏജ്സിപ്പന 

മാറ്റനു്ന.ു 

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/12760/yaknja-bank-foundation-batch-malayalam-online-live-classes-from-adda247
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• രാജ്യത്തിപ്പന്റ അടിസ്ഥാന സൗകരയപരവംു 

സുസ്ഥിരവമുാേ വികസന ആവശയങ്ങൾ 

പരിഹരികനു്നതിനാേി ൊങ്ഹാേ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള ഗ്ബിക് സ് രാജ്യങ്ങളുപ്പട 

ബഹമുഖു ബാങ്കാേ നയ ൂ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 

(NDB) ഇന്ത്യേിപ്പല ആദയപ്പത്ത ഗ്പായദശിക 

ഓഫീസ് രുജ്റാത്ത് ഇന്റർനാെണൽ 

ഫിനാൻസ് പ്പടക്-സിറ്റിേിൽ (രിഫ്റ്റ് സിറ്റി) 

തറുകംു. 

 

Economy News 
• യലാകബാങ്കിപ്പന്റ കണകനസുരിച്്ച, 2021-ൽ 

ഇന്ത്യ പ്പമക് സിയകാപ്പേ മറികടന്്ന ഏറ്റവംു 

കടൂതുൽ പണം അേകനു്ന രാജ്യമാേി 

സെനപ്പേ മനൂ്നാം സ്ഥാനയത്തക് തള്ളിവിട്ട.ു 

2021-ൽ, ഇന്ത്യക് 89 ബിലയൺ 

യഡാളറിലധികം പണമേേ് കൽ ലഭിച്ച,ു 

അത് 2020-ൽ ലഭിച്ച 82.73 ബിലയൺ 

യഡാളറിയനകാൾ 8% വർധനവ് ഉണ്ടാേി. 

• വർദ്ധിച്ചവുരനു്ന പണപ്പെരെുവംു 

ഗ്പതീക്ഷിച്ചതിലംു സദർഘയയമറിേ റെയ-

ഉപ്പഗ്കേ്ൻ സംഘർെവംു കാരണം S&P 

യലാബൽ യററ്റിംഗ് സ് നടെ് സാമ്പത്തിക 

വർെപ്പത്ത ഇന്ത്യേുപ്പട വളർച്ചാ ഗ്പവെനം 

യനരപ്പത്ത 7.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.3 

ശതമാനമാേി കറുച്ച.ു 

• ഉേർന്ന െരക് വിലേും വിതരണ 

ശൃംഖലേിപ്പല തടസ്സങ്ങളും 

നിർമ്മാതാകളുപ്പട ഇൻപട്ു്ട പ്പെലവ് 

ഉേർത്തിേതിനാൽ ഏഗ്പിലിൽ ഇന്ത്യേുപ്പട 

പ്പമാത്ത പണപ്പെരെും മന്ൂ്ന പതിറ്റാണ്ടിപ്പല 

ഏറ്റവംു ഉേർന്ന നിലേിയലക് ഉേർന്ന.ു 

• േുസണറ്റഡ് യനെൻസ് ഡിൊർട്്ട പ്പമന്റ് ഓഫ ്

ഇകയണാമിക് ആന്റ് യസാെയൽ അഫയേഴ് സ് 

(UN-DESA) അതിപ്പന്റ 'യലാക സാമ്പത്തിക 

സാഹെരയവംു സാധയതകളും മിഡ്-ഇേർ 

അപ് യഡറ്റ് 2022' (WESP) റിയൊർട്ടിൽ 2022-23 

പ്പല ഇന്ത്യേുപ്പട GDP (പ്പമാത്തം രാർഹിക 

ഉൽെന്നം) വളർച്ചാ ഗ്പവെനങ്ങൾ 6.7% ൽ 

നിന്ന് 6.4% ആേി കറുച്ചിരികനു്ന.ു 
 

 

• 2022 സാമ്പത്തിക വർെത്തിൽ 83.57 

ബിലയൺ യഡാളറിപ്പന്റ വാർെിക FDI വരവ് 

ഇന്ത്യ യരഖപ്പെടതു്തിേതാേി യകഗ്ര സർകാർ 

അറിേിച്ച.ു 

 

Schemes News 

• പ്പടലികമ്മയണൂിയകെൻ വകെു് രതിശക്തി 

സഞ്ചാര യപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ചിട്ടണ്ു്ട, ഇത് 

രാജ്യത്തടുനീളമളു്ള ശരിോേ വഴികളു്ള 

(RoW) അയപക്ഷേും അംരീകാര 

നടപടിഗ്കമങ്ങളും കാരയക്ഷമമാകംു. 

