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"Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| November 
Month 2021 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, മറ്റ ് മത്സരപരീക്ഷകൾ 

എന്നിവേ്കളു്ള ഗ്പധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ. 

 

International News 
 

• മാർകറ്റ് കയാപിറ്റലലയേഷൻ ഗ്പകാരം 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു മലൂയവത്താേ പ്പപാത-ു

വയാപാരം കമ്പനിോേി ലമയഗ്കായോഫ്ട് 

യകാർെയറഷൻ ആെിൾ ഇങ്ക്-പ്പന മറികടന്ന.ു 

• മഹാത്മാരാന്ധിേുപ്പട ജീവിതപ്പത്തേും 

ലപതൃകപ്പത്തേും അനസു്മരിെികനു്നതിനാേി 

UK രവൺപ്പമന്റ് (UK) 5 പൗണ്ട് നാണേം 

പറുത്തിറകി. 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഭൗമശാഗ്സ്ര 

ഉപഗ്രഹമാേ രവാങ്മു  അപ്പെങ്കിൽ 

എസ്ഡിജിോറ്റ്-1, വടകൻ ഷാൻേി 

ഗ്പവിശയേിപ്പല താേുവാൻ ോറ്റലലറ്റ് യലാഞ്്ച 

പ്പേന്ററിൽ നിന്്ന ലൈന 

ബഹിരാകാശയത്തക് വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• അടതു്ത വർഷയത്താപ്പട 

നിർമ്മാണത്തിലിരികനു്ന ബഹിരാകാശ 

നിലേത്തിയലക് ആറ് മാേപ്പത്ത 

ദ്ൗതയത്തിനാേി മന്ൂ്ന 

ബഹിരാകാശോഗ്തികപ്പര അേച്്ച ലൈന 

ഒക് യടാബർ 16 ന് പ്പഷൻഷൗ -13 ബഹിരാകാശ 

യപടകം വിയക്ഷപിച്ചിരനു്ന.ു 

• േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ് ഓഫ് അയമരിക (USA) ഒര ു

അംരരാജയമാേി ഇന്റർനാഷണൽ യോളാർ 

അലേൻേിൽ (ISA) യൈർന്ന.ു 

• US ബഹിരാകാശ ഏജൻേിോേ നാേേും 

എയലാൺ മേ് കിപ്പന്റ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

േവകാരയ യറാകറ്റ് കമ്പനിോേ േ് യപേ് 

എക് േംു 2021 നവംബർ 10-ന് “ഗ്ക ൂ 3” ദ്ൗതയം 

വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• 2021 പ്പല പാർലപ്പമന്റ് തിരപ്പെടെുിൽ LDPേുപ്പട 

വിജേപ്പത്തത്തടുർന്്ന ലിബറൽ 
ഡെമ ോക്രോറ്റിക് പോർട്ടി (LDP) യനതാവ ്

ഫ്യൂ ിമ ോ രിഷിദ ജപ്പോന്ഡറ 
ക്പധോന ക്രി ോ ി (പിഎം) വീണ്ടംു 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• വീപവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പാർട് ണർഷിെ് യഫാറം 

2021 നവംബർ 9-ന് ഒര ു പ്പവർൈവൽ പ്ലാറ്റ് യഫാം 

വഴിോണ്, ഇന്ത്യേിപ്പല ദ്ക്ഷിയണഷയേിപ്പല 

പവർ പ്പേക്ടർ പ്പഗ്പാഫഷണൽ പ്പനറ്റ് വർകിപ്പന 

(വീപവർ ഇന്ത്യ) യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി 

േംഘടിെിച്ചത്. 

• ‘യവൾഡ് ബാങ്കിപ്പന്റ പ്പറമിറ്റൻേ് ലഗ്പേ് 

യവൾഡ് ലവഡ് ഡാറ്റായബേ്’ എന്ന 

തലപ്പകട്ടിലളു്ള യലാകബാങ്കിപ്പന്റ ഏറ്റവംു 

പതുിേ റിയൊർട്്ട അനേുരിച്്ച, 2021-ൽ 87 

ബിലയൺ US യഡാളർ േവീകരിച്്ച ഇന്ത്യ 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു വലിേ പണമേകനു്ന 

രാജയമാേി മാറി. 

• റഷയൻ നാവികയേന 'േിർയകാൺ' 

ലഹെർയോണിക് ഗ്കേൂിേ് മിലേൽ 

ഗ്ഫിയരറ്റ്-അഡ്മിറൽ യരാർഷ് യകാവ് 

േുദ്ധകെലിൽ നിന്്ന വിജേകരമാേി 

പരീക്ഷിച്ച,ു അത് റഷയൻ ആർട്ടിക് 

േമഗു്ദ്ത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പരീക്ഷണ 

ലക്ഷയത്തിൽ കൃതയമാേി എത്തി. 

• യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത "ബിറ്റ് യകാേിൻ 

േിറ്റി" നിർമ്മികാൻ രാജയം 

പദ്ധതിേിടനു്നതാേി എൽ ോൽവയഡാർ 

ഗ്പേിഡന്റ് നേിബ് ബപു്പകപ്പല ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഓേ് യഗ്ടലിേേിപ്പല കാൻപ്പബറേിൽ 

രാജയങ്ങളുമാേി കരാർ ഒെിട്ടതിന് യശഷം 

േുലണറ്റഡ് കിംഗ് ഡം, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ് 

എന്നിവേുമാേുള്ള പതുിേ നയകൂ്ലിേർ പവർഡ് 

േബ്മലറൻ ഡിഫൻേ് േഖ്യത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി ഓേ് യഗ്ടലിേ ഔയദ്യാരികമാേി. 
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• നിലവിപ്പല രാഗ്രീേ ഗ്പതിേന്ധി 

അവോനിെികനു്നതിനളു്ള രാഗ്രീേ 

ഗ്പഖ്യാപനത്തിൽ ഹംയദ്ാകംു േുഡാനീേ് 

ോേുധ യേനേുപ്പട ജനറൽ കമാൻഡർ 

അബ്ദൽു ഫത്താഹ് അൽ ബർുഹാനംു 

ഒെപു്പവച്ചതിന് യശഷം േഡുാനിപ്പല നീകം 

പ്പൈയ്യപ്പെട്ട ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി അബ്ദെ 

ഹംയദ്ാകിപ്പന വീണ്ടംു നിേമിച്ച.ു 

• ആയരാള പ്പറരുയലറ്റർമാരപു്പട മൻുനിര 

വാേപകാരപു്പട ഏറ്റവംു പതുിേ വാർഷിക 

റാങ്കിംര് അനേുരിച്്ച, വിശാലമാേ 

ോമ്പത്തിക വയവസ്ഥേുപ്പട ആയരാരയത്തിന് 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഗ്പധാനപ്പെട്ട ബാങ്കാേി 

JP യമാർരൻ യൈേ് വീണ്ടംു തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• കലുവറ്റിപ്പന്റ പതുിേ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിോേി 

പ്പഷേ്ഖ്് േബാഹ് അൽ ഖ്ാലിദ്് അൽ ഹമദ്് 

അൽ േബാഹിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

 

State News 
 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി (CM) മയനാഹർ ലാൽ 

ഖ്ട്ടർ 'ഉത്തം ബീജ് യപാർട്ടൽ' ആരംഭിച്ച,ു അത് 

േുതാരയതയോപ്പട രുണയമന്മേുള്ള വിത്തകുൾ 

നൽകി ഹരിോനേിപ്പല കർഷകർക് 

ഗ്പയോജനം പ്പൈയ്യും. 

• േംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ ടറൂിേം വികേന 

പദ്ധതിേുപ്പട ഭാരമാേി ഛത്തീസ്ഗഡ്, 

റാേപൂ രിപ്പല േേൻേ് യകായളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ 

2021പ്പല വാർഷിക 2-ാാമത് യദ്ശീേ യരാഗ്ത 

നൃയത്താത്സവം ആൈരിച്ച.ു 

• ഈയേൺ പ്പവേ് ഖ്ാേി ഹിൽേ് ജിെ എന്ന 

യപരിൽ പതുിേ ജിെ രപൂീകരികാനളു്ള 

നിർയേശത്തിന് യമഘാലേ മഗ്ന്ത്ിേഭ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• പഞ്ചാബിപ്പന ഒര ു ോൻയഡർഡ് ഉരളുകിഴങ്്ങ 

വിത്ത് യകഗ്രമാേി വികേിെികനു്നതിനളു്ള 

‘പഞ്ചാബ് ടിഷയ ു കൾച്ചർ യബസ്ഡ് േീഡ് 

പ്പപാട്ടയറ്റാ റൾൂേ്-2021’ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി ൈരൺജിത് 

േിംര് ൈന്നിേുപ്പട യനതൃതവത്തിലളു്ള പഞ്ചാബ് 

കാബിനറ്റ് അംരീകരിച്ച.ു 

• യറാഡപകടങ്ങളിൽ ആദ്യം 

ഗ്പതികരികനു്നവപ്പര 

പരിശീലിെികനു്നതിനാേി ഒെീഷ േംസ്ഥാന 

േർകാർ രക്ഷക് എന്ന യപരിൽ 

ഇത്തരത്തിലളു്ള ആദ്യപ്പത്ത യറാഡ് േരുക്ഷാ 

േംരംഭം ആരംഭിച്ച.ു 

• 100 ഗ്ഡംേ് പ്പഫേിവലിപ്പന്റ ഉത്സവം 

ആരംഭികനു്ന 'വംരല'േുപ്പട 44-ാാാം പതിെ് 

യമഘാലേ േംസ്ഥാനം ആൈരിച്ച.ു 

• മഹാരാഗ്രേുപ്പട ഇലഗ്ക്ടിക് പ്പവഹികിൾ (EV) 

നേത്തിന് ോയങ്കതിക പിന്ത്ണു 

നൽകനു്നതിനാേി േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ് 

ആസ്ഥാനമാേുള്ള യനാൺ യഗ്പാഫിറ്റ് 

ഓർരലനയേഷനാേ യറാകി മൗണ്ടൻ 

ഇൻേിറ്റയടൂ്ടമുാേി (RMI) മഹാരാഗ്ര േർകാർ 

ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• മഖു്യമഗ്ന്ത്ി യപമ ഖ്ണ്ഡവുിപ്പന്റ 

യനതൃതവത്തിലളു്ള അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് 

േംസ്ഥാന കാബിനറ്റ് "ലകേർ-ഇ-ഹിര്" 

േംസ്ഥാന ശലഭമാേി അംരീകരിച്ച ു

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് േർകാർ 'കാലാവസ്ഥാ 

വയതിോനപ്പത്ത ഗ്പതിയരാധികനു്നതംു 

ഗ്പതികരികനു്നതമുാേ അരണുാൈൽ 

ഗ്പയദ്ശിപ്പനകറുിച്ചളു്ള പപ്പക ലടരർ റിേർവ് 

2047 ഗ്പഖ്യാപനം' അംരീകരിച്ച.ു 

• 2 ഏകറിൽ വയാപിച്ചകുിടകനു്ന ഇന്ത്യേിപ്പല 

ആദ്യപ്പത്ത 'ഗ്രാേ് കൺേർയവറ്ററി' 

അപ്പെങ്കിൽ 'പ്പജർാംപ്ലാേ്ം കൺേർയവഷൻ 

പ്പേന്റർ' ഉത്തരാഖ്ണ്ഡിപ്പല അൽയമാറ 

ജിെേിപ്പല റാണിയഖ്ത്തിൽ ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• മധയഗ്പയദ്ശ് േരർശന യവളേിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി 

നയരഗ്ര യമാദ്ി ആദ്ിവാേി യക്ഷമ 

പരിപാടികളുപ്പട ഒര ുപരമ്പര ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• യബാളിവഡ്ു നടൻ േൽമാൻ ഖ്ാൻ 

മഹാരാഗ്രേുപ്പട പ്പകാവിഡ് വാക്സിൻ 

അംബാേഡറാേി. 

• പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ോദ്ാഗ്ദ്ി ഭവുനരിരി 

ജിെേിപ്പല യപാച്ചംപള്ളി ഗ്രാമം, ലകപ്പകാണ്ട് 

പ്പനേര ഗ്പേിദ്ധമാേ ഇകാട്്ട ോരികൾക് 

യപരയുകട്ടതാണ,് േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് 

യവൾഡ് ടറൂിേം ഓർരലനയേഷൻ (UNWTO) 

മികച്ച ടറൂിേം ഗ്രാമങ്ങളിപ്പലാന്നാേി 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശ് േംസ്ഥാനപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 

വാേുമലിനീകരണ നിേഗ്ന്ത്ണ ടവർ 

യനാേിഡേിൽ യകഗ്ര ഘനവയവോേ മഗ്ന്ത്ി 

മയഹഗ്ര നാഥ് പാപ്പണ്ഡ ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ഫിഷറീേ് വകെു് രാജയപ്പത്ത ഏറ്റവംു മികച്ച 

േമഗു്ദ് േംസ്ഥാനമാേി ആഗ്ന്ധഗ്പയദ്ശിപ്പന 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• കാർത്തിക പർൂണിമ ദ്ിനത്തിൽ, 

ഒഡീഷേിപ്പല വിവിധ ജലാശേങ്ങളിൽ 

പ്പബാേര ബരന എന്നംു അറിേപ്പെടനു്ന.ു 

• ഐതിഹാേികനാേ അയഹാം ആർമി 

ജനറൽ ലൈിത് യബാർഫകുപ്പന്റ 

ജന്മവാർഷികയത്താടനബുന്ധിച്്ച എൊ 

വർഷവംു നവംബർ 24 ന് ഇന്ത്യൻ 

േംസ്ഥാനമാേ അേമിൽ ലച്ചിത് ദ്ിവേ് 

(ലച്ചിത് ദ്ിനം) ആയഘാഷികനു്ന.ു 

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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• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി ശിവരാജ് േിംര് 

ൈൗഹാൻ ഇൻയഡാറിപ്പല പാടൽപാനി 

പ്പറേിൽയവ യേഷപ്പന്റ യപര് 'ഇന്ത്യൻ യറാബിൻ 

ഹഡ്ു' എന്്ന യരാഗ്തവർരകാരപു്പട ഐകൺ 

താന്ത്യാ ഭിലിപ്പന്റ യപര് മാറ്റപു്പമന്്ന ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• മധയഗ്പയദ്ശ് േംസ്ഥാനത്ത് ലേബർ 

തഹേീലകുൾ േൃരികാനളു്ള 

നിർയേശത്തിന് മധയഗ്പയദ്ശ് മഗ്ന്ത്ിേഭ 

അംരീകാരം നൽകി. 

 

National News 
 

• മേറൂിേിപ്പല ലാൽ ബഹദ്ർൂ ശാഗ്സ്രി നാഷണൽ 

അകാദ്മി ഓഫ് അഡ്മിനിയഗ്സ്ടഷനിൽ (LBSNAA) 

യകഗ്രമഗ്ന്ത്ി യഡാ ജിയതഗ്ര േിംര് "േർദ്ാർ 

പയട്ടൽ ലീഡർഷിെ് പ്പേന്റർ" രാജയത്തിന് 

േമർെിച്ച.ു 

• ജമ്മ ു കശ്മീരിപ്പല ഗ്ശീനരറിൽ ആദ്യമാേി 

േംഘടിെിച്ച ആെിൾ പ്പഫേിവൽ യകഗ്ര 

കൃഷി മഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര േിംര് യതാമറംു ലഫ്. 

• 2021 നവംബർ 01 മതുൽ 03 വപ്പര മന്ൂ്ന ദ്ിവേം 

നീണ്ടനുിൽകനു്ന രംരാ ഉത്സവിപ്പന്റ അഞ്ചാമത് 

പതിെ് പ്പവർൈവൽ യഫാർമാറ്റിലാണ് 

േംഘടിെിച്ചിരികനു്നത്. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ നയരഗ്ര യമാദ്ി 

മഹാരാഗ്രേിപ്പല യക്ഷഗ്തനരരമാേ 

പണ്ഡർപരൂിൽ വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻേിലപൂ്പട തറകെിടകുേും വിവിധ 

യദ്ശീേ പാത, യറാഡ് പദ്ധതികൾ രാജയത്തിന് 

േമർെികകുേും പ്പൈേരു . 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ നയരഗ്രയമാദ്ിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യൈർന്ന യകഗ്രമഗ്ന്ത്ിേഭ 

നവംബർ 15 ജനജാതീേ രൗരവ് ദ്ിവേ് ആേി 

ഗ്പഖ്യാപികനു്നതിന് അംരീകാരം നൽകി. 

• ഹിസോറിഡല (ഹരി ോന) ഭിവോനി 
മരോഹിലല ിഡല  ഹറോണി ലക്ഷ് ി 
ബോ ി വനിതോ മരോമേജിൽ റോണി 
ലക്ഷ് ി ഭോ ിേുപ്പട ഗ്പതിമ അനാച്ഛാദ്നം 

പ്പൈേര യകഗ്ര ഭവന, നരരകാരയ, പ്പപയഗ്ടാളിേം 

ഗ്പകൃതി വാതക മഗ്ന്ത്ി ഹർദീപ് എസ്. 
പുരി വീഡിയോ യകാൺഫറൻേിംരിലപൂ്പട 

നിർവഹിച്ച.ു 

• എൻയഫാപ്പഴ്സ്മന്റ് ഡേറക്ടയററ്റ് (ED), പ്പേൻഗ്ടൽ 

ബയയൂറാ ഓഫ് ഇൻപ്പവേിയരഷൻ (CBI) 

എന്നിവേുപ്പട ഡേറക്ടർമാരപു്പട കാലാവധി 

അഞ്്ച വർഷം വപ്പര നീട്ടനു്നതിനാേി യകഗ്ര 

േർകാർ രണ്്ട ഓർഡിനൻേുകൾ 

പറുത്തിറകി. 

• കൺയഗ്ടാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ (CAG)േുപ്പട ൈരിഗ്തപരമാേ ഉത്ഭവവംു 

കഴിെ കയുറ വർഷങ്ങളാേി ഭരണം, 

േുതാരയത, ഉത്തരവാദ്ിത്തം എന്നിവേിൽ 

അത് നൽകിേ േംഭാവനകപ്പള 

അടോളപ്പെടതു്തനു്നതിനാണ് ഓഡിറ്റ് ദ്ിവേ് 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല േുൽത്താൻപർൂ ജിെേിൽ 

341 കിയലാമീറ്റർ ലദ്ർഘയമളു്ള പർൂവാഞ്ചൽ 

എഗ്ക്സ്പേ് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ആോദ്ി കാ അമൃത് മയഹാത്സവ് 

ആയഘാഷങ്ങളുപ്പട ഭാരമാേി 

ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല ഝാൻേിേിൽ 3 

ദ്ിവേപ്പത്ത രാഗ്ര രക്ഷാ േമർെൺ പർവ് 

നടകംു. 