• നരരങ്ങളിപ്പല പ്പതാഴിലില്ലാത്തവർകാേി 

സർകാർ പ്പതാഴിലറുെ് പദ്ധതി 

നടൊകണപ്പമന്നംു വരമുാന വിടവ് 

ഇല്ലാതാകാൻ സാർവഗ്തിക അടിസ്ഥാന 

വരമുാന (UBI) പദ്ധതി നടൊകണപ്പമന്നംു 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ികളു്ള സാമ്പത്തിക ഉപയദശക 

സമിതി (EAC-PM) ശപുാർശ പ്പെേതു . 

• ഭാരത് ടാെ് പദ്ധതിേുപ്പട പ്ലംപ്പബക്സ് ഇന്ത്യ 

ഗ്പദർശന െടങ്്ങ ബഹമുാനപ്പെട്ട ഭവന, 

നരരകാരയ മഗ്ന്ത്ി ഫ്രീ.  ർദീപ് സിംഗ് 
പുരി നിർവഹിച്ച.ു 

 

Awards News 

• മാർസബിറ്റ് കൗണ്ടി റഫറൽ യഹാ്പിറ്റലിപ്പല 

പ്പകനിേൻ നഴ് സാേ അന്ന ഖബാപ്പല ദബു, 

വിദയാഭയാസപ്പത്ത അംരീകരികനു്നതിനംു 

അവളുപ്പട കമ്മയണൂിറ്റിേിപ്പല ഗ്്തീ ജ്നയനഗ്രിേ 

യേദം (FGM) യപാലളു്ള കാലഹരണപ്പെട്ട 

സാംസ് കാരിക ആൊരങ്ങൾപ്പകതിപ്പര 

ഗ്പൊരണം നടത്തനു്നതിനമുളു്ള ആദയ ആസ്റ്റർ 

രാർഡിേൻ യലാബൽ നഴ് സിംര് അവാർഡ് 

അവർ യനടി. 

• കാമറൺൂ ആക്ടിവിസ്റ്റാേ പ്പസസിലി 

എൻപ്പജ്പ്പബറ്റ്, വനങ്ങൾ സംരക്ഷികനു്നതിനംു 

അവപ്പേ ആഗ്ശേികനു്ന ആളുകളുപ്പട ജ്ീവിതം 

പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനമുളു്ള അവളുപ്പട മികച്ച 

സംഭാവനേ്കളു്ള അംരീകാരമാേി 2022-പ്പല 

വാംരാരി മാത്താേി യഫാറസ്റ്റ് ൊമ്പയൻസ് 

അവാർഡ് യനടി. 

• പിരാമൽ ഗ്രൂെിപ്പന്റ പ്പെേർമാനാേ അജ്േ് 

പിരമലിന് കമാൻഡർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 

ദി ഗ്ബിട്ടീെ് എംപേർ (CBE) എന്ന ബഹമുതി 

ലഭിച്ച.ു 

• എഴുത്തകുാരനംു പഗ്തഗ്പവർത്തകനമുാേ 

പ്പവസ്ലി യമാർരൻ തപ്പന്റ സസനിക, 

ഇന്റലിജ്ൻസ് രെനകൾക് 2022-പ്പല വിലയം ഇ. 

യകാൾബി അവാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

http://www.adda247.com/ml/|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• ആമയസാൺ സംഭാവ് എന്റർഗ്പണർെിെ് 

െലഞ്്ച 2022-പ്പന്റ ഒന്നാം സമ്മാനം നീരാവി 

റീസസകിൾ പ്പെേത് യബാേിലറകുളിൽ 

ഊർജ്ം ലാഭികനു്നതിനളു്ള സായങ്കതിക വിദയ 

വികസിെിപ്പച്ചടതു്ത രാജ്സ്ഥാനിൽ നിന്നളു്ള 

ഒര ു നവീനനാേ സുഭാെ് ഓല യനടി, 

അയേഹത്തിപ്പന്റ സംരംഭമാേ 

"ജ്ീനിേപ്പസനർജ്ി ഗ്കിട്ടികൽ ഇപ്പന്നായവെൻ 

സഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്" സ്റ്റാർട്്ട-അെ് ഓഫ് ദി 

ഇേർ അവാർഡ് യനടി. 

 

Agreements News 

• ആഗ്ന്ധാഗ്പയദശിപ്പല ഗ്ശീഹരിയകാട്ടേിപ്പല 

സതീെ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ യകഗ്രത്തിൽ 

(SDSC), ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രയവെണ 

സ്ഥാപനം (ISRO) രരൻോൻ 

യഗ്പാഗ്രാമിനാേുള്ള ഹയമുൻ യററ്റഡ് യസാളിഡ് 

യറാകറ്റ് ബസൂ്റ്ററിപ്പന്റ (HS200) സ്റ്റാറ്റിക് 

പരീക്ഷണം വിജ്േകരമാേി പർൂത്തിോകി. 

 

Science and Technology News 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദി ഇന്ത്യേിപ്പല 

ആദയപ്പത്ത 5G പ്പടസ്റ്റ്പ്പബഡ് ആരംഭിച്ച,ു 

സ്റ്റാർട്ടെകുൾകംു വയവസാേ 

ഗ്പവർത്തകർകംു അവരപു്പട 

സായങ്കതികവിദയകൾ ആഭയന്ത്രമാേി 

പരീക്ഷികാനംു സാക്ഷയപ്പെടതു്താനംു വിയദശ 

സൗകരയങ്ങപ്പള ആഗ്ശേികനു്നത് 

കറുേ്കാനംു ഇവ അനവുദികനു്ന.ു 

• സവകാരയ യമഖലേിപ്പല യറാകറ്റ് 

നിർമ്മാതാകളാേ സ്കറട്ൂ്ട എേ് യറാസ് യപസ് 

സഗ്പവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിപ്പന്റ കലാം-100 

യറാകറ്റ് വിജ്േകരമാേി പരീക്ഷിച്ച,ു അത് 

വിഗ്കം-1 യറാകറ്റിപ്പന്റ മനൂ്നാം 

ഘട്ടം/എഞ്ചിനമുാേി ഗ്പവർത്തികംു. 
 

 

• ഭമൂിേിൽ നിന്്ന ഏകയദശം 32 ഗ്പകാശവർെം 

അകപ്പലേുള്ള സൗരേൂഥത്തിന് പറുത്ത് 

വാസയോരയമാേ ഭമൂിപ്പേയൊപ്പലേുള്ള 

ഗ്രഹങ്ങപ്പള യവട്ടോടാൻ ബഹിരാകാശ 

ദരൂദർശിനിേിലപൂ്പട ആകാശം സർയവ 

പ്പെയ്യാനളു്ള ഒര ു ബഹിരാകാശ പദ്ധതി 

സെനീസ് ശാഗ്്തജ്ഞർ നിർയേശിച്ച.ു 

 

Sports News 

• IPL 2022 മാർച്്ച 26 ന് ആരംഭിച്ച.ു IPL 

സടംയടബിൾ 2022 അനസുരിച്്ച, പ്പെസന്ന 

സെൂർ കിംര് സംു പ്പകാൽകത്ത സനറ്റ ്

സറയഡഴ് സംു തമ്മിലാേിരനു്ന ുആദയ മത്സരം. 

• താേ് ലൻഡിപ്പല ബായങ്കാകിപ്പല ഇംപാക്ട് 

അരീനേിൽ നടന്ന ആയവശകരമാേ 

സഫനലിന് യശെം നിലവിപ്പല 

ൊമ്പയന്മാരാേ സെനപ്പേ പ്പഞ്ട്ടിച്്ച പ്പകാറിേ 

തങ്ങളുപ്പട രണ്ടാം േൂബർ കെ് കിരീടം 

സവന്ത്മാകി. 

• യറാമിൽ നടന്ന ഇറ്റാലിേൻ ഓെണിപ്പന്റ 

(ഇന്റർനാെണലി ബിഎൻഎൽ ഡി'ഇറ്റാലിേ) 

79-ാാാം പതിെിൽ പ്പസ്റ്റഫായനാസ് 

സിറ്റ് സിപാസിപ്പന പരാജ്േപ്പെടതു്തി യലാക 

ഒന്നാം നമ്പർ താരമാേ പ്പസർബിേേുപ്പട 

പ്പനാവാക് യജ്ായകാവിച്്ച 38-ാാമത് ATP 

മായസ്റ്റഴ് സ് 1000 കിരീടം സവന്ത്മാകി. 

• 2021 സമ്മർ പ്പഡഫ്ലിംപിക് സിപ്പന്റ 24-ാാമത് 

എഡിെൻ അതാേത് കാക് സിോസ് 2021, 

ഔയദയാരികമാേി XXIV സമ്മർ പ്പഡഫ്ലിംപിക് 

പ്പരേിംസ് എന്്ന വിളികപ്പെടനു്ന,ു ഇത് 

ഗ്ബസീലിപ്പല കാക് സിോസ് യഡാ സുളിപ്പല 

പ്പഫസ്റ്റ ഡ ഉവേിൽ നടന്ന ഒര ു അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട 

മൾട്ടി-സ് യപാർട് സ് ഇവന്റാേിരനു്ന.ു 

• യടാട്ടൽ എഞ്ചിൻസ് BWF യതാമസ് & േൂബർ 

കെ് സഫനൽ 2022 എന്നത് യതാമസ് ആൻഡ് 

ഊബർ കെ് 2022 എന്നംു അറിേപ്പെടനു്ന,ു അത് 

യതാമസ് കെിപ്പന്റ 32-ാാമത് എഡിെനംു േൂബർ 

കെിപ്പന്റ 29-ാാമത് എഡിെനമുാണ്. 