• േഥാർത്ഥ മാർകറ്റ് യനതൃതവത്തിലളു്ള 

ോഹൈരയങ്ങളിൽ ഫിഷറീേ് ോർട്ടെകുപ്പള 

പരിയപാഷിെികനു്നതിനാേി ഹരിോനേിപ്പല 

രുരഗു്രാമിൽ ഇത്തരത്തിലളു്ള ആദ്യപ്പത്ത, 

േമർെിത ഫിഷറീേ് ബിേിനേ് 

ഇൻകയുബറ്റർ ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഡിജിറ്റൽ ഫഡ്ു 

മയേൂിേം തമിഴ് നാട്ടിപ്പല തഞ്ചാവരൂിൽ 

യകഗ്രമഗ്ന്ത്ി പിേൂഷ് യരാേൽ ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പൈേരു . 

• തർകവിഷേമാേ മന്ൂ്ന കാർഷിക 

നിേമങ്ങൾ തപ്പന്റ േർകാർ റോകപു്പമന്്ന 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി ഗ്പഖ്യാപിച്ച,ു 

ഗ്പതിയഷധികനു്ന കർഷകയരാട് അവരപു്പട 

വേലിയലകംു വീടകുളിയലകംു മടങ്ങാൻ 

അഭയർത്ഥിച്ച.ു 

• 2021-25 കാലേളവിൽ UNESCOേുപ്പട 

എക് േികയടൂ്ടീവ് യബാർഡിയലക് ഇന്ത്യ 

വീണ്ടംു തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• ഹരിോനേിപ്പല ഭിവാനി ജിെേിപ്പല േുേി 

ഗ്രാമത്തിപ്പല വിവിധ പ്പപാത ു േൗകരയങ്ങൾ 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈയ്യുന്നതിനാേി ഇന്ത്യൻ 

രാഗ്രപതി രാം നാഥ് യകാവിര് േരർശിച്ച.ു 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
https://www.youtube.com/channel/UCHwJlvWKQ-jbYU00CwBClGQ
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• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല മയഹാബേിലംു ഝാൻേി 

ജിെേിലംു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി വിവിധ 

വികേന പദ്ധതികൾ രാജയത്തിന് േമർെിച്ച.ു 

• യകഗ്ര വിദ്യാഭയാേ മഗ്ന്ത്ി ധർയമഗ്ര ഗ്പധാൻ IIT 

രുവാഹത്തിേിൽ അതയാധനുിക നായനാ 

പ്പടക് യനാളജി പ്പേന്റർ യഫാർ ഇന്ത്യൻ യനാളജ് 

േിേവംു ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• യകഗ്ര ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ി അമിത് ഷാ 

മണിെരൂിൽ 'റാണി ലരഡിൻലിേു ലഗ്ടബൽ 

ഗ്ഫീഡം ലഫയറ്റഴ് േ് മയേൂിേം' വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻേിംരിലപൂ്പട തറകെിട്ട.ു 

• േവകാരയ യമഖ്ലേും IRCTCേും തീം 

അടിസ്ഥാനമാകിേുള്ള േർകയടൂ്ടകുളിൽ 

ഗ്പവർത്തിെികനു്ന ഭാരത് രൗരവിപ്പന്റ 

േമാരംഭം പ്പറേിൽയവ മഗ്ന്ത്ി അശവിനി 

ലവഷ്ണവ് ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പതാഴിൽ മഗ്ന്ത്ാലേം പതുിേ യവതന നിരക് 

േൈൂിക (WRI) അടിസ്ഥാന വർഷം 2016 ആേി 

പറുത്തിറകി. 

• ഉത്തർഗ്പയദ്ശിപ്പല പ്പജവാറിൽ യനാേിഡ 

അന്ത്ാരാഗ്ര വിമാനത്താവളത്തിന് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി തറകെിട്ട.ു 

• ശാഗ്സ്ര ോയങ്കതിക മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ യകഗ്ര 

േഹമഗ്ന്ത്ി (േവതഗ്ന്ത് ൈമുതല) യഡാ ജിയതഗ്ര 

േിംര് പദ്ധതി േവയദ്ശ് ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

 

Defence News 
 

• P1135.6 ക്ലാേിപ്പല ഏഴാമപ്പത്ത ഇന്ത്യൻ യനവി 

ഗ്ഫിയരറ്റ് റഷയേിപ്പല കലിനിൻഗ്രാഡിലളു്ള 

േന്ത്ർ കെൽശാലേിൽ വിയക്ഷപിച്ച.ു 

• 84 ഇന്ത്യൻ എേർയഫാഴ് സ് (IAF) ഉയദ്യാരസ്ഥർ 

ഇഗ്ോയേലിപ്പന്റ ഓവഡ എേർയബേിൽ IAF-പ്പന്റ 

മിറാഷ് 2000 എേർഗ്കാഫ്റ്റ് 

േ്കവാഗ്ഡണിപ്പനാെം ബ്ല ൂ ഫ്ലാര് 2021 എന്ന 

അന്ത്ാരാഗ്ര ബഹമുഖു് േുദ്ധ അഭയാേത്തിൽ 

പപ്പങ്കടതു്ത.ു 

• യഗ്പാജക്ട്-75, ോർഡ് 11878-പ്പന്റ നാലാമപ്പത്ത 

യസ്കാർപീൻ അന്ത്ർവാഹിനി ഇന്ത്യൻ 

നാവികയേനേ്ക് ലകമാറി, അത് INS 

(ഇന്ത്യൻ യനവൽ ഷിെ്) യവലോേി കമ്മീഷൻ 

പ്പൈയ്യും. 

• 1950-ൽ ആരംഭിച്ച ഒര ു പാരമ്പരയത്തിപ്പന്റ 

തടുർച്ചോേി, യനൊൾ ആർമി ൈീഫ് ജനറൽ 

ഗ്പഭ ു രാം ശർമ്മപ്പേ രാഗ്രപതി രാം നാഥ് 

യകാവിര് 'ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി' എന്ന 

ബഹമുതി പദ്വി നൽകി ആദ്രിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ നാവികയേനേും യറാേൽ താേ് 

നാവികയേനേും തമ്മിലളു്ള ഇന്ത്യ-

താേ് ലൻഡ് യകാർഡിയനറ്റഡ് പയഗ്ടാളിപ്പന്റ 

(ഇയന്ത്ാ-താേ് യകാർെറ്റ്) 32-ാാമത് പതിെ് 2021 

നവംബർ 12 മതുൽ 14 വപ്പര നടകനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേുപ്പടേും ഗ്ഫാൻേിപ്പന്റേും നാവിക 

യേനകൾ 2021 നവംബർ 15 മതുൽ 26 വപ്പര 

ഗ്ഫാൻേിപ്പല പ്പഗ്ഫജേൂിൽ ദ്വിവത്സര 

പരിശീലന അഭയാേത്തിപ്പന്റ 6-ാാാം പതിെ് 

നടത്തംു. 

• SITMEX–21 എന്്ന യപരിട്ടിരികനു്ന ഗ്തിരാഗ്ര 

മാരിലടം അഭയാേത്തിപ്പന്റ മനൂ്നാം പതിെ് 

നവംബർ 15 മതുൽ 16 വപ്പര ആൻഡമാൻ 

കടലിൽ നടകംു. 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

വികേിെിച്ച തയേശീേമാേി നിർമ്മിച്ച ലലറ്റ് 

യകാംബാറ്റ് പ്പഹലിയകാപ്റ്ററകുൾ (LCH) 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി ഇന്ത്യൻ 

യവയാമയേനാ യമധാവി മാർഷൽ വിയവക് രാം 

ൈൗധരിക് ലകമാറി. 

• INS വിശാഖ്പട്ടണം, P15B പ്പേൽത്ത് ലരഡഡ് 

മിലേൽ ഡിയഗ്സ്ടാേർ, മംുലബേിപ്പല 

യനവൽ യഡാകയാർഡിൽ ഇന്ത്യൻ 

നാവികയേനേിയലക് കമ്മീഷൻ പ്പൈേരു . 

• േമാധാനപരവംു േുസ്ഥിരവമുാേ ഇന്ത്യൻ 

മഹാേമഗു്ദ് യമഖ്ലേ്ക് യവണ്ടിേുള്ള 

ഗ്പായദ്ശിക േുരക്ഷാ രപൂീകരണത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി 2021 നവംബർ 20 മതുൽ 24 വപ്പര 

മാലിദ്വീപിൽ പ്പവച്്ച മാലദ്വീപ്, ഇന്ത്യ, ഗ്ശീലങ്ക 

എന്നീ രാജയങ്ങളുപ്പട ദ്വിവത്സര ഗ്തിരാഗ്ര 

അഭയാേത്തിപ്പന്റ 5 ദ്ിവേപ്പത്ത നീണ്ട, 15-ാാമത് 

എഡിഷൻ നടത്തി. 

• ഇന്ത്യ-ഇയന്ത്ായനഷയ യകാർഡിയനറ്റഡ് 

പയഗ്ടാളിപ്പന്റ (CORPAT) 37-ാാമത് എഡിഷൻ 2021 

നവംബർ 23 മതുൽ 24 വപ്പര ഇന്ത്യൻ മഹാേമഗു്ദ് 

യമഖ്ലേിൽ നടകനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യൻ നാവികയേന മംുലബേിപ്പല യനവൽ 

യഡാകയാർഡിൽ തയേശീേമാേി നിർമ്മിച്ച 

യസ്കാർപീൻ ക്ലാേ് അന്ത്ർവാഹിനി യവല 

കമ്മീഷൻ പ്പൈേരു . 

• കരയേനേും യവയാമയേനേും പപ്പങ്കടകുനു്ന 

'ദ്ക്ഷിണ് ശക്തി' എന്ന ലേനികാഭയാേം 

കരയേനാ യമധാവി ജനറൽ എം എം 

നരവാപ്പന നിരീക്ഷിച്ച ു
 

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


          "Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| November 2021 Important Current Affairs" 

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

Summits and Conferences News 
 

• േ് യകാട്്ട ലൻഡിൽ നടന്ന COP26 ഗ്ലാേ് യരാ 

കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചയകാടിപ്പേ അഭിേംയബാധന 

പ്പൈേരു പ്പകാണ്്ട, 2070-ഓപ്പട ഇന്ത്യ കാർബൺ 

പറുന്ത്ള്ളൽ പജൂയമാകപു്പമന്്ന ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി 

നയരഗ്രയമാദ്ി പറെ.ു 

• 2021 ഒക് യടാബർ 30, 31 തീേതികളിൽ 

ഇറ്റലിേിപ്പല യറാമിലാണ് 2021 G20 (ഗ്രൂെ് ഓഫ് 

ടവന്റി) ഉച്ചയകാടി നടന്നത്. 

• യരാവ മാരിലടം യകാൺയക്ലവിപ്പന്റ (GMC) 

മനൂ്നാം പതിെ് 2021 നവംബർ 07 മതുൽ 09, 2021 

വപ്പര യരാവേിപ്പല യനവൽ വാർ യകായളജിൽ 

ഇന്ത്യൻ യനവി േംഘടിെിച്ച.ു 

• ൈീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻേ് ോഫ് ജനറൽ ബിപിൻ 

റാവത്ത് 'c0c0n' പ്പന്റ 14-ാാാം പതിെ് ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പൈയ്യും, ഇത് വാർഷിക ഹാകിംരും ലേബർ 

േുരക്ഷാ ഗ്ബീഫിംരും നവംബർ 10 മതുൽ 13 

വപ്പര നടകംു. 

• നയഡൂൽഹിേിപ്പല രാഗ്രപതി ഭവനിൽ 

രവർണർമാരപു്പടേും ലഫ്റ്റ്റനന്് 
ഗവർണർ ോരുഡെ ും 51-ാോ ത് 
സമേേനഡെ അഭിസംമബോധന പ്പൈേര് 

ഇന്ത്യൻ രാഗ്രപതി ഗ്ശീ രോംനോഥ് മരോവിന്ദ് 
േംോരിച്ച.ു 

• 82-ാാമത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഗ്പിലേഡിംര് 

ഓഫീയേഴ് േ് യകാൺഫറൻേ് (AIPOC) 

ഷിംലേിൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി വീഡിയോ 

യകാൺഫറൻേിംരിലപൂ്പട േിഡ് നി 

ഡേയലാരിൽ മഖു്യഗ്പഭാഷണം നടത്തി. 

• യകാൺപ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡഗ്സ്ടി 

(CII) നവംബർ 26 മതുൽ 27 വപ്പര തമിഴ് നാട്ടിപ്പല 

പ്പൈലന്നേിൽ 'കണക് റ്റ് 2021' എന്ന പരിപാടി 

േംഘടിെികംു. 

• യവൾഡ് യകാൺഗ്രേ് ഓൺ ഡിോേർ 

മായനജ് മന്റ് പ്പന്റ (WCDM) അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ 

യകഗ്ര ഗ്പതിയരാധ മഗ്ന്ത്ി രാജ് നാഥ് േിംര് 

ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ASEM (ഏഷയ-േൂയറാെ് മീറ്റിംര്) ഉച്ചയകാടിേുപ്പട 

13-ാാമത് പതിെ് 2021 നവംബർ 25, 26 

തീേതികളിൽ േംഘടിെിച്ചിട്ടണ്ു്ട. ASEM 

പ്പൈേർ എന്ന നിലേിൽ കംയബാഡിേോണ് 

ഉച്ചയകാടിക് ആതിയഥേതവം വഹികനു്നത്. 

• ഷാങ്്ഹാേ് യകാർെയറഷൻ 

ഓർരലനയേഷപ്പന്റ (SCO) കൗൺേിൽ ഓഫ് 

പ്പഹഡ്സ് ഓഫ് രവൺപ്പമന്റിപ്പന്റ (CHG) 20-ാാമത് 

മീറ്റിംരിൽ വിയദ്ശകാരയ മഗ്ന്ത്ി എേ്. 

ജേശങ്കർ ഇന്ത്യൻ ഗ്പതിനിധികപ്പള നേിച്ച.ു 
 

Ranks and Reports News 
 

• പ്പബംരളൂര ു ആസ്ഥാനമാേുള്ള യനാൺ 

യഗ്പാഫിറ്റ് തിങ്ക് ടാങ്കാേ പബ്ലിക് അഫയേഴ് േ് 

പ്പേന്ററിപ്പന്റ (PAC) പബ്ലിക് അഫയേഴ് േ് 

ഇൻഡക് േിപ്പന്റ (PAI 2021) ആറാം പതിെ് 

അനേുരിച്്ച, 18 എണ്ണത്തിൽ യകരളം, 

തമിഴ് നാട,് പ്പതലങ്കാന എന്നീ 

േംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആദ്യ മന്ൂ്ന സ്ഥാനങ്ങൾ 

യനടിേത്. 

• ഹറുൺു ഇന്ത്യേും എഡൽരീവംു േംേുക്തമാേി 

എഡൽരീവ് ഹറുൺ ഇന്ത്യ ജീവകാരണുയ 

പട്ടിക 2021 പറുത്തിറകി. 

• 2021 നവംബറിൽ ഹാർാം റിഡക്ഷൻ 

കൺയോർഷയം പറുത്തിറകിേ യഗ്ലാബൽ 

ഗ്ഡര് യപാളിേി േൈൂികേിൽ ഒന്നാം പതിെിൽ 

ഇന്ത്യ 30 രാജയങ്ങളിൽ 18-ാാാം സ്ഥാനത്താണ്. 

• വിവിധ േംസ്ഥാനങ്ങളിലടുനീളം യലാജിേിക്സ് 

ഈേ് 2021 േൈൂിക വാണിജയ വയവോേ 

മഗ്ന്ത്ാലേം അടതു്തിപ്പട ഗ്പേിദ്ധീകരിച്ച.ു 

• COP26 പ്പന്റ ലേഡ് ലലനകുളിൽ ജർേൻ 
വോച്ച് പറുത്തിറകിേ ആമഗോേ 
രോലോവസ്ഥോ വയതി ോന ക്പരെന 
സൂചിര (CCPI) 2022 ൽ ഇരയ പെോം 
സ്ഥോനെോണ്. 

• േവിറ്റ് േർലൻഡ് ആസ്ഥാനമാേുള്ള 

കാലാവസ്ഥാ ഗ്രൂൊേ IQAir-ൽ നിന്നളു്ള വാേു 

രുണനിലവാരവംു മലിനീകരണ നരര 

ഗ്ടാകിംര് യേവനവംു നൽകനു്ന ഡാറ്റ 

അനേുരിച്്ച, യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു മലിനമാേ 

പത്ത് നരരങ്ങളിൽ ഡൽഹി, പ്പകാൽകത്ത, 

മംുലബ എന്നിവ ഉൾപ്പെടനു്ന.ു 

• യഗ്ടേ് ഇന്റർനാഷണൽ പറുത്തിറകിേ 

ബിേിനസ്സ് ലകകലൂി അപകടോധയതകൾ 

അളകനു്ന 2021 TRACE ഗ്ബിപ്പബറി റിസ്ക് മാഗ്ടിക്സ് 

(TRACE Matrix) പ്പന്റ ആയരാള പട്ടികേിൽ 44 എന്ന 

അപകടോധയതേുള്ള േ് യകാറമുാേി ഇന്ത്യ 82-

ാാാം സ്ഥാനയത്തക് (2020-ൽ നിന്ന് 5 

യലാട്ടകുളുപ്പട ഇടിവ്) പിന്ത്ള്ളപ്പെട്ട.ു 

• ഇന്ത്യൻ യപാലീേ് ഫൗയണ്ടഷൻ (IPF) 

പറുത്തിറകിേ 29 േംസ്ഥാനങ്ങളിലംു യകഗ്ര 

ഭരണ ഗ്പയദ്ശങ്ങളിലംു, 2021 പ്പല ‘IPF സ്മാർട്്ട 

യപാളിേിംര്’ േൈൂികേിൽ ആഗ്ന്ധാഗ്പയദ്ശ് 

യപാലീേ് ഒന്നാമപ്പതത്തി. 