• ഇന്ത്യൻ ഗ്പീമിേർ ലീരിപ്പന്റ െരിഗ്തത്തിപ്പല 

ഏറ്റവംു മികച്ച ഒന്നാം വികറ്റ് കടൂ്ടപു്പകട്ടാണ് 

ലഖ് നൗ സെൂർ ജ്േന്് സിപ്പന്റ കവിന്റൺ ഡി 

യകാകംു പ്പകഎൽ രാഹലുംു 

പടതു്തേുർത്തിേത്. 

• താേ് ഒളിമ്പയൻ ജ്തുാമസ് ജ്ിത് യപാംരിപ്പന 5-

0ന് യതാൽെിച്്ച നിഖത് സരീൻ മിന്നനു്ന 

ഗ്പകടനം നടത്തി, ഇ്താംബളൂിപ്പല വനിതാ 

യലാക ൊമ്പയൻെിെിൽ യലാക കിരീടം 

യനടനു്ന അഞ്ചാമപ്പത്ത ഇന്ത്യൻ വനിതോേി 

അവർ മാറി. 
 

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-testseries/13057/rrb-ntpc-cbt-ii-test-series-english-malayalam-by-adda247
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Books and authors News 
• ഏറ്റവംു കടൂതുൽ വിറ്റഴികപ്പെടനു്ന 

എഴുത്തകുാരി ഗ്പീതി യെണാേി "എ യപ്ലസ് 

യകാൾഡ് യഹാം" എന്ന യപരിൽ ഒര ു പതുിേ 

യനാവൽ ഗ്പസിദ്ധീകരികാൻ ഒരങു്ങനു്ന,ു 

കർണാടകേിപ്പല സയേഷ്പൂ രിപ്പല ഒര ുയകാഫി 

എയസ്റ്ററ്റിൽ ശക്തമാേ ഒര ു ഗ്്തീ 

കഥാപാഗ്തപ്പത്ത യകഗ്രീകരിച്ചളു്ള കഥോണ് 

ഇതിലളു്ളത്. 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല പ്പസഗ്കയട്ടറിേറ്റ് 

ബിൽഡിംരിപ്പല യനാർത്ത് യബ്ലാകിൽ 

'സിവിൽ ലിസ്റ്റ് - 2022 ഓഫ് IAS ഓഫീസർ' 

എന്ന ഇ-ബക്ു യകഗ്ര യപഴ് സണൽ, പബ്ലിക് 

ഗ്രീവൻസ് ആൻഡ് പ്പപൻെൻ 

മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ യകഗ്ര സഹമഗ്ന്ത്ി ജ്ിയതഗ്ര 

സിംര് ഗ്പകാശനം പ്പെേതു . ഇന്ത്യാ 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ ഡിജ്ിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിേുപ്പട 

ഭാരമാേി യപഴ് സണൽ & പ്പഗ്ടേിനിംര് (DoPT) 

വകെുിപ്പന്റ ഗ്ശമമാണിത്. 

 

Obituaries News 

• മൻു ഓസ് യഗ്ടലിേൻ ഓൾറൗണ്ടർ ആൻഗ്ഡ ൂ

സസമണ്ട് സ് വാഹനാപകടത്തിൽ 

പ്പകാല്ലപ്പെട്ട.ു 

 

Important Days 

• എല്ലാ വർെവംു പ്പമേ് 16 ന് സമാധാനത്തിൽ 

ഒരമുിച്്ച ജ്ീവികാനളു്ള അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട ദിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• ഭൗതികശാഗ്്തജ്ഞനംു എഞ്ചിനീേറമുാേ 

തിയോയഡാർ സമമാൻ 1960-ൽ യലസർ 

വിജ്േകരമാേി ഗ്പവർത്തിെിച്ചതിപ്പന്റ 

യപരിൽ വാർെികമാേി എല്ലാ വർെവംു 

പ്പമേ് 16-ന് അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട ഗ്പകാശ ദിനം 

ആയഘാെികനു്ന.ു 

• ഈ വർെം 2022 പ്പമേ് 16 നാണ് പ്പവസക് ദിനം 

അഥവാ ബദു്ധ പർൂണിമ ആയഘാെികനു്നത്. 

യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള ദശലക്ഷകണകിന് 

ബദു്ധമതകാർക് ഏറ്റവംു പവിഗ്തമാേ 

ദിവസമാണ് പ്പമേ് മാസത്തിപ്പല പൗർണ്ണമി 

ദിനമാേ "പ്പവസക"്. 

• രാജ്യങ്ങൾകംു സമഹൂങ്ങൾകംു 

സമ്പദ് വയവസ്ഥകൾകംു ഇന്റർപ്പനറ്റംു മറ്റ് 

വിവര ആശേവിനിമേ 

സായങ്കതികവിദയകളും (ICT) നൽകനു്ന 

യനട്ടങ്ങപ്പളേും അവസരങ്ങപ്പളേും കറുിച്ചളു്ള 

അവയബാധം വർദ്ധിെികനു്നതിനാണ് യലാക 

പ്പടലികമ്മയണൂിയകെൻ ആൻഡ് 

ഇൻഫർയമെൻ പ്പസാസസറ്റി ദിനം (WTISD) 

എല്ലാ വർെവംു ആെരികനു്നത്. 