• ആഭയന്ത്ര മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ 2021 പ്പല 

ഇന്ത്യേിപ്പല ഏറ്റവംു മികച്ച യപാലീേ് 

യേഷനാേി ഡൽഹിേിപ്പല േദ്ർ ബോർ 

യപാലീേ് േ് യറ്റഷപ്പന തിരപ്പെടതു്ത.ു 

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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• േുസ്ഥിര വികേന ലക്ഷയങ്ങൾ (SDGs) 

ഗ്പായദ്ശികവൽകരണം കടൂതുൽ 

ശക്തിപ്പെടതു്തനു്നതിനംു നരര തലത്തിൽ 

ശക്തമാേ SDG നിരീക്ഷണം 

സ്ഥാപികനു്നതിനമുാേി NITI ആയോര് SDG 

നരര േൈൂികേും ഡാഷ് യബാർഡംു 2021-22 

ആരംഭിച്ച.ു 

• യകഗ്ര ആയരാരയ മഗ്ന്ത്ാലേം പറുത്തവുിട്ട 

യദ്ശീേ കടുംുബ ആയരാരയ േർയവേുപ്പട (NFHS) 

അഞ്ചാം റൗണ്ടിപ്പല േംഗ്രഹ 

കപ്പണ്ടത്തലകുളുപ്പട ഭാരമാണ് മന്ൂ്ന േമലൂമാേ 

കപ്പണ്ടത്തലകുളും. 

 

Appointments News 
 

• നാഷണൽ കമ്പനി യലാ അെയലറ്റ് 

ഗ്ടിബയണൂലിപ്പന്റ (NCLAT) പതുിേ 

പ്പൈേർയപഴ് േണാേി മൻു േഗു്പീം യകാടതി 

ജഡ്ജി ജേിേ് അയശാക് ഭഷൂപ്പന യകഗ്രം 

നിേമിച്ച,ു നാല് വർഷയത്തക് അപ്പെങ്കിൽ 

അയേഹത്തിന് 70 വേസ്സ് തികേുന്നത് വപ്പര, 

ഏതാണ് ആദ്യയത്തത്. 

• റിലേൻേ് ജിയോ ഇൻയഫായകാം, റിലേൻേ് 

റീപ്പട്ടേിൽ, റിലേൻേ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

എന്നിവേുപ്പട യബാർഡ് അംരമാേ ഇഷ 

അംബാനി ഗ്പശസ്രമാേ സ്മിത് യോണിേൻേ് 

നാഷണൽ മയേൂിേം ഓഫ് ഏഷയൻ ആർട്ടിപ്പന്റ 

യബാർഡ് ഓഫ് ഗ്ടേിേിൽ നിേമിതോേി. 

• ഇൻഡഗ്സ്ടി യൈംബർ പ്പഫഡയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യൻ യൈയമ്പഴ് േ് ഓഫ് പ്പകായമഴ് േ് ആൻഡ് 

ഇൻഡഗ്സ്ടി (FICCI) പതുിേ ഡേറക്ടർ ജനറലാേി 

അരൺു ൈൗളപ്പേ നിേമിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ര അേമീേംു യബാളിവഡ്ു രാേകനമുാേ 

േുബീൻ രാർരിപ്പന ആോമിപ്പല ബാങ്കിപ്പന്റ 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാേഡറാേി ബന്ധൻ ബാങ്ക് 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ദ്ീപക് അമിതാഭിപ്പന ഒഴിവാകിേതിന് 

യശഷം PTC ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിപ്പന്റ പ്പൈേർമാനംു 

മായനജിംര് ഡേറക്ടറമുാേ അധികാരം റജിബ് 

കമുാർ മിഗ്ശപ്പേ വിനിയോരികംു. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ജിംനാേിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

അപ്പെങ്കിൽ പ്പഫഡയറഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ 

ഡി ജിംനാേിക് (FIG) ഗ്പേിഡന്റാേി 

പ്പമാറിനാരി വാടനാപ്പബ മന്ൂ്ന വർഷയത്തക് 

വീണ്ടംു തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• േുവ ശാക്തീകരണത്തിപ്പന്റേും 

ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട േുവജന 

പങ്കാളിത്തത്തിപ്പന്റേും വിഷോധിഷ്ഠിത 

യമഖ്ലേിപ്പല യനട്ടങ്ങൾ കണകിപ്പലടതു്ത് 

ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂൻ ലററ്റ്േ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

(IHRF) പ്പസ്പേിൻകാരനാേ ഡാനിേൽ പ്പഡൽ 

വാപ്പലപ്പേ േുവജനങ്ങളുപ്പട ഉന്നത 

ഗ്പതിനിധിോേി നിേമിച്ച.ു 

• ലവേ് അഡ്മിറൽ ആർ ഹരി കമുാറിപ്പന 

നാവികയേനേുപ്പട അടതു്ത യമധാവിോേി 

ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റ് നിേമിച്ച.ു 

• രണ്്ട േഗു്പധാന യകഗ്ര ോേുധ യപാലീേ് 

യേനകളുപ്പട (CAPF) യമധാവികപ്പള 

നിേമിച്ചതാേി േർകാർ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• യനരിട്്ട വിൽകനു്ന FMCG കമ്പനിോേ ആംയവ 

ഇന്ത്യ, യബാളിവഡ്ു പ്പമരാോർ അമിതാഭ് 

ബച്ചപ്പന ഗ്ബാൻഡ് അംബാേഡറാേി 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പരേിംേ്24x7 ഫാന്റേി ഗ്കികറ്റ് യവദ്ിോേ 

‘ലമ 11 േർകിൾ’ ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് താരം 

മഹുമ്മദ്് േിറാജിപ്പന പതുിേ ഗ്ബാൻഡ് 

അംബാേഡറാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• സ്പാനിഷ്-ജർമ്മൻ നടൻ ഡാനിേൽ ഗ്ബലൂിപ്പന 

UN യവൾഡ് ഫഡ്ു യഗ്പാഗ്രാമിപ്പന്റ (UN-WFP) 

രുഡ് വിൽ അംബാേഡറാേി തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• േതയ നാരാേൺ ഗ്പധാൻ 2024 ആരേ് 31-ന് 

േെൂർഅനയുവഷൻ തീേതി വപ്പരയോ 

അപ്പെങ്കിൽ അടതു്ത ഉത്തരവകുൾ വപ്പരയോ 

ഒര ു പ്പഡപയയൂട്ടഷനിൽ നാർയകാട്ടിക് 

കൺയഗ്ടാൾ ബയയൂറാേുപ്പട (NCB) ഡേറക്ടർ 

ജനറലാേി (DG) നിേമികപ്പെട്ട.ു 

• 1982-ബാച്്ച വിരമിച്ച IRS ഉയദ്യാരസ്ഥനംു 

പ്പേൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് ഡേറക്ട് ടാക് േേ് 

(CBDT) മൻു പ്പൈേർമാനമുാേ ഗ്പയമാദ്് ൈഗ്ര 

യമാഡിപ്പേ പതുിേ പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ 

രാജയേഭേിയലക് നിേമിച്ച,ു P.P.K. 

രാമാൈാരയല.ു 
 

 

http://www.adda247.com/ml/
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• കടു്ടികളുപ്പട പാദ്രക്ഷ ഗ്ബാൻഡാേ യപ്ലയറ്റാ, 

ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് താരം രാഹൽു ഗ്ദ്ാവിഡിപ്പന 

ഗ്ബാൻഡ് അംബാേഡറംു ഉപയദ്ശകനമുാേി 

നിേമിച്ചതാേി ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യേിപ്പല പ്പഗ്പാഫേർ ബിമൽ പയട്ടൽ അഞ്്ച 

വർഷയത്തക് അന്ത്ാരാഗ്ര നിേമ 

കമ്മീഷനിയലക് തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• മൻു ഇന്ത്യൻ താരം VVC ലക്ഷ്മൺ യദ്ശീേ 

ഗ്കികറ്റ് അകാദ്മിേുപ്പട (NCA) അടതു്ത 

തലവനാകപു്പമന്്ന ഇന്ത്യൻ ഗ്കികറ്റ് കൺയഗ്ടാൾ 

യബാർഡ് (BCCI) ഗ്പേിഡന്റ് േൗരവ് രാംരുലി 

സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• ICC യബാർഡ് മീറ്റിംരിൽ BCCI ഗ്പേിഡന്റ് 

േൗരവ് രാംരുലിപ്പേ ICC പരുഷു ഗ്കികറ്റ് 

കമ്മിറ്റി പ്പൈേർമാനാേി നിേമിച്ച.ു 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറേ്, േസു്ഥിര വികേന 

വിദ്ഗ് ധനാേ േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േിപ്പല (UN) 

യഷാംബി ഷാർെിപ്പന ഇന്ത്യേിപ്പല UN 

പ്പറേിഡന്റ് യകാർഡിയനറ്ററാേി നിേമിച്ച.ു 

• ഭരവാൻ ബിർേ മണു്ടേുപ്പട പ്പൈറമുകൻ 

േഖു്് റാം മണു്ടേുപ്പട ോന്നിധയത്തിൽ യകഗ്ര 

ആദ്ിവാേി കാരയ മഗ്ന്ത്ി അർജൻു മണു്ട TRIFED 

(ലഗ്ടബൽ യകാഓെയററ്റീവ് മാർകറ്റിംര് 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് പ്പഫഡയറഷൻ ലിമിറ്റഡ്) ആദ്ി 

മയഹാത്സവം നയഡൂൽഹിേിപ്പല ഡിെി 

ഹാത്തിൽ ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺേിൽ (ICC) 

അന്ത്ാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റ് ഭരണ േമിതിേുപ്പട 

സ്ഥിരം CEO ആേി ജിയോഫ് 

അലാർഡിേിപ്പന നിേമിച്ച.ു 

• ലൈന ഉൾപ്പെട്ട കടതു്ത മത്സരപ്പത്തത്തടുർന്്ന 

ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കിമിനൽ യപാലീേ് 

ഓർരലനയേഷപ്പന്റ (INTERPOL) എക്സികയടൂ്ടീവ് 

കമ്മിറ്റിേിപ്പല ഏഷയൻ ഗ്പതിനിധിോേി 

പ്പേൻഗ്ടൽ ബയയൂറാ ഓഫ് ഇൻപ്പവേിയരഷൻ 

(CBI) േ് പ്പപഷയൽ ഡേറക്ടർ ഗ്പവീൺ േിൻഹ 

തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

 

Business News 
 

• ഇന്ത്യേുപ്പട നാഷണൽ ഇൻഡഗ്സ്ടിേൽ 

യകാറിയഡാർ പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് യഗ്പാഗ്രാമിപ്പന 

(NICDP) പിന്ത്ണുേ്കനു്നതിനാേി ഏഷയൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് (ADB) 250 മിലയൺ 

യഡാളർ (ഏകയദ്ശം 1,875 യകാടി രപൂ) വാേപ 

അനവുദ്ിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ റിനയവൂബിൾ എനർജി പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് 

ഏജൻേി ലിമിറ്റഡ് (IREDA) 'വിജിലൻേ് 

അവേർനേ് വീക് 2021' ആയഘാഷത്തിപ്പന്റ 

ഭാരമാേി ഒര ു 'വിേിൽ-യബ്ലാവർ യപാർട്ടൽ' 

ആരംഭിച്ച.ു 

• കടു്ടികപ്പള യകഗ്രീകരിച്ചളു്ള ഫിൻപ്പടക്, 

ജൂണിമ ോ കൗമാരഗ്പാേകാർകംു 

കൗമാരകാർകമുാേി റുമപ പ്ലോറ്റ്്മഫ്ോ ിൽ 

ഒര ു സ് ോർട്ട്  ൾട്ടിപർപ്പസ് രോർഡ് 

പറുത്തിറകി. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യേുപ്പട പർൂണ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

േബ് േിഡിേറിോേ NPCI ഭാരത് ബിൽയപ 

ലിമിറ്റഡ്, ICICI ഗ്പഡുൻഷയൽ ലലഫ് 

ഇൻഷറുൻേുമാേി യൈർന്്ന, ഇൻഷറുർമാരപു്പട 

ഉപയഭാക്താകൾക് അതിപ്പന്റ മാർകവീ ഓഫർ 

- ക്ലിക് യപ നൽകകു. 

• ഭാരത് യപ അതിപ്പന്റ വയാപാരി 

പങ്കാളികൾകാേി യലാകത്തിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത 

മർച്ചന്റ് പ്പഷേർയഹാൾഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം (MSP) 

ആരംഭിച്ച.ു 

• യപടിഎമ്മിപ്പന്റ പർൂണ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

േബ് േിഡിേറിോേ യപടിഎം മണി 

ആർട്ടിഫിഷയൽ ഇന്റലിജൻേ് (AI) നൽകനു്ന 

'യവാേ് േ് യഗ്ടഡിംര്' ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പകായറാണ ലവറേിപ്പനതിപ്പര (COVID-19) 

േുരക്ഷിതവംു ഫലഗ്പദ്വമുാേ വാക്സിനകുൾ 

വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റിപ്പന 

േഹാേികനു്നതിന് ഏഷയൻ പ്പഡവലപ്പമമന്റ് 

ബാങ്ക് (ADB) 1.5 ബിലയൺ യഡാളർ (ഏകയദ്ശം 

11,185 യകാടി രപൂ) വാേപ അനവുദ്ിച്ച.ു 

 

Banking News 
 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്കംു ആദ്ിതയ ബിർള പ്പഹൽത്ത് 

ഇൻഷറുൻേ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡംു (ABHICL) ഒര ു

ബാങ്കാഷവറൻേ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട.ു 

• പ്പേേ് ബാങ്കംു ബാങ്ക് ബോർ.യകാം -ഉം 

യൈർന്്ന ഉപയഭാക്താകളുപ്പട പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

യോരയത അളകനു്നതിനാേി ഫിൻബേൂർ 

എന്ന യപരിൽ ഒര ു യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ് പ്പഗ്കഡിറ്റ് 

കാർഡ് പറുത്തിറകി. 

• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇയൊൾ ബന്ധൻ 

ബാങ്കിപ്പന േർകാർ ബിേിനസ്സ് 

നടത്തനു്നതിന് RBIേുപ്പട ഏജൻേി ബാങ്കാേി 

നിേമിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• നയഡൂൽഹിേിൽ ‘പവർ േലയട്ൂ്ട’ ഗ്പകാരം 

ഗ്പതിയരാധ യേവന ശമ്പള പായകജ് വാഗ് ദാനം 

പ്പൈയ്യുന്നതിനാേി ആക് േിേ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ 

നാവികയേനേുമാേി ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

• പ്പപൻഷൻകാർകാേി യേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

വീഡിയോ ലലഫ് േർട്ടിഫികറ്റ് യേവനം 

ആരംഭിച്ച.ു 

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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• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിപ്പന്റ 

ആദ്യപ്പത്ത ആയരാള ഹാകയത്താൺ 

"ഹാർബിംരർ 2021 - പരിവർത്തനത്തിനാേുള്ള 

ഇപ്പന്നായവഷൻ" എന്ന യപരിൽ ആരംഭിച്ച.ു 

• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യേുപ്പട (RBI) 

നതൂനമാേ രണ്്ട ഉപയഭാക്തൃ യകഗ്രീകൃത 

േംരംഭങ്ങൾക് ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ി 

തടുകം കറുിച്ച.ു 

• പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണകാരാേ 

ലഡയനഴ് േ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ 

ലിമിറ്റഡിയന്മൽ പതുിേ ഉപയഭാക്താകപ്പള 

ഉൾപ്പെടതു്തനു്നതിന് 2021 ഏഗ്പിൽ 23-ന് 

ഏർപ്പെടതു്തിേ നിേഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ റിേർവ് 

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) നീകി. 

• HDFC ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്റർനാഷണൽ യഗ്ഫാഡ് 

അവേർനേ് വീക് 2021 (നവംബർ 14-20, 2021) 

ന് പിന്ത്ണു നൽകനു്നതിനാേി വഞ്ചന 

തടേുന്നതിപ്പനകറുിച്ചളു്ള അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനാേി “മഹൂ് ബാൻഡ് രായഖ്ാ” 

േംരംഭത്തിപ്പന്റ രണ്ടാം പതിെ് ആരംഭിച്ച.ു 

• താപ്പഴെറേുന്ന രണ്്ട തരം യനാൺ-ബാങ്കിംര് 

ഫിനാൻഷയൽ കമ്പനികൾകാേി (NBFCs) 

ഇയന്റണൽ ഓംബഡ്ുസ്മാൻ േംവിധാനം 

അവതരിെികപു്പമന്്ന റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• RBIേുപ്പട യപേ് പ്പമന്റ് ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ടക്ചർ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഫണ്ടിപ്പന്റ (PIDF) പ്പമാത്തം 

യകാർെേ് 614 യകാടി രപൂേിപ്പലത്തി. 

• റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) രപൂീകരിച്ച 

ഓൺലലൻ പ്ലാറ്റ് യഫാമകുളിലപൂ്പടേും 

പ്പമാലബൽ ആപ്ലിയകഷനകുളിലപൂ്പടേും 

വാേപ നൽകനു്നതൾുപ്പെപ്പട ഡിജിറ്റൽ വാേപ 

േംബന്ധിച്ച വർകിംര് ഗ്രൂെ് റിയൊർട്്ട 

േമർെിച്ച.ു 

• കൺയഗ്ടാളർ ജനറൽ ഓഫ് അകൗണ്ടസ്, 

ധനമഗ്ന്ത്ാലേം, ഇന്ത്യാ രവൺപ്പമന്റ് 

എന്നിവേിൽ നിന്നളു്ള ശപുാർശേുപ്പട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്പേൻഗ്ടൽ യബാർഡ് ഓഫ് 

ഡേറക്ട് ടാക് േിന് (CBDT) യവണ്ടി യനരിട്ടളു്ള 

നികതുി പിരികാൻ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ (RBI) RBL ബാങ്കിന് അധികാരം നൽകി. 

• ഇകവിറ്റാേ് യസ്മാൾ ഫിനാൻേ് ബാങ്ക് (SFB) HDFC 

(ഹൗേിംര് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഫിനാൻേ് 

യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ്) ബാങ്കമുാേി 

േഹകരിച്്ച അതിപ്പന്റ പതുിേ യകാ-ഗ്ബാൻഡഡ് 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ അവതരിെികനു്ന.ു 
 

Economy News 
 

• 2020-21 പ്പല ജീവനകാരപു്പട പ്പഗ്പാവിഡന്റ് ഫണ്്ട 

(EPF) നിയക്ഷപങ്ങളുപ്പട പലിശ നിരക് 8.5% 

ആേി ധനമഗ്ന്ത്ാലേം അംരീകരിച്ച.ു 

• ഒക് യടാബർ മാേപ്പത്ത പ്പമാത്ത ൈരക് യേവന 

നികതുി (GST) കളക്ഷൻ 1,30,127 യകാടി 

രപൂോേി ലഭിച്ച,ു 2017 ജലൂലേിൽ GST 

നടെിലാകിേതിന് യശഷമളു്ള ഏറ്റവംു 

ഉേർന്ന രണ്ടാമപ്പത്ത വരമുാനമാണിത്. 