• രക്താതിമർേം തടേുന്നതിനംു 

കപ്പണ്ടത്തനു്നതിനംു െികിത്സികനു്നതിനംു 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനമുാേി എല്ലാ 

വർെവംു പ്പമേ് 17 ന് യലാക രക്താതിമർേ 

ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട മയസൂിേം ദിനം (IMD) എല്ലാ 

വർെവംു പ്പമേ് 18 ന് ആയഘാെികനു്ന.ു 

ഏപ്പതാര ു സം്കാരത്തിലംു മയസൂിേങ്ങളുപ്പട 

ഗ്പാധാനയം എടതു്തകുാണികനു്നതിനാണ് ഈ 

ദിനം ആെരികനു്നത്. 

• ഹയമൂൻ ഇമ്മയയൂണാ പ്പഡഫിെയൻസി 

സവറസംു (HIV) അതിപ്പന്റ ഗ്പതിയരാധ 

കതു്തിവേ്െംു മലൂമണു്ടാകനു്ന വിട്ടമുാറാത്ത, 

ജ്ീവൻ അപകടപ്പെടതു്തനു്ന അവസ്ഥോേ 

അകവയേർഡ് ഇമ്മയയൂണാ പ്പഡഫിെയൻസി 

സിൻയഗ്ഡാമിപ്പനകറുിച്്ച (AIDS) അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനംു വിവരങ്ങൾ 

നൽകനു്നതിനമുാേി എല്ലാ വർെവംു പ്പമേ് 18 

ന് യലാകപ്പമമ്പാടംു HIV വാക് സിൻ അവയബാധ 

ദിനം (HVAD) എന്നംു അറിേപ്പെടനു്ന യലാക 

എേ്് സ് വാക് സിൻ ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• പ്പമേ് 20 ന് യലാക യതനീച്ച ദിനം 

യലാകപ്പമമ്പാടംു ആെരികനു്ന.ു 

ആവാസവയവസ്ഥേിൽ യതനീച്ചകളുപ്പടേും 

മറ്റ് പരാരണകാരികളുപ്പടേും പങ്ക് 

അംരീകരികനു്നതിനാണ് യലാക യതനീച്ച 

ദിനം ആെരികനു്നത്. 

• എല്ലാ വർെവംു പ്പമേ് മാസത്തിപ്പല 

മനൂ്നാമപ്പത്ത പ്പവള്ളിോഴ് ച, യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള 

ആളുകൾ യദശീേ വംശനാശഭീെണി 

യനരിടനു്ന ജ്ീവജ്ാലങ്ങളുപ്പട ദിനം 

ആെരികനു്ന.ു ഈ വർെം പ്പമേ് 20 നാണ് ഈ 

ദിനം ആയഘാെികനു്നത്. 
 

 

http://www.adda247.com/ml/|
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247Kerala
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• LGBT അവകാശ ലംഘനങ്ങപ്പളകറുിച്്ച 

അവയബാധം വളർത്തനു്നതിനംു 

യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള LGBT അവകാശ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ താൽെരയം 

ഗ്പയൊദിെികനു്നതിനമുാേി അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട 

പരിപാടികൾ ഏയകാപിെികകു എന്ന 

ലക്ഷയയത്താപ്പട പ്പമേ് 17 ന്, 

യഹായമായഫാബിേ, സബയഫാബിേ, 

ഗ്ടാൻയ്ഫാബിേ എന്നിവേ് പ്പകതിരാേ 

അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട ദിനം ആെരികനു്ന.ു 

• എല്ലാ വർെവംു പ്പമേ് 21 ന് അന്ത്ാരാഗ്ഷ്ട 

യതേില ദിനം ആെരികനു്ന.ു  

• UN ജ്നറൽ അസംബ്ലി അതിപ്പന്റ 

ഗ്പയമേത്തിൽ പ്പമേ് 21 സംഭാെണത്തിനംു 

വികസനത്തിനമുളു്ള സാം്കാരിക 

സവവിധയത്തിനാേുള്ള യലാക ദിനമാേി 

ഗ്പഖയാപിച്ച.ു 

• മൻു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി രാജ്ീവ് രാന്ധിേുപ്പട 

െരമവാർെികമാേ പ്പമേ് 21 ന് എല്ലാ 

വർെവംു തീഗ്വവാദ വിരദു്ധ ദിനം 

ആെരികനു്ന.ു 

• പ്പമയഗ്ടാളജ്ിപ്പേകറുിച്ചംു അളകനു്ന 

ശാഗ്്തപ്പത്തകറുിച്ചംു അതിപ്പന്റ 

ഗ്പയോരപ്പത്തകറുിച്ചംു അവയബാധം 

സൃഷ്ടികനു്നതിനാേി യലാകപ്പമമ്പാടംു പ്പമേ് 

20 ന് യലാക പ്പമയഗ്ടാളജ്ി ദിനം (WMD) 

ആെരികനു്ന.ു 

 

Miscellaneous News 

• സടംസ് ഇൻറർപ്പനറ്റിൽ നിന്്ന റയസ്റ്റാറന്റ് 

സായങ്കതികവിദയേും സഡനിംര് ഔട്്ട 

പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ സഡൻഔട്ടംു വാങ്ങാൻ 

ഓൺസലൻ വഴിേുള്ള ഫഡ്ു പ്പഡലിവറി 

ആൊേ സവിഗ്ഗി തീരമുാനിച്ച.ു 

• എല്ലാവർകംു വയതയ്തമാേ ഒര ുകലാരപൂമാണ് 

നൃത്തം. ഇത് നിമിെങ്ങപ്പളകറുിച്ചല്ല, 

നൃത്തത്തിലപൂ്പട നാം ഗ്പകടിെികനു്ന 

വികാരങ്ങപ്പളേും വികാരങ്ങപ്പളേും 

കറുിച്ചാണ്. 

• SBI PO, SSC, ബാങ്കിംര് തടുങ്ങിേ മത്സര 

പരീക്ഷകൾക് തയ്യാപ്പറടകുനു്ന 

വിദയാർത്ഥികൾക് സംസ്ഥാനം തിരിച്ചളു്ള 

മഖുയമഗ്ന്ത്ിമാരപു്പടേും രവർണറപു്പടേും പട്ടിക 

ഗ്പധാനമാണ്. 

• സവവിധയമാർന്ന സംസ് കാരങ്ങളും 

സപതൃകങ്ങളുമളു്ള സവവിധയമാർന്ന 

രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 

• ഒര ു വലിേ കടൂ്ടം ആളുകൾ ഒര ു വയക്തിക് 

യനപ്പര നടത്തനു്ന അഗ്കമപ്പത്തോണ് ആൾകടൂ്ട 

ആഗ്കമണം എന്്ന പറേുന്നത്. 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഗ്പശ്തമാേ 

വിയനാദസഞ്ചാര യകഗ്രങ്ങളിപ്പലാന്നാേി 

ഇന്ത്യ അതിയവരം മാറിേിരികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിപ്പല യദശീേ പാതകൾ 

നവീകരികകുേും പരിപാലികകുേും 

നിർമ്മികകുേും പ്പെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യേുപ്പട 

യദശീേ പാത അയതാറിറ്റിോണ്. 

• ഗ്ബിട്ടീെ് പർവതായരാഹകനാേ പ്പകന്റൺ 

കൾൂ 16-ാാാം തവണ യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

ഉേരം കടൂിേ പർവതം കീഴടകി, മാഗ്തമല്ല 

ഏറ്റവംു കടൂതുൽ എവറസ്റ്റ് പ്പകാടമുടുികൾ 

കീഴടകനു്ന ആദയ വിയദശ 

പർവതായരാഹകനാണ് അയേഹം. 

• യനൊൾ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ യെർ ബഹാദർൂ 

ദയബൂേുപ്പട ക്ഷണഗ്പകാരം ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ 

നയരഗ്ര യമാദി സവശാഖ ബദു്ധ പർൂണിമേുപ്പട 

ശഭുകരമാേ സംഭവയത്താട് അനബുന്ധിച്്ച 

യനൊളിപ്പല ലംുബിനിേിൽ ഔയദയാരിക 

സരർശനം നടത്തി. 

• നവദത്ൂ എന്ന യപരിൽ ബാറ്ററിേിൽ 

ഗ്പവർത്തികനു്ന ഡയവുൽ യമാഡ് 

യലായകായമാട്ടീവ് പ്പവസ്റ്റ് പ്പസൻഗ്ടൽ 

പ്പറേിൽയവ വികസിെിപ്പച്ചടതു്ത.ു 

• വയക്തിപരമാേ കാരണങ്ങളാൽ ഡൽഹി 

പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ അനിൽ സബജ്ൽ 

രാഗ്ഷ്ടപതി രാംനാഥ് യകാവിരിന് രാജ്ികത്ത് 

സമർെിച്ച.ു 

• 1991 പ്പമേ് 21 ന്, മൻു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി രാജ്ീവ് 

രാന്ധി തമിഴ് നാട്ടിൽ തിരപ്പെടെു് 

റാലികിപ്പട ധന ു എന്ന ഗ്്തീ ൊയവറാൽ 

വധികപ്പെട്ട.ു 

• പ്പമഴുക് മയസൂിേമാേ മാഡം തസുാഡ്സ് 

ഇന്ത്യേിൽ ആരംഭികനു്ന.ു യനാേിഡേിപ്പല 

മാളിലാണ് മയസൂിേം സ്ഥിതി പ്പെയ്യുന്നത്. 
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എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: 

(STATIC TAKEAWAYS) 

• UAE തലസ്ഥാനം: അബദുാബി; 

• UAE കറൻസി: േുസണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്സ് ദിർഹം; 

• UAE ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: മഹുമ്മദ് ബിൻ റാെിദ് 

അൽ മക്തംൂ. 