• ആഭയന്ത്ര പ്പഗ്കഡിറ്റ് യററ്റിംര് ഏജൻേിോേ 

ഗ്ബിക് വർക് യററ്റിംഗ് സ്, നടെ് ോമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ, അതാേത് 2021-22 ൽ (FY22) 

ഇന്ത്യേുപ്പട പ്പമാത്ത ആഭയന്ത്ര ഉതപാദ്നം (GDP) 

10-10.5 ശതമാനമാേി കണകാകിേിട്ടണ്ു്ട. 

• ഉപയഭാക്തൃ വില േൈൂിക (CPI) അനേുരിച്ചളു്ള 

റീപ്പട്ടേിൽ പണപ്പെരെും ഒയക്ടാബറിൽ 4.48 

ശതമാനമാേി ഉേർന്ന.ു വയവോേ ഉൽൊദ്ന 

േൈൂികേുപ്പട (IIP) അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

കണകാകിേ ഫാക്ടറി ഉൽൊദ്നം 

പ്പേമരംബറിൽ 3.1 ശതമാനം വർധിച്ച.ു 

• 2021-22 പ്പല CPI പണപ്പെരെും 5.3 

ശതമാനമാേിരികപു്പമന്്ന RBI ഗ്പവൈികനു്ന.ു 

MoSPI ഡാറ്റ അനേുരിച്്ച, ഭക്ഷയ ബാസ്കറ്റിപ്പല 

പണപ്പെരെും ഒയക്ടാബറിൽ 0.85 ശതമാനമാേി 

ഉേർന്ന,ു മൻു മാേപ്പത്ത 0.68 ശതമാനവമുാേി 

താരതമയം പ്പൈയ്യുയമ്പാൾ. 

• വാണിജയ-വയവോേ മഗ്ന്ത്ാലേം പ്പമാത്തവില 

േൈൂിക (WPI) േംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

പറുത്തവുിട്ട.ു 

• േവിേ് യഗ്ബാകയറജ് സ്ഥാപനമാേ UBS 

പ്പേകയരൂിറ്റീേ് 2021-22 പ്പല ഇന്ത്യേുപ്പട 

േഥാർത്ഥ GDP വളർച്ചാ ഗ്പവൈനം യനരപ്പത്ത 

കണകാകിേ 8.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.5 

ശതമാനമാേി പരിഷ്കരിച്ച.ു 

• എംയപ്ലാേീേ് പ്പഗ്പാവിഡന്റ് ഫണ്്ട 

ഓർരലനയേഷപ്പന്റ (EPFO) പ്പേൻഗ്ടൽ 

യബാർഡ് ഓഫ് ഗ്ടേീേ് (CBT) വാർഷിക 

നിയക്ഷപത്തിപ്പന്റ 5 ശതമാനം വപ്പര 

ഇൻഗ്ഫാഗ്സ്ടക്ചർ ഇൻപ്പവേ് പ്പമന്റ് ഗ്ടേകുൾ 

ഉൾപ്പെപ്പടേുള്ള ഇതര നിയക്ഷപ ഫണ്ടകുളിൽ 

(AIFs) നിയക്ഷപികാപ്പമന്്ന അംരീകരിച്ച.ു 

• യേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) ോമ്പത്തിക 

വിദ്ഗ് ധർ അതിപ്പന്റ രയവഷണ റിയൊർട്ടാേ 

“ഇയകാവ് റാെ്”, ഇന്ത്യേുപ്പട ജിഡിപി വളർച്ചാ 

ഗ്പവൈനം 2022 ോമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 

(2021-22) 9.3%-9.6% എന്ന പരിധിേിയലക് 

പരിഷ് കരിച്ച.ു 

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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• വാൾഗ്സ്ടീറ്റ് യഗ്ബാകയറജ്, യരാൾഡ്മാൻ ോച്്ചേ് 

അതിപ്പന്റ േമീപകാല മായഗ്കാ ഔട്്ടലക്ു 2022 

യനാട്ടിൽ പ്പമാത്ത ആഭയന്ത്ര ഉൽൊദ്നം (GDP) 

9.1 ശതമാനമാേി ഉേർത്തി, 2022 കലണ്ടർ 

വർഷത്തിപ്പല 8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.1 

ശതമാനമാേി ഉേർത്തി. 

• 2022-23പ്പല (FY23) ഇന്ത്യൻ ോമ്പത്തിക വളർച്ച 

പരിയശാധികനു്നതിനാേി ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി (EAC-

PM) അംരങ്ങളുപ്പട ോമ്പത്തിക ഉപയദ്ശക 

േമിതിേുപ്പട യോരം നയഡൂൽഹിേിൽ നടന്ന.ു 

• ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാേുള്ള േൂണിറ്റി യസ്മാൾ 

ഫിനാൻേ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡമുാേി (USFB) 

പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഗ്ര യകാ-

ഓെയററ്റീവ് (PMC) ബാങ്കിപ്പന 

േംയോജിെികനു്നതിനളു്ള കരട് പദ്ധതി 

റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) 

പ്പവളിപ്പെടതു്തി. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ോമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തമാേി 

തിരിച്ചവുരപു്പമന്്ന മഡൂീേ് ഇൻപ്പവയേഴ്സ് 

േർവീേ് അതിപ്പന്റ ഏറ്റവംു പതുിേ 

റിയൊർട്ടിൽ ഗ്പവൈികനു്ന.ു 

 

Schemes News 
 

• അമലുിപ്പന്റ 75-ാാാം സ്ഥാപക വർഷം 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി അമൽു 

േംഘടിെിച്ച ൈടങ്ങിൽ യകഗ്ര േഹകരണ 

മഗ്ന്ത്ി അമിത് ഷാ രുജറാത്തിപ്പല ആനരിൽ 

"ഡേറി േഹകാർ" പദ്ധതി ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• യകഗ്ര േഹമഗ്ന്ത്ി (േവതഗ്ന്ത് ൈമുതല) 

ഭൗമശാഗ്സ്ര മഗ്ന്ത്ി യഡാ ജിയതഗ്ര േിംര് 

ഇന്ത്യേുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത മനഷുയേമഗു്ദ് ദ്ൗതയം 

"േമഗു്ദ്ോൻ പദ്ധതി" എന്ന യപരിൽ 

പ്പൈലന്നേിൽ ഔയദ്യാരികമാേി ഉദ്്ഘാടനം 

പ്പൈേരു . 

• നിർമാണ പ്പതാഴിലാളികൾകാേി ഡൽഹി 

േർകാർ ‘ഗ്ശമിക് മിഗ്ത’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച.ു 

• യകഗ്ര നിേമ-നീതി മഗ്ന്ത്ി കിരൺ റിജിജ ു

േിറ്റിേൺേ് പ്പടലി-യലാ പ്പമാലബൽ ആെ് 

പറുത്തിറകി. 

• ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി രരീബ് കലയാൺ ആൻ യോജന 

(PMGKAY) നാല് മാേയത്തക് കടൂി നീട്ടനു്നതിന് 

ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി നയരഗ്ര യമാദ്ിേുപ്പട 

അധയക്ഷതേിൽ യൈർന്ന യകഗ്ര മഗ്ന്ത്ിേഭ 

അംരീകാരം നൽകി. 

• യകഗ്ര ധനകാരയ, യകാർെയററ്റ് കാരയ മഗ്ന്ത്ി 

നിർമല േീതാരാമൻ പ്പപൺകടു്ടികൾകാേി 

ജമ്മ ു ആൻഡ് കശ്മീർ ബാങ്കിപ്പന്റ ‘യതജേവിനി, 

ഹൗേല സ്കീം’ എന്ന യപരിൽ രണ്ട് പദ്ധതികൾ 

ആരംഭിച്ച.ു 
 

Awards News 
 

• 2021 പ്പല യദ്ശീേ കാേിക അവാർഡകുൾ 

േുവജനകാരയ കാേിക മഗ്ന്ത്ാലേം ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• കന്നഡ നടൻ പുനീത് 
രോജ്രു ോറിന് ഗ്ബഹൂൻമടു്ടിപ്പന്റ  ബസവക്രീ 
അവോർഡ് 2021  മരണാനന്ത്രം േമ്മാനികംു. 

• മഹാരാഗ്ര ആസ്ഥാനമാേുള്ള, 28 കാരിോേ 

പർവതായരാഹകോേ ഗ്പിേങ്ക പ്പമാഹിപ്പത, 

കര ോഹേിക യമഖ്ലേിപ്പല മികച്ച 

േംഭാവനകൾകളു്ള അഭിമാനകരമാേ 

‘പ്പടൻേിങ്് യനാർപ്പര നാഷണൽ അഡവഞ്ചർ 

അവാർഡ് 2020’ ന് േുവജന കാരയ കാേിക 

മഗ്ന്ത്ാലേം തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാേുള്ള രണ്്ട 

കൗമാരകാരാേ േയഹാദ്രന്മാരാേ വിഹാൻ 

(17), നവ് അരർവാൾ (14) എന്നിവർ 17-ാാമത് 

കിഡ് േ് ലററ്റ് േ് ഇന്റർനാഷണൽ 

ൈിൽഗ്ഡൻേ് പീേ് ലഗ്പേ് േവന്ത്മാകി. 

• എഴുത്തകുാരനാേ എം മകുരുൻ തപ്പന്റ 'ഡൽഹി: 

എ യോളിയലാകി' എന്ന പസു്രകത്തിന് 2021 

പ്പല ോഹിതയത്തിനളു്ള  JCB േമ്മാനം യനടി. 

• യകഗ്ര േുവജനകാരയ കാേിക മഗ്ന്ത്ി ഗ്ശീ 

അനരുാര് താകർൂ നയഡൂൽഹിേിപ്പല 246 

കാേികതാരങ്ങൾകംു പരിശീലകർകംു 

ആദ്യമാേി ോേ് ഇൻേിറ്റയഷൂണൽ 

അവാർഡകുൾ േമ്മാനിച്ച.ു 

• 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' എന്ന ഇന്ത്യേുപ്പട 

കാഴ് ചൊടിന് അനേുൃതമാേി, 

അയോേിയേറ്റഡ് യൈംയബഴ് േ് ഓഫ് 

പ്പകായമഴ് േ് ആൻഡ് ഇൻഡഗ്സ്ടിേുപ്പട 

(ASSOCHAM) 'റീജിേണൽ ററൂൽ ബാങ്കകുൾ' (RRB) 

വിഭാരത്തിന് കീഴിൽ മികച്ച 'ഡിജിറ്റൽ 

ഫിനാൻഷയൽ യേവനങ്ങൾ'കളു്ള അവാർഡ് 

കർണാടക വികാേ് ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന് (KVGB) 

ലഭിച്ച.ു 
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• അഭിയനതാവംു ബിപ്പജപി യനതാവമുാേ 

യഹമമാലിനി, രാനരൈേിതാവംു മൻു CBFC 

യമധാവിേുമാേ ഗ്പേൂൺ യജാഷി എന്നിവർക് 

2021 പ്പല ഇൻറർനാഷണൽ ഫിലിം 

പ്പഫേിവലിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം 

യപഴ് േണാലിറ്റി ഓഫ് ദ് ഇേർ അവാർഡ് 

ലഭികംു. 

• യനാവലിേ് പ്പബറിൽ തങ്കേ്ക് 2020 പ്പല 

ോഹിതയത്തിനളു്ള 12-ാാമത് മണിെർൂ 

േംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ച ു - ഈ അമാദ്ി 

അഡൻുപ്പരേിരി ഇത്ത' (ഞാനംു അന്നപ്പത്ത 

ദ്വീപംു). 

• നയഡൂൽഹിേിൽ ഭവന, നരരകാരയ മഗ്ന്ത്ാലേം 

േംഘടിെിച്ച േവച്്ഛ അമൃത് മയഹാത്സവിൽ 

ഇന്ത്യൻ രാഗ്രപതി രാം നാഥ് യകാവിര് 2021-

പ്പല േവച്്ഛ േർയവക്ഷൻ അവാർഡകുൾ 

േമ്മാനിച്ച.ു 

• നാഷണൽ ബക്ു ഫൗയണ്ടഷപ്പന്റ പ്പവർൈവൽ 

ഇവന്റാേിട്ടാണ് നാഷണൽ ബക്ു 

അവാർഡിപ്പന്റ 72-ാാമത് എഡിഷൻ 

േംഘടിെിച്ചത്. 

• ഇന്ത്യൻ രാഗ്രപതി രാംനാഥ് യകാവിര് 

രാഗ്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ഗ്പതിയരാധ 

നിയക്ഷപ ൈടങ്ങിൽ ധീരതേ്കളു്ള 

അവാർഡകുളും വിശിര യേവന 

അലങ്കാരങ്ങളും േമ്മാനിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ ഏറ്റവമുധികം വിറ്റഴികപ്പെടനു്ന 

എഴുത്തകുാരികളിപ്പലാരാളാേ അനിത 

യദ്ശാേിക് ടാറ്റ ലിറ്റയറച്ചർ ലലവ് േമ്മാനിച്ച!ു 

50 വർഷത്തിലധികം നീണ്ടനുിൽകനു്ന 

അവളുപ്പട നീണ്ട ോഹിതയജീവിതപ്പത്ത 

അംരീകരികനു്നതിനാേി 2021 പ്പല ലലഫ് 

ലടം അച്ചീവ് പ്പമന്റ് അവാർഡ്. 

• ഇന്ത്യേിപ്പല വിദ്യാഭയാേത്തിപ്പന്റ വയാമരി 

വർദ്ധിെികനു്നതിനളു്ള ഗ്പവർത്തനത്തിന് 

ഗ്പഥമ NGOേ്ക് 2021 പ്പല ഇരിരാരാന്ധി 

േമാധാന േമ്മാനം ലഭിച്ച.ു 

• നയയൂോർക് േിറ്റിേിൽ നടന്ന വാർഷിക 

ൈടങ്ങിപ്പന്റ 49-ാാമത് പതിൊേിരനു്ന ു 2021 പ്പല 

ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി അവാർഡകുൾ. 

• മയലഷയേിപ്പല കവാലാലംപരൂിൽ നടന്ന ABU - 

UNESCO പീേ് മീഡിേ അവാർഡ്-2021-ൽ ഓൾ 

ഇന്ത്യ യറഡിയോേുപ്പട ദ്രൂദ്ർശനംു യറഡിയോ 

യഷാേ്കംു ഒന്നിലധികം അവാർഡകുൾ 

ലഭിച്ചിട്ടണ്ു്ട. 

• യകരളത്തിൽ നിന്നളു്ള യഡാ.എേ്.പ്പക. 

യോഹൻ യറാേ്, CEOേും ഏരീേ് ഗ്രൂെ് ഓഫ് 

കമ്പനീേിപ്പന്റ സ്ഥാപകനമുാേ, 

ബിേിനസ്സിലംു േിനിമകളിലംു മാനഷുികവംു 

പാരിസ്ഥിതികവമുാേ േംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾകാേി പാർപ്പട്ട രുൽഫേുപ്പട 

ലനറ്റ് ഹഡ്ു നൽകി ആദ്രികപ്പെടനു്ന ആദ്യ 

ഇന്ത്യകാരനാേി. 

 

Agreements News 
 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്ക് (KMB) നാഷണൽ 

യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യേുമാേി 

(NPCI) േഹകരിച്്ച ഇന്ത്യൻ ോേുധ 

യേനകൾക് അതാേത് കര, നാവിക, 

യവയാമയേനാ ഉയദ്യാരസ്ഥർകാേി 'വീർ' 

എന്ന യപരിലളു്ള റയുപ പ്പനറ്റ് വർകിൽ പ്പകാട്ടക് 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ അവതരിെികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യൻ പ്പറേിൽയവ കാറ്ററിംര് ആൻഡ് 

ടറൂിേം യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് (IRCTC) 

ഗ്ടയൂകാളർ ഇന്ത്യേുമാേി േഹകരിച്്ച 

ോഗ്തകാർക് ആശേവിനിമേത്തിൽ 

കടൂതുൽ വിശവാേം ഗ്പദ്ാനം പ്പൈയ്യുന്ന.ു 

• പ്പതർമൽ പവർ യകാർെയറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

(NTPC) ഇന്ത്യൻ ഓേിൽ യകാർെയറഷൻ 

ലിമിറ്റഡമുാേി (IOCL) ഒര ു ധാരണാപഗ്തം 

ഒെവുച്ച.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ ഫട്ുയബാൾ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു 

പിന്ത്ണുേ്കനു്നതിനമുാേി ടാറ്റ േീലിപ്പന്റ 

പർൂണ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള ഉപസ്ഥാപനമാേ 

ജംഷഡ്പൂ ർ ഫട്ുയബാൾ ക്ലബ്ബമുാേി യേറ്റ് ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ തഗ്ന്ത്പരമാേ കരാർ ഒെിട്ട.ു 

• േ് യമാൾ ഇൻഡഗ്സ്ടീേ് പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ (SIDBI) രൂരിൾ ഇന്ത്യ ലഗ്പവറ്റ് 

ലിമിറ്റഡമുാേി (GIPL) േഹകരിച്്ച േബ് േിഡി 

പലിശ നിരകിൽ 1 യകാടി രപൂ വപ്പര 

ോമ്പത്തിക േഹാേയത്താപ്പട ഒര ുയോഷയൽ 

ഇംപാക്ട് പ്പലൻഡിംര് യഗ്പാഗ്രാം ലപലറ്റാേി 

േവീകരിച്ച.ു 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡേുപ്പട (BoB) അനബുന്ധ 

സ്ഥാപനമാേ BOB ഫിനാൻഷയൽ 

പ്പോലയഷൂൻേ് (BFSL), റയുപ പ്ലാറ്റ് യഫാമിൽ BoB 

പ്പഗ്കഡിറ്റ് കാർഡകുൾ (ഈേി ആൻഡ് 

ഗ്പീമിേർ യവരിേന്റു കൾ) 

അവതരിെികനു്നതിന് നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് 

യകാർെയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യേുമാേി (NPCI) 

േഹകരിച്ച.ു 

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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• യപാണ്ടിയച്ചരി യകാ-ഓെമുാേി യേറ്റ് ബാങ്ക് 

ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) ധാരണാപഗ്തം ഒെവുച്ച.ു 

വയക്തിരത ക്ഷീരകർഷകർക് 3 ലക്ഷം രപൂ 

വപ്പര ധനേഹാേം നൽകനു്നതിന് മിൽക് 

പ്പഗ്പാഡയയൂേഴ് േ് േൂണിേൻ ലിമിറ്റഡ് (PONLAIT). 