• ഗ്തിപരു തലസ്ഥാനം: അരർത്തല; 

• ഗ്തിപരു മഖുയമഗ്ന്ത്ി: ബിപ്ലബ് കമുാർ യദബ്; 

• ഗ്തിപരു രവർണർ: സതയയദവ് നയരൻ ആരയ. 

• WHO ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: പ്പടയഗ്ഡാസ് 

പ്പരഗ്ബിയേസസ് 

• US ഗ്പസിഡന്റ്: യജ്ാ സബഡൻ 

• യകഗ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോന മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ ഭയൂപരർ ോദവ് 

• പ്പറേിൽയവ, കമ്മയണൂിയകെൻസ്, 

ഇലക് യഗ്ടാണിക് സ്, ഇൻഫർയമെൻ 

പ്പടക് യനാളജ്ി വകെു് മഗ്ന്ത്ി: അശവിനി 

സവഷ്ണവ് 

• പ്പകനിേ തലസ്ഥാനം: പ്പനേ് യറാബി; 

• പ്പകനിേ കറൻസി: െില്ലിംര്; 

• പ്പകനിേ ഗ്പസിഡന്റ്: ഉഹറു ുപ്പകനിോട്ട. 

• ISRO പ്പെേർമാനംു ബഹിരാകാശ വകെു് 

പ്പസഗ്കട്ടറിേും: എസ് യസാമനാഥ് 

• വിഗ്കം സാരാഭാേ് യ്പസ് പ്പസന്റർ (VSSC): എസ് 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാേർ 

• സവിഗ്ഗിേുപ്പട സഹസ്ഥാപകനംു CEO േും: 

ഗ്ശീഹർെ മപ്പജ്റ്റി 

• സഡൻഔട്ടിപ്പന്റ സഹസ്ഥാപകനംു CEO േും: 

അങ്കിത് പ്പമഹ് യറാഗ്ത 

• ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ി: അമിത് ൊ 

• ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ാലേം സഹമഗ്ന്ത്ി: അജ്േ് 

കമുാർ മിഗ്ശ 

• Mr. അമിതാഭ് കാന്ത്്, നീതി ആയോര് CEO. 
 

 

• Dr. അനന്ത് നായരശവരൻ, ഇന്ത്യാ 

രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ മഖുയ സാമ്പത്തിക 

ഉപയദഷ്ടാവ് യഡാ. 

• നിതി ആയോര് സവസ് പ്പെേർമാൻ Mr. 

സുമൻ പ്പബറി ഈ പ്ലായറ്റ്ഫാം സമാരംഭിച്ച.ു 

• ഗ്ഫാൻസിപ്പന്റ തലസ്ഥാനം: പാരീസ്; 

• ഗ്ഫാൻസ് ഗ്പസിഡന്റ്: ഇമ്മാനവുൽ മായഗ്കാൺ. 

• പ്പഫഡറൽ റിെബ്ലിക് ഓഫ് പ്പസാമാലിേ 

തലസ്ഥാനം: പ്പമാരാദിെ;ു 

• പ്പഫഡറൽ റിെബ്ലിക് ഓഫ് പ്പസാമാലിേ 

കറൻസി: പ്പസാമാലിേ െില്ലിംര് (SOS); 

• പ്പഫഡറൽ റിെബ്ലിക് ഓഫ് പ്പസാമാലിേ 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: മഹുമ്മദ് ഹസുസൻ യറാബിൾ. 

• സവാേ് മയധാപരൂിപ്പല രൺതംയബാർ സടരർ 

റിസർവ് (RTR). 

• അൽവാറിപ്പല സരി്ക സടരർ റിസർവ് (STR). 

• യകാട്ടേിപ്പല മകുഗു്ര ഹിൽസ് സടരർ റിസർവ് 

(MHTR). 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് ആസ്ഥാനം: പ്പെസന്ന; 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1955; 

• യറാേൽ എൻഫീൽഡ് പാരന്റ ്

ഓർരസനയസെൻ: ഐെർ യമായട്ടാഴ് സ.് 

• വാണിജ്യ വയവസാേം, ഉപയഭാക്തൃകാരയം, 

ഭക്ഷയ പ്പപാതവുിതരണം, പ്പടസക്സ്റ്റൽസ് 

മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ പിേൂെ് യരാേൽ 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപകൻ: സുനിൽ 

ഭാരതി മിത്തൽ; 

• ഭാരതി എേർപ്പടൽ സ്ഥാപിതമാേത്: 7 ജ്സൂല 

1995, ഇന്ത്യേിൽ. 

• ഭവന, നരരകാരയ മഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ. ഹർദീപ് സിംര് 

പരുി 

• ഡൽഹി മഖുയമഗ്ന്ത്ി: അരവിര് പ്പകഗ്ജ്ിവാൾ. 

• യകഗ്ര വിയദശകാരയ സഹമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ വി 

മരുളീധരൻ 

• ഐകയരാഗ്ഷ്ടസഭേുപ്പട പ്പസഗ്കട്ടറി ജ്നറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറസ് 

• US യസ്റ്ററ്റ് പ്പസഗ്കട്ടറി: ആന്റണി ബ്ലിപ്പങ്കൻ 

• യലാകബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: വാെിംഗ് ടൺ, D.C., 

േുസണറ്റഡ് യസ്റ്ററ്റ്സ്. 

• യലാക ബാങ്ക് രപൂീകരണം: ജ്സൂല 1944. 

• യലാക ബാങ്ക് ഗ്പസിഡന്റ്: യഡവിഡ് മാൽപാസ്. 

• പഞ്ചാബ് മഖുയമഗ്ന്ത്ി: ഗ്ശീ. ഭരവന്്ത് മാൻ 

• യകരള തലസ്ഥാനം: തിരവുനന്ത്പരും; 

• യകരള രവർണർ: ആരിഫ് മഹുമ്മദ് ഖാൻ; 

• യകരള മഖുയമഗ്ന്ത്ി: പിണറാേി വിജ്േൻ. 

• പഞ്ചാബ് തലസ്ഥാനം: െണ്ഡീരഡ്; 

• പഞ്ചാബ് രവർണർ: ബൻവാരിലാൽ 

പയുരാഹിത്; 

http://www.adda247.com/ml/|
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• പഞ്ചാബ് മഖുയമഗ്ന്ത്ി: ഭരവന്്ത് മാൻ. 

• ഇൻഡിയരാേുപ്പട മായനജ്ിംര് ഡേറക്ടർ: 

രാഹൽു ഭാട്ടിേ; 

• ഇൻഡിയരാ സ്ഥാപിതമാേത്: 2006; 

• ഇൻഡിയരാ ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം. 

• PNB പ്പമറ്റ് സലഫ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2001; 

• PNB പ്പമറ്റ് സലഫ് ആസ്ഥാനം: മംുസബ, 

മഹാരാഗ്ഷ്ട; 

• PNB പ്പമറ്റ് സലഫ് പ്പെേർമാൻ: കിയൊർ 

പ്പപാന്നയവാല;ു 

• PNB പ്പമറ്റ് സലഫ് MD േും CEO േും: ആശിെ് 

കമുാർ ഗ്ശീവാ്തവ. 

• RBI സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 1, 1935; 

• RBI ആസ്ഥാനം: മംുസബ, മഹാരാഗ്ഷ്ട; 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത് ദാസ്; 

• RBI പ്പഡപയടൂ്ടി രവർണർമാർ: മയഹെ് കമുാർ 

പ്പജ്േിൻ, സമകൽ യദബഗ്ബത പഗ്ത, എം 

രായജ്ശവര റാവ,ു ടി റാബി ശങ്കർ. 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരസനയസെൻ ഡേറക്ടർ ജ്നറൽ: QU 

യഡാങയ;ു 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരസനയസെൻ ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• ഫഡ്ു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ 

ഓർരസനയസെൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഒയക്ടാബർ 1945. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട െീഫ് ജ്സ്റ്റിസ്: ബഹമുാനപ്പെട്ട ഗ്ശീ. 

ജ്സ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ 

• അദാനി ഗ്രൂെ് സ്ഥാപകൻ: രൗതം അദാനി 

• ആമയസാൺ സ്ഥാപകൻ: പ്പജ്ഫ് പ്പബയസാസ് 

• ആമയസാൺ CEO: ആൻഡി ജ്ാസി 

• നയ ൂ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് (NDB) ഗ്പസിഡന്റ്: 

മാർയകാസ് യഗ്ടായേജാ 

• സെന തലസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്; 

• സെന കറൻസി: പ്പറൻമിൻബി; 

• സെന ഗ്പസിഡന്റ്: െി ജ്ിൻപിംര്. 

• ഇന്റർനാെണൽ ഓർരസനയസെൻ ഓഫ് 

ലീരൽ പ്പമയഗ്ടാളജ്ി ആസ്ഥാനം: പാരീസ്, 

ഗ്ഫാൻസ്. 

• ഇന്റർനാെണൽ ഓർരസനയസെൻ ഓഫ് 

ലീരൽ പ്പമയഗ്ടാളജ്ി സ്ഥാപിതമാേത്: 1955. 
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