• ഉഡാൻ പദ്ധതിേിലപൂ്പട ഗ്പായദ്ശിക എേർ 

കണക്റ്റിവിറ്റി യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിന് 

യമക് ലമഗ്ടിെ് േിവിൽ ഏവിയേഷൻ 

മഗ്ന്ത്ാലേവമുാേി േഹകരിച്ച.ു 

 

Science and Technology News 
 

• യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ധനികനാേ വയക്തി 

എയലാൺ മേ് കിപ്പന്റ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

േ് യപേ് എക് േ്, ഗ്പായദ്ശിക യഗ്ബാഡ് ബാൻഡ് 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭികനു്നതിനാേി 

അതിപ്പന്റ പർൂണ ഉടമസ്ഥതേിലളു്ള 

േബ് േിഡിേറി ഇന്ത്യേിൽ 

േംയോജിെിച്ചിരികനു്ന.ു 

• രൂരിൾ മാതൃ കമ്പനിോേ ആൽഫപ്പബറ്റ് ഇങ്ക് 

ലണ്ടനിൽ ഐയോയമാർഫിക് ലാബ്സ് എന്ന 

പതുിേ കമ്പനി ആരംഭിച്ച.ു 

• പ്പബംരളൂരവുിന് അെറുത്തളു്ള നരരങ്ങളിൽ 

ഗ്പവർത്തനം ആരംഭികനു്നതിന് കമ്പനികപ്പള 

ആകർഷികനു്നതിനാേി കർണാടക 

ഡിജിറ്റൽ ഇകയണാമി മിഷപ്പന്റ (KDEM) 

പിന്ത്ണുയോപ്പട IBM യകാർെയറഷൻ 

ലമേൂരിൽ ഒര ുക്ലേന്റ് ഇപ്പന്നായവഷൻ പ്പേന്റർ 

ആരംഭിച്ച.ു 

• അയമരികൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻേിോേ 

NASA ഒര ു ബഹിരാകാശ യപടകം മനെർൂവ്വം 

ഇടിച്്ച ഛിന്നഗ്രഹത്തിപ്പന്റ പാത മാറ്റാൻ DART 

എന്്ന യപരിട്ടിരികനു്ന ആദ്യപ്പത്ത ദ്ൗതയം 

ആരംഭിച്ച.ു 

• CSIR (കൗൺേിൽ ഓഫ് േേന്റിഫിക് ആൻഡ് 

ഇൻഡഗ്സ്ടിേൽ റിേർച്്ച) ജിരയാേ 

യഗ്പാഗ്രാമിന് കീഴിൽ കടു്ടികൾകാേുള്ള 

ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത പ്പവർൈവൽ േേൻേ് 

ലാബ് േേൻേ് ആൻഡ് പ്പടയക്നാളജി മഗ്ന്ത്ി 

ജിയതഗ്ര േിംര് ആരംഭിച്ച.ു 
 

 

Sports News 
 

• പ്പമരിലിയബാൺ ഗ്കികറ്റ് ക്ലബ് (MCC) എംേിേി 

അവാർഡകുൾകാേി തിരപ്പെടതു്ത 18 

ഗ്കികറ്റ് താരങ്ങളുപ്പട ലിേ് പറുത്തവുിട്ട.ു 

• ഗ്ഫാൻേിപ്പല പാരീേ് പ്പവർലേൽേിൽ 

നടന്ന യലാക ബധിര ജയൂഡാ ൈാമ്പയൻഷിെിൽ 

ജമ്മ ുകശ്മീർ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകി. 

• പ്പേർബിേേിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത് റജു് ന യോറ 

പ്പൈേ് ടർൂണപ്പമന്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്മാേർ (GM) 

പി ഇനിേൻ യജതാവാേി. 

• ഇന്ത്യേുപ്പട വനിതാ പിേൾ താരം മന ുഭാകറംു 

ഇറാനിേൻ ഒളിമ്പിക് ൈാമ്പയൻ ജവാദ്് 

പ്പഫായറാരിേും യപാളണ്ടിപ്പല യറായക്ലാേിൽ 

നടന്ന ഉദ്്ഘാടന ISSF ഗ്പേിഡന്് സ് കെിൽ 10 

മീറ്റർ എേർ പിേൾ മിക്സഡ് ടീം േവർണം 

യനടി. 

• 2021/22 ABB FIA യഫാർമലു ഇ യലാക 

ൈാമ്പയൻഷിെിന് മയുന്നാടിോേി ടാറ്റ 

കൺേൾട്ടൻേി േർവീേേ് (TCS) ഗ്ബിട്ടീഷ് 

യറേിംര് ടീമാേ ജാരവാർ യറേിംരിൽ 

ലടറ്റിൽ പാർട് ണറാേി യൈർന്ന.ു 

• ദ്ബുാേിൽ നടന്ന നയേൂിലൻഡിപ്പനതിരാേ 

േെൂർ 12 മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്പലര് 

സ്പിന്നർ റാഷിദ്് ഖ്ാൻ T20േിൽ 400 വികറ്റ് 

യനടനു്ന ഏറ്റവംു ഗ്പാേം കറുെ ബൗളറാേി. 

• പ്പമക് േിയകാ േിറ്റിേിപ്പല ഓയട്ടായഗ്ഡായമാ 

പ്പഹർമയനാേ് യറാഗ്ഡിരേിൽ നടന്ന 2021 

പ്പമക് േിയകാ േിറ്റി ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക് േിൽ 

മാക് േ് പ്പവർോെൻ (പ്പറഡ് ബൾു - 

പ്പനതർലാൻഡ് േ്) യജതാകളാേി. 

• യടബിൾ പ്പടന്നീേിൽ, യലായവനിേേിപ്പല 

ലായസ്കാേിൽ നടന്ന WTT യകാണ്ടൻഡർ 

ടർൂണപ്പമന്റിൽ ഇന്ത്യൻ യജാഡികളാേ മാണിക 

ബഗ്തേും അർച്ചന രിരീഷ് കാമത്തംു വനിതാ 

ഡബിൾേ് കിരീടം യനടി. 

• ഈജിമരിപ്പല പ്പകേ് യറാേിൽ നടന്ന യലാക 

കിക് യബാക് േിംര് ൈാമ്പയൻഷിെിൽ അണ്ടർ 

14 വിഭാരത്തിൽ ഇന്ത്യപ്പേ ഗ്പതിനിധീകരിച്്ച 

േവർണം യനടിേ ആദ്യ കശ്മീരി 

പ്പപൺകടു്ടിോണ് 13 കാരിോേ തജാമൽു 

ഇേ് ലാം. 

• പ്പേർബിേേിപ്പല അരാൻപ്പജയലാവാകിൽ 

നടന്ന GM ആസ്ക് 3 റൗണ്ട് യറാബിൻ 

മത്സരത്തിൽ 6.5 യപാേിന്റ് യനടി രണ്ടാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി േങ്കൽപ് രുമര ഇന്ത്യേുപ്പട 71-

ാാമപ്പത്ത ഗ്രാൻഡ്മാേറാേി. 

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/10012/kerala-high-court-assistant-complete-preparation-kit-malayalam-recorded-classes-by-adda247


          "Monthly Current Affairs PDF in Malayalam| November 2021 Important Current Affairs" 

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

• പാകിസ്ഥാപ്പന്റ ആേിഫ് അലിേും 

അേർലൻഡിപ്പന്റ യലാറ പ്പഡലാനിേും 

ഒയക്ടാബറിപ്പല ICC പ്പപ്ലയേഴ് േ് ഓഫ് ദ് മന്ത്് 

ആേി തിരപ്പെടകുപ്പെട്ട.ു 

• ഇന്ത്യൻ താരം യരാഹിത് ശർമ്മ T20േിൽ 3000 

റൺേ് പർൂത്തിോകി ഈ യനട്ടം 

ലകവരികനു്ന യലാകത്തിപ്പല മനൂ്നാമപ്പത്ത 

ഗ്കികറ്റ് താരമാേി. 

• രണ്്ട േവർണവംു രണ്്ട പ്പവള്ളിേും ഒര ു

പ്പവങ്കലവംു ഉൾപ്പെപ്പട അഞ്്ച 

പ്പമഡലകുയളാപ്പടോണ് ഇന്ത്യ ഗ്പഥമ ISSF 

ഗ്പേിഡന്് സ് കെ് പർൂത്തിോകിേത്. 

• പ്പവേ് ഇൻഡീേ് ഗ്കികറ്റ് ടീം മൻു കയാപ്റ്റനംു 

ഗ്ടിനിഡാഡിേൻ ഗ്കികറ്റ് താരവമുാേ 

പ്പഡവേ്ൻ ഗ്ബായവാ അന്ത്ാരാഗ്ര ഗ്കികറ്റിൽ 

നിന്്ന വിരമികൽ സ്ഥിരീകരിച്ച.ു 

• പ്പനാവാക് യജായകാവിച്്ച (പ്പേർബിേ) 

ലഫനലിൽ ഡാനിൽ പ്പമദ്് വയദ്വിപ്പന (റഷയ) 

പരാജേപ്പെടതു്തി തപ്പന്റ ആറാം പാരീേ് 

കിരീടവംു പ്പറയകാർഡ് 37-ാാമത് മായേഴ് േ് 

കിരീടവംു ഗ്ഫാൻേിപ്പല പാരീേിൽ യനടി. 

• ഇന്ത്യേിപ്പല ആദ്യപ്പത്ത ഫിേികൽ 

നാഷണൽ യോരാേന ൈാമ്പയൻഷിെ് 2021 

നവംബർ 11-13 വപ്പര ഒഡീഷേിപ്പല 

ഭവുയനശവറിൽ േംഘടിെിച്ച.ു 

• പശ്ചിമ ബംരാളിപ്പല പ്പകാൽകത്തേിൽ 

നിന്നളു്ള ഇന്റർനാഷണൽ മാേർ (IM) മിഗ്തഭ 

രുഹ, പ്പേർബിേേിപ്പല യനാവി ോഡിപ്പല GM 

മനൂ്നാം ശനിോഴ് ച മിക്സ് 220-ൽ തപ്പന്റ 

മനൂ്നാമപ്പത്തേും അവോനപ്പത്തേും 

ഗ്രാൻഡ്മാേർ (GM) മാനദ്ണ്ഡം യനടിേ യശഷം 

ഇന്ത്യേുപ്പട 72-ാാമപ്പത്ത ഗ്രാൻഡ്മാേറാേി. 

• ബർമിംര്ഹാം 2022 യകാമൺപ്പവൽത്ത് 

പ്പരേിംേിനളു്ള ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ 

ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു യകാമൺപ്പവൽത്ത് പ്പരേിംേിൽ 

T20 യഫാർമാറ്റിലാണ് വനിതാ ഗ്കികറ്റ് 

അരയങ്ങറ്റം കറുികനു്നത്. 

• ലഫനലിൽ നയേൂിലൻഡിപ്പന 8 വികറ്റിന് 

പരാജേപ്പെടതു്തി ഓേ് യഗ്ടലിേ തങ്ങളുപ്പട 

കന്നി T20 യലാകകെ് കിരീടം േവന്ത്മാകി. 

• ലേൂിേ് ഹാമിൽട്ടൺ (പ്പമഴ് സിഡേ്-യഗ്രറ്റ് 

ഗ്ബിട്ടൻ), 2021 F1 ോയവാ യപായളാ ഗ്രാൻഡ് 

ഗ്പിക്സ് (യനരപ്പത്ത ഗ്ബേീലിേൻ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

എന്നറിേപ്പെട്ടിരനു്ന)ു വിജേിച്ച.ു 

• ഗ്കികറ്റ് ഇതിഹാേങ്ങളാേ മയഹല 

ജേവർധന (ഗ്ശീലങ്ക), യഷാൺ പ്പപായള്ളാക് 

(SA), ജാനറ്റ് ഗ്ബിട്ടിൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്) എന്നിവപ്പര ഹാൾ 

ഓഫ് പ്പഫേിമിൽ ഉൾപ്പെടതു്തിേതാേി 

ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺേിൽ (ICC) 

അറിേിച്ച.ു 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്കികറ്റ് കൗൺേിൽ (ICC) 

2024-2031 വപ്പരേുള്ള ICC പരുഷുന്മാരപു്പട ലവറ്റ് 

യബാൾ ഇവന്റു കളുപ്പട 14 ആതിയഥേ 

രാജയങ്ങപ്പള ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• പ്പടന്നീേിൽ പ്പസ്പേിനിപ്പന്റ രാർബിൻ മരുുരേു 

എയസ്രാണിേേുപ്പട അപ്പനറ്റ് യകാണ്ടവീറ്റിപ്പന 6-

3, 7-5 എന്ന യസ്കാറിന് യതാൽെിച്്ച തപ്പന്റ ആദ്യ 

WTA ലഫനൽ കിരീടം േവന്ത്മാകി. 

• ജർമ്മൻ പ്പഗ്പാഫഷണൽ പ്പടന്നീേ് 

കളികാരനാേ അലക്സോണ്ടർ "സോസ്ച" 
ഡസെമരവ് ഈ േീേണിപ്പല അഞ്ചാമപ്പത്ത 

ATP കിരീടവംു (2021) വി ന്ന ഓപ്പൺ 2021 

അപ്പെങ്കിൽ എർഡെ ബോങ്ക് ഓപ്പൺ 2021 ൽ 

 ുണണറ്റഡ് മെറ്റ്സ് ഓഫ്റ് 
അമ രിക്ക ുഡെ (USA) ഗ്ഫാൻപ്പേേ് 

ടിോയഫാപ്പേ പരാജേപ്പെടതു്തി 

പ്പമാത്തത്തിൽ 18-ാാാം സ്ഥാനവംു യനടി. 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ (BWF) 

കൗൺേിലിപ്പന്റ 2021 പ്പല അഭിമാനകരമാേ 

ലലഫ് ലടം അച്ചീവ് പ്പമന്റ് അവാർഡിന് 

ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ ഇതിഹാേം ഗ്പകാശ് 

പദ്യുകാണിപ്പന തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികൻ കയാപ്റ്റൻ എബി 

ഡിവിെിയേഴ് സ് ഗ്കികറ്റിപ്പന്റ എൊ യഫാർമാറ്റിൽ 

നിന്നംു വിരമികൽ ഗ്പഖ്യാപിച്ച.ു 

• 2021പ്പല ഏഷയൻ അപ്പമ്പേ്ത്ത് ൈാമ്പയൻഷിെ് 

ബംഗ്ലായദ്ശിപ്പല ധാകേിലാണ് നടന്നത്. 

മത്സരത്തിൽ ഏഴ് പ്പമഡലകുൾ യനടിേ ഇന്ത്യൻ 

അപ്പമ്പേ്ത്ത് പ്പമഡൽ പട്ടികേിൽ രണ്ടാം 

സ്ഥാനപ്പത്തത്തി. 

• ലേൂിേ് ഹാമിൽട്ടൺ (പ്പമഴ് േിഡേ്-യഗ്രറ്റ് 

ഗ്ബിട്ടൻ), 2021-പ്പല എഫ്1 ഖ്ത്തർ ഗ്രാൻഡ് ഗ്പിക്സ് 

യജതാവാേി. 

• ബാഡ്മിന്റണിൽ ജൊപ്പന്റ പ്പകയന്റാ പ്പമായമാട്ട, 

പ്പഡൻമാർകിപ്പന്റ ആൻയഡഴ് േ് 

ആന്റൺേപ്പണ 21-17, 21-11 എന്ന േ് യകാറിന് 

യതാൽെിച്്ച 2021 ഇയന്ത്ായനഷയ മായേഴ് േ് 

േെൂർ 750 ബാഡ്മിന്റൺ ടർൂണപ്പമന്റിൽ പരുഷു 

േിംരിൾേ് കിരീടം യനടി. 

• ഏഷയൻ േൂത്ത് പാരാ പ്പരേിംേ് 2025-പ്പന്റ 

അഞ്ചാമത് എഡിഷൻ ഉേ്പ്പബകിസ്ഥാപ്പന്റ 

തലസ്ഥാനമാേ താഷ് കന്റാണ് ആതിയഥേതവം 

വഹികനു്നത്, കടൂാപ്പത ഏഷയൻ പാരാലിമ്പിക് 

കമ്മിറ്റിേുപ്പട (APC) എക് േികയടൂ്ടീവ് യബാർഡ് 

അംരീകാരം നൽകംു. 
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• ഗ്കികറ്റിൽ 152 റൺേ് പിന്ത്ടുർന്ന 

കർണാടകപ്പേ തകർത്ത് േയ്യിദ്് മഷു് രാഖ്് അലി 

യഗ്ടാഫി തമിഴ് നാട് ഉേർത്തി. അവോന 

പന്ത്ിൽ നാടകീേമാേ ഒര ു േിക് േ് പറത്തി 

ബാറ്റ് സ്മാൻ എം. ഷാരഖൂ്് ഖ്ാൻ ടി-20 കിരീടം 

തമിഴ് നാടിപ്പന തണുച്ച.ു 

• പ്പടന്നീേിൽ, ഇറ്റലിേിപ്പല ടറൂിനിൽ നടന്ന 

പരുഷു േിംരിൾേ് ലഫനലിൽ, ജർമ്മനിേുപ്പട 

അലക്സാണ്ടർ പ്പേവയരവ്, റഷയേുപ്പട യലാക 

ഒന്നാം നമ്പർ 2 ഡാനിേൽ പ്പമദ്് വയദ്വിപ്പന 6-4, 

6-4 എന്ന യസ്കാറിന് യതാൽെിച്്ച 2021 ATP 

ലഫനൽ കിരീടം യനടി. 

 

Books and authors News 
 

• അമിത് രഞജൻ "യജാൺ ലാങ്്: വാണ്ടറർ ഓഫ് 

ഹിരസു്ഥാൻ, ലാൻഡറർ ഓഫ് ഹിരസു്ഥാനി, 

യലാേർ യഫാർ ദ്ി റാണി" എന്ന പസു്രകം രൈിച്ച.ു 

• ക്പദീപ്  ോഗസിൻ രചിച്ച ‘‘ക്രിക്കറ്റ് 
 ോക്ത ലല: എ റിമപ്പോർമട്ടഴ്സസ് മജർണി’’ 
എന്ന പുസ്തരം 2021 െിസംബറിൽ 
പുറെിറങ്ങോൻ മപോരുന്നു. 

• എഴുെുരോരൻ ഭോസ്രർ ചമതോപോധയോ  
എഴുതി ഡവെ്്ലോൻഡ് ക്പസിദ്ധീരരിച്ച 'ദി 
സിനി  ഓഫ്റ് സതയജിത് മറ' എന്ന പുതി  
പുസ്തരം ഇതിഹോസ ഇരയൻ 
ചലച്ചിക്തരോരൻ - 'സതയജിത് മറ' ുഡെ 
ജീവിതഡെ വിരദീരരിക്കുന്നു. 

• ക്പരസ്ത സോമ്പെിര വിദഗ്ധനും ഇരയോ 
ഗവൺഡ ന്റിന്ഡറ  ുൻ  ുഖ്യ 
സോമ്പെിര ഉപമദഷ്ടോവു ോ  മെോ.രങ്കർ 
ആചോരയ "ആൻ എക്കമണോ ിെ് അറ്റ് 
മഹോം ആൻഡ് എമക്ബോഡ്: എ 
മപഴ്സസണൽ മജർണി" എന്ന പുതി  
പുസ്തരം രചിച്ചു. 

• ഗുരുക്ഗോം മപോലീസ് അസിെന്് 
സൂക്പണ്ട് (ASP) പൂനം ദലോൽ ദോഹി  
രചിച്ച "മ ോമെൺ ഇരയ: മഫ്ോർ സിവിൽ 
സർവീസസ് ആൻഡ് അദർ മരോംപറ്റീറ്റീവ് 
എക്സോ ിമനഷൻസ്" എന്ന പുസ്തരം 
ഹരി ോന  ുഖ്യ ക്രി (CM)  മനോഹർ 
ലോൽ ഖ്ട്ടർ ക്പരോരനം ഡചയ്തു. 

• ഇരയ ിഡല ക്പ ുഖ് െോക്സ് 
അഭിഭോഷരരിൽ ഒരോേും ക്പരസ്ത 
അരോരോക്ഷ്ട നിരുതി, ന  വിദഗ്ധനു ോ  
അസീം ചൗേ  ോക്െിക്സ് പബ്ലിമഷഴ്സസ് 
ക്പസിദ്ധീരരിച്ച തന്ഡറ പുതി  
പുസ്തരം "ണഫ്ൻെിംഗ് എ സ്ഡക്െ ിറ്റ് 
ണലൻ ബിറ്റെീൻ െെിെുരേും മെണുരേും - 
ഇരയൻ െോക്സ് ലോൻഡ്സ്മരപ്പിഡല 
അപൂർണ്ണവും സതയസന്ധവു ോ  
ക്പതിഫ്ലനങ്ങൾ" ക്പരോരനം ഡചയ്തു. 

•  ുൻ മരക്ന്ദ ക്രി ും മരോൺക്ഗസ് 
മനതോവു ോ  സൽ ോൻ ഖ്ുർഷിദ് 
അെുെിഡെ അമ ോധയ 
വിധിഡ ക്കുറിച്ചുള്ള തന്ഡറ പുസ്തരം 
പുറെിറക്കി  "സൺണറസ് ഓവർ 
അമ ോധയ - മനഷൻഹുഡ് ഇൻ ഔർ 
ണെംസ്". 

• "ഡനഹ്റു: ഇരയഡ  നിർവചിച്ച 
സംവോദങ്ങൾ" എന്ന പുസ്തരം 
ക്തിപുർദ ോൻ സിങ്ങും അദീൽ 
ഹുണസനും മചർന്ന് എഴുതി തോണ്. 

• അജയ് ചിബ്ബറും സൽ ോൻ അനീസ് 
മസോസും മചർന്ന് "അൺഷോക്കിംഗ് ഇരയ: 
ഹോർഡ് ക്െൂെ്സ് ആൻഡ് ക്ലി ർ 
മചോയ്സസ് മഫ്ോർ ഇക്കമണോ ിക് 
റിണവവൽ" എന്ന പുസ്തരം രചിച്ചു . 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ഗ്പതിയരാധ പ്പേഗ്കട്ടറി യഡാ.അജേ് 

കമുാർ 'യഫാഴ് േ് ഇൻ േ് യറ്റഗ്കാഫ്റ്റ്' എന്ന 

പസു്രകം നയഡൂൽഹിേിൽ ഗ്പകാശനം പ്പൈേരു . 

• യദ്ബാശിഷ് മഖു്ർജിോണ് ‘ദ്ി ഡിേ് റപ്റ്റർ: 

ഹൗ വിശവനാഥ് ഗ്പതാപ് േിങ്് ഷക്ു ഇന്ത്യ’ 

എന്ന പസു്രകം രൈിച്ചത്. 

• യകഗ്ര വനിതാ-ശിശ ു വികേന മഗ്ന്ത്ി സ്മൃ തി 

േബുിൻ ഇറാനി 2021 നവംബറിൽ തപ്പന്റ ആദ്യ 

യനാവൽ "ലാൽ േലാം: എ യനാവൽ" 

പറുത്തിറകംു. 

• ഉപരാഗ്രപതി എം.പ്പവങ്കയ്യ നാേിഡ ു

ലഹദ്രാബാദ്ിൽ ‘ഗ്ശീമഗ്ദ്മാേണം’ എന്ന 

പസു്രകം ഗ്പകാശനം പ്പൈേരു . 

ശശികിരണാൈാരയോണ് ഇത് എഴുതിേത്. 
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• മതുിർന്ന ഇന്ത്യൻ നേതഗ്ന്ത്ജ്ഞനാേ േയ്യിദ്് 

അക്ബറേുീൻ "ഇന്ത്യ vs േുപ്പക: ദ്ി യോറി ഓഫ് 

അൺപ്പഗ്പഡന്റഡ് ഡിയപ്ലാമാറ്റിക് വിൻ" എന്ന 

യപരിൽ ഒര ുപതുിേ പസു്രകം രൈിച്ച.ു 

• ഇന്ത്യൻ വംശജനാേ അയമരികൻ 

ോമ്പത്തിക ശാഗ്സ്രജ്ഞനംു യനാബൽ േമ്മാന 

യജതാവമുാേ അഭിജിത് ബാനർജി "കകുിംര് ട ു

യേവ് േുവർ ലലഫ്" എന്ന യപരിൽ ഒര ുപതുിേ 

പസു്രകം (പാൈക പസു്രകം) രൈിച്ച.ു 

• ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട മൻു പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ 

ബാൻ കി മണൂിപ്പന്റ ആത്മകഥോണ് 

‘റിയോൾവഡ്: േൂണിറ്റിങ്് യനഷൻേ് ഇൻ എ 

ഡിലവഡഡ് യവൾഡ്’ എന്ന പസു്രകം. 

• വിശിര കലാൈരിഗ്തകാരനംു പത്മ അവാർഡ് 

യജതാവമുാേ ഗ്ബിജീരർ നാഥ് യരാേവാമി 

ഇന്ത്യൻ കലകപ്പളകറുിച്ചളു്ള ഒര ു പതുിേ 

പസു്രകം രൈിച്ച,ു "േംഭാഷണങ്ങൾ: ഇന്ത്യേുപ്പട 

ഗ്പമഖു് കലാൈരിഗ്തകാരൻ 101 തീമകുളും 

അതിലധികവംു ഇടപ്പപടനു്ന"ു. 

• മൻു ആർമി ഓഫീേർ മറഫൂ് റാേ "മത്സര 

ഭമൂികൾ: ഇന്ത്യ, ലൈന, അതിർത്തി തർകം" 

എന്ന പതുിേ പസു്രകം രൈിച്ച.ു 

 

Obituaries News 
 

• കന്നഡ േെൂർ താരം പനുീത് രാജ് കു മാർ 

ഹൃദ്ോഘാതപ്പത്ത തടുർന്്ന അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഓേ് യഗ്ടലിേൻ ഇതിഹാേം അലൻ 

യഡവിഡ് േൺ അന്ത്രിച്ച.ു 

• അഫ്ഗാനിസ്ഥാപ്പന്റ മൻു ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ിേും (PM) 

ഗ്പശസ്ര ജിഹാദ്ി യനതാവമുാേ അഹ്മദ്് ഷാ 

അഹ്മദ്് ോേി (77) അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിപ്പല 

കാബളൂിൽ അന്ത്രിച്ച.ു 

•  ഗ്പമഖു് ഗ്കികറ്റ് പരിശീലകനംു യഗ്ദ്ാണാൈാരയ 

അവാർഡ് യജതാവമുാേ താരക് േിൻഹ 

ദ്ീർഘകാലപ്പത്ത അേുഖ്പ്പത്ത തടുർന്്ന 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ര വിദ്യാഭയാേ വിൈക്ഷണനംു 

അദ്ധയാപകനംു തത്തവൈിന്ത്കനമുാേ 

മരോമനരു രോ രൃഷ്ണ റോവു അന്ത്രിച്ച.ു 
 

 

• ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികേുപ്പട മൻു ഗ്പേിഡന്റു ം 

രാജയത്തിപ്പന്റ തലവനാേ അവോനപ്പത്ത 

പ്പവള്ളകാരനമുാേ എഫ് ഡബ്ലയ ു (ഗ്ഫഡറിക് 

വിെമ്) ഡി ക്ലർക് കയാൻേർ ബാധിച്്ച 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• വിശവഹിര ുപരിഷത്ത് (വിഎച്്ചപി) മൻു ലവേ് 

ഗ്പേിഡന്റ് ആനര് ശങ്കർ പാണ്ഡയ അന്ത്രിച്ച.ു 

• മഹാരാഗ്രേിൽ നിന്നളു്ള ഗ്പമഖു് 

ൈരിഗ്തകാരനംു വാഗ്മിേും ഗ്പശസ്ര 

എഴുത്തകുാരനമുാേ ബൽവന്്ത് പ്പമായറശവർ 

പരുരപ്പര അന്ത്രിച്ച.ു 

• ഗ്പശസ്ര എഴുത്തകുാരൻ മന്ന ു ഭണ്ഡാരി 

അന്ത്രിച്ച.ു അവൾക് 90 വേസ്സാേിരനു്ന.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ര ഗ്പശസ്രനാേ ോംബിേേിൽ 

ജനിച്ച ദ്ക്ഷിണാഗ്ഫികൻ എഴുത്തകുാരൻ 

വിൽബർ സ് ിെ് അന്ത്രിച്ച.ു 

• മതുിർന്ന എഴുത്തകുാരനംു ഫട്ുയബാൾ 

യജണലിേംു യസ്പാർട് സ് കമയന്ററ്ററമുാേ യനാവി 

കപാഡിേ ആയരാരയഗ്പശ്നങ്ങപ്പള തടുർന്്ന 

അന്ത്രിച്ച.ു 'ഇന്ത്യൻ ഫട്ു യബാളിപ്പന്റ ശബ്ദം' 

എന്നാണ് അയേഹപ്പത്ത പലയൊഴും 

വിളിച്ചിരനു്നത്. 

• ഗ്പശസ്ര പഞ്ചാബി നായടാടി രാേകി രുർമീത് 

ബാവ ദ്ീർഘനാളപ്പത്ത അേുഖ്പ്പത്ത തടുർന്്ന 

അന്ത്രിച്ച.ു 

• ദ്ക്ഷിണ പ്പകാറിേേുപ്പട മൻു ഗ്പേിഡന്റ് ൈൻു 

ഡ-ൂഹവാൻ 90 വേസ്സളു്ളയൊൾ ദ്ക്ഷിണ 

പ്പകാറിേേിപ്പല േിയോളിൽ 

ഹൃദ്ോഘാതപ്പത്ത തടുർന്്ന അന്ത്രിച്ച.ു 

• ോഹിതയ അകാദ്മി അവാർഡ് യജതാവംു 

ഗ്പശസ്ര അേമീേ് കവിേുമാേ േനന്ത് 

തന്ത്ിഹാേ് അന്ത്രിച്ച.ു 

 

Important Days 
 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 1 ന് യലാക വീരൻ 

ദ്ിനം ആയരാളതലത്തിൽ ആൈരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 2 ന് ആൈരികനു്ന 

ഒര ു UN അംരീകൃത ദ്ിനമാണ് 

മാധയമഗ്പവർത്തകർപ്പകതിരാേ 

കറു്റകൃതയങ്ങൾകളു്ള ശിക്ഷ ഒഴിവാകാനളു്ള 

അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനം. 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 8 ന് ആയരാള 

യറഡിയോളജി ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• "യവൾഡ് ടൗൺ പ്ലാനിംര് യഡ" എന്നംു 

അറിേപ്പെടനു്ന ആയരാള നരരവതകരണ ദ്ിനം 

ആയരാളതലത്തിൽ നവംബർ 8 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന,ു ജീവികാൻ കഴിേുന്ന 

േമഹൂങ്ങപ്പള േൃരികനു്നതിൽ 

ആേഗൂ്തണത്തിപ്പന്റ പങ്ക് തിരിച്ചറിേുന്നതിനംു 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു യവണ്ടിോണ്. 

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/10466/kas-prelims-batch-malayalam-live-classes-by-adda247
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• ഇന്ത്യേിൽ, 1987 പ്പല ലീരൽ േർവീേേ് 

അയഥാറിറ്റീേ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാേി എൊ നിേമ യേവന 

അയതാറിറ്റികളും എൊ വർഷവംു നവംബർ 09 

"യദ്ശീേ നിേമ യേവന ദ്ിനം" ആേി 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• േമാധാനത്തിനംു വികേനത്തിനമുളു്ള യലാക 

ശാഗ്സ്ര ദ്ിനം എൊ വർഷവംു നവംബർ 10 ന് 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• അന്ത്ാരാഗ്ര ശാഗ്സ്ര-േമാധാന വാരം (IWOSP) 

എൊ വർഷവംു നവംബർ 9 മതുൽ 14 വപ്പര 

ആയഘാഷികനു്ന ഒര ു ആയരാള 

ആൈരണമാണ്. 

• ഇന്ത്യേിൽ, േവതഗ്ന്ത് ഇന്ത്യേുപ്പട ആദ്യ 

വിദ്യാഭയാേ മഗ്ന്ത്ിോേിരനു്ന  ൗലോന 
അബുൽ രലോം ആസോദിന്ഡറ 

ജന്മവാർഷികത്തിപ്പന്റ സ്മരണേ്കാേി എൊ 

വർഷവംു നവംബർ 11 ന് മദരീ  
വിദയോഭയോസ ദിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 12 ന് പ്പപാത ുയേവന 

ഗ്പയക്ഷപണ ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

രാഗ്രപിതാവ് മഹാത്മാരാന്ധി 1947-ൽ 

ഡൽഹിേിപ്പല ആകാശവാണി 

േഡുിയോേിൽ നടത്തിേ ആദ്യപ്പത്തേും 

ഏകവമുാേ േരർശനത്തിപ്പന്റ 

സ്മരണേ്കാോണ് ഈ ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നത്. 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 12 ന് യലാക 

നയയുമാണിേ ദ്ിനം യലാകപ്പമമ്പാടംു 

ആൈരികനു്നത് യബാധവൽകരണം, 

ഗ്പതിയരാധവംു ൈികിത്സേും 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനംു യരാരപ്പത്ത 

പ്പൈറകുനു്നതിനളു്ള ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നിർമ്മികനു്നതിനംു യവണ്ടിോണ്. 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 18 മതുൽ 24 വപ്പര 

യലാക ആന്റിലമയഗ്കാബേൽ അവേർനേ് 

വാരം (WAAW) ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേുപ്പട ആദ്യ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി ജവഹർലാൽ 

പ്പനഹ് റ ു പിടിേുപ്പട ജന്മദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 14 ന് ശിശദു്ിനം ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 14 ന് യലാക ഗ്പയമഹ 

ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ േവതഗ്ന്ത്വംു 

ഉത്തരവാദ്ിത്തമളു്ളതമുാേ മാധയമങ്ങൾ 

ആയഘാഷികനു്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 16 ന് യദ്ശീേ പഗ്തദ്ിനം 

ആൈരികനു്ന.ു 

• ഐകയരാഗ്രേഭ എൊ വർഷവംു നവംബർ 16 

ന് "േഹിഷ്ണു തേ്കളു്ള അന്ത്ാരാഗ്ര ദ്ിനം" 

ആൈരികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ, അപസ്മാരപ്പത്തകറുിച്്ച 

അവയബാധം േൃരികനു്നതിനാേി 

എപിപ്പലമസി ഫൗയണ്ടഷൻ എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 17 യദ്ശീേ അപസ്മാര ദ്ിനമാേി 

ആൈരികനു്ന.ു 

• യഗ്കാണിക് ഒബ് ഗ്സ്ടക്റ്റീവ് പൾമണറി 

ഡിേീേ് (COPD) പ്പേകറുിച്ചളു്ള അവയബാധം 

വളർത്തനു്നതിനംു യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള COPD 

പരിൈരണം പ്പമച്ചപ്പെടതു്തനു്നതിനമുാേി എൊ 

വർഷവംു നവംബർ മനൂ്നാമപ്പത്ത ബധുനാഴ് ച 

യലാക COPD ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ മാേത്തിപ്പല 

മനൂ്നാമപ്പത്ത വയാഴാഴ് ചോണ് യലാക തതവശാഗ്സ്ര 

ദ്ിനം ആയഘാഷികനു്നത്. 

• ഗ്പകൃതിൈികിത്സ എന്നറിേപ്പെടനു്ന 

മേകമുരന്ു്ന രഹിത േഗ്മ്പദ്ാേത്തിലപൂ്പട നെ 

മാനേികവംു ശാരീരികവമുാേ ആയരാരയം 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിനാേി എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 18 ന് ഇന്ത്യേിൽ യദ്ശീേ 

ഗ്പകൃതിൈികിത്സാ ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• യലാക യടാേ് ലറ്റ് ദ്ിനം 2021 നവംബർ 19-ന് 

യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട 

ഔയദ്യാരിക അന്ത്ാരാഷ് ഗ്ട ദ്ിനമാേി 

ആൈരികനു്ന.ു  

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 18 മതുൽ 24 വപ്പര 

യലാക ആന്റിലമയഗ്കാബേൽ അവേർനേ് 

വീക് (WAAW) ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ, എൊ വർഷവംു നവംബർ 15 മതുൽ 

21 വപ്പര യദ്ശീേ നവജാതശിശ ു വാരമാേി 

ആൈരികനു്ന.ു 

• േിഖ്് സ്ഥാപകനാേ രുര ു നാനാക് യദ്വ് 

ജിേുപ്പട ജന്മവാർഷികമാോണ് എൊ 

വർഷവംു രുരനുാനാക് ജേന്ത്ി 

ആൈരികനു്നത്. 

• അന്ത്ാരാഗ്ര കടൂ്ടാേമ, യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള 

കടു്ടികൾകിടേിൽ അവയബാധം, കടു്ടികളുപ്പട 

യക്ഷമം പ്പമച്ചപ്പെടതു്തൽ എന്നിവ 

യഗ്പാത്സാഹിെികനു്നതിന് എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 20 ന് ോർവഗ്തിക/യലാക ശിശദു്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ മാേത്തിപ്പല മനൂ്നാം 

ഞാേറാഴ് ൈോണ്  യറാഡ്  ഗ്ടാഫിക്  ഇരകളുപ്പട 

യലാക േ് മരണ ദ്ിനം ആൈരികനു്നത് . 

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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• എൊ വർഷവംു നവംബർ 21 ന് യലാക 

പ്പടലിവിഷൻ ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

ദ്ൃശയമാധയമങ്ങളുപ്പട ശക്തിപ്പേകറുിച്ചംു 

പ്പപാതജുനാഭിഗ്പാേം രപൂപ്പെടതു്തനു്നതിലംു 

യലാകരാഗ്രീേപ്പത്ത േവാധീനികനു്നതിലംു 

അത് എങ്ങപ്പന േഹാേികനു്ന ു എന്നതിപ്പന്റ 

ഓർമ്മപ്പെടതു്തലാണ് ദ്ിനം. 

• യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള മത്സയപ്പത്താഴിലാളി 

േമഹൂങ്ങൾ എൊ വർഷവംു നവംബർ 21 ന് 

യലാക മത്സയപ്പത്താഴിലാളി ദ്ിനം 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 24 േിഖ്് മതത്തിപ്പല 

േിഖ്കുാരപു്പട ഒമ്പതാമപ്പത്ത രുരവുാേ രുര ുയതജ് 

ബഹാദ്റൂിപ്പന്റ രക്തോക്ഷിതവ ദ്ിനമാേി 

ആയഘാഷികനു്ന.ു 

• ഗ്സ്രീകൾപ്പകതിരാേ അതിഗ്കമങ്ങൾ 

ഇൊതാകനു്നതിനളു്ള ഐകയരാഗ്ര േംഘടന 

യലാകപ്പമമ്പാടംു നവംബർ 25-ന് 

യലാകപ്പമമ്പാടംു ആൈരികനു്ന.ു 

• എൊ വർഷവംു നവംബർ 26 ഇന്ത്യേിൽ 

യദ്ശീേ ക്ഷീരദ്ിനമാേി ആയഘാഷികനു്ന.ു 

ഇന്ത്യേുപ്പട ധവളവിപ്ലവത്തിപ്പന്റ പിതാവാേ 

യഡാ വർരീേ് കരുയപ്പന്റ 

ജന്മവാർഷികയത്താടനബുന്ധിച്്ച 2014 മതുൽ 

ഈ ദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ, രാജയത്തിപ്പന്റ ഭരണഘടന 

അംരീകരിച്ചതിപ്പന്റ 

വാർഷികയത്താടനബുന്ധിച്്ച എൊ വർഷവംു 

നവംബർ 26 ന് ഭരണഘടനാ ദ്ിനം 

ആൈരികനു്ന.ു 

• ഇന്ത്യേിൽ, കഴിെ 10 വർഷമാേി എൊ 

വർഷവംു നവംബർ 27 ന് ‘യദ്ശീേ 

അവേവദ്ാന ദ്ിനം’ ആൈരികനു്ന.ു 
 

 

Miscellaneous News 
 

• യദ്ശീേ പ്പൈറകുിട തീപ്പെട്ടി മാനഫുാക് ൈയറഴ് േ് 

അയോേിയേഷൻ തീപ്പെട്ടിേുപ്പട വില ഒര ു

രപൂേിൽ നിന്്ന 2 രപൂോേി ഉേർത്തി. 

• 2021-ൽ ഓക് േ് യഫാർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ട ു

(OED) ഈ വർഷപ്പത്ത വാകാേി 'Vax' 

തിരപ്പെടതു്ത.ു 

• ജമ്മ ു കശ്മീരിപ്പല കിഷ്തവറിൽ പകൽ ദ്ൽു 

ജലലവദ്യതു പദ്ധതിേുപ്പട മരേുദു്ാർ നദ്ിേുപ്പട 

വഴിതിരിച്ചവുിടൽ യകഗ്ര ഊർജ മഗ്ന്ത്ി ആർ 

പ്പക േിംര് ഉദ്്ഘാടനം പ്പൈേരു . 

• ഗ്തിപരുേിപ്പല ബാംബ ൂ ആൻഡ് പ്പകേ്ൻ 

പ്പഡവലപ് പ്പമന്റ് ഇൻേിറ്റയട്ൂ്ട (BCDI), യനാർത്ത് 

ഈേ് പ്പേന്റർ ഓഫ് പ്പടക് യനാളജി 

ആപ്ലിയകഷൻ ആൻഡ് റീച്്ച (NECTAR) 

എന്നിവേ് പ്പകാെം, ഗ്കികറ്റ് ബാറ്റകുൾ 

നിർമ്മികനു്നതിന് ഉപയോരികനു്ന എൊ 

ോൻയഡർഡ് യഗ്പായട്ടായകാളുകളും 

പാലിച്ചപു്പകാണ്്ട രാജയപ്പത്ത ആദ്യപ്പത്ത 

മളുപ്പകാണ്്ട നിർമ്മിച്ച ഗ്കികറ്റ് ബാറ്റ് 

വികേിെിച്ചതാേി അവകാശപ്പെട്ട.ു 

• UNESCOേുപ്പട ഗ്കിയേറ്റീവ് േിറ്റി പ്പനറ്റ് വർകിൽ 

(UCCN) യൈരാൻ യലാകപ്പമമ്പാടമുളു്ള 

തിരപ്പെടതു്ത 49 നരരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജമ്മ ു

കശ്മീരിപ്പന്റ യവനൽകാല തലസ്ഥാനമാേ 

ഗ്ശീനരർ. 

• ബയടൂ്ടി ആൻഡ് ഫാഷൻ ഇ-പ്പകായമഴ് േ് 

പ്ലാറ്റ് യഫാമാേ ലനകേുപ്പട CEOേും 

സ്ഥാപകനമുാേ ഫാൽരുനി നാേർ ഇന്ത്യേിപ്പല 

ഏറ്റവംു ധനികോേ േവേം നിർമ്മിത 

വനിതോേി മാറി. അവർ 2012-ൽ ലനക 

സ്ഥാപിച്ച.ു 

• IRCTCേുപ്പട രാമാേണ േർകയട്ൂ്ട പ്പഗ്ടേിനിൽ 

പ്പതലങ്കാനേിപ്പല ഭഗ്ദ്ാൈലം ഒര ു

ലക്ഷയസ്ഥാനമാേി യൈർത്ത.ു 

• ഏകയദ്ശം 100 വർഷം മമു്പ് വാരണാേിേിൽ 

നിന്്ന യമാരികപ്പെട്ട അന്നപർൂണ യദ്വിേുപ്പട 

വിഗ്രഹം പിന്നീട് കാനഡേിൽ നിന്ന് 

കപ്പണ്ടത്തി, അതിപ്പന്റ ശരിോേ സ്ഥലത്ത് 

തിരിപ്പച്ചത്തി, വാരണാേിേിപ്പല കാശി 

വിശവനാഥ യക്ഷഗ്തത്തിൽ ഗ്പോദ്ികംു. 

• മധയഗ്പയദ്ശിപ്പല യഭാൊലിലളു്ള ഹബീബ്ഗഞ്്ച 

പ്പറേിൽയവ യേഷപ്പന്റ യപര് പതിപ്പനട്ടാം 

നറൂ്റാണ്ടിപ്പല യഭാൊലിപ്പല യരാണ്്ട രാജ്ഞിോേ 

റാണി കമലപതിേുപ്പട യപരിലാണ് 

പനുർനാമകരണം പ്പൈേരത്. 

http://www.adda247.com/ml/
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• TVS ഗ്രൂെിപ്പന്റ മൻുനിര കമ്പനിോേ TVS 

യമായട്ടാർ കമ്പനി, യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു 

വലിേ േന്നദ്ധ യകാർെയററ്റ് േുസ്ഥിര 

േംരംഭമാേ േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് യഗ്ലാബൽ 

യകാംപാക്ടിൽ (UNGC) യൈർന്ന.ു 

• 2021 നവംബർ 15-ന് ഇരയ 
അന്റോർട്ടിക്ക ിമലക്കുള്ള 41-ാോ ത് 
രോസ്ക്തീ  പരയമവഷണം വിജേകരമാേി 

ആരംഭിച്ച.ു 

• 52-ാാമത് അന്ത്ാരാഗ്ര ൈലച്ചിഗ്തയമളോേ 

യരാവേിപ്പല ഇന്ത്യൻ പയനാരമ വിഭാരത്തിൽ 

തമിഴ് ൈിഗ്തം കഴൂങ്ങൾ ഗ്പദ്ർശിെികംു. 

• ലഡാകിനാേി പതുിേ രാജയ ലേനിക് 

യബാർഡിന് (RSB) യകഗ്രം അംരീകാരം നൽകി. 

• യകഗ്രഭരണ ഗ്പയദ്ശമാേ ലഡാകിപ്പല 19,024 

അടി 0.73 ഇഞ്്ച (5798.251 മീറ്റർ) ഉേരമളു്ള 

ഉംലിംര് ല ൈരുത്തിലപൂ്പട കടന്നയുപാകനു്ന 

യലാകത്തിപ്പല ഏറ്റവംു ഉേരം കടൂിേ യമായട്ടാർ 

യറാഡ് നിർമ്മികനു്നതിനംു ബ്ലാക് യടാെ് 

പ്പൈയ്യുന്നതിനംു യബാർഡർ യറാഡ് േ് 

ഓർരലനയേഷന് രിന്നേ് യവൾഡ് 

പ്പറയകാർഡ് ലഭിച്ച.ു 

• 8,573 േംരീതജ്ഞർ അഞ്്ച മിനിറ്റിലധികം 

ഒരമുിച്്ച കളികനു്ന ഏറ്റവംു വലിേ ഓർകഗ്സ്ട 

എന്ന യപരിൽ പ്പവനയേവല പതുിേ രിന്നേ് 

പ്പറയകാർഡ് സ്ഥാപിച്ച.ു 

• യകാളിൻേ് നിഘണ്ട ു 'NFT' എന്ന പദ്പ്പത്ത 2021-

പ്പല വാക് ആേി നാമകരണം പ്പൈേരിട്ടണ്ു്ട. NFT 

എന്നത് "യനാൺ ഫംരബിൾ യടാകൺ" 

എന്നതിപ്പന്റ ൈരുകുയെരാണ്. 

 

എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കമുളു്ള പ്രധാന 

കറുിപ്പകുൾ: (STATIC TAKEAWAYS) 
 

• നാഷണൽ കമ്പനി യലാ അെയലറ്റ് ഗ്ടിബയണൂൽ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ജൺൂ 2016. 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 2003; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുലബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്ക് MDേും CEOേും: ഉദ്േ് 

പ്പകാട്ടക്; 

• പ്പകാട്ടക് മഹീഗ്ര ബാങ്ക് ടാര് ലലൻ: നമക്ു 

പണം ലളിതമാകാം. 

• IRCTC സ്ഥാപിതമാേത്: 27 പ്പേപ്റ്റംബർ 1999; 

• IRCTC ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• IRCTC CMD (അഡീഷണൽ ൈാർജ്): രജനി 

ഹേിജ. 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ഏഗ്പിൽ 

1931; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: ആലവു, യകരളം; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് MDേും CEOേും: ശയാം 

ഗ്ശീനിവാേൻ; 

• പ്പഫഡറൽ ബാങ്ക് ടാര് ലലൻ: നിങ്ങളുപ്പട 

മികച്ച ബാങ്കിംര് പങ്കാളി. 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 2004; 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് CEO: ഗ്പശാന്്ത് കമുാർ; 

• പ്പേേ് ബാങ്ക് ടാര് ലലൻ: ഞങ്ങളുപ്പട 

ലവദ്ര്ധയം അനഭുവികകു. 

• പ്പമൽബൺ ഗ്കികറ്റ് ക്ലബ് സ്ഥാപിതമാേത്: 

1838; 

• പ്പമൽബൺ ഗ്കികറ്റ് ക്ലബ് സ്ഥാനം: പ്പമൽബൺ, 

ഓേ് യഗ്ടലിേ; 

• പ്പമൽബൺ ഗ്കികറ്റ് ക്ലബ് ഗ്പേിഡന്റ്: പ്പക്ലേർ 

യകാണർ (MCCേുപ്പട ആദ്യ വനിതാ ഗ്പേിഡന്റ്). 

• ബധിരർകളു്ള അന്ത്ാരാഗ്ര കാേിക േമിതി 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1924; 

• ബധിരർകളു്ള അന്ത്ാരാഗ്ര കാേിക േമിതി 

ഗ്പേിഡന്റ:് പ്പറയബക ആദ്ം. 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീേ്, ഗ്ഫാൻേ്. 

• UNESCO തലവൻ: ഓഗ്ഡി അയോപ്പല. 

• UNESCO സ്ഥാപിതമാേത്: 16 നവംബർ 1945. 

• ഹരിോന തലസ്ഥാനം: ൈണ്ഡീരഡ്; 

• ഹരിോന രവർണർ: ബരാര ുദ്ത്തായഗ്തേ; 

• ഹരിോന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: മയനാഹർ ലാൽ ഖ്ട്ടർ. 

• ഛത്തീസ്ഗഢ് തലസ്ഥാനം: റാേപൂ ർ; 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് രവർണർ: അനേുൂേ േുപ്പകേ്; 

• ഛത്തീസ്ഗഡ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഭയൂപഷ് ബായരൽ. 

• ഇഗ്ോയേൽ തലസ്ഥാനം: ജറേുയലം; 

• ഇഗ്ോയേൽ കറൻേി: ഇഗ്ോയേലി പ്പഷകൽ; 

• ഇഗ്ോയേൽ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: നഫ്രാലി പ്പബന്നറ്റ്; 

• ഇഗ്ോയേൽ ഗ്പേിഡന്റ്: ഐേക് പ്പഹർയോര്. 

• FICCI സ്ഥാപിതമാേത്: 1927; 

• FICCI ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• FICCI ഗ്പേിഡന്റ്: ഉദ്േ് ശങ്കർ; 

• FICCI പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ: ദ്ിലീപ് യൈയനാേ്. 

• IREDA ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• IREDA സ്ഥാപിതമാേത്: 11 മാർച്്ച 1987. 

• ആക്സിേ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 3 ഡിേംബർ 

1993; 

• ആക്സിേ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുലബ; 

• ആക്സിേ് ബാങ്ക് MDേും CEOേും: അമിതാഭ് 

ൈൗധരി; 

• ആക്സിേ് ബാങ്ക് പ്പൈേർയപഴ് സൺ: ഗ്ശീ രായകഷ് 

മഖ്ിജ. 

• േ് യപേ് എക് േ് സ്ഥാപകനംു CEOേും: 

എയലാൺ മേ് ക്. 

• േ് യപേ് എക് േ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2002. 

• േ് യപേ് എക് േ് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർണിേ, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ് ഓഫ് 

അയമരിക. 
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• അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പൈസ്സ് പ്പഫഡയറഷൻ (FIDE) 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1924-ൽ ഗ്ഫാൻേിപ്പല 

പാരീേിൽ; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പൈസ്സ് പ്പഫഡയറഷൻ (FIDE) 

ആസ്ഥാനം: പ്പലാോപ്പന, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര പ്പൈേ് പ്പഫഡയറഷൻ (FIDE) 

ഗ്പേിഡന്റ്: അർകാഡി യഡവാർയകാവിച്്ച. 

• ബന്ധൻ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: പ്പകാൽകത്ത, 

പശ്ചിമ ബംരാൾ; 

• ബന്ധൻ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 2001; 

• ബന്ധൻ ബാങ്കിപ്പന്റ MDേും CEOേും: ൈഗ്രയശഖ്ർ 

യഘാഷ്. 

• SBI പ്പൈേർയപഴ് സൺ: ദ്ിയനശ് കമുാർ ഖ്ര. 

• SBI ആസ്ഥാനം: മംുലബ. 

• SBI സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ജലൂല 1955. 

• രൂരിൾ CEO: േുരർ പിലച്ച. 

• രൂരിൾ സ്ഥാപിതമാേത്: 4 പ്പേപ്റ്റംബർ 1998, 

കാലിയഫാർണിേ, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ്. 

• രൂരിൾ സ്ഥാപകർ: ലാറി യപജ്, പ്പേർജി ഗ്ബിൻ. 

• ISOCARP ആസ്ഥാനം: യഹര്, പ്പനതർലാൻഡ്സ്; 

• ISOCARP സ്ഥാപിതമാേത്: 1965. 

• ഗ്തിപരു മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ബിപ്ലബ് കമുാർ യദ്ബ്; 

രവർണർ: േതയയദ്വ് നയരൻ ആരയ. 

• ലൈന തലസ്ഥാനം: പ്പബേജിംര്; 

• ലൈന കറൻേി: പ്പറൻമിൻബി; 

• ലൈന ഗ്പേിഡന്റ്: ഷി ജിൻപിംര്. 

• യമഘാലേ തലസ്ഥാനം: ഷിയൊംര്. 

• യമഘാലേ രവർണർ: േതയപാൽ മാലിക്. 

• യമഘാലേ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യകാൺറാഡ് ോങ്മ. 

• PTC ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 16 

ഏഗ്പിൽ 1999. 

• പഞ്ചാബ് രവർണർ: ബൻവാരിലാൽ 

പയുരാഹിത്; 

• പഞ്ചാബ് തലസ്ഥാനം: ൈണ്ഡീരഡ്; 

• പഞ്ചാബ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ൈരൺജിത് േിംര് ൈന്നി. 

ഇന്റർനാഷണൽ ജിംനാേിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ജലൂല 1881; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ജിംനാേിക്സ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: യലാോൻ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്. 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂൻ ലററ്റ്േ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

പ്പൈേർമാൻ: രാരി കാസ്പയറാവ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂൻ ലററ്റ് േ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

സ്ഥാപകൻ: യതാർ ഹാൽയവാർപ്പേൻ 

പ്പമൻയഡാേ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂൻ ലററ്റ് േ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2005; 

• ഇന്റർനാഷണൽ ഹയമൂൻ ലററ്റ് േ് ഫൗയണ്ടഷൻ 

ആസ്ഥാനം: നയയൂോർക്, USA. 

• IBM യകാർെയറഷൻ CEO: അരവിര് കൃഷ്ണ; 

• IBM യകാർെയറഷൻ ആസ്ഥാനം: അർയമാങ്ക്, 

നയയൂോർക്, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ്; 

• IBM യകാർെയറഷൻ സ്ഥാപിതമാേത്: 16 ജൺൂ 

1911. 

• UNESCOേുപ്പട ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ഓഗ്ഡി 

അയോപ്പല; 

• UNESCO രപൂീകരണം: 4 നവംബർ 1946; 

• UNESCO ആസ്ഥാനം: പാരീേ്, ഗ്ഫാൻേ്. 

• ISA ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം; 

• ISA സ്ഥാപിതമാേത്: 30 നവംബർ 2015; 

• ISA സ്ഥാപിച്ചത്: പാരീേ്, ഗ്ഫാൻേ്; 

• ISA ഡേറക്ടർ ജനറൽ: അജേ് മാത്തർൂ. 

• ഡൽഹി മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: അരവിര് പ്പകഗ്ജിവാൾ; 

• ഡൽഹി രവർണർ: ലഫ്.രവർണർ അനിൽ 

ലബജൽ. 

• അന്ത്ാരാഗ്ര യടബിൾ പ്പടന്നീേ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1926; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര യടബിൾ പ്പടന്നീേ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: പ്പലാോപ്പന, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര യടബിൾ പ്പടന്നീേ് പ്പഫഡയറഷൻ 

CEO: േീവ് പ്പഡേ്ന്റൺ; 

• അന്ത്ാരാഗ്ര യടബിൾ പ്പടന്നീേ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ഗ്പേിഡന്റ്: യതാമേ് വീപ്പകർട്്ട. 

• നാേ അഡ്മിനിയഗ്സ്ടറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽേൺ. 

• നാേേുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ ഡി.േി., 

േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ്. 

• നാേ സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 1958. 

• േ് യപേ് എക് േ് സ്ഥാപകനംു CEOേും: 

എയലാൺ മേ് ക്. 

• േ് യപേ് എക് േ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2002. 

• േ് യപേ് എക് േ് ആസ്ഥാനം: 

കാലിയഫാർണിേ, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ് ഓഫ് 

അയമരിക. 

• ജൊൻ തലസ്ഥാനം: യടാകിയോ; 
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• ജൊൻ കറൻേി: ജാെനീേ് പ്പേൻ. 

• ഒഡീഷ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: നവീൻ പട് നാേികംു 

രവർണറംു രയണശി ലാലംു. 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ MDേും CEOേും: ദ്ിലീപ് അേ്പ്പബ; 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം: മംുലബ; 

• നാഷണൽ യപേ് പ്പമന്റ് യകാർെയറഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമാേത്: 2008. 

• RBI സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 1, 1935; 

• RBI ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത് ദ്ാേ്; 

• RBI പ്പഡപയടൂ്ടി രവർണർമാർ: മയഹഷ് കമുാർ 

പ്പജേിൻ, ലമകൽ യദ്ബഗ്ബത പഗ്ത, എം 

രായജശവര റാവ,ു ടി റാബി ശങ്കർ. 

• ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട യവൾഡ് ഫഡ്ു യഗ്പാഗ്രാം 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1961; 

• ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട യവൾഡ് ഫഡ്ു യഗ്പാഗ്രാം 

ആസ്ഥാനം: യറാം, ഇറ്റലി; 

• ഐകയരാഗ്രേഭേുപ്പട യവൾഡ് ഫഡ്ു യഗ്പാഗ്രാം 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടർ: യഡവിഡ് ബീലി. 

• നാർയകാട്ടിക് കൺയഗ്ടാൾ ബയയൂറാ 

സ്ഥാപിച്ചത്: 1986; 

• നാർയകാട്ടിക് കൺയഗ്ടാൾ ബയയൂറാ 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഡൽഹി; 

• നാർയകാട്ടിക് കൺയഗ്ടാൾ ബയയൂറാ ഡേറക്ടർ 

ജനറൽ: േതയ നാരാേൺ ഗ്പധാൻ. 

• തലസ്ഥാനം: ഷിയൊംര്. 

• യമഘാലേ രവർണർ: േതയപാൽ മാലിക്. 

• യമഘാലേ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യകാൺറാഡ് ോങ്മ. 

• മഹാരാഗ്ര തലസ്ഥാനം: മംുലബ; 

• മഹാരാഗ്ര രവർണർ: ഭരത് േിംര് 

യകാഷിോരി; 

• മഹാരാഗ്ര മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ഉദ്ധവ് താകപ്പറ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ യലാ കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം: 

ജനീവ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യലാ കമ്മീഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1947. 

• ഭാരത് പ്പപ സ്ഥാപിച്ചത്: 2018; 

• ഭാരത് പ്പപ ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി; 

• ഭാരത് പ്പപ CEO: അഷ് നീർ യഗ്രാവർ. 

• RBI സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 1, 1935; 

• RBI ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത് ദ്ാേ്; 

• RBI പ്പഡപയടൂ്ടി രവർണർമാർ: മയഹഷ് കമുാർ 

പ്പജേിൻ, ലമകൽ യദ്ബഗ്ബത പഗ്ത, എം 

രായജശവര റാവ,ു ടി റാബി ശങ്കർ. 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് യഗ്ലാബൽ യകാംപാക്റ്റ് 

പ്പഹഡ്കവാർയട്ടഴ് സ്: നയയൂോർക്, േുലണറ്റഡ് 

യേറ്റ്േ്; 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് യഗ്ലാബൽ യകാംപാക്ട് 

എക്സികയടൂ്ടീവ് ഡേറക്ടറംു CEOേും: ോൻഡ 

ഒജിോംയബാ. 

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യപമ ഖ്ണ്ഡ;ു 

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: ബി ഡി മിഗ്ശ. 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമാേത്: 1975; 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി, ഇന്ത്യ; 

• NTPC ലിമിറ്റഡ് പ്പൈേർമാനംു MDേും: രുർദ്ീപ് 

േിംര്. 

• ഗ്പേ് കൗൺേിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 4 ജലൂല 1966, ഇന്ത്യ; 

• ഗ്പേ് കൗൺേിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യേുപ്പട 

ആസ്ഥാനം: നയഡൂൽഹി. 

• യലാക ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: ജലൂല 1944; 

• യലാകബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ ഡിേി, 

USA; 

• യലാക ബാങ്ക് ഗ്പേിഡന്റ്: യഡവിഡ് യറാബർട്്ട 

മാൽപാേ്. 

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: ഇറ്റാനരർ; 

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യപമ ഖ്ണ്ഡ;ു 

• അരണുാൈൽ ഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: ഡി.മിഗ്ശ. 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ തലസ്ഥാനങ്ങൾ: പ്പഡറാഡൺൂ 

(ശീതകാലം), ലരർലേൻ (യവനൽകാലം); 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ രവർണർ: ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ 

രുർമിത് േിംര്; 

• ഉത്തരാഖ്ണ്്ഡ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: പഷു് കർ േിംര് ധാമി. 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ ആസ്ഥാനം: മംുലബ, 

മഹാരാഗ്ര; 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ MDേും CEOേും: ശശിധർ 

ജരദ്ീശൻ; 

• HDFC ബാങ്കിപ്പന്റ ടാര് ലലൻ: നിങ്ങളുപ്പട യലാകം 

ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാകനു്ന.ു 

• RBI സ്ഥാപിതമാേത്: ഏഗ്പിൽ 1, 1935; 

• RBI ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• RBI രവർണർ: ശക്തികാന്ത് ദ്ാേ് 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്ബുാേ്, േുലണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്േ്; 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജൺൂ 15; 

• ICC പ്പഡപയടൂ്ടി പ്പൈേർമാൻ: ഇഗ്മാൻ ഖ്വാജ; 

• ICC പ്പൈേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല. 

• മധയഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് േി. പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ശിവരാജ് േിംര് 

ൈൗഹാൻ. 

• പ്പതലങ്കാന തലസ്ഥാനം: ലഹദ്രാബാദ്്; 
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• പ്പതലങ്കാന രവർണർ: തമിഴിലേ 

േൗരരരാജൻ; 

• പ്പതലങ്കാന മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: പ്പക. ൈഗ്രയശഖ്ർ റാവ.ു 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് സ്ഥാപിതമാേത്: 24 

ഒയക്ടാബർ 1945; 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് ആസ്ഥാനം: 

നയയൂോർക്, നയയൂോർക്, േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ്; 

• േുലണറ്റഡ് യനഷൻേ് പ്പേഗ്കട്ടറി ജനറൽ: 

അയന്റാണിയോ രുപ്പട്ടറേ്. 

• യപടിഎം മണി സ്ഥാപിതമാേത്: 20 

പ്പേപ്റ്റംബർ 2017; 

• യപടിഎം മണി ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര,ു 

കർണാടക; 

• യപടിഎം മണി CEO: വരൺു ഗ്ശീധർ. 

• കർണാടക വികാേ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 2005; 

• കർണാടക വികാേ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് 

ആസ്ഥാനം: ധാർവാഡ്, കർണാടക; 

• കർണാടക വികാേ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് 

പ്പൈേർമാൻ: പി.യരാപീകൃഷ്ണ. 

• ആേുഷ് മഗ്ന്ത്ി: േർബാനര യോയനാവാൾ; 

• ആേുഷ് മഗ്ന്ത്ാലേത്തിപ്പന്റ േഹമഗ്ന്ത്ി (IC): 

മഞു്ചൊറ മയഹഗ്രഭാേി. 

• UP തലസ്ഥാനം: ലഖ്് നൗ; 

• UP രവർണർ: ആനരിപ്പബൻ പയട്ടൽ; 

• UP മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: യോരി ആദ്ിതയനാഥ്. 

• യവൾഡ് യടാേ് പ്പലറ്റ് ഓർരലനയേഷപ്പന്റ 

ആസ്ഥാനം: േിംരെർൂ. 

• യവൾഡ് യടാേ് ലറ്റ് ഓർരലനയേഷൻ 

സ്ഥാപകനംു ഡേറക്ടറംു: ജാക് േിം. 

• യവൾഡ് യടാേ് ലറ്റ് ഓർരലനയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 19 നവംബർ 2001. 

• യലാക ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: ജലൂല 1944; 

• യലാകബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ ഡിേി, 

USA; 

• യലാക ബാങ്ക് ഗ്പേിഡന്റ്: യഡവിഡ് യറാബർട്്ട 

മാൽപാേ്. 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പബംരളൂര;ു 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപകൻ: വാൽൈര് ഹിരാൈര്; 

• ഹിരസു്ഥാൻ എേയറായനാട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിതമാേത്: 23 ഡിേംബർ 1940, 

പ്പബംരളൂര.ു 

• SIDBI സ്ഥാപിതമാേത്: 2 ഏഗ്പിൽ 1990; 

• SIDBI ആസ്ഥാനം: ലഖ്് നൗ, ഉത്തർഗ്പയദ്ശ്; 

• SIDBI CMD: ശിവേഗു്ബഹ്മണയൻ രാമൻ. 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ ഗ്പേിഡന്റ്: 

യപാൾ-എറിക് യഹാേർ ലാർപ്പേൻ; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

ആസ്ഥാനം: കവാലാലംപർൂ, മയലഷയ; 

• ബാഡ്മിന്റൺ യവൾഡ് പ്പഫഡയറഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 5 ജലൂല 1934. 

• റഷയേുപ്പട തലസ്ഥാനം: യമായസ്കാ; 

• റഷയ കറൻേി: റബൂിൾ; 

• റഷയ ഗ്പേിഡന്റ്: വലാഡിമിർ പടുിൻ. 

• ICC ആസ്ഥാനം: ദ്ബുാേ്, േുലണറ്റഡ് അറബ് 

എമിയററ്റ്േ്; 

• ICC സ്ഥാപിതമാേത്: 1909 ജൺൂ 15; 

• ICC പ്പഡപയടൂ്ടി പ്പൈേർമാൻ: ഇഗ്മാൻ ഖ്വാജ; 

• ICC പ്പൈേർമാൻ: പ്പഗ്രര് ബാർയക്ല. 

• എൽ ോൽവയഡാർ തലസ്ഥാനം: ോൻ 

ോൽവയഡാർ. 

• ഒഡീഷ മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: നവീൻ പട് നാേികംു 

രവർണറംു രയണശി ലാലംു. 

• RBL ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമാേത്: 1943; 

• RBL ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• RBL ബാങ്ക് CEOേും MDേും: വിശവവീർ അഹജൂ; 

• RBL ബാങ്ക് ടാര് ലലൻ: അയമനാ കാ ബാങ്ക്. 

• പ്പവനയേവലേുപ്പട തലസ്ഥാനം: കാരകാേ്; 

• പ്പവനിയേവലൻ കറൻേി: പ്പവനിയേവലൻ 

പ്പബാളിവാർ; 

• പ്പവനയേവലേുപ്പട ഗ്പേിഡന്റ്: നിയകാളാേ് 

മഡയുറാ 

• ഓേ് യഗ്ടലിേേുപ്പട തലസ്ഥാനം: കാൻപ്പബറ; 

• ഓേ് യഗ്ടലിേൻ കറൻേി: ഓേ് യഗ്ടലിേൻ 

യഡാളർ; 

• ഓയഗ്സ്ടലിേ ഗ്പധാനമഗ്ന്ത്ി: യസ്കാട്്ട യമാറിേൺ. 

• േുഡാൻ തലസ്ഥാനം: ഖ്ാർത്തംൂ; 

• േുഡാൻ കറൻേി: േുഡാനീേ് പൗണ്്ട. 

• ICICI ബാങ്ക് MDേും CEOേും: േരീപ് ബക്ഷി; 

• ICICI ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മംുലബ, മഹാരാഗ്ര; 

• ICICI ബാങ്ക് ടാര് ലലൻ: ഹം യഹ നാ, ഖ്ോൽ 

അമക. 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ ആസ്ഥാനം: വയഡാദ്ര, 

രുജറാത്ത്, ഇന്ത്യ; 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ പ്പൈേർമാൻ: ഹസ്മു ഖ്് 

ആദ്ിേ; 

• ബാങ്ക് ഓഫ് ബയറാഡ MDേും CEOേും: േഞജീവ് 

ൈേ. 

• ഏഷയൻ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനം: 

ദ്ബുാേ്, േുലണറ്റഡ് അറബ്; 

• ഏഷയൻ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഗ്പേിഡന്റ്: 

മജീദ്് റഷീദ്്; 
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• ഏഷയൻ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി CEO: തപ്പരക് 

േൗേി. 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ശിവരാജ് േിംര് 

ൈൗഹാൻ; രവർണർ: മംരുഭാേ് േി. പയട്ടൽ. 

• NASA അഡ്മിനിയഗ്സ്ടറ്റർ: ബിൽ പ്പനൽേൺ; 

• NASAേുപ്പട ആസ്ഥാനം: വാഷിംഗ് ടൺ ഡി.േി., 

േുലണറ്റഡ് യേറ്റ്േ്; 

• NASA സ്ഥാപിതമാേത്: 1 ഒയക്ടാബർ 1958. 

• കലുവറ്റ് തലസ്ഥാനം: കലുവറ്റ് േിറ്റി; 

• കലുവറ്റ് കറൻേി: കലുവറ്റ് ദ്ിനാർ. 

• ഇന്റർനാഷണൽ യലബർ ഓർരലനയേഷൻ 

ഡേറക്ടർ ജനറൽ: ലര ലറഡർ; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യലബർ ഓർരലനയേഷൻ 

ആസ്ഥാനം: ജനീവ, േവിറ്റ്േർലൻഡ്; 

• ഇന്റർനാഷണൽ യലബർ ഓർരലനയേഷൻ 

സ്ഥാപിതമാേത്: 1919. 

• ഇകവിറ്റാേ് യസ്മാൾ ഫിനാൻേ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 

സ്ഥാപിച്ചത്: 2016; 

• ഇകവിറ്റാേ് യസ്മാൾ ഫിനാൻേ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 

ആസ്ഥാനം: പ്പൈലന്ന, തമിഴ് നാട്; 

• ഇകവിറ്റാേ് യസ്മാൾ ഫിനാൻേ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 

MDേും CEOേും: വാേുയദ്വൻ പത്തങ്കി 

നരേിംഹൻ. 

• ജമ്മ ു കശ്മീർ പ്പലഫ്റ്റനന്റ് രവർണർ: മയനാജ് 

േിൻഹ. 

• ഐകയരാഗ്രേഭ എൊ വർഷവംു ജൺൂ 1 ന് 

യലാക ക്ഷീരദ്ിനം ആൈരികനു്ന.ു 

• മധയഗ്പയദ്ശ് തലസ്ഥാനം: യഭാൊൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് രവർണർ: മംരുഭാേ് േി. പയട്ടൽ; 

• മധയഗ്പയദ്ശ് മഖു്യമഗ്ന്ത്ി: ശിവരാജ് േിംര് 

ൈൗഹാൻ. 

• യമക് ലമ ഗ്ടിെ് സ്ഥാപിതമാേത്: 2000; 

• യമക് ലമ ഗ്ടിെ് ആസ്ഥാനം: രുരഗു്രാം, 

ഹരിോന; 

• യമക് ലമ ഗ്ടിെ് സ്ഥാപകനംു ഗ്രൂെ് 

എക് േികയടൂ്ടീവ് പ്പൈേർമാനമുാണ്: ദ്ീപ് കൽറ. 

• നാഷണൽ ഓർരൻ ആൻഡ് ടിഷയ ു

ഗ്ടാൻസ്പ്ലാൻറ് ഓർരലനയേഷൻ ആസ്ഥാനം: 

നയഡൂൽഹി. 
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